
B O D E 

D E S 

HEILS IN CHRISTUS. 

»Dï. HEER IS NABIJ'." 
Fil. 4 : B. 

3UI)t0te 3ttargang. 

R o t t e r d a m , 
1 8 6 5. 





INHOUDS-OPGAVE 
VAM MOT 

- A c h t s t e n J a a r g a n g . 

Bladz. 
1. Het middernachtelijk geroep 1. 
2. » Onze oogen zijn op £7." 6. 
3. De naam van Jezus 16. 
4. Gedachten over het lijden van Christus . . . 17. 
5. Onze betrekking tot Christus 33. 
6. De jonge Israëlietische dochter 45. 
7. Aanbidding 48. 
8. Gods onafhankelijke genade . . . . . . . 49. 
9. » Weest in geen ding bezorgd." 61. 

10. De levende vogel 69. 
11. Elia de Thisbiet 

I. De eerste boodschap van den profeet . 76. 
I I . De profeet in de eenzaamheid. . . 85. 
III. Het huis van Achdb 106. 
IV. De profeet op den berg Karmel . 117. 
V. De profeet aan den berg Hor eb . . 133. 
VI. De opname van den profeet . . . 149. 

12. Het gebed van Bengel 84. 
13. Balsem voor eene ontruste ziel . . •. • . . 101. 
14. De liefde van Christus 11S.3 
15. De volmaakte mensch 132. 
16. Christelijke liefde 147. 
17. Eene merkwaardige bekeering 162. 
18. De Gemeente Gods 165. 
19. nLaat alle dingen eerlijk en met orde geschieden". 186. 
20. » Vertroost elkander met deze woorden" . . . 19§Z 





Het middernachtelijk geroep. 
(Matth. 25 : 1—13). 

Bijna in iederen brief en in ieder hoofdstuk van som
mige brieven wordt ons de komst van den Heer Jezus 
als de ware hoop der Gemeente voorgesteld. De apostel 
Paulus verwezenlijkte deze heerlijke waarheid zoo volko
men in zijne ziel, dat hij er gedurig van sprak, alsof 
die komst reeds gedurende zijn leven zou plaats hebben. 
Omdat zij dierbaar voor zijn hart was, stond zij hem als 
zeer nabij voor oogen. De Thessalonicensen leefden zoo 
zeer in de verwachting van die komst, dat allen in de 
omliggende streken wisten, dat zij zich van de afgoden 
tot God bekeerd hadden, om den levenden en waarachti-
gen God te dienen en zijnen Zoon uit de hemelen te ver
wachten (1 Thess. 1). Laten wij een paar plaatsen uit de 
menigte, die er zijn, tot voorbeeld nemen. «Daarna wij, 
die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen op
genomen worden, in de wolken, den Heer te gemoet in de 
lucht; en alzoo zullen wij altijd met den Heer wezen." 
«Alzoo dat het u aan geene gave ontbreekt, verwachtende 
de openbaring van onzen Heer Jezus Chrütus." i. En wij 
bidden u, broeders! door de toekomst van onzen Heer Jezus 
Christus, en onze toevergadering tot Hem." »Maar onze 
wandel is in de hemelen, waaruit wij ook als Zaligmaker, 
onzen Heer Jezus Christus, verwachten." »En de Geest en 
de bruid zeggen: kom! En die het hoort, zegge: kom ! . . . . 
Die deze dingen getuigt, zegt: J a , ik kom haastelijk. 
Amen. Ja kom, Heere Jezus" (1 Thess. 4 ; 1 Kor. 
1 : 1; 2 Thess. 2 : 1; Fil. 3 : 20; Openb. 22). 

Uit al deze plaatsen zien wij, dat de geloovigen in de 
dagen der apostelen gekend werden aan hun verlaten van 
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de wereld en hunne verwachting van de komst des Heeren. 
Voorwaar een gelukkige toestand, die echter, helaas! slechts 
van korten duur is geweest. Spoedig na den dood der 
apostelen werd de wereldsgezindheid onder de christenen 
grooter en daardoor stond de Gemeente meer open voor 
valsche broeders, totdat eindelijk onder Konstantijn den 
Groote de toenmalige beschaafde wereld het christendom 
aannam. Treffend beschrijft de gelijkenis van de tien maag
den den toestand der kerk. Hoewel er onder die tien 
vijf dwaze waren, zoo gingen zij allen uit den bruidegom 
te gemoet. Zij scheidden zich allen, hetzij in waarheid 
met het hart of alleen uitwendig, van de wereld af, en 
gingen uit den bruidegom te gemoet, om met hunne aan
gestoken lampen zijne beloofde komst af te wachten. Maar 
de Heer vertoefde te komen, en zij vielen allen in slaap. 
Zoowel degenen, die waarachtig in den Heer gelooven, 
als degenen, die slechts uitwendig tot de christelijke kerk 
behooren, zijn onder de christelijke verantwoordelijkheid 
geplaatst. Door de belijdenis van hun geloof in Christus 
hebben zij de wereld verlaten en zijn zij den bruidegom 
te gemoet gegaan. Doch evenals de maagden is de geheele 
christelijke kerk in slaap gevallen; zij heeft de komst van 
Jezus vergeten, en eeuwen zijn voorbijgegaan, in welke 
deze heerlijke waarheid onder de korenmaat verborgen was. 
De leer omtrent dit punt, zoo veelvuldig in de brieven 
voorkomende, werd geheel voorbijgezien; en men sprak 
slechts van een algemeenen oordeelsdag, waarop de Heer 
Jezus zou komen om over levenden en dooden gerigt te 
houden. Allen waren in diepen slaap; en het scheen alsof 
er nooit eene verandering in dien toestand zou komen. Doch 
op eens — het was omstreeks veertig jaar, en meer bijzon
der in de laatste jaren — kwam er beweging onder de 
doodsbeenderen. Het middernachtelijk geroep: «ZIET , DE 

BRUIDEGOM KOMT, GAAT UIT HEM TE GEMOET!" werd ge
hoord, en weerklonk weldra met verrassende snelheid in 
bijna alle landen der wereld. De Heer zelf zond zijne 
boden uit, om zijne aanstaande komst aan zijne Gemeente 
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bekend te maken. Onuitsprekelijke genade! Het was mid
dernacht in de kerk, overal was er volslagen duisternis 
op dit punt, allen waren in slaap gevallen. Doch Hij, de 
Bruidegom, die slaapt noch sluimert, vergat de zijnen 
Biet! Hij wilde hen niet op eens overvallen, maar deed 
zijne komst aankondigen. Dierbare Jezus! hoe groot is 
uwe liefde, hoe rijk uw erbarmen! 

Maar wat was de uitwerking van dit middernachtelijk 
geroep? »En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, 
de bruidegom komt, gaat uit hem te gemoet! Toen ston
den al die maagden op, en bereidden hare lampen." Zij 
werden allen uit hunnen slaap wakker geschud, de dwa
zen zoowel als de wijzen. Evenzoo heeft de prediking van 
de komst des Heeren de kerk uit haren slaap opgewekt. 
In duizenden harten heeft zij weerklank gevonden, en zij 
hebben ingestemd met het geroep: Kom, Heere Jezus! — 
Heeft zij ook reeds in uw hart weerklank gevonden, lezer? 
Zijt gij reeds opgewekt uit uwen slaap? Hebt gij reeds 
uwe lamp in gereedheid gebragt om den Bruidegom, als 
Hij komt, te gemoet te gaan? Zoo niet, dan komt het 
geroep: »Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem te ge
moet!" door deze bladen tot u. Gelooft gij waarlijk in 
den Heer Jezus, o geloof dan ook in zijne spoedige komst; 
maak dan die komst tot de hoop uws harten en ga Hem 
vrolijk te gemoet! Reeds te lang hebt gij geslapen, reeds 
te lang uwen Heer bedroefd door uwe onverschilligheid 
omtrent zijne komst. Geloof zijn Woord, en stem in met 
degenen, die reeds roepen: Ja , kom Heere Jezus! En, 
wanneer gij dan in zijne komst gelooft en ook uw hart 
roept: kom, Heere Jezus! dan hebt gij een gewigtig werk 
te verrigten. Gij moet een prediker van die komst wor
den, door uw woord zoowel als door uwen wandel. De 
Heer verwacht van u , dat gij het uwen medegeloovigen 
zult toeroepen, dat Hij spoedig komen zal; Hij verwacht 
van u , dat uw geheele gedrag, gelijk dat der Thessalo-
nicensen, op degenen, die u omringen, den indruk zal 
maken, dat gij die komst met blijdschap verwacht. Welk 
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eene schoone roeping, een prediker te zijn van de heer
lijkste aller boodschappen! O, mogten wij allen, die den 
Heer verwachten, getrouw bevonden worden zijne komst 
met ernst en warmte aan allen te prediken! 

Doch niet alleen de wijze, maar ook de dwaze maagden 
werden uit den slaap opgewekt. En wat het opmerkelijk
ste is , eerst door het middernachtelijk geroep werd de toe
stand van beiden openbaar. Het ware licht van den Geest 
Gods en het valsehe licht van de menschelijke godsdienst 
blijken hemelsbreed te verschillen, zoodra de voetstappen 
van den Meester vernomen worden. Doode regtzinnigheid 
en eigenwillige godsdienstigheid zijn niet proefhoudend als 
de komst des Heeren wordt aangekondigd. Schijnbaar 
moge alles aanwezig zijn, wat een waar christen kenmerkt, 
de komst des Heeren openbaart den waren toestand des 
harten. Hoewel de wijze maagden in slaap gevallen waren, 
hadden zij olie in hunne vaten, om hunne lampen aan 
te steken. Alleen zij, die aangestoken lampen hadden, 
konden den bruidegom te gemoet gaan en hem in zijn 
huis vergezellen. Het licht des Heiligen Geestes en de 
gemeenschap met Jezus zijn de ware kenmerken van den 
geloovige. De dwazen hadden echter geene olie in hare 
vaten. Haar ontbrak het éene noodige, namelijk, eene 
persoonlijke kennis van Christus, persoonlijk geloof in Hem 
en de inwoning des Heiligen Geestes. Daarom zeiden 
zij ook tot de wijzen: «Geef ons van uwe olie, want onze 
lampen gaan uit." Dit konden de wijzen niet doen; maar 
zij verwezen haar naar de bron. De meest ijverige evan
gelist kan aan de voorwerpen van zijn ijver de genade 
niet mededeelen, die hij zelf ontvangen heeft. Een vader 
kan zijn veel geliefd kind niets geven van de genade, die 
zijn eigen hart vervult. Maar wat zij doen kunnen is 
dit: zij kunnen hen brengen tot de fontein des levens; 
zij kunnen hen toevertrouwen aan dien God, die volgaarne 
zondaars wil behouden. O, hoe heerlijk zou het zijn, 
indien allen die in Jezus gelooven, dit deden! Helaas! 
zoovelen verkondigen een evangelie, waarin Christus niet 
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de hoofdpersoon, niet een en alles is. O , laten wij het 
toch bedenken, dat Jezus alleen de fontein des levens is, 
dat Hij alleen vrede en vergeving van zonden kan geven; 
laten wij de zielen op Hem wijzen; en wanneer ook ons 
gevraagd wordt: wat moet ik doen om zalig te wor
den? laten wij dan even eenvoudig als eenmaal Paulus 
en Silas, antwoorden: Geloof in den Heer Jezus Chris
tus, en gij zult zalig worden! 

En nu, waarde lezer! behoort gij tot de dwaze of tot 
de wijze maagden? Hebt gij olie in uwe vaten, dat wil 
zeggen, hebt gij gemeenschap met Jezus en woont de 
Heilige Geest in uw hart? O, antwoord toch op deze 
vragen! Het is eene gewigtige ure, waarin gii leeft; het 
is een. ernstig en plegtig oogenblik. Het middernachtelijk 
geroep heeft de komst des Heeren aangekondigd; doch in 
zijne genade vertoeft de Heer nog, om u gelegenheid te 
geven van Hem levend water te ontvangen. Iedere mi
nuut is kostbaarder dan het goud van Ofir en dan alle 
robijnen. Uw eeuwig lot hangt van deze ure af. Straks 
komt de Heer, en dan is uw lot voor altijd beslist. O , 
indien gij nog geene vergeving hebt, indien gij nog niet 
behouden zijt, bedenk het wel, dat de komst des Heeren 
de tijd des oordeels zal zijn voor allen, die Hem hebben 
verworpen. Bedenk het wel, dat het u niets zal baten, 
dat gij de braafste aller menschen zijt, dat gij den 
naam van Christus draagt, dat gij den geheelen Bij- t 

bel van buiten kent, dat gij van honderden bevindin
gen kunt spreken. Gij moet Christus bezitten, de Heilige 
Geest moet wonen in uw hart. Indien gij dien niet hebt, 
al zoudt gij dan ook al het andere bezitten, zoo zult gij 
uit den mond des Heeren hooren: «Voorwaar zeg ik u, 
ik ken u niet." O, ontwaak uit uwen zondeslaap! «Ziet, 
de regter staat voor de deur." Voorwaar, het zijn geene 
fabelen, wanneer er van het oordeel, van het onuitblus-
schelijk vuur, van een worm die niet sterft, gesproken 
wordt. Ach! spot niet met de zaligheid uwer ziel. Ver
trouw toch niet langer op dingen, die u voorzeker zullen 
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ontvallen, wanneer de Heer komt; verlaat den schijn en 
kom tot de werkelijkheid; geef uwe eigenwillige en be-
driegelijke godsdienst op en kom tot Jezus, zoo zal uwe 
ziel leven! 

Ja , kom tot Jezus! Hij is de weg, de waarheid en het 
leven. Die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. O , 
hoor het heerlijke woord door den Heer zei ven uitgespro
ken: «Zoo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke" 
(Joh. 7 : 37). Hij, in wien de volheid der godheid woont, 
roept u. Hij roept u, wie gij ook zijn moogt. Zoo iemand 
dorst, die kome tot Mij." Hij zal de behoefte uws harten 
bevredigen. In Hem vindt gij alles, buiten Hem niets. 
En gij vindt bij Hem alles voor niet. »Ik zal den dorsti-
gen geven uit de fontein van het water des levens voor 
niet" (Openb. 21 : 6). Daarom kom! Kom nu; heden 
indien gij zijne stem hoort, verhard uw hart niet! Kom, 
zooals gij zijt! Val aan zijne voeten, laat Hem uw geroep 
om genade hooren; drink niet langer uit de gebroken 
waterbakken der wereld, maar drink uit de levende fon
tein des waters, die voortkomt »uit den troon van God en 
van het Lam." Dan zult gij vervuld worden met de heilige 
olie des Geestes; dan zult gij gereed zijn om met bran
dende lampen en met omgorde lendenen den Bruidegom 
te gemoet te gaan en in te gaan »in de vreugde uws 
Heeren." 

^Onze oogen zijn op U." 
(2 Kron. 20 : 1—30). 

Uit het leven van Josafat, den koning van Juda, wordt 
ons eene ondervinding medegedeeld, die voor het geloo-
vige hart zeer aantrekkelijk, vertroostend, leerrijk en 
navolgingswaardig moet zijn. Op eene treffende wijze open
baart zij ons de toevlugt en de overwinning des geloofs, 
en hoe God het geloof beantwoordt. 
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De kinderen Moabs, en de kinderen Ammons en ande
ren— »eene groote menigte" — hadden zich opgemaakt, 
om tegen Josafat te strijden. »Josafat nu vreesde." Dat 
was de eerste indruk, welke die boodschap op hem maak
te. Hij wist, dat hij die volken niet kon overwinnen, en 
daarom was zijne vrees zeer natuurlijk. Het bewustzijn 
van eigen zwakheid en van de list en de magt des vijands 
kan slechts vrees verwekken. Dat leert ons de ervaring. 
Wij christenen hebben evenwel niet, gelijk Israël, den 
strijd tegen aardsche vijanden, — wij hebben den strijd 
«niet tegen vleesch en bloed," gelijk Paulus zegt, «maar 
tegen de overheden, tegen de magten, tegen de wereldbe-
heerschers dezer duisternis, tegen de geestelijke boosheden 
in de hemelsche gewesten" (Ef. 6 : 12). Bij het gevoel 
onzer zwakheid en bij het zien op zulke magtige vijanden 
moeten wij vreezen. Alleen het zelfvertrouwen en het 
verachten van de magt des vijands laten het hart zonder 
vrees; doch dan zal de val te dieper zijn. Wanneer wij 
echter in de gemeenschap en onder de bescherming zijn 
van Hem, die sterker is dan de vijand, is alle vrees 
verdwenen. Hij is de Heer des hemels en der aarde; en 
tot Hem neemt het geloof altijd zijne toevlugt. Dat zien 
wij bij Josafat. «Hij stelde zijn aangezigt om den Heer 
te zoeken; en hij riep een vasten uit in gansch Juda. En 
Juda werd vergaderd, om van den Heer hulp te zoeken" 
(vs. 3 , 4). 

Tot den Heer nam dus Josafat zijne toevlugt. Hij zag 
noch ter regter noch ter linker zijde; hij zocht geene hulp 
bij Israël of bij de heidensche volken, maar alleen bij den 
Heer. En hij deed dit in gemeenschap met het volk, met 
al degenen, die geloof genoeg hadden met hem den Heer 
te zoeken en van Hem hunne hulp te verwachten. En 
voorwaar! niemand kan helpen als de Heer. Wanneer wij 
onzen blik met vertrouwen op Hem gevestigd houden, 
helpt Hij ons in al onze omstandigheden en verzoekingen. 
Hij wil noch kan zijn volk verlaten of vergeten. En kon 
Hij toen zijn aardsch volk niet vergeten, hoe zou Hij dan 
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nu zijne geliefde kinderen kunnen vergeten, die »Abba, 
Vader 1" roepen? «Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard 
heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe 
zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" 
(Rom. 8 : 32). Ook is er geene verzoeking, die Hij niet 
weet, geen leed, dat Hij niet mede gevoelt, geen nood, 
waarin Hij niet helpen en geene moeijelijkheid, die Hij 
niet overwinnen kan. Niemand staat tot ons in zulk eene 
innige betrekking als Hij; niemand kan in al onze om
standigheden zoovele vertroostingen geven, als Hij gege
ven heeft. En Hij is getrouw en waarachtig. Welk eene 
oneer is het daarom voor Hem en hoe beschamend voor 
ons, als wij onze oogen het eerst ter regter of ter linker
zijde rigten, en eerst dan tot God komen, wanneer 
wij te vergeefs aan alle deuren hebben aangeklopt, of 
wanneer wij ons terstond van Hem afkeeren, als wij na 
de eerste bede de gewenschte hulp niet ontvangen! Het 
geloof echter kent den Heer; het weet tot wien het zich 
wendt, en is verzekerd, dat het niet te vergeefs den God 
des hemels en der aarde aanroept. 

Beschouwen wij nu het gebed van Josafat. »En Josafat 
stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis 
des Heeren, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: O 
Heere, God onzer vaderen! zijt Gij niet die God in den 
hemel? ja Gij zijt de Heerscher over alle koningrijken der 
heidenen; en in uwe hand is kracht en sterkte, zoodat 
niemand zich tegen u stellen kan" (vs- 5, 6). Josafat was 
in een moeijelijken toestand. Huis en have, vrijheid en 
leven stonden in gevaar. Zijne vrees bewees, dat hij het 
gevaar van zijn toestand kende. Maar met welk eene rust 
trad hij voor den Heer! Hij begint niet over zichzelven 
en zijn treurigen toestand te spreken; zijn eerste woord is 
niet: «Heer, help ons, wij vergaan!" Neen, zijn hart 
kent iets hoogers en beters. Hij spreekt in rustige aan
bidding van de magt desgenen, tot wien hij zijne toevlugt 
neemt. «Zijt Gij niet die God in den hemel? ja Gij zijt 
de Heerscher over alle koningrijken der heidenen; en in 
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uwe hand is kracht en sterkte, zoodat niemand zich tegen 
Ti stellen kan." Ziedaar de taal des geloofs, en de zeker
heid van een naar God zoekend hart. Het weet, dat God 
de Almagtige is; dat hij tot dengene nadert, voor wien 
alles in het niet verzinkt. Hij kan helpen, wanneer alle 
menschelijke hulp ten einde is; Hij baant een uitweg, als 
er geen meer is; Hij spreekt en het geschiedt; Hij gebiedt, 
en het staat er. 

