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Volkomene zekerheid. 

Zekerheid — volkomene zekerheid, waar wordt die in de 
wereld gevonden? Alles is daar onzeker, alles is daar vèr^ 
gankelijk; den eenen dag verheugt tnen zich in het genot 
van gezondheid, rijkdom en gemak en den anderen,dag is 
dat alles verdwenen; den eenen dag bouwt men alles op het 
welgelukken der plannen, en den anderen is alles in rook 
vervlogen; den eenen dag is men gezond en sterk en den 
anderen dag reeds een lijk, en zou daar dan zekerheid 
kunnen zijn? Dit alles is volkómen waar en ongelukkig de 
mènsch, die daarin zijne zekerheid: of zijn geluk zoekt! 
Maar toch is er één mensch op deze aarde, die volkomene 
zekerheid bezit —en die mensch is de christen. Zijne 
gezondheid mag kwijnen, zijn rijkdom vergaan, zijn gemak 
verstoord worden, zijn leven ophouden, hij verliest niets, 
want zijne schatten bestaan niét in aardsché, maar in 
hemelsche goederen, waar de mot noch de roest kan ver
teren en de dief niet kan wegnemen en stelen; hij heeft 
een vaderhuis waar ongestoorde rust heerscht en hij bezit 
in zich een leven, het leven van Christus, hetwelk over 
dood en graf zal triomferen. Grerust, blijmoedig, vol 
vertrouwen en hoop kan hij wandelen te midden van al 
de wisselvalligheden des levens, van al de moeijelijkheden 
dei" pelgrimsreis, van al de ellende, de zonden, den dood 
die hij dagelijks rondom zich ziet. Hij verheft zich boven 
dat alles zoo ver als de hemel verwijderd is van de aarde; 
En wordt hem teleurstelling bereid, is het menschelijk 
gevoel, dat ook in hem is, smartelijk aangedaan, zijn 
blik verheft zich naar die hemelsche woning, waar alle 
tranen van de oogen zullen afgewischt worden, en waar 
rouw noch droefenis meer zal zijn. J a , de christen heeft 
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2 

volkomene zekerheid en wel van drie zaken, 1. dat de 
mensch volkomen verloren is , 2. dat hij door de genade 
Gods in Christus volkomen verlost is en 3. dat God hem 
als verloste alles gegeven heeft wat tot zijn leven op deze 
aarde behoort. 

I. De mensch is volkomen verloren. Verschrikkelijke 
maar zekere waarheid! Hij is verloren en wel zoo verloren 
dat er aan geen verbeteren van zijnen toestand te denken 
is. Eenmaal de gemeenschap Gods verlaten hebbende en 
buiten het Paradijs zijnde werd zijn toestand hoe langer 
hoe ellendiger, en alles wat hij deed, al was het ook nog 
zoo schoon en goed, was zonde, omdat het buiten het 
vaderhuis gedaan werd. De eenige uitkomst, die hem 
overbleef was terugkeeren — maar dat eenige was hem 
onmogelijk. En eene onafgebrokene rei van getuigenis
sen van het Paradijs tot Pinksteren toont op treffende 
wijze aan dat het ook bij God onmogelijk was hem terug 
te doen keeren. God beproefde den mensch in het Paradijs, 
onder zijne goddelijke regering, onder de wet, door de 
bediening der profeten, door de bediening der geregtigheid 
in den persoon van Johannes den Dooper, door de bedie
ning der genade in Christus, door de bediening des 
Heiligen Geestes en wat was het gevolg? "Volkomene 
afval, volkomene verwerping, volkomene vijandschap. God 
zelf in Christus op aarde verschenen werd door den mensch 
van de aarde verbannen. De eene zonde werd op de 
andere gestapeld en de schildering, die Paulus in Efez. 2 
van den mensch geeft is , hoe verschrikkelijk die ook zij, 
volkomen waar. Hij is dood door zonden en misdaden — 
dood voor God, volkomen gescheiden van het leven Gods, 
zonder eenige bekwaamheid en vatbaarheid ten goede, slechts 
in staat zonden en misdaden voort te brengen. Hij wan
delt naar de eenw dezer wereld, naar den overste van de 
magt der lucht, dus volkomen onderworpen aan den dui
vel, den leugenaar van den beginne, diens wil doende, 
zich in alles aan hem gelijkvormig makende en dat niet 
gedwongen door zijne overheerschende magt, maar vrijwil
lig, doende den wil des vleesches en der gedachten, 
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levende in volkomene tegenspraak met den wil van God 
en doende al wat Hem slechts bedroeven en grieven kan. 
En dan, hij is van nature een kind des toorns; want zoodra 
hij het Paradijs en dus de gemeenschap Gods verliet, kon 
God hem niet meer aanzien als het volmaakte werk zijner 
handen, maar als een volkomen door de zonde bedorven 
werk. De mensch is zondaar en niets anders; hij is door 
en door verdorven en tot alle goed onbekwaam, en niet 
alleen getuigt het verledene wat hij i s , neen zijn wezen, 
zijne natuur zelve. Hij zelf is verloren, hij zelf is ver
dorven , hij zelf is dood, hij zelf is onbekwaam tot eenig 
goed en daar een kwade boom geene goede vrachten kan 
voortbrengen, zoo kan er dus niets dan gevolgen van zijnen 
verdorvenen toestand openbaar worden. Dit alles is vol
komen, ontwijfelbaar zeker. Gods Woord en de ervaring 
leeren het ons. Maar, geliefde broeders! is het voor ons — 
voor ons bewustzijn volkomen zeker; staat deze waarheid 
voor ons als een paal boven water, is er bij ons geene 
enkele gedachte meer aan iets goeds wat in den mensch 
is overgebleven? Helaas er zijn er zoo velen, die de bewij
zen leveren, dat deze waarheid voor hen geene volkomene 
zekerheid is. Of zoudt gij denken dat er iemand zoo dwaas 
zou zijn om eene ruïne op te verwen en met fraaije meu
belen te voorzien? Immers neen! Welnu, waarom zijt 
gij dan bezig om met alle mogelijke moeite en inspanning 
u. zelven te verbeteren, op te knappen of in eenen goeden 
toestand te brengen? En hoe velen zijn er niet die dit 
doen. Of zoudt gij denken, dat iemand van een lamme 
het loopen, van een blinde het zien of van een doode het 
voelen zal verwachten? Immers neen! Welnu, waarom 
verwacht gij dan dat er iets goeds, eenige goede daad, 
eenige liefde, eenige dankbaarheid, eenig gevoel, eenig 
leven door u zal verrigt worden of aan u zal waar te nemen 
zijn? En omdat het hart zoo weinig is doorgedrongen tot 
de waarheid, dat de mensch onverbeterlijk slecht is, van 
daar zooveel onzekerheid, zooveel twijfel ten opzigte der 
verlossing in Christus, van daar het afhankelijk maken 
van de liefde Gods van den toestand waarin men is, van 
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daar het voortdurende zien op en onderzoeken van zich 
zelven. Maar indien het hart volkomen van zijnen eigenen 
verloren toestand overtuigd is, dan zal men ophouden met 
eenige goede vruchten van zich zelven te verwachten en 
men zal tot de zekere slotsom gekomen zijn: indien ik in 
dezen toestand voor God moet verschijnen, dan staat mij 
niets anders dan veroordeeling en verdoemenis te wachten — 
niet alleen mijne zonden maar ik zelf zal veroordeeld 
worden, want ik hen verloren, hopeloos verloren, en de 
eeuwige dood is mijn regtvaardig lot. J a , in dit opzigt 
bestaat er volkomene zekerheid en daarom al degenen, die 
hopen of verwachten door God te zullen aangenomen 
worden, bedriegen zich op eene schromelijke wijze. 

I I . Maar indien het volkomen, ontwijfelbaar zeker is 
dat de mensch verloren is , hoe kunnen wij dan één enkel 
oogenblik gerust zijn, daar het toch ook volkomen zeker 
is dat wij eenmaal voor God moeten verschijnen? Voor
zeker deze zekerheid kan ons in plaats van ons gerust 
te stellen slechts vrees en schrik aanjagen, maar zij zal 
ons tevens het noodzakelijke doen inzien van eene geheele 
verandering en omkeering van den toestand waarin wij 
zijn. Wij zullen begrijpen dat het niet voldoende is dat 
alleen onze zonden vergeven worden, want daarbij blijft 
het door de zonde bedorven werk Gods nog even bedorven. 
"Wij moeten voor God verschijnen, en God kan ons onmo
gelijk in zijne tegenwoordigheid dulden zoolang wij gelijk 
zijn aan den uit het Paradijs verdrevenen Adam. En 
daarom ons hart heeft aan iets anders — aan eene volko
mene verlossing en vrijmaking behoefte. En gelukkig dat 
God, die rijk is aan barmhartigheid, die behoefte onzes 
harten volkomen vervult. Of zou er nog meer noodig 
zijn, om ons geheel en al te bevredigen, dan hetgeen de Hei
lige Geest ons door den mond van Paulus laat zeggen: 
«"Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus?" 
Niemand zal er wel aan twijfelen, dat het werk Gods 
volmaakt, zonder eenige vlek, zonder eenig gebrek is , 
ot er iemand zou kunnen zijn die het zal wagen er eeni
ge aanmerking op te maken. Welnu, wij zijn dat werk 
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Gods. Het is waar dat God een werk, een heerlijk werk 
voor ons in Christus heeft volbragt, maar hier worden wij 
nog eene schrede verder gevoerd; wij zelven zijn het werk 
Gods; God zelf heeft ons in Christus Jezus geschapen. En 
wanneer nu deze verklaring van God volkomene zekerheid 
voor ons geworden is, zou het dan nog mogelijk zijn dat er 
eenigen twijfel in ons hart oprees? Immers neen! want God 
zou zich zelven moeten veroordeelen indien Hij ons veroor
deelde. Of veroordeelt niet de bouwmeester zich zelven, 
wanneer hij zijn eigen werk afkeurt? En zou de vrees ons 
hart kunnen vervullen bij de gedachte aan de verschijning 
voor het aangezigt Gods? Onmogelijk, want wij zullen 
daar als Gods eigen werk voor onzen Maker verschijnen en 
zijn doordringend licht, hetwelk vroeger slechts onze ellende 
en naaktheid kon openbaren, zal nu de schoonheid, reinheid, 
vlekkéloosheid en volmaaktheid van dat werk doen uitkomen. 
De sneeuw wordt witter in onze oogen naar mate de stralen 
der zon haar meer beschijnen, en even zoo zal het kleed der 
geregtigheid, waarmede wij bekleed zijn, in reinheid toene
men , naarmate het meer door het licht Gods wordt bestraald. 
En daarom kunnen wij met vrijmoedigheid aan de wereld 
antwoorden, wanneer zij ons met regt wijst op al de zonden 
door ons begaan: Geen nood; wij zijn het werk Gods! en 
met evenveel vrijmoedigheid al de aanklagten en beschuldi
gingen des Satans beantwoorden door hem toe te Voeren: 
Wij zijn Gods werk, geschapen in Christus Jezus! J a 
geliefde broeders, hier is volkomene zekerheid, want het 
is God zelf, die niet liegen kan, die ons deze waarheid 
verklaart, en wij juichen en aanbidden; wij kunnen bij 
alles wat rondom ons vergaat volkomen gerust zijn, want 
het werk Gods blijft in der eeuwigheid. 

Doch hoe is het mogelijk geweest, dat die verlorene 
mensch tot het werk Gods werd gemaakt? Gewigtige 
vraag , wier beantwoording ons de heerlijkste proeve van 
den rijkdom der genade Gods zal geven en ons hart nog 
meer zal verzekeren. Hetgeen bij de menschen onmoge
lijk was, was mogelijk bij God. Hoort wat Paulus zegt: 
»God, die rijk is in • barmhartigheid, door zijne groote 
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liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij 
dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt 
met Christus, (uit genade zijt gij zalig geworden) en heeft 
ons mede opgewekt, en heeft ons medegezet in den hemel 
in Christus Jezus:" Ziedaar de geheele verlossing door 
de genade Gods voor ons aangebragt. Christus, de eenig-
geboren Zoon des Vaders, is op de aarde gekomen om 
hetgeen bij den mensch onmogelijk was voor ons te vol
brengen. En wat was dat? Geheel en al in onze plaats 
den gansch en al verlorenen, den schuldigen, bedorvenen 
toestand met al de gevolgen op zich te nemen en in onze 
plaats té sterven. God kon ons, als zondaars, niet onge
straft laten: Hij kon zijne geregtigheid niet opgeven, en 
daarom — o wonder van liefde! — liet Hij Jezus in onze 
plaats de straf ondergaan, daarom liet Hij over zijn hoofd 
den geheelen vloed zijns toorns en zijner gramschap komen 
en volvoerde aan Hem het doodvonnis door ons regtvaar-
dig verdiend. En slaan wij den buk op Golgotha — dan 
hangt daar aan het kruis tusschen twee moordenaars, de 
volmaakt reine Jezus, beladen met den ganschen last onzer 
zonden, onder den toorn Gods, van God verlaten, in de 
duisternis des oordeels; dan zien wij Hem daar sterven — 
Hem, die geen dood verdiend had. En dat alles voor ons! 
Want indien dit niet geschied ware, nooit zouden wij het 
werk Gods hebben kunnen zijn, nooit zouden wij onbevreesd 
voor God hebben kunnen verschijnen. De oude mensch, 
het door de zonde bedorven werk Gods, moest verdwijnen 
voor dat de nieuwe mensch, geschapen in ware geregtig
heid en heiligheid kon bestaan. Zoo is er dan nu geene 
verdoemenis meer voor degenen, die in Christus Jezus zijn; 
hunne zonden zijn vergeven, hunne straf is kwijt geschol
den, de zonde in het vleesch is veroordeeld, hun oude, 
verdorven, verloren toestand is voor God verdwenen en 
wat alles de kroon opzet, zij zelven zijn met Christus gestor
ven en bestaan dus als kinderen van den eersten Adam 
niet meer, en dit heeft den weg bereid voor de bereiking 
van het heerlijke doel Gods, om ons als zijn werk in Chris
tus te scheppen. 
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Met nadruk herhalen wij: Dit heeft den weg bereid 
voor de bereiking van het heerlijke doel Gods, omdat het 
eene bepaalde onmogelijkheid was, dat God den nieuwen 
mensch kon scheppen zoolang de oude nog voor Hem 
bestond. Even als de bouwmeester eerst een bouwvallig 
oud huis afbreekt om er daarna een nieuw te zetten, 
evenzoo handelt God met ons. Hij moes.t ons eerst geheel 
van het tooneel doen verdwijnen en dit kon Hij alleen 
door den dood doen; en nooit zal een christen in waarheid 
verstaan dat hij in Christus een nieuw schepsel is zoolang 
hij niet de noodzakelijkheid heeft ingezien van de volko
mene veroordeeling en vernietiging des ouden menschen 
en zoolang hij niet begrepen heeft dat Christus dit op 
het kruis heeft volbragt. Zoodra hij dit echter verstaat 
zal volkomene rust met betrekking tot den vorigen toe
stand zijn hart vervullen, daar hij aanneemt wat Paulus 
zegt: «Hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door 
het vleesch krachteloos was, deed God, zijnen Zoon zen
dende in gelijkheid des zondigen vleesches, en dat voor 
de zonde en heeft de zonde in het vleesch veroordeeld;" 
(Rom. 8 : 3) maar dan ook heeft zijn hart behoefte aan 
eene verdere openbaring. Heeft men verstaan dat men 
met Christus gestorven is , dan gevoelt men terstond dat, 
indien God niet meer dan dat gedaan had, men nog 
zeer ongelukkig zou zijn—men wil niet dood zijn, maar 
leven. En God beantwoordt volkomen die behoefte des 
harten en terwijl Hij Christus opwekte uit het graf en 
daardoor op duidelijke wijze verklaarde, dat alles volbragt 
was, zegt Hij ons: gij zijt met Hem opgewekt; gij zijt 
mijn werk, geschapen in Christus Jezus. Ziedaar de 
nieuwe schepping — het oude is voorbijgegaan, ziet het is 
alles nieuw geworden, het bedorven werk Gods is voor 
Hem verdwenen, en het volkomene, reine, heerlijke werk 
zijner handen treedt uit het graf van Christus te voorschijn. 
Heerlijke waarheid, daarom zoo heerlijk omdat alles zoo 
volkomen zeker is. Het verzoeningswerk van Christus is 
voor ons en buiten ons, toen wij nog zondaars waren, 
volbragt, en hangt dus in het minst niet af van onzen 
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toestand, ons gevoel., ons geloof, want dan zou alles 
onzeker zijn; maar het hangt alleen af van de aanname 
Gods. En i God heeft het aangenomen, want Hij heeft 
Christus opgewekt en ter zijner regterhand geplaatst en 
daarom heeft Hij voor ons volkomene zekerheid bereid. 
Maar met het werk Gods is het toch anders ? Volstrekt 
niet; het is gelukkig waar dat wij, wij zei ven en niet 
anderen, of een gedeelte van ons, Gods werk zijn, maar 
dit werk is geschapen in Christus Jezus en daarom kunnen 
wij zeker zijn dat het nooit meer kan bedorven, door geene 
zonde kan bezoedeld worden en dat geen dood het bereiken 
kan. Zien wij op ons zelven, dan vinden wij juist het 
tegenovergestelde van het volmaakte werk Gods, dan 
vinden wij de zonde in het vleesch, zwakheid, ontrouw, 
ellende en wat niet al , maar vertrouwt het hart op Gods 
woord, dan zegt het met volkomene zekerheid: wat ik ook 
zie en gevoel, dit weet ik, ik ben het werk Gods gescha
pen in Christus Jezus! En dat geschapen 'in Christus is 
van groot belang, want wij kunnen nooit zeggen, wij zijn 
gestorven en wij zijn opgestaan, daar ons zijn op deze 
aarde het tegenovergestelde bewijst, maar wij kunnen 
zeggen wij zijn met Christus gestorven en met Christus 
opgestaan, en ons geluk bestaat daarin dat wij ééne plant 
met Christus zijn, want nu is afvallen onmogelijk. Alles 
hangt dus af van de waarachtigheid Gods. En toch is 
ons nog eene zekerheid meer geschonken dan deze, »want 
nadat wij geloofd hebben zijn wij verzegeld geworden met 
den Geest der belofte;" (Efez. 1 : 13) en deze verzegeling 
is voor ons bepaald noodzakelijk. Het is waar dat wij 
het werk Gods zijn, dat wij met Christus gestorven en 
opgewekt zijn, maar de Heilige Geest die in ons woont 
deelt ons het leven mede, door Hem woont Christus zelf 
die het leven is, reeds nu in ons, door Hem roepen wij 
Abba, Vader! en Hij is het onderpand der eeuwige 
heerlijkheid, want hoewel wij reeds in Christus in den 
hemel zitten, • zoo zijn wij er nog niet met Hem, en 
daarom heeft God, die de gansche Gemeente reeds nu in 
Christus in den hemel ziet, ons den Geest gegeven als 
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pand, dat zoo waarachtig Hij ons in Christus in den 
hemel ziet, wij er eens met Hem zullen zijn. 

H L Doch al is dit alles nu ook volkomen zeker, al 
zijn wij ook door de genade Gods in Christus volkomen 
verlost en vrijgemaakt, zoo blijft het evenwel waar dat 
wij uit ons zelven niets goeds vermogen en dat wij uit 
eigene kracht onmogelijk aan de vermaning van Jezus 
kunnen gevolg geven: »weest volmaakt, gelijk trw Vader, 
die in de hemelen is, volmaakt is." En toch heeft God 
ons wedergeboren, opdat wij Hem zouden dienen en zijnen 
Zoon van de hemelen zouden verwachten, en daarom wil 
God ook hierin aan onze behoefte beantwoorden, dan 
hebben wij eene nieuwe verzekering van God zelven noo-
dig. En Hem zij dank, Hij heeft ook hiervoor gezorgd; 
Hij heeft ons in deze wereld vol zonde en ongeregtigheid, 
vol gevaren en verleidingen, niet aan ons zelven overge-
gelaten, maar heeft alles zoo volkomen voor ons bereid, 
dat wij ook met betrekking tot onzen wandel kunnen 
zeggen: er is volkomene zekerheid. Hoort de woorden des 
apostels: »wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus 
Jezus tot goede werken, die God voorbereid heeft, opdat wij 
in dezelve zouden wandelen." Er worden ons hier twee 
dingen geleerd; God heeft de goede werken voorbereid en 
wij zullen in die voorbereide goede werken wandelen. 

Nooit is er op deze aarde één mensch gevonden, die 
den wil van God heeft gedaan, die goede werken heeft 
voortgebragt, want zij waren" allen zonder uitzondering 
volkomen verloren; en al is het ook waar, dat de mensch 
door de zonde de kennis tusschen goed en kwaad verkre
gen heeft, zoo is het tevens waar, dat werkelijk goede 
werken onbekend voor hem waren. In alle omstandig
heden des levens, in alle gevaren en moeijelijkheden, in 
alle verzoekingen welbehagelijk voor God te wandelen, 
daarvan had niemand een flaauw begrip. En indien God 
ons dus geen voorbeeld, geen model voor onzen wandel 
had gegeven, een voorbeeld hetwelk in alle omstandigheden 
des levens volkomen geschikt was, dan zouden wij niet 
eens weten hoe wij te wandelen hadden. De mensch Jezus 
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Christus nu is ons door God als dat voorbeeld, als dat 
model gegeven en indien wij de evangelische verhalen 
opslaan dan vinden wij daar het volkomen getrouwe beeld 
van zijnen heiligen, regtvaardigen en Gode welbehagelijken 
wandel afgeschilderd — een beeld hetwelk ons vol bewon
dering en aanbidding vervult — een beeld hetwelk ons op 
al onze vragen een voldoend antwoord geeft. Nu weten 
wij wat goede werken zijn en hoe men in dit leven voor 
God moet wandelen, nu kan het eenig antwoord op de 
vraag: wat moet ik doen om God te verheerlijken? zijn: zie 
op Jezus hoe Hij gewandeld en gehandeld heeft. J a God 
heeft de goede werken in Christus voorbereid en ons 
volkomene zekerheid gegeven omtrent hetgeen Hij gaarne 
heeft dat zijne kinderen hier beneden zouden doen. 

Doch hoewel Christus God volkomen verheerlijkt en 
altijd goede werken heeft voortgebragt, zoo zijn zijeven-
wel daardoor ons eigendom nog niet; en hoewel Hij ons 
voorbeeld is, zoo zijn wij daardoor nog niet in staat Hem 
na te volgen en zijne voetstappen te drukken. God heeft 
de goede werken voorbereid, opdat wij in dezelve zouden 
wandelen; maar waar zullen wij de kracht vinden om er 
in te wandelen en hoe zullen wij de bron bereiken waar
uit wij moeten putten ? De oplossing dezer vraag vinden 
wij in het woord van Paulus: «Nadat gij geloofd hebt 
zij* gÜ verzegeld geworden met den Geest der belofte." 
De Heilige Geest, die onze ligchamen tot zijnen tempel 
heeft verkoren, is in ons de kracht om de voetstappen van 
Jezus te drukken; Hij verbindt ons met Jezus, die God 
op aarde volkomen verheerlijkt heeft, en daar Hij alles 
uit Jezus neemt en ons verkondigt, zoo zijn wij dus in 
betrekking met den persoon zelven, die de goede werken 
heeft voortgebragt en in wien God ze heeft voorbereid. 
De Geest, die in ons woont, verbindt ons met den hemel 
en deelt ons de kracht mede, waardoor Jezus zelf hier 
beneden gewandeld heeft. Eerst heeft God ons volkomen 
bereid om den tempel des Geestes te kunnen worden en 
daarna heeft Hij den Geest in ons uitgestort, die nu tot 
in eeuwigheid bij ons zal blijven. En alzoo is het woord 
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van Petrus. ten volle bewaarheid; »dat zijne goddelijke 
kracht ons alles, wat tot het leven en de godzaligheid 
behoort, geschonken heeft" (2 Petr. 1 : 3). Hoewel wij 
dus uit ons zelven niets goeds vermogen, en onze natuur 
nog even bedorven is , als toen wij nog nooit van Jezus 
gehoord hadden, zoo bezitten wij nu echter door den 
Heiligen Geest de volkomene kracht om in alles naar den 
wil van God te wandelen. Ook hier vinden wij dus vol
komene zekerheid. En wat is nu onze roeping? Eenvou
dig deze; dat wij ons geheel en onverdeeld aan de leiding 
des Heiligen Geestes overgeven. Onze verantwoordelijkheid 
hangt af van den toestand waarin wij zijn; en daar wij 
kinderen Gods, geheiligden in Christus, volmaakten door 
zijn offer en tempelen des H. Geestes zijn, zoo zijn wij 
verantwoordelijk als kinderen Gods, als heiligen, als 
volmaakten te wandelen en den Geest toe te laten vrij en 
ongehinderd in zijnen tempel te arbeiden. En hoewel 
het ten allen tijde waar blijft, niet dat wij tegen het 
vleesch strijden, maar dat het vleesch begeert tegen den 
Geest en de Geest tegen het vleesch, zoo kunnen wij , 
omdat die van Christus zijn het vleesch, met de be
wegingen en begeerlijkheden hebben gekruist, ons aan 
den wil des Geestes overgeven en de begeerlijkheid 
des vleesches niet volbrengen. Het is overeenkomstig 
onze natuur om in den strijd die er onvermijdelijk tussehen 
vleesch en Geest bestaat, de partij des Geestes te kie
zen, want indien wij door den Geest leven, zoo laat ons 
ook door den Geest wandelen (zie Gal. 5). Heerlijke, 
volzalige waarheid! waar de Geest des Heeren is, daar 
is vrijheid— daar is men vrijgemaakt van zonde en dood, 
van vleesch en wereld, daar is men bereid en toegerust 
om den Vader te midden van eene wereld, die in het 
booze ligt, te verheerlijken en het heerlijke beeld van 
onzen dierbaren Heiland te vertoonen. 

Dit voorregt is het deel van alle kinderen Gods; voor 
allen bestaat dezelfde volkomene zekerheid, wier genot 
zal afhangen van het eenvoudig en geloovig aannemen 
der waarachtige getuigenis Gods. De Heer geve dat wij 
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ons allen in die volkomene zekerheid verblijden en aan 
de hand van Jezus onder de leiding des Greestes onze reis 
door deze woestijn met het oog op de hemelsche heerlijk
heid blijmoedig voortzetten! 

//Ik zal wederkomen." 

»In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; anderzins 
zou ik het u gezegd hebben; ik ga heen om u plaats te 
bereiden. En zoo wanneer ik heen zal gegaan zijn, en u 
plaats zal bereid hebben, zoo kome ik weder, en zal u 
tot mij nemen, opdat g i j ' ook zijn moogt, waar ik 
ben'' (Joh. 14 : 2 , 3). 

Dit is waarlijk eene heerlijke belofte. Zij werd gegeven 
om het hart der bedroefde discipelen te vertroosten, en 
menig bezorgd hart is er sedert door vertroost geworden. 
Wij zien dat in deze verzen het »ik" en »gij" dikwijls 
elkander ontmoeten. Het hart van Jezus en het hart 
zijner discipelen is in één gesmolten. * De liefde vereenigt 
hen, en zij zijn volkomen één. De teedere liefde des 
Heeren wordt ons hier op eene zeer treffende wijze te 
aanschouwen gegeven. — De discipelen waren met droefheid 
vervuld, omdat Hij op het punt stond hen te verlaten. 
» Waar ik heenga, kunt gij niet komen," had Hij gezegd. 
Dit was voor hen een hard woord. In het antwoord op 
de vraag van Petrus: »Waar gaat gij heen?" spreekt de 
Heer eerst van zijnen dood aan het kruis en dau vertroost 
Hij hunne harten met de woorden: »Ik zal wederkomen 
en zal u tot mij nemen." Hij zegt niet: »Ik zal tot u 
zenden;" o neen! maar: »ik zal komen." Dit was de 
getuigenis zijner teedere liefde; Hij wilde zelf tot hen 
komen. Had Hij gezegd, dat Hij anderen tot hen zou 
zenden, dan zou dit niet volkomen bewezen hebben, hoe 
lief Hij hen had en welk eene waarde zij voor Hem had. 

Maar waar ging Hij heen? Naar boven, naar het huis 
des Vaders — in zijne onmiddelijke tegenwoordigheid — 
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Hij g ing n a a r huis . En wil Hij ons daar bij zich ont
vangen? Hij is nu aldaar, en Hij zal tot ons komen en 
ons opnemen om daar te zijn, waar Hij is. »Opdat waar 
ik ben,'* zegt Hij , »ook gij zijt." Bij Hem zal onze plaats 
zijn door de onmetelijke waardij zijns bloeds. En dit is 
de hoogste, beste en heerlijkste plaats in den hemel. Het 
is de plaats voor al de zijnen — en die plaats is in de vele 
woningen des Vaders. »Ik ga heen om u plaats te berei
den." Dat zal dus ons vaderland zijn, ons eeuwig en 
gelukkig tehuis. Dat is de liefde van Jezus! Het is de 
liefde van den goddelijken Bruidegom voor zijne »gekochte 
bruid," en dit is zijne waarachtige belofte: »Ik zal 
wederkomen." 

In hoofdstuk 17 vinden wij deze heerlijke waarheid 
herhaald, doch uu niet in den vorm van eenë belofte, 
maar in dien van een gebed. »Vader! ik wil, dat waar ik 
ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij 
mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gege
ven hebt, want gij hebt mij liefgehad vóór de grondleg^ 
ging der wereld" (vs. 24). Hij draagt ons voortdurend 
op zijn hart. Zijn eenige wensch i s : dat »wij zijne heer
lijkheid aanschouwen en bij Hem zijn zullen." Hier is 
het de Hem »gegevene" heerlijkheid, waarvan Hij spreekt. 
Hij verheerlijkte God op aarde en God heeft Hem aan zijne 
regterhand in den hemel verheei'lijkt. En nu bidt Hij den 
Vader, dat wij allen in die heerlijkheid bij Hem zullen 
zijn. «En de Vader verhoort Hem altijd." «Nog een 
kleine tijd," en wij zullen voor eeuwig bij Hem zijn en 
Hem gelijk zijn in de Hem gegevene heerlijkheid. En voor
zeker zal onze grootste vreugde zijn Hem zelven die voor 
ons door zooveel smaad en lijden is gegaan, met heerlijk
heid en eer gekroond te zien. Onze vreugde zal niet zoo 
zeer bestaan in het zijn aldaar, maar veelmeer in het zien ' 
van Hem. Ieders oog zal op Hem gerigt, ieders hart met 
zijne heerlijkheid en schoonheid vervuld zijn; en de gedach
te, dat wij door zijn lijden, door zijnen smaad aldaar zijn, 
zal ieders mond van lof en dank doen overvloeijen. 

En nu, daar wij deze belofte hebben en den wensch 
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van zijn hart kennen, is het ons ware standpunt op zijne 
komst te wachten en naar dezelve te verlangen. Dag en uur 
heeft Hij niet genoemd, opdat wij altijd Hem zonden ver
wachten. Wij hebben niet op lijden, verzoekingen of 
op den dood, maar op den Heer te wachten. Dit alles 
kan voor Hem komen; doch deze heerlijke belofte: »Ik 
zal wederkomen en u tot mij nemen," plaatst niets tusschen 
het hart des discipels en de wederkomst zijns Heeren. 
Zijne komst is het voorwerp van de hoop der zijnen. Dit 
zien wij bij de Thessalonicensen. Zij waren » van de afgo
den tot God bekeerd, om den levenden en waarachtigen 
God te dienen en z i jnen Z o o n v a n de h e m e l e n t e 
v e r w a c h t e n . " Liefde en toegenegenheid moest ons steeds 
doen uitroepen: »Kom, Heer Jezus!" De liefhebbende 
vrouw zal de uren van de afwezigheid haars mans tellen 
en naar zijne terugkomst verlangen. 

In bet vierde hoofdstuk der Openbaring vinden wij in. 
een gezigt in de 24 ouderlingen deze belofte vervuld en 
deze bede verhoord. De liefde en het geloof omvat dit. 
De gekochten des Heeren worden in het midden van den 
troon en rondom denzelven gezien. Zij zitten op troonen, 
bekleed. met witte kleederen en met kroonen op hunne 
hoofden, en zij aanbidden. En hoewel uit den troon blik
semen en donderslagen en stemmen uitgaan, zoo worden 
zij in het geheel niet verontrust. Zij zijn te huis. Zij 
zijn bij Christus en dat maakt de hemel voor hen tot vader
land. Zijne belofte is vervuld en de wensch van zijn lief
hebbend hart voor altijd bevredigd. Vóór dat nog een enkel 
zegel verbroken, eene enkele bazuin geblazen, eene enkele 
fiool uitgegoten was, is de Gemeente reeds opgenomen. 
Hij komt zelf en ontvangt haar voor zich en brengt haar 
naar boven in zijn eigen buis , in het huis zijns Vaders. 
Zij is zonder vrees binnen het voorhangsel. De oordeelen 
komen dan met eene verrassende snelheid over de aarde. 
Doch zij is van het tooneel, waar deze oordeelen voor
vallen weggenomen, en is met Christus in hare eeuwige 
rust en heerlijkheid ingegaan. 

De belofte is vervuld en de bede is verhoord. 



15 

Het beste huis. 

Ik heb een huis— een tuis zoo schoon, 
Vol pracht en heerlijkheid; 

Waarin voor ieder, die er woont 
Slechts blijdschap is bereid. 

Geen tranen blinken daar in 't oog, 
Geen zonde vindt men daar; 

Daar rust men uit van d'aardschen strijd, 
Daar kent men geen gevaar. 

't Is goud en zilver wat er blinkt 
En alles is er rein; 

En midden in het huis daar springt 
Een heldere fontein. 

Geen duisternis is daar bekend, 
Want 't is Gods heerlijkheid, 

Die beter dan de glans der zon 
Haar helder licht verspreidt. 

Mijn hart verlangt om daar te zijn, 
In ongestoord genot, 

Bevrijd van zonde, moeit' en smart 
Te rusten bij mijn God. 

Om daar van aangezigt te zien 
Mijn trouwen, dierb'ren vrind, 

Die mij reeds hier van ganscher hart 
Zoo teeder heeft bemind. 

Maar meer nog dan mijn hart verlangt, 
Verlangt Gij , Heer! naar mij; 

Gij roept mij toe: »Ik kom weldra! 
Dan rust g' aan mijne zij!" 

O dat vertroost mij op mijn reis, 
Dat geeft mij kracht en moed. 

Al is de strijd dan hier ook zwaar 
Die hoop maakt alles goed. 
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MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS 
IN ONZE DAGEN. 

IERLAND. — De Heer Richard Weaver heeft te Dublin 
gedurende veertien dagen iederen avond het evangelie 
verkondigd. Een aantal Roomsen-Katholieken waren er 
onder zijn gehoor en zeer velen hebben vrede gevonden 
door het bloed des kruises. Ook vele anderen, die reeds 
eenigen tijd over den toestand hunner ziel nadachten, wer 
den van hunne zaligheid verzekerd. Eene jonge Roomsche 
vrouw, die vrede gevonden had, zeide: »De helft was 
mij niet aangezegd. Ik ben zoo dankbaar, zoo gelukkig. 
Kunnen de engelen in den hemel nog gelukkiger zijn 
dan ik?" Een jong man drukte zijne verwondering uit , 
dat hij niets anders te doen had, dan op Jezus te ver
trouwen. Men had hem altijd gewezen op de kerk en de 
priesters, en het was in waarheid eene blijde boodschap 
voor hem, dat alles wat hij doen moest was in God te 
gelooven door Jezus Christus. ; Een jong meisje dat tot 
vrede gekomen was werd door haren vader buiten de deur 
gezet omdat zij van Jezus sprak. Zij zal door het hemelsch 
huisgezin verzorgd worden. Een doofstom kind voor 
wiens behoud wij God gedankt hadden verhaalde ons op 
de vingers, dat zij nog altijd op het bloed des Lams 
vertrouwde. 

Eene jonge dame, ook Boomsch, bezocht deze pre
diking. Zij was zeer getroffen door de gezangen en 
door Lukas 15. Den volgenden avond kwam zij weer terug. 
Wij spraken na het eindigen met haar en zij was zeer ver
langend gelukkig te worden. Zij wilde echter, zooals zij 
zeide, hare godsdienst niet verlaten, daar had zij een 
afschrik van. Wij bepaalden haar bij eene zaak, namelijk 
bij den verlorenen toestand des menschen en bij Gods 
hulp voor dien toestand. Daarna toonden wij haar aan dat 
Christus eenmaal voor de zonden was opgeofferd, Hij de 
regtvaardige voor de onregtvaardigen, om ons tot God te 
brengen. Zij was, zeide zij, eene van die onregtvaardigen, 
en daar Jezus Christus de Regtvaardige voor goddeloozen 
stierf, zoo stierf Hij ook voor haar. Het licht des evan
gelies begon in haar hart te schijnen, de kennis vanden 
Zoon Gods gaf vrijheid aan hare ziel. Zij vraagde dat wij 
met haar zouden bidden, en nadat drie broeders ernstig tot 
God gebeden hadden, rees zij op en riep uit: »O ik ben 
zoo gelukkig — zoo gelukkig. O hoe goed, hoe genadig 
is God!" Het was heerlijk hare vreugde te zien. O de 
Heer zij geloofd en geprezen voor zijne genade 1 

M. 



BESCHOUWING 
OVEB DEN 

EERSTEN BRIEF VAN PAULUS AAN DE 
KORINTHIËRS. 

I N L E I D I N G . 

De brief aan de Korintbiërs behandelt verscheidene 
onderwerpen, geheel verschillend van die, welke ons in 
den brief aan de Romeinen hebben bezig gehouden. In 
plaats van de groote heilswaarheden des Christendoms en 
de rijke zegeningen van het volbragte werk van Chris
tus te bespreken, bepaalt de apostel zich uitsluitend bij den 
toestand der gemeente, bij de vele gebreken die in haar 
bestonden. En hoewel de beschouwing van de treurige 
zwakheid des menschen, die in elke betrekking tot God 
gefaald heeft, ons hart met droefheid en weemoed moet ver
vullen, zoo worden wij aan den anderen kant toch weder 
bemoedigd door de heerlijke getuigenis der onveranderlijke 
liefde en trouw Gods, die de zijnen nooit — zelfs niet in 
den beklagenswaardigsten toestand — verlaat, maar hen 
met geduld en zachtmoedigheid in dingen onderwijst, wier 
kennis men bij eenen nuchteren en geestelijken christen 
verwachten zou; en juist deze waarheid geeft aan den 
voor ons liggenden brief zulk eene groote waarde. Want 
hoewel hij zich in de eerste plaats met den toestand der 
gemeente te Korinthe bezig houdt, zoo bevat hij evenwel 
de gedachten Gods voor alle tijden over de inwendige 
orde der Gemeente van Christus en over de verschillende 
betrekkingen en pligten, die de leden tegenover elkander 
in acht te nemen hebben. 

"Wat gaf echter aanleiding tot het schrijven van dezen 
v 2 
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brief? — Na Macedonië doorreisd en Athene bezocht te 
hebben, was de apostel Paulus ook te Korinthe gekomen, 
(Hand. 18) eene der rijkste en bloeijendste steden van 
Achaje; en had in een verblijf van één jaar en zes maan
den in deze stad eene gemeente gesticht — God toch had 
veel volks in Korinthe — in deze stad, waar de rijkdom
men en de weelde gepaard gingen met zulk eenen lagen 
trap van zedelijkheid, dat dit zelfs tot een spreekwoord 
geworden was. Na Korinthe verlaten te hebben ging hij 
naar Efeze en van daar naar Palestina, om te Jeruzalem 
feest te vieren. Van Jeruzalem ging hij naar Antiochië, 
doorreisde wederom Klein-Azië, en kwam te Efeze, waar 
hij twee jaren vertoefde. Op het punt staande om door 
Macedonië reizende de gemeente te Korinthe te bezoe
ken — zijn plan toch was om door dit land tot hen te 
komen, in plaats van zooals lij gewoon was door Klein-
Azië, en dan hen ten tweeden male door deze streken 
te bezoeken — vernam hij deels door eene aanzienlijke 
vrouw Chloë of door personen die van haar huis waren, 
(Hoofdst. 1 : 11) deels door van elders ingekomen berigten, 
(Hoofdst. 5 : 1 ) deels door eenen brief, dien de Korinthiërs 
hem geschreven hadden om inlichtingen te vragen aan
gaande eenige zaken, dat er vele verkeerde dingen in 
hun midden aanwezig waren. 

Vooreerst begon de geest der wereldsche wijsheid, die 
in Korinthe zulk eene hoogte bereikt had, zijnen verder-
felijken invloed uit te oefenen, twist en partijschap te 
voorschijn te roepen en daardoor de gemeente haar waar, 
hemelsch karakter, hare eenheid in Christus te ontrooven 
en de eenvoudige, goddelijke waarheid met de heidensche 
filosofie te vermengen. Reeds was men bezig verschil
lende partijen te vormen, waar de een dezen, de ander 
genen huldigde en hetzij in Paulus of in Apollos of in 
Cefas of zelfs in Christus het hoofd van zijne partij 
erkende en vereerde (Hoofdst. 1 :12) . De ontelbare par
tijen, waarin nu de Gemeente Gods op de aarde verscheurd 
is, leveren het treurige bewijs, hoezeer zelfs onder de 
ware geloovigen de menschelijke wijsheid gehuldigd wordt, 
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eü hoezeer het derhalve den vijand gelukt is zijne ver
derfelijke werkzaamheid, waartoe hij in de Korinthische 
gemeente den eersten grond zocht te leggen, eene schrik
barende uitgebreidheid te verschaffen. En helaas! de be
ginselen der menschelijke wijsheid hebben zoo diep wor
tel geschoten, dat hare treurige gevolgen in de Gemeente 
Gods slechts weinig erkend en betreurd worden, ja dat 
men niet zelden deze schadelijke werken des vijands in 
bescherming neemt, doordien men beweert, dat die ver
schillende partijen goed zijn om de waarheid van alle 
kanten te ontwikkelen. Niet alzoo dacht de apostel. 
Met den grootsten ernst, met de meeste beslistheid be
strijdt hij, voornamelijk in de eerste hoofdstukken van 
zijnen brief, dit verschrikkelijke kwaad, hetwelk de ge
meente met rassche schreden het verderf te gemoet deed 
ijlen, en tracht het in zijnen eersten kiem te verstikken; 
en wanneer hij in Hoofdst. 11 : 19 zegt: »Er moeten ook 
partijen onder u zijn," dan zegt hij dit voorzeker niet 
om deze te beschermen, maar, gelijk hij zelf er bij voegt, 
»opdat de opregten onder u openbaar mogen worden," 
opdat degenen, die zich niet door den geest der heidensche 
filosofie, maar door den Geest Gods lieten leiden, hunne 
opregtheid daarin bewezen, dat zij zich van alle partijen 
verre verwijderd hielden. 

Een ander gevaar bedreigde de Korinthische gemeente, 
namelijk de groote onzedelijkheid, die in Korinthe heerschte. 
Het weelderige en onzedelijke leven aldaar begon ook in 
hun midden zijnen verderfelijken invloed uit te oefenen 
en velen te verontreinigen. Voornamelijk was het de hoe
rerij , die in hun midden was ingeslopen en geduld werd, 
en de apostel waarschuwt en bestraft dit alles met al den 
in hem wonenden ernst en met al de kracht des Heiligen 
Geestes, wiens tempel door deze zonden verontreinigd 
werd. 

Het derde gevaar eindelijk, waaraan de gemeente te 
Korinthe blootstond, was de invloed der valsche leeraars, 
en voornamelijk der joodschgeziride. Deze zochten niet 
alleen Paulus roeping en gezag als apostel, maar ook de 

2 a 
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zuiverheid zijner drijfveeren in de uitoefening van zijn ambt 
te ondermijnen en te belasteren, om daardoor zijne geze
gende werkzaamheid te vernietigen. Zoodra hun het eer
ste gelukte, was het tweede er het natuurlijke gevolg 
van. Indien het aanzien en de zuivere bedoelingen des 
apostels bij de Korinthiërs verdacht werden, dan was het 
ook zijn woord en zijn werk. Daarom was de apostel zoo 
dikwijls genoodzaakt, zoowel in dezen als in zijnen twee
den brief, van zichzelven, van zijn apostolisch ambt en 
van zijn gedrag onder de Korinthiërs te spreken. Het 
heerlijke voorregt toch, den geloovigen in later tijd ten 
deel geworden, ook de schriften des Nieuwen Testaments 
als gezag en als onbedriegelijke toetsteen der waarheid te 
bezitten, hadden zij natuurlijk niet, en hoe meer God nu 
door Paulus met betrekking tot de Gemeente zegeningen 
openbaarde, die in het Oude Testament slechts duister of 
in het geheel niet geopenbaard waren, zooveel te meer 
gelegenheid hadden de joodschgezinde leeraars de zwakke 
zielen in de war te brengen. 

Heidensche filosofie, onzedelijkheid, vooral hoererij en 
vaisclie leerstellingen, ziedaar de drie hoofdgebreken, die 
in de Korinthische gemeente bestonden en waardoor de 
vijand trachtte zijnen verderfelijken invloed uit te oefenen 
en de gezegende uitwerking der waarheid te verstoren. Dit 
alles nu hoorende, gaf Paulus zijn voornemen op om 
Korinthe nu reeds te bezoeken, daar hij het niet van zich 
kon verkrijgen onder zijne geliefde kinderen met de roede 
te verschijnen, en schrijft hun eenen brief— en de Heilige 
Geest gebruikte deze gelegenheid eene onschatbare parel 
aan het schoone snoer der goddelijke openbaring toe te 
voegen — om hen ernstig te vermanen, opdat zij daardoor 
getroffen en zich beterende, hem later met blijdschap 
zouden kunnen ontvangen. 

De onderwerpen nu in dezen eersten brief behandeld 
laten zich zeer gemakkelijk verdeelen. Voordat de apos
tel over de gebreken der gemeente spreekt, voordat hij 
één enkel bestraffend woord uitspreekt, prijst hij het 
goede, dat nog bij hen gevonden wordt en bovenal de 
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genade Gods, die hun ten deel was gevallen en die bij 
hen blijven zou tot op den dag van Christus. Daarna 
behandelt hij de vraag der partijen, van de scholen der 
geleerdheid en van de inbeelding der menschelijke wijsheid 
in tegenoverstelling van de openbaring en de goddelijke 
wijsheid (Hoofdst. 1—4). — In Hoofdst. 5 spreekt hij over 
het zedenbederf, en over het gedrag tegenover christenen, 
die in openbare zonden gevallen zijn; in Hoofdst. 6 over 
het geregtelijk vervolgen in tijdelijke zaken en behandelt 
op nieuw de zaak der hoererij. — Hierna begint de be
antwoording van hunnen brief. Hoofdst. 7 handelt 
over het huwelijk, spreekt over de pligten der gehuwden, 
over het geval dat de man geloovig en de vrouw onge-
loovig is, of omgekeerd, en vermaant hoofdzakelijk om in 
die beroeping te blijven, waarin men geroepen is. — In 
Hoofdst. 8 handelt hij over de vraag of men de dingen 
aan de afgoden geofferd mag eten, en stelt het algemeene 
beginsel vast, het zwakke geweten niet te ergeren. — 
In Hoofdst. 9 spreekt Paulus over zijn apostelambt; in 
Hoofdst. 10 toont hij aan, hoe men met de Gemeente, 
met den doop en het avondmaal in verbinding kan zijn 
en toch verloren kan gaan. Daarna spreekt hij over het 
gevaar, waarin zij waren om door de heidensche feesten 
misleid te worden en komt daardoor van zelf op het 
avondmaal des Heeren.—In Hoofdst. 11 bepaalt hij het 
gedrag der christenen in de godsdienstoefeningen, eerst 
persoonlijk en daarna (van vs. 17) in het algemeen; ver
volgens handelt hij van Hoofdst. 12—14 over de uit
oefening der gaven, hunne wezenlijke waarde en het doel 
van hun gebruik, met de waardij der liefde in Hoofdst. 
13. — In Hoofdst. 15 bewijst hij uitvoerig de leer der 
opstanding, die door velen geloochend werd en hare ge-
wigtige gevolgen, en spreekt aan het slot van dat hoofd
stuk over de verandering der bij de komst des Heeren 
nog overgeblevene levenden en van den triomf dergenen, 
die door de opstanding of verandering des verderfelijken 
ligchaams van de laatste gevolgen der zonde — den dood — 
voor eeuwig bevrijd zijn en sluit dan in Hoofdst. 16 
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zijnen uitvoerigen brief met de aanbeveling der'armen^in 
Judea en met vele groetenissen. Ook treffen wij hier 
nog eenige vermaningen aan om degenen onderdanig te 
zijn, die zonder menschelijke instelling of roeping alleen 
door de kracht des Heiligen Geestes in de Gemeente 
dienden; en wij kunnen den Heer danken, dat Hij ons 
ook eéne regtstreeksche aanwijzing gegeven heeft hoe wij 
ons te gedragen hebben tegenover hen, die ten dienste 
der heiligen arbeiden. — Na deze korte inleiding kunnen 
wij nu tot de beschouwing" van den brief zelven overgaan; 
waarbij de Heer ons het licht zijns Geestes schenke om 
zijne geopenbaarde waarheid regt te verstaan en er onzen 
wandel naar in te rigten. 

HOOFDSTUK I—IV. 

• Evenals in den brief aan de Romeinen begint de apos
tel ook hier met zich als een door Jezus Christus geroepen 
apostel aan de gemeente voor te stellen, aangezien hierin 
zijn gezag om op zulke wijze tot hen te spreken lag op
gesloten. God zelf had hem dit ambt toevertrouwd en 
hem dit gezag gegeven, en hij kon zich hier op beroemen 
in tegenoverstelling van de vele valsche leeraars, die zich 
te Korinthe hadden ingedrongen, en die buiten het bezit 
dezer goddelijke roeping waren. Sosthenes, de broeder, 
uit wiens naam mede dezen brief geschreven werd, mis
schien dezelfde van wien Hand. 18 :17 gesproken wordt, was 
waarschijnlijk een dergenen, die Paulus berigten had gebragt 
van den toestand der gemeente, en hij wordt hier in dit 
opschrift vermeld om daardoor meerderen klem aan de woor
den des apostels bij te zetten, daar hij met de gemeente en 
met alles wat voorgevallen was goed bekend was. 

Als geroepen apostel nu wendt Paulus zich tot de 
gemeente te Korinthe en toont ons in de woorden, waar
mede hij hen aanspreekt de innige betrekking der Gemeente 
tot God, haar heerlijk standpunt voor Hem in Christus, 
als ook het hemelsch karakter harer roeping. Tevens 
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wendt hij zich in dezen brief aan alle ware aanbidders 
van den Heer Jezus Christus, daar de oneindige genade 
Gods in Hem allen in dezelfde innige betrekking met God 
gebragt heeft, en omdat de leerstellingen en vermaningen 
in dezen brief in de eerste plaats aan de Korinthiërs ge
geven, echter voor alle christenen, waar zij zich ook 
mogen bevinden, van goddelijk gezag zijn en den rigt-
snoer voor hunnen wandel bevatten. En reeds in de 
woorden waarmede hij zijnen brief begint doet de apostel 
de hoofdbeginselen waarover hij wil spreken — afschei
ding van de wereld en van hare beginselen, reiniging 
van de zonde en bestrijding van menschen vergoding — 
uitkomen. Als »Gemeente Gods" en ngehe i l i gden 
in C h r i s t u s J e z u s " zijn wij van de wereld en de zonde 
afgezonderd en hebben wij ons standpunt voor God in 
Christus; de titel »geroepene h e i l i g e n " drukt het ware 
karakter van onzen praktischen wandel uit, en eindelijk 
is »de n a a m van onzen H e e r J e z u s C h r i s t u s " 
alleen het voorwerp der aanbidding voor allen. 

Hoe treurig en beklagenswaardig de toestand der Korin-
thische gemeente ook ware, zoo veranderde dit niet in het 
minst haar heerlijk standpunt voor God, daar dit alleen 
op het volbragte werk van Christus gebouwd en van niets 
afhankelijk was. Om echter de christenen bij eenen slech
ten wandel alzoo te kunnen beschouwen is het noodzake
lijk, dat wij zelven in naauwe gemeenschap met den Heer 
leven. En aangezien dit bij den apostel het geval was zoo 
kon hij bij de volle wetenschap der in Korinthe bestaande 
verkeerdheden, die zijn hart met diepe droefheid vervul
den, de genade Gods prijzen en met volkomene rust en 
vrijmoedigheid van hunne innige betrekking tot God en 
van den rijkdom dezer genade spreken, die in Christus 
Jezus zoo overvloedig was geworden (vs. 4 , 5). Niets was 
in staat hem hierin te verhinderen. Al mogt het den 
vijand ook gelukken, de heiligen in Korinthe in verwar
ring te brengen, te verzwakken en te verontreinigen, 
één ding kon hij niet verontreinigen of verzwakken — de 
genade Gods in Christus Jezus. Deze genade was tevens 
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de nooit uitgedroogde en reine bron, uit welke de apostel 
bij bet gevoel van den treurigen toestand der Korinthische 
gemeente steeds moed en vertrouwen kon putten, die zijn 
hart met voortdurenden dank aan God vervulde (vs. 4). 
Deze genade gaf bem gelegenheid zijne liefde, die hij, 
zooals bij zelf zegt, voornamelijk tot de Korintbiërs bad, 
en die ook in geen der andere brieven zoo duidelijk blijkt, 
den vrijen loop te laten en alles te zeggen wat bij ten 
bunnen voordeel zeggen kon; en door deze liefde baande 
bij zicb eenen weg tot bet bart der Korintbiërs en bewerkte 
hij, dat zijne woorden in eene wel toebereide aarde vielen. 

»Maar" — zou men kunnen vragen »zal bet bewustzijn 
der onveranderlijke genade Gods niet tot grootere onver
schilligheid aanleiding geven?" Voorzeker niet; want 
indien iets in staat is bet gebeele gewigt der heiligheid 
Gods aan het geweten voor te stellen, tegenover de zonde 
schaamte en afzondering te bewerken en onze harten voor 
de vermaningen toegankelijk te maken, dan is het het 
bewustzijn der onbeperkte genade Gods in Christus J e 
zus. Hoe zou het mogelijk zijn om bij het gevoel in zulk 
eene innige gemeenschap met God te staan en zoo rijk 
gezegend te zijn nog langer, in de zonde voort te leven! 
En daarom, wel verre van hunne zonden te verscboonen, 
plaatst Paulus ben integendeel in de onmiddelijke tegen
woordigheid Gods, opdat zij zich met hunne zonden zou
den bezig houden en zich in het licht Gods beschouwende 
zouden veroordeelen. Heerlijke aanblik! Paulus zich ver
heffende boven de droefheid over de zonden der christenen, 
ziende op die eeuwige trouw Gods, die hen niet alleen 
riep, maar ten einde toe zou bewaren om onberispelijk te 
zijn in den dag van Christus! 

Christus wordt bier, en-zoo ook later, als bet eenige 
voorwerp des geloofs, als het ware middelpunt aller zege
ningen voorgesteld. In Hem hadden de Korinthiërs alles 
ontvangen, »in H e m waren zij i n a l les rijk g e w o r d e n , 
in a l l e r ede en a l le kennis . " In de verkrijging dezer 
uiterlijke genadegaven, «rede en kennis," was de getui
genis van Christus door de kracht des Heiligen Geestes 
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onder hen bevestigd geworden (vs. 6). Het ontbrak bun 
aan geene gave; »ve rwach tende de o p e n b a r i n g van 
onzen Hee r J e z u s Chr i s t u s " (vs. 7). Deze verwach
ting was nu hun heerlijk voorregt. Met deze openbaring 
van Christus wordt hier echter niet de opname der Ge
meente bedoeld, daar Paulus hun deze verborgenheid eerst 
in Hoofdst. 15 openbaart, maar de komst van Christus 
om als Koning over Israël en de wereld te heerschen. 

Nadat hij nu met weinige, maar liefelijke woorden de aan 
de Korinthiërs zoo rijkelijk geschonkene genade had voorge
steld, spreekt hij' op eene even eenvoudige en duidelijke 
wijze over de trouw Gods ten hunnen opzigte. Deze 
trouw was de grond waarop zijn vertrouwen met betrek
king tot hunne volharding en bevestiging tot den einde toe 
rustte; want hij zegt: « W e l k e u ook zal beves t igen 
tot he t e inde t o e , om onstraffel i jk te zijn in den 
dag van onzen Heer J e z u s Chr i s tus . God is ge
t r o u w , door we lken gij ge roepen zijt to t de gemeen
schap van zijnen Zoon J e z u s C h r i s t u s , onzen Hee r " 
(vs. 8 , 9). Het was derhalve de trouw Gods, die de hei
ligen te Korinthe bevestigde, opdat zij in dezen ernstigen 
en plegtigen dag zonder vlek voor Hem zouden ver
schijnen. Hij zelf had hen geroepen in de zegenrijke 
gemeenschap van zijnen Zoon Jezus Christus en Hij zelf 
zou deze roeping ten volle verwezenlijken. — Deze korte, 
maar heerlijke beschrijving der genade en tróuW Gods 
dient alzoo tot grondslag (al kon deze beschrijving van 
wegen den toestand der gemeente niet zoo uitgebreid zijn 
als aan de Efeziërs) aan al de vermaningen en teregtwij-
zingen, die hij aan hen rigt om hunne wankelende 
voeten te versterken en hunne trage handen weder op 
te rigten. 

Na deze korte inleiding begint de apostel in vs. 10 met 
zijne vermaningen, of liever met zijne beden, en stelt hun 
daarbij den naam desgenen voor, in welken zij, gelijk wij 
boven opmerkten, alle zegeningen hadden ontvangen; hij 
bidt hen »door den naam van onzen H e e r J e z u s 
C h r i s t u s . " En hetgeen nu in de eerste plaats zijn hart 
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vervulde, was het gevaar hetwelk de eenheid der gemeente 
bedreigde. Er waren twisten onder hen ontstaan, die wel 
is waar voor den oogenblik nog niet tot eene bepaalde 
scheuring hadden aanleiding gegeven, maar toch zeer 
spoedig daartoe leiden konden; want twisten zijn het begin 
der scheuring. Op de innerlijke tweedragt volgt spoedig 
de uiterlijke, gelijk de innerlijke eenheid de uiterlijke 
bewaart. En daarom bidt de apostel de Korinthiërs zoo 
dringend om zoowel in de rede, als in den zin en het 
gevoelen volkomen eensgezind te zijn. Tegenwoordig 
geschiedt het, helaas! niet zelden, dat men het verschil 
wenschelijk acht, en men bewijst daardoor, dat men niets 
van het ware karakter der Gemeente, van hare eenheid 
als ligchaam van Christus kent, en daarom ook hare ont
zettende verscheuring, waartoe de verschillende meeningen 
de eerste aanleiding hebben gegeven, niet met droefheid 
beschouwt. Juist het voorbijzien van deze ernstige ver
maning des apostels heeft znlk eene groote verwarring en 
zooveel scheuring in de kerk Gods te voorschijn geroepen, 
en alle pogingen des menschen om deze breuk te heelen 
en deze verdeeldheden onder eenen zekeren schijn van 
eenheid te bedekken zijn geheel en al te vergeefs en lei
den hoogstens slechts tot zelfmisleiding. De inwendige 
break blijft bestaan en de verdeeldheden vermeerderen, 
tot dat wij met nuchtere en ootmoedige harten tot de 
wijsheid Gods terugkeeren en ons onder zijn Woord bui
gen. Zijne wijsheid vereenigt, doch de menschelijke wijs
heid scheurt van één, daar zij de waarheid Gods in ver
schillende stelsels verdeelt, Het begin van dit kwaad zien 
wij in de gemeente te Korinthe. «En ik zeg d i t , da t 
een iegelijk van u zeg t : I k ben van P a u l u s ; en ik 
van Apo l lo s ; en ik van Cefas ; en ik van C h r i s t u s " 
(vs. 12). Zij maakten van de voornaamste dienaars des 
Heeren, ja van Christus zelven, hoofden van partijen. De 
partij, die zich naar den naam van Christus noemde, was 
even sektarisch als de anderen, daar zij met dezen naam 
eenen scheidsmuur tusschen broeders opwierp. Op deze 
wijze werd Christus gedeeld, (vs. 13) de eenheid van zijn 
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ligchaam verbroken, zijn werk verloochend en alzoo hield 
Hij op de bron aller zegeningen en het eenige voorwerp 
der vereering te zijn. 

»Is Ch r i s t u s gedeeld? I s P a u l u s voor u ge 
k r u i s t ? Of zijt gij tot P a u l u s naam gedoopt?" 
is de vraag des apostels, waarop het antwoord natuurlijk 
ontkennend moest zijn. »Ik dank G o d , " zegt hij ver
der, »dat ik n iemand van u l i e d e n gedoopt h e b , 
dan Cr i spus en G a j u s , en he t h u i s g e z i n van S te -
fanus ; " want daardoor heb ik u de gelegenheid benomen 
u naar mijnen naam te noemen. Doet gij het toch, 
zoo is dit niet mijne schuld, daar ik mij gehouden heb 
aan de roeping mij door den Heer gegeven, die niet be
staat in doopen maar in de verkondiging des evangelies; 
en deze zending vinden wij in het 26 en 13 Hoofdstuk 
der Handelingen en niet in Matth. 28 : 19 opgeteekend. 
Slechts om de reden, die wij opgaven, schreef Paulus 
deze woorden over den doop ter neder, en niet om, zooals 
sommigen meenen, daarmede te kennen te geven, dat hij 
tegen den doop was; hetgeen trouwens reeds genoeg bestre
den wordt door de verzen zei ven, waarin hij mededeelt, 
eenigen gedoopt te hebben, niettegenstaande het doopen niet 
zijne bijzondere roeping was. 

Het evangelie nu, hetwelk Paulus geroepen was te pre
diken , had hij niet naar menschelijke wijsheid verkondigd, 
want daardoor zou de leer des kruises van hare kracht 
beroofd zijn geworden en bedolven zijn onder allerlei spits
vondige redeneringen des menschen. De Korinthiërs, 
levende te midden der geleerdheid eener Griekscke 
beschaving, hadden veel op met de menschelijke wijsheid 
en van ' daar zijn de woorden van den apostel: « W a n t 
het woord des k ru i ses is d e n g e n e n , die v e r l o r e n 
g a a n , d w a a s h e i d ; m a a r ons , die b e h o u d e n wor
d e n , is he t Gods k r a c h t " (vs. 18), van zulk eene 
diepe beteekenis. Zoodra men toch aan het kruis van 
Christus, waaraan de kracht Gods geopenbaard is , men
schelijke gedachten verbindt, dan ontneemt men het zijne 
kracht, die het op het menschelijke geweten uitoefent, en 
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stelt zich tevens met de ongeloovigen gelijk, die, omdat zij 
het niet begrijpen kunnen, het dwaasheid noemen. Doch 
God had gezegd: »Ik zal de wijsheid de r wijzen 
doen v e r g a a n , en h e t v e r s t a n d der v e r s t a n d i g e n 
zal ik te n ie t maken" (vs. 19). Al het streven des 
menschen naar geluk was te vergeefs. Wijzen, schrift
geleerden en onderzoekers dezer eeuw waar zijn zij? 
zij verdwijnen immers als de rook des vutirs (vs. 20). 
Het eene stelsel verdrong het andere, doch wat was het 
resultaat van allen ? Alle wijsheid der wijzen en alle ver
stand der verstandigen openbaarde slechts ijdelheid en 
dwaasheid! Het menschelijke hart bleef onbevredigd en de 
ware gelukzaligheid bleef verborgen, daar men in zijne 
wijsheid God niet leerde kennen. Niet in de menschelijke 
wijsheid, maar in de prediking des kruises is de kracht 
Gods, en God heeft het zwakke, hetgeen niets is , het 
dwaze naar de wereld uitverkoren om de wijsheid en de 
kracht des menscheD te vernietigen, opdat het duidelijk 
aan het licht zou treden, dat het evangelie de kracht 
Gods is. De Joden hegeeren een teeken, tot bewijs van 
de waarheid des evangelies, zich niet vergenoegende met 
het teeken van Jona den profeet — de Grieken zoeken 
wijsheid, niet de wijsheid Gods maar hunne eigene om 
hunne verbeelding te prikkelen, en hun vernuft te doen 
schitteren — het antwoord Gods is de prediking van den 
gekruisten Christus, den Joden eene ergernis, den Grie
ken eene dwaasheid, maar den geroepenen de kracht Gods 
tot zaligheid. "Waar blijft nu uwe wijsheid, o meuschJ 
Verdwijnt zij niet in 't niet? Door de dingen, die niet 
zijn, vernietigt God hetgeen is , want zijne zwakheid is 
veel sterker dan de kracht der wereld, zijne dwaasheid 
veel wijzer dan de wijsheid dezer eeuw; het vleesch kan 
zich voor Hem niet verheffen. Harde, maar tevens heer
lijke en gelukkige waarheid! (vs. 21—29) 

Maar bovendien is de christen iets meer dan een bewijs 
dat God het dwaze, het zwakke, het onedele, het geringe 
boven het wijze en magtige der wereld verkiest — hij 
zelf is »ui t God in C h r i s t u s J e z u s " (vs. 30); hij is. 
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zijner goddelijke natuur deelachtig geworden; hij put zijn 
leven, zijn bestaan, zijn toestand als christen uit God. 
En van Hem is ons Christus tot alles gegeven, wat te 
doen noodig was — «Hij is ons geworden van God 
wijsheid, g e r e g t i g h e i d , h e i l i g m a k i n g en ver los 
s ing" — alles in lijnregte tegenspraak met de inbeelding 
van den menschelijken geest, met de valsche geregtig
heid van den Jood onder de wet, met de middelen, het 
karakter en de maat der heiligheid door deze aangebragt 
en eindelijk met de menschelijke zwakheid, van welke 
God de laatste sporen zal uitwisschen in de verlossing, 
die Hij door zijne magt in Jezus zal openbaren op den 
dag, dat Hij de laatste hand zal leggen aan het werk 
zijner genade. Het kruis van Christus is de getuigenis 
zoowel van de waarheid dat alles verloren, als dat alles 
wedergevonden is. Verloren — ja volkomen; want de 
mensch had niets meer, hij zelf was niets meer. Weder
gevonden— ja volkomen, want God schiep den tweeden 
mensch, die zijne wijsheid, zijne geregtigheid en zijne 
heiligheid bezat en de volkomene verlossing te weeg bragt. 
En die tweede mensch — Christus Jezus —; is dat voor 
ons geworden en wij zijn door Hem uit God, opdat 
»die r o e m t , roeme in den H e e r . " Alleen de roem 
in Hem blijft bestaan zelfs bij het verdwijnen van alle 
menschelijke wijsheid en bij het vervliegen van allen 
aardschen roem; want Hij zelf blijft. En daarom, kost
baar fondament, waarop de ziel al hare hoop bouwt! 
Heerlijke zekerheid voor het hart , dat God zelf dit 
fondament gelegd heeft, dat Christus voor ons is van 
God gegeven! 

HOOFDSTUK II . Het was in dezen geest — de kracht 
in de goddelijke en niet in de menschelijke wijsheid te zoe
ken — dat Paulus in het begin te midden der Korin-
thiërs was gekomen, zonder de woordenpraal der griek-
sche geleerdheid; hij had voorgenomen niets te weten 
dan Christus, en Christus in zijne nederigste gedaante, 
als voorwerp van den hoon en de minachting der menschen— 
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C h r i s t u s a ls gek ru i s igden (vs. 2) Paulus zegt hier 
niet, zooals men hem menigmaal verkeerdelijk laat zeggen, 
ik heb niets gewild dan het kruis van Christus, maar 
dan Christus, in tegenoverstelling met de filosofie, die bij 
deze heidenen heerschte, en Christus in de nederigste 
gedaante, als gekruisigde, ons den hoogmoed des raen-
schen omver te werpen. Niet zelden is het een uitvloei
sel eener valsche ootmoed, welke Christus slechts op het 
kruis onder den last onzer zonden wenscht te zien en 
Hem minder als den opgestane uit de dooden, zittende 
ter regterhand Gods beschouwt en het gevolg hiervan is, 
dat het bewustzijn der volkomene regtvaardiging en der 
vrijmaking van de zonde zeer zwak is. 

Doch niet alleen op het voorwerp, ook op den drager 
dezer getuigenis, Paulus zelf, was het stempel der nede
righeid en der zwakheid gedrukt. Hij gevoelde zich in hèt 
prachtige en zedelooze Korinthe in de tegenwoordigheid 
des vijands en dit had uitwerking op hem; want hij zegt 
zelf: »En ik was bij u l ieden in zwakhe id , en in 
v reeze , en in vele bev ing" (vs. 3 ) , — i n zwakheid, 
omdat hij niets van zichzelven vermogt; — in vreeze en 
beving, om de vele moeijelijkheden en gevaren, waarmede 
hij te kampen had. Öok had zijne getuigenis geenen 
ingang gevonden, noch waren de harten der genot en 
wijsheid zoekende Korinthiërs medegesleept en gewonnen 
geworden door de vleeschelijke aantrekkingskracht eener 
natuurlijke en den menschelijken hoogmoed vleijende wel
sprekendheid; want wel verre van hieraan toe te geven, 
had alles wat met zijne getuigenis in verband stond het 
karakter van nederigheid en smaad. Neen! zijne woorden 
waren de uitdrukking van de tegenwoordigheid en de 
werking des Geestes en van de kracht, die dezen verge
zelde (vs. 4) ; en alzoo rustte het geloof der Korinthiërs 
niet op de schoone en welsprekende woorden des menschen, 
maar op de kracht Gods (vs. 5). Het had eenen zekeren en 
vasten grondslag — eenen grondslag, die nooit wankelt. 

Tot degenen echter, die het evangelie hadden aange
nomen en bevestigd waren in de leer des lieils — tot de 
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volmaakten, de mannen in Christus — sprak hij wijsheid, 
doch niet de wijsheid dezer eeuw (*), noch der oversten 
dezer eeuw, want én de oversten, én hunne wijsheid, én 
hunne eeuw, waarin zij hun geluk zoeken, vergaan, maar 
het einde der wijsheid Gods is onze eeuwige heerlijkheid 
(vs. 6). Die wijsheid Gods nu was opgesloten in eene 
verborgenheid, in een geheim raadsbesluit Gods — nu 
geopenbaard door den Heiligen Geest — verordend in 
zijnen bepaalden raad, voor dat de wereld was ons tot 
heerlijkheid, (vs. 7) — een raadsbesluit, hetwelk den wij
zen dezer eeuw, niettegenstaande al hunne wijsheid, on
bekend was; want hadden zij het gekend, dan zouden zij 
den Heer, die deze heerlijkheid aan het licht bragt, ja in 
zijn eigen persoon bezat en er dus over te beschikken 
had, om ze te geven aan wien Hij wilde, niet hebben 
gekruist (vs. 8). De verborgenheid nu, die hier bedoeld 
wordt, is niet zoo zeer de Gemeente, als wel de verkie
zing tot de goddelijke natuur, de aanneming tot kinderen 
niet bij erfenis, maar door geboorte. 

Paulus spreekt hier slechts met enkele woorden over 
deze verborgenheid, daar hij de Korinthiërs met melk moest 
voeden, en wil hier alleen de dwaasheid der menschen 
aan de kaak stellen. "Want bij al wat de valsche wijsheid 
mogt uitgevonden, en bij al wat de oversten dezer eeuw 
mogten gezien, gehoord of genoten hebben—hier was 
iets, waarvan naar waarheid kon gezegd worden: «Het
geen het oog niet gez ien en he t oor niet gehoord 
heef t , en in het h a r t des m e n s c h e n niet is opgeko
men , h e t g e e n God bere id heeft d e n g e n e n , die 
Hem l iefhebben" (vs. 9). Zoodra er sprake is van het 
bezitten der heerlijkheid, dan scheidt God dit nooit van 
het innerlijke leven: Hij heeft het bereid dengenen, die 
Hem liefhébben. 

De wijze, waarop ons deze verborgenheid geopenbaard 
is , is zeer belangrijk. | Hetgeen toch door niemand gezien 

(*) OIIUV beteekent niet wereld, zooals het in onze vertaling is 
overgezet, maar eeuw of missobien nog juister wereldperiode. 
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of gehoord en in 's menschen hart niet opgekomen is — 
bewijs der grootheid der geopenbaarde genade — heeft God 
geopenbaard door zijnen Geest: « W a n t de Geest onder
zoekt a l le d i n g e n , ook de d i ep t en Gods" (vs. 10). 
Niemand dan de geest des menschen kent de geheime 
gedachten van den mensch, die hij niet wenscht te open
baren; alzoo kent ook niemand de verborgenheden Gods, 
dan ds Geest Gods (vs. 11). Welk eene naauwe ver-
eeniging, ja ineensmelting dezer twee personen drukken 
deze woorden niet nit! God en de Geest zijn één; en 
zal er eenige verborgenheid Gods kunnen geopenbaard 
worden, dan moet de Geest als voertuig dienen, die dit 
niet doen kan zonder den bepaalden wil Gods. Zonder 
dien wil, zonder dien Geest geene openbaring. Aan 
Paulus nu en aan de andere apostelen waren door den 
Geest de verborgenheden Gods medegedeeld; want, zegt 
hij, «wij hebben nie t on tvangen der gees t der we
r e l d , maa r den G e e s t , die u i t God i s , opdat wij 
zouden we ten de d i n g e n , d ie ons van God u i t 
g e n a d e geschonken zijn" (vs. 12). Hij spreekt hier 
niet van de inwoning des Geestes in alle christenen, maar 
van den Geest, die hem was geschonken om verborgen
heden te openbaren. De kennis der verborgenheid ont
vangen hebbende, zoo was het zijne roeping deze aan 
anderen mede te deelen, en dat niet met aangename woor
den der menschelijke wijsheid, maar door denzelfden Geest, 
die het voertuig der openbaring geweest was, geestelijke 
dingen met geestelijke woorden zamenvoegende (vs. 13). 
Er ontbrak nu nog ééne zaak voor de ziel, die hetgeen 
medegedeeld werd aanhoorde, zonder welke het voor haar 
geene vrucht zou dragen, namelijk vatbaarheid om de 
mededeelingen te ontvangen; en deze vatbaarheid wordt 
ook door den Geest bewerkt; de natuurlijke mensch toch 
verstaat niet de dingen die des Geestes Gods zijn; eerst 
moet hij het vermogen verkrijgen om ze te verstaan door zelf 
geestelijk te worden (vs. 14). Alles is dus door den Geest 
naar den wil Gods — de bron, het middel der mededee-
ling, en de vatbaarheid tot ontvangst. 
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Zonder den Geest is de mensch derhalve onvatbaar de 
dingen Gods aan te nemen, daar hij het werktuig en het 
middel mist, waardoor zij alleen in waarheid kunnen be
oordeeld worden. Hij verwerpt ze of als dwaasheid, of 
zijne kennis, die hij daarvan meent te bezitten, is eene 
ingebeelde en schijnbare. De geestelijke mensch daaren
tegen, is door de kracht des Heiligen Geestes in staat 
alle dingen naar waarheid te beoordeelen, en dezelfde 
Geest werkt in hem goddelijke beginselen en bedoelingen 
en geeft hem kracht tot eenen wandel, dien niemand kan 
beoordeelen, die den Geest van Christus niet heeft- «Wan t 
wie heef t den zin des Hee ren g e k e n d , die Hem 
zou o n d e r r i g t e n ? " (vs. 16). Niemand is in staat den 
zin des Heeren, zijn innerlijk wezen, zijne gedachten en 
raadsbesluiten te doorgronden en te beoordeelen, om Hem 
te onderrigten. «Maar wij — dit is in de eerste plaats 
toepasselijk op de apostelen en hier bijzonder ook op de 
dienaars van Christus xdt Hoofdst. 1 : 12, welke de Ko-
rinthiërs tot hoofden hunner stelsels maakten — »wij heb
ben den z in van C h r i s t u s ; " en met deze woorden 
verklaart hij hun, dat zij door de menschelijke wijsheid, 
welker dwaasheid en nietigheid hij in het voorafgaande ten 
duidelijkste aan het licht had gesteld, onmogelijk konden 
beoordeeld worden. 

De discipel des Heeren in tijden van 
verzoeking". 

(Dan. I—IH). 

De drie eerste hoofdstukken van den profeet Daniël 
geven ons zeer gewigtige wenken voor den tegenwoordi-
gen tijd, in welken de discipel des Heeren in groot gevaar 
verkeert, te zwichten voor den invloed van hetgeen hem 
omgeeft en zijn standpunt te verloochenen, door te willen 
beantwoorden aan- den bestaanden toestand der zaken. 

Slaan wij het eerste hoofdstuk op, dan is de stand van 
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zaken zoo treurig, dat liet hart zeer gemakkelijk ontmoe
digd, de geest ter nedergeslagen, en de krachten verlamd 
konden worden. Jeruzalem in puin — de tempel ter neder 
geworpen —• de vaten des Heeren in het huis van eenen 
valschen god — en Juda in gevangenschap gevoerd — 
voorzeker, het hart kon wel geneigd zijn uit te roepen: 
»Het is te vergeefs te beproeven, het ware standpunt 
van eenen discipel langer in te nemen en de persoonlijke 
gehoorzaamheid langer in acht te nemen. De geest moet 
bezwijken, het hart zwak worden en de handen moeten 
neerzinken, indien dat de toestand van het volk Gods 
is." — J a , men zou het voor de grootste vermetelheid 
houden, indien een der zonen van Juda in zulk eenen 
tijd er aan denken wilde, het ware standpunt van eenen 
Nazireër in te nemen. Aldus zou het natuurlijk verstand 
spreken; maar de taal des geloofs is — Gode zij dank — niet 
alzoo. — Er is voor den geest der ware onderworpenheid 
altijd gelegenheid genoeg om zich te openbaren, en er is 
ook altijd een weg geopend op welken de getrouwe dis
cipel des Heeren voortgaan kan, al moet hij dien ook 
alleen bewandelen. Het is het voorregt des geloofs, even 
zoo veel met God te wandelen, even zoo veel door Chris
tus gevoed te worden, en even zoo veel hemelsche lucht 

.in te ademen, als wanneer alles in de volkomenste orde 
ware. 

Was er ooit een tijd waarin men voor het gebrek zijner 
beslistheid eene verontschuldiging vinden kon, dan was 
het die der Babylonische ballingschap. Het geheele 
gebouw van het Joodsche volk was gesloopt — de konink
lijke magt was uit de hand van Davids opvolgers in 
de hand van Nebukadnezar overgegaan — de heerlijkheid 
was van Jeruzalem geweken — met een woord, alles 
scheen verdord en vernietigd te zijn, en voor de verban
nen kinderen Israëls bleef niets anders over, dan hunne 
harpen aan de wilgen te hangen, en aan de wateren van 
Babyion neder te zitten, en aldaar de verdwenen heer
lijkheid, de verbleekte glans, en de ter nedergestorte 
grootheid te beweenen. 
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Dit zou de gedachte en bet gevoel der natuur zijn; 
maar God zij geloofd! indien alles tot den laagsten trap 
schijnt gezonken te zijn, dan stijgt het geloof in heiligen 
triomf omhoog. En het geloof is, gelijk wij weten, de 
eenig ware grond, waarop de getrouwe discipel des 
Heeren staat. Hij zoekt het niet hij de menschen, noch 
bij de dingen om hem heen; hij vindt «al zijne bronnen 
in God." Daarom treedt het geloof nooit zoo glansrijk 
te voorschijn, als wanneer het rondom duister is. 

Dit zien wij bij Daniel en zijne medgezellen, die door 
het geloof de groote en bijzondere moeijelijkheden van 
hunnen tijd te boven kwamen. Hun oordeel was, dat 
ook in Babyion niets hun kon verhinderen, om in ware 
afzondering, als dienaars des Heeren te wandelen, gelijk 
zij ook in Jeruzalem hadden gedaan. En hun oordeel 
was juist; hunne overtuiging was die van een rein en 
vast geloof. Het was dezelfde overtuiging, naar welke 
ook Barak, Gideon, Jefta, Sinlson enz. handelden. Het 
was de overtuiging, die Jonathan uitsprak toen hij zeide: 
»Het is voor den Heer niet moeijelijk, door veel of weinig 
te helpen" (1 Sam. 14 : 6). Het was de overtuiging van 
Elias op den berg Karmel, toen hij met »twaalf steenen, 
naar het getal van de stammen der kinderen Jakobs een 
altaar bouwde" (1 Kon. 18 : 31). Het was de overtuiging 
van Daniël zei ven, toen hij in den verderen voortgang 
zijner geschiedenis zijne vensters opende en met het oog naar 
Jeruzalem bad (Dan. 6 : 10). Het was de overtuiging 
van Paulus, toen hij met het oog op den overstroomen-
den vloed des afvals, en des verderfs, die dreigde door te 
breken, zijnen zoon' Timotheus vermaande, »het voorbeeld 
der gezonde woorden te houden" (2 Tim. 1 : 13). Het 
was de overtuiging van Petrus, toen hij, met den blik 
op de ontbinding van het geheele gebouw der schepping, 
de geloovigen aanmoedigt, »zich te benaarstigen, om on
bevlekt en onstraffelijk voor Hem in vrede gevonden 
te worden" (2 Petr. 3 : 14). Het was de overtuiging van 
Johannes toen hij onder het reeds aanwezig verval der 
Gemeente zijnen geliefden Gajus vermaant, «niet het 
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kwade maar het goede na te volgen" (3 Joh. 11). En 
het was de overtuiging van den Apostel Judas, toen hij, 
in de tegenwoordigheid der verschrikkelijkste boosheid, een 
geliefd overblijfsel vermaande, »zich in hun allerheiligst 
geloof op te bouwen, biddende in den Heiligen Geest; 
zich in de liefde Gods te bewaren, verwachtende de 
barmhartigheid van onzen Heer Jezus Christus ten eeuwi
gen leven" (Judas 20, 21). — Met één woord, het was 
de overtuiging van den Heiligen Geest, en daarom was 
het de overtuiging des geloofs. 

Het gedrag van Daniël treedt reeds in het eerste 
hoofdstuk heerlijk aan het licht. »Maar Daniël nam zich 
voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met 
de stukken van de spijs des konings, noch met den wijn 
zijns dranks" (vs. 8). Het ware zeer natuurlijk geweest, 
indien hij bij zichzelven gezegd had: »Het baat niets, 
dat een arme, zwakke gevangene eene plaats der afzonde
ring tracht in te nemen. Alles is verwoest. En het is 
het beste zich in zulk eene hopelooze verwarring naar 
den stand der zaken te schikken." Maar neen! Daniël 
stond op den bodem des geloofs. Hij wist dat het zijn 
voorregt was, in het paleis van Nebukadnezar even zoo 
zeer in de nabijheid Gods te zijn, als binnen de poort 
van Jeruzalem;—hij wist, dat hoedanig ook de uitwen
dige toestand van het volk Gods zijn mogt, er voor 
iederen heilige, toch nog een weg van gehoorzaamheid 
geopend was. En zou ons de afzondering voor den Heer 
in Babel niet even zoo aantrekken als die in Kanaan? 
O voorzeker, het is onuitsprekelijk schoon en liefelijk, in 
Babel een' gevangene te zien, die in volkomene zelfver
loochening het verheven standpunt der afzondering kiest 
en daarin wandelt. Daniël stelt den geloovigen van alle 
tijden een zeer bemoedigend en opwekkend voorbeeld voor 
oogen; hij levert het bewijs, dat een overgegeven hart , 
zelfs te midden der donkerste schaduwen, zich in eenen 
wolkenloozen zonneschijn verheugen kan. 

Maar van waar komt dit? Omdat «Jezus C h r i s t u s 
g i s t e r e n en heden en in eeuwigheid dezelfde i s " 
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(Hebr. 13 : 8). Bedeelingen wisselen en vergaan — ker
kelijke inzettingen verbrokkelen en vallen in een — men-
schelijke stelsels wankelen en verdwijnen, maar »de naam 
van Jehova duurt eeuwiglijk en zijne gedachtenis van 
geslacht tot geslacht." Op deze heilige hoogte zet het 
geloof zijnen voet. Het verheft zich boven alle verande
ring en verheugt zich, in eene liefelijke gemeenschap met 
de onveranderlijke bron van het ware en goede. En van 
daar, dat het geloof in de dagen der Eigters heerlijker 
triomf behaalde, dan in de dagen van Jozua, van daar 
dat het altaar van Elia op den berg Karmel met eenen 
even helderen glans omgeven was, als ' het altaar van 
Salomo. En dit is in waarheid bemoedigend, ook voor 
ons. In plaats van op de ontrouw der menschen te zien 
roept God ons toe: »Het vaste fondament Gods staat, 
hebbende dezen zegel: De Heer kent degenen, die de 
zijnen zijn, en: Een iegelijk die den naam van Christus 
noemt, sta af van ongeregtigheid" (2 Tim. 2 :19 , 20), 
En wanneer het geloof op dezen vasten grond rust, dan 
zal het te midden van den grootsten afval het hoofd om
hoog houden en God verheerlijken. 

Laat ons nu een oogenblik stilstaan bij de heerlijke 
uitkomst van Daniels getrouwheid. In de drie eerste 
hoofdstukken worden ons drie verschillende zaken als 
gevolgen van het door Daniël en zijne vrienden ingeno
men standpunt voorgesteld. 1. Zij werden in het geheim 
»van den droom van N e b u k a d n e z a r " ingewijd; 2. Zij 
weerstonden de verzoeking »van he t beeld des k o 
n i n g s ; en 3. Zij werden onbeschadigd door »den v u r i -
gen oven des k o n i n g s " gevoerd. 

I . »De verborgenheid des Heeren is voor degenen die 
Hem vreezen" (Ps. 25 : 14). De waarheid van dit woord 
wordt ons hier duidelijk voorgesteld. »De toovenaars en 
de sterrekijkers en de guichelaars en de Chaldeërs," die? 
de lucht der koninklijke tegenwoordigheid inademden, 
waren allen ten opzigte, van des konings droom in duis
ternis. Zij belijden dat er «geen mensch op aarde is die 
zeggen kan wat de koning eischt." — Zeer waar, maar 
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er was, een God in den hemel die alles wist, en die het 
dengenen kon bekend maken, die geloof, getrouwheid en 
zelfverloochening genoeg bezaten, om zich van het ver
derf in Babel af te zonderen. De voor den mensch on
oplosbare raadselen zijn voor God niet verborgen, en Hij 
kan ze hem verklaren, die met Hem in zijne heilige 
tegenwoordigheid wandelt. Zij, die zich aan God toege-
gewijd hebben, hebben een klaarder inzigt in de men-
schelijke aangelegenheden, dan de grootste wijsgeeren 
der wereld. En van waar komt dit? Hoe kunnen zij 
de geheimen der wereld zoo gemakkelijk oplossen? Omdat 
zij boven de ellende der wereld verheven zijn. Zij zijn 
de besmetting der wereld ontvloden; zij zijn op de plaats 
der afzondering, der afhankelijkheid en der gemeenschap. 
»Toen ging Daniël naar zijn huis en gaf de zaak zijnen 
medgezellen Hananja, Misaël en Azarja te kennen; opdat 
zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten 
over deze verborgenheid" (Hoofdst. 2 : 17, 18). Zij had
den slechts de oogen ten hemel te slaan, om met een 
helder oordeel over al de gebeurtenissen der aarde toege
rust te worden. 

Hoe waar en eenvoudig is dit alles! »God is licht en 
in Hem is geene duisternis." Indien wij licht noodig heb
ben, dan kunnen wij het alleen in zijne tegenwoordigheid 
vinden; en slechts dan, wanneer wij het standpunt der 
afzondering van al de zedelijke besmettingen der aarde 
praktisch innemen, zijn wij bekwaam de kracht zijner 
tegenwoordigheid te leeren kennen. 

En wat gebeurde er na de verklaring van den droom? 
n Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezigt, en 
aanbad Daniël, en hij zeide dat men hem met spijsoffer 
en liefelijk reukwerk een drankoffer doen zou." — Hier 
ligt de hoogmoedigste en magtigste monarch der aarde 
aan de voeten van eenen balling. Heerlijke vrucht der 
getrouwheid! Krachtige bevestiging der waarheid, dat 
God het geloof, hetwelk zich maar eenigermate tot de 
hoogte zijner gedachten kan opheffen, altijd beloonenzal! 
Bij deze merkwaardige gelegenheid verwezenlijkte Daniël 
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in zijnen persoon volkomener dan het ooit te voren ge
schied was de belofte Gods aan zijn volk van oudsher 
oedaan; » . . . . dat alle volken der aarde zien zullen, 
dat de naam des Heeren over u genoemd is, en zij zullen 
voor u vreezen. . . . . En de Heere zal u tot een hoofd 
maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven 
zijn, en niet onder" (Deut. 28 : 10—13). Voorzeker in 
dit tooneel was Daniël »het hoofd," en Nebukadnezar 
«de staart." Wordt ons hier niet eene even schoone ge
tuigenis van de heerlijkheid van Abraham's zaad gege
ven, als voorheen door Jozua, toen hij als overwinnaar, 
zijne voeten op de halzen der koningen van Kana&n 
zette; of door Salomo, toen de geheele wereld kwam om 
zijne wijsheid te hooren. Voorwaar de getuigenis hier 
gegeven is veel heerlijker — men zou zulk een tooneel in 
de geschiedenis van Jozua of Salomo verwachten, maar, 
den trotschen koning van Babyion voor een zijner gevange
nen te zien nedervallen — is eene gebeurtenis welke allé 
voorstellingen der menschelijke verbeelding verre overtreft. 

Het treffendste bewijs van de magt des geloofs is, over 
allerlei bezwaren te triomferen, Het geloof is altijd 
hetzelfde magtige grondbeginsel — of het zich in de vlak
ten van Palestina, op den top van den Karmel, aan de 
rivieren van Babyion of op de puinhoopen van de belij
dende kerk openbaart. Geene kluisters zijn-"in staat het 
te binden, geene zwarigheden kunnen het in den weg staan, 
geene verdrukking kan het ten onder brengen, en geene 
verandering het schokken. Het staat altijd op één voor
werp , en dit voorwerp is God zelf en zijne eeuwige open
baring. Wat ook moge veranderen of bezwijken, het ge
loof— die onsterfelijke, goddelijke, eeuwige werkelijkheid — 
blijft te midden van alles staan, laaft zich aan de bronnen 
der reine waarheid en vindt zijne kracht in Hem, die 
»de weg, de waarheid en het leven" is. 

In dit heerlijke geloof handelde Daniël zoolang hij als 
een gevangene in Babyion vertoefde. Wel kon hij niet 
gelijk zijne vaderen naar het schoone en heilige huis gaan, 
om te aanbidden; maar, geen nood! In Daniels hart woonde 
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het geloof; en dit geloof verhief zich boven iederen hem 
omgevenden invloed, en maakte hem bekwaam, zich al 
de beloften Gods, die in Jezus Christus J a en Amen 
zijn, toe te eigenen, en in hunne kracht te handelen. 
Het geloof werd door den verwoesten tempel, door de 
vervallene stad, door de uitgebluschte lichten en door de 
vervlogene heerlijkheid niet verschrikt. Waarom niet? 
Omdat God daardoor niet verschrikt werd. God kan ten 
allen tijde gevonden worden, en het geloof is altijd zeker 
Hem te vinden. 

I I . Hoofdstuk 3. Maar datzelfde geloof, hetwelk deze 
heilige mannen in staat stelde de rijke spijzen des konings 
te weigeren, maakte hen ook bekwaam, het beeld des 
konings, dat aangebeden moest worden, te verachten. Zij 
hadden zich van de besmetting der wereld afgezonderd, 
en waren daardoor bekwaam zich in eene zalige gemeen
schap met den waren God te verblijden; zij konden zich 
daarom ook voor het gouden beeld niet buigen, al was 
dit ook nog zoo verheven. Zij wisten dat God geen 
beeld, maar een persoon was. Zij konden slechts Hem 
aanbidden, omdat Hij het eenig ware voorwerp der aan
bidding was. Het bekommerde hun ook niet dat de ge-
heele wereld tegen hen was, — zij hadden slechts voor 
God te leven en te handelen. —Het kon schijnen, alsof 
aij beter wilden zijn, dan hunne naasten, alsof het aan
matiging ware tegen den geweldigen stroom der openlijke 
meening in te gaan. Eenigen mogten ook vragen, of 
zij alleen de waarheid kenden? Waren dan de «vorsten, 
heeren, landvoogden, regters, raads- en ambtlieden en al 
de geweldigen des lands" in duisternis en dwaling ver
zonken? Kon het mogelijk zijn, dat zoo vele lieden van 
rang, met verstand en wijsheid begaafd, onregt, en slechts 
weinige gevangene vreemdelingen regt hadden? 

Met zulke vragen hielden zich echter onze Nazireërs 
niet op. Hun weg was regtuit. Zouden zij zich voor 
een beeld buigen en het aanbidden, om slechts den schijn 
te Vermijden, anderen te veroordeelen ? Voorzeker niet. 
En toch hoe dikwijls worden niet zij, die met een onerger-
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lijk geweten voor God wenschen te leven, veroordeeld, 
dat zij zichzelven verheffen en anderen veroordeelen! 
Ongetwijfeld werd Luther door velen veroordeeld, omdat 
hij tegen de doctoren, kardinalen en zelfs tegen den 
paus optrad. Zou hij nu , om deze veroordeeling te ver
mijden , niet beter gedaan hebben, in dwaling te leven en 
te sterven? Wie zou dat beweren? 

«Maar" zullen eenigen antwoorden, «Luther had ook 
met handtastelijke dwaling te doen." Dat wist Luther 
ook; maar duizende van geleerde en beroemde mannen 
dachten anders. Evenzoo was het ook met Sadrach, Mesach 
en Abednego. Zij wisten dat zij het hier met wezenlijke 
afgoderij te doen hadden, maar de geheele wereld dacht 
er anders over. Welnu «men moet Godé meer gehoor
zamen, dan den menschen." Mogen anderen ook doen 
wat zij willen, »ik en mijn huis wij zullen den Heer 
dienen." 

Laat ons derhalve, mijne broeders, den zekeren en 
regten weg zoeken te bewandelen, hetgeen een waar en 
overgegeven discipel des Heeren betaamt. Of wij anderen 
daardoor veroordeelen, dit behoeft ons niet te bekom
meren.— » H o u d op kwaad te doen." Dit is het 
eerste wat de discipel des Heeren te doen heeft. Zoo
dra hij gehoorzaamt aan dit heerlijke gebod, kan hij 
verwachten te » leeren goed te doen." «Indien uw oog 
eenvoudig is , dan zal ook uw geheele ligchaam licht zijn." 
Indien God spreekt, dan mag ik niet rondom mij zien, 
om te vernemen hoedanig mijne gehoorzaamheid aan zijn 
woord door mijnen naaste zal worden opgevat, of over
leggen wat men van mij denken zal. — Toen de stem 
van den opgestanen en verheerlijkten Jezus in het oor 
van den ter aarde geworpenen Saulus van Tarsen drong, 
begon hij niet te overleggen, wat wel deHoogepriester en 
de Parizeen van hem denken zouden, indien hij gehoor
zaamde. Voorzeker niet. Hij zegt zelf: »Ik ben niet met 
vleesch en bloed te rade gegaan" (Gal. 1 : 16). »En 
van daar o koning Agrippa! ben ik dat hemelsei, ge-
zigt niet ongehoorzaam geweest" (Hand. 26 : 19). Dit 
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is de ware geest, en het regte beginsel in eenen ge
trouwen discipel. «Geeft eere den Heere, uwen God, 
eer dat Hij het duister maakt, en eer uwe voeten 
zich stooten aan de schemerende bergen" (Jer. 13 : 16). 
Mets kan gevaarlijker zijn, dan te dralen, als het god
delijke licht ons pad beschijnt. Indien wij niet in het 
licht wandelen, terwijl wij het hebben, zoo zullen wij 
voorzeker in diepe duisternis geraken. 

I I I . Onze Nazireërs nu gingen, daar zij weigerden 
voor het beeld des konings neder te vallen, den toorn en 
den vurigen oven des konings te gemoet. — Maar op 
dit alles werden zij door de genade Gods voorbereid. 
Zij waren bereid voor de eere Gods hunne goederen, 
ja zelfs hun eigen leven over te geven. Zij dienden 
God en aanbaden Hem, — niet slechts onder den wijn
stok en den vijgenboom in het land Kanaan, maar ook 
zelfs in het aangezigt van eenen »brandenden oven." 
Zij beleden Jehova niet slechts in het midden eener 
vergadering van ware aanbidders, maar ook in tegen
woordigheid eener vijandige wereld. Zij openbaarden 
zich als ware discipelen des Heeren in eenen goddeloozen 
tijd. Zij hadden den Heer lief, en om zijnentwil onthiel
den zij zich van de weelde des konings, vreesden zijnen 
toorn niet en verdroegen zijnen gloeijenden oven. Sadrach, 
Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot den 
koning Nebukadnezar: »Wij hebben niet noodig u op 
deze zaak te antwoorden. Zal het zoo zijn, onze God 
dien wij eeren, is magtig ons te verlossen uit den oven 
des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uwe hand, o 
koning! verlossen. Maar zoo niet, u zij bekend, o ko
ning! dat wij uwe goden niet zullen eeren, noch het 
gouden beeld, dat gij hebt opgerigt, zullen aanbid
den" (vs. 16—18). Dit was de taal der mannen, die 
wisten, wien zij toebehoorden, en waar zij waren — 
mannen, die rustig en bedaard de kosten hadden bere
kend— mannen voor wie de Heer a l les en de wereld 
n i e t s was. Alles, wat de wereld kan aanbieden, zelfs 
liet eigene leven stond op het spel; maar wat was dit 



43 

voor hen ? »Zij bleven standvastig, als zagen zij den 
Onzienlijke." — De eeuwige heerlijkheid lag voor hen; en 
zij waren geheel voorbereid deze heerlijkheid zelfe langs 
een vurig pad te bereiken. 

Maar kon de Heer zijne geliefde dienaars niet bewa
ren, dat zij niet in den gloeijenden oven geworpen wer
den? Zonder twijfel, dit zou voor Hem zeer ligt geweest 
zijn. Maar toch deed Hij het niet; het was zijn wil, dat 
het geloof zijner dienaren door het vuur zou beproefd en 
gelouterd worden, opdat het bevonden werd te zijn »tot 
lof en eer en heerlijkheid des Heeren." 

Het is duidelijk dat het minder ter verheerlijking Gods 
en minder tot zegen voor zijne dienaren zou geweest zijn, 
indien de Heer hen voor den vuuroven had bewaard. 
De tegenwoordigheid en het medegevoel Gods in den 
vuuroven te genieten, was veel beter, dan zijne magt ter 
bevrijding er van te ondervinden. De Heer kwam neder 
en wandelt met zijne dienaren in den oven, waarin de 
standvastigheid huns geloofs hen gebragt had. Zij had
den met God in het paleis des konings gewandeld, en 
God wandelt met hen in den oven des konings. Dit 
was het verhevenste oogenblik in den geheelen loopbaan 
van Sadrach, Mesach en Abednego. Hoe weinig dacht 
de koning er aan, dat hij de voorwerpen zijns toorns en 
zijner woede op zulk een verheven standpunt plaatste! 
Aller oogen wendden zich van het groote gouden beeld 
af, om met verbazing de drie gevangenen te aanschouwen. 
Wat heeft dit te beteekenen? «Drie mannen gebonden — 
vier mannen los!" Was dit werkelijkheid? 

J a , het was werkelijkheid 1 De drie mannen waren 
met hunne mantels, schoenen, hoeden en andere kleede-
ren gebonden in den oven geworpen. Allen waren er bij 
tegenwoordig geweest. En allen zagen er nu vier los 
wandelen. God was d a a r , en dit veranderde alles; het 
veranderde des konings bevel—het veranderde den vu-
rigen oven in eene plaats van hooger en heiliger gemeen
schap— het maakte de slaven van Nebukadnezar tot be
vrijden des Heeren. God was daar! Hij was daar in 
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zijne magt, om den stempel der verachting op alle weder-
spannigheid des menschen te drukken, — Hij was daar in 
zijn diep en teeder medelijden voor zijne beproefde en 
getrouwe dienstknechten, — Hij was daar in zijne onver
gelijkbare genade, om de gevangenen vrij te maken, en 
de harten van hen, die voor Hem in afzondering leefden, 
in de innige gemeenschap met Hem, waarnaar zij zoo 
smachtend verlangden, te brengen. 

E n , mijne geliefde broeders, is het genot van de 
tegenwoordigheid van Christus en van het medelijden van 
zijn liefhebbend hart, niet het doorgaan van eenen vuri-
gen oven waard? Is een vurige oven, waar Hij is, niet 
beter, dan een paleis waar Hij niet is? De natuur zegt: 
«Neen!" Het geloof echter zegt: »Ja!" Het is goed te 
bedenken, dat het nu niet de tijd is, waarin Christus 
zijne magt, maar zijn medelijden openbaart. Indien wij 
door de diepe wateren van tegenspoed gaan, dan is het 
hart dikwijls geneigd te vragen: «Waarom openbaart de 
Heer zijne magt niet om mij te redden?" Het antwoord 
is eenvoudig: omdat het de tijd zijner magt niet is. Hij 
kan deze krankheid afweren, deze zwarigheid opheffen, 
dezen druk wegnemen, dit ongeluk veranderen, dat tee-
dergeliefd voorwerp uit de kwade hand des doods redden,— 
maar in plaats van zijne magt te openbaren om te red
den, laat Hij alles zijn loop hebben, en stort zijn mede
gevoel op zulk eene wijze in het neergedrukte en gewon
de hart uit, dat het hem, die het treft, tot de erkentenis 
brengt, dat hij om de rijke vertroosting deze beproeving 
niet zou hebben willen ontberen. 

Het is nu de tijd, dat de Heer alzoo handelt. Later 
zal Hij zijne magt openbaren, dan zal Hij, gezeten op 
»het witte paard," verschijnen — zijn zwaard uittrekken — 
zijn arm ontblooten — zijn volk regt doen — het hun ge
dane onregt voor altijd vergelden; — maar nu is zijn 
zwaard nog in de schede en zijn arm bedekt. Nu is het 
de tijd om ons de teedere liefde zijns harten, en niet de 
magt van zijnen arm en de scherpte zijns zwaards te laten 
ondervinden. Zijt gij tevreden, dat het alzoo is? Is het 
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medegevoel van Christus u zelfs onder de zwaarste zor
gen en de grootste ellenden genoeg? Het rustelooze hart, 
de ongeduldige geest en de ongebroken wil mogen er ons 
toe brengen den Heer te smeeken, dat Hij ons voor ellen
de, moeijelijkheden en iederen druk bewaren, het zal 
nooit geschieden. En dit zou ook een onberekenbaar 
verlies voor ons zijn. Wij moeten in de school van de 
eene op de andere bank overgaan; maar de Heer gaat 
met ons, en het licht Tan zijn aangezigt, en het teedere 
medegevoel zijns harten znllen ons onder de zwaarste be
proevingen staande houden. 

En zie! welk eene verheerlijking is het voor den naam 
des Heeren, indien zijn volk door zijne genade bekwaam 
gemaakt wordt, overwinnend iedere verzoeking te boven 
te komen! Indien wij het derde Hoofdstuk van Daniël 
lezen vs. 26—28 dan moeten wij erkennen, dat wij ner
gens rijker en heerlijker vruchten van de getrouwheid van 
eenen discipel des Heeren vinden. De koning en al zijne 
edelen, die nog kort te voren geheel en al door de be
dwelmende muzijk en de valsche godsdienst vervuld waren, 
zijn nu met de bewonderingswaardige daadzaak vervuld, 
dat het vuur, hetwelk de magtige krijgslieden doodde, 
op de ware aanbidders van den waarachtigen God niets 
meer uitoefende, dan dat het hunne banden vernietigde, 
om hen vrij en ongehinderd aan de hand van den Zoon 
Gods te laten wandelen. 

Hier werd eene heerlijke getuigenis gegeven — eene ge
tuigenis , die zich nooit zoo schoon had kunnen openbaren, 
indien de Heer door eene eenvoudige werking zijner magt, 
zijne dienstknechten voor den vuuroven bewaard had. De 
vijand was geheel te schande gemaakt, God was verheer
lijkt, en zijne geliefde dienstknechten kwamen onbescha
digd uit den gloeijenden oven te voorschijn. Dit waren 
de heerlijke vruchten van hunne getrouwheid aan Jehova's 
dienst. 

Laat ons ook verder de eer gade slaan die hun ten deel 
viel. » Toen zeide Nebukadnezar en sprak: » Geloofd zij de 
God van S a d r a c h , M e s a c h en A b e d n e g o , " — h u n n e 
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namen zijn met den God Israëls naauw verbonden. Dit 
was eene groote eer. Zij hadden zich met den waren 
God volkomen één gemaakt, toen het op dood of leven 
stond, en daarom maakte zich God één met hen, en 
bragt hen op eene verhevene en rijke plaats. Hij stelde 
hunne voeten op eenen rots, en verhoogde hunne hoofden 
boven hunne vijanden rondom hen. Hoe waar is het 
woord dat de Heer zegt: »die Mij eeren, zal ik ook 
eeren;" maar even waar is het , dat die Hem verachten, 
zullen veracht worden (1 Sam. 2 : 30). 

Het is nu ook onze roeping hier beneden, geliefde broe
ders! s l ech t s voor Chr i s tu s te leven . Wij zijn voor 
eenen korten tijd hier achter gelaten om voor Hem werk
zaam te zijn, en op zijne verschijning te wachten. O! 
laat ons altijd zoeken, aan onzen geliefden Heer getrouw te 
blijven. Laat ons door den verwarden stand der zaken 
rondom ons niet ontmoedigd, maar door de geschiedenis 
van Daniël en zijne trouwe medgezellen aangemoedigd 
worden, ook als getrouwe discipelen te wandelen. Het is 
ons voorregt, dat wij nu even zoo goed gemeenschap met 
onzen dierbaren Jezus kunnen oefenen, als leefden wij in 
den tijd der apostelen, die zoo rijk was aan gaven en 
getuigenissen. 

Moge de Heilige Geest ons alzoo allen bekwaam maken, 
steeds de voetstappen des Heeren te drukken, de genade 
te openbaren, en op de komst van Jezus t e w a c h t e n ! 

MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS IN 
ONZE DAGEN-

LONDEN. — Voor eenigen tijd had er in Londen eene 
vergadering van 5 a 600 jongbekeerden plaats, die bij
eengekomen waren om gezamenlijk God te bidden en 
elkander hunne ervaringen mede te deelen. In het voor
gebed zeiden zij onder anderen het volgende: 

»Wij zijn slechts zuigelingen, maar wij verlangen op te 
wassen door uwe genade; wij weten dat Gij bereid zijt 
om ons te geven wat wij vragen. O Heer! het is eene 
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heerlijke zaak U te kennen en het is nog heerlijker U 
lief te hebben. Ik ben een groot zondaar, maar ik kan U 
loven voor wat Gij aan mij gedaan hebt. O ik dank U, 
dat ik U mijn hart heb gegeven. Mogen wij allen onder
vinden dat Gij dezen avond in ons midden zijt; mogen 
onze harten overvloeijen van lof en dank voor al wat Gij 
voor ons gedaan hebt. Leer ons, ons op U te verlaten, 
want wij weten dat zoo wij op ons zelven betrouwen, 
wij moeten vallen. Behoed ons voor de verleidingen van 
de wereld, behoed ons, o Heer Jezus, geef ons kracht 
om voort te gaan. Gij weet hoe wij dagelijks verzocht 
worden, dat de vrienden van Satan rondom ons zijn in 
onze werkplaatsen, geef ons woorden om tot hen te spre
ken. Gij o Heer hebt mij gezocht, zoek ieder die dezen 
avond hier is , indien er iemand is die belijdt U te ken
nen en U evenwel niet bezit, o breng er hem dan nu toe." 

Hierop verhaalden velen hunne bekeering. Een arme 
knaap sprak het volgende: — »Geprezen zij de Heer voor 
hetgeen Hij aan mij gedaan heeft. Sommige van mijne 
vrienden noodigden mij dikwijls uit om naar de kerk te 
gaan, maar ik wilde niet. Verleden Zondag avond sprak 
RICHAED W B A V E E in Victoria Theatre, daar ging ik 
heen, niet om iets goeds te hooren, maar omdat ik veel 
van hem gehoord had en hem gaarne wilde zien; maar 
God deed de woorden in mijn hart dringen en nu kan ik 
zeggen dat al mijne zonden vergeven zijn. Ik word den 
geheelen dag vervolgd; ik spreek tot mijne kameraden 
over hunne zielen, ik kan mij niet inhouden; maar dik
wijls moet ik mij doof en stom houden en God smeeken 
om over mijnen mond te waken. Moge ik mij het Evan
gelie van Christus nooit schamen". 

Een jonge man, wiens gelaat een diep gevoel van 
dankbaarheid jegens God uitdrukte, zeide: »Er is nooit 
grooter zondaar geweest dan ik ben. Zeven jaren ben ik 
op zee geweest en heb mij aan allerlei slechtheid overge
geven. Eens op eenen Zondag verliet ik mijn huis om 
naar Westminster te gaan, maar tegen mijn voornemen 
in, ging ik naar Surrey Theatre. Mr. CARTER preekte. 
Terwijl ik daar was rezen mijne zonden voor mij op. Ik 
was in grooten nood, maar ik werd op Jezus gewezen. 
Ik zag Hem, ik zag zijne wonden, en tien minuten daar
na waren al mijne zonden vergeven. Ik gevoel dat ik nu 
naar den hemel ga, evenwel niet om iets dat in mij is, 
maar door zijn kostbaar bloed. Ik liep naar huis om mijne 
vrouw te vertellen wat God voor mij gedaan had. Zij 
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zeide: »Zijt gij naar Westminster geweest ? Ik antwoordde: 
Neen, de Heer zij geprezen, ik ben naar eene betere 
plaats geweest. Ik heb nu geen lust meer om te drinken. 
Mijne lieve vrouw is Her en kan u verhalen hoe ik ver
anderd ben." 

Een ander zeide: »Twee jaren geleden was ik een afval
lige. O het is moeijelijk om weder terug te keeren, maar 
God heeft mijn afval vergeven. Nu heb ik Christus in 
mijn hart. I k was een heilige des Zondags en een dienaar 
des duivels des Maandags. Eenige Zondagen geleden pre
dikte Mr. CAETKK in Surrey Theatre. Dien avond was 
ik zeer ongelukkig. Ik bad toen ik t'huis kwam, maar 
kreeg geen licht. Een of twee dagen daarna, vraagde 
een jonge man, die met mij werkt, om met hem naar 
eene bidstond te gaan. Ik ging, en toen ik de deur bin
nen trad, besloot ik die plaats niet te verlaten, voor dat 
ik ontvangen had, wat mij ontbrak. Ik viel op mijne 
knieën en de Heer, zij geprezen, Hij sprak dien avond 
vrede tot mijn hart."' 

Een arme jongen stond toen op; hij was ook in eenen 
schouwburg bekeerd. »Ik werk met mijnen vader," zeide 
hij »en ik heb mijnen Bijbel op eene plank in de werk
plaats. Vader was gewoon te vloeken wanneer hij er mij 
ïn zag lezen; hij was ook. dikwijls dronken en dan moes
ten wij zonder avondeten naar bed. Maar God heeft 
mijne gebeden en die van mijnen broeder verhoord en nu 
is hij niet meer dronken en nu krijgen wij ons avond
eten, avondeten in onze harten en op de tafel. God heeft 
mij geholpen om mijne zonden ten onder te houden. Ik 
raad u allen aan tot den troon der genade te gaan; hoe 
meer wij daar verschijnen, hoe veiliger wij zijn." 

Eene arme vrouw stond op: »Ik kan den Heer danken 
voor hetgeen Hij aan mij gedaan heeft, en ik wilde de 
heeren bedanken, die de schouwburgen geopend hebben 
om er te prediken. God redde mijne ziel in eenen 
schouwburg, en Hij heeft niet alleen mijne ziel gered, 
maar hier is mijn man, Hij heeft zijne ziel ook gered, 
zijn naam zij geprezen. En Hij heeft niet alleen de ziel 
van mijnen man gered, maar hier is mijn eenige zoon, 
zijne ziel is ook gered, en zijne vrouw, hare ziel is ook 
gered, en hier is mijne buurvrouw, Hij heeft ook haar 
gered. Zijn heilige naam zij geprezen." 

De plaats ontbreekt ons om nog van anderen te spreken, 
die allen het gezegende van de schuldvergeving betuigden. 
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BESCHOUWING 
OVEE DEH 

EERSTEN BRIEF VAN PAULUS AAN DE 
KORINTHrËRS. 