Verder bad Josafat: »Hebt Gij niet, onze God! de in
woners dezes lands van voor het aangezigt van uw volk 
Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uwen 
liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? (vs. 7). — Door 
deze woorden herinnert Josafat den Heer aan zijne betrek
king tot het beloofde land en tot zijn volk, eene betrekking, 
die Hij nimmer verloochenen of afbreken kon. Hij was 
de God der vaderen, en zijne roeping kon Hem niet be
rouwen. Het was het land der belofte, hetwelk Hij het 
zaad van Abraham gegeven had. Hij had de heidensche 
volken uit dit land verdreven, om het zijn volk Israël te 
geven; en zij hadden Hem een heiligdom in hetzelve ge
bouwd tot gedachtenis van zijnen naam. Aan dit alles 
herinnert Josafat den Heer, en ook aan het gebed van 
Salomo bij de inwijding des tempels: «Indien over ons 
eenig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, 
of honger, wij zullen voor dit huis, en voor uw aangezigt 
staan, dewijl uw naam in dit huis is: en wij zullen uit 
onze benaauwdheid tot U roepen, en Gij zult verhooren en 
verlossen" (vs. 8, 9). Het geloof van Josafat wist de regte 
snaar bij den Heer aan te roeren. Hij plaatste zich, waar 
de naam des Heeren was, waar zijne eer in het spel was. 
Zou Hij zijne betrekking tot het land der belofte en tot 
zijn volk kunnen opgeven? Kon hij de gebeden der vade
ren onverhoord laten? Kon Hij toelaten, dat zijne eer 
werd aangetast? Kon Hij de verheerlijking zijns naams 
prijsgeven? Onmogelijk. Hij is en blijft getrouw. Welk 
een krachtig wapen tegen den vijand! Welzalig hij, die 
in al zijne gebeden tot God steeds dezelfde snaar kan aan-
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roeren! Ook wij hebben eene plaats tot aanbidding, veel 
verhevener dan de tempel te Jeruzalem,—eene plaats, 
waar wij altijd zeker en welkom zijn, en wel in Christus 
Jezus, door de kracht van zijn kostbaar bloed. Het bloed 
van Christus doet ons als steeds gereinigde aanbidders in 
de tegenwoordigheid van God verschijnen, en de naam van 
Christus is Hem boven alles dierbaar; ja, in zijnen naam 
is ons elke zegening verzekerd. De Heer zelf zegt: »Voor
waar, voorwaar ik zeg u: al wat gij den Vader zult bid
den in mijnen naam, dat zal Hij u geven" (Joh. 16 : 23). 
Ook kunnen wij Hem altijd herinneren aan al hetgeen 
Hij ons door den mond zijner apostelen heeft beloofd; Hij 
zal dit vervullen. Zijne eer is ten naauwste met zijn Woord 
verbonden. En het land der belofte voor ons is daarboven 
in de hemelsche gewesten. Als kinderen van God zijn wij 
erfgenamen Gods en medeërfgenamen van Christus. Het 
hemelsche volk is eene hemelsche erfenis beloofd; en voor
zeker zullen Hem zijne roeping en zijne gaven ook met 
betrekking tot ons nooit berouwen. Mogten wij Hem daar
om steeds naderen in het bewustzijn van onze innige be
trekking tot Hem als kinderen, in het vertrouwen op zijne 
getrouwheid en genade, in de waardering zijner eer en in 
den boven alles gezegenden naam van Jezus! 

Eerst nadat Josafat in zijn gebed den Heer verheerlijkt 
en de ware plaats der aanbidding ingenomen had, spreekt 
hij van zijne eigene zaak, van den moeijelijken toestand, 
waarin hij was. »En nu, zie de kinderen van Ammon en 
van Moab, en die van het gebergte Sëir . . . . komen om ons 
uit uwe erve, die Gij ons te erven gegeven hebt, te 
verdrijven. O onze God! zult gij geen regt tegen hen 
oefenen?"—Kon God, die hun God was, neen zeggen? 
Kon Hij weigeren, nu zijne belofte, zijne getrouwheid, zijne 
eer en zijn naam in het spel waren? Onmogelijk. Josafat 
zeide: «Uwe erve," en «Gij hebt het hun gegeven;" en 
nooit kon de Heer na zulk een gebed den vijand toestaan 
zijn volk uit te drijven. En bovendien waren deze volken 
niet slechts vijanden zijns volks, maar zijne eigene vijan-
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den, die Hem verachtten; — hoe kon Hij hen dan onge
straft laten? 

Hierop volgt nu eene belijdenis van Josafat, die God 
in zijne liefde en genade Onmogelijk onverhoord kon laten. 
« W a n t in ons is g e e n e k r a c h t t e g e n d e z e 
g f o o t e m e n i g t e , d i e t e g e n ons k o m t , en wij 
w e t e n n i e t , w a t wij d o e n z u l l e n ; m a a r ONZE 
OOGEN ZIJN OP tr" (vs. 12). Hoe zou God deze bede 
hebben kunnen wederstaan! Hij had niet de genadige 
God moeten zijn, indien Hij zulk eene belijdenis onver
hoord had gelaten. Neen, Hij kan het niet en doet het 
niet. Hij zegt tot Paulus: «Mijne kracht wordt in zwak
heid volbragt." En de apostel noemt Hem «den God, die 
de nederigen vertroost" (2 Kor. 7 : 6 ) . Alleen «den hoog
moedige wederstaat Hij, maar den nederige geeft Hij ge
nade." leder, die zijne onmagt gevoelt en voor Hem 
belijdt, en die zijne oogen op Hem alleen vestigt, kan in 
alle omstandigheden van zijne hulp verzekerd zijn. Hij 
kan alsdan stout zeggen: »De Heer is mij een helper, 
en ik zal niet vreezen, wat mij een mensch zal doen" 
(Hebr. 13 : 6). Het is zijne vreugde, zich op wonderbare 
wijze te verheerlijken in degenen, die op Hem hun ver
trouwen stellen, en belijden: »In ons is g e e n e k r a c h t . 

wij w e t e n n i e t , w a t wij d o e n z u l l e n , m a a r 
o n z e o o g e n zijn op U." —Is dit ook uwe belijdenis, 
lieve lezer? Waarheen rigt gij uwe blikken, wanneer 
allerlei verzoekingen en moeijelijkheden komen? Zegt ook 
gij ten allen tijde: «Mijne oogen zijn op u ? " O , het is 
een heerlijk woord; mogt het steeds in het hart van al 
Gods kinderen gevonden worden! 

Luisteren wij nu naar het antwoord des Heeren: «Toen 
kwam de Geest des Heeren, in het midden der gemeente, 
Op Jahaziël, den zoon van Zecharja.. . . *. en hij zeide: 
Merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, 
en gij koning Josafat! alzoo zegt de Heer tot ulieden: 
Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet van deze groote 
menigte: w a n t de s t r i jd is n i e t u w e , m a a r G o d s . 
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Trekfc morgen tot hen af; ziet, zij komen op bij den op
gang van Ziz; en gij zult hen vinden in het einde des 
dals voor aan de woestijn van Jeruël. Gij zul t in de
zen strijd n ie t te str i jden hebben; s t e l t u wel
ven, s taa t en ziet h e t he i l des Hee ren tp,et u, 
O J u d a en J e r u z a l e m ! v rees t n i e t , en on tze t 
u niet , gaa t morgen uit, hun t egen , want de 
Héér zal met u wezen." 

Welk een antwoord! »De strijd is niet uwe, maar 
Gods," Höe volkomen beantwoordde de Heer Josafat's 
geloof! Hij had zich op de eer en de magt Gods beroe
pen, en God wilde hem op eene treffende wijze toonen^ 
dat hij dit niet te vergeefs had gedaan. God maakt dezen 
strijd tot zijne zaak. Israël behoefde niet te strlyden, het 
kon slechts toetreden en het heil des Heeren zien — zien, 
•welke wonderbare daden Hij tot hunne behoudenis kon 
volbrengen. O, hoe genadig is de Heer, hoe heerlijk iq 
zijn naam! Het geloof kan nooit te veel verwachten^ 
omdat het de oogen alleen op den Heer vestigt. Onze 
verwachting zal steeds overtroffen worden. En hoe meer 
wij Hem vertrouwen, des te meer verheerlijken wij Hem., 
Het ongeloof echter onteert Hem, en ons eigen pogen 
stelt Hem ter zijde. En wat vermogen wij? Geen haar 
wit of zwart maken* Bij God echter zijn alle dingen 
mogelijk; voor Hem is niets te groot noch te moeijelijk. 
En het is zijn welbehagen, steeds zijn medegevoel, zyne 
liefde en magt aan ons te bewijzen. Hij wil strijden, en wij 
zulleü stil zijn en de wonderen zijner magt aanschouwen. 

Josafat nn twijfelde niet aan de belofte des Heeren-
In deze geheele schilderij zien wij geen schaduw van 
twijfel. Van het begin tot het einde is het geloof werk
zaam en God verheerlijkt. Zoadra de Heer gesproken 
had, «neigde zich Josafat met het aangezigt ter aarde; 
en gansch Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen 
neder voor het aangezigt des Heeren, aanbiddende den 
Heer.' En de Levieten stonden op, om den Heer, den 
God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen" 
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(vs. 18, 19). Deze aanbidding en deze lof waren eene 
duidelijke getuigenis, dat zij de woorden des Heeren ver
trouwden, o En zij maakten zich. des morgens vroeg op, en 
togen uit naar de woestijn van Theköa; en als zij uittogen, 
stond Josafat en zeide: «Hoort mij, o Juda, en gij in
woners van Jeruzalem! gelooft in den Heer, uwen God, 
zoo zult gij bevestigd worden; gelooft aan zijne profeten, 
en gij zult voorspoedig zijn" (vs. 20). Oogenschijnlijk 
was de toestand van Josafat even moeijelijk als vroeger; 
het gevaar was hetzelfde gebleven. De groote menigte 
stond nog daar en rukte steeds nader; doch zijn geloof 
was zeker van de overwinning, en daarom was zijn hart 
geheel en al rustig. God toch had zijne zaak in handen 
genomen, en meer behoefde hij niet. Hij wist zeker, dat 
de Heer zijn naam verheerlijken en eefie heerlijke uitkomst 
geven zou. Daarom spreekt hij tot de Israëlieten niet van 
het gevaar, maar wekt hen op tot het geloof in Gód en 
in zijn Woord. Hij zegt, dat het geloof alleen Ons bevei
ligt en het vertrouwen op zijn Woord het hart gelukkig 
maakt. En zoo is het in der waarheid. Onze zekerheid 
kan nimmer in het zigtbare, noch in de grootte en de 
kracht der menschen bestaan, en nimmer kan het ijdele 
en vergankelijke ons waarachtig gelukkig maken. »De 
vreugde in den Heer is onze sterkte." Het geloof' in 'Hem 
maakt het hart zeker en gelukkig. 

»Hij nu beraadslaagde met het volk, en hij stelde defl 
Heer zangers, die de heilige Majesteit prijzen zouden, 
voor de toegerusten uitgaande en zeggende: Looft den 
Heer, want zijne goedertierenheid is tot in eeuwigheid 1" 
(vs. 21). Welk eene schoone daad des geloofs! Hoe dwaas 
is het voor het ongeloof op zulk eene wijze eene groote 
en vijandige krijgsmagt tegen te trekken! Het zou nog 
begrijpelijk zijn geweest, indien men de zangers achter de 
soldaten geplaatst had, om na de overwinning den Heer 
te loven; maar men plaatste ze Voorop. Zouden de zan
gers niet terstond gedood worden, zoodra de soldaten hunne 
wapenen gebruikten? Ja , zoo oordeelt het ongeloof*, het-
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welk den Heer niet kent en zijn Woord niet vertrouwt. 
Maar het geloof fan Josafat triomfeerde. De strijd was 
des Heeren, en hunne zaak was het den lof des Heeren 
te bezingen. De toegerusten hadden in dezen strijd niets 
te doen; de zangers wel. Zoodra wij onze aangelegenheden 
aan God hebben opgedragen, hebben wij niets anders te 
doen, als Hem te loven en te aanbidden, Daarom zegt 
de apostel: »Verblijdt u in den Heer ten allen tijd; we
derom zeg ik : verblijdt u." »Laat ons door Hem altijd 
Gode opofferen eene offerande des lafs, dat is, de vrucht 
der lippen, die zijnen naam belijden" (Hebr. 1 3 : 15). Onze 
Strijd en onze zorgen zijn zijne, en zijn lof is onze zaak. 

o Ter tijd nu , als zij aanhieven met een vreugdegeroep 
en lofzang, stelde de Heer achterlagen tegen de kinderen 
Ammons, Moab, en die van het gebergte Seïr, die tegen 
Juda gekomen waren; en zij werden geslagen. "Want de 
kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners 
van het gebergte Seïr, om te verbannen en te verdelgen, 
en als zij met de inwoners van Seïr een einde gemaakt 
hadden, hielpen zij de een den ander ten verderve" (vs. 
22 , 23). Welk een God! Zoodra zij aanvingen, Hem te 
loven en te prijzen, begon Hij voor hen te strijden. De 
overwinning des geloofs doet God handelen. J a , »het 
geloof is de overwinning, die de wereld overwint." Hoe 
weinig kent hij de liefde en magt Gods, die bij de moei-
jelijkheden steeds met een gebogen hoofd en een onrustig 
en bekommerd hart daarheen gaat! Hoe eenvoudig en 
gelukkig is de weg van hem, die in alle omstandigheden 
vol vertrouwen zijne oogen tot God verheft, die zoo vol
komen bereid is al onze zorgen op zich Ie nemen! Wat 
zijn alle omstandigheden en alle vijanden in zijne schatting? 
Zij verdwijnen als een nevel; plotseling zinken zij in 
het stof des doods en zijn niet meer. 

»Als nu Juda tot den wachttoren in de woestijn geko
men was, wendden zij zich naar de menigte; en ziet, het 
waren doode ligchamen, liggende'op de aarde, en niemand 
was ontkomen" (vs. 24). De toegerusten vonden geen 
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werk meer. De slag was geëindigd; de vijanden waren 
overwonnen, en de Heer had het veld behouden. Josafat's 
geloof had derhalve niet te vroeg getriomfeerd; de zangers 
hadden niet te vroeg gezongen: «Looft den Heer, want 
zijne goedertierenheid is tot in eeuwigheid!" Het is nooit 
te vroeg, wanneer het geloof dit doet. Wij kunnen altijd 
zeker van de overwinning zijn. God behoeft onze hulp 
niet vooraf; doch in onzen lof heeft Hij een welbehagen. 
De arbeid is zijn, ons is de overwinning en de oogst. 
«Josafat nu en zijn volk kwamen, om hunnen buit te 
rooven, en zij vonden bij hen in menigte, zoowel have en 
doode ligchamen, als kostelijk gereedschap, en namen voor 
zich weg, totdat zij niet meer dragen konden; en zij roof
den den buit drie dagen, want dies was veel" (vS. 25). 
De zegepraal was groot, want de Heer had voor Juda 
gestreden. In drie dagen konden zij naauwelijks den buit 
wegdragen. J a , de overwinning zal te heerlijker zijn, 
naar mate wij meer den strijd des geloofs strijden, d. i, 
onze zaak in de hand des Heeren stellen. Dan komt ook 
Hem alleen de roem toe. Dat erkende ook Josafat en zijn 
volk. De rijke buit verblindde hunne oogen niet, ook 
vergaten zij God niet in hun geluk, gelijk het, helaas! 
zoo dikwijls onder de geloovigen geschiedt. Velen verheu
gen zich in hun geluk en niet in den Heer, die hun de 
vreugde geschonken heeft. Josafat en zijn volk «verga
derden zich op den vierden dag in het dal van Beracha, 
want daar loofden zij den Heer; daarom noemden zij den 
naam dierzelve plaats het dal van Beracha tot op dezen 
dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruza
lem weder, en Jozafat in de voorspitse van hen, om we
derom met blijdschap tot Jeruzalem te komen; want de 
Heer had hen verblijd over hunne vijanden. En zij kwa
men te Jeruzalem met luiten, en met harpen, en met 
trompetten, tot het huis des Heeren" (vs. 26—28). 

Gelijk de Heer hunne toevlugt geweest was in de ure 
der benaauwheid, zoo was Hij nu het voorwerp van hun 
lof in de ure der vreugde. Onafgewend bleven hunne 
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oogen op Hem gerigfc en hunne harten met Hem bezig. 
Al veranderden de omstandigheden ook, zoo bleef de 
Onveranderlijke toch het voorwerp hunner aanbidding. 
Mogt dat ook bij ons het geval zijn! Ten slotte zien wij 
nog, hoe het geloof Gode gelegenheid geeft, zich onder 
zijne vijanden te verheerlijken. »Er werd eene verschrik
king Gods over alle koningrijken dier landen, als zij hoor
den, dat de Heer tegen de vijanden van Israël gestreden 
had. Alzoo was het koningrijk van Josafat stil; en zijn 
God gaf hem rost rondom henen'' (vs. 29, 30). — Dat 
was het einde van 'dezen heerlijken strijd, en dat zal het 
einde van "den strijd van alle geloovigen zijn, die in ver
trouwen op den naam des Heeren volharden. Weldra 
zullen zij, bevrijd van allen strijd, eeuwige vreugde eü 
rust in de heerlijkheid daarboven vinden. 

De Heer geve, dat dit voorbeeld des geloofs allen, die 
het lezen, tot vertroosting en bemoediging moge strekken 
en eene waardige navolging moge vinden! 

De naam van Jezus. 

Dit is de naam, door welken zondaars tot God, den 
Vader kunnen gaan. Dit is de naam, door welken zij 
vergeving der zonden, het eeuwige leven, de hemelsche 
heerlijkheid, ja alle dingen verkrijgen. » Zoo gij iets begee-
ren znlt in mijnen naam, ik zal het doen" (Joh. 14 : 14). 
Dit is de naam, door welken onze geestelijke offeranden 
aangenomen worden, en door^ welken een antwoord van 
vrede in onze harten komt. Op dezen naam sidderen duivels 
en buigen engelen hun hoofd; op dezen naam opent zich 
Gods Vaderhart, en wordt het hart der godzaligen ver
kwikt. 
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Gedachten over het lijden van Christus. 

Het lijden van Christus is een onderwerp, hetwelk onze 
geheele aandacht vèreischt. Het toont ons zoowel de 
heerlijkheid van Christus als de liefde van God, zoowel 
de grootheid onzer zonde als de raagt Gods ter verlossing. 
Daarenboven is zijn medegevoel zoo kostelijk voor onze 
ziel, zijn deelen in onze droefenis op deze wereld vol 
ellende zoo vertroostend, zoo verzachtend en tevens zoo 
verheffend, dat wij de verwezenlijking daarvan in onze 
harten niet te hoog kunnen waarderen. 

Bij de beschouwing van dit lijden moeten wij in de 
eerste plaats wijzen op het onderscheid tusschen het lijden 
van Christus door den mensch, en het lijden door God 
Hem aangedaan. Het eerste was in zijn leven vóór liet 
kruis, het laatste op het kruis. Wij weten, dat de Heer 
leed van den kant des mensehen. Hij werd veracht en 
verworpen door den mensch. De wereld haatte Hem, gelijk 
zij zijne discipelen heeft gehaat, omdat Hij getuigde, dat 
hare werken boos waren. Hij was het licht, en die de 
zonde doet haat het licht, en komt niet tot het licht, 
omdat zijne werken boos zijn. Met één woord, Christus 
leed, omdat Hij regtvaardig was. Het ging Hem, gelijk 
het Abel ging, die in dit opzigt een voorbeeld is van de 
geschiedenis van Jezus; Kain sloeg Abel dood, omdat zijne 
werken boos waren en die van zijn broeder regtvaardig. 
Men behoeft slechts de geschiedenis van Jezus te lezen, 
om van het begin tot het einde te zien, hoe Hij door den 
mensch werd gehaat, verguisd, verworpen, gesteenigd, 
bespot en eindelijk als een misdadiger aan het kruis gena
geld. Want tot het lijden van Christus om der geregtig-
heid wil, behoort ook -het nagelen aan het kruis. Het was 
de vijandschap der Joden, die Hem daar bragt. De gan
sene haat van he.t menschelijke hart vereenigde zich op 
Hem, en sprak zich uit in die vreeselijke woorden: Kruis 
Hem! kruis Hem! Men kon de openbaring der heiligheid 

vm. a 
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en der liefde Gods niet verdragen, en daarom moest Jezus 
van de aarde weggedaan worden. De zondige wereld kon 
het gezigt van den Eegtvaardige niet uitstaan. — En wat 
gevoelde de ziel van Jezus onder dit alles? Wij vinden 
dit zeer duidelijk in Psalm 42. Hij verlangt naar God, 
gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroomen. «Mijne 
tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gan
senen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? . . . . Ik zal 
zeggen tot God: Mijne steenrots! waarom vergeet Gij 
mij? waarom ga ik in het zwart, van wege des vijands 
onderdrukking? Met een doodsteek in mijne beenderen 
honen mij mijne wederpartijders, als zij den ganschen dag 
tot mij zeggen: Waar is uw God?" Aandoenlijke klagt! 
Hij was bedroefd, verslagen, benaauwd, van wege de on
derdrukking des vijands. Doch tegelijkertijd was er vol
komen vertrouwen op en gemeenschap met God. Het was 
niet, zooals op het kruis: »mijn God, mijn God, waarom 
hebt gij mij verlaten!" maar: «wat buigt gij u neder, 
o mijne ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? hoop op 
God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige 
verlossing mijns aangezigts en mijn God." De Heer zegt 
dan ook zelf: »Mijn Vader hoort mij altijd." Hoe zwaar 
Hij ook leed, Hij was altijd in gemeenschap met God, en 
wandelde zonder ophouden in het licht van Gods vrien
delijk aanschijn. 