HOOFDSTUK III. Door al hetgeen hij gezegd had5 

hadden de Korinthiërs ligtelijk kunnen denken, dat zij 
reeds die hooge geestelijke verlichting, waarvan hij gespro
ken had, waren deelachtig geworden — doch, helaas 1 
Paulus moest hun zeggen, dat hun toestand zoodanig was, 
dat hetzij hij onder hen was, hetzij hij nu afwezig was, 
hij hen met melk moest voeden, d. i. in dingen moest 
onderwijzen, die eigenlijk alleen voor de zwakke eerst 
beginnenden in het christendom waren, en niet met vaste 
spijs waarmede de volwassenen gevoed werden, met eene 
nadere uiteenzetting van de verborgenheid en eene diepere 
kennis der gedachten en raadsbesluiten Gods. En waarin 
bestond dan deze onvatbaarheid om vaste spijs te kunnen 
verdragen? Zij waren vleeschelijk, niet geestelijk, zij 
waren onmondigen in Christus (vs. 1, 2). Hoe moest dit 
oordeel hunnen hoogmoed vernederen! Zij waren geene 
natuurlijke menschen, o neen! dan ware het zeer natuur
lijk geweest dat Paulus aldus gesproken had; zij waren 
geestelijke menschen, die vleeschelijk gezind waren en 
naar het vleesch wandelden. Welk eene tegenspraak! 
Een kind Gods te zijn, uit Hem geboren, en dan naar 
het vleesch, naar het Gode vijandige vleesch, te wandelen! 

Maar wat gaf Paulus het regt zulk een hard oordeel 
over de Korinthiërs uit te spreken? Hij zelf geeft het 
antwoord in vs. 3 , 4 : «want gij zijt nog vleesche
lijk; want dewijl onder u nijd is , en twist, en 

v 4 
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t w e e d r a g t , zijt gij niet vleeschelijk, en wandel t gij 
n i e t n a a r den mensch? want als de een zeg t : I k 
ben Tan P a u l u s , en de a n d e r : I k t e n van Apol-
los ; zijt gij n i e t vleeschel i jk? Omdat dus nijd en 
twist en tweedragt in hun midden woonden en het begin
sel, niet eens de uitvoering, der scheiding aanwezig was, 
daarom noemt Paulus, ja de Heilige Geest, hen vleesche
lijk. Geen twijfel kan er aan bestaan, daar de woorden 
eenvoudig genoeg zijn om door het kleinste kind begrepen 
te worden. Maar wel mag een blos van schaamte ons de 
wangen kleuren, wanneer wij met deze uitspraak voor ons 
een blik werpen op den toestand der Gemeente van Chris
tus in onze tegenwoordige dagen. In Korinthe begonnen, 
is de geest der verdeeldheid meer en meer de Gemeente 
ingedrongen en heeft eindelijk zulk eene schrikbarende 
hoogte bereikt, dat men tegenwoordig genoodzaakt zou 
zijn een lijvig boekdeel zamen te stellen om zoo kort 
mogelijk de verschillende partijen en sekten te beschrijven. 
Welk eene vernedering voor de Gemeente, ja voor het 
Hoofd der Gemeente! Waar toch is het bewustzijn van 
de eenheid des ligchaams te vinden? Waar die liefelijke 
eenheid te zien dat het eene lid het andere draagt en 
teregt wijst met liefde en zachtmoedigheid? Waar, dat 
men zich eenvoudig in den naam van Jezus vergadert om 
de zegeningen en voorregten, die Hij ons bereid heeft, 
te genieten? J a , Gode zij dank, er zijn er die dit alles 
hebben ingezien en zich van de sekten hebbende afgezon
derd, in eenvoudigheid gezamenlijk den Heer dienen; 
maar zie op de groote massa — wij spreken niet van 
ongeloovigen, maar van kinderen Gods — waar is zij ? 
De een in deze, de ander in gene sekte; de meesten in 
die sekte, die het meest door de wereld wordt erkend. 
O treurige werkelijkheid! En daarenboven hoort men 
dezen toestand nog door velen verdedigen, verontschuldi-
digen, als vooruitgang roemen. Maar kunnen dan tijd en 
omstandigheden slechte grondbeginselen heiligen en wetti
gen ? Wordt dan hetgeen ten tijde van Paulus vleeschelijk 
was, in onze dagen geestelijk ? Of staan het derde en 
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vierde vers van dit Hoofdstuk niet meer voor ons opgetee-
kend en is het geen oordeel meer over den toestand waarin 
wij verkeeren? O voorzeker! hoe men er ook over denken 
moge, hoe men zich ook verontschuldige met het algemeene 
thema: »de tijden zijn veranderd;" hoe men ook zucht 
en klaagt over afval, ongeloof en tweedragt en toch 
met trage handen en slappe knieën blijft zitten — het 
oordeel Gods, hier door den Heiligen Geest uitgesproken, 
gij zijt v leeschel i jk blijft, en zal allen, die in die 
partij en sekten zijn gebleven, ook voor den regterstoel 
van Christus in de ooren klinken, om dan — maar te 
laat! — een leven te beklagen, dat tot verheerlijking 
van God en Christus had kunnen doorgebragt worden. 

Het is daarom geen wonder, dat Paulus door op het gewe
ten te werken het kwaad in den aanvang wil stuiten. 
Wie, vraagt hij met nadruk, wie zijn toch die mannen, 
naar welke gij u noemt ? Zijn zij iets meer dan werktuigen 
des grooten Meesters? O gij Korinthiërs! zult gij u gelijk
vormig maken aan de dwaasheid der wereld door dat heer
lijk en schoon zamengesteld gebouw te verdeelen en af 
te breken? Paulus, Apollos, Cefas, zij prediken allen 
hetzelfde Evangelie hun door den Heer toebetrouwd, en dat 
naar de gaven hun verleend—zult gij dan onderscheid 
in hunne leer gaan maken? (vs. 5) Paulus had zonder 
twijfel geplant, Apollos nat gemaakt — maar God alleen 
heeft den wasdom gegeven (vs. 6). Zoo is dan alles van 
éénen persoon afgedaald en moet ook weder tot dien 
Eénen terugkeeren. Hij, die plant of hij, die nat maakt, 
is dus niets; alleen God komt de eer toe. Zoo zijt gij 
dan allen Gods werk, Gods gebouw — en wij zijn slechts 
medearbeiders. Waarom dan verdeeling onder u , indien 
gij één zijt? Aanbidt denzelfden God, belijdt dezelfde 
waarheid; erkent uwe eenheid, die niet meer behoeft 
gemaakt te worden, maar aireede daargesteld is. — In vs. 
8 en 9 komen twee belangrijke beginselen voor. Een iege
lijk zal loon ontvangen naar zijnen arbeid; niet naar het
geen van dat werk is gezien, daar God den wasdom geeft, 
maar naar de getrouwheid, waarmede hij gearbeid heeft. 

4* 



52 

Er zal voorzeker veel arbeid, die hier de goedkeuring en 
den lof der menschen heeft ingeoogst en eene groote uit 
gebreidheid heeft verkregen, daar onbeloond blijven, terwijl 
menig stil gebed en menig vertroostend woord in het geheim 
gesproken ten volle zal beloond worden. God, die het 
hart en niet bet gewrochte aanziet, deelt het loon uit. — 
Dan zegt de apostel: »Wij zijn G o d s m e d e a r b e i 
d e r s . " (vs. 9.) God werkt aan den akker en aan het 
gebouw, want de Gemeente is het akkerwerk en gebouw 
Gods, en God gebruikt in dit werk arbeiders, die met 
Hem mede arbeiden, In plaats van gebeden op te zenden 
tot God, dat Hij het werk dat wij aangevangen hebben, 
zal zegenen en ons zal helpen het te volbrengen, zij het 
onze bede dat God ons gebruike in zijnen dienst. God 
werkt niet met ons mede, maar wij met God, en daarom 
zal het werk altijd goed gaan en gezegend zijn. 

Paulus nu had het fondament van dit gebouw als een 
wijs bouwmeester te Korinthe gelegd, daar hij geene 
filosofische of menschelijke wijsheid tot grondslag had 
gelegd, maar Christus zelven (vs. 10). En met het ern
stige: « E e n i e g e l i j k z i e t o e , h o e hij d a a r o p 
b o u w e , " (vs. 11), wendt hij zich tot allen, die in den 
dienst des Heeren, hetzij in de wereld, hetzij in de 
Gemeente werkzaam zijn. Het fondament was gelegd — 
Jezus Christus, de uiterste hoeksteen, daaraan kan 
niemand iets veranderen (vs. 12), wel kan hij versie
ringen en nieuwe steenen aanbrengen om den bouw te 
voltooijen. Een ieder moet echter op zijne hoede zijn, 
men kan deugdzame steenen, maar ook steenen zonder 
waarde aanbrengen; men kan goed of slecht onderwij
zen, de zielen voedsel geven tot hnnnen wasdom of 
versterking, of voedsel, dat hun schadelijk is (vs. 12). 
Het werk zal echter vroeg of laat door vuur beproefd 
worden — en dat wel in de eerste plaats door eenen 
dag van vervolging of strijd hier beneden. Wanneer 
in een gebouw brand ontstaat, dan verteren hout, hooi 
en stroo, maar metalen en steenen zijn tegen het vuur 
bestand. Evenzoo zullen diegenen, wier gebouw goed 
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gegrondvest is in den dag der vervolging, des lijdens 
of des strijds (het vuur) staande blijven, terwijl de 
anderen, dezen vuurproef niet kunnende doorstaan, ver
dwijnen. Hoe menigmaal is de Gemeente van Christus 
niet reeds getuige geweest van zulke treurige gebeurte
nissen. Hoe veler huis, in de dagen van voorspoed zoo 
schoon opgerigt en versierd, is niet, toen de stormwinden 
en de regenvlagen kwamen, in de diepte gestort. Zoo 
wordt dan de waarde van eens iegelijks arbeid aan het 
licht gebragt, bovenal in dien dag waar allen geopen
baard worden voor den regterstoel van Christus. Heeft 
men goed gebouwd zoo is de arbeid blijvend en zal 
beloond worden, zoo niet hij zal vernietigd worden, de 
vrucht van den arbeid is verloren, de tijd daarin 
doorgebragt is verdwenen en keert niet weder en het 
loon is verbeurd. De arbeider zelf echter zal behouden 
worden, daar hij, hoewel verkeerd, op het fondament 
heeft gebouwd, en een waarachtig geloof in Christus 
bezat; echter niet zonder veel smart, daar hij, hetgeen 
hij voor echt hield, ziet vergaan; daar hij de beweeg
redenen, die hem bij zijnen arbeid leidden, verworpen 
ziet; — hij zal behouden worden, doch als door vuur 
(vs. 13—15). Ernstige en treffende waarheid voor iederen 
arbeider Gods! 

Paulus gaat nu nog ééne schrede verder in zijne waar
schuwing en stelt daartoe vooraf de groote waardij der 
Gemeente in de oogen Gods voor, als zijnde het huis, 
waarin Hij zelf door zijnen Geest woont, om daardoor het 
geweten te sterker te doen spreken. Want , zegt hij, 
indien iemand dien tempel Gods schendt door eene leer, 
die de grondwaarheden des evangelies aantast, in te voeren, 
zal hij zelf uitgeroeid worden, d. i. verloren gaan (vs. 16, 
17). Ernstige bedreiging voor eiken ontrouwen dienst
knecht ! Maar heerlijk voor hem, die een waar en getrouw 
dienstknecht des Heeren is , te weten, ik ben arbeider in 
Gods eigen tempel en werk dus aan eene zaak, die niet 
zal vergaan, maar die blijft tot in alle eeuwigheid. 

De christenen als één ligchaam worden hier beschouwd 
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als de tempel Gods, waarin de Geest Gods woont, terwijl 
in hoofdst. 6 : 19 van iederen christen als van een tempel 
Gods gesproken wordt. Het is zeer opmerkelijk, dat God 
niet eer onder de menschen woonde — wel hen bezocht 
als b. v. Adam, Abraham enz. — dan na de verlossing 
door Christus. Zelfs onder Israël woonde Hij eerst nadat 
het volk door het bloed des Paaschlams en door den 
doortogt door de Schelfzee uit Egypte verlost was, welke 
'verlossing eene type is van de door Christus aangebragte. 
Slechts het kostbare bloed van Christus bewerkt, dat God 
in zijne heiligheid en geregtigheid onder ons wonen kan. 

In verband met al het gezegde is het terugkomen op 
de dwaasheid der menschen en op de wijsheid Gods zeer 
gepast, treffend en schoon. Bedriegt u zelven niet, is de 
vermaning des apostels, want hetgeen gij denkt met 
wijsheid te zijn bedacht, voornamelijk uwe verdeeling in 
verschillende stelsels, zal dwaasheid bij God bevonden wor
den en gij zult u dus zeer teleurgesteld vinden. Daarom 
laat u terug brengen tot de eenvoudigheid des geloofs, en 
wordt dwaas — dat toch is de ware wijsheid — opdat God 
u zijne wijsheid kan openbaren (vs. 18—20). En daar
enboven, hoe dwaas was het zich aan den een of den 
ander aan te sluiten en sommigen te volgen; » w a n t , " 
zegt Paulus, «al les is u w ; hetzij P a u l u s , hetzij 
Apol los , hetzij Cefas , hetzij l even , hetzij dood, 
hetzij t e g e n w o o r d i g e , hetzij toekomende d i n g e n , 
zij zijn a l le uwe" (vs. 22). God had niet één, maar 
de verschillende dienaars tot hunnen dienst gesteld. Even
zoo was alles, wat in de wereld, in de stoffelijke wereld 
was, tot hun nut aanwezig. Ook het leven behoorde hun 
daar Christus hun deel was. Hij was hun leven hier en 
in eeuwigheid. Zelfs de dood, aan welken zij vroeger 
onderworpen waren, moest hen nu dienen, want sterven 
was voor hen gewin; hij verlostte hen voor altijd van 
alle zwakheid, lijden en strijd, en bragt hen in de zalige 
tegenwoordigheid van Hem, die hen volkomen liefhad. 
Het tegenwoordige en toekomende, ja alles was hun ten 
zegen bereid. O gelukzalig allen, die door de genade in 
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Christus tot deze onschatbare zegeningen gekomen zijn! 
Die allen »zijn van C h r i s t u s en C h r i s t u s is van 
God" (vs. 23). Zij zijn van Christus afhankelijk en 
behooren Hem toe, en daar Christus van God afhankelijk 
is , zoo zijn zij door Hem in verbinding met God gebragt, 
zoodat hier alles teruggebragt is aan — en opgelost is in 
de eenige bron van alle goede en volmaakte giften, den 
aanvang en het einde huns heils — God. 

HOOFDSTUK IV. — Wat nu den apostel zelven en zijne 
medearbeiders betreft, zoo moesten de Korinthiërs hen 
beschouwen als «d ienaars van C h r i s t u s en u i tdee-
le rs der ve rbo rgenheden Gods , " (vs. 1) niet als 
hoofden van partijen. De Heer zelf had hen dezen dienst 
toevertrouwd en daarom waren zij Hem slechts verant
woording schuldig, van Hem afhankelijk en aan zijn 
oordeel onderworpen, en wat verwachtte de Heer van 
hen? Hetgeen men van lederen dienstknecht verwachten 
mag — trouw. «En voorts wordt in de u i t d e e l e r s 
v e r e i s c h t , da t e lk g e t r o u w bevonden worde" (vs. 2). 
Het oordeel der menschen bekommerde hem echter zeer 
weinig, ja hij deed zelfs geen uitspraak over zijne eigene 
getrouwheid, (vs. 3) want hoewel zijn geweten hem 
niet van ontrouw beschuldigde, zoo zou hem dat toch 
niets baten, zoo de Heer hem niet vrijsprak, en daarom 
beriep hij zich alleen op het oordeel Gods (vs. 4). Hij 
vreesde niet in het volle licht Gods te staan om de 
gedachten Gods over zijnen persoon en over zijne daden 
te vernemen. Daarom vermaant hij hen, hun oordeel 
op te schorten tot dien dag, dat Jezus komen zal 
om alles te openbaren niet alleen de daden en hande
lingen, maar ook de beginselen, waaruit deze zijn 
voortgesproten (vs. 5). 

»En deze d ingen b roede r s ! " gaat nu de apostel 
voort, »heb ik op mij z e l v e n en A p o l l o s bij gel i j 
ken i s toegepas t om u w e n t w i l ; opdat gij a a n ons 
zoudt l e e r e n , n ie t te gevoelen boven h e t g e e n 
ge sch reven i s , da t gij n i e t , de een om eens ande r s 
wi l , opgeblazen worde t tegen den a n d e r e n " (vs. 6). 
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De apostel wilde de Korinthiërs van den hoogmoed 
hunner menschelijke wijsheid genezen en hen tot de ware 
eenvoudigheid in Christus terug brengen. De nederig
heid , die hij en Apollos bewezen, moest ook hen tot nederig
heid stemmen. Terwijl toch bij hen de een zich boven den 
anderen verhief en zij de namen van de arbeiders des 
Heeren aan hunne vleeschelijke stelsels hechtten, roept 
Paulus hun toe: wij zijn niets, want de wasdom komt 
van God, en wij zijn eenvoudig medearbeiders Gods, 
en zijn in dezen dienst den Heer verantwoording schul
dig. En te gelijkertijd toont hij hun de dwaasheid der 
menschelijke wijsheid aan, die alles aan het schepsel 
toeschrijft, den mensch bewondert en beloont, en vergeet 
dat alle eer en roem alleen den Heer toekomt, van 
wien alle goede gave afdaalt en die zijne dienaars 
roept, en hen volkomen goed uitrust. En daarom waren 
het treurige beginselen, door welke de Korinthiërs zich 
lieten leiden, daar zij zich op de genadegaven Gods 
en op hunne eigene kennis beroemden (vs. 7). En 
deze beginselen verdierven den geheelen toestand der 
Gemeente, zij deden die treurige scheuring ontstaan en 
bewerkten dat men een geheel valsch standpunt innam. 
« A i r e e d e zijt gij v e r z a d i g d , a i r eede zijt gij rijk 
geworden , zonder ons hebt gij g e h e e r s c h t ; en 
och of gij h e e r s c h t e t , opdat wij met u hee r schen 
mogten (vs. 8)! Een ernstig verwijt! Hunne behoeften 
en wenschen waren reeds gestild en de hoop op de 
toekomende heerlijkheid had voor hunne harten geene 
aantrekkingskracht meer. Te midden van pracht en 
weelde gevoelden zij zich op hun gemak, zij werden 
geëerbiedigd en bewonderd, ja zij heerschten als konin
gen; maar helaas! deze heerschappij was niet van God, 
het was eene valsche en vergankelijke, want Paulus 
en zijne medearbeiders waren er van uitgesloten. De 
apostel nu wenschte wel, dat zij reeds heerschen mogten; 
want hoewel hij met vreugde den smaad en het lijden 
dezer tegenwoordige eeuw verdroeg, zoo gevoelde hij toch 
rijkelijk het gewigt en hij verlangde naar den heerlijken 
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tijd, dat zij met Christus op zijnen troon zouden zit
ten en dan, ja dan was het hun voorregt om met den 
apostel en zijne medearbeiders, met Christus en met alle 
heiligen eeuwiglijk te heersenen. Doch dit oogenblik wa°s 
tot daartoe nog niet gekomen. Hiervan gaf het vele lijden 
dat de apostelen te verduren hadden, en waarvan de 
toestand der Korinthiërs zoo hemelsbreed verschilde, de 
duidelijkste getuigenis. De beschrijving van dit lijden, die 
wel eenigermate ironisch klinkt, was evenwel zoo, dat de 
Korinthiërs er diep door moesten getroffen worden, indien 
er ten minste nog eenig gevoel in hunne borst leefde.- Even 
als in het theater de menschen ten toon gesteld wor
den, zoo werden de apostelen in het groote wereldtheater 
voor engelen en menschen ten toon gesteld en aan de 
woede en de mishandeling der kinderen dezer wereld prijs 
gegeven. Met betrekking tot de profeten en andere boden 
Gods waren zij de laatsten; en gelijk bij deze heidensche 
schouwspelen de heerlijkste en schoonste acte voor den 
laatsten dag bewaard bleef, zoo overtroffen ook hun lijden 
en hunne verzoekingen die hunner broederen (vs. 9) (*) 
En terwijl de Korinthiërs voor wijzen, sterken en heerlijken 
golden (in Christus wordt hier spottender wijze bijgevoegd) 
waren zij dwazen om Christus wil en waren zwak en 
veracht (vs. 10). Zij leden tot op deze tegenwoordige ure 
honger en dorst, waren naakt en werden geslagen; zij 
hadden geene bepaalde woning en moesten met den arbeid 
hunner handen hun brood verdienen (vs. 11). Terwijl de 
Korinthiërs in weelde leefden, waren Paulus en zijne 
medeapostelen het uitvaagsel der wereld, aller afschrapsel 
tot nu toe. Allerlei verzoekingen, onafgebroken lijden, 
onophoudelijke strijd was van dag tot dag hun deel hier 
beneden, en welke waren hunne wapenen? Zachtmoe
digheid en geduld. Op welke wijze wreekten zij zich op 
hunne vijanden? Zij zegenden en verdroegen (vs. 12 , 13). 

(*) Het negende vers moet aldus vertaald worden: want ik 
denk, dat God ons, de apostelen, als de laatsten heeft ten toon gesteld, 
als tot den dood verwezen; daar wij een schouwspel geworden zijn 
der wereld, en den engelen en den menschen. 
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Evenwel zeide hij dit alles niet om hen te beschamen, 
maar om hen als zijne lieve kinderen te vermanen. Zij 
toch waren zijne kinderen in Christus, hij had hun het 
eerst het evangelie verkondigd en wie kon beter dan een 
vader spreken ? Wel konden anderen hen berispen, maar 
waar werd die liefde des harten, dat teedere gevoel 
gevonden, nog verhoogd door de diepe smart over hunnen 
treurigen toestand, dan bij eenen vader, die met christe
lijke toegenegenheid aan zijne kinderen verbonden was? 

J a , in deze gansche voorstelling blijkt op eene treffende 
wijze de zelfverloochenende liefde van een edel hart; — 
eene liefde goddelijk in haar karakter, van welke het 
Nieuwe Testament ons op meer dan eene plaats zulke 
heerlijke proeven levert. Het is de Heilige Geest, die 
haar bewerkt. Hij is in het midden der Gemeente, hij 
neemt deel aan hare droefheid en moeijelijkheden, en 
vervult het hart van .hem, die in haar belang stelt, met 
eene liefde, die gevoelt wat rondom haar gebeurt, hoewel 
altijd met een menschelijk hart. Wie toch zou eenen 
mensch zulk een gevoel voor hen, die hem uitwendig 
vreemd zijn, kunnen geven, dan de H. Geest? Wie zou 
met al de volmaaktheden der wijsheid Gods in de omstan
digheden kunnen ingaan, om op het hart te werken, het 
geweten te reinigen, dan de H. Geest? J a , Hij was 
het, die het hart des apostels met droefheid vervulde en 
tevens met goddelijke wijsheid in hem werkte om de 
Korinthiërs met al het gevoel eens vaders toe te spreken; 
j a , Hij was het, die op deze wijze den band frusschen den 
apostel en de Gemeente naauwer en vaster toehaalde en 
de harten onder elkander vereenigde. Daarom kon hij 
hen ook toeroepen: «zijt mijne navo lge r s ! " (vs. 16) 

Paulus had Timotheus, zijn lieven en getrouwen zoon 
in den Heer, deelgenoot zijner droefheid gemaakt; en 
zond hem nu tot hen om hun zijne wegen, wat hij deed 
en sprak, te herinneren en hen in de leer te bevestigen: 
(vs. 17). Hij had echter ook het voornemen om zelf te 
komen, niettegenstaande sommigen van zijne afwezigheid 
gebruik makende, zeiden dat hij bang was om te komen. 
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(vs. 18) Haast zal ik tot u komen, zegt hij, maar dan zal ik 
niet naar de woorden der opgeblazenen hooren, maar onder
zoeken waar de kracht bij hen is, want dat is het voornaam
ste; (vs. 19) want het koningrijk Gods heeft met deze ijdele 
en nietige woorden niets te maken, het bestaat in kracht, (vs. 
20) Doch hoe zou hij komen? «Met de roede?" — zou 
hij, wanneer hij tot hen kwam, van zijne apostolische 
magt gebruik moeten maken en hen kastijden? — »of i n 
l i e f d e en in d e n g e e s t d e r z a c h t m o e d i g h e i d ? " 
(vs. 21) Wat de wensen van Paulus te dezen opzigte was 
zou voor de Korinthiërs gemakkelijk uit het voorgaande 
opgemaakt kunnen worden. Een vader toch verschijnt, 
al heeft hij er de magt toe, niet gaarne met de roede 
onder zijne kinderen, en daarom was ook de apostel 
tot nu toe nog niet tot hen gekomen. 

Hiermede is het eerste gedeelte van dezen brief beslo
ten, waarin wij het apostolisch gezag en de teeder-
heid eens vaders op zulk eene wonderbare en roerende 
wijze met elkander zien vereenigd. Juist in de volle 
zekerheid van dit gezag is Paulus in staat met volko
mene teederheid en liefde hen die zijn hart dierbaar 
zijn te behandelen, en tevens de hoop te koesteren, dat 
het niet noodzakelijk zal zijn hetzelve op eene andere wijze 
uit te oefenen. 

HOOFDSTUK V. 

Met dit hoofdstuk begint de apostel het tweede onder
werp van zijnen brief, namelijk het zedenbederf, te bespre
ken. En waarlijk hij behoefde geene moeite te doen zijn 
beweren te bewijzen daar er één feit in hun midden open
baar was geworden, hetwelk getuigenis gaf van de groote 
verharding des gewetens en van de magt, die de Satan 
heeft, zoodra God wordt verlaten. De zonde der hoererij 
was namelijk tot zulk eene hoogte gestegen, dat er zelfs 
een — wat bij de heidenen ongehoord was — zijns vaders 
huisvrouw had (vs. 1). En de harten der Korinthiërs waren 
zoo weinig geestelijk en zoo weinig van de tegenwoordigheid 
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des Heiligen Geestes doordrongen, dat zij niet eens de slecht
heid en verderfelijkheid dezer zaak gevoelden. Het kan zijn, 
dat zij aangaande het weg doen of het uitsluiten van zulk 
een zondaar tot hiertoe niet onderwezen waren en ook niet 
wisten dat zij de magt daartoe hadden ontvangen; doch wan
neer zij door een juist zedelijk gevoel over het booze waren 
geleid geworden, dan zouden zij zich daarover voor God ver
ootmoedigd en gemeenschappelijk leed gedragen hebhen en 
dan zou voorzeker zulk een zondaar verwijderd zijn gewor
den. Doch in plaats van zich diep te schamen, datzulk 
eene zonde in hun midden openbaar was geworden, waren 
zij opgeblazen en met zich zelven ingenomen. Zoover 
kunnen kinderen Gods door den Satan medegesleept worden-
Zoodra toch de gemeenschapsoefening met God verbroken 
is en men daardoor het juiste onderscheid tusschen goed 
en kwaad verloren heeft, staat het hart open voor de werk
zaamheid des duivels, die er terstond een gretig gebruik 
van maakt het hart te bedwelmen, de oogen te sluiten en 
ons aan zijn doel dienstbaar te maken. En eenmaal onder 
zijnen invloed gebragt, gaat het van kwaad tot erger, 
zoodat men eindelijk de zonde kan dulden, niet alleen 
zonder gevoel van hare afschuwelijkheid, maar zelffi roe
mende op den goeden toestand, waarin men verkeert. De 
toestand der korinthische gemeente kan ons daarom tot 
waarschuwing zijn en ons de noodzakelijkheid doen gevoelen 
van het wederstaan van den duivel opdat hij van ons vliede. 

De woorden des apostels nu in vers 2 : »En gij zijt 
n o g o p g e b l a z e n en h e b t n i e t v e e l m e e r l e e d 
g e d r a g e n , " leveren ons een treilend bewijs van de wezen
lijke eenheid der Gemeente. Hoewel slechts één lid der 
gemeente deze zonde had begaan, zoo beschouwt Paulus 
hen toch allen met de zonde vereenigd. De gemeente 
kon zichzelve niet verontschuldigen, want gelijk een zweer 
aan een der leden van ons ligchaam den ziekelijken toe
stand van dat ligchaam openbaart, zoo openbaart ook zulk 
eene zondige daad den ziekelijken toestand der gemeente. 
En het is noodzakelijk, dat dit door de gemeente erkend 
wordt wil zij in waarheid van het kwaad gereinigd worden. 
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Zij zal nooit de tucht kunnen uitoefenen, indien zij zich 
niet in de eerste plaats één gemaakt heeft met de zonde 
des broeders; hetzij in dankbaarheid jegens God, dat Hij 
den zoodanige heeft openbaar gemaakt, omdat haar toestand 
geestelijk is , hoewel er gebrek aan waakzaamheid was 
geweest; hetzij in het belijden der zonde als de hare, indien 
haar toestand niet zedelijk beter is. 

Dit beginsel werd door den apostel in beoefening gebragt. 
Zijn hart was bedroefd over de ontheiliging van het huis 
Gods en over de schandelijke zonde, die gepleegd was, 
en hij tracht in de eerste plaats schaamte in de harten 
der Korinthiërs te bewerken, door hen op het vreeselijke 
der zonde, hunner zonde, opmerkzaam te maken en dan 
gaat hij over om met ernst over de uitoefening der tucht 
te spreken. Hierbij scheidt hij zich echter niet van de 
Gemeente, noch handelt hij alleen op eigen gezag; want 
zegt hij: » Ik , w e l m e t h e t l i g c h a a m a f w e z e n d , 
m a a r t e g e n w o o r d i g in d e n g e e s t , h e b a l r e e d s , 
a l s of ik t e g e n w o o r d i g w a r e b e s l o t e n , d e n g e 
n e n d i e d i t b e d r e v e n h e e f t , i n d e n n a a m v a n 
o n z e n H e e r J e z u s C h r i s t u s , a l s g i j l i e d e n e n 
mijn g e e s t m e t de m a g t v a n o n z e n H e e r J e z u s 
C h r i s t u s v e r g a d e r d zu l len zijn, den zoodan igen 
den S a t a n over te g e v e n , to t verderf des v l eesches , 
opdat de geest behouden moge worden in den dag 
van onzen Heer Jezus . " (vs. 3—5) Hier zijn dus drie 
partijen vertegenwoordigd, Paulus, de Gemeente en Jezus. 
Paulus alleen kon niet uitsluiten; ook de Gemeente alleen 
niet; het moest altijd in gemeenschap met Jezus zijn. Is 
dit het geval niet — en dat zal zoo zijn indien de genade 
in geregtigheid werkende wordt vergeten — dan zal de 
uitsluiting zonder vrucht zijn én voor den schuldige, én 
voor de Gemeente. 

Genade en liefde gepaard met eenen afschuw van de 
zonde moeten iedere handeling der Gemeente kenmerken. 
Niets moest verder van ons verwijderd zijn dan de gedachte 
dat men in het Huis Gods zaken op eene regterlijke wijze 
kan behandelen. En toch hoe dikwijls is dit het geval 
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en heeft de Gemeente meer van een tribunaal, dan vaa 
de woonstede van Hem, die nederig en zachtmoedig van 
hart is. Indien er in ons huis een schandelijk en onteerend 
feit voorvalt, zou dan het geheele huis er niet door onteerd 
zijn ? Zou een van de leden der familie onverschillig 
omtrent dit voorval kunnen zijn en zou hij kunnen zeggen, 
dat gaat mij niet aan? Het zou kunnen gebeuren, dat, 
ter liefde der anderen, een ondeugende zoon uit het huis 
werd verwijderd, alle pogingen om hem tot berouw te 
brengen zijn mislukt, hij is onverbeterlijk; hij bederft de 
familie. Er blijft dus niets anders over dan het uiterste 
te beproeven. Men is in de noodzakelijkheid hem te 
zeggen: »Wij kunnen niet langer toelaten dat gij door 
uwe verkeerdheden en misdaden eenen noodlottigen invloed 
op de anderen uitoefent, en daarom moeten wij u verwij
deren." Zou dit niet een onderwerp van tranen, van 
rouw, van smart en van schande voor het gansche huis
gezin zijn. Wie zal er aan twijfelen! En nu dit is de 
schilderij van hetgeen in de Gemeente van Christus moet 
plaats vinden. Eerst dan wanneer alle vermaningen vruch
teloos zijn, wanneer niets meer helpt moet de tucht uitge
oefend worden; en met welk doel oefent men ze dan nog 
uit? Om den schuldige te straffen? O neen! in tegendeel 
om hem teregt te brengen, en te behouden. Ook de uit
oefening der tucht is eene daad der liefde met geregtigheid 
uitgevoerd. Men geeft hem over aan den Satan tot ver
derf des vleesches — ziedaar de geregtigheid — maar opdat 
de geest behouden worde in den dag van Christus — zie
daar de liefde en genade. 

En wat is de beteekenis van dat overgeven aan den 
Satan tot verderf des vleesches ? De wereld is de schouw-
plaats van de magt des Satans, — de Gemeente, van deze 
magt vrijgemaakt, is de woonstede Gods in den Geest. 
De vijand is steeds bezig het een of het ander lid door 
het vleesch van Christus af te trekken, en is hem dit 
gelukt, onteert dit lid den Heer door eenen wandel naar 
het vleesch of naar de wereld, dan wordt het door de 
magt des Geestes afgesneden en den Satan overgegeven, 
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die tegen zijnen wil, gelijk wij dit duidelijk bij Job 
zien, een dienaar der raadslagen Gods moest zijn. Zulk 
een christen was niet in staat het vleesch voor dood 
te houden en daarom bragt het hem zedelijk onder de 
niagt des Satans, opdat het door hem praktisch of uiter
lijk — misschien door ziekte of door eenig ander kwaad — 
zou verbroken worden. Op deze wijze zal hij van de 
misleiding, in welke het vleesch hem gebragt had, vrij
gemaakt worden, Hij moet het onderscheid tusschen 
goed en kwaad praktisch leeren kennen en tevens ervaren 
wat de zonde voor God is. Het oordeel Gods over 
hem is alzoo voltrokken en behoeft derhalve niet meer 
in den dag van Christus te geschieden, in welken het oor
deel ter verdoemenis over hen, die verloren gaan, zal vol
trokken worden. Dit tijdelijke oordeel is daarom een groote 
zegen, hoewel de vorm verschrikkelijk is. Het is een tref
fend voorbeeld der regering Gods, die de vijandschap des 
vijands tegen de heiligen tot hunnen geestelijken zegen doet 
omkeeren. Wij zien hier dus duidelijk hoe de tueht, de 
uitsluiting van een lid, de liefde tot beweegreden heeft. 
En hiermede wordt tevens het schadelijk en verwerpelijk 
beginsel veroordeeld dat men regt heeft om aan de uitoe
fening der tucht deel te nemen. Zou het niet verschrik
kelijk zijn, wanneer de kinderen tot een vader, die een 
ondeugenden zoon buiten de deur moet zetten, zeiden: 
»Wij hebben het regt u te helpen als onze broeder uit huis 
» verwijderd wordt ?" Neen, de ware toestand is deze dat 
wij door de liefde gedrongen er naauwelijks toe kunnen 
komen tot dezen laatsten maatregel over te gaan, en alleen 
het gevoel onzer verantwoordelijkheid voor de handhaving 
der heiligheid Gods ons noopt alzoo te handelen, en ook 
dan nog moet het de vurige liefde zijn voor den broeder 
om hem daardoor te behouden. 

Waar nu zulke dingen waren en op zulk eene ernstige 
wijze moest gesproken worden, daar was toch wel geene 
oorzaak van roemen, maar veeleer van beschaming. En 
toch was dit bij hen het geval. »Uw roem is n i e t goed ," 
zegt Paulus, »wéet gij n i e t , da t een wein ig zuur-
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deesem liet gehee le deeg zuur maakt . " (vs. 6) Wederom 
een nieuw bewijs, dat de Heilige Geest de geheele Gemeente 
voor de zonde door één lid begaan aansprakelijk stelt. Want 
even als het zuurdeesem niet slechts een gedeelte, maar het 
geheele deeg doorzunrt, zoo verontreinigt ook ééne zonde 
de geheele Gemeente. En indien dit geschied was, zoo 
moest zij weder gereinigd worden, de oude zuurdeesem 
moest uitgezuiverd worden, hetzij door de verootmoediging 
des schuldigen of door zijne uitsluiting, in beide gevallen 
gepaard met de verootmoediging der geheele Gemeente: 
Als Gemeente en slechts beschouwd in den geest, zijn wij 
ongezuurd, (vs 7) wij zijn geheiligden in Christus Jezus. 
God ziet de Gemeente voor zich in hare nieuwe natuur in 
Christus; maar door de kracht des Heiligen Geestes moet 
zij ook in de praktijk alzoo zijn. Ondanks de aanwezigheid 
des vleesches moet zij door het geloof het vleesch voor 
dood houden en in den wandel niets veroorloven wat eenig-
zins in strijd is met haar standpunt als opgewekte met 
Christus. Het indringen der zonde tast dit standpunt niet 
aan; het blijft ongezuurd, maar juist dit bewustzijn moest 
de beslistheid bewerken zich van den ouden zuurdeeg te 
reinigen. « W a n t ons P a s c h a , C h r i s t u s , is voor ons 
ges l ag t . " Het Paaschlam geslagt —en den zuurdeesem 
niet uitgezuiverd, welk eene tegenspraak! Bij de Israëlie
ten toch werd den avond voor het Paaschfeest het geheele 
huis doorzocht of er ook zuurdeeg te vinden was, en hoe
veel te meer moest dan de Gemeente van Christus, die 
Christus zelven tot Paaschlam had zichzelve niet van elke 
besmetting reinigen. Zoo d a n l a a t ons feest h o u d e n , 
n ie t in den ouden z u u r d e e s e m , noch in den z u u r 
deesem der kwaadhe id en de r boosheid , maa r i n d e 
o n g e z u u r d e b rooden der op reg the id en der waar
heid." (vs. 8) Om op de regte wijze feest te houden en in 
waarheid van Christus, ons Pascha, te eten, moet de 
Gemeente zich eerst van den ouden zuurdeesem reinigen, 
en praktisch ongezuurd zijn. En gelijk het Pascha des 
Ouden Testaments slechts met ongezuurde brooden mogt 
gegeten worden, zoo moet ook de Gemeente met onge-
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zuurde brooden, d. i. met een hart en met eenen zin van 
opregtheid en waarheid, van Christus, het Pascha des 
Nieuwen Testaments, genieten. En daarom was het ten 
hoogste noodzakelijk zich van al wat onrein was en van 
de onreinen af te scheiden. 

Daarom had Paulus hen reeds vroeger — misschien in 
eenen vorigen brief — geschreven, dat zij geene gemeen
schap met hoereerders zouden hebben, (vs. 9) Hij had 
hiermede evenwel niet bedoeld, dat zij het gewone en nood
zakelijke verkeer met de in allerlei zonden en ondeugden 
wandelende kinderen der wereld moesten afbreken, want 
dan zouden zij uit de wereld moeten gaan (vs. 10); (*) maar 
zij zouden zich afscheiden van dengene, die, hoewel een 
broeder genaamd, nogtans in openbare zonden leefde. 
Met zoodanig eenen zouden zij geen omgang hebben, ja 
zelfs niet met hem eten, noch aan de tafel des Heeren, 
noch bij andere broederlijke of gemeenschappelijke maaltij
den, (vs 11) » W a n t w a t heb ik ook die b u i t e n zijn 
te oo rdee len? Oordee l t gij n ie t die b innen zijn? 
«Maar die b u i t e n zijn oordee l t God. E n doet gij 
den booze u i t uw midden weg" (vs. 12 , 13)1 Het 
is derhalve de roeping der Gemeente degenen, die bin
nen'— leden der Gemeente — zijn, te oordeelen, maar het 
oordeel over degenen die buiten zijn aan God over te laten. 
Zij is verpligt iederen booze, die in openbare zonden 
leeft, uit haar midden weg te doen; (f) doch daarbij 
steeds voor oogen te houden, dat alleen het behoud des 
broeders bij alle vermaningen en ook bij zijne uitsluiting 
haar op het hart moet wegen. 

(*) Vers 10 vertalen wij aldus: Nogtans niet ten aanzien der 
hoereerders in de wereld, noch der gierigaards, of roovers of afgoden̂  
dienaars; — want dan zondt gij uit de wereld moeten gaan. 

(f) Het zal wel niet overbodig zijn op het onderscheid opmerk
zaam te maken, hetwelk er tussehen dit bevel des apostels en dat van 
Jezus in Matth. 13 bestaat. Paulus zegt met betrekking tot de 
Gemeente: Doet êm booze wit uw midden weg — Jezus met betrekking tot 
het koningrijk, waarvan de wereld de akker is: Laat ze te zomen 
opwassen tot ëea oogst. 
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HOOFDSTUK VI. 

In de elf eerste verzen van dit hoofdstuk spreekt Paulus 
over het behandelen van regtszaken. Er waren, zooals 
hier blijkt, in de korinthische gemeente vele twisten ook 
over tijdelijke zaken, die door hen voor den wereldlijken 
regter gebragt werden om van hem uitspraak te vragen. 
De apostel is hierover met regt zeer verontwaardigd, en 
drukt dit uit in de woorden: «Durft iemand van u , 
die eene zaak heef t*tegen den a n d e r , t e r e g t gaan 
voor de o n r e g t v a a r d i g e n en niet voor de hei l i 
gen!?" Welk eene schande voor den naam van Christus, 
welk eene verloochening van hunne heerlijke voorregten! 
»Weet gij n i e t , da t de he i l igen de w e r e l d z u l l e n 
o o r d e e l e n ? en i n d i e n d o o r u de w e r e l d z a l 
g e o o r d e e l d w o r d e n , zijt gij d a n o n b e k w a a m 
v o o r de m i n s t e g e r e g t s z a k e n ? W e e t gij n i e t , 
d a t wij e n g e l e n z u l l e n o o r d e e l e n ? — E n d a n 
n i e t de z a k e n van h e t d a g e l i j k s c h l e v e n ? " 
(vs. 2 , 3) Wanneer de Heer zal komen om over de 
wereld te oordeelen en de opperheerschappij over de en
gelen te aanvaarden, dan zal zijne Gemeente met Hem 
vereenigd zijn en met Hem deelnemen aan dit gerigt; 
want zij heeft zijn leven en zijnen Geest. Hoe bescha
mend derhalve voor de korinthische gemeente, dat zij, 
bestemd zijnde om over wereld en engelen te oordeelen, 
niet eens bekwaam was om de nietige dingen van het 
dagelijksch leven te beoordeelen — dingen, die zoo weinig 
geestelijke bekwaamheid vereischten, dat zelfs de minst 
geachten in de gemeente, de zwaksten onder hen, bekwaam 
genoeg waren, daarover te oordeelen (vs. 4 , 5). Doch 
dubbel beschamend voor hen, dat zij met elkander gingen 
pleiten voor ongeloovigen. Wanneer de gedachte aan het 
heerlijke standpunt der Gemeente hun -hart had vervuld, 
dan zouden zij liever schade geleden hebben, dan zich 
aan het oordeel der wereld te onderwerpen. Doch nog 
beter ware het indien zij zich allen door den Geest van 
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Christus lieten leiden en in het geheel geene regtszaken 
met elkander hadden. » W a a r o m l i jd t gij n i e t l i e v e r 
o n g e l i j k ? w a a r o m l i jd t gij n i e t l i e v e r s c h a d e ? 
Het is nu voor de Gemeente de tijd van lijden en verdra
gen, daar Christus den heerschersstaf nog niet heeft 
aanvaard. Nu is haar deel lijden en onderdrukking — 
Jan heerlijkheid en magt. Nu is zij geroepen te gehoor
zamen en niet te heerschen — dan te heerschen en niet 
te gehoorzamen. Nu staat zij onder — dan boven de 
wereld Matth. 5 : 39; Kom. 12 : 17; 1 Thess. 5 : 15 ; 1 
Petr. 3 : 9. En daarom is het geheel en al in strijd met 
het karakter der Gemeente zich in regtszaken te begeven. 
Zij wordt geroepen haren Heer en Bruidegom te volgen, 
die in plaats van zijn regt te zoeken alles overgaf in de 
handen van zijnen Vader. O hoe gelukkig wanneer de 
Gemeente hier het kruis van Christus wil dragen, wan
neer zij hier onderworpen is in alles, om eenmaal als 
het hemelsche Jeruzalem met heerlijkheid en eer gekroond 
te worden! 

En daar zulke verkeerde beginselen bij hen in toepas
sing werden gebragt, is de herinnering aan hunne verant
woordelijkheid, die door de onbeperkte genade Gods niet 
opgeheven wordt, hier zeer gepast, o W e e t gij n ie t 
d a t de o n r e g t v a a r d i g e n h e t k o n i n g r i j k G o d s 
n i e t z u l l e n b e ë r v e n ? " (vs. 9) Het oordeel Gods 
over de zonde blijft altijd hetzelfde, en zoodra de geloovigen 
omtrent dit oordeel onverschillig beginnen te worden, dan 
wordt het hun in al zijne uitgestrektheid wederom voor
gesteld en hen met grooten ernst toegeroepen: D w a a l t 
n i e t . Hoe vrij en onbeperkt Gods genade ook is, zoo 
zal toch de onregtvaardige het koningrijk Gods niet beër
ven en de verantwoordelijkheid voor den wandel niet 
opgeheven worden. Allen, die de ongeregtigheid doen, 
kunnen onmogelijk den hemel binnengaan; en daarom is 
het voor iederen christen noodzakelijk in een heilig ont
zag voor God te wandelen. Doch hoe .groot ook de zonde 
waren, waarin de Korinthiërs gewandeld hadden — zonden 
die hun ter herinnering nogmaals genoemd worden — 
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zegt Paulus evenwel met volle vrijmoedigheid »gij zijt 
uu afgewasschen, maar gij zijt g e h e i l i g d , maa r 
gij zijt g e r e g t v a a r d i g d , in den naam van den 
Heer J e z u s , en door den Gees t onzes Gods" 
(vs. 11). Door de kracht des Heiligen Geestes in den 
naam van Jezus waren zij afgewasschen van deze zonden, 
geheiligd, Grode gewijd en der geregtigheid Gods deel
achtig geworden. Welk eene dure verpligting rustte 
daarom niet op hen om in afscheiding van alle werkers 
der ongeregtigheid God in getrouwheid en reinheid te 
dienen 1 

Paulus behandelt nu in dit hoofdstuk nog twee noodlottige 
beginselen welke in de gemeente te Korinthe werkten: de 
geest der wettisch gezindheid of het Judaïsme, en de geest 
der losbandigheid of der wereld. Gene verleidde hen hun 
heil in uiterlijke vormen, in eene heiligheid des vleesches 
te zoeken en deze om onverschillig omtrent de zonde te 
zijn en de begeerten den vrijen loop te laten. Door deze 
twee verkeerdheden heeft de duivel ten allen tijde getracht 
de christenen aan alle plaatsen te verderven. Met betrek
king tot de eerste zegt de apostel: » A l l e d i n g e n zijn 
mij geoor loofd , maar a l le d ingen zijn n i e t n u t 
t i g ; a l le d ingen zijn mij geoor loofd , maar ik za l 
mij door geen d a a r v a n l a t en overhee r schen . De 
spijzen zijn voor den b u i k , en de b u i k voor de 
spijzen, maar God zal be ide dezen en die te 
n ie t doen." (vs. 12, 13) Wat de spijzen betreft zoo heb 
ik volkomene vrijheid, daar alles mij geoorloofd is; doch 
ik wandel eerst dan in de ware vrijheid, wanneer ik mij 
door geen dezer dingen laat dienstbaar maken. De spijzen 
en de buik staan met elkaar in verband en worden te 
zamen vernietigd. En daarom was het groote dwaasheid, 
wanneer men zich op het zich onthouden van spijzen liet 
voorstaan, en dacht daarmede Gode eenen dienst te bewij
zen- God wil in geest en in waarheid aangebeden en 
gediend worden, en geenszins door het onderhouden van 
feesten en sabbaten, en door het zich onthouden van spijs 
en drank. Deze leer des geestes stond vlak tegenover de 
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leer der joodsche leeraars", die reeds zooveel invloed te 
Korinthe hadden. Maar hoewel deze dingen — de spijzen 
en de buik — vergingen, had het ligchaam echter eene 
hoogere bestemming; want zegt hij: H e t l i g c h a a m i s 
n i e t v o o r de h o e r e r i j , m a a r v o o r d e n H e e r en de 
H e e r v o o r h e t l i g c h a a m , " en met deze waarheid 
gaat hij over om van het tweede gevaar te spreken. Het 
bloed van Christus is ook de losprijs voor ons ligchaam, 
en zijne opstanding zal het gevolg er van zijn. Ons lig
chaam— ditzelfde ligchaam, wat wij nu omdragen — zal 
het sterfelijke afleggen en het onsterfelijke aandoen. »E n 
G o d h e e f t ook d e n H e e r o p g e w e k t , en z a l o n s 
o p w e k k e n d o o r zi jne k r a c h t . " (vs. 14) En met het 
oog op deze vereeniging met Christus voegt de apostel 
hierbij: « W e e t gij n i e t , d a t u w e l i g c h a m e n 
l e d e n v a n C h r i s t u s zijn? Za l i k dan de l eden van 
C h r i s t u s n e m e n e n m a k e n ze l e d e n e e n e r h o e r ? 
D a t zij v e r r e . " (vs. 15) Ziedaar het hoogste voorregt 
en de ernstige verantwoordelijkheid des ligchaams met elkan
der vereenigd. Onze ligchamen zijn leden van Christus, 
zij zijn een deel van Hem en hoe verschrikkelijk en schan
delijk is het , wanneer ik — niet enkel mijn ligchaam, 
maar — de leden van Christus neem en ze tot leden eener 
hoer maak. Dit toont ons het ware karakter en de afschu
welijkheid dezer zonde. Het zou ons kunnen verwonde
ren, dat de H. Geest met eene gemeente Gods over zulk 
eene verschrikkelijke zonde tot in alle bijzonderheden moet 
spreken, indien wij niet wisten, dat de hoererij die in onze 
dagen tot de maatschappelijke zonden behoort, in Korin-
the zelfs door de godsdienstige plegtigheden gewettigd was 
en als het ware in het volksbestaan was ingeworteld. En 
daarom was het noodzakelijk met den meest mogelijken ernst 
dezelve te bestaffen en niets was daartoe meer geschikt ? 

dan de waarheid, dat onze ligchamen Christus toebehooren. 
In verband nu met deze waarheid, ontwikkelt de apostel 
ons in vs. 16, 17 eene andere: dat, gelijk door de veree
niging naar het vleesch twee tot één ligchaam worden, 
alzoo ook hij, die den Heer aanhangt, één geest met Hem 
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is. (a) De Geest, die in Christus zonder maat in volko
mene volheid woonde, is dezelfde Geest, die ook in ons 
woont en ons met Hem vereenigt. — Er zijn vele zonden, 
die met den buik, welke aan de verderfenis onderhevig is, 
in verband staan, doch de hoererij is de eenige zonde, 
waardoor wij tegen ons eigen ligchaam zondigen, (vs. 18) 
Wij geven dan het ligchaam, hetwelk den Heer toebehoort, 
aan eene hoer en verontreinigen zijn eigendom. Ernstige 
waarheid! 

De Heilige Geest gaaj; echter nog eene schrede verder. 
Onze ligchamen zijn tempelen des Heiligen Geestes; Hij 
woont daarin als in zijn huis; en daarom is het ons niet 
geoorloofd hetzelve aan een ander te geven; ja iedere ver
ontreiniging en bevlekking des ligchaams door de zonde is 
eene ontheiliging van den tempel Gods, eene verkrachting 
zijner eer en van de heiligheid van zijn huis. Wij behoo-
ren ook ons zelven niet meer toe; maar zijn duur gekocht 
tot den prijs van 's Heeren bloed, die zich voor ons heeft 
opgeofferd, (vs. 19, 20) Zoo behooren dan beiden geest en 
ligchaam aan God en deze waarheid moet ons gansche 
gedrag besturen. De tempel des H. Geestes moet volko
men rein blijven, evenals de tempel te Jeruzalem, elke 
onreinheid moet met gestrengheid geweerd worden. Onze 
ware vrijheid bestaat in het dienen van God en in het 
Hem toebehooren. Leven wij voor ons zelven, dan ont-
rooven wij Hem zijne regten, die ons voor eenen duren 
prijs heeft gekocht. Een slaaf is het volle eigendom zijns 
meesters, hij is geen heer over zich zelven; evenzoo is 
de christen het eigendom Gods; alles wat wij zijn en 
hebben behoort Hem alleen toe. Buiten deze betrekking 

(*) Men lette op het onderscheid in vs. 16, 17. Wanneer er 
van man of vrouw gesproken wordt, die tot één vleesch worden, dan 
lezen wij: « Want die twee zulle» tot één vleesch worden" (dg (ttoa> troL'pwx) 
omdat vrouw en man, als afzonderlijke personen, door hunne vereeni-
ging tot één vleesch worden; terwijl wij wanneer er van ons en den 
Heer gesproken wordt, lezen: *Die den Heer aanhangt is één geest 
met Hem" (zonder dg). Wij zijn werkelijk één geest met den Heer, 
niet twee en daarom staat er niet: * Hij zal één geest worden, 
maar hij is één geest. 
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zijn wij slaven des Satans, worden wij door onze eigen-» 
liefde bestuurd en vinden ons einde in de eeuwige verban
ning buiten de eenige bron aller liefde. Verschrikkelijke 
cedachte! In Christus Jezus echter zijn wij het bijzondere 
voorwerp en het heerlijke vat der aanbiddenswaardige 
liefde Gods. 

Voedt uwe kinderen op in de leering- en 
vermaning* des Heeren. 

Geliefde Broeder in Christus! 

Gij zult wel kunnen begrijpen, dat uwe mededeelingen 
in uwen laatsten brief mij groote droefheid veroorzaakten. 
Hoezeer had ik mij niet verheugd over de bekeering van 
uwe kleine Cato, en nu te moeten hooren, dat haar hart 
in den laatsten tijd veel kouder voor Jezus geworden is , 
o dat heeft mij zeer bedroefd. De trouwe Zaligmaker 
had haar reeds zoo vroeg uit haren verdorvenen toestand 
gered, en ook uw hart verblijd door het aanschouwen 
zijner vrije en magtige genade. Ik bid vurig van den 
Heer, dat Hij haar weder spoedig uit den slaap zal 
wakker schudden. 

Het is mij echter onmogelijk, lieve broeder-! uwe mee
ning te deelen, alsof men op de bekeering van kinderen 
niet veel staat kan maken. Ik geloof, dat iedere ware 
bekeer ing, of zij bij een jong of een oud mensch geschiedt, 
een werk van den Heiligen Geest is. Ik verblijd mij 
altijd, wanneer God werkt, hetzij onder kinderen of onder 
volwassenen, en ik vertrouw volkomen op zijn werk. — 
Waarom bidden wij toch voor de bekeering onzer kinde
ren, wanneer wij op de veihooring onzer gebeden geen 
staat maken? Ik kan u zeggen, dat ik mij zeer verheug, 
en er den Heer voor prijs, dat Hij in onzen tijd zooveel 
onder kinderen werkt, en de gebeden der zijnen zoo rijke
lijk verhoort. Ik ben evenwel overtuigd, dat uwe uitge-
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sprokene nieening slechts eene voorbijgaande is, waartoe u 
de omstandigheden verleid hebben. Ik weet dat de bekee
ring van kinderen u tot hiertoe aan het hart lag, en 
daarom vertrouw ik ook dat gij het werk Gods onder hen 
met blijdschap zult zien voortgaan. 

Uw brief heeft echter andere gedachten bij mij doen 
ontstaan, die ik u hier wil mede deelen. Ik geloof dat 
zeer dikwijls de geloovige ouders en andere geloovigen in 
wier midden zulke kinderen leven, er veel schuld aan 
hebben, dat hunne harten onverschillig worden. De 
kinderen vinden dikwijls in het ouderlijke huis te weinig 
voedsel voor hunne zielen. Het woord van den apostel: 
«Voedt uwe kinderen op in de leering en vermaning des 
Heeren," wordt zoo weinig in beoefening gebragt. Wan
neer het de pligt is van alle ouders om al hunne kinderen 
voor den Heer en dus niet voor de wereld, voor de ijdel
heid of voor hun eigen genot op te voeden, hoeveel te 
meer zal dit niet het geval zijn, wanneer een dier kinde
ren bekeerd is. Hoeveel gemakkelijker valt het daar niet, 
want de opvoeding is daar in overeenstemming gekomen 
met het leven des kinds. De teedere plant heeft oppassing 
noodig; het zaad in het hart gestrooid is begonnen uit te 
schieten, maar nu moet er gelet worden op de doornen 
en distelen, die daarnevens groeijen. En wanneer het kind 
zulks niet in het huis vindt, dan kan het niet anders of 
het moet langzamerhand verflaauwen. Er is in dit opzigt 
zeer veel gebrek onder de christenen. Het Woord Gods 
woont niet rijkelijk in huis, gelijk Paulus vermaant, er 
ontbreekt opbouwende onderhouding en hartelijk verkeer. 
De kinderen worden weinig vermaand of wanneer het 
geschiedt, dan gaat zulks niet met hartelijke liefde gepaard, 
en bovenal wordt er weinig met hen over hunnen ziels
toestand gesproken. De ouders hebben het druk met de 
dingen dezer wereld, hun hart is met zorgen vervuld. 
Het kind hoort dikwijls den geheelen dag van niets anders, 
dan van de dingen des dagelijkschen levens. Het stelt 
daarin wel geen belang, maar het vindt ook geen voedsel 
voor zijne ziel. Het heeft-verzorging noodig, en dikwijls 
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is er niemand in of buiten huis, die ze hem op de regte 
wijze geven kan. Is het in zulk eenen toestand zoo ver
wonderlijk dat het hart der kinderen onverschillig wordt ? 
Hoe geheel anders zou het zijn, indien de ouders hun kind 
in het dienen des Heeren voorgingen. Een kind volgt na, 
dat is het karakter der kinderlijke natuur. En welke lie
felijke vruchten zouden er bij een kind niet openbaar wor
den, wanneer vader en moeder het voorgingen in regt-
vaardigheid, in geloof, in liefde en in vrede! O de Heer 
geve aan alle geloovige ouders aan hunne heerlijke roeping 
en aan hunne groote verantwoordelijkheid te beantwoorden! 