Dit brengt ons van zelf tot de opmerking, dat de Heer 
in zijn leven vóór het kruis geenszins de drager der zonden 
was; want ware Hij dat geweest, dan zou Hij zijn geheele 
leven onder den toorn Gods doorgebragt hebben, en onmo
gelijk in gemeenschap met den Vader hebben kunnen zijn. 
God kan geen welbehagen hebben in iemand, die de zonde 
draagt; Hij kan geene gemeenschap oefenen met iemand, 
die onder zijn toorn is. Dat zien wij aan het kruis. Zoo
dra Christus in onze plaats de zonden draagt en de toorn 
Gods over Hem komt, is Hij van God verlaten. Hoewel 
Hij in zichzelven rein en van de zondaars gescheiden was, 
kon God geene gemeenschap met Hem oefenen of Hem 
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verhooren, zoodra Hij Hem in onze plaats met de zonden 
beladen zag. 

De Schrift zegt ons dan ook uitdrukkelijk, dat de Heer 
onze zonden gedragen heeft in zijn ligchaam op het hout 
(1 Petr. 2: 24). Het verband, waarin die woorden voor
komen, maakt de bedoeling nog duidelijker. Petrus spreekt 
over het dragen van onregt, en stelt ons Christus als 
voorbeeld voor: «Die geene zonde gedaan heeft, en er is 
geen bedrog in zijnen mond gevonden; die, als hij geschol
den werd, niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, 
maar gaf het over aan Dien, die regtvaardiglijk oordeelt." 
Zoo was de Heer in zijn leven. En nu laat hij er op 
volgen: »Die zelf onze zonden gedragen heeft in zijn 
ligchaam op het hout." Zoodra hij gewag maakt van het 
dragen onzer zonden, voegt hij er uitdrukkelijk bij, op 
het hout; opdat men niet zou denken, dat dit reeds vddr 
dien tijd was. 

Hetzelfde onderscheid vinden wij in Jes. 53: »Hij had 
geene gedaante noch heerlijkheid; als wij hem aanzagen, 
zoo was er geene gestalte, dat wij hem zouden begeerd 
hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de 
menschen, een man van smarten en verzocht in krankheid; 
en een iegelijk was als verbergende het aangezigt voor 
hen; hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. 
Waarlijk hij heeft onze krankheden op zich genomen, en 
onze smarten heeft hij gedragen." Ziedaar de beschrijving 
van het leven en lijden van Jezus vddr het kruis. Dat 
dit zoo is, zien wij duidelijk uit Matth. 8 : 16,17, waar 
de door Jezus verrigte wonderen als eene vervalling wor
den aangemerkt van de woorden in vs. 4: «Hij heeft onze 
krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij 
gedragen." En dan volgt in vs. 5 het lijden des kruises. 
»Wij achtten hem, dat hij geplaagd, van God geslagen 
en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen ver
wond, om onze ongeregtigheden is hij verbrijzeld; de straf 
die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en door zijne 
striemen is ons genezing geworden." 

2* 
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Evenzoo zegt Paulus in Kom. 4 : 25, dat Christus over
geleverd is om onze zonden. Hiermede wordt natuurlijk niet 
zijne komst op aarde bedoeld, maar zijn dood aan het kruis. 

Indien de Heer in zijn leven vóór het kruis de zonden 
gedragen had, zou Hij — zooals wij reeds opmerkten — 
gedurende dat geheele leven van God verlaten en buiten 
zijne gemeenschap geweest zijn. In de evangelische ge
schiedenis vinden wij echter het tegenovergestelde. Reeds 
de menschwording had plaats te midden van de vreugde 
des hemels. De engelen zongen tot Jezus' eer en vierden 
die heugelijke gebeurtenis. En de Heilige Geest vulde 
menschelijke vaten met de olie der vreugde. De engel 
des Heeren en eene menigte van hemelsche heirlegers, oude 
mannen en vrouwen, priesters in den tempel en hefders 
in het veld, allen op hunne wijze en naar hunne mate 
verkondigden de volkomen en algemeene vreugde. — Bij 
den doop des Heeren door Johannes, daalde de Geest 
Gods op Hem neder, in de gedaante van eene duif, en 
eene stem kwam uit den hemel, die zeide: «Deze is mijn 
Zoon, mijn geliefde, in denwelken Ik mijn welbehagen heb! 
(Matth 3). In Jes 42 : 1 was dit beloofd: »Ziet, mijn 
knecht, dien Ik ondersteun, mijn uitverkorene, in den-
welken mijne ziel een welbehagen heeft! Ik heb mijnen 
Geest op hem gegeven." Hetzelfde gebeurde op den berg 
der verheerlijking. De wolk overschaduwde Jezus en 
Mozes en Elia, en eene stem kwam uit de wolk: «Deze 
is mijn geliefde Zoon, in denwelken Ik mijn welbehagen 
heb, hoort Hem!" (Matth 17 : 5). Zelfs in die ure, waar 
de ziel van Jezus ontroerd was bij de gedachte aan zijn 
vreeselijk lijden en Hij uitroept: »Nu is mijne ziel ontroerd; 
en wat zal ik zeggen? Vader! verlos mij uit deze ure! 
Maar hierom ben ik in deze ure gekomen. Vader! verheer
lijk uwen naam;" — kwam er eene stem uit den hemel als 
het onmiddelijk antwoord op zijne vraag: »En Ik heb hem 
verheerlijkt, en Ik zal hem wederom verheerlijken" (Joh. 12). 

Ziedaar de treffendste bewijzen, dat Jezus gedurende 
zijn leven niet onder den toorn Gods was en dus onze 
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zonden niet droeg. God getuigt van Hem, dat Hij zijn 
welbehagen in Hem heeft. Had Hij in zijn leven de zon
den gedragen, dan zon dit onmogelijk zijn geweest; dan 
zou de hemel zich niet over Hem hebben kunnen openen; 
dan zou Hij onmogel'jk het voorwerp van de aanbidding 
des hemels hebben kunnen zijn, En als zoodanig stelt 
Jezus zichielven voor, wanneer Hij tot Nathanaël zegti 
«Voorwaar, voorwaar zeg ik ulieden: van nu aan zult gij 
den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende 
en nederdalende op den Zoon des menschen" (Joh. 1 : 52). 

Ook in Gethsémané vinden wij dezelfde getuigenis, 
Het was de nacht voor het lijden des kruises. De Heer 
had van zijne discipelen afscheid genomen; Hij had hen 
vertroost en bemoedigd. Daarna waren zij te zamen naar den 
olijfberg gegaan, en zijne discipelen achterlatende, bleef 
Hij alleen, om hetgeen nu voor de deur stond te over
denken. Van dien oogenblik maakte de duivel gebruik, 
om Hem het lijden des kruises in al zijne verschrikkelijkheid 
voor te stellen, en Hem, zoo het mogelijk ware, terug 
te houden. De Heer gevoelde het verschrikkelijke van 
dien dood om der zonde wil, van dat verlaten zijn van 
God, waaraan Hij zich moest onderwerpen, wilde Hij ons 
verlossen. Zijn strijd wa3 zwaar; zijn zweet werd gelijk 
groote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. Hij 
riep uit: »Vader I indien het mogelijk is , laat deze drink
beker van mij voorbijgaan." Indien het mogelijk is , zon
daars te verlossen, zonder dat ik dien vreeselijken strijd 
strijd en dien vreeselijken dood sterf, laat dan dien 
drinkbeker van mij voorbijgaan. Maar dat was niet 
mogelijk, en gelijk Hij vroeger reeds gezegd had: 
«doch hiertoe ben ik in deze ure gekomen," zoo geeft 
Hij zich ook hier over aan den wil des Vaders: »Doch 
niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt!" De strijd was 
volstreden, de duivel was verslagen, de Heer had over
wonnen, en een engel kwam om Hem te versterken (zie 
Matth. 26 en Luk. 22). Dus ook in deze vreeselijke ure 
was Jezus niet van God verlaten. Hij spreekt God te 
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midden van den strijd aan als Vader, hetgeen Hij op heè 
kruis niet doet, dan nadat alles volbragt was. Hij wordt 
door een engel versterkt. En daarna gaat Hij vol moed 
de bende soldaten te gemoet, en geeft zichzelven in 
alle kalmte vrijwillig over. Ook in Gethsémané droeg 
Hij onze zonden niet, ook daar was Hij niet onder 
Gods toorn, ook daar stond Hij niet in, onze plaats, 
om gestraft te worden. De belangrijke waarheid, die 
wij daar vinden, is, dat Christus niettegenstaande de 
verzoeking des duivels en de natuurlijke begeerte — 
vooral bij Hem die rein en heilig was, — om het 
lijden en sterven als offer voor de zonde niet op zich 
te nemen, door zijne liefde tot ons gedreven den beker 
des toorns uit de hand des Vaders vrijwillig heeft aange
nomen, om dien op het kruis te ledigen; en dat wel bij 
het gevoel van de ontzaggelijke zwaarte van dat lijden. 

Gedurende zijn leven op aarde was de Heer in het 
genot van Gods vriendelijk aanschijn, in zijne voortdurende 
gemeenschap, en het voorwerp van de aanbidding des 
hemels. Onder het zwaarste lijden, door den mensch Hem 
aangedaan, vertrouwde zijne ziel op God en werd Hij 
door den Vader gesterkt en verhoord. En zelfs in die 
ure, waar het lijden voor de zonde Hem in al zijne kracht 
werd voorgesteld en Hij de verschrikkelijkheid er van 
gevoelde, was Hij in gemeenschap met den Vader en rastte 
Gods welbehagen op Hem. Doch toen de mensch alles 
gedaan had, wat hij doen kon, toen hij Jezus niet alleen 
vervolgd, gehoond, bespot, bespuwd, maar Hem aan het 
vloekhoot gehangen had, toen hij dus van zijnen kant 
zoover was gegaan, als slechts mogelijk was, is het tooneel 
geheel veranderd. In plaats van in het genot van Gods 
aanschijn, van zijne gemeenschap te zijn, is Hij van God 
verlaten: «Mijn GodI mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten 1" — in plaats van het voorwerp van de aanbidding 
des hemels te zijn, hangt Hij drie uren in de duisternis. 
Welk een onderscheid! Ziet, dat is niet de hand des 
menschen, dat is de hand Gods! Het is waar, Jezus 
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was door den mensch verlaten; Hij hing geheel alleen; 
de «Joden bespotten Hem, zijne discipelen waren gevloden; 
doch daarom behoefde God Hem nog niet te verlaten. En 
voorzeker God zon dit niet gedaan hebben, indien er geene 
geheele verandering in zijnen toestand had plaats gegrepen. 
De vijandschap der menschen was niet de oorzaak, dat 
Jezas moest uitroepen: «Mijn God, mijn God! waarom 
hebt Gij mij verlaten? verre zijnde van mijne verlossing, 
van de woorden mijns brullens? , Mijn God! ik roep des 
daags, maar Gij antwooi'dt niet, en des nachts, en ik heb 
geene stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lof
zangen Israëls. Op U hebben onze vaders vertrouwd; 
zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. Tot U 
hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij ver
trouwd, en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een 
worm en geen man, een smaad van menschen, en veracht van 
het volk. Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken 
de lip uit , zij schudden het hoofd, zeggende: «Hij heeft 
het op den Heer gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, 
dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft" (Ps. 
22 : 1—9)1 O neen! zelfs hangende aan het kruis, had 
de hemel zich kunnen openen om het welbehagen Gods 
in zijnen Zoon te openbaren; zelfs hangende aan het kruis 
had Hij twaalf legioenen engelen kunnen ontbieden, om 
Hem te redden. Geen mensch had het kunnen verhinderen. 

Maar waarom geschiedde dit dan niet? Omdat, zoodra 
Hij aan het kruis hing, God hem deed lijden. Het was 
het lijden van de hand Gods. Gelijk in het Oude Testa
ment de hoogepriester zijne hand legde op het hoofd van 
den zondebok, zoo legde God zijne hand op Jezus. Hij 
legde onze zonden op Hem; » om onze overtredingen is Hij 
verwond, om onze ongeregtigheden is Hij verbrijzeld; de 
straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door 
zijne striemen is ons genezing geworden." Hij werd tot 
zonde voor ons gemaakt. «Want dien, die geene zonde 
gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat 
wij zouden worden regtvaardigheid Gods in hem" (2 Kor. 
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5 : 21). God zelf deed dit. Hij maakte Hem tot een 
zondoffer, en deed Hem daarna de straf ondergaan, die 
wij verdiend hadden. Gods toorn rustte op Hem; en 
daarom moest God Hem verlaten. Hij moest dit doen, 
omdat Hij geene gemeenschap met de zonde kan hebben, 
en Christus was tot zonde gemaakt. Daarom lezen wij 
ook: »Het behaagde den Heere hem te verbrijzelen; Sij 
heeft hem krank gemaakt" (Jes 53 : 10). Christus nam 
onze plaats op het kruis in; Hij was onze plaatsvervanger; 
Hij droeg onze zonden; Hij was voor ons tot zonde ge
maakt; Hij leed, Hij , de regtvaardige, voor de onregt-
vaardigen; dat wil zeggen, Hij leed niet, omdat Hij regt-
vaardig was, maar omdat wij zondaars waren, en Hij 
onze zonden droeg in zijn ligchaam op het hout. Met 
betrekking tot het verlaten zijn van God kon Hij zeggen: 
» Waarom hebt Gij mij verlaten?" omdat er in Hem geene 
oorzaak was. Doch Hij was tot zonde gemaakt voor ons; 
en wij kunnen nu zeggen: In genade leed Hij, de regt
vaardige, voor de onregtvaardigen. 

Hoe ontzettend was dit lijden voor den Heerl Geen 
menschelijke woorden zijn in staat om uit te drukken, 
wat dat ledigen van den beker van den toorn Gods voor 
Hem was, want in de menschelijke taal drukken wij ons 
gevoel uit. Wij kunnen niet genoeg de diepte van het 
lijden des Heeren in zijn werk der verzoening gevoelen. 
Niets kan er bij vergeleken worden. Al het lijden en 
de droefheid des Heeren in zijn leven vóór het kruis 
komen in geene vergelijking bij het lijden op het kruis» 
De goddelijke toorn over de zonde werd werkelijk en in 
volle kracht gevoeld door de ziel van Hem, die door zijne 
volkomene heiligheid en zijne liefde tot God weten kon, 
wat de goddelijke toorn was; die door zijne heiligheid in 
staat was dien toorn te ondergaan. Zoo verschrikkelijk 
als het voorgevoel van het lijden was, zoo vreeselijk was 
het lijden zelf. Het was niet de dood op zichzelven, hoe 
vreeselijk die voor den Vorst des levens ook zijn moest, 
die het verschrikkelijke van dit lijden uitmaakte, maar 



25 

de dood als gevolg der zonde, als het oordeel Gods over 
den zondaar. Jezus was geheel alleen in dit lijden. De 
geloovigen des Ouden Testaments riepen tot God en God 
antwoordde hen; maar toen Hij riep, was er geen antwoord. 

Hoe verschrikkelijk is de zonde en in welk een vree-
selijken toestand is de zondaar. De heilige, volmaakte 
Jezus, in wien geene zonde was, die gedurende zijn ge
heel© leven onder de goddelijke goedkeuring geleefd en, 
hoewel vervolgd, het genot van Gods gemeenschap gesmaakt 
had, wordt van God verlaten en hangt drie uren in de 
duisternis der hel, zoodra Hij onze zonden draagt en tot 
zonde voor ons gemaakt wordt. Ziedaar het oordeel Gods 
over den zondaar! O , laten wij ernstig nadenken over 
de vraag: Waartoe was dit alles noodig? Van de beant
woording dier vraag hangt het verstaan der verlossing en 
de rust onzer ziel af. Wij waren zondaars, verloren, 
dood in zonden en misdaden, kinderen des toorns. Wij 
hadden de eeuwige verdoemenis, den eeuwigen dood ver
diend. En God is regtvaardig. Hij kan de zonde niet 
door de vingers zien Hij moest ons straffen en dooden; 
Hij moest zijn oordeel over ons brengen. Dit eischte zijne 
regtvaardigheid. En daar wij zelven die straf niet konden 
ondergaan zonder in het eeuwig verderf te komen, gaf 
God zijnen Zoon; Hij heeft zijnen Eenigen niet gespaard, 
maar heeft Hem voor ons allen overgegeven; en Hij heeft 
dien Zoon op het kruis in onze plaats behandeld, zöoals 
Hij ons had moeten behandelen. Onbegrijpelijke liefdel 
Wat wij hadden moeten dragen, legt God op Jezus; wat 
wij verdiend hadden, komt over Hem, opdat wij vrij zou
den worden. De geregtigheid Gods heeft Christus gedood, 
opdat de genade over ons zou kunnen heersenen. Hoe 
•'ein en volmaakt het leven van Jezus ook was, en hoe 
noodzakelijk het is tot onze verlossing, het is evenwel niet 
in staat ons vrij te maken. «Zonder bloedstorting is er 
geene vergeving;" en «indien het tarwegraan niet in de 
aarde valt en sterft, zoo blijft het alleen." Om ons te 
kunnen verlossen moest Jezus de straf en het oordeel 

* 
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ondergaan en den toorn dragen. En God zelf moest Hem 
dit doen ondergaan, omdat Hy in zijne regtvaardigheid 
de straf des zondaars eischte. 

En wat is het gevolg van dit lijden voor ons? De 
straf die op Hem was, brengt ons den vrede aan, en door 
zijne striemen worden wij genezen. Christus werd in onze 
plaats gestraft en geoordeeld; Hij stierf in onze plaats; 
God wekte hem ten derden dage op, en verklaarde daar
door genoegen te nemen in het werk des krnises. Nu 
zijn wij vrij van de straf, het oordeel en den dood. Wij 
zijn vrij, niet omdat God de zonden door de vingers ge
zien en de straf kwijtgescholden heeft, maar omdat wij in 
Christus gestraft en geoordeeld zijn. Wij hebben niet gelijk 
een misdadiger gratie ontvangen, maar wij hebben onze 
straf ondergaan, en daarom zijn wij vrij. De genade 
neerscht door regtvaardigheid tot het eeuwige leven door 
Jezus Christus, onzen Heer (Kom. 5 : 21). Wij zijn nu 
ééne plunt met Christus geworden; wij hebben het leven; 
wij zijn geregtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt. Treffend 
vinden wij dit in Ps. 22. Zoodra de Heer verhoord is 
van,de hoornen van den eenhoorn, vertelt Hij den naam 
zijns Vaders aan zijne broederen. Zoo deed Hij na zijne 
opstanding aan Maria Magdalena. «Kaak mij niet aan, 
want ik ben nog niet opgevaren tot mijnen Vader; 
maar ga heen tot mijne broeders, en zeg hun: Ik vaar 
op tot mijnen Vader en uwen Vader, en tot mijnen God 
en uwen God*' (Joh. 20 : 17). Daarna vinden wij in den 
psalm Israël zich verblijdende in het heil door Christus 
aangebragt, en eindelijk de einden der aarde instemmen in 
den lof, die Hem gebragt wordt. Alles is vreugde! Het 
lijden was voorbij, het werk volbragt en nu wordt er 
geen woord meer over het oordeel vernomen. Er blijft 
niets over dan den lofzang der bevrijding aan te heffen. — 

Wij hebben dus het groote onderscheid gezien tusschen 
het lijden van Christus voor de geregtigheid en zijn lijden 
voor de zonde. Er valt hierbij nog iets op te merken. 
Christus leed voor de zonde, opdat wij het nimmer zouden 
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moeten doen* In dit lijden was Hij alleen. Wij zijn wel 
genezen door, maar geene deelgenooten van zijne striemen. 
Niemand kan in dit lijden met Hem deelen. Niemand kan 
Hem hierin navolgen. Wij kunnen niet lijden voor de 
zonde, en wij behoeven dit ook niet, want Christus ledig
de den beker des toorns tot den laatsten droppel. — In 
het lijden van Christus voor de geregtigheid kunnen wij 
echter deelen. Zoodra wij in Hem gelooven, zijn wij der 
geregtigheid Gods deelachtig geworden, en worden nu, 
gelijk Hij, als regtvaardigen door de wereld gehaat en 
vervolgd. Het is ons gegeven niet alleen in Hem te geloo
ven , maar ook voor Hem te lijden. Indien wij met Hem 
lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. Pau
lus droeg in zijn ligchaam de overblijfsels van het lijden 
van Christus. En dat is genade van God. De Heer 
zelf zegt: «Zalig die vervolgd worden om der geregtigheid 
wil; want hunner is het koningrijk der hemelen. Zalig 
zijt gij, als u de menschen smaden en vervolgen, en lie
gende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil" (Matth. 
5 :10, 11). En Petrus zegt: «Maar indien gij verdraagt 
als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God" 
(1 Petr. 2 : 20). »Indien gij gesmaad wordt om den naam 
van Christus, zoo zijt gij zalig: want de Geest der heer
lijkheid en van God rust op u" (1 Petr. 4 : 14.). 

Behalve het lijden van Christus om der geregtigheid 
wil, vinden wij nog een ander lijden gedurende zijn leven 
op aarde. Wij zullen hierbij eenige oogenblikken stilstaan. 

Eeeds zijne komst op aarde — hoewel geheel vrijwillig 
door Hem gedaan — was op zichzelven een lijden. In de 
gestaltenis Gods zijnde, heeft hij het geenen roof geacht 
Gode eveagelijk te zijn; Hij behoefde niet, gelijk Adam, 
te trachten de godheid te rooven, daar Hij zelf God was; 
maar Hij heeft zichzelven vernietigd. Als God boven allen 
geplaatst, de heerschappij hebbende in den hemel en op de 
aarde, verliet Hij den hemel, deed afstand van zijne heer
schappij , ontdeed zich van zijne heerlijkheid en nam de ge
staltenis van een dienstknecht aan (Fil. 2 : 5—8). De heer 



28 

werd dienstknecht; degene, aan wien allen gehoorzaamheid 
schuldig waren, kwam om zelf gehoorzaamheid te leeren. 
Hij wierd de minste, de armste, de onaanzienlijkste van allen. 
Als zuigeling vond Hij zijne plaats in een beesten kribbe, 
als jongeling was Hij timmerman in het verachte .Nazareth, 
als man had Hij geene plaats, waar Hij zijn hoofd kon 
nederleggen. Welk eene vernedering! Hij was onderworpen 
aan al de moeite van het menschelijke leven j Hij was ver
moeid ; Hij leed honger en dorst; Hij was blootgesteld aan 
allerlei gevaren; Hij gevoelde het lijden der schepping. Ziet, 
dit alles was op ziohzelven reeds een lijden voor dén Heer. 

Doch er is meer. Hij verliet niet alleen de hemelsche 
heerlijkheid om op eene vervloekte aarde te leven, Hij 
moest tevens wandelen onder een zondig, wederspannig en 
ongeloovig geslacht. Welk een ontzettend lijden moet dat 
voor de rein© ziel van Jezus geweest z^nl Eefl. zwak, 
hoewel een zeer zwak begrip kunnen wij er ons van vor
men. Wordt onze ziel niet bedroefd, wanneer wij den 
naam des Heeren hooren lasteren, of wanneer wij de onregt-
vaardigheid en goddeloosheid der menschen aanschouwen? 
Maar wat zal dit dan niet voor den Heer geweest zijn, 
wiens zedelijk gevoel, wiens liefde tot God, wiens heilig
heid volmaakt was. Wij lezen van Lot , dat zijne regt-
vaardige ziel zich dagelijks kwelde door het zien van de 
ongeregtigheid der goddelooze lieden; en toch was de wan
del van Lot alles behalve in gemeenschap met God. 
Maar wat moet het dan niet voor den Heer geweest zijn, om 
dagelijks met een oog gelijk het zijne de ongeregtigheid der 
menschen te zien! Voorzeker ook zijn gevoel was vol
maakt , en derhalve was Hij veel kalmer dan de regtvaar-
dige man in Sodom; doch Hij was bedroefd, voortdurend 
bedroefd over de zonde. Men deed zijne ziel geweld aan 
door den opstand tegen God. En het ongeloof gevoelde 
Hij niet het minst. Wij lezen, hoe hij zwaarlijk zuchtte 
in zijnen geest, toen de Farizeën om een leeken vraagden. 
(Mark. 8 : 12)* Evenzoo weende Hij bij het graf van 
Lazarus, en was zeer bewogen in den geest en ontroerd 
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in zichzelven, omdat Hij de magt van den dood over 
Jen geest des menschen zag en hunne onbekwaamheid om 
zichzelven te redden (Joh. 11). En welk eene roerende 
klagt hooren wij niet nit zijnen mond over zijn geliefd 
Jeruzalem, omdat het zich niet had willen laten vergade
ren onder zijne vleugelen (Matth. 23 : 37). Maar niet 
alleen zijne vijanden, ook zijne discipelen bedroefden Hem 
door hun ongeloof. » O ongeloovig en verkeerd geslacht! 
hoe lang zal ik nog met u zijn? hoe lang zal ik u nog 
verdragen?" (Matth. 17 : 17). Dit alles nu was het lijden 
van de volmaakte liefde zoowel als van zijne heiligheid. 
Hij had den mensch lief, en daarom bedroefde Hem zijn 
ongeloof, en smartte Hem zijne zonde. 

Bovendien droeg de Heer de smarten van de menschen $ 
Hij nam hunne krankheden op zich (Vergelijk Jes 53 met 
Hatthu 8 : 1 6 , 17). De Heer had natuurlijk zelf geene 
krankheden of zwakheden; maar door het volmaakte mede
gevoel »droeg Hij onze smarten, en nam Hij onze krank
heden op zich" Er was geene smart, geen lijden, geene 
droefheid, die Hij niet op zijn hart droeg. Hij was be
droefd door hunne droefenis. Door zijne magt genas Hij 
kranken, doch in zijnen geest droeg Hij de smarten. Hij 
gevoelde l e t lijden in zijne ziel, wanneer Hij de lijdenden 
genas. Hij droeg de zonden, zooals wij zagen, op het 
kruis; doch dat was gehoorzaamheid, geen medegevoel. 
God maakte Hem tot zonde voor ons; al het overige lijden 
was het medegevoel van de liefde. 

Ook nog eene andere bron van droefheid was er voor 
den Heer. Ieder teeder gevoel zijns harten werd aange
tast en beleedigd. Zijne gevoelvolle, hoewel goddelijk 
geduldige ziel moest beleediging, beschimping, verdraaijing 
zijner woorden, wreeden spot en grofheid verdragen. Het 
verwijt brak zijn hart. Hij was het gezang der dronkaards 
(Matth. 11 : 16—19). Wel kende Jehova zijne schande 
en zijne oneer, en kon Hij Hem vertroosten; doch Hij 
moest toch door dit alles gaan. Er was geen enkel men-
schelijk gevoel, dat niet beleedigd werd in Christus. Hij 
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werd door één zijner discipelen met een kus verraden, 
door een ander verloochend, door allen verlaten. Zijne 
meest vertrouwde sliepen, toen zij in die vreeselijke ure 
in den hof met Hem hadden moeten waken. 

Zoodanig was het lijden van Jezus vdó"r het bruis. Welk 
een lijden! Met regt mag zijn weg een harden weg ge
noemd worden. En hoe kon dit ook anders in eene wereld, 
waar alles regtstreeks tegen zijne reine, heilige natuur 
aandruischte? «Hij moest de tegenspraak van de zondaars 
tegen zich verdragen." Hij moest de smadingen verdragen 
van hen, die God smaadden. Ja, wat was er, dat Hij 
niet moest verdragen. Hij werd verkeerd verstaan, ge
smaad, beschuldigd uitzinnig te zijn en een duivel te 
hebben. Hij werd overgeleverd, verloochend, verlaten, 
bespot, geslagen, bespuwd, met doornen gekroond, uitge
worpen, veroordeeld en tusschen twee moordenaars aan 
het kruis genageld. Dit alles onderging Hij van de hand 
des menschen, verbonden met de onuitsprekelijke angsten, 
die de Satan over zijne ziel bragt; doch wij herhalen het 
hier nog eens, toen de mensch en de duivel al hunne 
kracht en vijandschap uitgeput hadden, bleef er voor den 
Heer nog één lijden over, waarbij al het andere niets was; 
en dit was het verbergen van Gods aangezigt — het waren 
de drie uren van duisternis op het kruis, waar Hij door 
de hand Gods in onze plaats werd gestraft en geoordeeld. 

Dit werk des kruises heeft ons van de zonden verlost, 
met God verzoend, van de straf en den dood bevrijd, en 
heeft den weg voor ons gebaand tot het bezit van het 
eeuwige leven. In de opstanding van Christus zijn wij 
met Hem vereenigd. Het tarwegraan, dat in de aarde viel 
en stierf, heeft in de opstanding vrucht gedragen. » Gelijk 
Hij is, zijn ook wij in deze wereld" (1 Joh. 4:17). Wij zijn 
niet gelijk Hij was, toen Hij op aarde wandelde; maar gelijk 
Hij nu is, opgestaan uit de dooden en verheerlijkt ter 
regterhand Gods. VÓÓT het kruis was er geene vereeni-
ging met Christus voor ons mogelijk. Maar nu Hij alles 
heeft volbragt, zijn wij ééne plant met Hem geworden 
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in de opstanding. Het leven van Christus is noodzakelijk 
voor onze verlossing, want om den mensoh te kunnen 
verlossen moest Hij mensch zijn en den mensch in alles 
gelijk worden, uitgenomen de zonde. Hij moest in alle 
omstandigheden van het menschelijk leven komen, om in 
dezelve zijne heiligheid en volmaaktheid te openbaren. 
Hij moest als mensch God volkomen verheerlijken, om 
niet alleen oen zondoffer, maar Gode tot eenen weiriekenden 
reuk te kunnen zijn. Het lam dat geslagt werd, moest 
zonder gebrek zijn. Het offer dat den mensch met God 
verzoende, moest een rein, onbesmet offer zijn, aange
naam in de oogen Gods. En daarom vormt het leven 
en den dood van Christus één geheel, en is onafscheidelijk 
aan elkander verbonden. Evenwel kan dat leven, hoe rein 
ook, ons niet verlossen; daartoe was de dood noodzakelijk. 

Nadat wij nu ééne plant met Christus en der geregtig-
heid Gods deelachtig geworden zijn, verkrijgt het leven van 
Christus nog eene andere en heerlijke beteekenis voor ons. 
»"Wij zijn het werk Gods, geschapen in Christus Jezus tot 
goede werken" (Ef. 2)., En die goede werken, waarin 
wij te wandelen hebben, heeft God voorbereid in Christus. 
In zijn leven kunnen wij zien wat Gode welbehagelijk is. 
Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in 
zijne voetstappen zouden wandelen. Wij behoeven dus 
nu niet meer onkundig te zijn omtrent den wil van God. 
Hoe heerlijk voor hem, wiens lust het is God te verheer
lijken! Maar tevens vinden wij in Christus de kracht 
om in die goede werken te wandelen. Wij zijn in de 
opstanding met Christus vereenigd, — met denzelfden 
Christus, die hier op aarde God verheerlijkt heeft, — en 
wij hebben in Hem door deze vereeniging dezelfde kracht, 
die Hem in staat stelde bij allen strijd, bij elke verzoe
king , in elke moeijelijkheid den wil des Vaders te doen. 
Hoe noodzakelijk is het derhalve voor ons het leven van 
Christus te kennen en daarmede in gemeenschap te treden 1 
En hoe vertroostend is dat leven voor ons! Welk eene 
bron van oneindige vertroosting is voor ons het lijden van 
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Christus vóór het kruis! De apostel zegt ons: »Wij 
hebben geenen hoogepriester, die niet kan medelijden 
hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, 
gelijk als wij, is verzocht geweest, uitgenomen de^onde. 
Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon 
der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen 
en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd" (Hebr. 4 : 15, 16). J a , wij hebben in den hemel 
ter regterhand Gods den Zoon des menschen, die met 
ons kan gevoelen in al onze moeijelijke omstandigheden, 
omdat Hij er zelf in was, en die ons die kracht kan geven, 
welke wij hier beneden noodig hebben. In alle dingen kan 
Hij ons vertroosten. Hij gevoelt met ons, wanneer wij 
onderworpen zijn aan de moeiten van het aardsche leven. 
Hij verstaat ons, als wij zuchten over het lijden der schep
ping, als wij verlangen om in de woningen des Vaders 
te zijn, als wij bedroefd zijn over de ongeregtjgheid en 
het ongeloof der wereld. Hij heeft medelijden met ons, 
wanneer wij zwak of ziek zijn. Hij kan het Vèrsjaan, 
als wij lijden door den spot en den hoon der wereld of 
door de onverschilligheid der geloovigen. Met één woord, 
Hij kan alles verstaan en alles gevoelen. O, hoe onuit
sprekelijk rijk is de genade Gods! Wij zijn door het 
lijden en sterven van Christus van de straf en het oordeel, 
welke wij verdiend hadden, bevrijd; wij zijn door zijne 
opstanding het leven en de geregtigheid Gods deelachtig, 
en ktinnen dus bij al onze zwakheid en bij alle gebreken 
in onzen wandel met vrijmoedigheid voor God verschijnen; 
en het leven van Christus is het voorbeeld voor onzen 
wandel; het verzekert óns van zijne teedere sympathie, 
die Hij in alles, wat ons treft, voor ons heeft en van de 
kracht tot volharding, die wij bij Hem kunnen vinderi* 
O , de Heer geve ons door zijne genade de kracht en de 
troost dezer waarheden steeds meer te genieten, opdat wij 
bekwaam zijn, Hem in alles te verheerlijken! 
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Onze betrekking' tot Christus. 
(Openb. 1: 4—7; XXII; 16—21). 

De bovenstaande plaatsen, die het profetisch gedeelte 
Tan het boek der Openbaring voorafgaan en volgen, spre
ken van de betrekking, in welke de heiligen tot Christus 
staan. In de eerste plaats vinden wij eene aanspraak en 
het antwoord van het' hart der heiligen daarop en aan 
het einde des boeks eene aanspraak van den Heer tot 
zijn volk als de Bruid, en haar antwoord. Het is mijn 
wensch het standpunt aan te geven, op hetwelk de Geest 
Gods de heiligen plaatst, en het verband daarvan met hun 
karakter, genegenheden en pligten. 

Het karakter van de Openbaring is dat van het oordeel j 
hetgeen zeer duidelijk is uit het karakter in hetwelk God 
en Christus ons voorgesteld worden. Christus wordt ons 
beschreven als Een wiens oogen gelijk eene vlam vuurs 
zijn, oordeelende in het midden der gemeenten, of als 
Een komende uit den hemel op een wit paard, met een 
scherp zwaard, gaande uit zijnen mond, opdat hij daar
mede de heidenen zou slaan. En God zien wij zitten op 
een troon, van welken uitgaan bliksemen en donderslagen. 

Evenwel zien wij, dat zelfs wanneer Christus in het 
oordeel wordt voorgesteld, de Gemeente terstond de plaats 
en de betrekking, in welke zij tot Hem staat, openbaart. 
Zoodra over Jezus, den Overste der koningen der aarde 
gesproken wordt, is haar antwoord: «Hem, die ons heeft 
liefgehad en ons van onze zonden gewasschen heeft in 
zijn bloed." Zoodra de wortel en het geslacht Davids, 
de blinkende Morgenster genoemd wordt, zeggen de Geest 
en de bruid: Kom. Dit is het kenmerk van de ziel, die 
in het genot van eene bestaande gemeenschap met God 
leeft. Hoedanig Christus ook wordt voorgesteld, zij ge
voelt terstond in welke betrekking zij tot Hem staat. 

Wij verstaan zoo weinig hoe verloren wij zijn in onzen 
natuurlijken toestand, omdat wij niet eenvoudig zien op 
onze positie in Christus. Naarmate wij verstaan, dat zij 
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die in het vleesch zijn, Gode niet behagen kunnen, en 
dat het vleesch niet onderworpen is aan God en het ook 
niet zijn kan, naar die mate worden wij door het geloof 
op ons standpunt in Christus geplaatst. Alles is eenvou
dig, zoodra ik versta, dat mijne betrekking tot God af
hangt van hetgeen Hij voor mij is en in genade voor 
mij gedaan heeft, en niet van hetgeen ik ben voor Hem. 
Menigeen zal zich verwonderen, dat het niet afhangt van 
hetgeen hij is voor God. Men zegt: Wordt de menseh 
dan niet geoofdeeld naar zijne werken? Voorzeker. Maar 
wie van u zal in dit oordeel kunnen bestaan? Het is niet 
alleen eene waarheid; maar wat is uw toestand, indien 
het de waarheid is ? "Wij zijn verloren. Wij moeten uit
roepen: »Ga niet in het gerigt met uwen knecht: want 
niemand die leeft, zal voor uw aangezigt regtvaardig 
zijn." Ziedaar het einde van alle vleesch, Toen Christus 
kwam, kwam Hij om zondaars te roepen, om te zoeken 
en te behouden wat verloren was. Gij en ik, beschouwd 
als zedelijk verantwoordelijke wezens voor God, hebben 
zóó gewandeld, dat wij in het oordeel niet kunnen bestaan, 
niemand kan dit, zelfs een christen niet. Ik spreek hier 
niet van de genade, maar van den menseh als een ver
antwoordelijk wezen voor God. Indien God op dien grond 
met ons handelt, kunnen wij Hem, gelijk Job zegt, niet 
één woord op duizend antwoorden. Wij weten dat dit 
waar is. Er is niemand, zelfs niet de onverschilligste 
menseh in de wereld, die niet weet, dat hij in het oordeel 
niet bestaan kan. Indien hij heden in de tegenwoordigheid 
van God gebragt werd, zou hij doen, wat Adam deed; 
hij zou zich verbergen, indien hij kon. De zondaar weet 
dit even goed als de geloovige. Hij heeft geene begeerte 
bij God te zijn. Wanneer men aan een braaf man in de 
wereld zou aanbieden, om heden naar den hemel te gaan, 
zou hij dit niet willen en morgen ook niet. Wanneer wil 
hij er dan heengaan? Indien er niets meer aan te doen 
is. Indien hij moet sterven, wil hij liever naar den hemel 
gaan; maar er is niemand in de wereld, die niet zoo lang 
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als mogelijk uit den hemel wil blijven. "Wanneer God 
zich in het oordeel openbaart, vlugt de mensch voor Hem; 
en wat deed de mensch, toen God zich in genade open
baarde? Hij bespuwde en kruisigde Hem. Ziedaar de 
geschiedenis der menschheid. Zóó zijn wij allen, zonder 
onderscheid. Hoewel sommigen meer slechte vruchten dan 
anderen hebben voortgebragt, zijn wij evenwel allen ver
loren; en daarom handelt God met ons als met verlo
renen. Het is van het grootste gewigt dit te verstaan, 
opdat wij de liefde van God zouden kunnen genieten. 
«Voor een goeden zou iemand nog bestaan te sterven." 
«Maar God bevestigt zijne liefde jegens ons, dat Christus 
voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren." Ik 
leer hieruit, dat wanneer God mij liefheeft, zoo slecht 
als ik ben, het is naar de volmaaktheid zijner eigen natuur. 

Wanneer ik nu tot de overtuiging gebragt ben, dat ik 
een verloren zondaar ben, een vijand van God, zonder 
begeerte naar Hem, vind ik God in Christus de wereld met 
zichzelven verzoenende. Ik vind de volmaakte liefde, die 
wetende wie de zondaar is en hoe hij haar zou behande
len, evenwel nederdaalt om te behouden. Zie ik op de 
komst van Christus, dan ontdek ik, dat God in volmaakte 
liefde en met de kennis van mijnen toestand mij heeft 
bezocht, om mij te behouden. Hij kwam niet om regtvaar-
digen, maar zondaars tot bekeering te roepen. Heb ik 
dit gevonden, dan heb ik God ontmoet, en ik ken Hem. 
Volkomen slecht in mij zei ven heb ik Jezus aanschouwd, 
eu Hij heeft mij lie,f; ik heb Hem in mijne zonde ontmoet 
en ik ken Hem. Dit is nog geene gemeenschap, maar 
ik weet wie Hij is. Indien ik iemand in ieder opzigt 
beleedigd heb en hij mij van zijne liefde verzekert, is 
alle vrees en angst van mij weggenomen. Daarom behoef 
ik niet te wachten tot den dag des oordeels, om te weten 
wie God voor mij is, want ik heb Hem in Christus ont
moet, toen ik nog in mijne zonden was. Maar wij konden 
den hemel niet binnengaan met onze zonden, en daarom 
nam Christus onze plaats in. Op het kruis nam Chris-
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tas dezelfde plaats in, waarin ik voor God stond. Hij w!as 
onder het oordeel; Hij werd tot zonde gemaakt; Hij werd 
van God verlaten; Hij droeg onze schuld op het kruis, 
en Hij stierf. - De heiligheid Gods was bevredigd, het 
werk was voibragt, en Hij is opgestaan uit de dooden. 
Nu is er een andere Adam in plaats van den eersten 
in de tegenwoordigheid Gods. Hier vinden wij niet alleen 
God, die den zondaar in zijne zonden opzoekt, maar Een 
die het oordeel der zonde op zich genomen heeft en na 
is in de tegenwoordigheid van God. »Christus is eenmaal 
in de Voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde 
te niet te doen, door zijns zelfs offerande." Hieraan heeft 
mijn geweten behoefte, om bekwaam te zijn de liefde Gods 
te genieten. Indien ik dit door het geloof aanneem, kan 
ik in de tegenwoordigheid Gods staan met de kennis, dat 
God mij volkomen liefheeft. 

In de eerste der bovenaangehaalde plaatsen nu vinden wij 
wat Christus voor ons heeft gedaan en het standpunt, waarop 
Hij ons geplaatst heeft; en in de tweede, de betrekking die 
hieruit voortvloeit, en de wandel die hiervan het gevolg is. 