Er is echter nog eene zaak, die aanleiding kan geven, 
dat bekeerde kinderen van den goeden weg afdwalen. 
Het gebeurt zeer dikwijls, dat wanneer een kind bekeerd 
is, de ouders of andere christenen veel met zulk een kind 
spreken, het gedurig die bekeering laten vertellen, en hen 
zoo doende op den voorgrond plaatsen en dat kan het hart 
van een kind zoo min als van een volwassene verdragen. 
Het is zeer natuurlijk dat er vreugde is over een zondaar 
die bekeerd wordt, en dat ook de bekeerde in die vreugde 
deelt, maar het is noodzakelijk met wijsheid te werk te 
gaan. De hoogmoed is zoo ligt opgewekt, de zucht om 
te behagen komt zoo spoedig te voorschijn en wanneer 
die eenmaal hebben post gevat, dan zal zeer spoedig de 
val komen. Het is dikwijls veel beter weinig over de 
bekeering te spreken, en meer door vermaning en opbou
wing het hart des kinds in de tegenwoordigheid Gods te 
brengen. Vooral is het hoogst verderfelijk in tegenwoor
digheid van de kinderen tot anderen over t e n te spreken. 
Kinderen moeten kinderen blijven, ook wanneer zij bekeerd 
zijn. Men verwachte toch niet dat zij zich zullen open
baren gelijk volwassenen, en men stelle hen ook niet met 
andere geloovigen op dezelfde lijn. Voorzeker al de zege
ningen des evangelies zijn ook hun deel, maar men bedenke 
dat er kinderen, jongelingen en vaders zijn. Zij moeten ten 
allen tijde gevoelen, dat men hen voor kinderen Gods 
houdt, maar tevens dat zij zei ven zwak zijn en de genade 
van God in alle dingen behoeven. 
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En dit leidt mij tot eene derde opmerking. Het is 
zooveel het geval, dat door géloovige ouders of door 
vergaderingen meer voor de bekeering der kinderen gebe
den wordt, dan voor de bewaring van hen, die bekeerd 
zijn. Ook dat is eene groote fout. Het wordt niet 
genoeg ingezien, dat het bekeerde kind, en ieder bekeerde, 
even zoo volkomen de genade Gods tot zijne bewaring 
behoeft, als hij die ook voor zijne bekeering noodig heeft. 
Gods genade alleen kan ons bekeeren en Gods genade 
alleen kan ons bewaren. Dat is mijne zekere overtui
ging. 

En nu ik besluit dezen brief met den hartelijken 
wensch, dat de Heer ons in alles meer licht en inzigt 
moge geven, om steeds naar zijn welbehagen te wandelen. 
Zijne genade zij ook rijkelijk met u en de uwenl 

Wees hartelijk gegroet van uwen in Christus liefheb
benden broeder. 

De vrede des ïieilig-doms. 
(Hebr 9 : 24—28). 

Toen de Heer Jezus door »zijn eigen bloed" de zonden 
u i tgede lgd en «eene eeuwige ve r lo s s ing" te weeg 
gebragt had, »is Hij eenmaal in he t he i l i gdom inge 
gaan ." (Hebr. 9 : 12) Dit lezen wij ook in hetzelfde hoofd
stuk vers 24: » W a n t Chr i s t u s is niet i n g e g a a n in 
he t h e i l i g d o m , da t met handen gemaak t i s , h e t w e l k 
is een t egenbee ld van h e t w a r e , maar in den hemel 
z e l v e n , om nu te verschi jnen voor he t a a n g e z i g t 
van God voor ons." — 

Welke heerlijke en vertroostende woorden voor onsl 
Zij brengen onze zielen in het heiligdom Gods, als onze 
ware woning en onze veilige rustplaats. Niets is heerlij
ker , dan in de tegenwoordigheid Gods te zijn — en dit is 
ons voorregt. De Heer liet aan Aaron zeggen, »dat hij 
niet ten alle tijde in het heilige zou gaan, binnen den voor-
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hang, vóór het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij 
niet sterve." (Num. 16 : 2) Jezus is echter als onze Hooge-
priester in diezelfde tegenwoordigheid Gods ingegaan en 
heeft daar zijn eigen bloed gebragt. Daar is Hij nu geopen
baard en dat voor ons. Van deze heilige plaats gaat geen 
toorn meer uit; neen! daar is slechts vrede en verzoening 
te vinden. Het bloed van Christus, aldaar gebragt, heeft 
den toorn Gods gestild, en dien van allen, die gelooven, 
voor eeuwig weggenomen; — doch niet van de wereld. 
Voor haar is er geen priester, geen heiligdom, geen ver
zoendeksel, geen kostbaar bloed, geen vrede met God; 
niets als toorn en oordeel wacht haar. Indien iemand kan 
zeggen: »Ik heb een Hoogepriester in de tegenwoordigheid 
Gods, die daar altijd voor mij blijft," dan is hij behouden. 
Jezus is echter alleen een Hoogepriester voor degenen, die 
gelooven; voor hen is Hij nu in de tegenwoordigheid Gods. 

Laat het ons wel ter harte nemen, geliefde broeders! 
dat de toorn voor altijd gestild is — de toorn, die tot ons 
geweten zegt, wat wij verdiend hadden, ja verdiend voor 
iedere booze daad van ons natuurlijk hart, waarin geen 
wensch, geen gevoel, geene gedachte bestaat, die goed is. 
En wij allen moeten nog nu bekennen: »In mij, dat is 
in mijn vleesch, woont niets goeds." In het booze 
vleesch vinden wij in beginsel al die dingen j tegen 
welke de toorn geopenbaard wordt. En zal het bewust
zijn van dit kwade in het vleesch geen invloed op het hart 
van den geloovige uitoefenen, zoodat hij voor de heilig
heid Gods bevreesd is, die tegen alles, wat in hem i s , 
strijdt? Zal hij niet zeggen: »Ach, de toorn Gods zal 
wegens al deze dingen over mij geopenbaard worden voor 
dat de Hoogepriester in mijne plaats kan treden en voor 
mij tot God kan bidden?" Maar de toorn Gods i s 
weggenomen. Dit is de getuigenis Gods in de gave 
des Heiligen Geestes. ' De Geest Gods is uit het heiligdom 
tot ons gekomen; maar niet voordat de toorn voor eeuwig 
gestild was. In het heiligdom is slechts verzoening en 
vrede. Wat er ook met ons gebeuren moge, niets is in 
staat eene wolk tusschen den Vader en den Zoon te bren-
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gen — niets kan de liefde verzwakken en niets den vrede 
en de aanneming veranderen, daar dit alles alleen op dat
gene, wat Christus is en wat Hij voor ons gedaan heeft, 
gegrond i s — j a , bet is onmogelijk, dat iets eene schaduw 
van donkerheid kan doen ontstaan, waardoor de gezegende 
betrekking in welke Jezus »voor ons" voor God staat, 
zou kunnen veranderd worden. Het is van groot belang, 
dat wij dit bewustzijn in ons hart omdragen; want de 
Satan zoekt ons op allerlei wijzen het vertrouwen op deze 
waarheid te ontrooven, en alzoo aan onze zielen de vreugde 
en den vrede te ontnemen. 

Het moet veel meer bewondering baren, dat de vrede 
des heiligdoms, zoolang wij hier nog in het vleesch zijn, 
ongestoord blijft, dan dat de vreugde, die wij in de heer
lijkheid zullen hebben, zal blijven; want het verzoendeksel 
in het heiligdom is de plaats, waar God met ons over 
het vergeven der zonden spreekt. Het is geen wonder, 
dat daar, waar van geene zonde meer sprake kan zijn, 
waar wij aan het beeld van Jezus gelijkvormig zullen 
zijn, waar wij nooit eene gedachte of éénen wensch tegen 
God zullen hebben en zelfs het geringste spoor van zonde 
of onreinheid niet meer aan ons zullen dragen, God bij 
ons kan wonen en wij bij Hem in onophoudelijke vreugde 
en vrede. Doch welk eene heerlijke waarheid, dat wij 
nu zeggen kunnen, Jezus is in het heiligdom daarboven 
ingegaan en is daar voor ons geopenbaard, en dat wij 
daarom kunnen uitroepen, dat de vrede en de vreugde, 
de liefde en zegeningen des heiligdoms nu volkomen ons 
deel zijn, en dat, dewijl God slechts in zijnen Zoon op 
ons nederziet, wij geheel verzekerd kunnen zijn, dat 
alles, wat zijn oog daar ziet, alles waarin Hij zich ver
blijdt, voor ons is. 

Zoolang wij echter het heiligdom niet waarlijk kennen 
zullen wij ook geenen waren vrede hebben. Slechts van het 
heiligdom uit zijn wij in staat op ons zelven en op de 
omstandigheden om ons henen te zien en ze naar den wil 
Gods te beoordeelen. Dan zullen wij ook in waarheid 
erkennen hoe verdorven en goddeloos wij zijn, maar de 
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kennis, die wij van Hem, onzen Plaatsvervanger daar, 
hebben, zal ons over al deze gedachten onzer verdorven
heid en verlorenheid verheffen, en wij zullen hier beneden 
wandelen als dezulken, die eenen volkomenen zegen bezitten. 

Vele geloovigen zijn er , die, wanneer zij afgedwaald 
zijn, zwak en ter nedergeslagen worden. Het bewustzijn 
gezondigd te hebben maakt hen bevreesd, dat het ook in 
het heiligdom duister geworden is. Zij beoordeelen het 
heiligdom naar hun gevoel en daarom vreezen zij, dat 
daar iets veranderd is. En zij bidden en smeeken dat 
die wolk toch zal weggenomen en de vrede daar weder 
hersteld mag worden. "Waar echter geene wolk is , behoeft 
er ook geene weggenomen te worden; en waar de vrede 
niet verdwenen is, behoeft die ook niet hersteld te worden. 
Wij moeten ons wel in acht nemen, wat te doen, wanneer 
het bewustzijn gezondigd te hebben en daardoor van God 
verwijderd te zijn ons drukt; want juist dan is de duivel 
bezig het priesterschap van Christus en de werking van 
zijn bloed geheel en al op zijde te stellen. 

Wanneer het noodig was den vrede des heiligdoms te 
v e r n i e u w e n , dan moest Chr i s tu s zich wede rom op
offeren (vs. 25 , 26); maar gelukkig is er niets wat den 
vrede in het heiligdom verstoren kan; hij is voor altijd 
gemaak t . Jezus heeft het offer gebragt »en is door zijn 
eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, eene 
eeuwige verlossing te weeg gebragt hebbende." Ten 
tweeden male zal Hij het niet meer doen. Op datgene, 
wat Hij eenmaal gedaan heeft, kan Hij bouwen; Hij kan 
zich altijd op zijn eigen kostbaar bloed, dat Hij eenmaal 
vergoten heeft, beroepen. Onze betrekking tot het heilig
dom blijft altijd dezelfde. Ieder geloovige is door God 
aangenomen, gelijk Jezus zelven. 

D e v rede des he i l igdoms blijft d e r h a l v e onge
s t o o r d en onverzwak t . Iedere gedachte, dat er van 
onze zijde iets moet geschieden om den verlorenen vrede 
weder te herstellen, is zeer onteerend voor God en geheel 
en al tegen zijn Woord, Gelijk de zon voortdurend schijnt, 
zoo blijft ook de vrede des heiligdoms voortdurend bestaan. 



78 

Al mogen de wolken ook de stralen der zon voor ons 
verbergen, zoo schijnt zij toch evenwel steeds door, en 
alzoo blijft ook het heiligdom dezelfde onbenevelde plaats 
van zegen. Hoe dikwijls wij ook struikelen, de voorspraak 
van Jezus zal ons altijd den weg open houden. Wanneer 
er echter geene volkomene kracht en werking in zijn 
bloed was, dan zou eene oogenblikkelijke en verschrikkelijke 
duisternis onvermijdelijk zijn. Zelfs ééne enkele onreine 
gedachte of ligtzinnige beweging zou genoeg zijn om het 
heiligdom te bezoedelen. En wanneer het met deze 
kleine dingen zoo is, waar zouden* wij dan met onze 
groote fouten, die wij ons bewust zijn, henen! Nu Jezus 
echter onze plaatsbekleeder en voorspraak in het heilig
dom is , kunnen wij gerust zijn dat geene zonde ons uit 
de gemeenschap Gods zal brengen. God ziet ons in Hem 
en Hij wijst op zijn kostbaar en van alle zonden reinigend 
bloed. En daarom kunnen onze harten ten allen tijde 
volkomen gerust zijn, want Christus is in het heiligdom 
ingegaan, om voor ons voor het aangezigt Gods te 
verschijnen. 

Overvloedig-e genade. 
De volgende brief zal zeker met belangstelling gelezen worden. 

Hij is uit de pen gevloeid van iemand, die pas aan de 
voeten van Jezus is gebragt na een loopbaan van zonde en 
dwaasheid. Hij is een zoon van geloovige ouders, wier 
menigvuldige gebeden door zijne besliste bekeering zijn 
beantwoord. Wij deelen hem in ons blad mede met een 
drievoudig doel: 1. opdat de genade Gods moge groot 
gemaakt worden; 2. opdat geloovige ouders mogen opgewekt 
worden om in hunne gebeden voor hunne onbekeerde kin
deren te volharden; en 3. opdat sommigen onzer lezers een 
rijken zegen zouden ontvangen door de waarheid, die hij 
behelst. 

Mijn waarde vriend! 

Nog steeds heb ik u voor uwen laatsten brief te bedan
ken, waarin ik tot nu toe door verschillende kleine 
wereldsche bezigheden verhinderd was. Ik vrees, dat 
mijne opmerkingen in mijnen vorigen brief over het leven 
zonder zonde niet zeer duidelijk zijn geweest. 
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Ik heb niet de minste gedachte gehad, dat ik in eenig 
toekomstig tijdperk van mijnen wedloop naar de heerlijke 
en onsterfelijke kroon in eenen toestand zon zijn, waarin 
ik zonder de voorbede van Jezns zon kunnen leven; 
welken stand ik zekerlijk zou bereikt hebben, indien ik 
in staat was zonder zonde te leven, daar de zonde alleen 
scheiding tusschen mij en God maakt, en de dienst van een 
middelaar noodzakelijk doet zijn. Maar wanneer ik op mij 
zelven zie, en (door de genade Gods zijn mij de oogen 
geopend) zie welk een verachtelijk, zondig voorwerp ik 
ben, dan voorzeker haat ik de zonde, en verlang ik met 
mijne gansche ziel dat er niets in mij was wat dien lang-
moedigen God kon grieven. O , niemand kan het u 
beter zeggen, dan ik, hoe langmoedig Hij is! 

Ik geloof zeker dat er eene buitengewone tentoonsprei
ding van de genade is in mijne bekeering. Menschen, 
die een zoogenaamd zedelijk leven hebben geleid, kunnen 
slechts een zeer flaauw denkbeeld hebben van de zonden, 
waaraan een mensch zich kan overgeven. Ik heb over
vloedige ondervinding van de zonde in den laagsten graad — 
en van één ding ben ik overtuigd, dat ik nog nooit 
iemand ontmoet heb, die zóó diep gevallen was. Ik zou 
zelfs een kind van God het leven dat achter mij ligt niet 
durven vertellen, tenzij wanneer hij aan mijne bekeering 
zou twijfelen. Ik heb van de meest verharde zondaars 
gelezen, maar geen een komt in vergelijking met mij. O , 
wanneer ik er aan denk, zou rk dan niet wenschen nu 
zonder zonde te leven! Welk eene genade, dat God mij 
niet alleen gelaten heeft. 

Verscheidene malen was ik onder de overtuiging van 
zonden, en zeer angstig; maar de vrees bleef nooit zeer 
lang in mijn hart. Hoe moeijelijk is het niet zoovele 
scherpe pijlen stomp te maken! 

Het was, toen ik luisterde naar Paulus beschrijving van 
de liefde Gods in Rom. 8 , dat ik gevoelde geene begeerte 
te hebben in die liefde te rusten; want de gedachte was 
heerschende in mij, dat het mogelijk, ja zelfs zeer waar
schijnlijk was, daar er voor iedere zaak die onder de zon 
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plaats heeft een laatste oogenblik is , dat dit de laatste 
keer zou zijn dat God aan mijn hart klopte. De wanhoop 
vervulde mijn hart , tot dat, na zes dagen, de Heilige 
Geest met het bloed antwoordde, en mij zeide dat ik uit 
God geboren was. 

Ik kan mij geen oogenblik in mijn avontuurlijk leven 
herinneren, dat zoo diep in mijn geheugen geprent is , als 
de oogenblik dat ik gevoelde onafscheidelijk aan Jezus 
verbonden te zijn. De verandering was niet trapsgewijze, 
maar scherp en plotseling. Van den wanhopenden misdadi
ger tot een kind vol van vrede in zijns Vaders liefde was 
slechts één oogenblik. 

Mijn hart heeft medegevoel met de arme ziel, die, 
ontdekt aan haren toestand, geen kind van God heeft om 
haar naar de fontein des levens te leiden. God handelde 
zeer genadig met mij door mij leidslieden te zenden, die 
mij den weg naar den voet des kruises wezen. Die 
gewijde plaats, waar niets dan het bloed de oogen Gods" 
kan ontmoeten, en bij gevolg moesten mijne zonden onzigt^ 
baar blijven. JJW toegenegen broeder in Jezus. 

Kastijding-. 
Als ik hoogmoedig ben in mijnen geest, als ik den oot

moed voor God verlies, en er openbaart zich eene zonde, 
dan kan de Heer dezen bijzonderen misstap daartoe laten 
dienen om mij voor dezen wortel des hoogmoeds en der 
eigenwil, die in geene verbinding met dezen misstap 
scheen te staan, te tuchtigen. Zoo was het met Petrus. 
Hij vertrouwde op zichzelven en dit bragt hem ten val, 
De Heer had echter in zijne genade reeds vooruit gezorgd; 
Hij ziet Petrus aan en breekt zijn hart. Daarna spreekt 
Hij echter met geen enkel woord over dezen bijzonderen 
val, Hij behandelt hem daarentegen met de innigste liefde 
om hem dit zelfvertrouwen te ontdekken en te ontnemen. 
«Simon Jona's zoon," zegt Hij , »hebt gij mij liever dan 
dezen f' Hij vraagt ten tweeden en ten derden male: 
» Hebt gij mij lief?" zoodat Petrus ten laatste den toevlugt 
moet nemen tot de alwetendheid des Heeren. Hij, die alle 
dingen wist, kon ook de liefde zien, die in Petrus hart was, 
ofschoon het mogelijk was, dat niemand anders ze zag. 
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BESCHOUWING -
OVEE DEN 

BEESTEN BEIEF VAN PAULUS AAN DE 
KOEINTHIËES. 

HOOFDSTUK VII. 

Behalve de berigten over den toestand der gemeente 
had Paulus ook een' brief van haar ontvangen, waarin men 
hem zijn gevoelen over sommige bijzonderheden vraagde, 
en in dit hoofdstuk geeft hij hierop het antwoord. En 
hoewel hij hier verscheidene punten behandelt, zoo ligt 
de grondslag van alles in de woorden, van vers 17: 
«Gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de 
Heer een iegelijk geroepen heeft, alzoo wandele hij." 

Wat nu in de eerste plaats het trouwen of niet trouwen 
betreft, zoo zegt dé apostel: » H e t is e e n e n m e n s c h 
g o e d g e e n e v r o u w a a n t e r a k e n " (vs. 1). Het is 
buiten allen twijfel, dat God zelf de verhouding tusschen 
man en vrouw heeft geschapen, en Hij zal het voorzeker 
niet ongestraft laten, wanneer deze ontheiligd of veracht 
wordt; doch de zonde is hier tusschenbeide gekomen en 
heeft alles, wat de natuur, wat het schepsel toebehoort, 
verdorven. God heeft echter eene andere magt ingevoerd — 
eene magt, die buiten en boven de natuur staat — de 
magt des Geestes, en het beste is naar'deze magt te wan
delen. Hij , die vrij van dè aanspraken der natuur zich 
in deze wereld aan den dienst des Heeren kan wijden, 
doet wel, indien hij deze gave gebruikt. Het is echter 
eene gave, die slechts weinigen bezitten, en niet zelden 
heeft het staan buiten deze verhouding, die God naar de 
natuur verordend heeft, geheime of openbare zonden ten 

v 6 
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gevolge. Om deze reden is het dan ook beter getrouwd 
te zijn (vs. 2). En zoodra er eene huwelijksverbindtenis 
bestaat, zijn er wederkeerige pligten te vervullen. »De 
m a n b e t a l e d e v r o u w d e s c h u l d i g e v e r p l i g t i n g , 
e n d e s g e l i j k s ook de v r o u w a a n d e n m a n " (vs. 3). 
Geen van beiden kan in dit opzigt meer eigenwillig over 
zijn eigen ligchaam beschikken; de man is het eigendom 
der vrouw en de vrouw het eigendom van haren man 
(vs. 4). Zij konden zich wel is waar met beider toestem
ming een tijd lang onthouden, om zich op eene bijzondere 
wijze met het gebed en den omgang met God bezig te 
houden, doch daarna zouden zij met erkenning van den 
wederkeerigen band weder te zamen komen, opdat zij van 
wege hunne onmagt zich te onthouden niet door den Satan 
zouden verzocht worden (vs. 5). Wanneer zij geene kracht 
meer hadden zich langer te onthouden, zoo kon de duivel 
dit gebrek aan onthouding zeer ligt gebruiken om in hunne 
harten allerlei twijfel op te wekken en hun vertrouwen op 
de liefde Gods te verzwakken. 

Deze toelating of deze verordening des apostels met be
trekking tot het huwelijk was echter geen bevel des Heeren, 
hem door inspiratie, door eene ingeving des Heiligen 
Geestes gegeven, maar eene vrucht zijner ervaring. Wij 
vinden over het algemeen in dit hoofdstuk, welk eene 
naauwkeurige onderscheiding de apostel maakt tusschen 
hetgeen hij op de ingeving des Geestes, en hetgeen hij 
naar zijne eigene geestelijke ervaring mededeelt, naar de 
wijsheid, die hij wel is waar door den Geest, maar in 
verband met de ervaringen van zijn eigen persoonlijk leven 
verkregen had. In ondergeschikte punten gaf hij, indien 
hij geen bepaal'd gebod des Heeren ontvangen had, aan
wijzingen , deelde hij raad mede, welke het resultaat waren 
van de ondervindingen, die hij in een leven vol zelfver-
loochenende getrouwheid door de kracht en de hulp des 
Geestes had opgedaan. Evenwel moest men dit onder
scheiden van hetgeen hij als gebod des Heeren door inspiratie 
ontving (verg. hoofdst. 14: 37). Op deze wijze werd tevens 
de ingeving zijner schriften door den H. Geest zeer be-
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paaldelijk bevestigd, en in de enkele gevallen, waar deze 
niet aanwezig was, deelt hij het ons uitdrukkelijk mede. 
Hij zelf maakt dus het onderscheid tusschen ervaring en 
inspiratie. Evenwel was hetgeen hem door inspiratie werd 
medegedeeld hem niet duister, maar in tegenoverstelling 
van de profeten des Ouden Testaments, die in hunne eigene 
schriften onderzochten hetgeen zij door de ingeving des 
Geestes hadden uitgesproken (1 Petr. 1:10, 11) wist Paulus 
en de -andere apostelen volkomen goed de beteekenis van 
hetgeen zij schreven, en was dat geschrevene in overeen
stemming met hunne ervaring. 

Paulus wensch*nu met betrekking tot het huwelijk is, 
dat alle menschen zoo waren als hij; « m a a r , " voegt hij 
er bij, «een i e g e l i j k h e e f t z i jne e i g e n e g e n a d e 
g a v e v a n G o d , de e e n a l d u s , de a n d e r a l z o o " 
(vs. 7) ; en dit bewustzijn zal ons voor iedere verheffing 
in deze zaak met betrekking tot ons zelven, en van iedere 
geringachting met betrekking tot anderen, bewaren. 

Wat nu de ongetrouwden en de weduwen betreft, zoo 
zegt de apostel , dat het hun goed is te blijven, zoo als 
hij (vs. 8). Wanneer zij zich evenwel niet kunnen onthou
den, wanneer zij niet in staat waren hunne natuur in 
onderwerping te houden en hun hart in kuischheid te be
waren, dan was het beter te trouwen. Het niet onder
drukken der begeerte oefent op het christelijk leven eenen 
verderfelijken invloed uit, en in dit geval is de band des 
huwelijks verre te verkiezen (vs. 9). — De getrouwden 
mogen evenwel niet scheiden. Dit was het bepaalde bevel 
des Heeren en niet de raad der christelijke ervaring 
(vs. 10). De vrouw zou niet van den man scheiden, noch 
de man de vrouw verlaten. Leefden zij echter gescheiden, 
zoo was de band des huwelijks daardoor nog niet opgeheven; 
zij zouden alsdan 6f ongetrouwd blijven, of zich weder 
met elkander verzoenen (vs. 11). Dit had namelijk be
trekking op zulke gevallen waar man en vrouw beiden 
geloovig waren. 

Er bestonden echter ook zulke huwelijken waar de man 
geloovig en de vrouw ongeloovig was, of omgekeerd. Was 

6* 
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nu de ongeloovige partij tevreden, bij de ; geloovige te 
blijven wonen, dan zouden zij; niet scheiden, (vs» 12,13;). 
De wet des Ouden Testaments—en deze? hadden de Ko-
rinthiërs zeker in hunnen brief aangehaald — verklaarde 
wel is waar, dat de man zich door de verbindtenis. met 
eene heidemsche vrouw, verontreinigde en hy werxl daar,oin 
genoodzaakt, haar met hare kinderen, weg te zenden, 
doch onder de genade was het niet deze verbindtenis, niet 
alzoo gelegen. « W a n t d e ong ;eloo.vig ,e m a n i a 
g e h e i l i g d d o o r d e v r o u w , , en de. o n g e l o o v i g ^ e 
v r o u w is g e h e i l i g d d o o r d e n man."" Indjen dus de, 
ongeloovige partij in deze verbindtenis door. dft geloovige 
werd, geheiligd, dan werd deze dus niet, meer door* gene 
verontreinigd en konden zij dus in gemeenschap met 
elkander blijven leven. Het geheiligd zijn der ongeloovige 
vrouw, had het geloovig zijn van den man tot oorzaak-
« A n d e r s , " zegt Paulus, « w a r e n u w e ki .nd,euen-on
r e i n , m a a r nu zijn zij h e i l j g . " Uit dit niet onrein, 
tot de onheilige wereld behoorend, maar heilig, zijn, der 
christen kinderen bewijst Paulus dat de ongeloovige vrouw, 
door haren gelooyigen man geheiligd is. Hij; wiL den 
Korinthiërs zeggen: » Gelijk gij allen uwe (a) kinderen niet 
voor onrein, maar voor heilig houdt, en hen daarom bij 
u laat wonen en met hen gemeenschap hebt, even zoo 
kan ook, de geloovige vrouw bij haren ongeloovigen man 
blijven, want zij staat tot hem,in dezelfde betrekking als 
gij tot uwe kinderen." Het spreekt van zelf, dat, dit 
geheiligd zijn van den onreinen man óf van de onreine 
vrouw geen innerlijk was of de persoonlijke bekeering niet 
buitensloot, gelijk wij ook duidelijk in vers 16 zien. Het, 
had) alleen betrekking op de echtelijke verbindtenis. De, 

(*) Het woord vnwe" (vfimv) kan onmogelijk alleen op de kin
deren uit gemengde huwelijken zien, daar Paulus dan noodzakelijk 
•t-hunne" had moeten schrijven, maar ziet, gelijk hij zelf door de ver
andering der personen zeker maakt, op de kinderen der geheele Ge
meente. — Indien toen reeds de doop van christen-kinderen had plaats 
gehad, dan zou het geheele bewijs van Paulus in het waier zijn geval
len, daar hun heilig zijn dan eenen geheel andere» grond zou gehad 
hebben. 
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geloovige partij werd daarin met Verontreinigd, en de 
ongeloovige zoo wel als de kinderen bevonden zich door 
hunne vereenigirig met gene uiterlijk op den bodein dei* 
zegeningen en in zooverre niet uitgesloten zoo als zij, die 
onder de wet waren; doch slechts het persoonlijk geloof liet 
haar in werkelijkheid aan deze voorregten deelnemen. Dè 
geloovige man mogt alzoo zijne ongeloovige vrouw niet 
wegzenden, norih de geloovige vrouw haren ongeloovigen 
man verlaten. Wanneer echter de ongeloovige, hetzij 
man of vrouw, vrijwillig scheidde, zoo kon de geloovige 
deze scheiding erkennen. Hij was vrjj en niet meer ge
bonden zich met dengenen, die zich had gescheiden, nog 
verder in eéne hüwelijksverbindtenis te beschouwen (vs. 15). 
Evenwel had God hen tot vrede geroepen, en dit bewust
zijn zoude heii bewaren om op eenigèrlei wijze zulk eene 
scheiding te zoeken óf te voorschijn té roepen. « W a n t 
wat weet g i j , v rouw! of gij den m a n zul t behou
den? of wat weet gij, man! of gij de vrouw zu l t 
b e h o u d e n " (vs. 16). Dit was eene Voldoende reden, om 
te trachten alle scheiding te vermijden. Overigens had 
een iegelijk te wandelen naaf het hem door den Heef 
verleende deel, en gelijk God een iegelijk geroepen had. 

Dezen algemeenen regel past de apostel nu in vs. 18—27 
toe op de verschillende betrekkingen en Verhoudingen in 
deze wereld. Wilde de éen daarin een bijzonder voorregt 
zien, dat Tiij als heiden of de ander, dat hij als Jood 
door God geroepen was en indien dit niet geschied was 
zich door het aantrekken eener voorhuid of door besnijde
nis dit voorregt deelachtig maken (vs. 18) dan zegt de 
apostel, dat noch het een noch het ander voor God waarde 
had; en alleen het onderhouden der geboden Gods den 
Heere welbehagelijk was (vs. 19). Even zoo weinig ligt 
er ook aan den uiterlijken stand of het beroep, waarin 
wij zijn, gelegen. Wij moeten in den stand blijven, 
waarin God ons bij zijne roeping vond, hetzij dan, dat 
wij er met geen goed geweten voor God in blijven kun
nen. Het is alzoo niet de vraag welke bezigheid of zaak 
wij hebben, maar of wij daarin met God wandelen ëh er 
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Hem in verheerlijken. De dienstknecht zou zich troosten 
een vrijgelatene des Heeren te zijn, doch met het oog 
op de moeijelijkheid om den wil van zijnen heidenschen, 
ongeestelijken heer met den wil Gods in overeenstemming 
te brengen, zou hij de gelegenheid om vrij te worden 
gebruiken; daarentegen moest de vrijgelatene niet verge
ten, dat hij een dienstknecht van Christus was, die hem 
tot eenen duren prijs had gekocht en moest deze zijne 
vrijheid behouden en niet de dienstknecht eens menschen 
worden (vs. 21—24). 

Paulus had tot nu toe met betrekking tot het huwelijk 
over de ongetrouwden, weduwen en getrouwden gespro
ken en komt nu op dezulken, die nog nooit in eene ech
telijke verbindtenis geweest waren. In dit opzigt had 
hij geen bepaald gebod van den Heer en kon slechts als 
een, die door den Heer begenadigd was trouw te zijn, 
zijne meening mededeelen (vs. 25). Reeds met het oog 
op de tegenwoordige omstandigheden hield hij het voor 
goed, wanneer zij bleven gelijk zij waren (vs. 26). «Zijt 
gij aan eene v rouw v e r b o n d e n , zoek geene ont
b i n d i n g , zijt gij ongebonden van eene vrouw, zoek 
geene v rouw" (vs. 27). Het was beter niet te trouwen; 
wie echter trouwde, zondigde met, maar dezulken, zegt de 
apostel, zullen verdrukking in het vleesch hebben (vs. 28). 
Dit is zeer nuttig voor hen, die buiten het huwelijk niet 
in staat waren hunne natuur in onderwerping te hou
den; daar hij hen evenwel wilde sparen, raadde hij hen 
ongehuwd te blijven, doch liet hen tevens volkomene vrij
heid naar hun goedvinden te handelen. En nu met het 
oog op de tegenwoordige moeijelijkheden, die tot de komst 
des Heeren voortduren en niet veroorloven in uitwendige 
rust voor den Heer te leven voegt hij hier de ernstige en 
behartigingswaardige woorden bij: «Maar d i t zeg i k , 
b roeders ! de tijd is k o r t ; (") — ove r igens , dat ook 
zij, die v rouwen hebben , zijn zouden, a l s niet 

(*) Letterlijk vertaald: »De tijd is kort in een gedrongen." 
Fransch resserré, duitsch gedrang/. 
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hebbende ; en de w e e n e n d e n , als n ie t w e e n e n d e ; 
en de z ich verb l i jdenden , als zich nie t verbl i jdende; 
en dé koopenden , als n ie t b e z i t t e n d e ; en die deze 
were ld g e b r u i k e n , a l s n ie t g e b r u i k e n d e ; w a n t de 
g e d a a n t e dezer wereld g a a t voorbij" (vs. 29—31). 
Onder de tegenwoordige omstandigheden te midden der 
zonde en te midden der ijdele en vergankelijke wereld, 
waar de christen geen eigendom heeft, is het noodig in 
alles de natuur ten onder te houden en zich zelven te 
verloochenen. Het was de wensch van den apostel, dat 
de Korinthiërs zonder zorgen hunne pelgrimsreis volbren
gen en onverdeeld den Héér dienen mogten (vs. 32). 

En daarom was het naar zijne meening veel beter 
ongetrouwd te blijven, daar de ongehuwde het voorregt 
had om onverdeeld voor de dingen des Heeren bezorgd 
te zijn; hij leefde naar den Geest en niet naar de natuur, 
zelfs in die dingen, welke God van wege de natuur als 
goed had verordend. De gehuwde daarentegen moest 
zich met de dingen des levens bezighouden, daar de 
huwelijksband hem verpligtingen tegenover vrouw en kin
deren oplegde (vs. 3 3 , 34). Hij kan evenwel met een 
rustig hart daarin wandelen, daar de begeerten zijner 
natuur tot zwijgen zijn gebragt, en hem niet meer ver
hinderen God door eenen heiligen en Hem welbehagelijken 
wandel te verheerlijken. 

De apostel zeide dit evenwel niet om den Korinthiërs 
hunne vrijheid te ontnemen, maar tot hun nut. Het staat 
den christen goed van het huwelijksleven volkomen afstand 
te doen om onverdeeld den Heer te kunnen dienen (vs. 35). 
«Maar zoo i emand a c h t , da t hij ongevoegeli jk han
de l t met zijnen maagdom, w a n n e e r deze over den 
j e u g d i g e n tijd g a a t , en he t a lzoo moet geschie
d e n , — d i e doe wa t hij wi l ; hij zond ig t n ie t ; zij 
mogen t rouwen . D o c h d ie vas t s t aa t in zijn h a r t , 
geene noodzaak hebbende , maar magt heef t over 
zijnen e i g e n e n wil , en di t in zijn h a r t bes lo ten 
heef t , zijnen maagdom te b e w a r e n , die doet wel. 
A l z o o , die t r o u w t , doe t wel , en die n i e t t r ouwt , 
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doet be te r" (vs. 36—38). Wanneer iemand het alzoo 
goedvond te trouwen, dan had hij de vrijheid om dit te 
doen — hij zondigde niet; had hij echter magt over zich-
zelven en was hij in zijn hart besloten het niet te doen, 
dan was het beter. — Diezelfde vrijheid had ook eene 
vrouw wier man gestorven is. »Zij is vrij om te t rou
wen d ien zij wi l , a l leenl i jk in den H e e r " (vs. 3,9), 
d. i. in gemeenschap met Hem. «Maar zij is g e l u k k i 
ger , ind ien zij a lzoo bli jf t , n a a r mijn gevoe len ; — 
en ik meen ook den Geest Gods te hebben" (vs, 40). 
Al was het ook de meening des apostels, die hij hier 
uitsprak, zoo was zij toch op den Heiligen Geest, die in 
hem was, gegrondvest, en wanneer iemand zeggen kon: 
«Ook ik heb den Geest Gods," dan was het Paulus. En 
het is inderdaad zeer bewonderingswaardig de heiligheid 
te zien, die ons in alle deze verordeningen tegenkomt. 
Want hoewel hier over dingen gesproken wordt, die in 
zulk een naauw verband staan met de lusten des vlee-
sches en die om hunne uitvoerige bespreking zoo ligt de 
vleeschelijke begeerlijkheid konden opwekken, zoo wordt 
alles zoo rein en kuisch behandeld, dat men duidelijk 
bemerken kan, dat dit alles uit de pen gevloeid is van 
eenen man, die vol des Heiligen Geestes was. Het is 
eene "heerlijke getuigenis van de gr.oote liefde en bezorgd
heid Gods over ons, doordien Hij zich bezig houdt ons ook 
in deze dingen te onderwijzen. 

H O O F D S T U K VII I . 

De vraag omtrent het eten van offervleesch gaf Paulus 
aanleiding enkele woorden te zeggen over de waarde der 
kennis als wetenschap beschouwd. Als zoodanig nu had 
zij geene waardej maar maakt hem die ze bezit, opge
blazen en brengt anderen geen zegen, terwijl de liefde 
sticht en alzoo den naasten nuttig is ( m 1). Inbeelding 
en opgeblazen kennis bewijzen altijd, dat de kennis slechts 
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eene uitwendige en oppervlakkige is (vs. 2) dat ik de 
zaak niet naar hare ware en wezenlijke beteekenis heb 
opgevat, en dat ik iets in mij, mijne kennis, vind. De 
ware christelijke kennis openbaart ons iets van hetgeen in 
God is en hoe meer God zelf gekend wordt, des te groo-
ter wordt hij voor de ziel; terwijl ik door de kennis, die 
ik als mijn eigendom beschouw, mij zelven grooter maak. 
God is de liefde, en slechts hij , die lief heeft, wordt van 
Hem gekend (vs. 3). Zij die kennis zonder liefde hebben, 
denken slechts aan zichzelven, en oordeelen anderen, wier 
kennis of wetenschap zwak is ; de liefde echter sticht ande
ren, en zij alleen was in staat om in de zaak der spijzen 
op eene gezegende wijze te handelen. 

Dat het noodig was over het eten van offervleesch 
te spreken bewees duidelijk, dat niet allen door eene 
geestelijke kennis tot het volle licht gebragt waren. Op 
de meest krachtige wijze stelt de apostel nu voor, dat een 
afgod niets is in de wereld. Er is slechts één God en 
daarom is al het andere niets dan een stuk hout of steen, 
zoo was dan ook het vleesch aan hen geofferd niets dan 
gemeen vleesch. De heidenen hadden verschillende goden 
en heeren, dat wil zeggen, als tusschenpersonen; en de 
apostel bevestigt ook zelf, dat er zulke overheden en 
geweldhebbers zijn (verg. Ef. 6 : 11), — wezens, die 
met den mensch in betrekking waren en in zekeren 
zin boven hem stonden (vs. 4 , 5). De christen echter 
heeft slechts éénen God, den Vader uit wien alles zijnen 
oorsprong heeft en wij tot Hem, niet alleen uit Hem, 
maar tot Hem om tot zijne eer te leven en tot Hem 
weder te keeren — en slechts éénen Heer, Jezus Christus, 
die alle dingen had geschapen en wij door Hem, om 
eerstelingen zijner schepselen te zijn (vs. 6). 

Evenwel was deze kennis niet aller (vs. 7) ; iedereen 
was niet bevrijd van den invloed dezer afgoden op zijne 
verbeelding. Zij waren voor sommige christenen nog altijd, 
misschien ondanks zichzelven, iets waard; zij hadden een 
geweten des afgods en daarom, wanneer zij het vleesch 
aan zulk een afgod geofferd, aten, dan was dat vleesch 

v 7 
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voor heli niet eenvoudig een door God gegeven voedsel f 

maar hunne verbeelding spiegelde hen het bestaan van 
zulk een wezen voor oogen en het geweten was bevlekt. 
De spijze nu maakt ons voor God niet aangenaam, en 
daarom was het in zulk een geval veel beter niet te eten, 
dan het geweten te bezoedelen (vs. 8). De vrijheid tot 
eten werd echter belangrijk, zoodra er sprake was van 
het zwakke geweten eens broeders; aangezien hij hem 
daardoor een struikelblok in den weg wierp, en de apos
tel vermaant: «Maar ziet toe , dat deze uwe magt 
n ie t eenigerwijze een aans toot w o r d e dengenen , 
die zwak zijn" (vs. 9). Wanneer hij, wiens geweten 
vrij was om in den afgodstempel te eten, door zijne vrij
heid denzulken, die geen licht genoeg had, aanmoedigde 
hetzelfde te doen, dan werd diens geweten ontrouw en 
bevlekt; Hij deed het niet uit het geloof en al wat niet 
uit het geloof is , is zonde (vs. 10). Op deze wijze ver
lok ik denzulke tot zonde, en geef aanleiding, zooveel 
het van mij afhangt, dat door mijne kennis een broe
der ontrouw wordt en zich van God afkeert, ja zich 
misschien geheel tot de heidenen wendt. En al komt 
ook God in zijne genade tusschenbeide om hem van deze 
ontrouw te reinigen, zoo Verkleinde dit in geenen deele 
de zonde desgenen, die den zwakke verleid had tegen 
zijn geweten te handelen. Met betrekking tot zijne ver
antwoordelijkheid gaat hij door dengene verloren, die hem 
verleidde. • Welk een onderscheid is er dan niet tusschen 
zulk eehen en Christus; hij verderft door eene spijze den
gene, dien Christus door zijnen dood behouden heeft; hij 
kan voor eenen broeder niet eens zijne vrijheid met betrek
king tot eene spijs opgeven, terwijl Christus voor hem, 
toen hij nog een zondaar was, zijn leven heeft overgegeven 
(vs. 11). Tevens zondigt hij ook tegen Christus zelven, daar 
hij dien verderft, dien Hij door de overgave van zijn eigen 
leven behouden en zich tén eigendom verworven heeft 
(vs. 12). Daarom zal hij, die de liefde van Christus in zijn 
hart heeft, liever geen vleesch eten, dan daardoor zijnen 
broeder te ergeren en hem te doen struikelen (vs. 13). 
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HOOFDSTUK IX. 

Paulus werd, zooals uit dit geheele hoofdstuk blijkt, 
door de valsche leeraars heftig beschuldigd^, die beweerden, 
dat hij bij • zijnen arbeid slechts zijn eigen voordeel bedoelde 
en van de onderworpenheid der christenen gebruik maakte 
om zich met tijdelijke goederen te verrijken. Op eene 
waardige en treffende wijze beantwoordt hij deze beschul
digingen. In de eerste plaats spreekt hij over zijn apostel
schap. Hij verklaart ronduit een apostel te zijn, daar hij 
ooggetuige van de heerlijkheid des Heeren was geweest; 
daar hij Jezus gezien had en wel op eene heerlijker en 
verhevener wijze dan de overige apostelen, want de hemel 
was voor hem geopend geworden (vs. 1). Doch al zou 
er ook bij anderen eenigen twijfel bestaan, dit moest bij 
hen toch geen plaats hebben, daar hij het middel tot hunne 
bekeering was geweest (vs. 2) ; wilden zij een bewijs hebben 
voor zijn apostelschap zoo behoefden zij slechts zichzelven 
aan te zien. 

Zijne verantwoording nu aan zijne tegenstanders was 
deze. Het was de wil Gods, dat zij die het evangelie 
verkondigden ook van hetzelve zouden leven. Daarom 
had hij ook magt om op kosten der gemeente te eten en 
te drinken (vs. 3, 4). Evenzoo had hij de vrijheid om, 
gelijk de andere apostelen, Petrus en de broeders des 
Heeren, eene zuster, als vrouw met zich om te voeren f*) 
(vs. 5). Doch hij had van deze vrijheid geen gebruik 
gemaakt. Was dan alleen hem en Barnabas de verpligting 
opgelegd te werken (vs. 6). Neen, zegt Paulus, even 
als in het natuurlijke, zoo is het ook in het geestelijke — 
die werkt moet loon ontvangen, en dit zeide hij niet 
om zichzelven te verdedigen, neen de wet sprak ook alzoo. 
Want het woord: «Eenen dorschenden os zult gij niet 

(*) Het eerste gedeelte van vs. 5 moet vertaald worden: Hebben 
wij niet het regt om eene zuster als vrouw met ons om te voeren? 

7» 
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muil banden," zal toch wel eene diepere beteekenis hebben, 
dan alleen barmhartigheid omtrent de ossen te prediken. 
Gelijk men dus door ploegen en dorschen vrucht hoopt 
te verkrijgen, zoo was het ook bij hen, die het evangelie 
verkondigden; zij gaven geestelijke goederen en konden 
dus natuurlijke terug verwachten (vs. 7—11). Anderen 
doen zulks en hoewel wij er bij u de magt toe hadden, 
daar wij de gemeente gegrondvest hebben, zoo hebben 
wij het evangelie om niet verkondigd, om alle gelegenheid 
tot beschuldiging weg te nemen en dus vrij te staan — 
en dit was zijn roem (vs. 12-—15). Hij had de magt — 
doch had ze niet gebruikt. Zijn roem nu bestond juist 
daarin, dat hij het om niet had verkondigd; want de 
verkondiging des evangelies zelve was zijne roeping; dit 
was zijn pligt hem door den Heer opgelegd; hij kon niet 
anders — de wijze alleen, waarop hij het deed zou zijnen 
roem en zijn loon bepalen. Deed hij het gewillig zoo had 
hij loon, deed hij het onwillig, zoo was zijn loon weg, 
niettegenstaande zijne roeping bleef (vs. 16, 17). Wat 
was nu echter het loon zijner vrijwillige verkondiging om 
niet (vs. 18j? Het antwoord vinden wij in vs. 2 3 : »En 
di t doe ik om des evange l i e s w i l , opda t ik h e t 
ze lve mede d e e l a c h t i g zou worden." Aldus van allen 
vrij zijnde, behoevende niemand te ontzien of zich om de 
gaven aangenaam te maken, had hij zich aan allen dienst
baar gemaakt om te winnen, wie gewonnen kon worden. 
Als apostel gewende hij zich aan de gebruiken van allen, 
zoowel Joden als Heidenen, hoewel hij voor zichzelven 
die gebruiken niet had aangenomen en dus vrij was. Hij 
voegde zich echter niet naar den mensch in de prediking 
des kruises; hij plaatste in tegendeel het kruis in het 
helderste daglicht; maat het predikende voegde hij zich 
naar ó;© vatbaarheid der menschen en naar, de verschillende 
gedachten,-die zij zich vormden, zoodat bij den een het 
evangelie van dezen, den anderen van genen kant voor
stelde om de waarheid in hunne harten wartel te doen 
schieten. Het was de magt der teedere liefde, die zich 
in alles verloochent om de dienstknecht van allen te zijn 
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en niet de zelfzucht, die onder voorwendsel anderen te 
winnen, zichzelven met de grootste versehóoning behandelt. 
Hij werd den Joden een Jood, die onder de wet waren 
als onder de wet, die zonder wet waren, als zonder wet, 
hoewel hij voor God niet wetteloos maar aan Christus 
onderworpen was — Christus was het model, waarnaar 
hij zich vormde, dus kon hij niet doen, wat hij goed
vond, maar wat Jezus behaagde (vs. 19—23). Schoone 
tegenstelling —• ware vrijheid I Den zwakken werd hij 
een zwakke. Hij nam het onvrije en zwakke geweten in 
aanmerking; hij verloochende zijne eigene vrijheid en 
wilde liever in eeuwigheid geen vleeseh eten, dan zijnen 
broeder te ergeren. Allen werd hij alles, om op de eene 
of andere wijze eenigen te redden, en dit alles deed hij 
alleen om den wille des evangelies, opdat hij een deel
hebber deszelven zou worden (vs. 22 , 23). Hij stelt met 
deze woorden het evangelie als een persoon voor, dié 
het werk der liefde Gods in de wereld uitoefent. 

Hierna moedigt de apostel onder het beeld van eenen 
aardschen loopbaan de Korinthiërs aan om met ijver en 
volharding voorwaarts te loopen, opdat zij den kampprijs 
mogten verkrijgen (vs. 24). Deze kampprijs was niet eene 
verwelkelijke maar eene onverwelkelijke kroon, en Wan
neer het tot de verkrijging van deze noodig was om zich 
van alles te onthouden, zoo was het voorzeker tot ver
krijging der hemelsche kroon noodig van alles afstand te 
doen en zich geheel te verloochenen (vs. 25). Dit deed 
Paulus — hij verloochende zichzelven, de zelfzucht was 
bij hem verdwenen. Hij liep niet met onzekere schreden, 
zoo als iemand die het ware doel niet voor oogen heeft — 
neen I hij wist waarheen hij moest komen en hij vervolgde 
dat doel op eene wijze die aan de natuur van het doel 
beantwoordde. Ieder kon zijnen wandel beoordeélen; zoe
kende hetgeen heilig en heerlijk was, speelde hij niet als 
een man, die de lucht slaat, streed hij niet op eene 
onverschillige en gemakkelijke wijze; maar, wetende 
welke moeijelijkheden hij te overwinnen had, welke vijan
den hem in den weg stonden, stond hij daar als een 
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magtige strijder, bekleed met de wapenrusting Gods, te 
midden van zonde, -wereld en duivel, en bedwong zijn 
ligchaam, het als zijn slaaf behandelende, opdat het hem 
noch in zijnen loop, noch in zijnen strijd zou hinderen. 
De werkelijkheid stond hem voor oogen, de schoone glans 
der hemelsehe kroon blonk hem toe, de heerlijkheid van 
Jezus bekoorde hem en hij haastte zich aan het einde te 
komen en daarom predikte hij niet alleen anderen, maar 
bragt het zelf in beoefening,' want anders kon hij alles 
doen en toch verworpen worden — daarom was hij chris
ten vóór leeraar te zijn, hij was een goed leeraar, omdat 
hij in de eerste plaats een goed christen was — en alzoo 
loopende en strijdende verwachtte hij met geduld en vol
harding het zalige oogenblik, dat hij aan de voeten 
van Jezus geknield zich de kroon der heerlijkheid op het 
hoofd voelde drukken om haar terstond neder te werpen 
voor Hem, die hem kocht met zijn bloed, en wiens genade 
hem tot zulk een goed strijder had gemaakt. 

HOOFDSTUK X . 

Hetgeen de apostel in het vorige hoofdstuk gezegd 
heeft over het dingen naar den prijs voert hem van zelf 
op den weg om eenige toestanden uit de Israëlitische 
geschiedenis te beschrijven, die aantoonen, dat men vel? 
geestelijke zegeningen kan deelachtig zijn, en die nogtans 
weder kan verbeuren en verliezen door aan de verzoekin
gen geen weerstand te bieden. Men merke hierbij op, 
dat niet Israël, maar hetgeen met Israël gebeurd is, de 
wegen Gods met dit volk, ons ten voorbeeld worden 
gesteld. Verder wachte men zich om, door op eene echt 
filosofische, maar daarom ongoddelijke wijze van alles in 
één afgerond stelsel te willen zamenvatten, de kracht der 
waarheid te ontzenuwen. Paulus spreekt hier over verant
woordelijkheid en niemand is geregtigd deze waarheid te 
bestrijden met de leer der onveranderlijke trouw Gods. 
Beiden zijn waar, beiden hebben kracht, de een tot bestraf-
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fing, de ander tot vertroosting — doch-waar de eene noo-
dig is, is de andere overtollig, Soms schadelijk. Is een 
christen van den regten weg afgeweken en leeft hij in de 
zonde, dan wandelt hij op den weg der zonde en het 
einde van dezen weg is de dood. En de Heilige Geest 
zelf geeft ons hier het voorbeeld om hem daarop met allen 
ernst te wijzen, en hem het hoogst gevaarlijke van zijnen 
toestand voor te stellen en hem elke geruststelling, als 
b. v. ja ik weet toch dat ik bekeerd ben en God zal het 
werk zijner handen niet laten varen, te ontnemen. Is 
een christen daarentegen uit ongeloof twijfelmoedïg, dan 
kan men hem de vertroostende woorden van Jezus toeroepen: 
»Mijne schapen zullen niet verloren gaan in der eeuwig
heid, en niemand zal hen uit mijne hand rukken." 

Paulus, de voorregten van Israël opsommende, noemt 
in de eerste plaats: Onze vade r s w a r e n a l l e n onder 
de wolk (vs. 1); de wolk toch, die de Israëlieten voor
ging , strekte tevens om hen te overdekken en te beschadu
wen. 2. De door togt door de Sche l fzee , waardoor zij 
van hunne vijanden, die hen achterna jaagden volkomen 
werden bevrijd en aan welks oever zij hun verlossingslied 
zongen. 3. De doop tot Mozes in de wolk en in de 
zee (vs. 2). Gelijk de doop der christenen de scheiding 
is tusschen den ouden en nieuwen mensch, tusschen het 
aardsche en het hemelsche, zoo was de doortogt door de 
zee en het zijn onder de wolkkolom voor Israël de schei
ding tusschen het land der slavernij en het land der 
belofte, tusschen Egypte en Kanaan. En daar Mozes de 
aanvoerder van Israël en de profeet Gods was, zoo wordt 
dit de doop tot Mozes genoemd. 4. H e t e t e n v a n 
g e e s t e l i j k e spijs (vs. 3). Het manna, hoewel eene 
ligchamelijke spijs, wordt hier geestelijk genoemd, omdat 
het onmiddelijk van God afdaalde en geen aardschen 
oorsprong had. 5. H e t d r i n k e n v a n g e e s t e l i j k e n 
d r a n k (vs. 4). Het water uit de rots ontsprongen, was 
evenzeer een geestelijke drank als het manna eene gees
telijke spijs was. In eenen tusschenzin voegt Paulus 
hierbij: « W a n t zij d r o n k e n u i t de g e e s t e l i j k e 
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s t e e n r o t s , d i e v o l g d e . D e s t e e n r o t s n u w a s 
C h r i s t u s . " Het is duidelijk dat hij hiermede niet wil 
zeggen, dat de Israëlieten wisten dat die steenrots 
Christus voorstelde, aangezien hun nog niets van eenen 
gezalfden was geopenbaard, maar dat hij, als christen, 
van wien het deksel was weggeschoven, in dien steenrots 
eene type zag van Christus. De uitdrukking: de steen
rots die volgde, laat zich het best aldus verklaren. Het 
was in dien tijd het gevoelen der Joden dat de rots, door 
Mozes geslagen en waaruit het water vloeide, de Israëlie
ten bij hun doortrekken door de woestijn, overal verge
zeld heeft; of dat ten minste een stroom van water, uit 
de rots gevloeid, overal het leger gevolgd is (*). Paulus 
verklaart dit in geestelijken zin, niet de rots maar Chris
tus , de engel van Gods aangezigt, is overal met de Israë
lieten tnedegereisd en heeft overal in hunne behoeften voor
zien. — Dit waren dus Israëls voorregten, doch in het 
bezit van allen gesteld, heeft het volk Jehovah verworpen 
en daarom is het meerendeel van hen omgekomen in de 
woestijn en slechts eenige weinigen zijn Kanafin binnen 
gegaan (vs. 5). En nu, deze dingen zijn geschied ons tot 
voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden heb
ben , geene afgodendienaars noch hoereerders zouden wor
den, opdat wij Christus (f) niet zouden verzoeken, en 
aan hen zouden gelijkvormig worden —ons, op dewelke 
de einden der eeuwen gekomen zijn, dat wil zeggen, 
die aan het einde van al de wegen Gods in betrekking 
tot de verantwoordelijkheid van den mensch gekomen zijn. 