In Openb. 1 : 4 wordt van God niet gesproken als Hei
land, maar als Almagtige, als Jehova; en'de zeven gees
ten, die voor den troon zijn, toonen de volmaaktheid van 
den goddelijken Geest in welken God oordeelt. Daarom 
komt Christus het laatste; en wordt van Hem gesproken 
als van den getrouwen getuige, den eerstgeborene uit de 
dooden, en den Overste der koningen der aarde, en niet van 
hetgeen Hij is in den hemel als de Hoogepriester en mijne ge-
regtigheid voor God. Doch niettegenstaande er, tengevolge 
van het karakter van dit boek, alleen als zoodanig van Chris
tus gesproken wordt, is het antwoord der heiligen: »Hem, 
die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewasschen 
heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen 
en priesters Gode en zijnen Vader; Hem zij de heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid. Amen-" Ziedaar het
geen Hij voor de heiligen is. Zelfs wanneer van Hem als 
van den Overste der koningen der aarde gesproken wordt, 
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zeg ik, dat is Degene, die mij liefgehad en benouden 
heeft; ik ken Hem als Dengene, die in den hemel is, ten 
gevolge van het werk, dat Hij voor mij volbragt heeft. 
Hij is de getrouwe getuige, de Overste der koningen der 
aarde; maar wat ik weet is, dat Hij mij heeft liefgehad, 
en mij van mijne zonden gewasschen heeft in zijn bloed. 
En Hij heeft mij gemaakt tot een koning en priester Gode 
en zijnen Vader. Het karakter van de liefde van Chris
tus bestaat daarin, dat Hij ons alles geeft, wat Hij zelf van 
den Vader ontvangt. Als Overste der koningen der aard© 
wil Hij zonder mij niet zijn, en daarom maakt Hij mij 
een koning. Een man van de wereld kan zeer edelmoedig 
zijn, maar plaatst een ander nooit in zijne eigene positie. 
Doch dit doet Christus, P Mijnen vrede geef ik u; niet 
gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem n." Ik zal u 
denzelfden vrede geven, dien ik heb. Evenzoo: «De 
heerlijkheid die Gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven." 
En niet alleen dit, maar Hij geeft hun ook zijns Vaders 
liefde: «dat de wereld bekenne, dat Gij mij gezonden hebt, 
en hen liefgehad hebt, gelijk Gij mij liefgehad hebt." Hij 
geeft ons zijne eigene plaats. Dat is volmaakte liefde. 
Hij zelf komt en heeft ons gewasschen van onze zonden 
in zijn bloed. Hij is koning en priester, en Hij heeft ons 
gemaakt tot koningen en priesters. Dit alles nu kan ik 
alleen dan verstaan, wanneer ik heb ingezien, dat jk 
volkomen verloren ben, en wanneer ik de liefde Gods in 
de zending zijns Zoons aanschouw. 

Indien ik zie op den dag des oordeels, moet ik zeggen, 
het is een© afgedane zaak voor mij, en als God met mij 
in het oordeel handelt, ben ik verloren. Het is te laat, 
om te spreken van beter worden — ik ben verloren. Maar 
nu door Christus ben ik behouden. Ik heb God leeren 
kennen, die mij, verlorene, opzocht en zijnen Zoon voor 
mij gaf. God heeft Christus gegeven als onze verlossing. 
Wij hebben behoefte aan verlossing uit den toestand, waarin 
wij van nature zijn, en wij moeten komen in een anderen 
toestand in Christus; en daarin heeft God voorzien. De 
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geloovige is niet alleen wedergeboren, maar hij heeft in 
Christus alles gevonden, wat hij noodig heeft. De genade 
Gods heeft verlossing aangebragt. Ik ben niet alleen 
vernieuwd, maar ik heb behoefte aan een antwoord op de 
twijfelingen mijner ziel, en dat heb ik in Christus gevon
den. Zou het goed zijn, als een kind onzeker was, of 
zijn vader hem liefhad of niet? Indien dit zoo was, zou 
ik zeggen, dat dit kind geene goede genegenheden heeft. 
Wij moeten kunnen zeggen: Ik weet zeker, dat de Vader 
mij liefheeft — Hij heeft zijn Zoon voor mij gegeven. Het 
is eene liefde, die mijn toestand kende en er aan dacht. 
En Hij heeft mij liefgehad en mij van mijne zonden ge-
wasschen in zijn bloed. Hij heeft mij zoo rein gemaakt, 
als het bloed van Christus iemand maken kan. Ik ben alzoo 
voor God gebragt en daarna tot een koning en een priester 
gemaakt. Als gevolg van deze liefde heb ik de plaats 
van Christus zelven ingenomen. 

»Ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem 
zien." En wat is het gevolg? »En alle geslachten der 
aarde zullen over hem rouw bedrijven." Wij kunnen 
getuigen, dat alle oog hem zien zal, en alle geslachten 
der aarde over hem rouw zullen bedrijven. Maar zullen 
wij rouw bedrijven, omdat Hij komt, die ons van onze 
zonden gewasschen heeft in zijn bloed? Voorzeker niet; 
wij zullen ons verblijden met groote blijdschap. Ons deel 
en onze getuigenis zijn twee verschillende dingen. 

In het laatste hoofdstuk nu, nadat al de profetische 
bijzonderheden zijn medegedeeld, worden de heiligen voorge
steld niet alleen als gewasschen en tot koningen en priesters 
gemaakt, maar zij zijn de bruid. Hier plaatst Christus zich 
op nieuw voor de Gemeente. In het eerste gedeelte van dit 
hoofdstuk zegt Hij als eene waarschuwing: »Ziet, ikkom 
haastelijk." En nadat de Heer de getuigenis, die Hij aan de 
wereld had gegeven, gesloten had, zegt Hij in vers 16: 
»Ik, Jezus, heb mijnen engel gezonden, om ulieden deze 
dingen te getuigen in de gemeenten." Daarna geeft Hij 
zichzelven drie karakters. »Ik ben de wortel en het geslacht 
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Davids." Hij is de wortel Davids, de oorsprong van al 
de beloften aan David gegeven; en Hij is de erfgenaam van 
al die beloften, omdat Hij was het beloofde zaad van David. 
Maar daarna geeft Hij zich een ander karakter: »Ik ben 
de blinkende morgenster." Wat is dit? Het is niet de 
dag. Het is hetgeen niemand ziet, wanneer de zon op is. 
Zij, die op aarde znllen zijn in den dag des Heeren, 
zullen die ster niet zien. Zij wordt gezien door hen, die 
gedurende den nacht waken. 

o De nacht is haast voorbij, gegaan, de dag is nabij 
gekomen." Yan den val van Adam af was het nacht, 
was het duister; en gedurende de bedeelingen Gods met 
den mensch, totdat Christus verworpen werd, was het 
nog meer nacht. En nu komt het oordeel. Die nacht 
duurt, totdat Christus wederkomt; dan breekt de dag 
aan. Doch wij, die in Hem gelooven, zien reeds den 
dageraad. De Joden moeten wachten, totdat de Hoogepries-
ter het heiligdom verlaat, om te weten of het offer aan
genomen is of niet. Wanneer Christus wederkomt, zullen 
zij Hem zien en rouw bedrijven. Maar wij behoeven 
daarop niet te wachten, omdat de Heilige Geest gekomen 
is. Zijne tegenwoordigheid geeft ons de zekerheid, dat 
Christus door God aangenomen is als ons leven en onze 
geregtigheid. Mijn geloot doet mij weten, dat ik dit alles 
in Christus bezit. De Heilige Geest kwam om mij de 
kennis mijner betrekking tot Christus te geven. Hij zegt 
mij, dat Christus mijne geregtigheid is in de tegenwoor
digheid van God en dat de. Heilige Geest hiervan het 
bewijs is. Maar Hij zegt ook, dat Christus het IJoofd 
is en wij de leden van zijn ligchaam, van zijn vleesch en 
van ,zijne beenderen. En wat is ons karakter, als Hij van 
ons spreekt? Wij zijn de bruid. Nimmer wordt er gezegd, 
dat Christus been van onze beenderen en vleesch van ons 
vleesch was, toen Hij hier beneden wandelde. Maar nu 
Hij aan de regterhand van God is, zijn wij been van 
zijne beenderen en vleesch van zijn vleesch. Gelijk Eva 
uit Adam was, zijn wij uit Christus, en dat zooveel te 
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meer, daar de Geest van Christus in ons woont en ons 
met Hem vereenigt. Wanneer de Zon der geregtigheid 
zal opgaan, is het d'e tijd van oordeelen, en zullen de 
boozen verdelgd worden. Maar in dien tusschentijd, ter
wijl Hij voor de wereld verborgen is , ziet het geloof Hem 
en steunt op Hem als zijne geregtigheid voor God, en de 
Heilige Geest is het zegel dezer geregtigheid. Daarom zegt 
Hij : »Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die 
ons gezalfd heeft, is God; die ons ook heeft verzegeld, 
en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven" 
(2 Kor. 1 : 22). De Heilige Geest is het onderpand der 
heerlijkheid en de tegenwoordige zekerheid van Gods liefde. 

De blinkende morgenster komt eer de dag aanbreekt. 
Wij kennen Christus, voordat wij Hem zien. Wij hebben 
Hem niet gezien, en uogtans hebben wij geloofd. »In 
dien dag zult gij bekennen dat ik in den Vader ben, en 
gij in mij, en ik in u." Wij zijn met Hem vereénigd, 
terwijl Hij niet in de wereld is. Wanneer de zon opgaat, 
zullen wij Hem zien in zijne heerlijkheid; maar wij ken
nen Hem achter den nevel. Hij is de Zoon, die zich 
aan ons heeft geopenbaard; degene, die in den hemel 
i s , gelijk Hij zich aan Paulus openbaarde. Wij ken
nen Hem als onze geregtigheid en als den Bruidegom 
zijner bruid. 

In Petrus lezen wij: »En wij hebben het profetische 
woord, dat zeer vast is; en gij doet wel, dat gij daarop 
acht hebtj als op een licht, schijnende in eene duistere 
plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in 
uwe harten." Het woord der profetie is een licht, schij
nende in eene duistere plaats. De wereld is duisternis, 
en de profetie komt en zegt ons, wat het einde van eene 
duistere wereld zal zijn, en van al hetgeen in haar gebeurt. 
Zij vergaat door den stroom der vernieling. Wij kunnen 
daar niet in zijn, onze genegenheden zijn elders. De nacht 
is haast voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen. Wij 
kennen Christus in den hemel, wij kennen Hem als de 
morgenster, wanneer de wereld Hem niet ziet. Wij ken-
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nen Hem daarboven, waar de Gemeente eerst met Hem 
in betrekking werd gebragt. Tot de gemeente te Thyatira 
•wordt gezegd: «Die overwint, en die mijne werken tot 
liet einde toe bewaart, ik zal hem magt geven over de 
heidenen; en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf." E n , 
voegt Hij er bij: »Ik zal hem de morgenster geven;" dat 
wil zeggen, hij zal een koning zijn en heerseken; maar 
beneven dit alles zal ik hem Mij zei ven geven. Wij zul
len eene erfenis hebben, en dat met Christus. Maar zoudt 
gij denken, dat wanneer een braidegom tot zijne bruid 
zeide: »Ik zal u een heerlijk huis geven," dit haar gemoed 
het meeste zou bezighouden? Voorzeker niet. Indien 
hare genegenheid opregt i s , zal zij het meeste met hem 
en niet met zijne geschenken bezig zijn. Evenzoo is het 
met ons. Gods woorden zullen allen vervnld worden. 
Wij zullen eene erfenis verkrijgen, maar boven alles zul
len wij Christus bezitten. Wij ontvangen de blinkende 
morgenster. In dit karakter openbaart zich Christus hier* 
En nu ontwaakt in het hart der Gemeente de gedachte 
aan hare eigen betrekking tot Christus. Hij zegt niets 
zie, Ik kom; maar zij zegt: Kom. Hij zegt. »Ik beri 
de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeg
gen: Kom!" Het is het verlangen haars harten. Wan
neer Hij zich in dat karakter voorstelt, verlangt zij, dat 
Hij zal komen. Zij wenscht niet meer gewasschen te wor
den, want dit was reeds geschied; de heiligen hadden 
reeds gezegd: Hij heeft ons liefgehad en heeft ons van 
onze zonden gewasschen in zijn bloed. Wanneer wij door 
de genade er toe gebragt zijn, om op God te zien en als 
een arm zondaa,r op Hem te vertrouwen; wanneer de 
Heilige Geest in ons woont en ons heeft verzegeld, omdat 
wij de geregtigheid Gods in Christus geworden zijn, dan 
wenschen wij niet alleen om de bruid te zijn, maar dan is 
het bewustzijn van die betrekking in ons aanwezig, en 
zeggen wij tot den bruidegom: Kom! Wij bezitten het 
levende water en den Geest, maar wij bezitten den Bruide
gom nog niet. De Heilige Geest in de geloovigen wonende, 

O 



42 

geeft hun de zekerheid van de waarde van hetgeen Chris
tus deed, en bewerkt het verlangen naar Hem in de ziel. 
Wij zullen met Christus heersenen, doch met Hem zelven 
te zijn is verreweg het beste. Jakobus en Johannes zeiden: 
«Geef oüs eene goede plaats in het koningrijkj" doch 
Paulus zegt: »Opdat ik Christus moge gewinnen." Chris
tus is in mij geopenbaard, en daarom verlang ik naar 
Hem. Het is niet de onzekerheid of er eene betrekking 
bestaats maar de genegenheid, die een gevolg van de 
betrekking is. 

»De Geest en de bruid zeggen: Kom!" Christus is 
het middenpunt van de genegenheden der Gemeente. Als 
de Geest Gods in de heiligen werkt, welke is dan hunne 
eerste genegenheid? Christus. De Geest en de bruid wenden 
zich tot Hem en zeggen: Kom. Daarna wenden zij zich 
tot de heiligen, om die op te wekken ook te zeggen: Kom. 
De bruid wil, dat ieder heilige instemt met dit geroep en 
het vurig verlangen naar den bruidegom. »En die 
het hoort, zegge:»Kom!" Wanneer de Geest onze oogen 
op Christus vestigt, is de eerste uitwerking, dat wij ver
langen naar de komst van Christus; en daarna, dat de 
heilige die zijne stem hoort, hetzelfde verlangen hebbe. 
En wat volgt dan? Wij wenden ons tot de dorstigen 
en bidden hun te komen, opdat een ieder die wil, het 
water des levens om niet neme. Hij, die den zegen 
ondervonden heeft van gedronken te hebben van het levende 
water, hetwelk Christus geeft, heeft behoefte anderen tot 
drinken uit te noodigen. Wie is een dorstige? Het is 
iemand, die behoefte heeft, maar geene bevrediging heeft 
gevonden. »Die tot mij komt, zal niet hongeren, en die 
in mij gelooft, zal nimmermeer dorsten." Indien ik God 
heb leeren kennen in al de volmaaktheid zijner liefde, en 
ik Hem nader bij mij heb dan eenig aardsch vriend, dan 
heb ik wat mijne ziel voldoet. Ik heb gevoeld, wat het 
is te dorsten, maar ik ben nu voldaan. Ik heb gevonden 
al wat mijne ziel verlangde. Indien de Geest van God 
iemand bewerkt, zullen er onbevredigde behoeften zijn, 
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maar indien hij tot Christus gegaan is en het levend 
water gedronken heeft, is hij bevredigd. De Gemeente 
heeft den Bruidegom nog niet, maar zij heeft het levende 
water; en daarom kan zij tot de wereld zeggen: Ik heb 
datgene, waaraan gij behoefte hebt; kom en drink. Indien 
gij dorstig zijt en slechts van dat water drinkt, dan zult 
gij nimmermeer dorsten. Ik heb Christus in mijn hart, 
en wanneer gij Hem in uwe ziel bezit, geeft Hij u het 
bewustzijn, dat gij hetzelfde geluk hebt verkregen, hetwelk 
in den hemel zal zijn. Het is waar, wij zullen Hem daar 
beter kennen en meer liefhebben; want daar zal geen 
stoornis zijn door dit verderfelijke ligchaam; maar wij zul
len daar geen anderen God, geen anderen Christus, geen 
anderen Heiligen Geest hebben. Alle dingen die mij in 
den hemel zullen doen juichen, bezit ik nu reeds. Wel 
is waar, zucht ik in dit mijn verdorven ligchaam, omdat 
ik zoo weinig geloof heb om mijne heerlijke woning te zien; 
wel roep ik uit: welk eene ellendige hut heb ik nu! 
omdat ik weet dat ik eenmaal een paleis zal bewonen; 
maar wanneer gij weten wilt, wat een christen in leven en 
sterven gelukkig maakt, zoo weet, dat het de zekerheid 
is, dat hij denzelfden Christus, dien hij nu heeft, in den 
hemel eeuwig bezitten zal. Hij heeft zijne woning daar, 
waar Hij reeds is, dien hij het meest liefheeft en het best kent. 

Welk een heerlijk standpunt is dat der Gemeente I Chris
tus is het mjddenpunt harer genegenheden, en van Chris
tus strekt zij zich uit tot den armen zondaar, die verre van 
God verwijderd is, omdat zij het bewustzijn heeft van de 
liefde, die in Christus is. De christen is, uit kracht 
zijner verlossing in Christus, in deze wereld een getuige 
van de liefde, die hem behouden heeft. En beden
kende dat dit leven een afhankelijk leven is, moeten wij 
trachten deze getuigenis zoo heerlijk mogelijk te doen zijn en 
»altijd de dooding van den Heer Jezus in het ligchaam 
omdragen, opdat ook het leven van Jezus in ons ligchaam 
zou geopenbaard worden." 

Wanneer wij dus terugzien, vinden wij, dat Christus 
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gestorven is om onze zonden weg te nemen; en wanneer 
wij voorwaarts zien, vinden wij, dat dezelfde Heilige 
Geest, die mijne ziel eene zekere kennis geeft van de 
wadrde van Christus' eerste komst, mij zegt dat Hij weder
komt. »De zaligmakende genade Gods ia verschenen aan 
alle menschen, en onderwijst ons, dat wij, de goddeloos
heid en de wereldsche begeerlijkheden verzakende, matig, 
en regt vaardig, en godzalig leven zonden in deze tegen
woordige wereld, verwachtende de éalige hoop en verschijning 
der heerlijkheid van den grooten God en omen Zaligmaker, 
Jezus Christus; die zichzelven voor ons gegeven heeft." De 
Heilige Geest doet ons terugzien en toont ons Christus; 
Hij rigt onzen blik voorwaarts en zegt: Dat is uw Bruiden 
gom; Hij is heengegaan om eene plaats voor u te bereiden, 
Hij komt weer om u tot zich te nemen. 

Indien wij terugzien op Christus tot zonde voor ons 
gemaakt, en indien wij vooruit zien op zijne wederkomst 
om ons tot zich te nemen, kunnen wij dan bevreesd zijn 
voor bet oordeel, als Hij komt? Hij verklaart stellig, dat 
Hij komen zal en ons tot zich zal nemen. Is dat dan de 
weg langs welken wij voor den regterstoel zullen geplaatst 
worden? J a ; Hij zal komen en ons tot zich nemen. En 
waarom? Omdat Hij bij zijne eerste komst al onze zon
den heeft weggedaan. Hij voor wien wij in het oordeel 
verschijnen zullen, is degene, dië reeds onze zonden 
heeft weggenomen en onze geregtigheid voor God is} 
en wij zullen voor Hem verschijnen aan Hem gelijk in 
een verheerlijkt ligchaam. 

Geliefde broeders I staan uwe zielen in deze betrekking 
tot God in Christus? Gelooft gij, dat God u alzoo in 
volmaakte liefde heeft bezocht, en dat de plaats, die gij 
nu inneemt, die is van de gezegende betrekking als de 
bruid van Christus, die wachtende i s , totdat Hij komt om 
haar tot zich op te nemen? Indien gij de genegenheden 
en den Wandel eens christens wilt hebben, o bedenkt dan, 
dat gij het bewustzijn in u moet hebben van in deze betrek
king te staan. Het is anders onmogelijk om de genegen-



45 

heden te hebben, die van dit bewustzijn het gevolg zijn. 
God heeft ons eene verlossing gegeven, die ons als geredde 
zondaars in betrekking tot Christus stelt. Maar om die 
betrekking te openbaren moet ik het bewustzijn van haar 
bestaan in mij omdragen. Zou ik van n verwachten, dat 
gij u als mijn dienstknecht of als mijn kind zoadt gedra
gen, indien gij in geen dei-er betrekkingen tot mij stond? 
Indien wij de Bruid van Christus zijn, laten wij ons als 
zoodanig gedragen. O, de Heer geve ons door zijne 
genade gebragt te worden in het volle bewustzijn van hét 
standpunt, op hetwelk Hij ons geplaatst heeft! 

De jonge Israëlietisclie dochter. 
(2 Kon. 5 :1—3). 

De Syrische benden hadden eene jonge dochter uit het 
land van Israël gevankelijk weggevoerd en haar gebragt 
als dienstmaagd in het huis van Naaman. Naaman nu, 
de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot 
man voor het aangezigt zijns heeren en van hoog aanzien, 
want door hem had de Heer den Syriërs verlossing gege
ven. Welk een verschil lusschen deze jonge gevangene 
en haren meester! De krijgsoverste van Syrië was een 
man van groot aanzien naar de wereld, die alles bezat, 
wat zijn hart begeeren kon. En de jonge dochter was 
weggevoerd uit haar land en maagschap, om als gevangene 
bij vreemden te verkeeren. Moeijelijk kunnen wij ons in 
hare ongelukkige omstandigheden verplaatsen. Doch met 
al zijnen rijkdom was Naaman een arm man, want hij 
was melaatsch en de hand Gods drukte zwaar op hem; ter-. 
wijl de jonge dochter bij al hare armoede en in al haren 
druk een schat bezat, die haar hart gelukkig maakte. 
Zij k e n d e en bezat God. En door zijne kennis was 
zij in staat de moeijelijke omstandigheden te verdragen en 
het hoofd omhoog te houden. 

Doch niet alleen dit, maar hare kennis van God stelde 
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liaar ook in staat om tot grooten zegen voor Naaman 
en geheel zijn huis te zijn- Voor al het geld der wereld 
kon Naaman geen geneesmiddel voor zijne kwaal krijgen; 
niets kon hem eenige verligting geven. Toen de jonge 
dochter nu eenigen tijd den treurigen toestand haars hee-
ren had aangezien, zeide zij tot hare meesteres: »Oeh of 
mijn heer ware voor het aangezigt van den profeet, die 
te Samaria is, dan zou hij spoedig van zijne melaatschheid 
verlost zijn." Hoe treffend eenvoudig is dit geloof! Er 
was bij haar geen twijfel of de profeet bezat niet alleen 
de magt, maar ook den wil om haar meester te genezen. 
Hoe heerlijk is het, het geloof zoo werkzaam te zien. 
Hare woorden zijn de uitdrukking van de droefheid harer 
ziel over den wanhopenden toestand haars meesters, voor 
wien geen ander geneesmiddel bestond dan het geheim 
dat zij bezat. «Gave God, dat mijn heer ware voor het 
aangezigt van den profeet, die te Samaria is!" Welk 
een geloof en welk een medegevoel in deze woorden! Zij 
zijn de uitdrukking van de gedachte Gods tegenover de 
zonden en de ellende die haar omgaven. 

O, hoe beschamend voor ons! Ook wij zijn van alle 
kanten omringd door zonde en ellende, en wij verkeeren 
er, helaas! zeer dikwijls onder met de koudste onverschil
ligheid. En wanneer onze harten soms bewogen zijn, hoe 
weinig dan nog van dat geloof, hetwelk ons even als Jezus 
in tegenwoordigheid van al het booze verkeeren doet. Zijn 
onze harten met Jezus, onzen Profeet en Hoogepriester, 
het voorwerp van Gods welbehagen, zóó vervuld, dat wij, 
ten minste nu en dan, onwillekeurig tot eene ziel moeten 
uitroepen: Gave God, dat gij Jezus kendet, tot Hem 
de toevlugt naamt en zijn eigendom werdt? 

Mijne broeders! leven wij waarlijk in het gevoel van 
den treurigen toestand, waarin de wereld verkeert? Want 
voorwaar, treurig, hoogst treurig is de toestand der zon
daars. De wereld heeft, hoewel overtuigd van de liefde 
Gods in de zending zijns Zoons en van zijne ontferming 
aan zondaars bewezen gedurende zijn verblijf hier op aarde, 
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dien Zoon van God verworpen en gedood. Dat is wel 
het toppunt van 's menschen diepe en onverzoenlijke boos
heid. En het gevolg hiervan was, dat de wereld aan het 
oordeel overgegeven werd. »Nu is het oordeel dezer 
wereld," zegt de Heer zelf. Alles was beproefd om den 
zedelijken toestand des menschen te herstellen, doch de 
verwerping en kruisiging van Gods Zoon bewees de onmo
gelijkheid hiervan. Het was openlijk bewezen, dat de 
wereld geheel en al verloren is; het vonnis werd uitge
sproken eü moet nu slechts voltrokken worden. Gevoelt 
gij het vreeselijke hiervan, mijne broeders? Bedenkt gij 
het, dat al degenen, die u omringen en Jezus nog niet 
kennen, veroordeelde zondaars zijn, aan wie heden reeds 
het vreeselijke vonnis der verdoemenis kan voltrokken 
worden? O , indien wij dit meer bedachten, wij zouden 
meer met medegevoel en droefheid vervuld zijn en onmo
gelijk zoo rustig en onverschillig tusschen de rijen dier 
veroordeelden kunnen wandelen. 

Maar indien wij van dit gevoel doordrongen zijn, dan 
zullen wij ook behoefte gevoelen Jezus als den eenigen 
Geneesmeester te prediken. Want hoewel de wereld geoor
deeld is en de ure der vergelding, wanneer de Heer met 
vlammend vuur wraak zal doen over de kinderen der 
ongehoorzaamheid, zeker komt, zoo is de voltrekking van 
dat vonnis tot nu toe uitgesteld, opdat door de prediking 
des evangelies en door de werking des Heiligen Geestes 
zielen tot Jezus zouden getrokken worden. Welk eene 
gewigtige ure voor hen, maar welk eene gewigtige ure 
ook voor ons! Ieder oogenblik kan de Heer komen, om 
ons van deze aarde op te nemen. En wij alleen kunnen 
de predikers van dien eenigen Geneesmeester der zielen 
zijn. Wij hebben zijne liefde leeren kennen en zijne magt 
ondervonden. Wij kunnen met Paulus zeggen, dat niets, 
dood, leven, engelen, overheden, magten, tegenwoordige 
noch toekomende dingen, ons scheiden zal van de liefde 
van Christus. Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Alles wat het hart verschrikken kon, heeft zijne 
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kracht verloren en de apostel kan uitroepen: »Maar in 
dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die 
ons liefgehad heeft." En moet het geluk in het kennen 
van onzen Heer Jezus Christus zich niet naar buiten 
openbaren? O voorzekerI Jezus is de eenige, maar ook 
de volkomen Geneesmeester. Dat hebt gij immers aan 
uw eigen hart ondervonden? In zijne liefde verblijdt gij 
u immers? Door zijne genade hoopt gij immers tot het 
einde te volharden en de eeuwige heerlijkheid in te gaan? 
Welnu, ga dan ook heen» en zoek, gelijk Filippus, een 
Nathanaël en breng hem tot Jezus. Ga heen, en zoek 
het verlorene, en laat uw hart vervuld zijn met hetzelfde 
gevoel, hetwelk eenmaal Paulus deed uitroepen: Ik wensch-
te wel van God, dat niet alleen gij, maar ook allen, die 
mij heden hooren, zoodanigen wierden, gelijk als ik ben, 
uitgenomen deze banden! (Hand. 26 : 29). 

Aanbidding. 

De Israëliet kon zijne offeranden en gebeden niet in 

iedere plaats aan God opzenden; hij had slechts ééne 

plaats, waar zijne aanbidding door God werd aangeno

men. — Deut. 12 : 5 , 11—14, 18; 14 : 23 , 25; 16 i 2, 6S 

16; 1 Kon. 8 : 29—45; 9 : 3 ; 2 Kron. 7 : 1 5 , 16; 2 0 : 9. 

De geloovige in Christus mag aan iedere plaats God 

aanbidden en Gode door Jezus Christus geestelijke offer

anden ten allen tijde en aan iedere plaats. opofferen. —> 

Joh. 4 : 20—24; Hand. 7 : 48, 49; 1 Kor. 1 : 2 ; MatÜu 

18 : 20; 1 Kor. 3 : 1 6 ; 1 Tim. 2 : 8. 
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Gods onafhankelijke g-enade. 

Wanneer Bet volk Israël, hetwelk nu verspreid is onder 
al de volken der aarde, in het land zijner vaderen zal terug 
gebragt zijn, zal de Heer het kastijden en straften om 
zijne verwerping van den Messias. De vreeselijkste oor-
deelen, zooals er niet geweest zijn van het begin der 
wereld en ook niet meer zijn zullen, zullen over dat volk 
en over de wereld komen (Lees Matth. 24 en Openb. 
6—19). En hoewel het grootste gedeelte van het volk, 
volgens den profeet Zacharia twee derde gedeelte, (Zach. 
13 : 8) zal ongeloovig blijven en daarom later uitgeroeid 
worden, zal er een overblijfsel naar de verkiezing der 
genade zijn, hetwelk dóór de komst des Heeren uit de ver
drukking verlost wordt, nadat het een geruimen tijd in de 
grootste benaauwdheid geweest is. In dien tijd van be-
naauwdheid nu, in welken zij, die tot dit overblijfsel behoo-
ren, niet zullen weten wat te zeggen engeene woorden zullen 
kunnen vinden om hun gevoel uit te drukken, daar zij onder 
het gansche gewigt van hunne schuld door de kruisiging van 
den Messias zullen gebukt gaan, komt de profetie van Jesaja 
43 tot hen; eene profetie, die zoo zeer geschikt is om hunne 
verslagen harten met nieuwen moed te vervullen en die hun 
aan het einde de volkomene vergeving hunner schuld belooft. 
»Gij hebt mij niet aangeroepen, o Jakob! als gij u tegen Mij 
vermoeid hebt, o Israël! Mij hebt gij niet gebragt het kleine 
vee uwer brandofferen, en met uwe slagtofferen hebt gij Mij 
niet geëerd; Ik heb u Mij niet doen dienen met spijsoffer, 
en Ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen 
kalmus voor geld gekocht, en met het vette uwer slagtoffers 
hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt 
met uwe zonden, gij hebt Mij vermoeid met uwe onge-
regtigheden. I k , Ik ben het, die uwe overtredingen uit-
delg, om mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet." 

Hoe heerlijk zullen deze woorden den Israëlieten in het oor 
klinken! Hoe zal hun hart opspringen van vreugde,, wan
neer zij alzoo de genade en onveranderlijke trouw huns 

VUL ê 
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Gods in zulke liefelijke bewoordingen vernemen! Doch 
het is niet hierbij, dat wij nu willen stilstaan. Wij willen 
ons thans uitsluitend bezig houden met de heerlijke, ten 
allen tijde geldende beginselen, die ook voor ons in deze 
schoone woorden zijn opgesloten, en ons aanleiding zullen 
geven onzen God en Vader te loven en te aanbidden. 

Beschouwen wij eerst den zedelijken toestand, waarin 
Israël hier wordt voorgesteld; een toestand, waarin ieder 
mensch van natuur, hetzij Jood of heiden, zich bevindt. 
Wij weten dat God aan Israël, nadat het uit Egypte 
verlost en door de Roode zee gegaan was, zijne wet heeft 
gegeven. En waarom gaf Hij het die wet? Was het, 
omdat Hij dacht, dat de mensch die wet kon houden? 
O neen; God wist dit wel beter; Hij wist dat geen mensch 
in staat was zijne geboden te onderhouden. En dit drukt 
Hij ook uit in de bewoordingen der wet: »indien gij deze 
dingen doet, zoo zult gij leven." God beschouwde de 
menschen als dood, en daarom zegt Hij, dat zij het leven 
zouden verkrijgen, indien zij de wet onderhielden. Maar 
waarom gaf Hij hun dan zijne wet ? Omdat Israël in zijne 
eigengeregtigheid dacht de geboden Gods te kunnen 
onderhouden: «alles wat de Heer spreekt, dat zullen wij 
doen." God wist, dat de mensch niet in staat was zijne 
wet te onderhouden, maar Hij wilde ook den mensch 
daarvan overtuigen; Hij wilde, dat de onmogelijkheid van 
het houden der wet voor een ieder even duidelijk zou zijn, 
als voor Hemzelven. De wet is gegeven om den mensch 
van zonde te overtuigen, zooals Paulus in Kom. 7 en 
Gal. S bewijst. En wat is er gebeurd? Nog eer de twee 
steenen tafelen door Mozes in het leger gebragt waren, 
had het volk de wet reeds door de oprigting van het 
gouden kalf gebroken. En de geheele verdere geschiede
nis van Israël bewijst op iedere bladzijde duidelijker de 
onmogelijkheid van de onderhouding der wet door den 
mensch. Elk gebod is door Israël overtreden; zijne geschie
denis is eene aaneenschakeling van de grootste zonden en 
de schandelijkste misdaden, en met volle regt kan men de 
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verschrikkelijke beschrijving van den onzedelijken toestand 
der heidenen in Bom. 1 ook op Israël toepassen. De Heer 
zegt daarom in deze profetie: »Gij hebt mij niet aange
roepen, o Jakob! als gij u tegen Mij vermoeid hebt, o 
Israël! Mij hebt gij niet gebragt het kleine. vee uwer 
brandofferen, en met uwe slagtofferen hebt gij Mij niet 
geëerd . . . . Mij hebt gij geen kalmus vooi geld gekocht, 
en met het vette uwer slagtoffers hebt gij Mij niet 
gedrenkt." Doch er is meer. De geschiedenis van Israël 
bewijst de onmogelijkheid van het vervullen der wet 
door den mensch. God wist dit van den beginne; en een 
ieder, die de geschiedenis leest, moet tot deze overtuiging 
komen. De wet werd gegeven tot overtuiging van zonde, 
tot openbaring van den verloren, dooden toestand des 
menschen; en de geschiedenis van Israël levert ons hiervan 
het bewijs. En nu dit bewijs ten volle geleverd is, nu het 
voor een ieder duidelijk en helder kan zijn, dat de mensch 
niets anders doen kan als zondigen, nu dus zijne verloren
heid volkomen geopenbaard is , komt God niet meer door 
de wet tot den mensch. Tot hetzelfde Israël, aan het
welk Hij zijne wet gegeven en van hetwelk Hij offeranden 
en slagtoffers geëischt bad, zegt Hij nu: »Ik heb u Mi) -niet 
doen dienen met spijsoffer en Ik heb u n i e t vermoeid met 
wierook.'" Treffende woorden! God vraagt niets meer van 
zijn volk. En waarom niet? Omdat Hij niets meer te 
eischen heeft? O neen; maar omdat het gebleken is, dat 
het Hem niets geven kan. Eerst eischte God, maar nu 
het bewezen is, dat Israël aan deze eischen niet beant
woorden kan, eischt Hij niet meer. 

De geschiedenis nu van Israël is niet alleen de openba
ring van het israëlietische, maar van het menschelijke hart 
in het algemeen. Niemand kan Gode iets brengen. De 
onmogelijkheid hiervan is volkomen bewezen. Het is bewe
zen , dat de mensch onbekwaam tot eenig goed, verloren, dood 
door de zonden en de misdaden en een vijand van God is. Als 
zoodanig beschouwt en behandelt God den mensch. In de 
tegenwoordige bedeeling, de bedeeling der genade, komt God 
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tot den mensen niet, om iets van hem te eischen, maar 
om hem iets te brengen. Het evangelie openbaart Christus, 
de gave van God aan den zondaar; het is eene blijde bood
schap aan verlorenen, die tot niets goeds in staat zijn. 
Evenmin als wij van een lijk verwachten, dat het loopen 
en spreken zal, verwacht God van den mensch, dat hij 
iets goeds zal doen, en daarom eischt Hij niets van hem, 
maar openbaart hem zijne genade in Christus. Onder de 
bedeeling der wet eischte God van den mensch, niet om
dat Hij iets goeds verwachtte, maar om hem tot de over
tuiging zijner verlorenheid te brengen; doch nu door de 
geschiedenis van Israël de onmogelijkheid van het dienen 
van God gebleken is , eischt God niet meer, maar komt 
met eene boodschap van genade tot den zondaar, die den 
mensch als verloren en dood door de zonden en de mis
daden aanspreekt. Het is van het grootste gewigt dit 
beginsel goed te verstaan; want zoolang men dit niet ver
staan heeft, kan men onmogelijk een juist begrip van de 
genade Gods hebben en zal men deze altijd afhankelijk 
maken van iets in ons. Eene prediking des evangelies, 
vermengd met de wet, kan den zondaar nimmer geheel 
vrijmaken. De apostelen hebben nooit de wet, maar wel 
het evangelie gepredikt. Hunne verkondiging van de blijde 
boodschap des heils had de verlorenheid des menschen ten 
grondslag; en zij trachtten de Joden, die de wet niet 
wilden prijsgeven, van hare boeijen te bevrijden. Voorzeker 
de wet kan ook nu nog dienen tot overtuiging van zonde 
voor iemand, die in zijne eigengeregtigheid meent God 
te kunnen dienen; doch ik herhaal nog eens, dat de predi
king des evangelies niet met de wet moet vereenigd worden, 
wil men niet tot de grootste verwarring komen. 

Wij hebben God niet gediend; wij hebben Hem niets 
gebragt, geene goede werken, geene offeranden, geene 
slagtoffers; en God vraagt van ons niets meer, niet omdat 
Hij geen regt heeft om te eischen, maar omdat Hij ons in 
zulk een toestand ziet, dat wij onmogelijk aan zijne eischen 
beantwoorden kunnen. Het eenige wat van ons, evenals 



53 

van Israël kan gezegd worden, is, dat wij God arbeid ge
maakt hebben met onze zonden, en Hem hebben vermoeid 
met onze ongeregtigheden. Ja , wij hebben God arbeid 
gemaakt, wij hebben Hem vermoeid met onze zonden. En 
o, laten wij hier niet alleen denken aan de droefheid, die 
wij God hebben veroorzaakt door onze zonden, want hoe 
groot die ook zij, er is iets van niet minder belang; 
wij hebben in den eigenlijken zin des woords God arbeid 
gemaakt; wij hebben Hem genoodzaakt te arbeiden. Na 
de zesdaagsche schepping rustte God op den zevenden dag; 
al zijne werken waren volbragt, en allen waren zeer goed. 
Alles was zooals God het hebben wilde, en er was niets 
meer te doen. Doch deze rust was van korten duur. 
En wie kwam ze verstoren? De mensch. J a , wij heb
ben de rust van God door onze zonde verstoord; wij 
hebben Hem genoodzaakt weder te gaan arbeiden. Door 
onze zonde kwam alles in verwarring; de mensch zelf 
werd een dienstknecht van den duivel; de schoone schep
ping Gods werd door de zonde bedorven; de vloek werd 
over de aarde uitgesproken; en waar te voren alles in 
rust en vrede was, daar was nu alles in wanorde. De 
rust van God nam een einde, en Hij begon weer te wer
ken. En o welk een werk! Het werk der verzoening en 
verlossing van den zondaar, van de aarde en den hemel. 
En tot welken prijs werd dit werk tot stand gebragt? O, 
aanbiddingswaardige liefde! tot den prijs van Gods veel
geliefden, eeniggeboren Zoon. J a , waarde lezers! laten wij 
het wel bedenken: wij hebben de rust van God verstoord; 
wij hebben Hem genoodzaakt weder met den arbeid aan 
te vangen, gelijk de Heer Jezus zegt: »de Vader werkt 
tot nu toe." Wij hebben God genoodzaakt zijnen Zoon 
den hemel der heerlijkheid te doen verlaten en op deze 
arme, zondige aarde te zenden, om daar overgegeven te 
worden aan smaad, vervolging, spot en hoon. Wij zijn 
het, die Hem deze vernedering hebben aangedaan. Wan
neer wij Hem aan het kruis zien hangen tusschen twee 
moordenaars, drie uren lang in de duisternis en door'God 
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verlaten, wanneer wij Hem het hoofd zien buigen en den 
geest geven, dan moet een ieder tot zichzelven zeggen: 
Zie, dat is mijne schuld; die moeite, dien arbeid deed 
God voor mij; mijne zonden noodzaakten Hem daartoe. O, 
het is waar, het is Gods genade, die dit alles deed, en 
wij kunnen er ons in verblijden, dat zijne genade groot 
genoeg was om het te doen; maar wij moeten ook beden
ken, dat het onze zonden zijn, die dat noodig maakten. 
Ach, wij denken zoo weinig aan de smart, de moeite, 
den arbeid, die wij God veroorzaakt hebben. Wij, zelf
zuchtige schepselen, verblijden ons in de genade, zonder 
te denken over het vreeselijke voor God om zijne rust 
te moeten verlaten en zijnen Zoon over te geven voor 
ons zondaars, vijanden van Hem. Wij gevoelen zoo wei
nig, hoe ontzettend diep wij gevallen en hoe ver wij van 
God gescheiden zijn; en daarom genieten wij zoo weinig 
van zijne genade, en gevoelen zoo weinig behoefte door 
die genade geleid en gesterkt te worden. 

Waarom zijn er zoo weinig geloovigen, die waarlijk ten 
allen tijde van hunne behoudenis verzekerd zijn, die altijd 
vrijmoedig durven getuigen, kinderen Gods te zijn? Om
dat zOo weinigen de verlorenheid van den mensch kennen. 
Wel is waar wordt door zeer velen over de onmagt 
van den mensch gesproken, en worden door hen allerlei 
sterke uitdrukkingen gebruikt om de slechtheid van den 
zondaar voor te stellen; doch bij dit alles geven zij het 
bewijs de onmagt en verlorenheid van den mensch niet 
waarlijk te gelooven. Want wanneer zou ik wel het beste 
bewijs geven, dat ik waarlijk geloof verloren te zijn? Zou 
het zijn, als ik steeds aan mijzelven denk en met mijzel-
ven bezig ben, of wanneer ik mijzelven geheel uit het 
oog verlies en mij uitsluitend toevertrouw aan de genade 
Gods? Mij dunkt, indien ik het laatste doe. Iemand, 
die zegt honger te hebben, bewijst de waarheid hiervan, 
wanneer hij de spijs gebruikt, die hem voorgezet wordt. 
En iemand die zichzelven als geheel verloren heeft leeren 
kennen, vertrouwt zich toe aan de genade Gods, die hem 
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in Christus gepredikt wordt. Hij verwacht niets yan zich-
zelven5 hij weet, dat er geene verbetering van hem moge
lijk is, en daarom verblijdt hij zich in de genade Gods, 
in het werk van Christus, en is daardoor ten volle ver
zekerd een kind Gods te zijn. Door hem wordt dat heer
lijke woord verstaan, hetwelk wij in het 25ste vers vinden: 
»Ik, Ik ben het, die uwe overtredingen uitdelg om 
mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet." 