(*) Tegen deze verklaring strijdt geenszins het gebeurde te Kades, 
wanneer men zich de zaak aldus voorstelt: Te Rafidim (Ex. 17) deed 
God voor de eerste maal water uit eene rots komen, hetwelk als eene 
beek achter het leger volgde, tot dat zij ie Kades (Num. 20) kwamen, 
waar het ophield om het geloof des volks te beproeven, zoodat aldaar 
wederom gebrek aan water was, waarop God ten tweeden maal eene 
steenrots opende, waarvan het water hen volgde, tot dat zij in het 
bewoonde land der Edomieten kwamen, kort voor het einde van hunne 
woestijnreis. 

(f) Paulus zegt niet: «Laat ons Christus niet vewoeken, gelijk 
ook sommigen van hen Hem verzocht hebben;" maar zonder Hem 
geheel in het algemeen. 
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fvs. 6—11). Ernstige en behartigingswaardige vermaning! 
Men kan christen genoemd worden, de wereld verlaten 
hebben, gedoopt zijn en avondmaal vieren, ja zelfs onder 
kinderen Gods verkeeren en toch niet in het hemelsche 
Kanaan aanlanden, omdat men het wezen der zaak mist 
of omdat men den weg der zonde en der ongehoorzaam
heid bewandelt. 

»Zoo dan die meent te s t aan , zie toe dat hij 
n ie t v a l l e " (vs. 12); wees op uwe hoede, loop niet ver
trouwende op eigene kracht en bekwaamheid zelf in de 
verzoeking; want dan is de val nabij. Hiertegen zou 
men echter hebben kunnen zeggen: Maar het is geen 
wonder, dat wij vallen, daar zoovele onbekende en geduchte 
verzoekingen op ons aankomen. O neen! zegt Paulus, 
nul ieden heeft geene ve rzoek ing b e v a n g e n dan 
menschel i jke ," de verzoekingen, die u overkomen zijn, 
zijn niet te zwaar voor u , maar zijn vergezeld van de 
kracht Gods, geheel berekend voor uwe menschelijke na
tuur; en bovendien kan ik u de verzekering geven, dat 
»God g e t r o u w i s , d i e u n i e t z a l l a t e n v e r z o c h t 
w o r d e n b o v e n h e t g e e n gij v e r m o o g t , m a a r Hij 
z a l m e t de v e r z o e k i n g ook de u i t k o m s t g e v e n , 
o p d a t gij ze k u n t v e r d r a g e n " (vs 13). Is de ver
zoeking aanwezig dan verschaft God, daar Hij getrouw 
is en ons nooit verlaat, ons een middel om te ontkomen. 
Ook wanneer de beproevingen op verlangen van den duivel 
ons worden toegezonden, zooals bij Job , is het toch altijd 
God, die het den duivel toelaat en die hem niet verder 
laat gaan dan Hij zelf weet dat noodig voor ons is. 
Daarom kunnen onze harten in de beproevingen volko
men gerust zijn, zoo wij ons slechts op de liefde en trouw 
Gods verlaten, die niets over ons laat komen, dan om 
ons meer aan het beeld van Jezus gelijkvormig te maken, en 
die wanneer de beproevingen hun doel bereikt hebben ons 
zekerlijk zal verlossen. 

Natuurlijkerwijze vermaant de apostel hen nu van de 
afgoderij, die bron en aanleiding van zooveel ondeugd en 

vafdwaling, te vlieden en zichzelven niet ïn verzoeking te 
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brengen (vs. 14). Door het gaan toch in den afgodstempel 
en het zich vereenigen met de heidenen — beoordeel gij als 
verstandigen, die dit kunt begrijpen, hetgeen ik zeg — 
oefende men gemeenschap met hen. Dit bewijst hij in de 
eerste plaats uit het broodbreken, en dit doet deze plaats 
in belangrijkheid toenemen, daar hetgeen hij hier zegt 
als eene aangenomene waarheid bij de Korinthiërs vaststond, 
anders zou zijn bewijs niets gebaat hebben. Zij toch, die 
van hetzelfde brood aten en uit denzelfden beker dronken 
betuigden daardoor gemeenschap te oefenen, ja hadden 
gemeenschap aan het ligchaam en bloed desgenen, tot 
wiens eer die tafel was aangerigt. Was het dan niet 
hetzelfde als men aan den afgodsdisch aanzat? Doch er 
is nog meer. Door één brood te breken verklaart men 
met allen, die aanzitten, één ligchaam te zijn, hetzelfde 
te bedoelen en te belijden (vs. 15—17). Paulus gebruikt 
dit bewijs slechts om de tegenstrijdigheid van het aanzitten 
aan de afgodsmaaltijden aan te toonen — doch tevens 
maakt de H. Geest hiervan gebruik om ons een diepen 
blik in de beteekenis van het broodbreken te doen slaan. 
De beker is de gemeenschap aan het vergoten bloed van 
Christus, het brood aan het ligchaam van Christus en dus 
te zamen de gemeenschap aan den gekruisigden Christus. 
Bij de behandeling van het volgende hoofdstuk, waar wij 
nog meerdere bijzonderheden hierover vinden, komen wij 
hierop terug. Hier nog enkele woorden over de onder
linge gemeenschap aan de tafel des Heeren. « W a n t 
één brood — één l igchaam zijn wij , de velen (*); 
dewijl wij a l len ééns broods dee lach t ig zijn" (vs 17). 
De velen, dat is degenen, die aan de tafel des Heeren 
aanzitten, verklaren door het eten van één brood met 
elkander één, leden van één ligchaam te zijn; want gelijk 
dat brood uit vele deelen bestaande één is , zoo zijn ook 

(*) oi'sroAAo? de velen; door de vertaling velen denken sommigen 
dat daarmede de geloovigen bedoeld worden, die aan de tafel des 
Heeren aanzitten. De zin in het grieksch is echter de velen d. i. allen 
die aanzitten, zijn één ligchaam. 
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zij, hoewel vele personen, toch één. En door deze innige 
eenheid, die nergens zoo geopenbaard wordt of geopen
baard kan worden dan aan de tafel des Heeren, oefenen 
zij eene innige gemeenschap met elkander, die haren oor
sprong aan de gemeenschap met het hoofd des ligchaams 
te danken heeft. 

In de tweede plaats neemt Paulus Israël tot voorbeeld 
om de Korinthiërs het verkeerde van het aanzitten aan 
afgodische maaltijden aan te toonen. Hebben niet zij, die 
het offervleesch eten, gemeenschap met het altaar? (vs 18). 
Men had nu op dit alles kunnen zeggen: maar daar een 
afgod niets is zoo kan men er ook geene gemeenschap 
mede hebben. J a , zegt de apostel, dit is oppervlakkig 
beschouwd waar, maar aan wien offeren de heidenen 
eigenlijk? Aan de duivelen, en daar deze bestaan, kan 
men gemeenschap met hen hebben. De tafel waaraan de 
afgodendienaars aanzaten was de tafel der duivelen en de 
beker, waaruit zij dronken, was de beker der duivelen — 
belangrijk beginsel voor de Gemeente des Heeren! Of 
zijn alleen heidenen afgodendienaars? (vs, 19—22). 

De apostel komt nu terug op het geoorloofde van 
spijzen eten en handhaaft hier zijne vroeger geuite mee-
nïng. Hij was vrij ten opzigte van alles — maar hij 
wilde zich Onder de magt van geen dier dingen plaatsen; 
hij wilde zijne vrijheid geene wet laten worden, hij ge
bruikte ze tot voordeel van allen (vs. 23 , 24). Hij die 
vrij is , kan ook nalaten iets te doen, wat een ander 
ergert. Zie hier de regel, die hij daarvoor aangeeft: 
Men kan eten al wat in het vleeschhuis verkocht wordt 
zonder gewetensvraag (vs. 25). Want al wat strekt tot 
vervulling onzer nooddruft is een schepsel van God, dat 
is, is door God gegeven om gebruikt te worden, gelijk ook 
in Ps 24 : 1 gezegd wordt (vs. 26). Indien men nu bij 
eenen ongeloovige genood wordt, zoo kan men vrijelijk 
alles eten wat voorgezet wordt; doch indien iemand zegt: 
«Dit is afgodenvleesch," zoo was dit een bewijs dat hij 
er eene gewetenszaak van maakte, en dan moest de chris
ten er niet van eten ter oorzake van het geweten desgenen, 
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die de opmerking gemaakt had. Wat echter de vrijheid 
betrof van dengenen, die vrij was, zoo kon deze niet 
geoordeeld worden naar het geweten eens anderen, want 
als leer erkende de apostel een afgod voor niets; het 
schepsel is eenvoudig een schepsel Gods (vs. 27—29). 
Voor hem zelven was het noodig alles te vermijden wat 
Gode niet behagelijk was, zelfs tot in de kleinste bijzon
derheden en hiertoe is niet de wet onze maatstaf, maar 
de liefde en de eere Gods, zoodat ik in alles te vragen 
heb, niet is dit of dat zonde, maar is het ter eere Gods. 
Het is mogelijk dat iets op zich zelf geene zonde is , 
maar dat het óf Joden óf Grieken óf der gemeente Gods 
aanstoot geeft; en dan moet ik het laten, niet omdat het 
zonde is, maar omdat het niet ter eere Gods is (vs. 30— 33). 
Daarbij komt het dan te pas zichzelven te verloochenen 
met het heerlijke doel om anderen te behouden dat zij 
niet voor den dienst des Heeren zouden terugschrikken, 
hun geweten niet zou geërgerd of bevlekt worden. In 
dit alles wordt het ons duidelijk hoezeer de goddelijke 
beginsels des levens bij Paulus doorgedrongen waren. 
Van allen en alles vrij wilde hij om velen te behouden 
alles doen wat hij doen kon om hen aangenaam te zijn. 
En even als zijn Heer zoo oefende ook hij zich in die 
schoonste aller deugden — zelfverloochening uit liefde. 

Henoch. 

Wil men eene vernederende beschrijving van 's men-
schen zwakheid, van zijne onderwerping aan den dood 
lezen, men sla het vijfde hoofdstuk van Genesis op. Voor
zeker bij het lezen van die geslachtlijst heeft de hoogmoe
dige mensch geen reden om te roemen. Bij al zijne 
aanmatigende gedachten over zichzelven is het eenige, 
wat God van hem getuigt: — hij werd geboren, hij 
gewon zonen en dochteren en — hij stierf! »De dood 
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heerschte van Adam tot Mozes," en wederom: »Het is 
den mensch gezet eenmaal te sterven." Wie zal er aan 
dezen regel ontsnappen? Noch door stoom, noch door 
electriciteit, noch door het inspannen van al de krachten 
van uw genie zult gij, o mensch! den dood van zijnen 
prikkel berooven ? Gij kunt u zelven al de gemakken 
en de weelde des levens verschaffen, maar het oordeel 
des doods kunt gij niet van boven uw hoofd doen ver
dwijnen I 

En waarom kunt gij aan dit oordeel niet ontsnappen? 
Omdat gij er door uwe eigene schuld aan onderworpen 
zijt geworden. «Door éénen mensch is de zonde in de 
wereld gekomen en door de zonde de dood." (Bom. 5 : 12) 
De zonde heeft den band verbroken, die er tusschen den 
mensch en God bestond, en zoodra dit geschied was, 
werd hij verplaatst op het gebied des doods, waaraan 
men niet meer ontkomen kan. En daar het leven geene 
gemeenschap kan hebben met den dood, evenmin als het 
licht met de duisternis en de heiligheid met de zonde, 
zoo is het onmogelijk dat er gemeenschap tusschen God 
en den mensch kan zijn, zoo lang deze zich onder de 
heerschappij des doods bevindt. De mensch moet van 
onder de heerschappij des doods verlost, God op een nieuw 
gebied — het gebied des levens — ontmoeten; hij moet de 
bezoldiging der zonde ondergaan hebbende een nieuw 
leven bezitten, dat over de magt des doods triomfeert en 
noch door den vijand, noch door den mensch zelven kan 
vernietigd worden. 

Dit zijn de kenmerken van het leven des geloovigen. 
Christus is zijn leven — een opgestane., een verheerlijk
te Christus — e e n Christus, die over alle magten en 
krachten heeft getriomfeerd. Het leven van Adam was 
gegrond op zijne .eigene gehoorzaamheid, en zoodra hij 
dus ongehoorzaam was, verloor hij het leven. Maar 
Christus, het leven hebbende in zichzelven, kwam op 
deze aarde en ondervond in eiken mogelijken vorm al de 
gevolgen van 's menschen zonden; en door zichzelven aan 
den dood te onderwerpen vernietigde Hij hem, die de 
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magt des doods had, en werd in de opstanding, het leven 
en de opstanding van al degenen, die in zijnen naam 
gelooven. 

Dit leven nu kan door den Satan in zijne bron, in zijn 
kanaal, in zijne kracht, in zijne sfeer, in zijnen daar 
onmogelijk meer aangetast worden. God is de bron, een 
opgestane Christus het kanaal; de Heilige Geest, de 
kracht; de hemel, de sfeer; en de eeuwigheid zijn duur. 
En daarom voor hem, die dat wonderbare leven deelach
tig is, is het geheele tooneel veranderd; in plaats van 
»in het midden van het leven in den dood te zijn," kan 
hij nu zeggen: Ik ben ute midden van den dood in het 
leven." Welk eene verandering! In die sfeer, waarin 
de opgestane Christus de zijnen voert is geen dood meer. 
Hoe zou hij déar kunnen zijn? Heeft Jezus zelf hem niet 
te niet gedaan? J a voor den geloovige is het tooneel 
des doods verdwenen, het tooneel des levens is in de 
plaats getreden, en daarom niet de dood, maar de heer
lijkheid ligt voor hem. De dood is achter hem, en achter 
hem voor eeuwig. En in de toekomst lacht hem slechts 
heerlijkheid — volkomene heerlijkheid — toe. Wel is 
waar, kan het zijn deel zijn te ontslapen — te »ontslapen 
in Jezus" — maar dat is geen dood, het is het begin der 
volmaakte heerlijkheid. En daarenboven, niet het ontsla
pen in Jezus is zijne hoop, maar het ontmoeten van Jezus 
in de tucht om voor eeuwig bij Hem en Hem gelijk te zijn. 

De waarheid van dit alles wordt ons op eene schoone 
en aanschouwelijke wijze voorgesteld in Henoch, die eene 
uitzondering maakt op den algemeenen regel in hoofdstuk 
5; de regel is : »hij stierf;" de uitzondering is : «hij zou 
den dood niet zien." »Door het geloof is Henoch weg
genomen geweest, opdat hij den dood niet zien zou; en 
hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggeno
men had, want vóór zijne wegneming heeft hij getuigenis 
gehad, dat hij Gode behaagde" (Hebr, 11 vs. 5). Hoe 
verkwikkend is het niet voor het hart die lange reeks 
van «hij stierf" op eenmaal door »en God nam hem weg" 
te zien afgebroken. Te midden van eene wereld vol zonde 
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en ongeregtigheid, wandelde hij met God. Afgezonderd 
van die wereld, waarin hij als een pelgrim reisde, zich 
oefenende in heiligheid en zelfverloochening, leefde hij in 
gemeenschap met dien God, die hem getuigenis gaf, dat 
hij Hem behaagde. En God nam hem zonder te sterven 
uit het tooneel van zonde, lijden en strijd weg, om hem 
daar te brengen, waar geen zonde, geen lijden, geen 
strijd meer is. God nam hem weg vóór dat de vloed 
zijns toorns over de wereld kwam en zijne verbolgenheid 
de wereld verdelgde. Henoch was niet tegenwoordig bij 
den voortgang der zonde op aarde, die eindigde in eene 
algeheele verwoesting. Hij was reeds in de plaats der 
roste, toen de fonteinen des grooten afgronds opengebro
ken, en de sluizen des hemels geopend werden. 

Heerlijke openbaring van Gods liefde — heerlijk vooral 
voor ons, wanneer het oog des geloofs in hem de schoone 
type aanschouwt van degenen, » die niet zullen ontslapen, 
maar zullen veranderd worden, in 'éèn punt des tijds, in 
een oogenblik, met de laatste bazuin" (1 Cor. 1 5 : 5 1 , 52). 
De opname van Henoch is de type van de opname der 
Gemeente. Gelijk -het Hoofd der Gemeente uit het mid
den der dooden is opgestaan, zoo zullen ook de ontslapene 
leden der Gemeente uit het midden der dooden opstaan 
en de levenden veranderd worden. Wanneer het laatste 
lid aan dat schoone ligchaam zal zijn toegevoegd, dan 
zal de Bruidegom opstaan van zijnen troon en de regter-
hand des Vaders verlaten om zijne met zijn bloed gekochte 
Bruid tot zich op te nemen in zijne eeuwige heerlijkheid. 
Dan zal Hij verschijnen in de lucht — dan zullen op het 
blazen der bazuin de graven worden geopend om de ont
slapene heiligen met hunne verheerlijkte ligchamen te 
voorschijn te doen treden — dan zal bij al de levende 
heiligen het sterfelijke ligchaam in een onsterfelijk veran
derd worden; en aldus allen te zamen veieenigd en aan 
elkander gelijkvormig zullen zij in heerlijken triumf hemel
waarts stijgen om in de lucht hunnen lang verbeiden 
Vriend en Bruidegom te ontmoeten en met Hem onder 
het gejuich der vele daizende engelen hunne eeuwige 
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Woning in te gaan, waar alle strijd en lijden, alle moeite 
en verdriet, alle zonde en zwakheid voor altijd zal verge
ten zijn, en waar zij tot in alle eeuwigheid zich zullen 
verheugen in het aanschouwen, aanbidden en prijzen van 
Hem, die hen geroepen, geregtvaardigd, geheiligd en ver
heerlijkt heeft. 

En gelijk de opname van Henoch voor den zondvloed 
plaats had, zoo zal ook de opname der Gemeente voor 
de oordeelen, die over de wereld komen zullen, geschieden. 
Lees slechts met aandacht de zeven brieven aan de zeven 
gemeenten, en gij zult te midden van een steeds toene
mend verval, te midden van eene christelijke wereld, die 
den naam heeft van te leven, maar dood is, eene ge
meente — die van Filadelfia — aantreffen, die het woord der 
lijdzame volharding bewaard heeft; en gelijk Henoch, zich 
heeft afgezonderd van eene booze wereld, en die daarom 
bewaard wordt uit de ure der verzoeking, die over de 
geheele wereld komen zal. En wat opmerkelijk is, ter
stond na de opname van Henoch lezen wij, dat de zonde 
toenam op de aarde, en na de belofte van de opname 
der Gemeente lezen wij, dat de toestand dier wereld 
waaruit zij weggenomen werd, zoo slecht is gewoiden, 
dat de zich noemende Gemeente van Christus uit zijnen 
mond zal gespuwd worden. Of wilt gij nog een bewijs, 
beschouw dan de vier en twintig ouderlingen zittende 
met de kroonen op hunne hoofden rondom den troon Gods 
in den hemel; lees het lied, dat zij zingen, hetwelk be
wijst dat het de Gemeente i s , die hier zinnebeeldig wordt 
voorgesteld; en gij zult vinden, dat zij daar in eene vol
maakte rust deelt, terwijl van den troon donderslagen en 
bliksemen uitgaan, terwijl de zeven zegelen worden geo
pend, de zeven bazuinen worden geblazen en de zeven 
fiolen worden uitgegoten; welke de ontzettendste plagen 
op aarde brengen. Gelijk Henoch zal zij van de aarde 
weggenomen zijn voor dat de vloed zijns toorns over de 
wereld losbreekt. Zoo lang zij nog hier beneden vertoeft 
kan God de wereld niet straffen voor de verwerping 
van Christus, maar zoodra zij in de schuur zal vergaderd 
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zijn, dan zal het onkruid vergaderd, in busselen gebon
den en verbrand worden. 

Wat is dus onze Hoop? Niet de dood, maar veranderd 
te worden, of gelijk Paulus zegt: «Den Zoon uit de 
hemelen te verwachten" (1 Thess. 1 : 10). Dit kan de 
eenvoudigste, ongeleerdste christen verstaan en genieten. 
De kracht hiervan kan hij in meerdere of mindere mate 
openbaren. Al is hij ook niet in staat de profetiën te 
bestuderen, toch kan hij, Gode zij dankl den zegen, de 
werkelijkheid, den troost, de kracht van die hemelsche 
hoop, welke hem als een lid van dat hemelsche ligchaam 
toebehoort, genieten; welke hoop niet alleen bestaat om 
»de zon der geregtigheid" te zien maar ook om de blin
kende morgenster te aanschouwen. En gelijk in de natuur 
de morgenster gezien wordt door hen die er óp wachten 
voor dat de zon verschijnt, alzoo zal Christus door de 
Gemeente als de morgenster gezien worden, voor dat 
Israëldoor de stralen der zon zal verkwikt worden. 

De openbaring voor den regterstoel 
van Christus. 

God is liefde! Ziedaar eene waarheid, die het hart 
van den christen met lof en aanbidding vervult. Zoodra 
hem toch die woorden in de ooren klinken, dan denkt 
hij over die liefde, die groot genoeg was voor vijandige 
en verlorene zondaars zijnen Zoon te geven om tot verge
ving der zonde aan het kruis te sterven. Daarom is het 
hart gelukkig en gerust zoodra het op de liefde en genade 
Gods ziet, en toch is het mogelijk—-ja het is bij vel«n 
zoo — dat er oogenblikken komen waar vrees en onrust 
het hart vervullen bij het denken aan het verschijnen 
voor God; dat men al zijne vrijmoedigheid verloren heeft 
wanneer men b. v. leest: «Wan t wij a l len moeten ge
o p e n b a a r d worden voor den r e g t e r s t o e l van Chr i s -



106 

t u s , opda t een iegelijk w e g d r a g e he tgeen door 
liet l i gchaam geschiedt, n a a r dat hij gedaan heeft 
hetzij goed, hetzij kwaad" (2 Kor. 5 : 10). Wat kan 
hiervan de reden zijn? Deze is zeer eenvoudig; bij het 
zien op de genade Gods kan onze schuld niet zoo groot, 
kunnen onze zonden niet zoovelen zijn of de genade is nog 
grooter; en daarom verontrust ons de zonde niet, wanneer 
wij op de genade Gods vertrouwen. Maar bij het denken 
aan den regterstoel van Christus wordt er een ander 
beginsel in toepassing gebragt; het is Gods heiligheid en ge-
regtigheid die mij daar te gemoet komt en geenszins zijne 
genade. De regter zit op den regterstoel om te oordee-
len, niet om genade te bewijzen. Verschijnt er iemand 
voor Hem, aan wien iets ontbreekt, aan wien ééne 
enkele vlek te vinden is, hij wordt terstond veroordeeld. 
Men kan zich dus daar niet op de genade Gods beroe
pen , daar is alleen spraak van regt, en daarom is er 
iets meer noodig om met volkomene kalmte, ja met 
blijdschap aan dien oogenblik te denken, dan alleen het 
bewustzijn door de genade Gods zijn mijne zonden ver
geven. -Zullen wij daar met vrijmoedigheid kunnen staan, 
dan moeten wij regtvaardig, heilig en rein zijn. Dan 
moeten niet alleen onze zonden zijn weggenomen, maar 
ook wij zelven als zondaars, als onreinen verdwenen, en 
zoo heilig zijn, dat het licht Gods geen vlek aan ons 
kan vinden. 

Gelukkig dat het Woord Gods ons hierover een helder 
licht verspreidt, want anders zouden wij noodzakelijk in eene 
gedurige vrees moeten wandelen. Het stelt ons niet 
alleen voor, dat Christus op het kruis onze zonden ver
geven heeft, maar bovenal dat hij daar in onze plaats 
werd geoordeeld. Wij hadden gezondigd en waren ver
loren , en de regtvaardigheid Gods eischte onze straf, 
ons oordeel, onzen dood. Christus onderging dit voor 
ons. « W a n t d i e n d i e g e e n e z o n d e g e k e n d h e e f t , 
h e e f t Hij z o n d e v o o r ons g e m a a k t , o p d a t wij 
z o u d e n w o r d e n r e g t v a a r d i g h e i d G o d s in Hem." 
In onze plaats — daar, waar wij badden moeten hangen —~ 
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hing Hij aan het kruis, dragende de zonde in zijn lig-
chaam; Hij was dadr de zondaar, hoewel rein in zichzel-
ven. En God strafte en oordeelde Hem; de zondaar in 
onze plaats; Hij deed Hem den vloek dragen, zijn toorn 
werd volkomen over Hem uitgegoten, de duisternis der 
hel omringde Hem en ten laatste ontving hij de bezoldi
ging der zonde — den dood. Het vonnis der veroordeeling 
reeds vroeger uitgesproken, was toen aan den zondaar 
voltrokken. Hij was gestorven en daardoor voor God 
verdwenen, geen spoor was er meer van Hem te vinden. 
De geregtigheid Gods was bevredigd en nu kon zijne 
liefde zich vrij openbaren, want dat oordeel van Jezus 
geschiedde in onze plaats, opdat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, vrij van straf en oordeel zou zijn. En door de 
opstanding van Christus verklaarde God niet alleen ge
noegen te nemen met het volbragte werk zijns Zoons, 
maar deed Hij eene nieuwe heerlijke schepping ontstaan, 
want Christus was de eersteling der genen, die ontslapen 
zijn. Wie dus nu in Jezus gelooft, Hem als zijn Ver
losser aanneemt, die wordt met Hem ééne plant in zijnen 
dood, die is met Hem gestorven — in één woord, die 
wordt door God beschouwd alsof hij zelf aan het kruis 
gehangen had, omdat Christus in zijne plaats daar hing. 
Hij is dus reeds geoordeeld, heeft de straf gedragen, 
den toorn Gods ondervonden, den dood — als bezoldiging 
der zonde — ondergaan; en omdat hij dus geoordeeld is, 
is hij van alle oordeel vrijgesproken want God heeft door 
de opstanding verklaard genoegen met het werk zijns 
Zoons te nemen. Indien hij dus voor den regterstoel van 
Christus verschijnt, dan staat hij daar als een reeds ge
oordeelde en vrijgesprokene, niet als een die zijn vonnis 
of zijne vrijspraak nog verwacht; de heiligheid noch de ge
regtigheid van God verschrikt hem, want hij is vrij — ja 
wat meer zegt hij is dierzelfde heiligheid en geregtigheid 
Gods deelachtig. Hij is toch ook eene plant met Christus 
in de opstanding, en daarom »een nieuw schepsel, het 
oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden." 
Hij is volkomen één met Christus, heeft zijn leven, zijne 
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natuur, zijn Geest, en wordt door God aangezien als 
Christus zelf en ook evenzeer door Hem bemind. Christus 
«werd overgeleverd om onze zonden en o p g e w e k t om 
o n z e r e g t v a a r d i g m a k i n g . " Indien wij dus voor den 
regterstoel van Christus verschijnen, dan staan wij daar 
bekleed met het kleed der geregtigheid Gods, als vrijge-
sprokenen niet alleen, maar als vrienden, als broeders van 
Jezus. Degeen die voor den regterstoel verschijnt is gelijk 
aan Hem, die op den regterstoel zit, want voor dat wij 
daar gekomen zijn, kwam Hij zelf in de lucht om de 
ontslapenen op te wekken, de levenden te veranderen, en 
allen het nieuwe, heerlijke ligchaam, gelijkvormig aan 
zijn heerlijk ligchaam, te geven. En daarom zullen allen, 
die in Christus zijn, daar met volkomene vrijmoedigheid 
zonder eenige vrees of schrik staan in het volle licht der 
majesteit Gods. En evenzoo zal hij, welke die dingen voor 
zijn hart verstaat, reeds nu met volkomene vrijmoedigheid 
aaö die openbaring voor den regterstoel van 'Christus 
denken, want de volmaakte liefde Gods heeft dan Mj 
hem allé Vrees buiten g e d r e v e n / J a wat meer zegt, zijn 
hart zal met eenë grooté blijdschap vervuld zijn zoo dik
wijls hij aan die openbaring denkt, omdat nergens zoo 
zeer als daar de grootheid en den rijkdom der liefde en 
genade Gods zal aan het licht treden Op den oogènblik 
toch, dat er van geene genade, maar van regt sprake 
zal zijn dat de heiligheid van God alles naauwkeurig zal 
onderzoeken, zullen wij daar staan als vrijgesprokenen 
zonder die heiligheid "te vreezen — datzelfde licht, het
welk den zondaar verteert, zal bij ons slechts de reinheid 
van ons kleed te meer doen uitkomen. Heerlijke, vol
maakte openbaring van Gods liefdel 

En nu, geliefde broeders! eene ernstige vraag aan uw 
hart en geweten. Bestaat bij u in het minst geene vrees 
meer, ook bij het denken aan de heiligheid en geregtig
heid Gods, die voor den regterstoel van Christus vol
komen geopenbaard zullen wórden? Heeft de keünis der 
volmaakte liefde Gods alle vrees buiten gedreven? Vraagt 
uzelven dit naauwkeurig af iii de tegenwoordigheid Gods. 
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Schrikt er niet, voor terug in hst licht van God te tre
den-, en bovenal; stelt, u niet met- redeneringen gerust 
door te zeggen: ik weet; toch wanneer ik :bekeerd ben.:, 
ik heb- reeds zooveel ervaren, enz.; want indiener eenige» 
vrees bij: u overgebleven ig, dan kent gij de volmaakte 
Me/da Gods nog- niet, want Johannes zegt: » H i e r i n is-
d^ l ie fde bij ons v o l m a a k t , opda t wij vr i jmoedig
heid; mogen h e b b e n Ln> den dag des oo rdee l s , d4t 
gelijk; H i j - i s , wij ook zij m i n deze wereld . Ex is 
in; de l iefde g e e n v rees^ maa» de vo lmaak te liefoLe 
djrg'ft de vrees , b u i t e n ; wan t de vrees h e e f t p i j n * 
en d i e v rees t , , is n ie t v o l m a a k t in de l i e f d e " 
(1 Joh*.4; :17.j. 18:). Kentrmen nu deze liefde waarlijk niet,,dan 
is. de, eerste stap op; den weg om. ze te leeren kennen, 
te belijden, dat men ze niet kent en in het licht Gods 
den verlorenen toestand des menschen ite;zien en te ver-
oordpelen, om: daarna Jezus als den .Verlosser, als den 
tweeden raensch te. kunnen aannemen. Want hieraan ont
breekt het de meesten van hen, die vreezen; zij zijn,niet 
werkelijk tot de kennis en het bewustzijn van hunne ver
lorenheid gekomen, al is het ook dat zij de genade Gods 
kennen en bekeerd zijn. Zopdra, tnen, deze waarlijk kent 
en verstaat en ingezien heeft dat, er; van ons niets, te ma
ken is, en men omhelst dan bet volkomene, evangelie, 
de volmaakte liefde Gods,, den geheelen Jezus,, dan zal 
de vrees buiten gedreven zijn* Gij dus die vreest, gij 
ontvangt hier het antwoord op uwe zoo dikmaal» her
haalde vraag: »Waar komt dit van daan?" Het is om
dat gij de volmaakte liefde niet verstaat- O blijft niet 
langer vreezen, maar stelt; u voor God, laat alle steun-
sels los en treedt zonder iets :in het licht van God, en 
ontvangt Jezus, zoo als Hij u van God gegeven is tot 
wijsheid, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. 

Doch hoe vertroostend de openbaring voor den regterstoel 
van Christus ook is voor hem bij wien de vrees is buiten 
gedreven, zoo blijft het evenwel eene zeer ernstige zaak, 
Alles, zal daar openbaar worden — al onze daden, woorden 
en gedachten. En alles zal beoordeeld worden niet naar 
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den menschelijken, maar naar den goddelijken maatstaf. Wij 
zullen daar ons gansche leven van der jeugd af aan zien 
en alles volkomen kennen, gelijk God ons kent. En wij 
zullen daar in staat zijn dat leven zelf te beoordeelen. 
Wat den toets niet kan doorstaan, zullen wij zelf ver-
oordeelen. Alles zal door het vuur beproefd worden. 
Daar zullen vele schitterende daden, die door den mensch 
zijn toegejuicht en die veel beweging in de wereld ge
maakt hebben tot asch verbranden, en menig gebed in 
de stilte tot God opgezonden, menige gift in het ver
borgen uitgereikt zal rijkelijk beloond worden. Het zal 
daar eenvoudig de vraag zijn, of hetgeen wij gedaan 
hebben ter verheerlijking Gods en door zijne kracht ge
schiedde. Al het andere is hout, hooi en stoppelen, al had 
het ook op aarde nog zoo veel vrucht gedragen. En wij 
zelven zullen ons in die openbaring verheugen. Want 
gelijk wij nu reeds hoe nader wij bij Christus komen en 
hoe geestehjker wij worden des te meer vele dingen ver-
oerdeelen, waarin wij ons vroeger verheugden, zoo zal 
het daar in het volle licht Gods nog meer het geval zijn. 
En omdat wij daar Jezus, onzen Vriend en Heiland zien 
en Hem gelijk zijn, zoo zullen wij de oneindige genade 
Gods prijzen, die in staat was, ons, niettegenstaande onze 
ontrouw en gebreken, in de volle heerlijkheid te brengen. 
Niet wij, maar ons werk zal beoordeeld worden. Wij 
komen daar als dienstknechten van Jezus, door zijn bloed 
gekocht, om rekenschap van onzen dienst af te leggen. 
En al wat den toets van Hem zal kunnen doorstaan, 
wat in zijne kracht zal volbragt zijn, zal door Hem be
loond worden. »Hij brengt zijn loon met zich." Won
bare genade! Hij zelfheeft ons verlost en toebereid Hem 
te kunnen dienen, Hij zelf schonk ons den Geest en door 
dezen de kracht goede werken voort te brengen, en deze 
door zijne kracht volbragte werken worden door Hem 
beloond als of wij ze zelven verrigt hadden. Voorwaar 
dit doet ons eenigzins verstaan hoe wij in aanbidding en 
dankzegging onze kroonen aan de voeten des Lams zullen 
nederwerpen. 
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En wat zal het praktische gevolg zijn van de openba
ring van al onze daden voor den regterstoel van Christus? 
Om ons dag aan dag in een heilig ontzag als onder de 
oogen van onzen Heer en Meester te doen wandelen, in 
zijnen dienst en in zijne wegen met getrouwheid, ijver en 
naauwgezetheid werkzaam te zijn. Voorzeker, indien de 
openbaring voor den regterstoel ons steeds vervult, dan 
zullen er vele dingen, die wij vroeger deden, door ons 
nagelaten worden, en vele wegen, waaróp wij vroeger 
wandelden door ons vermeden worden, omdat wij zeer goed 
gevoelen zullen dat wij niet gaarne zouden hebben dat 
zij voor aller oog werden geopenbaard. Wij zullen dan 
in het licht van dien dag wandelen en ons gedrag naar 
die beginselen inrigten, die daar toegepast zullen worden. 
In plaats van voor de gedachte aan die openbaring terug 
te schrikken zal zij ons aan den eenen kant zeer ver
troosten en. aan den anderen kant een middel zijn om ons 
leven te heiligen en God te verheerlijken, en om ons, waar 
wij gezondigd hebben, terstond ons zelven te doen veroor
deel en en God onze zonden te belijden, opdat wij met 
Paulus zouden kunnen zeggen: «Wij zijn Gode open
baar geworden ." En staande voor dien regterstoel zul
len wij van die verhevene plaats op ons leven hier beneden 
terugzien en het in het licht Gods beoordeelende, uit den 
diepsten grond des harten de hosannah's doen weerklinken 
ter eere van Hem, die ons door alle gevaren, met al onze 
fouten en gebreken eene plaats heeft gegeven in zijn eeuwig 
koningrijk om te deelen in zijne volmaakte heerlijkheid 
en voor altijd zijn beeld te dragen. 

Aphorismen. 

Geloof in het ligchaam gebruikt de kracht die in het 
Hoofd is. Het is de zaak des geloofs om te erkennen 
wat in Hem is, en daarnaar te handelen. 
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Indien onze harten niet voortdurend de liefde en magt 
van Jezus bemerken die hij jegens ons oefent, dan zal 
de gedachtenis van het verledene ons nimmer helpen; want 
geheugen is geen geloof. 

Geloof is eene voortdurende afhankelijkheid van God. 
Wat het geloof van Christus verwacht, verkrijgt het ook. 

Wij gebruiken vaak Gods goedheid op den dag van 
heden: morgen verlaten wij ons op onze eigen hulpbron
nen door ongeloof. 

Mare. 14 : 3—9. 

Gaat er ook thans niet iets dergelijks om ? — eene ge
neigdheid om den dienst aan den persoon van Christus 
gedaan te verwijten, alsof de kracht die dus besteed wordt 
verspild is, en had behooren gebruikt te worden voor de 
armen — eene taal der philantropie welke zou willen ver
hinderen dat de flesch voor Jezus gebroken wordt. Het 
is veel gemakkelijker aan de armen te geven.dan onze 
genegenheden aan den persoon van Jezus te betuigen. 
De natuur kan alleen bezorgd en ontrust zijn over vele 
dingen; maar nooit zal de natuur zitten aan de voeten 
van Jezus en zijne woorden hooren. Zij kan het huis 
in wanorde brengen door het gewigt van haren dienst; 
maar zal het nooit vullen met de geur der zalve. 

Merk ook op, hoe de liefde tot den persoon van Chris
tus de regte soort van dienst doet verrigten al is er zelfs 
geen volkomen inzigt van dezelve. Dit is gewis, dat 
deze liefde tot den persoon van Christus ons doet wande
len in de gemeenschap met onzen God en in afgescheiden
heid van de wereld. 
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BESCHOUWING 
OVEE DEN 

EERSTEN BRIEF VAN PAULUS AAN DE 
KORMTHIËRS. 

HOOFDSTUK XI. 

Na al hetgeen de apostel gezegd had kon hij met volle 
vrijmoedigheid zich zelven ten voorbeeld stellen als iemand, 
die zich in alles verloochend had om anderen te behouden, 
evenals de Heer Jezus zulks gedaan had, die zijn leven 
had gesteld om ons te verlossen. Een zeer gewigtig begin
sel ligt hierin opgesloten. Niet alleen Jezus, maar ook 
Paulus, een mensch van gelijke bewegingen als wij, kan 
zich zelven ten voorbeeld stellen; zoodat alle verontschul
digingen des menschen worden weggenomen, daar dezelfde 
genade, die in Paulus dit alles gewerkt heeft, ook ons 
deel is. 

Hierna gaat de apostel over tot het behandelen van de 
inrigting der christelijke vergaderingen en tot het geven 
van verschillende regels, die men daarbij in acht had te 
nemen. Tot grondslag dezer inrigting legt hij de leer 
van de tegenwoordigheid en de werkzaamheid des Heili
gen Geestes in de Gemeente, welke leer ten allen tijde 
voor haar van het grootste gewigt is. In de eerste plaats 
nu prijst hij de Korinthiërs, dat zij hem in alles gedachtig 
waren en aan de door hem gegevene voorschriften zich 
vasthielden (vs. 2). Daarna geeft hij voorschriften over 
het gedrag en de houding der vrouwen in de Vergadering. 
Om dit naar eisch te kunnen doen, moest hij ten grond
slag zijner bewijsvoering de verhevenste beginselen des 
christensdoms kiezen. Daarom stelt hij de Gemeente met 

v. 8 
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God zelven in betrekking en toont de verbinding aan, 
die er tusschen den mensch, als de drager der heerlijk
heid Gods, en God zelven bestaat. «Doch ik w i l , dat 
gij weet , dat C h r i s t u s he t hoofd is eens iege-
lijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en 
God het hoofd v a n Christus*' (vs. 3). In deze orde 
klimt alles óp tot God, van .wiens welbehagen alles 
afhangt. Zijne eer moet de eenige beweegreden zijn, die 
ons bij ons doen en laten leidt. Indien nu de man met 
gedekten hoofde voor anderen bad, dan onteerde hij zijn 
hoofd, en indien de vrouw met ongedekten hoofde bad, 
dan onteerde zij" haar hoofd (vs. 4 , 5). En bovendien 
was het bidden met ongedekten hoofde voor eene vrouw 
onbetamelijk. « W a n t ind ien eene vrouw nie t gedek t 
is , d a t zij ook geschoren w o r d e ; maa r i nd i en h e t 
leelijk is voor eene v rouw geschoren te zijn, of-
het h a a r a fgesneden te h e b b e n , d a t zij z ich dekke" 
(vs. 6). De man moet echter het hoofd niet bedekken, 
omdat hij eene magt is , en op dit standpunt met de 
heerlijkheid Gods als diens beeld bekleed is. Geene 
magt op aarde is boven hem en daarom mag hij ook geene 
magt op zijn hoofd hebben. De vrouw moet echter haar 
hoofd bedekken als bewijs harer onderwerping aan den 
man; haar deksel is een teeken van de magt, aan welke 
zij onderworpen is, als zijnde de eer en de heerlijkheid 
des mans (vs. 7). 

Het is van groot belang de gedachten Gods over de 
betrekking tusschen man en vrouw te kennen. Bij de 
schepping zien wij zeer duidelijk dat de man zoo wel het 
hoofd der vrouw, als dat der schepping is. De vrouw is 
uit den man en niet de man uit de vrouw, zoodat dé 
vrouw dus onder den man staat en de tweede orde onder 
de redelijke wezens uitmaakt (vs. 8). De man was door 
God heer der schepping gemaakt, en hoe diep de mensch 
ook gevallen is , zoo blijven de gedachten Gods met betrek
king tot de orde in de schepping altijd dezelfde. Volgens 
Jacobus (hoofdst. 3 : 9 ) is de mensch ook nu nog naar 
het beeld Gods geschapen, en hoewel hij wat zijnen zede-
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lijken toestand betreft op nieuw moet geboren worden, 
zoo'blijft bij toch altijd met betrekking tot zijn-stand*; 
punt in de wereld, als hoofd en middelpunt aller dingen—, 
wat geen engel ooit geweest is — bet beeld Gods.','Be' 
vrouw neemt hieraan'deel;" zij is'> aan' den" man' onderwor
pen! - Deze.gedachte Gods zal beerlijk vervuld; wiirdenin 
Christus ,• als de tweede man, die" eenmaal alles onder 
zijne beerschappij zal brengen en alsdan zal de,man,weder
om in den vollen zin des woords beer en meester overal 
het! geschapene zijn,, terwijl de Gemeente die ;door de; 
vrouw wordt afgebeeld, in deze heerschappij met Hem 
zal deelen. Evenwel bleef die orde ook nu bestaan \ en 
daarom zou de vrouw eene magt op het hoofd hebben 
»om der engelen wil" (vs. 10), aangezien deze hemelschè 
wezens, de toeschouwers der menigvuldige wijsheid' Gods 
(Ef. 3 : 10), verlangen de gedachten Gods in de Gemeente 
in beoefening te zien gebragt, en bet bunnen reinen oogen; 
pijnlijk aandoet, indien zij in haar iets, 'al is het ook nog! 

zoo gering, vinden, wat met die gedachten in strijd is. : 

Om nu échter den man voor zelfverheffing'en de vrouw 
voor; moedeloosheid te bewaren, voegt;de apostel; bierbij: 
«Nogtans is noch de man zonder de v rouw, -noch 
d e . v r o u w zonder den man," in den! Heer , W a n t 
gelijikerwijs de "vrouw u i t d e n : m a n i r s , ' a l z ó o is'ook* 
de. man door de v rouw; doch alle" d ingen zijn u i t ; 
God" (vs.: 11,' T.2). Beidesn zijn in Christus één; dé een' 
kan niet buiten den ander; beiden hebben elkander "naar 
de bepaling Gods noodig; beiden komen ,va|n Hem, en 
moeten, zich, niettegenstaande de onderwerping der vrouw,' 
als schepselen van God beschouwen, die ' in. Christus vol
komen één zijn. Hier; wordt eenvoudig de , vraag gesteld 
of bet betamelijk is, dat eene vrouw ongedekt God bidde 
(vs. 13); en bierbij beroept de apostel zich op de. orde 
der natuur. Het lange haar is eene schande voor den 
man, daarentegen is het voor de;vrouw eene eer en een 
sieraad, Haar lange haar nu gaf reeds duidelijk te;ver- r 

staan, dat zij eene magt op haar hoofd moest hébben, en 
dat bet baar niet geoorloofd is zich met de vrijmoedigheid 
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des mans voor aller oog te openbaren. Haar haar tot een 
sluijer gegeven, geeft deze bescheidenheid en onderwerping 
te kennen, openbaart haar waar standpunt en bewijst, dat 
hierin hare bijzondere eer bestaat (vs. 15). 

Wij hebben in de uitvoerige behandeling dezer zaak 
een treffend bewijs van de liefde en langmoedigheid Gods, 
waarmede Hij zelfs in de ondergeschikte zaken bezig is 
den zwakken geloovige hier beneden te leiden en te onder
wijzen, en daarom is het zoo bedroevend, wanneer deze 
bemoeijingen van God voorbij gezien en zijne liefderijke 
en langmoedige onderwijzingen niet behartigd worden, en 
wij integendeel naar onze eigene gedachten handelen of 
zelfs de gedachten Gods beoordeelen en aanmerkingen 
daarop maken. Alles wat voor onzen wandel zoowel als voor 
de inrigting der christelijke Gemeente noodig is vinden 
wij in zijn woord, het rigtsnoer van al onze handelingen. 
De apostel nu wist zeer goed, dat het de neiging van 
het menschelijk hart is om de gedachten Gods tegen te 
spreken, en daarom voegt hij er hier reeds van te voren 
bij: »Doch indien iemand schijnt twistgierig te 
zijn, wij hebben zulke gewoonte niet , noch de 
gemeenten Gods" (vs. 16). 

Paulus gaat zich nu uitsluitend met de christelijke ver
gadering bezig houden; en wanneer hij hen ook over 
hunne volgzaamheid met betrekking tot de ontvangene 
inzettingen kon prijzen (vs. 2), zoo kon hij dit met be
trekking tot hunne vergaderingen onmogelijk doen, daar 
zij »niet tot beter, maar tot erger" zamen kwamen (vs. 17). 
Er openbaarde zich in hunne bijeenkomsten een geest 
van tweedragt, die den band der eenheid geheel dreigde 
te verscheuren, en die wanneer hij niet verdween, de 
gemeente zekerlijk in openlijke sekten of partijen zou ver-
deelen. En hoe treurig het ook was, dat zulke dingen 
openbaar werden, zoo waren zij evenwel noodzakelijk 
om de opregten onder hen te openbaren en hun de ge
legenheid te geven zich van de anderen af te zonderen 
(vs. 18, 19). 

Deze tweedragt nu openbaarde zich vooral aan het 
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avondmaal, bij de gedachtenisviering van den dood des 
Heeren, zoodat de apostel tot hen moest zeggen: »Als 
gij dan bijeen zamenkomt, dat is niet des Heeren 
avondmaal eten. "Want in het eten neemt een 
iegelijk te voren zijn eigen avondmaal, en deze 
is hongerig en de andere is dronken" (vs. 20, 21), 
Juist het avondmaal, hetwelk op eene bijzondere wijze de 
eenheid des ligchaams, d. i. der Gemeente, uitdrukt, open
baarde in de korintische gemeente de treurigste tweedragt. 
Telen dachten slechts aan zich zelven en niet aan de 
gemeente. Door zelfzucht gedreven kwamen zij op de 
plaats hunner bijeenkomsten, wachtten niet op de overigen, 
maar namen ieder hun eigen avondmaal en dronken zich 
dronken, terwijl de later komenden hongerig bleven. 
Welk eene oneer voor den Heer en welk eene verachting 
voor het feest zijns Zoons! Zulk eene zamenkomst had 
geheel en al het karakter eener gemeente Gods verloren» 
Zelfzucht en tweedragt vervulden de harten van hen, die 
te zamen waren gekomen om den dood van Hem te vie» 
ren, die de liefde is, die zichzelven vernietigd en zich 
voor allen prijs gegeven had. De dood, dien zij verkon
digen wilden en waartan de teekenën voor hen ston
den, Was het hoogste bewijs dezer liefde en overgate. O 
hoe onwaardig was het daar aan zich zelven te denken, 
den partqgeest te voeden, geene liefde voor de Gemeente 
Gods te bezitten, voor wie Christus zijn kostbaar bloed 
had vergoten—ja hoe onwaardig daar de ligchamelijke 
behoeften en zelfs de begeerten des vleesches te bevredigen! 
Dat was inderdaad niet des Heeren avondmaal eten. Zij 
maakten den disch des Heeren tot eenen disch tot stilling 
van den honger en daarom ontwijdden zij hem. "Want 
de Heer had zijn avondmaal niet ingesteld om aldaar ver
zadiging des ligchaams te vinden, maar om zijne gedach
tenis te vieren. Met in de hoeveelheid der spijs, maar 
in het doel waarmede en de wijze waarop het genuttigd 
werd, lag de kracht. Eéne bete broods en één teug 
wijn§ was voldoende. Zoo had de Heer het ingesteld — 
zoo wordt het hier door Paulus gehandhaafd. Op bestraf-
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fenden toon zegt hij dan ook tot de geheele gemeente: — 

»Hebt gij dan geene hu izen oin er te eten en te 

d r i n k e n ? of ve r ach t gij de g e m e e n t e ' Gods» en 

beschaamt gij degenen die niet °) hebben?" (vs. 22) 

Hij zegt deze woorden tot de geheele gemeente en nieï 

alleen tot sommigen, daar de g e h e e l e gemeen te van 

den eenvou'digen vorm des avondmaals was afgeweken. 

En hij keurt liet niet alleen af dat .men dronken aan de tafel 

des Heeren zat, maar ook dat men' er hongerig kwam, 

en daarom wil hij dat allen vooraf te huis zouden eten, 

zoodat dan niemand hongerig behoefde te zijn en alles 

geregeld zou toegaan. Hij vermaant hen dan ook in vs. 33 : 

«Zoo d a n , mijne b r o e d e r s ! a l s gij " z a m e n k o m t 

om t e e t e n , v e r w a c h t e l k a n d e r . " Zij zouden wach

ten totdat de geheele gemeente bijeen was, aangezien het 

avondmaal de uitdrukking was van de eenheid der' leden 

van Christus. - ' ' 

' Daar' de eenvoudige avondmaalsviering te Korinthe dus 

(•*) Wij gelooven, dat de meening alsof hier van armen en rij
ken wordt gesproken sleehts eene veronderstelling is, want de woor
den «<de een is hongerig en de andere dronken" (vs. 21) kunnen 
om het verband onmogelijk gerigt zijn tot de armen, die hongerig 
zijn, en de rijken, die overvloed hebben. Eerst zegt de apostel vs. 20 
//als gij dan zamenkomt," dit zal toch welde geheele gemeente zijn, 
dan zegt hij //want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen 
avondmaal," ook dit is tot allen gerigt of ten minste geheel onbepaald. 
En in vs, 22 vraagt hij aail allen: "//Hebt gij geene "huizen om er te 
eten en te drinken ?'" Zoodat de daar tnssehen staande woorden sleehts 
de wanorde duidelijk maken, die aan de tafel des Heeren heersehte 
en geenszins eene vermaning in zich bevatten voor den njke om den 
aime geen honger te laten lijden. De vraag: »Hebt gij geene huizen 
om er te eten?" bewijst, dat Paulus niet wil dat mén aan de tafel 
des Heeren zal komen om den honger te stillen, en daarom kan ook 
het vorige geene vermaning aan de rijken zijn om de armen te laten 
mede eten. Wilde men eten, dan moest men het te huis doen, zoo
wel de arriien als de rrjkep. En tot wie is de vraag in vs. 22 gerigt? 
Aan de Ai men? Maar die kwamen aan den lieldeuiaaltijd, omdat zij 
te huis pebiek leden. Aan de rijken? Maar is het te gelooven, dat 
<3e/c, daar zij te huis konden elen.zieli liever aan den hefdemaaltijd 
veizadigden? Dit is hoogst onwaaischijnlijk. En Paulus zelf zegt: 
//Indien iemand hongeit, dat hij te huis ele" (vs. 34). Er is derhalve 
geene s-pumk \anhe1 afschaffnn van misbiuiken aan den liefdemaaltljd, 
ïnaai aan het avondmaal. De niet hebbenden, in vs. 22 zijn dus niet 
de arrnrn, maar nearnpn, die niets meer aan de tafel des Heeren von
den, da<ix de anderen alles hadden verslonden. 

file:///anhe1
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geheel uit het oog verloren werd, zoo herinnert Paulus 
hun in vs. 23—26 aan de instelling des Heeren, die hij 
door eene bijzondere openbaring van den Heer had ont
vangen, hetwelk ons aantoont, hoeveel waarde de Heer 
ook na zijne hemelvaart aan de viering des avondmaals 
hechtte. Dit wordt ook daaruit zoo duidelijk, dat de ver
achting van de tafel des Heeren en de wanorde, die 
daaraan plaats had, zulke ernstige straffen na zich sleep
ten. En voorzeker bij de vreugde der christelijke vrij
heid, te midden der magtige uitwerking van de tegen
woordigheid des Geestes, bij de uitoefening der gaven in 
de Gemeente, is de dood van Christus, zijn verbroken 
ligchaam en zijn vergoten bloed, tegenwoordig voor het 
geloof, het fondament van alle gedachten en van den 
geheelen eeredienst. In den nacht in welken Jezus verraden 
werd, was het zijne eigene vreugde, het verlangen zijns 
harten om bij het laatste Paaschmaal dit feest met zijne 
discipelen te vieren, opdat zij uit zijnen eigenen mond 
deze heerlijke woorden zouden hooren: «Dit is mijn lig
chaam— voor u verbroken, en dit is mijn bloed — 
voor u vergoten." Hoe gewigtig ook ieder ander doel 
onzer bijeenkomst moge zijn, aan het vieren des avond
maals moet de eerste plaats gegeven worden. Daar ver
dwijnen alle gedachten aan ons zelven, aan onze zonden, 
aan onze onwaardigheid; daar is het alleen de plaats aan 
de eeuwige liefde van Hem te denken, die in staat was 
om in den nacht van het bangste lijden, waar Hij door 
al zijne discipelen verlaten en door één verraden zou 
worden, in het volkomen bewustzijn dat Hij de straf der 
zonde en den toorn Gods moest dragen, het oordeel Gods 
moest ondergaan, van God verlaten moest worden en den 
dood des zondaars moest sterven, zichzelven geheel te 
vergeten en alleen aan het geluk, de versterking, en den 
wasdom der zijnen te denken. Daarom is het ook een 
feest der dankzegging en der vreugde, en niet van zuch
ten en klagen. De innigste gevoelens der liefde en der 
aanbidding worden daar opgewekt. 

Het avondmaal toch is een feest ter gedachtenis des 
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Heeren. «Doet dat tot mijne gedachtenis" zeide Hij zelf 
tot zijne discipelen en zegt Hij door Paulus tot ons. »Ik 
noem u niet meer dienstknechten, maar ik heb u vrien
den genoemd" — is de heerlijke betuiging die wij uit zijnen 
mond hoorên, en daar wij de grootheid zijner liefde in de 
volkomene vergeving onzer schuld en in de wegneming 
der zonde ervaren hebben, i's ons hart overtuigd dat Hij 
in waarheid onze vriend is. Die vriend is echter niet 
persoonlijk bij ons, Hij is ingegaan in het hemelsche hei
ligdom om zijn bloed ter verzoening onzer zonden bij God 
te brengen en dair onze plaats te bekleeden, en daarom 
vieren wij feest tot zijne gedachtenis. Hij zelf heeft ons 
dien feestdisch bereid, daar hij wist hoe noodig het was 
dat wij ons telkens als één ligchaam rondom dezelfde tee
kenen— de onderpanden zijner volkomene liefde zouden 
vergaderen, opdat daardoor ons geloof steeds meer gesterkt 
zou worden en wij meer en meer ons zouden bezig hou
den met Hem — het eenig ware voorwerp des geloofs. 
Indien zijne liefde ons vervult, dan zal het ons een heer
lijk voorregt zijn zoo dikmaals mogelijk aan dien feestdisch 
aan te zitten en daar zijne liefde te gedenken. Aan dien 
disch nu wordt ons het grootste bewijs van Jezus liefde 
voor oogen gesteld — de overgave van zijn leven aan het 
kruis. Zijn verbroken ligchaam en zijn vergoten bloed 
wordt ons daar aan de aandacht voorgesteld en in dezelve 
ontvangen wij de panden zijner liefde. Jezus zelf is nu 
in de heerlijkheid en als zoodanig wordt Hij ons aan hét 
avondmaaal niet voorgesteld; dit zou geene gedachtenis 
zijn, daar niemand Hem daar gezien heeft. Het avond
maal is eene herinnering aan hetgeen Jezus op het kruis 
was; het voorwerp des geloofs is het verbroken en niet 
het heerlijke ligchaam; men denkt aan Christus hangende 
aan het kruis, men drinkt den drinkbeker ter gedachte
nis aan zijn bloed, hetwelk vergoten is. Met één woord, 
het avondmaal stelt ons Christus als gestorven voor, een 
Christus zooals Hij nu niet bestaat. En wij zullen niet 
alleen aan dat verbroken ligchaam en dat vergoten bloed 
denken * maar aan den Heer zelven; »doet dit tot mijne 
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gedachtenis." Hetgeen ons in het avondmaal voorgesteld 
wordt verbindt ons aan Hem, het herinnert ons niet alleen 
de waardij van zijne offerande, maar verbindt ons aan 
Hem zelven; het is de herinnering die de Heer ons geeft 
van zichzelven in den oogenblik, waar zijne liefde op de 
treffendste en volmaakste wijze is geopenbaard. 