Hoe heerlijk zal dat woord eenmaal in het oor der Israëlie
ten weerklinken! Welk een glans van vreugde zal het op hun 
gelaat brengen! Gebogen onder den last hunner schuld 4 

onder het ontzettende gevoel den Zoon Gods te hebben 
gedood, met de vreeselijkste wroeging des gewetens, zon
der hoop, bijna in vertwijfeling aan de genade huns Gods, 
wordt hun op eenmaal door Jehova toegeroepen: »Ik, Ik 
ben het, die uwe overtredingen uitdelg om mijnentwil, en 
Ik gedenk uwer zonden niet." Voor hen was alle hoop ver
vlogen; indien de aanleiding der verlossing in hen moest 
gezocht worden, dan was alles voorbij, dan bleef er niets 
als eeuwige straf over. Doch de stem Gods roept hun toej 
»Ik, Ik ben het, die nwe overtredingen uitdelg om mijnent
wil." Dat hadden zij noodigj aan eene vergeving om hnn-
nentwil was geen denken, en indien er geen andere weg 
was, moesten zij voor eeuwig van God gescheiden blijven. 
Maar er is een andere weg. Ojn mijnentwil zegt de Heef 
der heirscharen, om mijnentwil delg ik u\*re overtredingen 
uit. Om uwentwil kan Ik het niet, want gij zijt verloren, 
maar Ik doe het om mijnentwil. O onuitsprekelijke genade! 

Lezer! verstaat gij dat woord? Heeft uw hart het reeds 
begrepen? Zijt gij reeds in aanbidding aan Jezus voeten 
neergevallen? Heeft de lucht reeds van uwe lofzangen 
weerklonken? Weet gij wat dat woord zeggen wil? Het 
gansche werk der verzoening en verlossing, met alles 
wat daartoe behoort, deed God om Zijnentwil en niet om 
onzentwil. Zie slechts achter n op uwen wandel, vindt 
gij daar iets om u op te beroemen, iets wat gij God kunt 
voorstellen; vindt gij daar één pnbevlekt werk, ééne 
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zuiver belanglooze daad, één werk tot verheerlijking van 
God volbragt? Neen, moet gij antwoorden, v&n dat al
les vind ik niets. Gij moet belijden: ik heb God arbeid 
gemaakt met mijne zonden, ik heb Hem vermoeid met 
mijne ongeregtigheden. Is er iets in ons waardoor God 
kan aangetrokken worden, waardoor Hij bewogen kan 
worden ons te verlossen? Neen, neen; wij zijn ellendig, 
naakt, jammerlijk, hatelijk in de oogen Gods; alles wat 
Hem kan afstuiten, wat Hem een afkeer van ons kan doen 
krijgen, is bij ons te zien. Wij zijn verloren, dood door 
de zonden en de misdaden, vijanden van God. Moest Hij 
ons om onzentwil vergeven, dan ontvingen wy nooit de 
vergeving onzer zonden. Maar, Gode zij dank! Hij roept 
ons toe: ->Ikj Ik ben het, die uwe overtredingen uitdelg 
om mijnentwil." J a , geliefden! om zijnentwil, en niet om 
iets in u; en evenmin om uwe werken, als om uwe tranen, 
zuchten, gebeden, ervaringen, enz. Velen denken een regt 
op de zaligheid te hebben, omdat zij zooveel gebeden en 
geweend of zoolang gezocht hebben. De een zegt: o ik heb 
den Heere reeds zoo menigmaal gesmeekteen zooveel 
geweend, Hij zal mij toch wel eindelijk verhooren; een 
ander: ik heb zoovele bevindingen gehad van Gods liefde t 

dat ik wel geloof, dat de Heere mij zal aannemen; en 
weder een ander: ik heb al jaren gezocht, ik zal wel 
eindelijk vinden. Al deze gedachten zijn echter in strijd 
met Gods Woord en zijn alleen het gevolg van de verba
zende eigengeregtigheid van het menschelijke hart. Wan
neer men niet meer op zijne werken kan vertrouwen, 
wanneer dus die grove eigengeregtigheid verdwenen is, 
dan komt de fijnere, dan vertrouwt men op gebeden, 
tranen, bevindingen en het zoeken der zaligheid. Doch, 
geliefden! al zoudt gij zooveel tranen storten dftt eene zee 
er mede kon gevuld worden, al zoudt gij jaren achtereen 
den gansenen dag bidden, al zoudt gij van alle bevindingen 
kunnen spreken, die slechts denkbaar zijn, al zoudt gij jaren 
lang uwe zaligheid hebben gezocht, toch zou God tt niet kun
nen verlossen om uwentwil. Neen, niet om uwentwil, maar 



57 

om Zijnentwil delgt Hij uwe overtredingen uit. En weet gij 
waarom? Omdat Hij niet wil, dat gij in iets zoudt kun
nen roemen. O, hoe gaarne zouden wij kunnen zeggen: 
mijne gebeden, mijne tranen, mijn zoeken zijn de aanleiding 
geweest, dat God zich over mij heeft ontfermd. Maar dat wil 
de Heer niet. Hij wil, dat, wanneer wij roemen, wij roemen 
in den Heer en in Hem alleen. Hij wil niet, dat wij eenige 
aanspraak maken op de vergeving onzer zonden; het moet 
zijne genade alleen zijn, waardoor wij verlost worden; en 
die genade moet de grond onzer zekerheid zijn. Al het 
andere is geen grond. Indien gij b. v. de zekerheid uwer 
zaligheid grondt op uwe gebeden of op uwe merkwaardige 
bekeering, en er komt morgen iemand bij u, die u bewijst 
dat uwe gebeden nog te weinig waren of die u eene nog 
merkwaardiger bekeering vertelt, waar is dan uwe zeker-
lüftid^ löj ia YiWi&ïaktï^k gïatWkt. ZwAangüïfeHTOeeïagtip-
zigt vertrouwen stelt op gebeden of ervaringen, op eene be-
keeringsgeschiedenis of op iets dergelijks, kan de zekerheid der 
zaligheid nooit aanwezig zijn. De grond moet zijn het werk 
van Christus, de genade van God, dit heerlijke woord: »Ik, 
Ik ben het, die uwe overtredingen uitdelg om mijnentwil." 

Om Gods wil ontvangen wij de vergeving der zonden, 
niet om onzentwil, Of denkt gij misschien, dat de 
ellendige toestand, waarin wij verkeerden, God bewogen 
heeft ons te verlossen? Dan vergist gij u. zeer. Neen, 
evenmin als God de zonden vergeeft om onze werken 
en onze gebeden, vergeeft Hij ze, omdat Hij medelijden 
met ons heeft. Het is om Zijnentwil, en niet om onzentwil; 
in geen enkel opzigt om onzentwil. Maar wat wil dat 
dan zeggen, om Mijnentwil ? zult gij vragen. — O , gelief
den! er is één woord in de Schrift, hetwelk ons dit ver
klaart ; één woord, dat hoe kort ook, ons het geheim der 
verlossing oplost, dat ons de mogelijkheid doet zien, dat 
God verloren zondaars, die niets dan zonde en ellende 
hebben, kap verlossen en zaligmaken. Dat ééne woord, 
hetwelk het gansche evangelie inhoudt, is het heerlijke 
woord van Johannes: «GOD IS LIEFDE." God is liefde;,liefde 
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is zijne natuur, zijn wezen, zijn bestaan; en omdat Hij 
liefde is , heeft Hij behoefte aan liefhebben, aan liefde te 
bewijzen en te openbaren. De liefde is de oorzaak der 
verlossing. Omdat God liefde is, heeft Hij het plan der 
verlossing beraamd. Het was zijne liefde, die terstond na 
den val, nog vdór het aankondigen der straf, de blijde 
boodschap der verlossing bragt, dat het zaad der vrouw-
de slang dên kop zou vermorselen. Het was zijne liefde, 
die den Zoon zijns welbehagens in de volheid des tijds den 
hemel deed verlaten en op deze aarde zond, om aan het 
hout onze zonden te dragen en tot zonde Voor ons gemaakt 
te worden. De liefde is de bron van dit alles. Het is 
alles geschied om Gods wil, omdat Hij de liefde is. En 
waarom heeft Hij u opgezocht, toen gij naar Hem niet 
vraagdet ? Met om uwe werken of uwe tranen, ook niet 
uit medelijden met u , maar omdat Hij de liefde is. J a , 
omdat Hij behoefte heeft aan liefhebben, heeft Hij ons 
opgezocht, toen wij dood, hatelijk en misvormd door dui
zend zonden waren, O , welk eene onuitsprekelijke genade I 
welk eene rust voor het hart! Denk terug aan dat oogenblik, 
waarin gij na veel zuchten en werken als een vermoeide en 
belaste in Jezus de vergeving uwer Zonden vondt; en wat 
vindt gij daar? De liefde Gods. Sta stil bij het eerste 
oogenblik, waarin gij uit uwen zondenslaap ontwaaktet; 
en wat ziet gij daar ? De liefde Gods. Maar ga nog meer 
terug; plaats u bij den kruispaal voor achttien honderd 
jaren op Golgotha opgerigt, waaraan Jezus, de Zoon Gods, 
hangt met uwe zonden beladen, voor u door God verlaten; 
en wat aanschouwt gij daar? Wederom de liefde Gods. 
En wanneer gij nog verder terug gaat tot den tijd, toen 
nog geen mensch en geen aarde geschapen was, wat vindt 
gij daar? De liefde Gods. De apostel roept het u toe. 
God heeft ons uitverkoren in Christus, vdór de grond
legging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk 
zijn voor Hem in de liefde. — Hij heeft ons te voren 
verordineerd tot aanrieming tot kinderen, door Jezus Chris
tus, in zichzelven, naar het welbehagen van zijnen wil" 
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(Ef. 1 : 4 , 5). Wanneer gij dat alles ziet, wordt gij 
dan niet losgemaakt van u zelven, is er dan nog plaats 
om aan u zelven, aan uwe werken, gebeden, tranen of 
bevindingen te denken ? Is u dan dat woord niet duide
lijk: »Ik, Ik ben het die uwe overtredingen uitdelg om 
mijnentwil?" Van eeuwigheid is (orod de liefde en tot in 
alle eeuwigheid blijft Hij de liefde. En eer de wereld 
was, had Hij ons lief. Waarheen ik mijne oogen wende, 
overal zie ik Gods liefde. Die liefde is de bron van mijn 
geluk, van mijnen vrede, van mijne rust en zaligheid. 
God zelf, die de liefde is , is de grond mijner zekerheid. 
Vraagt gij mij, waarom ik gelukkig en van mijne zalig
heid gewis ben, dan antwoord ik u , omdat God de liefde 
is. In mijzelven vind ik niets; in God alles. Moest ik om 
mijnentwil verlost worden, dan wist ik dat ik voor eeuwig 
verloren zou zijn; maar nu ik verlost ben om zijnentwil, weet 
ik dat niets mij zal scheiden van zijne liefde; nu ben ik vol
komen gerust, nu is er geene schaduw van twijfel meer; 
de volmaakte liefde Gods heeft alle vrees buiten gedreven. 

J a , de liefde Gods is de vaste grond onzer zekerheid. 
Alles wat van ons komt, is aan verandering onderhevig; 
de liefde Gods echter niet. Zij is gisteren en heden en, 
tot in eeuwigheid dezelfde. Zie ik op mijne werken, dan 
vind ik alles bezoedeld, zij zijn gelijk een wegwerpelijk 
kleed. Zie ik op mijne gebeden, zuchten en tranen, zij 
kunnen mijne zonden niet uitwisschen. Vertrouw ik op 
mijne bekeeringsgeschiedenis, anderen hebben er eene, die 
nog treffender is ; of op mijne bevindingen, anderen heb
ben er meer; of op mijn gevoel van schuld, dagelijks 
gevoel ik, dat ik nog slechter ben dan ik gedacht had. 
Dit alles kan geen vaste grond zijn; het kan mij voor 
eenige oogenblikken gelukkig maken; maar er behoeft 
slechts weinig te gebeuren, of al mijn geluk verdwijnt, 
gelijk de dauw voor de morgenzon. Zie ik op het werk 
des Geestes in mii, ook daarin is alles veranderlijk. Den 
eenen dag ben ik veel opgeruimder en verblijder dan den 
anderen; heden heb ik meer aan Gods Woord dan gisteren; 
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morgen zal ik misschien meer vrijmoedigheid tot spreken 
hebben dan heden; en zoo is het iederen dag anders. Zie 
ik op mijnen wandel, daarmede is het nog erger gesteld; hoe 
menige afdwaling, hoe menige zonde vind ik dan, hoevele 
gebreken en zwakheden, hoe dikwijls moet God ook nu nog 
tot mij zeggen: «Gij hebt mij arbeid gemaakt met uwe 
zouden." Maar wanneer ik zie op de liefde Gods, dan 
is alles zeker. Die liefde roept mij toe: Al hebt gij Mij 
ook arbeid gemaakt met uwe zonden en al doet gij dat 
ook nu nog dikwijls, » lk , Ik ben het die uwe overtre
dingen uitdelg om mijnentwil." Zij zegt mij, wanneer ik 
zou twijfelen door het zien mijner verlorenheid, door het 
dagelijks meer leeren kennen mijner groote verdorvenheid: 
Ik wist uwe werken, niet alleen degenen die gij kendet, 
maar ook die gij niet kendet; ik kende uwe verdorvenheid 
rolk&mes, en Ik heb a verlost om mijnentwil. Zij roept 
mij toe: Niet het werk i des Geestes in u, niet uw gevoel, 
uw geloof, uwe liefde, uwe werken, zijn de grond der 
zekerheid; maar alleen mijne verlossing, het werk door 
Mij volbragt. »Ik, Ik delg uwe overtredingen uit om 
mijnentwil." Hoe gelukkig, indien onze harten dit ver
staan, indien wij op dien vasten en zekeren grond bouwen. 
God is onveranderlijk; Hij weet van geen wankelen of 
wijken. Hoe dikwijls wij ook veranderen, Hij verandert 
niet. Niets kan in zijne liefde eenige verandering brengen. 
Er is geen dwazere gedachte dan deze, dat onze zonden 
of zwakheden als christenen verandering brengen irn de 
liefde Gods. God had ons lief, toen wij vijanden waren, 
hoeveel te meer nu wij kinderen zijn. Ware de liefde Gods 
van ons afhankelijk, ja dan zou zij moeten veranderen 
naarmate wij goed of slecht wandelden, maar nu zij van 
God zelven afhankelijk is , kan zij niet veranderen. Gods 
liefde is onafhankelijk van alles. Hij delgt overtredingen 
uit om zijnentwil; Hij heeft lief, omdat Hij de liefde is. 
De Heer geve in zijne genade dat wij deze heerlijke waar
heid met ons gansche hart omvatten! 
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* Weest in geen ding- bezorgd.'* 

Hoe meer wij onze zwakheid en de menigvuldige ver
zoekingen in deze woestijn gevoelen, des te vertroostender 
zal de uitnoodiging des Heiligen Geestes voor ons zijn: 
«Weest in geen ding bezorgd; maar laat uwe begeerten in 
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te 
boven gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewaren in 
Christus Jezus'' (Fil. 4 : 6, 7). Niet waar, geliefde broe
ders I wij hebben aan zulk eene vertroosting behoefte, om 
onzen loopbaan tot het einde te kunnen voortzetten. En 
toch, hoe weinig verstaan wij nog deze heerlijke woordenI 
Hoe moeijelijk valt het ons, om in elke verzoeking en bij 
elke moeijelijkheid gerust te zijn in de trouwe zorg des 
Heeren. De Heer wil, dat wij, ons verlatende op zijne 
liefde, onbezorgd zullen zijn. Deze weinige woorden om
vatten alles, wat ons kan overkomen; zij omvatten de 
kleine en de groote, de aardsche en de hemelsche dingen; 
zij omvatten ligchamelijke en geestelijke toestanden; niets 
is uitgesloten, niets is aan onze eigene zorg overgelaten. 
In alles is het: « W e e s t in g e e n d i n g b e z o r g d l " 

Het zorgen is de zaak van den vader, en in het huis-
gezin Gods op aarde zorgt en waakt de Vader, die in de 
hemelen is. Het zijn zijne eigene kinderen, die Hij ver
pleegt; want zij zijn uit Hem geboren, wedergeboren door 
het levende en eeuwigblijvende Woord van God; (1 Petr. 
1 : 3 , 23) zij zijn zijne eigene, de goddelijke natuur deel
achtig geworden. Hij heeft hen lief met het hart eens 
Vaders, omdat Hij waarlijk hun Vader is, en omdat zij 
waarlijk zijne eigene kinderen zijn. Hij kan niet anders, 
als hen liefhebben, en dat wel met de gansche volheid 
zijner liefde. God is liefde, en de liefde is de natuur van 
zijn vaderhart. Dit is alzoo eene waarlijk innige betrek
king, de betrekking van een vader tot zijne eigene kinderen. 
De Heer Jezus zeide na zijne opstanding tot Maria Mag-
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dalena: »Ga heen tot mijne! broeders, en zeg tot hen: 
Ik vaar op tot mijnen Yader en uwen Vader, en tot mijnen 
God en uwen God" (Joh. 20 : 17). 

Er is echter nog eene andere, even heerlijke betrekking, 
door welke wij op den weg door deze woestijn onder de 
bijzondere hoede en zorg des Vaders gekomen zijn. De 
Vader heeft ons den Zoon, onzen Heer Jezus Christus, ge
geven. Wij zijn door diens bloed gekocht. Welk een 
kostbare prijs! En hoeveel waarde hebben de zijnen voor 
Hem, daar zij eene gave van zijnen Vader zijn, en daar 
Hij zelf ze zoo duur heeft gekocht. Toen Hij deze wereld 
verliet, vertrouwde Hij de zijnen, die Hij liefhad tot aan 
het einde, aan de bewaring van zijnen Vader. Wij 
lezen in Joh. 17 : 9—15: »Ik bid voor hen, die 
Gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne 
is uwe, en het uwe is mijne; en ik ben in hen verheer
lijkt. JEn, ik ben niet meer in de wereld; maar dezen zijn 
in de wereld, en ik kome tot U. Heilige Vader! bewaar 
ze in uwen naam, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één 
zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, 
bewaarde ik ze in uwen naam Ik bid niet, dat Gij 
hen uit de wereld wegneemt $ maar dat Gij hen bewaart 
van den booze." Aan betere handen konden wij niet 
toevertrouwd worden. Hij kent al de zijnen, waar zij 
zich ook bevinden; Hij verstaat al hunne behoeften en 
omstandigheden en het eigenaardige van ieders karakter, 
Voor zijn oog is niets verborgen. Hij bestuurt allen met 
oneindige liefde; Hij draagt hen met groot geduld; Hij 
volgt hen met genadige ontferming; Hij voedt hen op 
door zyne genade; Hij troost hen met zijnen troost en 
verkwikt hen met zijnen vrede en zijne vreugde. Bij, Hem 
is geene verandering; iedei-e verandering kan slechts in 
onze harten, in ons gevoel en in onze neigingen jegeös 
Hem plaats vinden. Zijn aangezigt is steeds vol mild
heid en vriendelijkheid voor al dg, zijnen; nimmer kan 
het tegen hen verduisteren of veranderen. Hoe meer wij 
nu de geheele diepte en de innigheid van onze verhou-
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ding tot God, als kinderen tot hunnen Vader verstaan, 
hoe meer wij gevoelen hoe dierbaar wij in de oogen 
des Vaders zijn, als duürgekochte voorwerpen, Hem 
toevertrouwd door zijnen geliefden Zoon, op wien geheel 
zijn welbehagen rust, des te meer zullen wij de kracht 
dezer woorden verstaan t »Weest in geen ding bezorgd/' 

Ons leven hier beneden is rijk aan verzoekingen; iedere 
dag brengt zijne eigen moeijelijkheden mede. En drie 
dingen kenmerken onzen loopbaan op aarde: geloof, lijden 
en strijd. Wanneer wij volharden, vergezellen deze drie 
dingen ons van het begin tot het einde van onzen weg. 
Dit is ons deel in de woestijn; maar het is een ons door 
God gegeven deel. Wij wandelen op denzelfden weg, op 
welken Jezus hier beneden wandelde, en wij wandelen 
daarop met God. Op dezen weg wil Hij zijnen naam aan ons 
verheerlijken, en zijne magt, genade, liefde en langmoe-
digheid aan ons openbaren. J a , hier in de woestijn, waar 
zooveel verloochening voor ons is, ervaren wij iets van 
de natuur Gods, wat wij in de eeuwigheid niet kunnen 
leeren kennen. Daar is geene zwakheid, daar zijn geene 
moeijelijkheden en verzoekingen meer. 