En indien ons nu in het voorgaande hoofdstuk vs. 14 
gesproken wordt van de gemeenschap aan het ligchaam 
en bloed des Heeren, dan is daar dus sprake, in verband 
met het hier geopenbaarde, van het ligchaam van Jezus, 
dat gegeven werd als een offer voor de zoude en door
dien het stierf verbrijzeld werd, gelijk Jesaja profeteerde, 
en van het bloed van Christus, dat als offerbloed gestort 
of geplengd is. Het is dus de uitdrukking der gemeen
schap aan eene gebeurde zaak. De Heer zelf verklaart 
ons aan zijnen disch door ons de onderpanden zijner liefde 
te geven, dat wij gemeenschap hebben aan zijn verbro
ken ligchaam en aan zijn vergoten bloed. Door het geloof 
zijn wij met Hem verbonden geworden en hebben wij 
deel ontvangen aan zijn werk voor ons volbragt, en 
daarna vernamen wij uit zijnen mond: »Gij zijt mijne 
vrienden," en als zoodanig aan zijnen disch verschenen 
om zijne gedachtenis te vieren, ontvangen wij vau Hem 
de onderpanden zijner liefde, waarin ons telkens op nieuw 
verkondigd wordt »mijn ligchaam is voor u verbroken, 
mijn bloed is voor u vergoten." Het geloof ziet aan de 
tafel des Heeren van het zigtbare op het onzigtbare; het 
ziet in plaats van brood en wijn het Verbroken ligchaam 
en vergoten bloed van Jezus, waaraan wij gemeenschap 
hebben. Het brood blijft brood en de wijn blijft wijn, 
maar het geloof houdt zich met deze zigtbare dingen niet 
bezig, het viert de gedachtenis van den lijdenden en 
gestorvenen Heer en Heiland, geniet de gemeenschap aan 
zijn ligchaam en bloed en wordt daardoor gesterkt om op 
nieuw de reis door de woestijn der wereld voort te zet
ten en door smaad en vervolging Jezus na te volgen (*). 

(•) Hetgeen de Heer in Joh. 6 zegt over zijn vleeseh en bloed 
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Doch er is nog meer. Men viert niet alleen feest ter 
gedachtenis des Heeren; men verkondigt tevens, zoo dik
wijls als men het brood breekt, den dood des Heeren. 
Het is onmogelijk eene meer belangrijke verbinding te 
vinden dan die, welke in deze twee woorden opgesloten 
ligt: de dood. des Heeren. — Hoeveel ligt er niet in dit feit 
opgesloten, dat Hij die zich Heer noemt gestorven is! 
Welk eene liefde, welk eene volmaaktheid, welke gevol
gen! De Heer is gestorven, welk eene gedachte! en 
deze verkondigen wij aan elkander en aan de wereld. 
De dood des Heeren is het einde van de betrekkingen 
Gods met de wereld op den voet der verantwoordelijkheid 
des menschen — uitgenomen het oordeel. Deze dood heeft 
iederen band verbroken, heeft de onmogelijkheid van het 
bestaan eener verbinding tusschen God en den mensch, 
als kind van den eersten Adam, aangetoond. Wij nu 
verkondigen dezen dood, die ons het leven bragt, die 
ons van het verderf verloste en al onze zonden voor eeu
wig wegnam; wij vieren hem als de overwinning over 
wereld, zonde, dood en duivel, tot dat de verworpene 
Heer terugkomt en ons tot zich opneemt in den hemeL 
om daar ons volkomen deel te geven aan de betrekking 
die er tusschen Hem en God bestaat. 

Aan de tafel des Heeren worden ons dus verschillende 
zaken voorgesteld: 

1. Wij vieren daar de gedachtenis aan dé liefde des 
Heeren, die zijn leven voor ons gaf. 

2. Wij hebben daar gemeenschap aan zijn verbroken 
ligchaam en aan zijn vergoten bloed. 

'6. Wij verkondigen daar zijnen dood. 

staat niet in het verband met het avondmaal, hoewel het waar is, dat 
men als zoodanig geene gemeensohap met Jezus kan oefenen indien Hij 
niet gestorven was. Vooreerst kon de Heer daar onmogelijk aan het 
avondmaal denken, daar Hij tot ongeloovigen sprak, dan spreekt Hij 
van zijn vleesch en bloei, en niet van zijn ligchaam. en bloed. Ook 
denkt Hij bij de instelling des. avondmaals aan zijn reeds verbroken 
ligchaam en aan zijn reeds vergoten bloed. In Joh. 6 wil de Heer 
de noodzakelijkheid voorstellen van de gemeenschap met Hem om het 
eeuwige leven deelachtig te worden en van de dagelijksehe gemeen
schap met Hem, om gevoed en gesterkt te worden. 
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4. Wij verkondigen daar de eenheid van liet ligchaam 
van Christus en oefenen gemeenschap met degenen, 
die mede aanzitten, en 

5. Wij denken aan zijne wederkomst. 
Het is daarom zeer natuurlijk, dat men zich schuldig 

maakt aan. de verachting dezer heerlijke zaken, zoo men 
daaraan op eene onwaardige wijze deel neemt (vs. 27). 
Er is hier geen spraakj ' wie er aan de tafel des Heeren 
verschijnen kan, maar van de wijze: waarop men er aan 
deel neemt. Ieder christen, behalve wanneer hij eene 
zonde begaan heeft die hem" buitensluit, heeft het vöor-
regt aan de tafel des Heeren te mogen verschijnen, omdat 
hij christen is, en het is een bewijs van eigene gereg-
tigheid, indien men zich om de een of andere reden van 
de tafel des Heeren verwijderd houdt. Wanneer een 
christen echter op eene ligtzinnige wijze aan de tafel des 
Heeren deel neemt, zonder waarde te hechten aan hetgeen 
het avondmaal voorstelt en hetgeen Christus er aan ver
bonden heeft, en alzoo tusschen den disch des Heeren en 
een gewonen maaltijd geen onderscheid maakt, dan veracht 
en onteert hij het gebroken ligchaam en vergoten bloed 
des Heeren en Hij wordt gekastijd. Daarom zegt de 
apostel: «Maar de mensch beproeve z ichze lven , en 
ete alzoo van he t brood en d r i n k e van den d r ink
beker . W a n t die op onwaard ige wijze eet èn 
d r i n k t , die eet en d r i n k t z i chze lven een oordee l , 
niet ondersche idende het l i g c h a a m des H e e r e n " 
(vs. 28 , 29). De Heer kan onmogelijk toegeven, dat die 
zaak, welke den dood dien Hij voor de zonde stierf voor
stelt, door zonde en nalatigheid ontwijd wordt. Dit zou 
hetzelfde zijn als het ligchaam des Heeren te onteèren. 
En hoe verschrikkelijk en onwaardig zou het zijn, indien 
wij met zijnen dood, waardoor Hij al onze zonden nit-
delgde, de zonde vereenigden! Indien dit geschiedt, dan 
onderscheiden wij het ligchaam des Heeren niet, dan nemen 
wij aan het avondmaal des Heeren op eene onwaardige en 
ligtzinnige wijze deel en God zal ons daarvoor kastijden. 
Hij waakt met een heiligen ijver voor zijne eer. Om 
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deze reden waren er dan ook te Korinthe vele zwakken 
en kranken en velen waren ontslapen (*) (vs. 30). (Verg. 
1 Joh. 5 : 16; Joh. 5 : 14, 15). 

Het is derhalve noodzakelijk zich zelven te oordeelen; 
en dit oordeel over ons zelven bestaat niet alleen in het 
belijden van de begane zonden, maar tevens in de ver
oordeeling van dèn toestand des harten en van alles waar
uit het kwaad voortkomt. Men zal dit alleen dan kunnen doen 
wanneer men zieh in het licht Gods bevindt. Eene zonde 
te belijden, die voor de hand ligt, gaat soms vrij ge
makkelijk, maar de bron dier zonde te zien om daardoor 
tot een oordeel over zichzelven te komen, daartoe is het 
noodig in het licht te wandelen. Indien men zichzelven 
evenwel niet oordeelt, dan wordt men door God geoor
deeld , en dit oordeel bestaat in kastijding — zooals het 
krank en zwak zijn en het vroeg sterven — uitgeoe
fend met het doel om het voorwerp dier kastijding niet 
met de wereld te doen verloren gaan (vs. 32). Welk 
een heerlijk woord te midden der kastijding! De Heer 
is steeds ten beste der zijnen werkzaam en daarom kan 
Hij hen ook niet in eenen onreinen toestand laten voort
gaan; wij kunnen evenwel niet met de wereld verloren 
gaan, daar Christus voor ons is gestorven en al onze 
zonden heeft uitgedelgd. Zijn dood is het fondament, waarop 
wij voor altijd vast staan. Dit neemt evenwel niet weg, 
dat God ons moet kastijden. Hij kan onmogelijk het 
kwaad in zijn huis dulden, daar zijne heiligheid dit niet 
gedoogen kan en daarom moet Hij, zoodra het kwaad 
zich openbaart, dit op de eene of andere wijze doen op
houden en zijn huis daarvan reinigen. Helpt de ver
maning des Geestes of van broeders niet, dan bezigt Hij 
daartoe kastijdingen, opdat wij niet hoe langer hoe ver-

(*) Het grieksohe werkwoord Hotftxu wordt in het N. T. nooit 
van een geestelijk slapen gebezigd, maar in de meeste gevallen voor 
sterven, als in Matth. 27 : 52; Joh. 11 : 1 1 ; Hand 7 : 60; 13 : 36; 
1 Kor. 7 : 39; 11 : 30; 15 : 6, 18, 20, 51; 1 Thess. 4 : 13, 14, 15 
en 2 Petr. 3 : 4, of van het gewone slapen in Matth. 28 : 1 3 ; Lok» 
U: 45; Joh. 11 : 12; Hand. 12 : 6. 
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der van den regten weg zonden afdwalen en ons einde 
niet gelijk zou worden aan het vreeselijk einde der wereld. 
Evenwel blijft de liefde de drijfveer van alle handelin
gen Gods met ons, zelfs de kastijding. Al is hare uit
oefening ook eene daad van geregtigheid, zoo is zij toch 
een bewijs van zijne onveranderlijke trouw en zorg voor 
de zijnen. Zijn naam zij daarvoor geprezen! 

// Ik heb liet werk volbragt." 
In het gebed des Heeren ons medegedeeld in Joh. 17, 

lezen wij de heerlijke woorden: »Ik heb U verheerlijkt 
op de aarde; ik heb het w e r k volbragt , dat Gij 
mij gegeven hebt om te doen" (vers 4). Deze woor
den stellen ons den vasten en onwankelbaren grond voor, 
waarop de geloovige voor God geplaatst is. Hier is het 
geweten tot zwijgen en het hart tot rust gebragt. God 
zelf rust in dit werk met betrekking tot onze zonden. 
Hij is daarin volkomen verheerlijkt, en ieder zondaar, 
al zijn zijne zonden rood als bloed, die door het geloof 
tot Hem gaat, vindt volkomene liefde en genade. Het 
oordeel is voorbij; de geregtigheid en de heiligheid Gods 
vinden geen gebrek aan hem. Beide getuigen in plaats van 
tegen, voor hem. Dit door Christus volbragte werk is van 
God zelven uitgegaan; Hij is er de oorsprong v a n : « . . . dat 
Gij mij gegeven hebt om te doen." Jezus gaf zich — 
dank zij zijner groote liefde! — vrijwillig ten offer maar 
tegelijkertijd is het God, die Hem voor ons heeft overge
geven. »Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijnen eeniggeboren' Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe" (Joh. 3 : 16). En wederom: «Die 

jk zijnen eigen' Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 
Hem voor ons allen overgegeven," enz. (Rom. 8 : 32). 

Het werk van Christus is alzoo naar den wille 
Gods —het is de gave Gods — het is volbragt door-
Christus, ©n wordt ons betuigd door den Heili» 
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g e n G e e s t . Dit alles doet ons zien de volkomenheid — 
de godJelijke volmaaktheid van dit werk; en op grond 
daarvan kan God de goddeloozen regtvaardigen, Christus 
onze voorspraak zijn en voor ons bidden, en de* Heilige 
Geest ons heiligen. Stellen wij ons Vertrouwen volkomen 
op dit werk, dan kunnen noch verledene, noch tegenwoor
dige , noch toekomende dingen ons verontrusten, dan kan 
de geregtigheid Gods zich tegen ons niet meer doen gelden. 
God is verheerlijkt, de zonde is te niet gedaan — alles is 
vrede. Wij kunnen met vol vertrouwen ten allen tijde uitroe
pen: «Zoo G o d v o o r ons i s , wie z a l t e g e n ons 
zijn? '•'.".. . . . C h r i s t u s i s . h e t , d i e g e s t o r v e n i s ; j a 
d a t m e e r i s , d i e ook o p g e w e k t i s , "die ook t e r 
r ë g t e r h a n d G o d s is, d i e ook v o o r ons b i d t . W i e 
z a l ons s c h e i d e n v a n de l i e f d e v a n C h r i s t u s ? " 
(Kom. 8 : 3 1 , 34 en 35). 

Hèt is opmerkelijk, dat Jezus in het boven aangehaalde 
gebed van zijn werk spreekt als van een dat v o l b r a g t 
is : »Ik heb v o l e i n d i g d het werk." In vers 11 zegt 
Hij: »En ik ben niet meer in de wereld," en in vers 12: 
»Töen ik met hen in dé wereld was." Reeds van het 
13de hoofdstuk af neemt Jezus zijne plaats na de vol
brenging van zijn ' werk aan de rëgterhand zijns Vaders 
in. Van die plaats houdt Hij zich. met dé zijnen bezig', 
wascht hunne voeten, bemoeit zich met hen en bidt voor 
hen tot den Vader. Hij openbaart hun dit alles vooruit,: 
terwijl Hij nog in de wereld is, opdat de zijnen het, 
zien, hooren en er zich in verblijden kunnen. Hij be
tuigt dit zelf in het 1 3 ^ vers: »Ik spreek dit in de 
wereld, opdat zij mijne blijdschap vervuld mogen hebben 
in zichzelven." Welk eene liefde! Wat Hij spreekt, 
doet of openbaart geschiedt, zooals wij ook in Joh. 15 : 11 
lezen, >>opdat zijne blijdschap in ons blijve en onze blijd
schap vervuld zij." Als wij in hoofdstuk 17 zijn gebed 
tot den Vader voor de zijnen hooren, dan weten wij, wat 
Hij."-nu vóór ons bidt, nadat zijn werk voleindigd en Hij 
aan de; rëgterhand Gods gezeten is. Hij kan 'nu met. allé 
vrijmoedigheid van ons;tot den Vader spreken; Hij kan 
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daar zijn gansche hart openbaren en al de teederheid en 
volheid zijner liefde voor den Vader uitstorten. De zonde 
en de onreinheid zijn geene hinderpalen meer; zijn werk 
heeft voor eeuwig alle scheiding weggenomen. De zijnen 
kunnen volkomen rustig daar neerzitten en hooren, wat 
Hij voor hen tot den Vader spreekt. En zij vernemen 
niets wat hen kan verontrusten; geen enkel woord komt 
over zijne lippen, dat in staat is hun de minste vrees aan 
te jagen. Geene aanklagt of aanmerking wordt gehoord, 
hunne fouten en gebreken worden zelfs niet aangeroerd. 
Al zijne woorden bewijzen slechts zijne oneindige liefde 
en een hart vol van de teederste zorg — zij strekken om 
hen te midden dezer wereld te bewaren en rijkelijk te 
zegenen. Door zijn werk zijn zij behouden; Hij stelt hen 
in de handen zijns Vaders om hen in zijnen naam te be
waren ;2Hij bidt dat zij één mogen zijn onder elkander en 
één met Hem en met den Vader en Hij begeert, dat ook 
zij mogen komen waar Hij is en zijne Hem geschonkene 
heerlijkheid aanschouwen. O, welgelukzalig is hi j , die 
deze onuitsprekelijk heerlijke woorden vernemende, zeggen 
kan: Ook voor mij zijn ze gesproken, ja ook ik moet ze 
hooren, opdat mijne blijdschap volkomen zij!" Doch hoe 
zwak is het geloof en hoe gebrekkig is de kennis vaü den 
Heer en zijn werk bij velen der zijnen, die deze woorden 
hooren en lezen en altijd nog met een onrustig geweten 
en een met vrees vervuld hart daarheen gaan! 

Doch alleen op grond van zijn eigen werk, kan de 
Heer met zulk eene vrijmoedigheid tot den Vader spre
ken. Onze trouw en onze wandel kunnen daartoe nooit 
eenigen grond geven. Alleen zijn werk heeft ons zoo 
nabij gebragt en ons in zulk eehe heerlijke betrekking 
tot God geplaatst, dat Hij zich zonder vreezö over 
zijne liefde en trouw jegens ons en óver onze hemelsche 
-egeningen, met zijnen Vader kan onderhouden. Hij 
behoeft niet meer van onze zonden tot God te spreken; 
want Hij heeft ze zelf aitgedelgd. Zelfs Gods heilig oog 
bespeurt aan de zijnen geen vlek, die onrein is. Zij zijn 
zoo rein als zijn bloed hen reinigen kon en zoo volkomen 
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als zijn werk hen volkomen maken kon. Zij zijn bekleed 
met de geregtigheid Gods; hunne plaats is dezelfde als 
Jezus' plaats. Hij verving onze plaats en leed hetgeen 
wij verdiend hadden, en Hij hragt ons in zijne plaats en 
schonk ons hetgeen Hij verdiend had. O aanbiddelijke 
genade en liefde! Waar is er zulk een Jezus als onze 
Jezus! Al hebben de zijnen ook in zichzelven geene 
waarde, zij zijn toch oneindig veel waard voor het hart 
van Jezus. De Vader heeft ze Hem gegeven en Hij 
heeft ze met zijn eigen bloed van het verderf verlost en 
hen daar gebragt waar als Zoon zijne eigene plaats voor 
God is,—eene plaats, waar reeds nu voor den geloovige 
niets anders overblijft, dan te bewonderen, te loven en 
te aanbidden. 

Doch niet alleen voor den Vader kan Jezus zoo vrij
moedig van de zijnen spreken, ook tegenover iederen vij
and en beschuldiger. »Wie is he t , die ve rdoemt? — 
C h r i s t u s is he t , die g e s t o r v e n i s , j a da t meer 
is, die ook opgewek t is, die ook ter r e g t e r h a n d 
Gods i s , die ook voor ons bidt ." Wij zien in 
Joh. 9, dat zijne armen waren geopend om den blindge
borene, die uit de synagoge was geworpen te ontvangen 
en hem den Zoon van God te openbaren, en Hij kon 
met vrijmoedigheid van de zijnen tot de Pharizeën zeg
gen: »Mijne schapen hooren mijne stem, en ik ken de
zelve, en zij volgen mij; en ik geef hun het eeuwige 
leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, 
en niemand zal dezelve uit mijne hand rukken" (Joh. 
10:27, 28). Overal kan Hij met zulke zekerheid van 
de zegeningen der zijnen spreken. Mets en niemand kan 
Hem dat verhinderen; zijn werk heeft hen op eene vaste 
en heerlijke plaats gebragt, waar niets hen kan aantasten.-— 
«Wie zal b e s c h u l d i g i n g i n b r e n g e n t e g e n de 
u i t v e r k o r e n e n Gods?" En allen kunnen deze tri
omferende woorden herhalen, die gehoord en geloofd heb
ben de gezegende woorden des Heeren: »Ik heb het 
T W k v o l b r a g t ! " 



129 

BESCHOUWING 
OVER DEN 

EERSTEN BRIEF VAN P A U L U S A A N ' D E 
KORINTHIERS. 

HOOFDSTUK X I I — X I V . 

De dood van Christus was dus, zooals wij gezien heb
ben, het middelpunt van de gemeenschap in de Gemeente; 
en in het avondmaal vinden wij de uitdrukking dezer 
waarheid. Doch de Gemeente heeft, zoolang zij hier op 
aarde is , nog meer noodig dan de herinnering en de ge
meenschap aan den dood des Heeren, en dat is de tegen
woordigheid en de gaven des Heiligen Geestes. En deze 
tegenwoordigheid en deze gaven, zoowel als het avond
maal verkondigen de eenheid des ligchaams. In deze 
hoofdstukken nu handelt Paulus over deze twee zaken en 
stelt ons de uitgestrektheid, de waarde en de kracht dezer 
waarheden duidelijk voor oogen. 

Voordat hij echter overgaat dit onderwerp te behan
delen geeft hij eerst de kenmerken op, waaraan men den 
Geest Gods van dien des duivels kan onderscheiden. Er 
waren te Korinthe valsche geesten, die zich in het mid
den der christenen zochten in te dringen door te spreken 
en te handelen alsof zij door den Geest geleid werden, 
en die alzoo anderen in verwarring bragten. Evenzoo is 
het nog in onze dagen en misschien nog veel, erger; er 
zijn velen, die, als door, den Geest geleid, spreken en 
handelen en door anderen als dienaars van Christus wor
den aangezien, terwijl zij toch geen enkel kenmerk met 
hen gemeen hebben; die de ligtgeloovige menigte door 
hun talent medeslépen^ en van de zuivere waarheid af-

v. 9 
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trekken. Dit is dan ook door den Geest zelven reeds 
voorspeld: »En er zijn ook valsehe profeten onder het 
volk geweest, gelijk ook onder u valsehe leeraars zijn 
zullen," (2 Petr. 2 : 1) en daarom is het hoog noodzakelijk 
de vermaning des apostels in acht te nemen en naauw-
kenrig te letten op het onderscheid der valsehe en der 
goede leeraars. 

In de Gemeente nu ten tijde der apostelen openbaarde 
de Geest te midden der christenen de bewijzen zijner 
magt, die de aandacht der wereld tot zich trokken. De 
vijand bootste deze na, en daar de christenen te Korinthe 
meest heidenen geweest waren, die dus geheel zonder 
gave van onderscheid jaren lang onder de leiding van 
den duivel verkeerd hadden, zoo waren zij aan groot ge
vaar blootgesteld om door deze nabootsingen der geeste
lijke magt bedrogen te worden. Is men niet vervuld 
met den Heiligen Geest, die de kracht der waarheid in 
het hart uitstort, dan is het ligt mogelijk dat men ver
blind door de magt des vijands niet in staat is te onder
scheiden of de gaven van den duivel of van den Geest 
komen. — Het kenmerk nu van de echtheid der gaven lag 
in den persoon van Christus. De duivelsche magt had 
zulk eenen invloed, dat men den naam van Jezus vergat. 
De satan verandert zich wel is waar in de gedaante van 
een engel des lichts, maar hij erkent nimmer in waarheid 
Jezus als Heer; hij loochent de opstanding, hij zal van 
Paulus, enz. spreken, maar Christus erkent hij niet; en 
zoodra men hem gehoor verleent is verval en ontzenuwing 
het noodwendig gevolg. Een onreine geest zal niet zeg
gen: « H e e r J e z u s ; " en de Geest Gods kan niet 
zeggen: « V e r v l o e k t zij J e z u s . " (*) Door dit onder
scheid zal men derhalve de valsehe van de goede geesten 
onderscheiden. 

Na deze noodzakelijke opmerking kan de apostel nu de 

(*) Vers 3 vertalen wij aldus: Daarom maak ik u bekend, dat 
niemand, die door den Geest Gods spreekt, zegt: Vervloekt zij Jezus! — 
en niemand zeggen kan: Heer Jezus! dan door den Heiligen Geest. 
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werkzaamheid des Geestes beschrijven en niets is belang
rijker, duidelijker en heerlijker dan de tegenwoordigheid 
des Geestes hier beneden te midden der christenen. Zij 
is de vrucht van het volbragte werk van Jezus, want 
toen Jezus in de hoogte opgevaren was en de gevange
nis had gevangen genomen, heeft Hij den menschen gaven 
gegeven (Ef. 4). Deze gaven nu worden uitgedeeld door 
den H. Geest, die na Jezus' hemelvaart als de Trooster 
in de Gemeente is gezonden om zoolang zij hier beneden 
vertoeft bij haar te blijven. Zijne tegenwoordigheid in de 
Gemeente op aarde doet ons deelen in de tegenwoordig
heid Gods en in al de geestelijke zegeningen in den hemel 
in Christus. Hij brengt ons in gemeenschap met den 
Vader en den Zoon en deze wonen door Hem in ons. 
Door deze tegenwoordigheid des Geestes is de Gemeente 
•het vat waarin zich de magt en de kracht Gods open
baart, zoowel om de leden op te bouwen, te vertroosten 
en te vermanen, als om de wereld met Jezus bekend te 
maken. Het bewijs zijner tegenwoordigheid zijn de ver
schillende gaven, die Hij aan de leden der Gemeente 
mededeelt en de kracht, die Hij door de prediking op de 
onbekeerden uitoefent. Wordt zijne tegenwoordigheid 
vergeten of verloochend dan worden de gaven begraven 
en lijdt het ligchaam groote schade. Wanneer men in 
plaats van zijne werkzaamheid te zien en te erkennen zelf 
aan het werk gaat en verschillende personen aanstelt, die 
met de leiding der godsdienstoefeningen belast zijn, dan 
onderdrukt men de openbaring der verschillende gaven, 
die door den Geest geschonken zijn en men verhindert 
dus zijne werkzaamheid. Hij wil geheel en al vrij zijn 
in zijne werking en door elke hinderpaal, die men Hem 
in den weg stelt, bedroeft en wederstaat men Hem; want 
hoewel er verscheidenheid der gaven is, zoo is het toch 
dezelfde Geest (vs. 4), die aan den een deze aan den 
ander gene gave mededeelt. En die ééne Geest werkt 
in één ligchaam, de Gemeente. Eene andere werkplaats 
kent Hij niet; Hij werkt niet in partijen of sekten, daar 

Hij die als strijdig met den wil Gods beschouwt. Wel 
9» 
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kan Hij in leden van èene partij of sekte werken, daar 
Hij zoowel in. ieder lid van het ligchaam van Christus 
•woont als in de Gemeente als zoodanig; doch nooit kan 
Hij die partij zelve als zijne werkplaats beschouwen, daar 
zij de eenheid des ligchaams — zijn grootste wensch — 
verscheurt. Eenheid in wezen en in openbaring, maar 
tevens verscheidenheid van gaven — ziedaar de heerlijke 
en zegenrijke wil van God. 

Dit geeft den apostel aanleiding om over de verschil
lende betrekkingen te spreken, waarin de mensch met 
den Geest vervuld tot God en Christus geplaatst is. De
zelfde Geest werkt in hem door verschillende openba
ringen , maar in de uitoefening van deze verschillende 
gaven zijn de geloovigen rentmeesters, en er is één Heer. 
Hetgeen derhalve in hen werkt is geene onafhankelijke 
en vrijwillige magt. Hoe groot de kracht des Geestes 
ook in hen is, zoo houden zij niet op dienaars van Chris
tus te zijn en moeten daarom in dit karakter handelen, 
in hunnen dienst de heerschappij van Christus erken
nende. Doch hoewel de gave eene magt is in een: 
mensch en het bijgevolg de mensch is, die handelt, 
daar hij dienstknecht is; — en hoewel een mensch het 
hoofd is wien men in de gave dient, zoo is het even-̂  
wel God, die werkt, dezelfde God, die alles in allen 
werkt (vs. 5, 6). De gaven zijn alzoo de openbaring 
van de kracht des Geestes aan de menschen toever
trouwd onder Christus als hoofd en heer, en zij moeten 
dus hunne gaven gebruiken om Christus te dienen en 
God als den Gever van alle goede gaven fce loven en 
te aanbidden. 

Tn de volgende verzen worden nu eenige gaven of bedie
ningen (*) opgenoemd, die door de openbaring des Geestes 
aan een iegelijk tot zijn nut gegeven worden (vs. 7). 
De w i j s h e i d (vs. 8) is de toepassing van het god-

(*) Bediening of dienst wordt geheel in het algemeen gebezigd 
voor elke soort van dienst; zoo wordt er ook hieronder verstaan elke 
verrigting, waardoor men de heiligen en in de heiligen Jezns dient.' 
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delijk licht op de omstandigheden waarin wij leven; en 
deze strekt zich uit over alle dingen, waarover wij ons 
oordeel moeten uitspreken. Sommigen ontvangen van den 
EL Geest eene buitengewone mate dier gave, die anders 
allen in beginsel dienen te bezitten. Door haar leert 
men de zaken kennen en tevens hoe men zich in de
zelve moet gedragen. — De k e n n i s is het verstaan der 
gedachten Gods, zooals zij geopenbaard zijn. — Het g e l o o f 
(Vs. 9) is niet het geloof aan het evangelie, want dat is 
geene bijzondere gave aan sommigen, maar is het eigen
dom van allen. Het geloof waarvan hier gesproken wordt 
is de door God geschonkene kracht, die te midden der 
vervolgingen vol vertrouwen het oog op den Heer geves
tigd h o u d t . — G a v e n d e r g e z o n d m a k i n g zijn de 
genezing van kranken door aanraking of gebed, terwijl 
de w o n d e r k r a c h t e n (vs 10) meer de genezing op 
gezag en de verschillende teekenen zooals het opnemen 
van slangen enz., beduidt.— P r o f e t i e is met kracht 
of geestvervoering getuigenis geven van de waarheid Gods, 
met of zonder bet voorzeggen van toekomende dingen. — 
O n d e r s c h e i d i n g d e r g e e s t e n is niet het onder
scheiden vanden toestand eener ziel, maar het onderschei
den van ware en valsche leeraars, van den geest van 
Christus en.den geest des duivels, en de beoordeeling van 
echte of bedrïegelijke geestvervoering. — T a l e n , het spre
ken in vreemde talen, die men vroeger niet had geleerd', 
als een bewijs van de kracht des Geestes bleef na den Pink
sterdag in de Gemeente aanwezig. Evenals de wonderen 
waren zij eene versiering der Gemeente voor het oog der 
wereld, later verdwenen door OeS afval en de vereeniging 
met de wereld. — U i t l e g g i n g d e r t a l e n , ook dit was 
eene afzonderlijke gave, daar hij die in eene vreemde 
taal gesproken had, soms zelf niet in staat was uit te 
leggen, wat hij gezegd had (zie hoofdst. 14 : 13). 

De apostel komt nu nogmaals terug op de eenheid des 
Geestes, doch voegt er nu eene bijzonderheid van zeer 
groot gewigt bij (vs, 11). Die Geest is niet enkel een 
kracht of invloed •, het is «en persoon, een zichzelf volko-
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men bewust wezen, die wil. God gaf Hem de inagt de 
gaven uit te deelen en Hij in het ligchaam wonende is dus 
de eenige die vrijmagtig de gaven mag uitdeelen, ge l i j k 
Hij wi l . Niemand kan in deze magt deelen. De Geest 
is volkomen vrij en onafhankelijk, en niemand is bij 
magte iets toe te brengen aan hetgeen Hij werkt. Door 
opleiding iemand voor zulke gaven geschikt te maken is 
niets anders dan eene erbarmelijke navolging van de werk
zaamheid des Geestes en zal evenzoo weinig gelukken als 
wanneer een kunstenaar een mensch wil formeren. Hij 
kan het mogelijk ver brengen, door mechaniek hem spraak 
en beweging geven, maar de ziel ontbreekt. — Aangezien 
nu de Geest één is, zoo is ook het ligchaam één, want 
hoewel Christus vele leden heeft, die allen verschillende 
diensten te verrigten hebben, zoo maken zij toch te zamen 
één ligchaam uit: »Wij a l len zijn door éénen Geest 
to t één l i gchaam gedoopt" (vs. 13). De eenheid des 
ligchaams is dus daargesteld door den doop, d. i. door 
de uitstorting des H. Geestes; het verschillend karakter 
van Jood en heiden heeft opgehouden, het onderscheid 
tusschen dienstknecht en vrije is verdwenen, de verschil
lende leden, allen gelijkelijk met denzelfden Geest bezield, 
vormen te zamen dat harmonisch geheel, waarvan Chris
tus, de Heer der heerlijkheid, het Hoofd i s , en waarin 
geen enkel lid niet op zijne plaats of niet met de noodige 
gave toegerust is. Even als het menschelijk ligchaam uit 
vele leden bestaat, en al die leden hunne bijzondere plaats 
innemen en ieder een bijzonderen dienst hebben te verrig
ten, zoo is het ook in het ligchaam van Christus. Alle 
leden van Christus hebben eene gave ontvangen, die noo-
dig en nuttig is voor de opbouwing en versterking van 
het ligchaam. Evenals de voet tot de hand niet kan 
zeggen ik heb u niet van noode zoo kan ook de rijkst 
begaafde christen tot den minst begaafde niet zeggen: 
ik heb u niet van noode; wij hebben allen elkander 
noodig en het eene lid is niet meer dan het andere, zij 
zijn allen één en worden allen door het hoofd bestuurd 
(vs. 14—25). Door de ontrouw der Gemeente ziet men 
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tegenwoordig zeer weinig van de verschillende garen 
\openbaar worden; evenwel blijft het waar dat ieder lid 
pene gave bezit, waarvoor hij verantwoordelijk is ; hij kan 
haar gebruiken of haar begraven. Nooit kan men ook 

('te midden van het grootste verval zeggen dat God zijne 
l belofte niet houdt. Hij blijft getrouw en geeft wat de 
f Gemeente noodig heeft, doch laat het daarna aan haar 
\over of zij van de haar geschonkene gaven gebruik wil 
maken. Zoodra de leden van Christus hunne eenheid 
erkennen en zich in den naam van Jezus, afgezonderd 
van de wereld en van de partijen en sekten, vergaderen 
al is het ook met twee of drie, dan zullen zij ondervin
den dat het hun aan geenen zegen en ook aan geene 
gave zal ontbreken. De Heer zal zekerlijk geven wat 
zij noodig hebben, Hij kan zichzelven niet verloochenen, 
Hij heeft ons lief en zijn vurige wensch is onze wasdom 
in kennis en genade. 

Ook de onderlinge gemeenschap en belangstelling is 
een gevolg van de eenheid des ligchaams. «Hetzi j da t 
één l i d l i jdt , zoo l i jden a l de leden mede; hetzi j da t 
één l id verheer l i jk t word t , zoo verbl i jden zich a l 
de leden mede" (vs. 26). Dit is een natuurlijk gevolg 
van de eenheid des Geestes, want deze eenheid in 
lijden en in blijdschap hangt van den éénen Geest af, 
die de christenen vereenigt en bezielt, en in hen de 
genegenheden Gods bewerkt. Hoe innig is dus de ge
meenschap die er tusschen de geloovigen bestaat. De 
Heilige Geest bewerkt in hen dezelfde gevoelens en 
doet hen met elkander deelen in lijden en vreugde; en 
dit is omdat zij het ligchaam van Christus zijn. Het lig-
chaam van Christus moet dezelfde gevoelens openbaren 
als Christus zelf en daarom voegt Paulus er hier zoo 
ernstig bij: »En g i j l i e d e n zijt h e t l i g c h a a m v a n 
C h r i s t u s , en l e d e n i n h e t b i j z o n d e r , " (vs. 27) als 
wil hij zeggen, bedenk welk eene gewigtige verantwoor
delijkheid er op u rust! Het is opmerkelijk, dat, hoe
wel de gemeente te Korinthe slechts een gedeelte van 
het geheele ligchaam was, Paulus toch van het geheele 
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ligchaam spreekt. Dit kon hij doen, omdat de gemeente 
in die stad naar het beginsel, volgens hetwelk zij ver
gaderd was, het ligchaam van Christus was. De chris
tenen , die de gemeente op eene bepaalde plaats vormden, 
leefden en handelden als leden van het ligchaam van 
Christus, zij beschouwden de gemeente als het ligchaam 
van Christus aan die plaats en \ormden inderdaad dat 
ligchaam, daar ieder christen op die plaats komende 
deel der Gemeente uitmaakte. In het Nieuwe Testament 
is ei* alleen sprake van leden des ligchaams van Christus, 
nooit van leden eener bijzondere gemeente; vooral niet 
in 'den tnodernen zin des wóords. 

In dat ligchaam van Christus nu heeft God apostelen, 
profeten, leeraars^ enz. gesteld. Men merke op, dat Hij 
zé géf aan de Gemeente en niet aan eine gemeente; — 
«ii dat God ze gaf en niet de Gemeente aan zichzelve. 
Daar de H. Geest de gaven geeft tot opbouwing des lig
chaams zoó moeten die gaven openbaar en gebruikt wor-
derf ten dienste des ligchaams. De Gemeente heeft zich 
derhalve geheel aan de leiding van haren Trooster over 
te geven en slechts af te wachten dat Hij de gaven, die 
haar noodjg zijn, in hare leden openbaart, en heeft wan
neer zij ze openbaar ziet worden hen met dankbare blijd
schap te ontvangen en van hen gebruik te maken. In 
geen geval Mordt zij geroepen iets meer te doen dan de 
erkenning 'en gebruikmaking der gaven; al wat er verder 
Ss, is éene belemntering voor de vrije v erking des Geestes. 

In vsi 28—30 noemt Paulus eenige gaven op, niet 
om eene volledige lijst daarvan te geven, maar om aan 
te duiden hoe de gaven zich in rang opvolp-en. De 
vreemde talen nu, waarop de Korinthiërs zoo trotsch 
waren, staan het laatste — hoe vernederend voor hunnen 
hoogmoed.' Het onderscheid nu in de belangrijkheid der 
gaven hing af van de maat die zij toebragt aan de op
bouwing des ligchaams. Hiertoe bragten de talen het 
minste bij, eri daarom was het goed om die gaven te 
begeeren, die de Gemeente het meest stichtten. Doch 
boven al die heerlijke gaven Was er iets te verkrijgen 
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wat kostelijker was in de oogen van God, omdat bet 
zijne natuur is — de liefde. De liefde, die heerlijke hgr 
melplant, zoo vertroostend en balsemend voor het gewonde 
hart, zoo zalig voor het bekommerd gemoed — de liefde, 
die ons aan God verbindt omdat Hij de liefde is» die 
ons in hare armen het lijden, den strijd, de twist en 
de scheiding in deze wereld doet vergeten om ons hart 
te verkwikken door eene eensgezindheid en volmaaktheid 
als alleen het huis des Vaders zal vertoonen. 

HOOFDSTUK XIII. De liefde, ja ?ij maakt den»* 
tuur Gods uit — God is liefde. Hoe liefelijk klinkt het 
in de ooren van den met schuld beladenen zondaar» wan
neer hem ingefluisterd wsordt: nAlzoo liejf heeft Gpd de 
wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren ï$oon njet 
gespaard heeft." — Hoe springt het hart van het met 
zorgen beladen kind Gods van vreugde op, wanneer hij 
uit den mond zijns Vaders verneemt; i» Ik zo^g voor u." -T-
Hoe is zijn hart met blijdschap vervuld wanneer hij bij 
de belijdenis zijner schuld de vertroostende woorden hoort: 
»Ik ben getrouw en regtvaajdig dat ik n de zonden ver
geef!" God is liefde! O heerlijke vofealige waarheidJ 

Hij, die dus de liefde bezit, is .der goddelijke patuur 
deelachtig, hij is aan God verbandent h|j zal, indien hij 
ook door die liefde wandelt, vrachten Yoortbrenggo, die 
hunne frischheid en hunnen geur niet zullen verliezen, daar 
al wat van God komt ook tot God weerkeert. Doch hij, 
die de liefde niet bezit, is, niets d&n ee,n klinkend metaal 
of luidende schel, hij ,moge ,vrij ajle talen der mejiSeh.e,n 
en der engelen spreken, alle pxofetje bezitten, alle vpr-
borgenheden en wetenschappen kennen» aj het geloof heb
ben, dat in staat was bergen te verzetten, al zijne goe
deren onder de armen uitdeelen, ja zelfs zijn .ligchaam 
tot verbranding overgeven! Al is het ook dat hij om al 
deze dingen door de wereld, of door de christenen gepre
zen en hooggeschat wordt, wat zal het hem baten, wanneer 
God op den bodem des harten geene gelijkvormigheid aan 
zijne natuur gewaar wordt, door welke het alleen mogelijk 
is het hemelrijk binnen, «te treden (vs, 3J-§\ ÏSenmaal 
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voor den regterstoel van Christus zal alles openbaar wor
den, ook de beginselen der schitterendste daden en der 
welsprekendste redevoeringen, en zoo de liefde Gods niet 
de grond van dat alles uitmaakt dan is het slechts klater
goud en niet bestand tegen den vuurproef. 

En waarin bestaat dan de natuur dier liefde? O lees 
met aandacht, met ernst en met gebed de volgende ver
zen, en eene onnavolgbare schilderij ligt voor uwe oogen; 
hoe langer gij er op staart des te heerlijker zal zij n 
worden, des te schooner zullen u de kleuren voorkomen, 
tot dat gij met een onuitsprekelijk zalig gevoel u in stille 
aanbidding nederwerpt voor de voeten van Hem, die al 
deze hoedanigheden volmaakt in zich vereenigt. En wilt 
gij om uwe zaligheid nog grooter te doen worden, deze 
liefde in plaats van op het papier in een levend persoon 
aanschouwen — sla dan de evangeliën op en aanschouw 
den Zoon des menschen, Jezus Christus, hoe Hij als de 
zachtmoedige en nederige van hart Palestina doorwandelde, 
overal goed doende, hoe zwaar de strijd, hoe groot het 
lijden, hoe ontzettend de haat, die Hem ontmoette, ook 
was. Bij Hem zult gij alle hier beschrevene karakter
trekken der liefde vinden, en daar wij door het geloof 
met Hem vereenigd zijn, zijn leven en zijne natuur zijn 
deelachtig geworden zoo is het mogelijk dat zij ook in 
ons gevonden worden, daar wij in gemeenschap met de 
bron zijn waaruit zij voortvloeijen. De liefde nu is l a n g -
m o e d i g , zij houdt lang moed, geeft niet spoedig op, 
is niet ligt geraakt, maar traag tot toorn; —zij is goe 
d e r t i e r e n , genegen om wel te doen, goedhartig; — de 
liefde is n i e t a f g u n s t i g omtrent het geluk of den roem 
van anderen; —de liefde h a n d e l t n i e t l i g t v a a r d i g , 
zij bedenkt voor zij begint, vraagt God om hulp en han
delt in het gevoel van eigene onbekwaamheid; — zij is 
n i e t o p g e b l a z e n , laat zich op niets voorstaan (vs. 4); — 
zij h a n d e l t n i e t o n g e s c h i k t e l i j k , zij behandelt alle 
dingen, die zij .doet, op eene aangename en bescheidene 
wijze, zoodat de goede daad met eene goede uitvoering 
gepaard gaatj—zij z o e k t z i c h z é l v e n i e t , niet eigen 
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maar anderer eer, nut en voordeel, zij verliest zichzelve 
uit het oog voor het welzijn van anderen; — zij w o r d t 
n i e t v e r b i t t e r d , ook waar zij beleëdigd wordt vergeeft 
zij gaarne (vs. 15). Deze acht karaktertrekken zijn de 
uitdrukking der zelfverloochening, terwijl de volgende 
drie bewijzen, hoe de liefde verheugd is in het goede en 
tevens de neiging der menschelijke natuur vermijdt om 
het kwade te veronderstellen. De liefde d e n k t g e e n 
k w a a d , zonder bewijs, alleen op vermoeden spreekt zij 
geen oordeel uit, ja verbant zelfs de gedachte; — zij ve r 
b l i jd t z i c h n i e t in de o n g e r e g t i g h e i d , m a a r zij 
v e r b l i j d t z i c h i n de w a a r h e i d (vs. 6), daar zij het 
welzijn van anderen wil, zoo houdt zij hen den spiegel 
der waarheid voor de oogen en rukt den sluijer der ge
veinsdheid van het aangezigt. Doch tevens wordt in de 
vier volgende karaktertrekken den innigsten wensch der 
liefde aangeduid om het kwade te openbaren, niet omdat 
haar dit aangenaam is, maar om het welzijn van anderen. 
Daarom zoodra men het kwaad aan den persoon zelven 
geopenbaard heeft, b e d e k t , (*) g e l o o f t , h o o p t en 
v e r d r a a g t de liefde alle dingen (vs. 7). Niet alleen dat 
zij niet verbreidt, hetgeen niet mag geweten worden, 
maar zij zoekt het ook te verbergen. 

Deze liefde nu is, daar zij de natuur Gods uitmaakt, 
eeuwig; zij vergaat nimmermeer. De mededeelingen der 
gedachten Gods, de middelen dier mededeeling, de ken
nis hier beneden, naar welke wij de waarheid ten deele 
omvatten, dit alles houdt op; alleen de liefde blijft (vs. 8). 
Hier beneden kennen wij de waarheid slechts ten deele, 
aangezien wij ons nooit het geheel der waarheid op een
maal kunnen voorstellen; het karakter onzer kennis is 
verschillende waarheden op zichzelve, afzonderlijk, te 
omvatten en daarom is onze kennis onvolmaakt (vs. 9, 10). 
Gelijk het bevattingsvermogen van een kind zeer, verschilt 
met dat van den man, even groot is het verschil tusschen 
den christen hier beneden en den christen in den hemel. 

(*) Men kan ook vertalen: zij duldt alle dingen. 
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Welk een onderscheid de zaken in te zien, te beoor-
deelen en den indruk te ontvangen! (vs. 11)- Nu zien 
wij door eenen spiegel in raadselen — maar dan zullen 
wij zien van aangezigt tot aangezigt; dan zullen wij ken
nen, gelijk wij gekend zijn, dan zal men de waarheid 
als één geheel kunnen omvatten en de liefde en genade 
Gods volkomen kunnen verstaan en doorgronden; dan 
zullen wij volmaakt kunnen loven en aanbidden, en zal 
ons geluk niet meer kunnen beneveld worden door de 
schaduwen van dit aardsche leven. Daarom zullen geloof 
en hoop verdwijnen, terwijl de liefde blijft, niettegen
staande hier beneden niemand zonder geloof en zonder 
hoop kan wandelen. Doch als het geloof bekroond en de 
hoop verwezenlijkt is, dan blijft de liefde, die eeuwige 
band der volmaaktheid, die den geestelijken mensch aan 
den Oneindige vastsnoert. 

HOOFDSTUK XIV. De liefde, het hoogste en eeu
wig blijvende goed, na te jagen en haar steeds meer te 
betrachten mag dus wel het streven van den christen zijn; 
door haar toch zal hij het beeld van zijnen Verlosser meer 
en meer gelijkvormig worden. Evenwel is het geoorloofd 
naar de gaven des Geestes te ijveren; echter minder naar 
die van in vreemde talen te spreken, dan wel van te 
profeteren, daar dit laatste de Gemeente stichtte; en de 
stichting der Gemeente moest men in de eerste plaats 
zoeken* De liefde verlangde daarnaar, aangezien de Heer 
haar in kennis en in genade wilde doen opwassen. 

Hij nu, die in vreemde talen sprak, sprak niet den 
menschen, daar niemand hem kon verstaan en dus nie
mand gesticht werd, maar hij sprak Gode. Hij was het 
orgaan des H. Geestes en gevoelde dat hij in gemeenschap 
met God was en de woorden Gods sprak; doch de^e 
woorden deden geen nut. Hij sprak voor zich en voor 
anderen verborgenheden (vs. 12.) Die echter profeteert 
spreekt den menschen «stichting, en vermaning, en vertroos
ting" (vs. 3.) De profetie is dus niet alleen de voor
spelling van toekomstige dingen, hoewel de profeten 
deze hebben verkondigd, maar is de mededeeling der 
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gedachten Gods door hem die in gemeenschap met God 
is. Daardoor werd de Gemeente gesticht en hiernaar moest 
men trachten, opdat men alzoo ; niet alleen zich zelven, 
maar de Gemeente zou stichten (vs. 4.) Daarom was ook 
de profeet meer dan hij, die in vreemde talen sprak, 
omdat hij de Gemeente stichtte en dit was zeer hard voor 
den hoogmoed der Korinthiërs, die zooveel waarde hecht
ten aan het spreken in vreemde talen (vs. 5.) Alleen 
dan konden de vreemde talen tot stichting bijbrengen, 
wanneer zij door een ander werden uitgelegd. 

»En nu b r o e d e r s ! ' ' zegt Paulus, « i n d i e n ik t o t u 
k w a m en s p r a k v r e e m d e t a l e n , w a t n u t t i g h e i d 
zon i k u d o e n , zoo ik t o t u n i e t s p r a k , of in 
o p e n b a r i n g , of in k e n n i s , of i n p r o f e t i e , of in 
l e e r i n g ? " Onder openbaring wordt hier verstaan het 
mededeelen van tot dus verre verborgene waarheden, ter
wijl de profetie meer bestaat in het toepassen van die 
waarheden op het hart en geweten, of ook in het aan het 
licht brengen van moeijelijke dingen in de reeds geopen
baarde waarheid. Kennis en leering bestaat in het kqn-
nen der geopenbaarde waarheid en in het uitleggen der-
zelve; het is daarbij echter niet noodzakelijk dat er eene 
regtstreeksche werking des Heiligen Geestes plaats heeft. 
Wanneer men leert dan zal hij die geestelijk is door het ge
sprokene gezegend worden: wanneer men profeteert dan 
zal ook hij, die niet geestelijk is , de kracht van het woord 
gevoelen; zijn geweten wordt aangetast en, geoordeeld. 
Het spreken nti in vreemde talen is gelijk aan eene fluit 
en eene citer zoo zij beiden denzelfden toon geven of 
aan eene bazuin, die een onzeker geluid geeft. Wie zal 
er onderscheid kunnen hooren of wie zal zich tot den 
krijg bereiden? even zoo wie zal er gesticht worden? 
Want als men eene onverstaanbare taal spreekt zoo zal 
het zijn alsof men in de lucht spreekt, gelijk het ook is 
met de verschillende stemmen die er in de wereld zijp, 
(vs. 7—12). 

De apostel wil dus hebben dat men verstaanbaar zal 
spreken, opdat de gemeente zou geslicht worden. Zoowel 
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in het spreken, als in het bidden en zingen moet men 
het verstand gebruiken, dat wil zeggen men moet weten 
wat men zegt en niet alleen in geestvervoering zijn. Pau
lus ontkende niet dat men vreemde talen kon spreken 
zonder dat het verstand er bij gebruikt werd, maar hij 
schatte de gave om duidelijk met het verstand te spreken 
veel iiooger. Het is een zeer gewigtig beginsel dat hij 
hier mededeelt. Men kan met den geest bidden, met 
God spreken zonder dat de anderen verstaan wat men 
zegt; doch wat heeft dit voor nuttigheid! Daarom is het 
beter met het verstand te bidden opdat allen amen zouden 
kunnen zeggen op de dankzegging (vs. 13— 16). En hoe
wel het gezegde hier bepaaldelijk ziet op het spreken in 
vreemde talen in die dagen in zwang, zoo ligt er toch 
een ernstige wenk ook voor onzen tijd in. Men hoort 
dikwijls onder de christenen bidden en danken, dat de 
vraag zich onwillekeurig opdoet, zou hij zelf wel ver
staan wat hij zegt? Het gevoel is soms zoo overheerschend 
werkzaam, dat het verstand in het geheel niet gebruikt 
wordt en wat zal zulk een gebed voor zegen geven aan 
de toehoorders? Laat ons steeds bedenken, dat waar wij 
in eene vergadering bidden of dankzeggen het door allen 
moet kunnen verstaan worden, opdat allen amen op de 
dankzegging zouden kunnen zeggen. 

De apostel nu wilde verstaan worden, wanneer hij 
sprak. Hij zeide dit evenwel niet omdat hij jaloersch was 
op de vele talen, die de Korinthiêrs spraken, o neen! 
want wanneer het daarop aankwam dan sprak hij meer 
vreemde talen dan zij allen, maar zijn hart wenschte zich 
verstandig met de anderen te onderhouden en daarom 
wilde hij liever vijf woorden met het verstand spreken 
opdat de anderen mogten onderwezen worden, dan tiendui
zend woorden in eene vreemde taal. (vs. 17—19) Welk 
een merkwaardig bewijs waren deze gaven van de magt 
en de tegenwoordigheid Gods! Hoe waardig met de 
grootste opmerkzaamheid beschouwd te worden! Tevens 
toont ons deze redenering aan hoezeer de apostel verheven 
was boven alle vleeschelijke ijdelheid en boven de bëwon 
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dering van anderen over het aanschouwen dier gaven. 
Zijn eenige wensch was om anderen te dienen en te 
stichten — niet om zelf te schitteren, en hierin bewees hij, 
dat de liefde, welke hij anderen aanprees, hij hem zelven 
praktisch gevonden werd. En nu hij dit naar waarheid 
van zichzelven getuigd had kon hij de anderen vermanen 
geene kinderen in het verstand te zijn, want te pron
ken met hetgeen schittert en het nuttige daarvoor te ver-
waarloozen, is waarlijk kinderachtig. Kinderen te zijn 
was zeer goed, maar dan in dé boosheid, niet in bet 
verstand (vs. 20). Hij dringt dit nog nader aan door de 
aanhaling eener plaats uit Jes. 28 : 1 1 , 12, waar het 
spreken tot Israël in vreemde talen als een oordeel wordt 
aangekondigd; zoodat hij hiermede den Korinthiërs wil 
zeggen: Verhoovaardigt u niet op het spreken van talen, 
want het 'is door den Heer niet aangezien als zulk eene 
begeerlijke zaak (vs. 21). Daarenboven was het spreken 
in talen geen teeken voor de geloovigen maar voor de 
ongeloovigen, dat wil zeggen: de gave der talen is niet 
door God gegeven als een middel tot stichting der 
Gemeente om in de vergaderingen gebruikt te worden, 
maar tot bewondering en overtuiging der ongeloovi
gen, terwijl de profetie voor de Gemeente was; het
geen ook blijkt uit de aangehaalde plaats, daar God tot 
zijn volk in hunne eigene taal sprak en het spreken 
in vreemde talen voor hen êen bewijs van Gods ongenoe
gen was. 

En nu gaat Paulus over om in verband met het voor
afgaande de gedachten Gods over de inrigting der vergade
ring mede te. deelen. In de eerste plaats dan geeft hij 
door het geschrevene in vs. 23—25 te kennen', dat de 
vergadering der Gemeente alleen uit christenen bestond, 
daar hij de vergaderden van de ongeloovigen scheidt, 
maar tevens dat deze vergadering vrij door ongeloovigen 
moest kunnen bezocht worden, niet om aan haar deel te 
nemen, maar om haar bij te wonen. Indien nu zulk een 
ongeloovige binnenkwam en hij hoorde niets dan vreemde 
talen spreken zoo zou hij denken dat zij uitzinnig waren, 
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indien hij hen echter allen1 hoerde profeteren f zoo zou 
hij overtuigd worden* dat de Heer in hun midden was 
en geoordeeld in zijn hart zdu hij God aanbidden. 

In de tweede plaats regelt hij het gebruik der verschil
lende gaven. Er waren in de korinthische gemeente eene 
menigte gaven aanwezig* en dooi* hunnen hoogmoed op 
deze gaven was er groote verwarring iö hunne vergade
ring ontstaan, daar de een vóór den ander en soms te 
gelijk met den ander wilde spreken. Tegen dit misbruik 
waarschuwt hij met ernst.^nWat is het dan broedersI 
waaneer gg zamenkomt, en een iegelijk van u 
he«ft eenen psalm* heeft eene l ee r , heeft eene 
vreemde t a a l , heeft eene o p e n b a r i n g , heeft 
eene u i t l e g g i n g ; »— laa t a l les tot s t i c h t i n g 
geschieden (vs. 26)! Paulus wil hier zeggen: indien 
gij u vergadert dan komen allen om het een of ander 
'mede te deelen, en daar dan de een voor den ander 
spreken wil ontstaat er wanorde en ontstichting. Het 
laatste keurt h$ af, niet het eerste, hoewel hij ook hier 
bepalingen stelt. De vrijheid der gaven wordt door hem 
volkomen erkent en door deze verzen op eene treffende 
wijze bevestigd, doch de Heilige Geest wil niet dat deze 
vrijheid losbandigheid wordt en daardoor de orde Gods 
veronachtzaamd wordt. Een ieder is volkomen vrij om te 
spreken hetgeen de Geest hem te spreken geeft, doch 
wa,nneer hjj eene taal spreekt daq moet er een uitlegger 
zijn opdat de gemeente gesticht worde, daar dit het 
hoofddoel der vergadering is. Ook was het niet goed 
indien er meer dan twee of drie in talen spraken 
(vs. 27, 28). Evenzoo konden er twee of drie profeten 
de een na den ander spreken, en de anderen moesten dan 
oordeelen. Indien eenen anderen evenwel iets geopenbaard 
was, dan moest de eerste zwijgen, want zij konden allen, 
de een na den ander profeteren, opdat zij allen zouden 
leeren en allen zouden getroost worden; en de geesten 
der profeten, d, i. de werkzaamheid der medegedeelde 
gaven, zijn den profeten onderworpen (vs. 29—32). Zij 
moesten niet gelijk z$n aa î geestdrijvers, die voorgaven 
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niet te kunnen zwijgen* maar den behoorlijken tijd afwachten 
om te spreken. Tot in de kleinste bijzonderheden wordt dus 
hier de orde, waarnaar men zich in de vergadering te gedra
gen heeft, beschreven. Bij de meest mogelijke vrijheid van 
gaven en bij de vrije werkzaamheid des Heiligen Geestes 
moet men zich evenwel aan de orde Gods onderwerpen: 
« w a n t G o d i s g e e n G o d v a n v e r w a r r i n g , m a a r 
v a n v r e d e , g e l i j k i n a l de g e m e e n t e n d e r h e i l i 
g e n " (vs. 33). En daar God een God van vrede of orde is , 
zoo heeft Hij zelf geopenbaard wat Hij onder orde verstaat 
en derhalve is elke afwijking van die orde wanorde bij Hem. 
Men kan een zeer schoon stelsel van bepalingen invoeren om 
de gebreken, die te Korinthe ontstaan waren, te voorko
men; men kan allen het zwijgen opleggen en slechts één 
persoon de magt van spreken geven; men kan een presi
dent verkiezen om de vergadering te besturen — dit alles 
is menschelijk bezien zeer schoon, doch voor God is het 
de grootst mogelijke wanorde, ja nog grooter wanorde, 
dan die er te Korinthe heerschte, aangezien daar het 
hoofdbeginsel der christelijke vergadering^—vrijheid van 
spreken — bestond, terwijl dit hier verloochend wordt. 
Men bedenke dat de Heilige Geest niet te vergeefs 
zijne verschillende gaven uitdeelt en dat men verantwoor
delijk is voor de handhaving der orde Gods, niet voor 
die der menschen. 

De vrouwen nn moeten in de vergaderingen zwijgen; 
het is haar verboden te spreken; zij moeten ondergeschikt 
blijven; hetgeen ook door de wet gezegd wordt (vs. 34, 35). 
Het staat leelijk voor eene vrouw om in het openbaar te 
spreken en indien zij iets te vragen heeft, dan kan zij 
he$ te huis haren man vragen. Want hoe talrijk 
de gaven te Korinthe ook waren, zoo was toch het 
woord Gods van hen niet uitgegaan, noch was het 
alleen tot hen gekomen, en daarom moesten zij zich aan 
de algemeene orde in d,e Gemeente onderwerpen (vs. 36). 
Indien zij beweerden door den Heiligen Geest geleid te 
worden, welnu dat zij dan erkenden, dat hetgeen Paulus 
schreef, «des H e e r e n g e b o d e n " waren (vs. 37). De 
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aanneming van deze woorden zou het bewijs zijn dat zij 
door den Geest geleid werden. Deze verklaring nu des 
apostels is voor ons van het hoogste gewigt, daar zij'ons 
onder de verantwoordelijkheid dezer geboden plaatst. Het 
zal wel onnoodig zijn te herinneren, dat hier niet van 
geboden in den zin van wet gesproken wordt, maar van 
den wil van God, die door zijne kinderen kan volbragt 
worden. Paulus schreef door den Geest, hiervan was hij 
zichzelven bewust en indien men dus hetgeen hij schrijft niet 
opvolgt, dan verwerpt men niet zijn woord maar des Heeren 
woord. Wist men het niet, dat hij door den Geest schreef, of 
geloofde men het niet, welnu zegt hij dat men dan in 
zijne onwetendheid blijve (vs. 38). De geestelijke en een
voudige christenen zouden hem verstaan en erkennen, dat 
hetgeen hij schreef regtstreeks van God afdaalde en de 
uitdrukking der wijsheid Gods was, en dan zouden zij ook 
hunne wegen naar de openbaring dier wijsheid inrigten. 
De geestelijke christen zal gewillig zijne eigene gedachten 
laten varen om zich geheel aan de gedachten Gods te 
onderwerpen; hij zal nooit redeneren over de nuttigheid 
en voortreffelijkheid van deze of gene zaak, maar zich 
bepalen bij de vraag: is zij eene opvolging der wijsheid 
Gods. — Tevens is deze verklaring van groot belang voor 
de ingeving der brieven. Paulus verklaart op stelligen 
toon, dat het »de geboden des Heeren" zijn, die hij mede
deelt. Alles wat dus in verband staat met de orde in de 
Gemeente is door den Heiligen Geest gegeven naar den 
wil van God en niemand heeft het regt zich er van af te 
maken door te zeggen: dat was voor dien tijd. Indien men 
ons eene nadere openbaring des Geestes kan aantoonen, 
waarin deze wordt terug getrokken, zoo zullen wij ons 
daarnaar rigten, tot zoolang echter bhjven wij bij het hier 
geopenbaarde en houden ons aan het woord: «Laat alle 
dingen eerlijk en met orde geschieden!" — niet met de men-
schelijke maar met de goddelijke orde. * 
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Noach en het overblijfsel van Israël. 

Wanneer de Gemeente Tan Jezus door haren Bruide
gom van de aarde zal opgenomen zijn en met den in haar 
wonenden Geest, die haar leidsman was door de woestijn 
en haar aan den Bruidegom overgaf, in het huis des 
Vaders zal wonen, dan zal de zonde en de boosheid hand 
over hand op de aarde toenemen. En geen wonder! die 
Gemeente was het licht der wereld en het zout der aarde. 
Wordt nu het licht weggenomen dan is de duisternis 
volkomen en verdwijnt het zout, dan is het bederf aan
staande. Vele eeuwen had zij in den naam haars Heeren 
de blijde boodschap der zaligheid gepredikt en al het mo
gelijke gedaan om de wereld de verzoening met God te 
doen aannemen, doch haar getuigenis was verworpen — 
en daarop wordt zij, de dag der zaligheid geëindigd zijnde, 
haar ter heerlijkheid en der wereld ter veroordeeling van 
de aarde weggenomen. Dan is de hinderpaal verdwenen, 
die den Antichrist zoo langen tijd wederhouden had zich 
te openbaren. «Want de verborgenheid der ongeregtig-
heid wordt aireede gewrocht, alleenlijk, die hem (den 
Antichrist) nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, 
tot dat Hij (*) uit het midden zal weggedaan worden. 
En alsdan zal de ongeregtige geopenbaard worden, den-
welken de Heer verdoen zal door den Geest zijns monds 
en te niet maken door de verschijning zijner toekomst, 
wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle 
kracht, en teekenen, en wonderen der leugen; en in alle 
verleiding der onregtvaardigheid in degenen, die verloren 
gaan" enz. (2 Thess. 2 : 7—12). Dan zal de satan en 
zijne engelen uit den hemel op de aarde geworpen wor-

(*) Hij, namelijk de Heilige Geest, die in de Gemeente woont, 
en blijft wonen zoolang zij op aarde blijft, zoodat de Gemeente de 
openbaring van den Antichrist in den weg staat, daar bij die opname 
ook de Heilige Geest mede ten hemel vaart. 
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den, en wetende dat hij een kleinen tijd heeft, zal hij de 
volken verleiden en de ongeregtigheid vermenigvuldigen. 
Wel mag er dan in den hemel gezongen worden: »Hier
om bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin 
woont,'' want de verklager der broederen is nedergewor-
pen en hij is overwonnen door het bloed des Lams. Maar 
tevens mag men er wel met klagende stem uitroepen: 
»Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen! want 
de duivel is tot u afgekomen, en heeft grooten toorn, 
wetende, dat hij eenen kleinen tijd heeft" (Openb. 12:9—12). 
Geen wonder dus dat de beschrijving van dien tijd in de 
profeten, in de brieven en in de Openbaring van Johan-
nes ons hart met droefheid en afgrijzen vervult. Het 
zal eene boosheid zijn zooals er van de schepping der 
wereld niet geweest is en daarom zullen er oordeelen en 
plagen komen, zooals er nog nooit geweest zijn noch zijn 
zullen. Gelijk het was in de dagen van Noach, alzoo 
zal het zijn in de dagen van den Zoon des menschen; 
(Luk. 17 : 26) de menschen zullen overgegeven zijn aan 
hunne lusten en begeerlijkheden, zoodat de beschrijving 
van Paulus in Eom. 1 en 2 Tim. 3 volkomen zal be
waarheid worden; de opstand tegen God zal ten toppunt 
gevoerd worden, de zich onafhankelijk gemaakt hebbende 
mensch zal in zijnen dwazen waan in den tempel Gods 
te Jeruzalem een mensch als God aanbidden, die gelijk 
de toovenaars in Egypte allerlei wonderen zal doen om zijn 
gezag te staven — met één woord, het zal met de mensch-
heid dan zijn gelijk het eens met Saul was, van wien 
de Geest des Heeren geweken was, en die toen overge
geven aan de boosheid zijns harten het verderf met rassche 
schreden tegenijlde. 

Want het verderf zal over de wereld komen. Eerst 
zullen de vreeselijke oordeelen, die in de Openbaring onder 
het openen der zeven zegelen, het blazen der zeven ba
zuinen en het uitgieten der zeven fiolen worden voorge
steld, over de wereld komen en millioenen zullen sterven; 
daarna zal de Heer met zijne vele duizende heiligen 
van den hemel komen om den Antichrist en zijn heir te 



149 

verdelgen en dan het vrederijk op te rigten. Dat zal een 
ontzettende tijd zijn! verdrukking en benaauwdheid zal 
de aarde vervullen. Doch gelijk Henoch vóór den zond
vloed was opgenomen alzoo zal ook de Gemeente vóór 
dien tijd ten hemel zijn gevaren en zij zal van daar alles 
op aarde aanschouwen zonder in hare rust gestoord te 
worden. Gelukkige Henoch! Want hoewel het waar is* 
dat Noach onder den zondvloed door de kracht Gods be~ 
waard werd, zoo moest hij toch dat vreeselijke oordeel 
bijwonen en er natuurlijk de smart en de pijn van gevoe
len, daarom ook, gelukkige Gemeente! want hoewel het 
getrouwe overblijfsel van Israël onder die oordeelen door 
den Heer zal bewaard worden, zoo zal zij er geheel van 
verlost zijn en in dien tijd reeds de vreugde des hemels 
smaken. 

Noach toch is eene type van het getrouwe overblijfsel 
van Israël. Gelijk de Heer voor hem eene ark bereidde 
om te midden der oordeelen tegen dezelve beveiligd te 
zijn, alzoo zal God voor zijn volk in den tijd der laatste 
oordeelen een toevlugtsoord bereiden. Na de opname der 
Gemeente zal Israël naar zijn land terugkeeren, stad en 
tempel' herbouwen (Ezech. 36 : 24—28)., alsdan zullen er 
honderd vier en veertig duizend uit allé geslachten der 
kinderen Israëls verzegeld worden (Openb. 7 : è— 8), dit 
zal het getrouwe overblijfsel van Israël zijn, hetwelk 
behouden zal worden en door de aanname van den Mes
sias het vrederijk zal beërven. Dezen zullen in dien tijd 
der oordeelen vóór de openbaring van den Antichrist, 
die in. de helft der week zich in den tempel als een God 
zal plaatsen, als weleer Johannes de Dooper op de aarde 
rondgaan om te prediken: «Het koningrijk der hemelen 
is nabij gekomen — ziet de Messias, de koning komt.'' 
Gelijk Noach zullen ook zij predikers der geregtigheid 
zijn. Het zijn de»broeders," waarvan de Heer in Matth. 25 
bij het oordeel der levenden spreekt en van wier goede 
of kwade behandeling van den kant dier volken het sta$n 
aan zijne regter- of linkerhand afhankelijk ï is. 
, De voorstelling nu van de bewaring van dit getrouwe 
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overblijfsel te midden der oordeelen vinden wij in Openb. 12. 
In een profetisch gezigt wordt ons de geheele geschie
denis van Israël in betrekking tot den Messias afgeschil
derd. »En er werd een groot teeken gezien in den hemel: 
eene vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder 
hare voeten en op haar hoofd eene kroon van twaalf 
sterren; en zij was zwanger, en riep, barensnood heb
bende, en zijnde in pijn om te baren." — Deze vronw 
stelt Israël voor. »En er werd een ander teeken gezien 
in den hemel; en ziet er was een groote draak, hebbende 
zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijne hoofden 
zeven koninklijke hoeden. (Dit is het Eomeinscbe rijk). 
En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels 
en wierp die op de aarde;" d. i. het Romeinsche rijk 
overwon het derde deel van de koningen der aarde en 
vernietigde hunne heerschappij.—»En de draak stond 
voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou 
verslinden, wanneer zij het gebaard zou hebben." — 
Jezus werd door de Romeinen veroordeeld en ter dood 
gebragt. — »En zij baarde eenen mannelijken zoon (Jezus), 
die al de heidenen zou hoeden met eene ijzeren roede; 
en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon." 
Tot zooverre is de voorstelling vervuld; de Messias, 
Jezus Christus, is uit Israël voortgekomen, door de 
Eomeinen veroordeeld en door God in den hemel opge
nomen; hetgeen er nu volgt moet nog geschieden en de 
reden waarom dit gebeurde en hetgeen nog gebeuren 
moet zoo naauw aan elkander verbonden is, terwijl er 
toch reeds 1800 jaar tusschen verloopen zijn, ligt in het 
belangrijke feit, dat God bij de verwerping van Jezus 
opgehouden heeft Israël als volk te behandelen en Hij 
eerst later, wanneer de tijd der heidenen zal verloopen 
zijn, wanneer de vergadering der Gemeente zal plaats 
gehad hebben, wederom den afgebroken draad van Israëls 
geschiedenis zal opvatten. Het getrouwe overblijfsel nu , 
hetwelk in den komenden Messias zal gelooven, zal dan 
door de boosheid en de vervolging der menschen daartoe 
gedrongen, naar het woord des Heeren: »Dat alsdan, 
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die in Jxidea zijn, vlieden op de bergen" (Matth. 24) naar 
de woestijn vlugten »alwaar zij eene plaats had, naar 
door God bereid, opdat zij baar aldaar zonden voeden 
duizend twee honderd zestig dagen" (vs. 6). Deze 1260 
dagen of 3 | jaat is de tijd, waarin de Antichrist zal 
heersenen en de geheele wereld hem zal navolgen — een 
tijd, dien de Heer reeds in Matth. 24 uitvoerig beschreef. 
Wij lezen nu nog verder, dat, nadat de satan uit den 
hemel geworpen en op de aarde gekomen was, »hij de 
vrouw vervolgd heeft, die het manneken gebaard had. 
En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens grooten 
arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in hare 
plaats, alwaar zij gevoed wordt eenen tijd, en tijden, en 
eenen halven tijd (d. i. 3^ jaar), buiten het gezigt der 
slang. En de slang wierp uit haren mond achter de 
vrouw water als eene rivier, opdat zij haar door de rivier 
zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te 
hulp, en de aarde opende haren mond, en verzwolg de 
rivier, welke de draak uit zijnen mond had geworpen" 
(vs. 13—16). Evenals dus Noach in de ark voor den 
zondvloed bewaard werd, alzoo beschermt de Heer ook 
het getrouwe overblijfsel zijns volks Israël in de dagen 
der laatste en groote verdrukking. Zijn arm is nog niet 
verkort, en de aarde zal ook dan nog getuige zijn dat 
Hij zijne uitverkorenen niet doet omkomen, maar hen in 
de benaauwdheid helpt en vertroost. Wie door Hem be
waard wordt is wel bewaard, en die op Hem vertrouwen 
zullen niet beschaamd worden. 

Want ook dat zal ten slotte op de heerlijkste wijze 
voor aller oog geopenbaard worden. Wanneer de godde
loosheid op het hoogste zal gekomen zijn, wanneer alle 
magten en krachten zich tegen God zullen verheffen, 
wanneer de Antichrist zijne godslasterlijke taal ovej?al 
zal doen hooren en men aan zijne voeten zal liggen om 
hem te aanbidden, wanneer uit het geprangde hart der 
vrome Israëlieten de klagt zal opstijgen: »Waak op, 
waarom zoudt Gij slapen, Heer! ontwaak, verstoot niét 
in eeuwigheid. Waarom zoudt Gij uw aangezigt ver-
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bergen? onze ellende en onze onderdrukking vergeten! 
Want onze ziel is in het stof nedergebogen; onze bnik 
kleeft aan de aarde. Sta op, ons ter hulp, en verlos ons 
om uwer goedertierenheid wil!" (Ps, 44 : 2ê-—27) dan zal 
in den heaiel tot de vogelen gezegd worden: «Komt 
herwaarts, en vergadert n tot het avondmaal des graai 
ten Gods; opdat gij eet het vleesch der koningen, en 
het vleesch der oversten over duizend, en het vleesch 
der sterken, en het vleesch der paarden en dergenen, 
die daarop zitten, en het vleesch, van vrijen en dienst
knechten, en kleinen en grooten" (Openb. 19 : 17, 1,8). 
Dan zal de Heer Jezus, de Koning Israëls op een wit 
paard, bekleed met een kleed, dat met bloed geverwd 
is, gevolgd door de heirlegers in den hemel, van boven 
nederdalen om zijn verdrukt en zoo lang halstarrig volk 
nit de hand zijner verdrukkers te verlossen, hen in het 
land der belofte in te voeren en hun dien vrede te schen? 
ken, die aan zijne tegenwoordigheid verbonden is. Ban 
begint het duizendjarige vrederijk, waarin de geregtigheid 
zal heerschen, waar de wolf met het lam zal verkeeren, 
en de luipaard bij den geitenbok nederliggen, en het 
kalf en de jonge leeuw, en het mestvee te zam@n, en 
een klein jongske ze drijven zal. (Jes. 11), 

Heerlijk, heerlijk oogenblik! 
Als na zooveel smart en schrik, 
Isrels Koning zal verschijnen, 
En door 't helder, glansrijk licht 
Van zijn god'lijk aangezigt 
Eensklaps 't lijden doet verdwijnen 

Als 't zoolang geprangde hart, 
Dat in zonde was verward, 
Zich gevoelt door God verkoren; 
En als 't rood geschreide oog, 
Dat niet opzag naar omhoog, 

. : Het zonnelicht ziet gkmenl .,, 
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Als op 't goddelijk bevel 
't Uitverkoren Israël 
Van zijn boeijen wordt ontslagen; 
En verlost van satans magt, 
Door des Heeren wonderkracht 
't Heerlijk vrederijk ziet dagen. 

De vrede met God en de vrede Gods. 

Beiden ontbreken den natuurlijken niensch geheel en al. 
Hij heeft geen vrede met God, en zijn hart geniet den 
vrede Gods niet. Zijn ongeloof verhindert het eene en 
zijne zonden het andere. Alleen daar* waar geregtigheid 
is, is ook ware vrede. Wel kan zich de natuurlijke 
mensch in het bezit der vergankelijke goederen en in het 
genot van de genoegens dezer wereld voor een' oogenblik 
gelukkig gevoelen, maar dit is niet de zalige, onveran
derlijke vrede, die alle verstand te boven gaat. (Fil. 4 : 7). 

Alleen voor den geloovige zijn beiden voorhanden, zoo
wel de vrede raet God als ook de vrede Gods; en hij 
bezit en geniet beide, indien hij door het geloof rust 
waar God rust, dat is, in Christus en zijn werk. Rust 
hij echter daar niet volkomen, dan zijn ook in dezelfde 
mate de zekerheid en de blijdschap zijns harten onvolko
men. En helaas! deze twee heerlijke zaken worden, ten 
gevolge van gebrekkige kennis van de gedachten Gods 
en van het werk van Christus, door vele christenen 
weinig gewaardeerd. Indien toch de vrede met God in 
het geweten krachteloos is gemaakt, hoe veel te meer 
zal niet de vrede Gods in het hart zwak zijn. 

Het is voorzeker wel der moeite waard, om de volheid 
der zegeningen, die wij uit genade in Christus Jezus heb
ben ontvangen, regt te verstaan en naar waarde te schat
ten ; want dan alleen zullen wij God met een gelukkig en 
dankbaar hart kunnen loven. Elk bewijs van onverschil
ligheid tegen dit r«gte verstand zou niets minder dan on-
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dankbaarheid en onverschilligheid jegens God zelven 
verraden. 

Vooreerst dan zal ik met eenige woorden de vraag 
trachten te beantwoorden: Waarop rust de vrede met 
God? Vele geloovigen denken bij de vraag, of zij vrede 
met God hebben, aan hun gevoel en daarnaar rigt zich 
hun antwoord. Zij maken alzoo den vrede met God van 
hun gevoel afhankelijk, en juist daardoor verzwakken zij 
het bewustzijn van dezen vrede in hunne harten. Deze 
vrede staat of valt met hun gevoel, dat zeer veranderlijk 
is en zoo ligt bedriegen kan. Maar Gode zij dank! onze 
vrede met Hem rust op een' beteren en minder bedriege-
lijken grond. Hij is gegrond op het werk van Christus, 
en op dit werk alleen. Er is geen sprake van hetgeen 
ik ben of van hetgeen ik gevoel, maar van hetgeen Hij 
is, en van hetgeen Bij voor mij heeft gedaan, en óf God 
dit voor mij volbragte werk heeft aangenomen. Niets is 
dwazer dan bij het onderzoek van mijnen vrede met God 
den blik op mij zelven te slaan. Ik heb in deze zaak 
niets gedaan, noch kunnen doen; maar ik bezit dezen 
vrede volkomen, omdat ik vast geloof dat Christus dien 
voor mij heeft verworven en dat ik eens voor altoos door 
zijn kostbaar bloed met God ben verzoend. Hij heeft op 
het kruis den scheidsmuur voor altijd weggenomen, en 
door dezen was ik van God gescheiden; Hij is in mijne 
plaats voor alles wat ik was en gedaan had in het oor
deel Gods gekomen, en daarom zijn al mijne zonden voor 
eeuwig weggedaan. »Want dien, die geene zonden gekend 
heeft, heeft Hij (God) zonde voor ons gemaakt, opdat 
wij zouden worden regtvaardigheid Gods in Hem." (2 Kor. 
5 : 21). Deze regtvaardigheid is voor het geloof niet 
meer een voorwerp van vrees, maar van bkjdschap. Zij 
is in Christus Jezus hem tot een kostbaar eigendom gewor
den; zij is het kleed, waarmede hij ten allen tijde in de 
tegenwoordigheid Gods staat. Oordeelt God naar zijne 
regtvaardigheid, dan kan Hij hem niet oordeelen, omdat 
Hij zichzelven niet kan oordeelen. En daar God regt-
vaardig is, zal Hij hem geene zonde toerekenen, want 
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Hij heeft ze allen reeds aan Dien toegerekend, die onze 
plaats heeft vervangen. «Zalig is de man, welken de 
Heer de zonden niet toerekent" (Rom. 4 : 8 ) en deze 
zaligheid is het gelukkige deel van iederen waren geloovige. 

De mensen heeft door de zonde alles verloren; hij bezit 
geene geregtigheid voor God. »Er is niemand regtvaar-
dig, ook niet één" (Rom. 3 : 10). «Maar nn is de regt-
vaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, 
hebbende getuigenis van de wet en de profeten; namelijk 
de regtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus 
Christus tot allen en over allen, die gelooven" (Rom. 
3 : 21 en 22). Wij bezitten deze regtvaardigheid, ons 
in het evangelie geopenbaard, door het geloof in Jezus 
Christus. Het geloof bewerkt ze niet, maar door te ge
looven bezitten wij de regtvaardigheid, die Christus heeft 
bewerkt, »welke overgeleverd is om onze zonden en 
opgewekt om onze regtvaardigmaking" (Rom. 4 : 25). 

God is niet alleen in zijne oneindige liefde nederge
daald in de diepte mijns verderfs en heeft al mijne ellende 
en nooden op zich genomen, maar Hij heeft mij uit deze 
ellende getrokken en verlost, met zijne eigene geregtig
heid bekleed en in zijne zalige tegenwoordigheid geplaatst; 
en iedere vijand of aanklager moet zwijgen en verstom
men. De geregtigheid, waarin de geloovige voor God 
staat, is Christus zelf, die ons van God geworden is . . . 
n to t g e r e g t i g h e i d " (1 Kor. 1 : 30) en in H e m zijn 
wij de g e r e g t i g h e i d G o d s geworden. 

Welk eene rijke en gezegende waarheid! welk een 
heerlijk evangelie!—God heeft in Christus alles terzijde 
gesteld, wat ik te vreezen had, alles geschonken wat mij 
gelukkig kan maken. Ik ge loof , wat Hij gedaan heeft 
en ik ben volkomen geregtvaardigd en voor eeuwig be
houden. J a , om het dierbaar bloed van J'ezus Christus 
voor mij vergoten is het God zelf, die mij regtvaardigt. 
Mijn vrede met God heeft dus een vasteren grond dan 
mijn gevoel. En mijn antwoord is: I k h e b v r e d e m e t 
G o d , want ik geloof met vol vertrouwen, dat Jezus 
dien voor mij heeft gemaakt; ik heb v r e d e , want 
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ik geloof volkomen, dat Jezus »om mijne zonden is 
overgeleverd en om mijne regtvaardigmaking is opgewekt," 
dat Hij al mijne zonden door zijn eigen bloed heeft uit-
gedelgd en ik in Hem de geregtïgkeid Gods ben geworden. 
« G e r e g t v a a r d i g d u i t h e t g e l o o f h e b i k v r e d e 
bij G o d d o o r mi jnen H e e r J e z u s C h r i s t u s " 
(Rom. 5 : 1). 

Wat is nu echter de v r e d e G o d s ? Het is de zalige 
rust, die in God woont. »Hij gaat alle verstand te boven" 
(Fil. 4 : 7). En welk eene genade, welk een zegen voor 
ons, dien vrede te bezitten en te genieten. De Heer 
Jezus zeide tot afscheid aan zijne discipelen: « V r e d e 
l a a t i k u, mi jnen v r e d e g e e f i k u " (Joh. 14 : 27). 
Helaas, hoe weinig wordt hij door de zijnen genoten! 

De vrede Gods kan slechts daar aanwezig zijn, waar 
daadwerkelijke gemeenschap met God is, en deze gemeen
schap is van drie voorwaarden afhankelijk. Ten eerste moet 
ik door het geloof hebben verstaan, dat om het werk van 
Christus er geen sprake meer is van mijne zonden; dat door 
zijn offer niet alleen al mijne zonden als schuld zijn wegge
daan, maar ook dat de zonde als toestand, het in mij wonende 
zondige beginsel voor eeuwig is geoordeeld — »zoo is er dan 
geene verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn'' 
(Som 8 : 1) , — en dat de Heilige Geest in mij woont. 

Ten andere moet ik overtuigd zijn, dat mijn levens
toestand voor God niet meer in het vleesch is, maar 
in den Geest en in den opgewekten Christus, derhalve, 
dat ik niettegenstaande mijne gebreken en struikelingen, 
volkomen aangenaam en bemind ben in Gods geliefden 
Zoon. «Gel i jk Hij (namelijk Jezus) i s , zoo zijn ook 
wij in d e z e w e r e l d " (1 Joh. 4 : 17). « . . . D a t 
Gij h e n l i e f g e h a d h e b t , ge l i j k Gij mij h e b t 
H e f g e h a d " (Joh. 17 : 23). «De V a d e r z e l f h e e f t 
u l i e f . . ." (Joh. 16 : 27). 

En in de derde plaats moet ik al mijne zorgen in de 
omstandigheden dezes levens volkomen op Hem werpen. 
« W e e s in g e e n d i n g b e z o r g d , m a a r l a a t Uwe 
b e g e e r t e n i n a l l e s , d o o r b i d d e n en' s m e e k e n , 
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me t d a n k z e g g i n g b e k e n d w o r d e n bij G o d ; en 
de v r e d e G o d s , d ie a l l e v e r s t a n d t e b o v e n 
g a a t , z a l u w e h a r t e n en u w e z i n n e n b e w a r e n 
in C h r i s t u s J e z u s (Fil. 4 : 6, 7). God neemt onze 
zorgen op zich, opdat wij zijnen vrede zouden genieten. 

Hoe meer nu dit alles in onze harten door het geloof 
levende is, des te inniger en gelukkiger zullen wij ook 
in de gemeenschap Gods wandelen en zijnen vrede sma
ken. Eenige onzekerheid echter in deze zaken stoort de 
gemeenschap en schokt den vrede. 

Het genieten van den vrede Gods in onze harten is 
dus, gelijk wij aangetoond hebben, van onze praktische 
gemeenschap met God afhankelijk. Het werk van Chris
tus heeft ons tot deze gemeenschap bekwaam gemaakt en 
wij brengen haar in beoefening door het geloof en door 
de kracht des Heiligen Geestes, die in ons woont. Door 
het geloof zijn wij volkomen in rust over onze zonden, 
door het geloof verstaan wij de betrekking waarin God 
ons in Chiistus tot zich gebragt heeft en door het geloof 
stellen wij ons met al onze zorgen in zijne hand. J a 
door het geloof worden wij door zijne kracht geleid en 
door zijn licht beschenen, en door het geloof verstaan 
wij, dat God altijd voor en met ons is, dat Hij al onze 
zwakheden en verzoekingen kent en dat Hij de liefde is. 

Twee zaken echter kunnen deze zalige gemeenschap 
ligtelijk verstoren en verflaauwen. Door ons met gedach
ten, woorden of daden te verontreinigen en ons niet 
geheel en onverdeeld van ganscher harte van de wereld 
en hare beginselen af te scheiden. Deze beide dingen 
zijn voor vele geloovigen de bron van veel onrust en 
smart. De gemeenschap Gods kan alleen geoefend wor
den met een gereinigd en onverdeeld hart. Indien wij 
nalatig zijn om ons zelven te oordeelen en door Jezus 
te laten reinigen, of onverschillig omtrent onze afzondering 
van het kwade, dan kan ons hart onmogelijk in de gemeen
schap Gods gelukkig zijn en zijnen vrede genieten. 

»De H e e r nu des v r e d e s ze l f g e v e u v r e d e 
t e a l l e n t i jd , i n a l l e r l e i wijze" (2 Thess. 3 : 1 6 ) . 
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*Weest blijde met mij!" 
(Luk. 15) 

Deze liefelijke woorden verklaren ons de groote vreugde, 
die de Heer zelf in onze redding heeft, en wij kunnen 
onze gedachten niet genoeg daarmede bezighouden. Wij 
vergeten zoo ligt, dat het Gods eigene vreugde is den 
armen' pelgrim tot zijn liefdevol hart te zien terugkeeren — 
zulk eene groote vreugde, dat Hij zeggen kan: »Weest 
blijde met mijl" — «laat ons eten en vrolijk zijn" — men 
"behoorde dan vrolijk en blijde te zijn." Hij zegt niet: 
»Laat hen eten en vrolijk zijn." Dit was onmogelijk. 
God zelf is verblijd over de redding. Dat is de heerlijke 
waarheid, die ons in Lukas 15 geleerd wordt. De her
der was verblijd, zijn schaap te vinden. De vrouw was 
verblijd, haren penning te vinden. De vader was verblijd, 
zijnen zoon te omarmen. God is verblijd, de verlorenen 
terug te brengen; en de stroom der vreugde, die de gasten 
daarboven vervult, als één zondaar zich bekeert, vindt 
zijne diepe en onuitputtelijke bron in het onveranderlijke 
hart Gods. «Alzoo, zeg ik ulieden, is er blijdschap voor 
de engelen Gods, over éénen zondaar, die zich bekeert." 
Niemand is echter zóó verblijd over het behoud eener 
ziel, als God zelf. 

Geene gedachte is zoo overweldigend voor de ziel en 
zoo roerend voor het hart. Niets kan dit overtreffen. Zij 
geeft een volkomen duidelijk en overtuigend antwoord op 
de leugen van den satan in het paradijs en op den duisteren 
argwaan des harten. Wie kan deze woorden: «Laat ons 
vrolijk zijn," van de lippen en uit het hart des Vaders 
gevloeid, vernemen en dan nog aan zijne volkomene liefde 
twijfelen? Hoe kon er in het hart van den verlorenen 
zoon nog eene schaduw van twijfel overblijven, toen hij 
zag, dat er niemand in huis zoo vrolijk was over zijne 
terugkomst, als zijn vader zelf? De woorden: «Laat 
ons vrolijk zijn," zijn voorzeker met bijzondere kracht in 
zijn hart gevallen. Zulk eene ontvangst had hij niet ver
wacht. Binnen gelaten en tot een dienstknecht gemaakt 
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te worden — eene plaats in huis te bekomen — dat zou 
reeds zijne hoogste verwachting overtroffen hebhen. Hoe 
gelukkig zal hij niet geweest zijn, toen hij zijnen vader 
hoorde zeggen: «Laat ons vrolijk zijn!" Waarlijk, dat 
overtrof alle gedachte. En toch waren dit de eigene 
woorden des vaders. Hij was waarlijk met vreugde ver
vuld, toen hij den armen, onwaardigen verkwister weder 
aan zijn hart kon drukken. De zoon wist niet waarom, 
maar het was zoo. De vader was hem om den hals ge
vallen en -had hem gekust, zelfs toen hij zijne slechte 
kleederen nog aan had. Zonder één verwijt had hij hem 
in zijne armen gesloten. In denzelfden oogenblik, dat hij 
nog over zijne aanname in twijfel was, lag hij in de armen 
zijns vaders. En om op alles de kroon te zetten en iedere 
schaduw van twijfel en vrees weg te nemen, hoorde hij de 
woorden des vaders: «Laat ons eten en vrolijk zijn!" 

Waarde lezer! denk een oogenblik over dit alles na; 
bedenk, dat het Gods eigene vreugde is den slechtste der 
slechten tot zich te brengen. Een zondaar, die tot Jezus 
komt, vervult God met vreugde. Wonderbare gedachte! 
Heerlijk geheim der liefde! Een arm zondaar kan bij 
God vreugde te voorschijn roepen! O wie kan bij zulk 
eene genade nog aan twijfel of vrees plaats geven? De 
Heer zelf vervulle het hart mijner lezers met volkomen 
vertrouwen en zaligen vrede! 

De Gemeente wachtende op Jezus' komst. 

O Hoop der ziel! o Morgenster! 
Verschijn aan 's hemels trans. 

Breek door, verjaag den duistren nacht 
Door uwen heldren glans. 

Op aarde vreemd, zoo wachten w' U; 
Verlaat des Vaders troon, 

Kom met een overwinningskreet, 
Aanvaar uw Koningskroon! 
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O Jezus! kom met het geroep, 
Met des Archangels stem, 

En breng uw duur gekochte Bruid 
In 't schoon Jeruzalem! 

J a , roep d' ontslaapnen uit hun graf 
Door 't blij bazuingerucht, 

En doe' hen U, met ons te zalm, 
Ontmoeten in de lucht. 

Geen rustplaats zoeken wij op aard 
Geen pracht of heerlijkheid; 

Ons oog ziet op de koningskroon 
Voor U en ons bereid* 

Maar, dierb're Heer, hoe heerlijk schoon 
Die kroon ook wezen moog" 

Wat is zij bij die betre hoop 
U zelf te zien omhoog! 

Wat bij die vreugd, die zaalge vreugd, 
Zoo heerlijk, rein en vrij; 

Van eeuwig met U één te zijn, 
Te wandlen aan' uw zij? 

Die vreugde is reeds ons deel op aard, 
Maar Heer! alleen omhoog 

Zult G' uw volmaakte liefd' en trouw 
Vertoonen aan ons oog. 

Daar aan uw hart zal uwe Bruid 
Aanschouwen die gena, 

Waardoor haar losprijs werd betaald 
Op 't bloedig Golgotha. 
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BESCHOUWING 
OVER DEN 

EERSTEN BRIEF VAN P A U L U S AAN DE 
KORINTHIEES. 

HOOFDSTUK XV. 

Behalve de verschillende verkeerdheden, die er te 
Korinthe waren, was het den Satan ook gelukt eene groote 
dwaling ia hun midden ingang te doen vinden, namelijk 
de loochening van de opstanding der dooden. Oögenschijn-
lijk was dit slechts een gering verschil» daar het de 
vraag betrof of het Ügchaam, dat tot stof wederkeerde, 
zou opgewekt worden. Doch door deze dwaling werd dè 
grondslag des christendoms aangetast, wafit indien er 
geene opstanding der dooden bestaat, dan is ook Chris
tus niet opgewekt, en indien Christus niét opgewekt is, 
dan zijn onzó zonden niet weggenomen en dan is het 
evangelie eene fabel. En nu de apostel dit onderwerp gaat 
behandelen, doet hij vooraf opmerken, dat hetgeen hij zou 
uitleggen den Korinthiërs reeds bekend was, dat het het
zelfde evangelie was hetwelk hij hun te voren Verkondigd 
had, hetwelk zij hadden aangenomen, in hetwelk zij 
stonden en door hetwelk zij zalig waren gemaakt, tenzij 
hun geloof ijdel en te vergeefs ware (vs. 1, 2). Hij noemt 
dë leer van de opstanding der dooden liet evangelie, omdat 
die leer het allervoornaamste bestanddeel van het evangelie 
uitmaakte en ten allen tijde door de apostelen op den 
voorgrond was gesteld. Indien toch Christus niet is op
gewekt, wat voor zekerheid hebben wij dan dat Hij onze 
zonden heeft weggenomen, want Hy is voor onze zonden 
gestorven naar de Schriften en is begravefl (vai 3). Is Hij 

v. 11 
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in het graf gebleven, dan heeft de dood Hem in zijne 
heerschappij gehouden, en daar de dood de bezoldiging 
der zonde is, zon dit alleen bewijzen dat Hij wel voor 
zichzelven, maar niet voor ons betaald heeft, en dus zou
den wij nog beladen zijn met onze zonden. En indien dit 
waar was dan hadden zij te vergeefs geloofd. Door het 
herinneren aan deze waarheden had hij een vast fonda
ment gekozen voor zijne bewijsvoering; het behoud der 
Korinthiërs en van ons hangt af van het feit der opstan
ding, want indien de dooden niet opstaan, zoo is ook 
Christus niet opgestaan, daar Hij wel degelijk gestorven is. 

Het eerste wat Paulus daarom doet is het feit der op
standing van Christus buiten allen twijfel te stellen door 
de onwraakbaarste getuigen, zoowel als door zijne eigene 
getuigenis, want ook hij had den Heer gezien. Deze was 
van Cefas, daarna van de twaalven gezien, daarna van 
meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, (vs. 5, 6) — 
hoogstwaarschijnlijk in Galilea waar de Heer hen beschei
den h a d , — van welke het meerendeel nog leefde om 
getuigenis van dit feit te kunnen . afleggen. Voorwaar 
een gewigtig bewijs voor Jezus opstanding! Nog zoo 
langen tijd daarna waren zoovele levende getuigen van 
dit heerlijke feit aanwezig, en men moet dus bij de loo
chening van Jezus opstanding, deze allen of voor bedrie
gers of voor dweepers verklaren. Daarna is Hij gezien 
van Jakobus, daarna van al de apostelen — de eerste 
maal was Thomas afwezig, de tweede maal niet (vs, 7). 
»En ten l aa t s t e van a l l en is hij ook van mij, a ls 
van een' onti jdig gebo rene , gez i en" (vs. 8). Paulus 
had in een gezigt op den weg naar Damascus Jezus in 
den hemel gezien. Eerst later, wanneer de Israëlieten 
zich bekeerd zullen hebben, zullen zij Hem zien, dien zij 
doorstoken hebben. Aan Paulus viel dus een voorregt 
te beurt , hetwelk eerst later door de anderen zal geno
ten worden, en daarom noemt hij zich een ontijdig ge
borene —• een die vóór zijnen tijd komt. « W a n t ik ben 
de mins te van de a p o s t e l e n , d ie n ie t w a a r d i g ben 
een apos te l g e n a a m d te worden , daa rom dat ik de 
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G e m e e n t e Gods ve rvo lgd heb" (vs. 9). Welk een 
ootmoed! Neen, Paulus had niet vergeten wie hij geweest 
was en wat hij gedaan had; hij durfde dit vrijmoedig en 
openlijk te helijden, maar hij deed het met een diep ge
voel van smart en niet zoo als men zoo dikwijls hoort op 
eenen lossen en onverschilligen toon. Doch één ding 
vergat hij bij deze belijdenis niet — de genade Gods te 
prijzen die hem, den onwaardigsten, had aangenomen: 
«Doch door de genade Gods ben i k , dat ik b e n ; 
en zijne genade aan mij is n ie t ijdel g e w e e s t , 
maar ik heb ove rv loed ige r gearbe id dan zij a l l e n ; 
doch n i e t i k , maa r de genade G o d s , die met mij 
i s" (vs. 10). Ziedaar de ware ootmoed! zij erkent niet 
alleen eigene schuld en ellende, maar tevens met vrijmoe
digheid de door God geschonkene genade. Alleen het 
eerste zonder het tweede te belijden is een bewijs van 
hoogmoed, daar men alsdan nog niet gekomen is tot 
het loslaten van zichzelven en het zich op genade over
geven in de handen Gods. Het kan nooit een bewijs van 
hoogmoed maar wel van nederigheid zijn, indien men 
roemt in de genade Gods. 

De opstanding van Christus was dus een feit door eene 
lange rei van geloofwaardige getuigen gestaafd en wie ook 
het evangelie predikte, allen kwamen zij hierin overeen dat 
Christus opgestaan was (vs. 11). «Indien het nu echter waar 
is dat Christus is opgestaan, hoe zeggen dan sommigen 
onder u , dat er geene opstanding der dooden is?" is de 
natuurlijke vraag van Paulus; want indien er geene 
opstanding der dooden is, dan is ook Christus niet opgestaan. 
Indien gij het eene gelooft, dan moet gij ook het andere 
gelooven, want het een is het gevolg van het andere, 
of sluit het andere buiten. Indien echter Christus niet 
is opgestaan, dan is onze prediking ijdel en ijdel is uw 
geloof, en dan zijn wij valsche getuigen Gods, want wij 
hebben van God — naar den wil van God — getuigd, dat 
Hij Christus- uit de dooden heeft opgewekt, en dit is eene 
leugen zoo de dooden niet opgewekt worden. Ja wat 
nog meer is, indien Christus niet opgewekt is dan zijt 

11* 
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gij nog in uwe zonden,, daar God Hem. dan niet- heeft' 
aangenomen en geregtvaardigd> van de zonden,. en dan. 
zijn ook degenen die in Jezus ontslapen zijn verloren. 
En wat de levenden betreft,, die op Christus hopen, die-
zijn dan de ellendigste van alle menschen, daar zij door 
hun! geloof niet alleen zich; van de wereld afscheiden, 
maai" ook door baar vervolgd worden — en.dat voor niets! 
Neen! dan is hett beter te eten en te drinken en vrolijk 
te zijn, want morgen,sterven wij. (jvs. 12—19} Doch Gode 
zij dank! de opstanding vani Christus en dus de opstan
ding der dooden ïs geene fabel;, maar een. feit— eenrfeiti 
van de heerlijkste gevolgen-, hetwelk ons d'öet: deelen; in 
al de zegeningen des hemels, der eeuwige zaligheid bij; 
God en bij Christus. 

Doch de Heilige Geest! verkondigt ons. hier niefi allëett 
' esne leer over de opstanding der dooden * maar Hij past 
deze waarheid op ons toe. Christus is door de magt Godsi 
uit de dooden opgewekt?, nadat Hij in onze plaats den. 
dood had ondergaan. Door deze opstanding heeft God 
in Christus voor den mensch. de verlossing van de magt 
des satans en des doods aangebragfc. Met de zonden bela
den is Hij gestorven en heeft dus de bezoldiging der zonde 
ontvangen, met de zonden daalde Hij in het graf te? neer — 
doch zonder zonde stond Hij ten derden dage op als 
overwinnaar over zonde en duivel. De dood kon Hem 
niet houden en nu is Hij de eersteling geworden dèrgenen, 
die ontslapen zijn. Zij wachten op de uitoefening der godde
lijke magt, die hen uit hunne graven zal te voorschijn 
roepen. Christus neemt eene bijzondere plaats in; Hij: is 
de eersteling en heeft het leven in zichzelven. Dit leven 
is het onze en daarom hebben wij deel aan zijne opstan
ding, en zullen even als Hij uit de dooden opstaan. 
Indien Hij de overwinning niet behaald had, dan zouden 
wij altijd in de gevangenis gebleven zijn» doch nu wij 
zijn leven en zijnen Geest ontvangen hebben, en Hij de eer
steling is dergenen die ontslapen zijn, zijn wij verzekerd, dat 
wij deel zullen hebben aan alles wat Hij bezit, en een
maal ook naar het ligchaam aan Hem zullen gelijk zijn. 
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Deze opstanding nu is niet alleen eene opstanding der doo
den, maar de door den Geest levend gemaakten zullen als de 
voorwerpen der goddelijke gunst uit hunne graven opstaan; 
de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, an zijne 
toekomst (vs. 23). Wij zullen met Christus vereenigd 
zijn in de opstanding; wij zullen niet alleen den dood 
verlaten, maar gelijk Hij de dooden. Zonder twijfel zal 
God alle menschen uit het graf doen opstaan en dat door 
de magt zijns Zoons, maar de opstanding der goddeloozen 
zal geene overwinning over den dood zijn; zij zal 
integendeel een tweede dood zijn, waaruit men onmo
gelijk meer zal kunnen verlost worden. De eene is 
de opstanding des levens of de «erste opstanding, de 
andere de opstanding des doods {©penb. 20)* Over het 
algemeen wil men de opstanding der regtvaardigen én 
der onr egt vaardigen te gelijk laten plaats vinden, hetgeen 
èn door deze plaats èn door vele anderen bestreden wordti 
Een iegelijk zal in zijne orde opstaan. Ten eerste Chris
tus , ten tweede die van Christus zijn in zijne toekomst — 
dit zijn dus de regtvaardigen — t e n derde de overigen der 
dooden, die na de duizend jaren voor den grooten witten 
troon zullen staan, om geoordeeld te worden. De eerste 
opstanding heeft dus vóór en de tweede na de duizend 
jaren plaats. 

Deze opstanding nu moet dooreenen mensch zijn. « W a n t 
dewijl de dood door een mensch i s , zoo is ook de 
ops t and ing der dooden door een mensch" (vs. 21). 
De mensch had gezondigd en God onteerd, en God kon 
alleen voldaan worden, wanneer Hij door den mensch 
weder verheerlijkt werd. Niemand van Adams nakome
lingen was hiertoe in staat, en daarom gaf Hij zijnen 
eenigen Zoon opdat Hij mensch zou worden, niet een 
nakomeling van Adam, maar een rein en heilig mensch. 
Deze kon, nadat Hij God volkomen verheerlijkt had, 
zichzelven Gode opofferen tot een zondoffer voor den 
mensch- Aan het kruis bragt Hij , de mensch «Feztts 
Christus, het offer voor den mensch, hetwelk God naar 
zijne geregtigheid eischte, opdat <le mönsch jaet Hem 
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zou kannen verzoend worden. Hij stierf als mensch voor 
den mensch en Hij stond als mensch op voor den mensch. 
Door deze opstanding nu ontvlugten wij den toestand, in 
welken de zonde en hare gevolgen ons konden bereiken; 
en de zonde kan- in den toestand waarin wij nu zijn 
haren noodlottigen invloed niet meer uitoefenen; wij zijn 
voor altijd buiten de grenzen harer heerschappij. De 
zonde, de magt des duivels blijven voor altijd buiten deze 
nieuwe schepping in welke wij gebragt zijn, en die de 
vrucht van de magt Gods is. Christus is de tweede 
mensch en met Hem zijn wij ééne plant zoowel in zijnen 
dood als in zijne opstanding. Hierdoor komen wij tot 
eene diepere kennis van vs. 22 : «want gelijk zij a l l e n 
in Adam s t e r v e n , alzoo zu l l en zij ook in C h r i s t u s 
a l len levend g e m a a k t worden." Er worden ons hier 
twee hoofden van een geslacht voorgesteld — Adam en 
Christus. Het geslacht uit het hoofd voortgekomen is 
afhankelijk van dat hoofd. Adam bragt den dood te 
midden zijner afstammelingen, en daarom is de dood het 
beginsel hetwelk den eersten Adam kenmerkt. Christus, 
in wien het leven is, brengt het leven te midden der 
zijnen, deelt hun het leven mede; het leven is dus het 
beginsel hetwelk den tweeden Adam kenmerkt. En dit 
leven is de magt der opstanding zonder welke Christus 
het leven niet aan de zijnen had kunnen mededeelen — 
het tarwegraan was volmaakt in zichzelven, maar zon
der in de aarde te vallen, zou het alleen gebleven zijn; —• 
maar Hij is gestorven voor hunne zonden, en nu deelt 
Hij hun het leven mede, hun al hunne zonden vergeven 
hebbende. 

Allen, die van Christus zijn, zullen dus opstaan en 
deel hebben aan de opstanding uit de dooden. Paulus 
treedt hier in geene bijzonderheden, maar geeft slechts 
eene algemeene schets van hetgeen er gebeuren zal. Hij 
is aan het bewijzen van de opstanding, en daarom spreekt 
hij slechts zeer kort over deze dingen, en in zooverre het 
met zijn onderwerp in verband staat. Wanneer dus, die 
van Christus zijn, in zijne toekomst zijn opgewekt, dan zal 
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liet einde zijn, doen niet voor dat Hij als Koning duizend 
jaren zal geheerscht hebben. Er is dus tusschen.de opstan
ding der regtvaardigen en het einde, wanneer de godde-
loozen ten oordeel zullen opgewekt worden, een tijdsverloop 
van minstens duizend jaren. Gedurende dat tijdvak zal 
Christus als Koning op aarde heerschen, tot dat Hij al de 
vijanden onder zijne voeten zal gelegd hebben (vs. 25). 
Allen zullen Hem onderworpen worden, hetzij door vrij
willige aanname zijner heerschappij; hetzij door zijn oordeel. 
»De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood" 
(vs. 26). Daar Hij den dood overwonnen heeft, zoo zal 
Hij door zijn magtwoord alle dooden doen opstaan en hen 
aan de heerschappij des doods ontrukken; om hen daarna 
het oordeel hunner ongehoorzaamheid aan Hem en hunner 
verwerping van Hem te doen ondergaan, hetwelk bestaan 
zal in het werpen in den poel des vuurs. Nadat dus alle 
ontslapene heiligen deel ontvangen hebben aan de op
standing uit de dooden, zal Jezus duizend jaren als Koning 
op aarde heerschen om zijne vijanden te onderwerpen, 
aan het einde van welke heerschappij Hij ook den laatsten 
vijand, den dood, zal te niet doen, en daarna zal het 
einde zijn, wanneer hij het koningrijk aan God en den 
Vader zal overgegeven hebben. God heeft hem alle din
gen onderworpen; «doch wannee r Hij zeg t , da t 
a l l e d ingen onderworpen zijn, zoo is he t duideli jk, 
dat Hij u i tgenomen w o r d t , die h e m a l le d i n g e n 
onderworpen heeft. E n w a n n e e r hem al le d i n g e n 
zu l len onde rworpen zijn, dan za l ook de Zoon 
zelf o n d e r w o r p e n worden d i e n , d ie hem a l le din
gen onde rworpen hee f t , o p d a t God zij a l les in 
a l l en" (vs. 27,28) . 

Bij de beschouwing van deze plaats merke men op 
dat, wanneer hier gezegd wordt, dat ook de Zoon zelf 
zal onderworpen worden aan God, zulks niet van zijne 
natuur gezegd wordt, maar met betrekking tot de heer
schappij over alle dingen. Deze zal Hij, nadat Hij allé 
dingen aan zijne voeten heeft onderworpen en alle heer
schappij, en alle magt en kracht zal te niet gedaan 
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hebben, aan God overgeven, daar God het hoofd van 
alles moet zyn. Dan zal Jezus, als Zoon, als mensch 
onderworpen zijn, en dat dit geene willekeurige verkla
ring is, bewijst ons Ps. 8 waaruit Paulus in vs- 27 eenige 
woorden aanhaalt. De hoofdinhoud van dien Psalm is 
de onderwerping van alle dingen aan den mensch. God 
heeft daarvan niets uitgezonderd, (Hebr. 2) dan alleen 
zijne eigene onderwerping. Wanneer die onderwerping 
zal volbragt zijn geeft Christus de geheele heerschappij aan 
God over, en wordt Hij zelf als Zoon onderworpen. Hij 
houdt nooit op één met den Vader te zijn, evenmin als 
zulks het geval was toen Hij in vernedering op deze 
aarde wandelde; maar zijne heerschappij zal alsdan op» 
honden, en Hij zal zijne plaats eeuwiglijk als mensch 
innemen, als hoofd van het geheele huisgezin der ver-r 
losten, hoewel H|j tevens blijft — God te prijzen in 
der eeuwigheid, één met den Vader. 

Nadat- Paulus nu van vers 20—28 in eenen tusschen*; 
zin de. gedachten Gods met betrekking tot de opstanding 
had medegedeeld ^ gedachten, die de opstanding der geloo-
vigen aan die van Christus verbinden en hen hetzelfde 
deel met Hem, verkondigen, die ons de regering van 
Christus doen aanschouwen, eindigende in de onderwer* 
ping van alle dingen eerst aan Hem en daarna door zijne 
eigene onderwerping aan den Vader, die ons Christus 
voorstellen als de tweede mensch, de laatste Adam, tot 
in eeuwigheid het hoofd van zijn geslacht — vat de apos-, 
tel den draad zigner bewijsvoering in vs. 29 weder op, 
die hij vervolgd tot vers 84, waar hij de wijze der opstan
ding gaat behandelen. En wanneer men vers 20—2,8 
als eenen tusschenzin beschouwt dan is de verklaring 
van vers 29—34 volstrekt niet moeijehjk. De apostel 
had in vs. 18 gezegd, dat indien de dooden niet op'ston* 
den, zij die jn Christus ontslapen waren, verloren zouden 
zijn, en dat de levenden de ellendigste van alle menschen 
waren; in vers 29 nu komt hij op deze punten terag, en, 
spreekt over degenen, die voor de dooden gedoopt wor* 
den in verband met de ontkenning van de opstanding dep 
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dooden. Wat — zegt hii met nog meerderen nadruk dan 
in verj 1$ — wat zullen zij doen die voor de dopden 
gedoogt worden? zoo de dooden niet opgewekt worden? 
En yeryplgens toont hij aan hoe hij de ellendigste van 
alle menscjien is , zoo de dooden niet opgewekt worden, 
want ieder ppgenblik was hij, menschelijk gesproken, in 
gevaar van te sterven. Voor de dooden gedoopt wordeii 
wil dus zeggen: christen worden met he,t oog op hen, 
die in Christus ontslapen., en bijzonder met het oog 
pj> hen, die voor zijnen naam ter dood gebragt waren; 
pf met andere woorden even als in de gelederen van een 
jeger voor de gesneuvelde soldaten telkens weder nieuwe 
in de plaats komen, zoo kwamen pok de nieuw bekeer
den als het ware in de plaats der gestorvenen of gedopden 
en lieten zich met het oog op hen doppen; dit zpu eene 
dwaasheid geweest zijn indien de dopden niet opstaan (*). 

|£vên zop dwaas zpu het geweest zijn, dat hij zich 
iede,ren dag in levensgevaar bevond en als het ware stierf, 
indien de doo^ei^ niet opgewekt werden. Èn bij den roem 
dien hii had in Christus Jezus den Heer, was hii vqor 
z.ynen naam eiken dag in gevaar van zijn leven en dit was 
vpprnamelijk te Efeze geweest, waar de woejle der men-j-
schen zulk eene hoogte had bere|kt, dat zij als wilde dieren 
met hem gevochten hadden, (zie 2 Kor. 1: 8-9; 4: 8,—12). 
Dat het yechten tegen de beesten hier̂  niet letterlijk 
maar figuurlijk moet opgevat werden is, dunkt ons, duidelijk? 

vooral daar deze spreekwijze meer gebruikelijk is, (zie 2 
Tim. 4 : 1 7 ) . ' " ; 

Bij deze gan^che redenering over de opstanding spreekt 
Paulus niet over de pnsterfelijkheid der ziel, hpewel deze 
in de ppstanding begrepen is, maar pver de opstanding 
van den mensen. Dê  mensch beslaat uit ziel en ligchaam, 
bij. moet rekenschap afleggen van de dingen, die hij in 
tjèt ligchaam g^aan heeft, en dit zal hij apen wanneer 
hij opslaat. Bij zijnen dood word^ de ziel van het ligchaam 

(*) Set woord door »vöor" vertaald in den zin »voor de dooden'1 

vrwêt ü dazen en in andere brieven1 van Eiulus gewoonlijk gebruikt 
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gescheiden, hetzij hij gelukkig of ongelukkig is; het oor
deel Gods wordt dan nog niet uitgeoefend en de geloovige 
nog niet met heerlijkheid bekleed. Zoodra men dus de 
opstanding loochent, dan ontkent men de ware betrekkin
gen van God tot den mensch, en men maakt van den 
dood het einde des menschen. Wel zou dit in overeen
stemming zijn met den wil des menschen, doch wee hem! 
die het denkt, hij zal op eene ontzettende wijze bedrogen 
uitkomen. Daarom zegt Paulus: »Dwaa l t nie t . Kwade 
z a m e n s p r e k i n g e n b e d e r v e n goede zeden. W o r d t 
n u c h t e r e n in g e r e g t i g h e i d en zond ig t n i e t ; want 
sommigen k e n n e n God n i e t ; ik zeg he t u to t 
s c h a a m t e . " (vs 33,34) Paulus houdt de zedeloosheid als 
de bron van de loochening der opstanding, en dit is zeer 
duidelijk, want zoo er geene opstanding is: laat ons eten 
én drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. 

Doch de nieuwsgierige geest des menschen vraagde: 
« H o e w o r d e n d e d o o den o p g e w e k t ? e n m e t h o e d a -
n i g een l i g c h a a m k o m e n zij?" (vs..35). De apostel be
antwoordt deze nieuwsgierige vragen niet; hij verwijt in te
gendeel den mensch die dit vraagt zijne dwaasheid, daar hij 
dagelijks in de natuur deze dingen kan aanschouwen. De 
zaadkorrel toch, die in de aarde geworpen wordt, moet 
eerst sterven en alsdan komt de halm te voorschijn naar 
den wil des Scheppers, een iegelijk graan heeft zijn eigen 
ligchaam (vs. 36—38)- En dit is niet alleen een zinne
beeld der opstanding, maar verklaart ook tevens hare 
natuur en mogelijkheid, daar bij den dood des ligchaams 
niets meer dan de kiem behoeft over te blijven om er het 
nieuwe ligchaam uit te voorschijn te doen komen. Het 
opstandingsligchaara nu, eene vrucht van de magt Gods, 
zal naar den vrijen wil zijn van Hem, die het tot eene 
heerlijke woning voor de ziel geeft; evenwel zal het altijd 
een waarachtig menschelijk ligchaam blijven. Het zal 
een ligchaam zijn geheel geschikt voor deszelfs bewoner. 
Er zijn verschillende soorten van ligchamen, er zijn 
hemelsche en aardsche ligchamen, de heerlijkheid der zon 
en der maan is verschillend, en de eene ster verschilt in 
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heerlijkheid met de andere ster (vs. 39—41). Dat hier 
geene spraak is van trappen of graden in de hemelsche 
heerlijkheid is duidelijk uit 1 Joh. 3 : 2. Wij zul
len Hem gelijk wezen, want wij zullen Hem zien ge
lijk Hij is. Indien wij allen ook naar het ligchaam 
Hem gelijk zijn, dan zijn wij ook onderling gelijk en kan 
er dus geen spraak zijn van graden in onze heerlijkheid. 
Wij zeggen onze heerlijkheid, want het is de Gemeente, 
de vervulling van Hem, die alles in allen vervult, die 
aan Hem volkomen zal gelijk zijn. Wij behooren tot 
den hemel en zullen eene hemelsche heerlijkheid deelachtig 
zijn. Doch er is ook eene aardsche heerlijkheid, daar 
zullen aardsche ligchamen zijn. Degenen, die deze ligcha-
men ontvangen, zullen evenwel volkomen gelukkig zijn, 
omdat hun ligchaam overeenkomt met den bewoner. Zij, 
die vóór het duizend-jarig rijk zullen_ opstaan om aan de 
heerlijke regering van Christus op deze aarde deel te 
nemen, zullen in tegenoverstelling van de Gemeente, die 
den hemel bewoont, en daarom een hernelscb ligchaam 
heeft, met aardsche ligchamen opgewekt worden—-een 
hemelsch ligchaam zou voor hen niet passend zijn. 

Doch hetgeen ons hier medegedeeld wordt is niet alleen 
het feit der opstanding zelf, maar het karakter dier 
opstanding. «He t w o r d t g e z a a i d in ve rde r fe l i jk 
h e i d , he t word t o p g e w e k t in onve rde r f e l i j khe id ; 
h e t word t gezaa id in o n e e r , he t w o r d t o p g e w e k t 
in h e e r l i j k h e i d ; h e t word t gezaa id in zwakhe id , 
h e t w o r d t o p g e w e k t in k r a c h t . " (vs. 42, 43). Alles 
wat aan de zonde, aan het stoffelijke en aardsche herin
nert zal bij onze opstanding volkomen verdwenen zijn. 
Het verderfelijke ligchaam mag vrij ontzield en in de 
aarde begraven worden om geheel tot stof te verteren, bij 
de opstanding uit de dooden zal het in heerlijkheid en 
eere te voorschijn komen, zonder eenig blijk van zijnen 
vroegeren nederigen toestand; want een natuurlijk lig
chaam wordt er gezaaid, een geestelijk ligchaam wordt 
er opgewekt. 

ÏÉn vraagt men nu naar de oorzaak van de mogelijk-
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woor4t ÏPaülus: »Alzöo is e r ook g e s c h r e v e n : D e 
ee r s te mensen, Adam, is geworden to t e e n e l e v e n -
de z ie) ; de l a a t s t e . A d a m to t eenen levendma--
kenden ' geest." J ' (v$. 45). Zie hier het groote vergeld} 
tusschen Adam en, Christus,, en tusschen hen die met 
Clïirisifls ëéne plant gemorden zijn en hen, die nog steeds 
iri den toestand des'eersten Adams verkeereh. Het lig-
cpaam, van den eersten Adam was een natuurliiK iigchaam, 
van "dezelve stof gemaakt als dat van alje dieren, zijn 
léyep was eene levende'zieL' God had, nadat Hij Adam 
uit het stof der aarde had geformeerd, hem den adem des 
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levens in zijne neusgaten geblazen, en daardoor was hij. 
in verbinding niét God gekomen, of zooals dezelfde 
apostel dit óp dèn Areopagus te Athene uitdrukte, wij zijn 
Van Gods gésïacbt. Zijn gedrag bad hieraan mpe1;en beant
woorden ,' en God had zich zelven aan hem geopenbaard^ om 
hem zedelijk ip denzelfden toestand te houden als waarin bij 
door diep adem des levens gekomen was! Doch niettegen
staande hij vrij van den dood was, omdat'Grod hem den adem 
des levens had ingeblazen, zoo bleef hij evenwel eene leven
de ziel én kon nimmer een levendmakende geest gewor
den zijn, ómidat hij het leven niet bezat als zijn eigendom, als 
uit hemzelyen ontspringende, maar als van God" gekomen 
zijnde, 4 ï e f e t door zijne inagt moest onderhouden. De 
voorwaarde nu van een voortdurend leven in dezen toe
stand Was' onbepaalde' gehoorzaamheid aan de. geboden 
Gods, en zoodra dè^e ophield dan was te gelijkertiid 
de 'gemeenschap met God verstoord en de dood stond 
met'al ' zijne verschrikking voor de deur. »Ten dage als 
gij' daarvan"eet zult gij' den dood sterven." Adam heeft 
gegeten, 'is buiten de gemeenschap Gods geraakt ep is 
den' dood gestorven, want daar hij slechts eene levende, 
ziel' en geen" levendmakende geest was, zqo kon hij zelf 
het leven niet onderhouden of zich een nieuw leven geven. 
Wij allen nu zijn na zijnen val uit hém geboren 
en hebben dus5 den toestand, waarin hij gekomen is , 
met zijne gevolgen van hem geërfd. En daarom, wilde 
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God öÜs met zich in verbinding brengen, dan moest Hij 
ons eénèn van den hemel zenden, die eenéri lèvendma-
këhdën geest bezat, opdat hij ons het léven zon kunnen 
medédeeléü. Dé laatste Adam nu, lezen wij hier, ïs 
geworden tot ëêrièh ièvéhdmakéndën gëési; én dit ver
klaart óns óp net üitdrukkelijÜst, dat Christus niét aïïèëü 
hé t ' leven éëner levende ziel, maar hét léven in 
zichzelven. bezat en dat Hij daarom kon lëvënd maken jj 
wien Hij wilde; en dit is van zooveel te grooter gewïgt daar 
Hij waarachtig als mënsch op aarde was. Hét is hïër 
niet atïeën dat God levend; maakt, wien Hij wil,' maar 
de laatste Adam, Christus, Hét Soofit van het nieuwe 
geslacht, hééft dëzê ïhagt in zichzelven; én daarom is ëf 
géschreven.: «Hij heeft deH 2oon' gegeven hét leven té 
hebbén in zlëh'zeivëii." , Ëh vkii ons Wórdt ér gézéga: 
» God Hééft btiê hét eeuwige leven gég'èveh, en dit léven is 
in zïjnéri Zoon', dié dén Zoon heeft, die heeft liet léveni 
eli die den ZÓón van Gód üiét heeft, die heeft hét léven 
niét" (1 Joh. 5 : 11 , 1$). 

Doch dit is niet alles wat ons hier wórclt voorgesteld. Pau
lus zegt vërdér: »Dé eerste niënsóh is uit de aaMé aardscïi'';' 
hij heeft zijn oorsprong uit de aarde ? '&&. dat niet na maar 
voor zijh'en val. Gód maakt'ë hem üit hét stof dér Sarde ëii 
omdat hij gevallen' ïs, moet hij ook wédef töt stof wéaer-
keèrëh. De tweede Adam échter, hóèwël Hij everi zöö 
waarèichtig mensch is als Adaiti, is de Héér uit den he
mel. Eii wij, als béhoórénde tHi dëh eersten Adam, zijn 
ïiit de aarde aardsch, doch zóödM wïi het lëVen Héö twéé-
deü deelachtig zijlij dan hebben' wij deel tikü dé heer
lijkheid, die Hij als inéirièh bezit, wij zijn1 flaii aan Hem 
gelijk; want, zegt Paüliïé: » Hoedan ig cf ë a a r d i c h é is,' zoö 
zijn ook dé Sa rdsöhen ; èh hoedan ig dënémèlsèné i s ; 
zöo zij n óok de hemelsch'ëri" (vs1. 4S)i Vóór' di t dit'èclitér 
kon plaats hebben, moest Christus' éérst! alle gëregtigheid 
vervuld, eene verzoening voor dé' zonden aangëbragt, déh 
dood overwonnen en dè magt dés1 satans verbroken* héb
ben. Hij móést èen ëïndè fhakén aaiti déö tóësfancl dés 
sekten Adamsj opdat Hij ctaarnl 'èii' de twëêÖIin katsle 
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Adam, als de levendmakende Geest, het Hoofd van een 
nieuw geestelijk geslacht kon worden, hetwelk, met Hem 
volkomen vereenigd, in al de voorregten deelt, die tot 
den toestand voor God behooren, waarin Hij gekomen is 
naar de kracht des levens waardoor Hij hen heeft levend 
gemaakt. Aldus vereenigd met den tweeden Adam, en 
door zijnen Geest levend gemaakt, zijn wij in eenen toestand 
gebragt, die ons niet alleen gescheiden heeft van den treu-
rigen en ellendigen toestand des zondaars, maar die tevens 
hemelsbreed verschilt van den toestand waarin Adam vóór 
den val was, daar wij het leven, dat van eeuwigheid be
stond en tot alle eeuwigheid bestaan zal, deelachtig zijn 
en met den Heer uit den Hemel volkomen één zijn ge
worden. Het gevolg nu van deze heerlijke verlossing is: 
»dat gel i jk wij h e t beeld des aa rdschen g e d r a g e n 
h e b b e n wij alzoo ook he t bee ld des hemelschen zul
l e n dragen" (vs. 49). Nu reeds naar den geest aan den 
Heer uit den hemel gelijkvormig zijnde, zal een
maal het oogenblik komen, dat dit aardsche omhulsel zal 
weggenomen worden en wij een ligchaam zullen ontvan
gen gelijk aan het heerlijke opstandingsligchaam van 
Hem, die als onze Verlosser en Bruidegom reeds zijne 
plaats ter regterhand Gods heeft ingenomen om ons daar 
in het huis zijns Vaders plaats te bereiden , opdat wij niet 
alleen aan zijn leven, maar ook aan zijne heerlijkheid 
deel zouden hebben. Vleesch en bloed toch kunnen het ko
ningrijk Gods niet beërven, en de verderfelijkheid beërft de 
onyerderfelijkheid niet (vs. 50). Het is onmogelijk, dat wij 
met dit stoffelijk, verderfelijk, aardsch ligchaam de heer
lijkheid des hemels kunnen aanschouwen en verdragen, 
en daarom is het noodig dat ons ligchaam veranderd en 
gelijkvormig gemaakt worde aan dat van onzen Bruidegom, 
alvorens wij de poorten des hemels binnengaan. En het is 
de Geest van God en van Christus, die in ons wonende, 
ons de zekerheid dezer heerlijke verandering waarborgt. 

Al de heerlijke waarheden, die ons in dit onschatbare 
hoofdstuk zijn medegedeeld, worden nu bekroond door eene 
nieuwe openbaring omtrent de wijze waarop al de heili-
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gen, zoowel de nog levenden als de reeds gestorvenen, 
aan deze gelijkvormigheid aan den verheerlijkten Christus 
zullen deel verkrijgen — eene openbaring, die tot op dat 
oogenblik voor de Korinthiërs nog eene verborgenheid was 
geweest, en die, hoewel nu volkomen klaar geopenbaard, ech
ter voor het geloof van vele christenen nog verborgen is. 
De verborgenheid nu is deze: »Wij z u l l e n n i e t 
a l l e n o n t s l a p e n , m a a r wij z u l l e n a l l e n v e r a n 
d e r d w o r d e n , i n e e n p u n t d e s t i j d s , i n een oogen
b l i k , m e t de l a a t s t e b a z u i n ; w a n t de b a z u i n 
za l s l a a n , en de d o o d e n z u l l e n o n v e r d e r f e l i j k 
o p g e w e k t w o r d e n , en wij z u l l e n v e r a n d e r d 
w o r d e n . " (vs. 51—52). Welk een heerlijk en majestu
eus tooneel wordt ons hier voor de oogen geschilderd! 
In een punt des tijds, in een oogenblik zal de bazuin 
geblazen worden en zullen de heiligen uit hunne graven 
verrijzen, niet meer bekleed met een sterfelijk en verder
felijk ligchaam, maar met een ligchaam blinkende door 
de heerlijkheid des hemels, gelijkvormig aan dat van den 
Overwinnaar over dood en graf; — en op denzelfden oogen
blik zullen de nog levende heiligen, waar zij zich ook bevin
den mogen, als in een oogwenk veranderd worden, het ster
felijke ligchaam doet de onsterfelijkheid aan, het verder
felijke de onverderfelijkheid, het omhulsel der aarde uit 
stof geformeerd wordt op eens veranderd in een bekleed-
sel des hemels, volkomen geschikt om daarmede God en 
Christus te aanschouwen en in zijne tegenwoordigheid te wan
delen. En wanneer dan die opgewekte en veranderde 
heiligen, die volmaakt aan elkaar gelijken, zullen te za-
men gebragt zijn, dan zullen zij in denzelfden oogenblik 
van de aarde verrijzen om in de lucht hunnen Bruide
gom en Vriend te ontmoeten, die, om hen met zich te ver
eenigen, de plaats aan de regterhand zijns Vaders verliet en 
hen dan onder het gejuich en gejubel der engelen inleidt in 
zijne hemelsche woning, om daar met hen tot in eeuwigheid 
in het ongestoorde genot eener zalige vrijheid, eener volmaak-, 
te liefde en eener volkomene vreugde te deelen. (1 Thess, 4) 

Ziedaar de heerlijke verborgenheid, die Paulus dea 
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Koïinthiêrs ineÜëdèett, en wa^rctbbr hij fturine narlên1 voor
zeker mei eëüë zalige vreugde zal vervuld hebben. Étij 
zelf lëèfdë in het vbórtdurend verlangen Haar de komst 
van dien obgénblik. »Wij züilëii veranderd wórden," zegt 
hij, en daarmede driikt hij zijne1 verwachting uit , dat ook 
hij ën de gemeente të KMntHë zoti behboréh tot nén, dié 
bp dat iijdsiip nbg bp deze aarde aanwezig zijnde niëè zou
den stórvéM, maar eenvoudig de sterfelijkheid zouden 
afleggen ëu de onsterfelijkheid zouden aandbén. Ën hóèwél 
deze Verwachting niet in vervulling is gëtrëdëil, maai 
Paulus en de kbririthiscïié gemeente zullen bënóorën tot 
degenen, dié dobr het bazuingeschal uit hunne graven 
zullen Opgewekt wordëti, zóó blijkt er bns evenwel ü i i , 
dat hij géene fenkèle gebeurtenis, ]& zelfs géén tijdfüiiriéë 
plaatste tusSChen' déh öogèüblik waarop Üij spirak éh dien 
Waaróp Jezus koii kbmén. Het was mogelijk, dat Öé' Héér' 
nog diëu dag verscheen, bet was bok mogelijk, dat Hij nbg 
eéuweiï vertoefde. Eik indien hét toëii reeds Mar' wMs, 
dat JezuS dagelijks1 kon1 kómen, d&n is Hei nü! nog' 
rïtéër waar, daiaf Wij voorzeker féëdê veel üadér g'èkóiriëii 
zijn aan Het door God bepaalde' tijdétrp onzer véraïïdërln'g', 
ën daarom', WÜleil wij Heni wëlBëhagëlifk zijn1, dan is 
bet noodzakelijk, dat wij, Hërü verwachtende, iëdèé oo'gén-
blik géréëd staan te ontfnóèién én' tot HeiH te géiari. 

« W a n n é é r hu , " zbb1 gaat Paulus vëfdëi' vb!bï*f, »dit 
ve rder fe l i jke zal ohvërder ' fè l ï jknëid a a n g e d a a n 
hebben , en di t s terfel i jke zèiï ons t e r f e l i j khe id 
a a n g e d a a n h e b b e n , a l é d a i i z a l h é t w o o r d g e 
s c h i e d e n , w a t g e s c h r e v e n is : D é do'ód i s 
v e r s l o n d e n t o t o v e r w i n n i n g . " (vs. 54). Vöot dèii 
christen is d% dböd gehëéï en al overwonnen, hij is in' 
zijri zedelijk karakteï vernietigd'. £>ë gèloovigé bezit in' 
den opgéstanéiï Christus* ëèh: leven, hetwelk hém bovéh 
dè'n d'ó'ód vérhëfÈ, missèhien' niét phjféisch, wa't z'ijï 
llgönaairi i n g a a t , hïaaf zeker moreel. f)ë dbbd als dé 
vrucht der zonde én' des" óórdeels hééft aï zijne ïhagt ÖVer 
de zïël veflorëi; Bij is' zbb volkoihen' overwonnen da'tf éf 
zèïïü vélen1 zullen zijn; dié niét sfórvëh. Allé christenen 
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bezitten Öhrïstiis als hun lëvën. Indien Hij afwezig 
is en indien' Hij niet terugkomt — en dit; zal ïièt geval 
zijn zoo Hang1 Hij zit tér regterharid zijns Vaders, en 
zoo lang ons léven met Hein in Goei verborgen is — 
dan sterven wij ligchamëlijk; dat wil zéggen, dan wófai 
de ziel vóh het ligctiaaïh gescheiden. Doch wanneer Hij 
terugkomt éü dek irö'ori zijns Vaders verlaten heeft 
om óte zijnen tot zich të nemen, voordat Hij de öordeëleri 
over dé wereld laat k&nën, dan zal Hij zijne magt over 
hèh uitoefenen, en dé dóöd is buiten staat eenigén weder
stand te* biedë'ri; al degèneri dié léven, zullen zónder te 
sterven dën hemel binnengaan: Voorzeker dé schepping 
va'n dëh mensch uit hét stof der aarde was ëéri heerlijk 
bewijs der alrhagt Gods, riiaar heerlijker' proef van dié 
almagtlgé'kracht is dè op'staiidiHg van dëh tot stof we'êrge-
këërdën m'ënsch. Doch bovëü dit alles staat de verandering 
der le^ëndè' heiligen bij de komst van JeznS, daar zij ons op 
ëe'ife schitterende wijze toont hoe volkomen Christus over 
dën* dÖod" heeft gezegevierd én hoë volkomen Hij zelfs de 
htatsté sp'o'ren dei: zöridë heeft üitgewischt. J a , Hij bragt 
dóór zljhè gëna'dè dëh èllëndigen, schuldigen, vijaridigèn 
mensch fót de hoogste trap der eér, daar Hij aan hem 
dé gansene kracht zijner goddelijke aïmagt uitoefent. En 
deze völköiriene verlossing, hoewél wij ze hog altijd ver
wachter!, kimneh Wij rëëds nu aanschouwen' in de heer
lijkheid van1 Christus, want Hij heeft zichzelvéh iëv reg-
terfaahd Gods geplaatst, naadt Hg tot den toestand dés 
méhscheh in den dood voor de zonde was afgedaald. Welk 
eehë h'eérlij'ké verlossing is ër niet te weeg gebragt door 
de opstanding van Christus, welke ons, — dè zöhdë geheel 
uitgëvrtslcht, de goddelijke geregtïgheid vervuld ëri dé 
nïagt des1 s'atkns rëïniëtigd zijnde — uit kraóht van eerie 
éëuwfgé verzoening, 'éh uit kraóht van één' töveh hetwelk 
dèh dood heeft vernietigd; hi eehë geheel nieuwe éfeer 
vërpfaats't,' waar de' zotidé h'öch eeh harèï gevolgen ke
rnen kan1 ëri w&ar dé' gunst Gods1 onŝ  in heerlijkheid vol
maakt en vbör eeüMg' zal beschijnen! 

'ÜfS aMhaBng dit J'é&jas »De dood1 'is teMöndën tot 
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overwinning," is zeer merkwaardig. Hier wordt ons 
door Paulus alleen het feit voorgesteld, dat de dood tot 
overwinning is verslonden; doch de vergelijking met Jesaja 
toont ons, dat dit niet aan het einde der wereld zal 
plaats hebben, maar aan het einde van die periode, wan
neer door de oprigting van het koningrijk Gods in Sion 
het deksel onder hetwelk de heidenen in onwetendheid en 
duisternis verkeerd hebben zal weggenomen zijn. De ge-
heele aarde zal in die periode verlicht zijn. De zekerheid 
nu dat de dood verslonden zal worden geeft ons een vol
komen vertrouwen, hoewel de dood nog bestaat. De dood 
heeft zijn prikkel verloren, het graf zijne overwinning! 
Alles is door de triomferende genade veranderd! Evenwel 
heeft de dood ook nu, terwijl hij nog heerscht, voor hen 
die in Christus zijn, zijn eigenlijk karakter verloren; aan
gezien de dood voor den geloovige alleen bestaat in het 
verlaten van het sterfelijke. Niet langer is hij met 
schrik voor het oordeel Gods, of voor de magt des sa
tans vervuld, daar Christus voor ons dat oordeel onder-
gaan en den satan overwonnen heeft. Doch niet aNeen 
dat — Hij heeft ook de bron, de prikkel des doods — 
de zonde — weggenomen. Het was de wet die aan de 
zonde kracht gaf, omdat zij de geregtigheid Gods aan 
het geweten voorstelde en daarom den dood nog zooveel 
te verschrikkelijker maakte. Doch Christus werd tot zonde 
gemaakt en droeg den vloek der wet, een vloek gemaakt 
zijnde voor hen, die onder de wet waren; en daarom heeft 
Hij ons volkomen van beiden verlost, omdat Hij God ver
heerlijkt heeft met betrekking tot de zonde en tot de wet 
in hare grootste uitgestrektheid, en ons tevens van de magt 
des doods bevrijd heeft, uit welken Hij zegevierend opstond. 
Het eenige wat de dood met ons doen kan, is ons uit het 
tooneel wegnemen, waar hij zijne magt uitoefent, om ons 
te brengen in de plaats waar hij geene magt meer bezit. 
En daarom in plaats van voor den dood te vreezen dan
ken wij Hem, die ons in Jezus de overwinning heeft ge
geven. Het groote en heerlijke resultaat van alles is, dat 
wij met Jezus zijn, Hem gelijk zijn en Hem zien gelijk 
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Hij is. En al wandelen wij dan ook nu nog te mid
den van het tooneel, waar de dood zijne magt kan uitoe
fenen en waar de Satan hem gebruiken kan om ons op onzen 
weg te doen stilstaan — al zijn de moeijelijkheden onzer 
reis ook vele, al is ons pad ook bezaaid met doornen en 
distelen, al treffen wij overal de vijandelijkheden der 
booze geesten aan — ons hart is gelukkig en tevreden, 
wetende dat het einde zeker heerlijk en zalig zal zijn, en 
ons de vracht zal doen plukken van al de raadslagen en 
van de gansche almagt Grods, die wij voor ons in Chris
tus Jezus hebben aanschouwd, die het Hoofd en de open
baring is van de heerlijkheid, die wij met Hem voor eeuwig 
zullen genieten. 

HOOFDSTUK XVI . 

De praktische toestand der korinthische gemeente was 
derhalve geenszins prijzenswaard, daar er zoowel partij-
scliapperi als wereldschgezindheid en vleeschelijke lusten, 

jzöowel ongeregeldheden bij het avondmaal als valsche 
leerstellingen in hun midden gevonden werden, en geen 
wonder dus dat het hart des apostels bezwaard over 
hen was, vooral daar hij hen met eene vaderlijke teeder-
heid beminde. En hoewel zij altijd op den bodem der 
waarheid bleven staan en eene gemeente Gods uitmaak
ten, zoo had hij hen juist daarom met zooveel te meer 
ernst geschreven. En niettegenstaande zijn hart eenigzins 
door dit zijn schrijven verligt was geworden, daar hij 
vertrouwde dat de Heer daarin met hem was geweest, 
zoo kon hij er evenwel nog niet toe komen hen te bezoe
ken; hoewel het zijn voornemen was geweest door Ko-
rinthe naar Macedonië te reizen en hen dan ten tweeden 
maal te zien. Hij zegt hun niet, waarom hij op zijne reis 
naar Macedonië niet door Korinthe kwam, en hij spreekt 
met onzekerheid over zijn verblijf bij hen; zoo de Heer 
het hem zou toelaten wilde hij eenigen tijd bij hen blijven. 
De tweede brief zal ons al deze redenen verklaren; in 
hunnen tegenwoordigen toestand kon hij hen niet bezoe-
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keii. Doch niettegenstaande dit alles spreekt hij op eene 
zeer liefderijke wijze tot hen en geeft hun aanwijzingefa 
in eenige dingen, die zij op den oogenblik doen moesten. 
Zij zouden eene kollekte houden voor de heiligen te Jeru
zalem,' gelijk zulks tusschen de apostelen was afgesproken, 
toen Paulus als erkend apostel der heidenen Jeruzalem verliet. 
Hij verzocht hen nu, dat zij dit niet in der haast zouden 
doen wanneer hij tot hen kwam, maar dat zij eiken eer
sten dag der week een ieder naar zijn vermogen iets daar
toe zouden afzonderen; en alsdan zou hij eenige persoüèn 
door de Korinthiërs zelven gekozen naar Jeruzalem zen
den of indien het der moeite waardig was zelf met hen 
gaan (vs. 1—7). Niettegenstaande hunnen treürigen toe
stand wil de apostel toch van hunnen dienst gebruik 
maken en dit is waarlijk zeer vertroostend voor onze 
harten, daar het ons doet zien hoe hij hen altijd als 
christenen blijft beschouwen en behandelen. 

Paulus nu dacht tot Pinksteren te Efeze te blijven, 
daar hem aldaar eene groote en krachtige deur geopend 
was en er vele tegenstanders waren (vs. 8, 9). Indien 
deze twee dingen met elkander vereenigd zijn, dan is 
het een reden om te blijven, want de geopende deur 
is een bewijs van de goedkeuring Gods, en dé werkzaam
heid der tegenstanders roept tot blijven om den wille des 
vijands. Eene geslotene deur is geheel iets anders als te
genstand; want indien de deur gesloten is dan luisteren 
de menschen niet, en God werkt niet om de aandacht te 
trekken. Indien God echter werkt dan is de tegenstand 
van den vijand slechts een reden om het werk niet op 
te geven. Het schijnt dat Paulus reeds veel te Efeze 
geleden had (hoofdst. 15 : 32) en toch bleef hij zijn werk 
voortzetten- Het oproer door Demetrius begonnen, sïoot 
de deur en deed hem die stad verlaten. (Hand. 19) en vs. 
21 en 22 van dat hoofdstuk der Hand. geven ons het 
tijdstip aan, waarop hij dezen brief schreef. 

In Hand. 19: 22 lezen wij dat Paulus Timotheus naar 
Macedonië had gezonden; en in onzen brief veronderstelt 
hij dat hij tot Eorinthe zou doorreizen. Indien hij kwam, 



181 

ẑ ci vermaant b̂uïj den Korinthiërs tem te ontvangen gelijk 
zij Paulus ontvingen; bovenal zouden zy liem nief yeracV 
ten, hetgeen voorzeker op zijne jongheid ziet (vs. 10» 11). 
T"̂ at nu Apollos aanging, zoo had de apostel hem zeer 
gebeden, dat hij met de broederen tot hen zou konwn; 
hij was aldaar reeds gezegend voor hen geweest en Paulus 
dacht dat hij dat nog zou, zijn Het was echter gansche-
Hjk zijn wil niet om tot hen te komen; daar lüj niet door 
zijne tegenwoordigheid een, blijk wilde geven alsof hij Pau
lus wegblijven afkeurde en, vooral omdat er te Koririthe, 
sommigen waren, die zich ook naar zijnen naam noemden. 

Nadat h^ nu over ApoU,os heeft gesproken is zijn hart 
wederom heengetrokken tot zijne kinderen in het geloof^ 
die hem, hoe grroot hunpe gebreken ook waren, toch, 
steeds dierbaar waren. « W a a k t , s t aa t in het geloof,, 
houdt u mannel i jk , zijt s terk. D a t al u w e d ingen 
in de l iefde ge sch i eden" (vs. 13 , 14). Het was de 
vurige wensch des apostels dat zij in alles getrouw 
bevonden werden, en in elk dezer vermaningen drukt ^ich, 
dit verlangen op eene even liefelijke als besliste wijze trit. 

Drie leden der korlnthische gemeente hadden den apostel 
verblijd en verkwikt door hunne persoonlijke deelneming 
en dienst. Het blijkt niet uit deze verzen dat zij zijn 
hart over de gemeente verblijd hadden of hem eenige 
getuigenis harer liefde voor hem hadden gegeven. Paulqs 
hart was echter door hen verkwikt, en hij wil nu, dat 
de Korinthiërs hieraan zouden deelnemen, aangezien hij 
wel geloofde dat zij genoeg liefde voor h,em padden om 
vertroost te zijn, wijl hij het w as . Hoewel hunne hoefde 
voor dien tijd daaraan niet had gedacht, zqo, spreekt hij even
wel zijn vertrouwen uit dat zij genoegen zouden hebben in 
de gedachte, dat hij verkwikt was geworden. HetiSjZee^ 
treffend te zien hoe de liefde des apostels er op ujt is, om 
het christelijk gevoel in de Korinthiërs op t$ wekker*, 
door hen mede te deelen hoe die drie broeders der geineen-, 
te hem gediend hadden; en hoe hij zijne vreugde, met de 
hunne wil verbinden, opdat daardoor weder eene fev^, 
nieuwde gemeenschap zou ontstaan. 
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Wij vinden in dit hoofdstuk om zoo te zeggen, vier 
soorten van bediening. 1. De apostel, regtstreeks van den 
Heer en door den Heiligen Geest gezonden. 2. Personen, 
die met den apostel in zijn werk vereenigd waren, en 
volgens zijne begeerte handelden. 3. Een geheel onafhan
kelijk arbeider (Apollos) die gedeeltelijk door anderen 
onderwezen was, maar geheel handelde zooals hem dacht 
de wil des Heeren te zijn en naar de gaven, die hij 
Ontvangen had. 4. Een die zich zelven ten dienste der 
heiligen stelde, zoowel als anderen die den apostel hielpen. 
Paulus vermaant de geloovigen zich aan de zoodanigen 
te onderwerpen en aan al degenen die in het werk des Hee
ren bezig waren. Hij wilde ook dat zij degenen zouden 
erkennen, die zijn hart door hunnen dienst en door hunne 
overgave hadden vertroost. Zoodat het ons hier duidelijk 
wordt dat de Heer allen erkent, die op eenigerlei wijze 
Hem in anderen dienen naar de mate der hun verleende 
gave des Heiligen Geestes; en dit is voox'zeker ten allen tijde, 
maar vooral in onze dagen van groot belang, omdat de dienst 
der christenen zoo weinig erkend wordt, indien er niet 
het stempel van eenig kerkelijk ambt op gedrukt is. 

Het is zeer opmerkelijk dat deze brief, hoewel hij al 
de bijzonderheden van de inwendige inrigting en van het 
gedrag der leden eener gemeente in zich bevat, met 
geen enkel woord spreekt van ouderlingen en van andere 
aangestelde personen. Het is zeker waar dat deze over 
het algemeen bestonden; doch God heeft in zijn Woord 
gezorgd voor den wandel van eene gemeente in alle tijden, 
en heeft gelijk wij zagen, daarin de vermaning gegeven 
om allen te erkennen, die op eenigerlei wijze in zijn werk 
bezig zijn zonder daarom aangesteld te zijn. Het alge-
meene verval der kerk, noch de afwezigheid van zulke 
aangestelde personen, zal ooit diegenen, die het Woord 
willen gehoorzamen, kunnen verhinderen om het in alle 
dingen die noodig voor den christen zijn te volgen. De 
Heer zal ons ten allen tijde, ook te midden van allen 
strijd, van twist en scheiding, blijven geven, wat wij tot 
onze opbouwing noodig hebben, zoo wij ons slechts in 
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eenvoudigheid aan zijn Woord tonden en dat met eeheh 
kinderlijken zin volgen. 

Hoe groot de wanorde ook in de gemeente mogt zijn, 
toch erkent de apostel de leden der gemeente als ware 
christenen; en hij wil dat zij ook elkander door den kus 
der liefde zouden erkennen, de algemeene uitdrukking 
der broederlijke toegenegenheid. Dit was zelfs zoo waar, 
dat hij een plegtig anathema uitspreekt over al degenen, 
die den Heer Jezus niet liefhadden. Indien er de zooda-
nigen mogten zijn, dan wilde hij ze niet erkennen. Doch 
wel verre van dit te vermoeden zegt hij in tegendeel in 
het laatste vers: «Mijne l ie fde zij met u a l l e n in 
C h r i s t u s . " En indien de apostel hen reeds op zulk eene 
plegtigè wijze van zijne liefde verzekert, hoeveel te meer 
konden zij en kunnen ook wij dan niet overtuigd zijn 
van de liefde van Hem, die om ons te redden van het 
verderf zijn dierbaar leven overgaf in den smadelijken 
kruisdood, en die hoewel met veel ernst ons vermanende 
en bestraffende ons tevens met zoo veel geduld, liefde en 
zachtmoedigheid draagt en leidt, en die ons ook in dezen 
brief door het licht zijns Heiligen Geestes heerlijke en 
ernstige waarheden aan verstand en hart heeft voorgesteld, 
opdat wij immermeer toenemende in de genade en in 
de kennis zijns naams, Hem in alles zouden verheerlijken 
en onzen wandel, zoowel voor ons zei ven als met betrek
king tot de Gemeente van Christus, eenig en alleen naar 
zijn Woord zouden inrigten. Daartoe doe Hij den Heili
gen Geest, die onze ligchamen tot zijnen tempel heeft 
verkoren, krachtig in ons werken! 

Hopen en bezitten. 
Er bestaat een groot onderscheid tusschen het hopen 

op de behoudenis en het bezitten er, van. Velen gaan 
niet verder dan het eerste ofschoon het hun voorregt is 
om zich in het laatste te verheugen. Waar het evangelie 
ontvangen wordt in zijne goddelijke volheid, daar is het 
»de kracht Gods tot zaligheid" (Rom. 1 : 16). Het «geeft 
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kennis der zaligheid aan zijn volk in vergeving hunner 
zonden" (Luk. 1 : 77). Waar het evangelie inderdaad 
zijne kracht uitoefent, daar geeft het vrede en blijdschap. 
Toen de kamerling het door de prediking van Filippus 
had aangenomen, »reisde hij zijnen weg met blijdschap" 
(Hand. 8 : 39). De stokbewaarder te Filippi «verheugde 
zich dat hij met geheel zijn huis aan God geloovig gewor
den was" (Hand. 1 6 : 3 4 ) . »Geregtvaardigd zijnde uit 
het geloof, hebhen wij vrede met God door onzen Heer 
Jezus Christus" (Kom. 5 : 1). Het evangelie zou on
mogelijk de goede boodschap Gods kunnen zijn, indien 
het iemand in twijfel liet. Hoe ! zou God den mensch 
eene blijde tijding kunnen laten brengen, om hem daar
na in twijfel te laten? Onmogelijk. Als God spreekt, 
dan moet zijn woord eene zekerheid aanbrengen gelijk 
aan Hem zelven. Indien een waarheidlievend persoon 
ons iets verhaalt, dan zijn wij er zeker van; en onze 
zekerheid zal zooveel te grooter zijn naarmate de verha-
ler meer vertrouwen verdient. Nu, »indien wij de getui
genis der menschen aannemen, de getuigenis van God is 
meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij 
van zijnen Zoon getuigd heeft: die in den Zoon Gods 
gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet 
gelooft, heeft Hem tot een' leugenaar gemaakt, dewijl 
hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft 
van zijnen Zoon, En dit is de getuigenis, dat ons God 
het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijnen 
Zoon" (1 Joh. 5 : 9 ) / 

Laat ons wel opmerken, dat het evangelie niet zoekt 
den mensch te overtuigen om iets van zichzelven te geloo-
ven. Het zegt mij niet te gelooven dat ik een christen 
ben. Het is eene groote dwaling wanneer men denkt, 
dat wij geroepen worden om iets van ons zelven te geloo
ven. Het is iets aangaande Christus. Het is iets dat 
God mij van zijnen Zoon zegt, en als ik dit door de 
genade geloofd, dan hen ik volkomen gelukkig. Het 
geeft mij leven, en geregtigheid, vrede en vreugde, rust 
en voldoening. Ik ben geroepen qm van mij zalven af 
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te zien en alleen op Christus te staren. Het voorwerp 
dat God mij voor oogen stelt is zijn Zoon; daar is geene 
onzekerheid. De eenige die mij dat voorwerp voorstelt, 
is God; daar is geene onzekerheid. Mijn gezag is het 
Woord; daar is geene onzekerheid. Op het oogenblik 
zelf dat de mensch in zichzelven ziet om eenen grond 
voor zijne hoop of zijnen vrede te vinden, is hij geheel en 
al in verwarring. Wij hebben behoefte ons nabij het Woord 
— nabij Christus — nabij het offer — te houden. Dat 
zal onze blikken van ons zelven afwenden en ons met 
een goddelijk voorwerp vervullen, in wien wij alles vinden 
wat wij noodig hebben. De duivel kan nimmer het ver
trouwen schokken van een, die volkomen rust op het 
offer van Christus. Er kunnen moeijelijkheden, beproe
vingen , verzoekingen, droefheid en wat dies meer zij, 
zijn; maar niets kan den vrede schokken die waarlijk 
gegrond is op het Woord van God. Deze is eeuwig en 
goddelijk. Hij vloeit voort uit het karakter van dat 
Woord waarop hij gegrond is en vut het offer, waarvan 
dat Woord getuigenis geeft. »Zij, die de dienst plegen 
eenmaal gereinigd zijnde, hebben geene beivustheid meer van 
zonden" (Hebr. 10 : 2). Eenmaal gereinigd zijnde is alles 
verdwenen. »Die gewasschen is, heeft niet van noode, 
dan de voeten te wasschen, maar is geheel rein (Joh. 13 : 10). 
» Gijlieden sijt nu rein om het woord, dat ik tot u gespro
ken heb" (Joh. 15 : 3). 

Velen zijn er, die schijnen te denken dat de eenige 
vrucht van de offerande van Christus daarin bestaat, dat 
wij in eenen toestand verplaatst zijn waarin behoud moge
lijk is. De gedachte van behouden te zijn — van de zalig
heid te kennen — van verzekerd te zijn dat wij behouden 
zijn, is, naar het oordeel van dezulken, de grootste aan
matiging — het toppunt van geestelijken hoogmoed — een 
zich verhevener achten dan zijn buurman. Dit is echter 
eene zeer groote dwaling, voortkomende uit onkunde aan
gaande den waren grond des behouds en het ware gezag 
waardoor wij weten behouden te zijn Het eerste hebben 
wij in het bloed van Christus; en het laatste in het Woord 
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van God. Ons ik heeft noen met het een noch met het 
ander iets te maken. God openbaart ons blijde tijding. 
Hij spreekt ons van behoud door den naam van Jezus, 
van volkomene vergeving onzer zonden door het bloed des 
kruises. Nu is het de vraag of Gods Woord ons zekerheid 
kan geven? Indien Hij ons eene blijde tijding boodschapt 
moet die niet geloofd worden; en indien zij geloofd wordt, 
zal zij ons niet gelukkig maken ? Hoe zou deze blijde 
tijding ons in twijfel kunnen laten? Onmogelijk. Waar 
twijfel heerscht, daar wordt Gods Woord niet geloofd —-
de volheid van Christus niet aanschouwd — de waardij 
van het bloed niet op prijs gesteld. I k , ik, ik is het 
voorwerp waarmede de ziel zich bezig houdt, en daarom 
is er vrede, noch vreugde, geluk noch heiligheid. De 
ziel, die in de nevelachtige streken der twijfeling ronddoolt 
kan onmogelijk heilig en gelukkig zijn. 

Waarde lezer! stel u toch niet tevreden met eene hoop 
op de behoudenis. Rust niet voor dat gij haar bezit. 
Adam wist dat hij behouden was, toen God hem kleedde 
(Gen 3). Noach wist dat hij behouden was, toen dé 
Heer de deur achter hem sloot (Gen. 7: 16). De Israëliet 
wist dat hij behouden was door het bloed aan de deur
post. (Exod. 12). De doodslager wist dat hij behouden 
was, als hij binnen de vrijstad was (Num. 36). Rachab 
wist dat zij behouden was onder het scharlaken lint 
(Jos. 2). Zoo is het in elk geval, waar Gods middel 
wordt aangegrepen en zijn Woord gelooft, daar is zeker
heid en vrede. Daar is het niet langer hopen, maar 
bezitten. Het is Gode waardig om Volkomenen vrede te 
geven aan het hart, dat op Hem vertrouwt. Het zou 
Hem onwaardig zijn eene enkele ziel in twijfel en onzeker
heid te laten. Ik kan al de zekerheid, die Gods Woord 
mij bij mogelijkheid geven kan, regtvaardig in bezit nemen. 

God geve aan ieder verontrust hart een onwrikbaar 
vertrouwen op de goddelijke getuigenis van de waardij 
van het kostbare bloed van Christus I 



187 

MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS IN 
ONZE DAGEN. 

Voor eenigen tijd in Brussel zijnde, werd mij door eenen 
broeder vertaald, dat er in die stad eene evangelisatie 
onder doofstommen plaats had en dat een doofstomme het 
evangelie aan zijne medgezellen in het ongeluk verkon
digde. Ik was terstond zeer verlangend dit werk meer 
van nabij te leeren kennen en hij bood zich aan mij den 
volgenden morgen bij dien evangelist en des avonds in 
hunne vergadering te brengen. Met blijdschap nam ik 
dit aan en zag met belangstelling den volgenden dag te 
gemoet. Hetgeen ik toen hoorde en zag wensch ik hier 
mede te deelen, opdat ook de harten mijner lezers door 
Gods groote en onbegrijpelijke genade verkwikt en bemoe
digd zouden worden. Vooraf moet ik u echter eenige bij
zonderheden van dien evangelist mededeelen, mij door 
dien broeder verhaald. Hij is doofstom geboren uit eene 
fatsoenlijke familie, van de Eoomsche godsdienst. Begaafd 
met goede verstandelijke vermogens had hij op het doof
stommen-instituut lezen, schrijven en verdere kundighe
den geleerd en was daarin zoover gevorderd, dat hij later 
anderen had kunnen onderwijzen. Op ongeveer dertigja
rigen leeftijd was hij bekeerd geworden en het was eeni
gen tijd daarna, dat de genoemde broeder, die vroeger 
ook Eoomsch was geweest en hem toen had gekend, hem 
in eene der evangelische kerken ontmoette. Van dien tijd 
af waren zij met elkander niet alleen bevriend geweest, 
maar hadden ook in broederlijke gemeenschap geleefd en 
nu in die twintig jaar reeds veel goeds en veel treurigs 
ondervonden. Hij deelde mij veel daarvan mede, wat 
mij zeer veel belang inboezemde, maar minder geschikt is 
om openlijk bekend gemaakt te worden. Dit wil ik er 
alleen bijvoegen, dat mij uit alles bleek, dat hij een waar 
christen was die tot op zekere hoogte in den regten weg der 
christelijke vrijheid wandelde. — Van beroep was hij por
tretschilder en naar de schilderijen die hij mij liet zien 
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een niet onverdienstelijk. Sedert eenige jaren, was hij 
echter begonnen onder de doofstommen te evangeliseren; 
in het begin was jjjfr' dit zeer moeijelijk gegaan, doch 
nu had hij een lokaal, waar hij geregeld het evangelie 
verkondigde. 

Den volgenden morgen nu bragt ik onzen doofstom
men broeder een bezoek. Voor een man van ih de vijftig 
jaar zag hij er zeer goed xiit. Zijn gelaat teekende scherp
zinnigheid en nadenken. Hij was gehuwd en had ver
scheidene kinderen, waarvan er sommigen reeds volwas
sen waren. Daar ik de mimiek (gebarentaal), hun gewone 
manier van spreken, en nog minder de vingertaai kende, 
moesten wij ons gesprek schriftelijk houden, hetwelk wél 
een weinig lastig, maar niet te min zeer interessant was. 
Nadat ik hem gezegd had, wie ik was en van waar ik 
kwam, schreef hij: »Dan zijn wij één in Christus." — 
Ik antwoordde: »Dat is het grootste geluk, daarbij valt 
alles wat op deze wereld is weg. Hij alleen geeft vrede 
en blijdschap voor het hart." — »Ja" schreef hij, «hief 
op aarde is geen geluk, geene rust te vinden. Die is alleen 
in den hemel. Daar zullen wij allen God kunnen loven 
met onzen mond en tot zijne eer kunnen zingen en ook 
elkander kunnen verstaan." Ik vraagde hem toen, of hij 
waarlijk gelukkig was, waarop hij met een onbeschrijfe
lijke uitdrukking op het gelaat en de hand op het hart 
van ja knikte. Later schreef hij, dat hij gaarne ontbon
den en bij Christus wenschte te zijn om dan van dat 
ligchaam verlost te zijn. Ik antwoordde: «het heerlijkste 
van den hemel is Jezus en het moet ons goed, ja heer
lijk zijn hier op de aarde Hem te mogen verheerlijken. 
En dan, hoe heerlijk het ook zijn zal bij den dood bij Jezus 
te komen, zoo is onze verwachting van tot Hem opge
nomen te worden, zonder te sterven, nog heerlijker." Toen 
hij dit gelezen had, kwam er een glans van vergenoegen 
op zijn gelaat; hij ging dadelijk naar boven en haalde 
eenen Bijbel, waar hij mij 1 Thess. 4, 1 Kor. 15 , Openb. 
4 en 5 aanwees en mij zeide reeds eenigen tijd daarvan 
overtuigd te zijn. Wij spüaken over deze waarheid eemV 
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gen tijd met veel levendigheid en dit onderhoud wasvoor1 

mijn hart zeer verkwikkend. — Over het verschil van taal 
sprekende zeide hij geen Hollandsen te kennen, maar al
leen uit zijne jeugd drie woorden onthouden te hebben — 
God is goed. - Op mijne vragen over zijn werk, ver
haalde hij mij, dat hij iederen zondagavond het evangelie 
aan doofstommen verkondigde, zoo ook Donderdagavonds. 
Gewoonlijk kwamen er Zondagavond 22, Donderdags veel 
minder, omdat zij dan laat aan het werk zijn en de mees
ten ver van de stad af wonen. Van deze twee en twin
tig waren er elf bekeerd; eri onder deze elf was een jong 
mensch, van rijke familie, die geheel buiten zaken zijnde 
zich zeer veel moeite gaf om de doofstommen op te zoeken. 
Hij sprak hen aan op straat en ging des avonds naar de 
koffijhuizen, waar hij wist dat zij zich vereenigden om 
kaart te spelen en bier te drinken; dan sprak hij met 
hem over allerlei dingen en eindelijk ook over bet heil hunner 
ziel en noodigde hen uit op de evangelieverkondiging te 
komen. Op deze wijze had hij reeds verscheidenen daarheen 
gelokt. Des avonds sprak ik hem en vond in hem een 
zeer lieven broeder t die geheel voor den Heer en voor 
het heil der zielen leefde. Hij verhaalde mij verder, dat 
hij ook op andere plaatsen het evangelie had verkondigd, 
te Luik, te Namen en te Antwerpen. Ook daar had de Heer 
hem gezegend; onder anderen was er ook een jonge Hol
lander uit Maastricht bekeerd geworden, — Ook leerde hij 
de doofstommen, die niet op het instituut waren geweest, 
lezen* Op mijne vraag, waarom hij de nieuwe methode 
niet gebruikte vans hen te leeren spreken: antwoordde hij 
mij, dat dit voor zijn doel zeer lastig was, daar het voor 
degenen die hem hoorden zeer moeijelijk was om voort
durend naar zijnen mond te zien en de mimiek eene veel 
levendiger voorstelling der dingen gaf. 's Avonds zag ik 
de waarheid dezer opmerking zelf in. Mijn onderhoud 
met hem, dat alleraangenaamst en verkwikkend was, duurde 
ongeveer 2 uur. Ik was diep getroffen over de onbegrij
pelijke liefde van God, die ook voor die arme menschen, 
die zoo geheel van alle toespraak verstoken zijn, eenen weg 
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tot evangelieverkondiging had geopend en daarin bewees 
te willen, dat alle menschen zalig worden. 

Door dit alles was ik zeer verlangend geworden hunne 
vergadering bij te wonen, en met ongeduld verbeidde ik 
den avond. Tegen 8 uur gingen wij daarheen en kwa
men in eene kleine, maar zeer nette kamer, waarin eenige 
schoolbanken stonden en eene kleine tafel, waaraan onze 
vriend zat. Het was Donderdag avond en er waren dus 
slechts weinigen tegenwoordig; die er echter waren, 
waren allen bekeerd. Dadelijk bij ons binnenkomen 
troffen mij de vrolijke en belangwekkende gezigten dezer 
arme, maar toch zoo rijke broeders. Zoodra zij hoorden, 
dat ik een christen was, die het evangelie verkondigde, werd 
ik met de meeste hartelijkheid door hen ontvangen. Met 
groote ingenomenheid toonden zij mij hunne bibliotheek, 
verhaalden mij met kinderlijke eenvoudigheid onder aller
lei gebaren, als het leggen van de eene hand op het hart 
en het opsteken van de andere naar den hemel, hun 
geluk en hunne blijdschap. Ik gevoelde mij zeer geluk
kig in hun midden en ontving den indruk van een frisch 
en levendig geloof en eene vurige liefde, die in hen 
woonden. Daar zij allen Roomsch waren geweest, waren 
zij zeer tegen die kerk ingenomen en lieten met eene 
geestige vreugde twee platen zien, die aan de muur hin
gen en de Roomsche kerk in een belagchelijk daglicht stelden. 
De eene stelde een beeldenwinkel voor, waar de een bezig was 
een Mariabeeld te maken, waar de ander, een monnik, een 
beeld kwam koopen, waar voor de raam een priester 
stond, die aan de knielende menigte het beeld van den 
heilige hunner parochie vertoonde, en waar eindelijk een 
priester bij de deur stond, die met een beangst gezigt 
een daar binnen komenden bijbelkolporteur naar buiten 
dreef. Het was allergeestigt geteekend. De andere plaat 
vertoonde aan de eene zijde het fVatikaan, dat door 
aardbeving onder donder en bliksem instortte en waaruit 
met den grootsten angst de paus aan het hoofd zijner 
kardinalen en priesters vlugtten. Aan de andere zijde 
stond Jezus op de wolken des hemels, omringd door 
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duizende engelen met het evangelie in zijne hand, eene 
menigte mannen, vrouwen en kinderen kwamen met opene 
armen en met blijdschap op het gelaat tot Hem, terwijl 
de vlugtende paus, de kardinalen en de priesters met 
afgrijzen hunne hoofden omdraaiden. 

Daar wij geruimen tijd besteedden om deze dingen te 
zien en met hen te spreken begon de gewone prediking 
eerst later. Men moet zich daarbij geheel voorstellen, 
dat al hetgeen wij met de spraak doen zij met hunne 
gebarentaal verrigten en dat, aangezien dit hunne gewoonte 
is, daarin voor hen niets vreemds is. Zij drukken hun 
gevoel uit met de gebaren van de handen, het hoofd en 
het geheele ligchaam. Voor het eerste oogenblik ligt 
hierin iets vreemds en belagchelijks voor den toeschouwer, 
maar spoedig wordt men getroffen door den ernst van 
hun gelaat, de waardigheid hunner houding en de belang
stelling*» waarmede zij alles doen. Zoo was het mij, toen 
zij begonnen met het zingen -̂— welk ander woord zal ik 
gebruiken, voor hetgeen zij deden is geen woord — van 
een lied. Allen stonden op en maakten met handen en 
hoofd dezelfde bewegingen. Men kon het hun aanzien, 
dat zij geheel met het onderwerp bezig waren en zich 
verkwikten in de woorden van het waarlijk schoone fran-
sche gezang. Hierna las de evangelist het le en 2° hoofd
stuk van Job voor. Dit duurde ongeveer een half uur. 
Hij stelde wederom met gebaren alles aanschouwelijk 
voor, b. v. waar verhaald wordt van dat feest, maakte 
hij met zijne handen en met zijn ligchaam eene beweging, 
die duidelijk te verstaan gaf dat men at en danste; waar 
Job zijne kleederen scheurde, deed hij dit na , waar van 
de booze zweren gesproken wordt wees hij dit overal op zijn 
ligchaam aan. Hoewel allen een Bijbel voor zich hadden 
zoo scheen hun deze voorstelling zóó te boeijen, dat zij 
hunne oogen altijd op hem gevestigd hadden. Na de 
voorlezing gaf hij, omdat het reeds laat was, eene korte 
uitlegging van de voorgelezene hoofdstukken — alles na
tuurlijk in de gebarentaal. Hij zeide hoofdzakelijk het 
volgende: In de geschiedenis van Job zien wij duidelijk, 
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hoe 'alle omstandigheden en moeijelijkheden, waarin wij 
komen, door God zoo beschikt worden om ons te leeren, 
al is het ook dat de duivel ze bewerkt. God laat alles 
voor ous ten beste uitloopen. Daarom is het voor den 
christen noodzakelijk om in alle dingen God te erkennen, 
de hand van God te zien en te vragen: wat wil de Heer 
mij leeren ? En wanneer men dan overgegeven is aan 
den wil van God, dan kan men zich in de omstandig* 
heden gelukkig gevoelen omdat men zich niet door de 
omstandigheden laat leiden." — Na dit gesprokene werd 
er op dezelfde wijze een lied gezongen en ging men uiteen. 
Voor dat wij heen gingen sprak ik nog eenige obgenblik* 
ken met sommigen en vond in hen waarlijk lieve broeders, 
die zich bewust waren kinderen Gods te zijn. Toen ik 
heen ging vraagde mij een van hen om, wanneer ik weer 
in Holland zou teruggekeerd zijn, voor hem te bidden. 
Hij wees daartoe eenige malen met de regterhand van 
zich af, als wilde hij een vergelegen land aanduiden, 
vouwde daarop beide handen zamen en wees toen op 
zichzelven. Ik héb dit gedaan en zal voortgaan dit te 
doen, want waarlijk de genade Gods is groot. Wat mij 
het meeste trof en mij ook in het vervolg tot grooten 
zegen is geweest, was in hen het bewijs te zien van de on
begrensde en volkomen onafhankelijke genade. God wilde 
hen behouden en Hij wist middelen te vinden hun het 
evangelie te laten brengen. Hij heeft zondaars lief ên 
doet alle moeite hen met Jezus bekend te maken. Mog-
ten wij daarin met Hem medearbeiden en doen wat de 
hand vindt om te doen! Hij geve dat dit de invloed zij, 
die ook deze mededeeling op allen, die haar lezen, uit-
oefene! 

ROTTERDAM, November 1862. H. O. T. 