Wij gevoelen' echter ook de moeijelijkheden in een aard-
schen tabernakel, en daarom «zuchten wij in ons zelven, 
verwachtende de aanneming tot kinderen, — de verlossing 
onzes ligchaams." Hoe menigvuldig zijn niet de zorgen 
dezes levens, die zich gedurig op nieuw als een cente
naars last op het hart der christenen willen werpen; en 
die, waar zij ingang vinden, het geestelijke leven onder
mijnen. Hoe ryk is niet dikwijls één dag aan kleine en 
groote gebeurtenissen, aan voorvallen, die, al zijn zij ook 
voor het oog van anderen verborgen, toch zoo geschikt 
zijn, onze harten te bezwaren. Ja , er zijn eene ontelbare 
menigte dingen, die onze harten veel onrust, verlegen
heid, vrees en angst kunnen bereiden, wanneer wij er 
ons mede bezig houden. Geene betrekking, geen stand, 
geen ouderdom blijft daarvan verschoond. Men moge vader 
of moeder, zoon of' dochter, heer of vrouw, dienstknecht 
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of dienstmaagd, rijk of arm zijn, tot allen zegt het Woord 
van Hem, die al deze dingen naauwkeurig kent: »Weest 
in g e e n d i n g b e z o r g d ! " 

Wij moeten hier ook aan eene zorg denkefi, die minder 
als zoodanig erkend en geoordeeld, en daarom zooveel te 
meer gevoed wordt. Zij bezwaart het hart echter even zoo 
goed als de anderen. Het is de zorg voor den treurigen 
toestand der Gemeente, Gods, hetzij de Gemeente in haar 
geheel of aan eene bepaalde plaats. Hoevele christenen 
zijn daarover niet met onrast en zorgen vervuld, die 
evenwel, hoe schoon zij ook schijnen mogen, geen anderen 
grond als ongeloof hebben. Het eigen zorgen brengt tot 
het helpen van onszelven, en dit weder tot verwarring. 
Menigeen is door zijne zorg voor de Gemeente verleid 
geworden, om door eigene pogingen te trachten de Ge
meente in den eersten toestand terug te brengen, opzieners 
en diakenen aan te stellen, waartoe alleen een apostel 
en zijne gemagtigden bevoegd waren, ja , zelfs leeraars 
en evangelisten te beroepen en in een ambt te bevesti
gen, hetgeen zelfs de apostelen en hunne gemagtigden 
nooit gedaan hebben. Dit alles heeft echter, hoe goed 
het ook gemeend was, de verwarring en scheuring ver
groot en het getal der partijen vermeerderd. De «org 
en de moeite is in dit opzigt even onnut en ijdel, als de 
arbeid om den verdorven mensch in zijnen staat van on
schuld terug te brengen. Het is zeer waar, dat de Ge
meente Gods op aarde in eenen toestand van verwarring 
en scheuring is. Overal is wanorde; niets is aan zijne 
plaats; de zonde heeft alles veranderd, maar het werk van 
Christus voor ons blijft onveranderd. Gelijk het den duivel 
gelukte in het paradijs te dringen, zoo gelukte hem dit ook 
in de Gemeente; maar Gods roeping is onberouwelijk; en de 
zekerheid en vervulling van zijn raadsbesluit kan niemand 
verhinderen noch tegenhouden Dat is de overtuiging des 
geloofs, en het eenvoudige en ootmoedige hart geeft zich ook 
met betrekking tot den treurigen toestand der Gemeente niet 
aan zelf zorgen en zelf werken over; het wacht op de goed-
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heid Gods en vertrouwt in alle omstandigheden op zijne be
sturing en hulp. Al is de geheele of de bijzondere gemeente 
in nog zulk eenen treurigen toestand, zoo geldt voor ons toeh 
steeds dit woord: » W e e s t i n g e e u d i n g b e z o r g d . " 

Niets is aan de natuur van een kind vreemder, dan het 
zorgen. Het kind ontvangt en geniet, maar zorgt niet; 
het denkt er niet eens aan dit te doen. De ware natuur 
van een kind Gods is in dit opzigt hetzelfde; in zijn hart 
woont eenvoudigheid en vreugde. Het vleesch echter heeft 
zijne onrust en zorgen, en de woestijn is vol verzoeking. 
Wanneer wij ons nu met de dingen dezes levens inlaten, 
wanneer wij in plaats van op God te vertrouwen met de 
omstandigheden bezig zijn, wordt ons hart bezwaard. En 
zoodra wij in deze «omstandigheden beginnen, zelfwerk
zaam te zijn, vermeerderen wij onze onrust, doch veran
deren niets. Wanneer echter het geloof God in de om
standigheden brengt, die alleen helpen kan en die reeds 
vooruit al onze zorgen op zich heeft genomen, is ons hart 
rustig en zullen wij altijd eene heerlijke en gezegende uit
komst zien. Daarom, mijne broeders! laten wij in alle om
standigheden deze vermaning ter harte nemen: » W e e s t in 
g e e n d i n g b e z o r g d l " Want Hij heeft gezegd: »Ikzal 
u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten," zoodat wij moe
dig kunnen zeggen: »De Heer is mij een helper, en ik zal 
niet vreezen, wat mij een mensch zal doen (Hebr. 13 :5 , 6). 

Laten wij nu een oogenblik stilstaan bij de woorden, 
die op «weest in geen ding bezorgd!'1 volgen en naauw 
daaraan verbonden zijn: «maar laat uwe begeerten in allesj 
door bidden en smeeken, met dankzegging bekend worden 
bij God." Indien aan den eenen kant door het woordje «in 
geen ding" zelfs de geringste zorg uitgesloten wordt, zoo be
wijst aan den anderen kant het woordje *in alles" dat wij 
vrijheid hebben, zelfs het onbeduidendste voorval God be
kend te maken. Bij God is geen onderscheid tusschen kleine 
en groote dingen; dit onderscheid 'kent alleen de mensch. 
God is in alle dingen voor ons werkzaam; zijne vaderlijke 
liefde en voorzorg ontmoeten mij overal. Voor Hem is 
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niets te klein, en voor zijne kracht is niets te groot en 
te moeijelijk. Hij is het, die de vogelen spijzigt en de 
leliën kleedt; zonder zijnen wil valt geene musch op de 
aarde, ja zelfs de haren onzes hoofds zijn allen geteld. 
Zijn er dingen, die ons te nietig schijnen, om ze voor 
God te brengen, dan heeft dit zijn grond in onzen hoog
moed en in ons gebrek aan eenvoudigheid; voor onzen 
God en Vader is niets te nietig, om er zich mede te 
bemoeijen. Het is echter waar, dat de christenen dikwijls 
in kleine omstandigheden veel onrustiger zijn dan in 
grootere, omdat zij in gene zelven zorgen en werken, maar 
in deze met God omgaan en hun vertrouwen op Hem 
stellen. Het eigen zorgen in kleine dingen brengt ons 
echter even weinig zegen als dat in groote; God kan echter 
door de kleinste omstandigheden op onze harten werken. 
Want indien zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn, dan 
kan ook de geringste omstandigheid niet zonder beteekenis 
voor ons zijn. Zijn wij zelven werkzaam, dan openbaart 
zich steeds het verderf en de onmagt van het vleesch; 
maar is God voor ons werkzaam, dan ondervinden wij den 
rijkdom zijner liefde en genade. 

Al onze begeerten zullen wij, d o o r b i d d e n en smee-
k e n , m e t d a n k z e g g i n g bij G o d b e k e n d l a t e n 
w o r d e n . Hij wil, dat wij met al onze behoeften tot 
Hem komen; geen last, ook niet de kleinste, moet ons 
hart bezwaren. »Werpt al uwe bekommernissen op Hem, 
want Hij zorgt voor u." Het hart moet met vertrouwen 
op Hem en niet met zorgen vervuld zijn. Dit vertrou
wen kan slechts zijn steun in het Woord Gods vinden, 
en zijn Woord eischt geloof. En het geloof ontvangt 
steeds, wat God beloofd heeft, daar het op zijne' liefde 
en waarachtigheid vertrouwt. Het is echter zeker dat er 
in de omstandigheden meestal meer bidden en smeeken 
dan dankzegging openbaar wordt. Dit komt, lieve broe
ders! omdat onze omgang met God meer het gevolg is 
van de omstandigheden dan van de kennis die wij van 
God hebben. Wij verstaan beter, dat God helpen kan, 
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dan dat Hij helpen wil; wij hebben meer vertrouwen op 
zijne almagt, dan op zijne liefde en trouw. Hoe rheer wij 
toch Hemzelven leeren kennen, vooral in zijne innige 
betrekking tot ons als God en Vader, des te grooter zal 
het vertrouwen zijn, in hetwelk wij tot Hem naderen. 
De omstandigheden zullen ons dan niet onrustig maken; 
integendeel wij zullen ons verblijden, dat wij door haar 
gelegenheid hebben tot God te . bidden, omdat Hij zoo 
gaarne helpt. Het geloof wordt dan niet door de omstan
digheden, maar door de liefde Gods gedragen. God laat 
de omstandigheden toe, opdat icij gelegenheid zouden heb
ben met bidden en smeeken tot Hem te komen, en opdat 
Hij gelegenheid zou hebben door zijne hulp zijnen naam 
aan ons te verheerlijken. Het is zijne vreugde en zijn 
verlangen, ons wel te doen» »Die ook zijnen eigen Zoon 
niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen over
gegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen 
schenken" (Rom. 8 : 32). De geloovigen worden vermaand 
«barmhartigheid te doen in blijmoedigheid" (Rom, 12 : 8) 
en hoeveel te meer zal dan God zelf niet barmhartigheid 
met vreugde bewijzen. Voorwaar, de kennis van den God 
en Vader van onzen Heer Jezus Christus laat geene plaats 
voor ons zorgen over. Wij zijn in alle omstandigheden 
getroost, als wij Hem kennen en tot Hem naderen. Wij 
zullen dan vol vertrouwen in alles door bidden en smeeken 
met dankzegging onze wenschen aan Hem bekend maken. 
Wij zullen de overtuiging in ons omdragen, dat wij nooit 
te dikwijls kunnen komen, omdat iedere hulp ons verleend 
op nieuw tot verheerlijking zijns naams strekt. Wanneer 
God zelf de beweegreden is , waarom wij in alle dingen 
met vrijmoedigheid en vertrouwen tot Hem naderen, is de 
liefde en geenszins de nood in onze harten werkzaam.' 
Ons geloof is dan met liefde verbonden, en daarom zal 
o n ze dankzegging niet uit het gevoel van pligt ontstaan, 
maar het zal voor ons hart eene zalige vreugde zijn bij 
iedere openbaring van Gods hulp, Hem te prijzen en te 
danken. Wanneer echter de nood der omstandigheden 
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alleen de beweegreden van ons bidden en smeeken is, 
•wordt de dankzegging, als de nood voorbij is , 6f vergeten, 
óf slechts als een wettische pligt volbragt. Daarom gelukkig, 
indien wij het hart Gods kennen, en verstaan, dat het 
zijne vreugde en begeerte is ons te helpen. 

En wat zal de zegen zijn, dien onze harten reeds nu 
genieten, als wij in geen ding bezorgd zijn, maar in alles 
onze begeerten door bidden en smeeken met dankzegging 
bekend laten worden bij God? »De v r e d e G o d s , die 
alle verstand te boven gaat, zal uwe harten en uwe 
zinnen bewaren in Christus Jezus." De zorgen verstoren 
onzen vrede; zoolang zij werkzaam zijn, ontrooven zij ons 
hart die kostbare gave. In plaats van in God te rusten, 
worden wij in de omstandigheden verward en er door 
medegesleept. In God alleen kan ons hart waarlijk rustig 
en gelukkig zijn. Wij genieten den vrede, die in Hem 
is , en die alle verstand te boven gaat, als wij in alle 
dingen onbezorgd zijn, en al onze begeerten door bidden 
en smeeken met dankzegging aan Hem bekend maken. 
De vrede, die in God zelven i s , vervult dan ons hart. 
"Welk een heerlijk voorregt! Te midden van eene wereld 
vol onvrede en onrust genieten wij den vrede Gods. De 
onzalige onvrede der wereld of de zalige vrede Gods ver
vullen een van beiden ons hart. Wij leven in de omstan-
standigheden door het ongeloof of door het geloof in God; 
wij wandelen in de wereld of in den hemel. Indien wij 
ons niet door de omstandigheden laten medesiepen, zal de 
vrede Gods onze harten en zinnen bewaren in Christus. Dan 
bewaart de vrede ons, en behoeven wij den vrede niet te be
waren. Door den vrede Gods worden wij bewaard, om in de 
omstandigheden naar den wil Gods te handelen; hij maakt ons 
bekwaam God in alles te verheerlijken door Jezus Christus. 

Onze getrouwe God, die onze harten waarlijk gelukkig 
en met zijnen vrede vervuld wil zien, geve ons een diepen 
indruk van deze vermaning, opdat wij in alles door zijnen 
zaligen vrede geleid en in Christus Jezus bewaard worden! 
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De levende vogel. 
(Lev. 14:7). 

De wet van de reiniging des melaatschen stelt ons op 
eene treffende wijze de volkomen verlossing voor, die 
door Jezus Christus voor arme, verloren zondaars is aan-
gebragt. Zij toont ons den waren grond, waarop onze 
vrede en de zekerheid onzer regtvaar'diging voor God 
rusten. De Heer geve ons allen door zijnen Heiligen 
Geest een geopend hart voor zijne heerlijke waarheid, 
opdat wij zijnen vrede genieten. 

De melaatschheid is het verschrikkelijke beeld van de 
zonde, en de melaatsche van den zondaar. «De melaatsche, 
op wien de plaag is, zijne kleederen zullen gescheurd zijn, 
en zijn hoofd zal ontbloot zijn, en hij zal de bovenste lip 
bewinpelen; daartoe zal hij roepen: onrein, onrein! Al 
de dagen, in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij 
onrein zijn;̂  onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het 
leger zal zijne woning zijn." Welk een toestand van ellen-
del Een melaatsche was als het ware levende gestorven. 
Hij was geheel met zweren bedekt, zoodat hij voor het 
menschelijk oog ontoonbaar was. Hij was onrein, en 
daarom ongeschikt voor den omgang met reinen; hij was 
buiten de gemeenschap van God -en van het volk gesloten. 
Hij moest geheel alleen, of met anderen, die dezelfde 
ellende met hem deelden, in de woestijn ronddwalen. 
Niemand mogt hem naderen; en wanneer hij iemand zag 
aankomen, moest hij roepen: «onrein, onrein!" Zijn voed
sel moest hem op eene bepaalde plaats gebragt worden; 
«f hij moest, zoo goed hij kon, van de wilde vruchten 
•der woestijn leven. 

Welk een juist beeld van den zondaar! Gelijk de 
melaatsche met de melaatschheid bedekt was, is de zondaar 
m e t de zonde bedekt. Hij is onrein van het hoofd tot de 
voeten; hij is ongeschikt voor de gemeenschap met de 
remen; hij is buiten de gemeenschap Gods gesloten. God 
&an van hem geen offeranden, geen dienst, geen werken 

vn. 5 
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aannemen. Hoewel levende op aarde, is hij «dood door 
de zonden en misdaden;" hij mist het leven Gods. Dit is 
de toestand, waarin,alle menschen, zonder onderscheid, van 
nature verkeeren. Gelooft gij dit, waarde lezer? Gelooft 
gij , dat in u geen goed woont? Of denkt gij misschien, 
dat er een goed beginsel, een aanrakingspunt voor het 
leven Gods in u is? Indien gij dit laatste meent, dan zijt gij 
in volle tegenspraak mefr Gods Woord, hetwelk verklaart, 
»dat er niemand is, die goed doet, ook niet tot één toe;" 
(Rom. 3 : 12) en dat allen, Joden zoowel als heidenen, 
«dood zijn door de zonden en misdaden" (Efez. 2). Het 
eerste beschrijft den wandel, het laatste den toestand van 
den zondaar. Daar is geene plaats voor een goed begin
sel of een aanrakingspunt. Neen, de mensch is verloren, 
geheel en al verloren, volkomen, en zoo de genade Gods 
hem niet redt, onherroepelijk geseheiden van het leven Gods. 

Doch wij moeten de wet van de reiniging des melaat-
schen beschouwen. » Dit zal de wet des melaatschen zijn, 
ten dage zijner reiniging: dat hij tot den priester zal 
gebragt worden. En de priester zal buiten het leger gaan; 
als de priester merken zal, dat, ziet, de plaag der 
melaatschheid van den melaatschen genezen is; zoo zal de 
priester gebieden, dat men voor hem, die te reinigen zal 
zijn, twee levende reine vogelen neme, mitsgaders cederen
hout, en scharlaken, en hyzop. De priester zal ook 
gebieden, dat men den eenen vogel slagte, in een aarden 
vat, over levend water. Dien levenden vogel zal hij 
nemen, en het cederenhout, en het scharlaken, en den 
hyzop; en zal die, en den levenden vogel doopen in het 
bloed des vogels, die over het levende water geslagt i s ; 
en hij zal over hem, die van de melaatschheid te reinigen is, 
zevenmaal sprengen; daarna zal hij hem rein verklaren, en 
den levenden vogel in het op veld vliegen laten" (vs. 2—7). 

Wat gebeurde het eerst? De priester ging buiten het 
leger tot den melaatsche. De melaatsche kon niet tot den 
priester gaan, hij moest in de woestijn blijven, totdat hij 
rein verklaard was. En wat had hij te doen? Niets. Hij 
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stond voor den priester, en aanschouwde wat deze deed, 
om hem rein te kunnen verklaren. Hij moest afwachten, 
totdat het werk volbragt was en de priester hem rein 
verklaarde. Hij werd zelfs niet geroepen, om in eenig 
opzigt aan dit werk te helpen; hij behoefde geene hand te 
verroeren. De priester deed alles, de melaatsche niets. 
Evenzoo is het met den zondaar. Gelijk de priester het 
leger, de woonplaats van God verliet, zoo heeft de Heer 
Jezus Christus den schoot des Vaders verlaten, om op 
deze arme aarde tot ons zondaars te komen. Wij konden 
niet tot God naderen, j a , wij zouden er zelfs niet aan 
gedacht hebben dit te doen; maar Hij is tot ons gekomen; 
Hij heeft ons opgezocht in onze ellende, en heeft het werk 
onzer verzoening en verlossing volbragt. En wat hebben 
wij te doen ? Niets. Wij behoeven, evenmin als de melaat
sche, eene hand te verroeren; wij hebben slechts te aan
schouwen, wat Hij deed, ons rein te doen verklaren en 
zijn Woord te gelooven. 

Maar laten wij zien wat de priester deed. Hij had het 
leger verlaten en was tot den melaatsche in de woestijn 
gekomen. Plegtig oogenblik voor den armen melaatsche. 
Zal hij verworpen en in zijne ellende gelaten, of gereinigd 
en in zijn huis hersteld worden? Met gespannen aandacht 
let hij op iedere beweging van den priester. De eene vogel 
wordt gedood; zijn bloed stroomt in een aarden vat; daarna 
neemt de priester den anderen vogel in de hand; hij doopt 
dien in het bloed van den dooden vogel; men kan het bloed 
op zijne vederen zien; hij sprengt het bloed zeven malen, 
het volmaakte getal, op den melaatsche, en staat nu op 
het punt het oordeel Gods uit te spreken. De melaatsche 
luistert met ingehouden adem; hij vestigt zijne oogen op 
dien levenden vogel, gevangen in des priesters hand. Zijne 
vrijheid is van dien vogel afhankelijk; wordt die losge
laten, dan is hij vrij. Nog eenige oogeublikken en tranen 
van vreugde vloeijen langs zijne wangen, de vogel is losge
laten in het open veld, hij vliegt daar in de lucht, als 
de levende getuige van zijne reiniging en vrijheid. 

5* 
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Heerlijk en treffend beeld van het werk van Christus 
en van de vrijverklaring des zondaars! De dood en de 
opstanding van Christus worden ons in die twee vogels 
voorgesteld. De eene vogel kon niet geslagt en tevens 
losgelaten worden; maar om het tot ééne handeling te 
maken werd de levende vogel losgelaten, nadat hij in het 
bloed van den geslagten gedoopt was. In Christus vinden 
wij echter beiden vereenigd. Het is van het grootste 
belang het tweeledig karakter van het werk van Christus 
te verstaan. Hiervan hangt de vrede onzer ziel af. Velen 
blijven altijd bij het kruis staan, en hebben daarom nimmer 
volkomen vrede en rust. Zij zijn voortdurend in twijfel; 
zij wachten steeds op de zekerheid, dat hunne zonden 
vergeven en zij door God aangenomen zijn; zij hebben 
geene vrijmoedigheid om tot God te naderen, daar zij het 
bewustzijn niet hebben, dat hun geweten gereinigd is. 
En dit kan niet anders; want bij het kruis kan men zijne 
vrijverklaring niet hooren. De melaatsche stond nog steeds 
in gespannen verwachting, of hij al of niet zou rein en 
vrij verklaard worden, nadat reeds de eene vogel geslagt was. 

Men moet mij wel verstaan. Zonder het werk des 
kruises was er geen reiniging, geen vergeving van zon
den, geen vrijverklaring mogelijk; want «zonder bloed-
storting is er geen vergeving." De Heer Jezus moest 
met de zonden beladen en tot zonde voor ons gemaakt 
worden; Hij moest door God verlaten worden en sterven, 
om ons met God te kunnen verzoenen en ons te kunnen 
Verlossen. Maar wanneer er niet meer geschied was, dan 
het werk des kruises, zou niemand van de vergeving zijner 
zonden en van zijne aanname bij God verzekerd kunnen 
zijn. Wij hebben toch meer noodig dan te weten, dat 
Christus de zonden droeg en tot zonde gemaakt werd r 

dat Hij het oordeel onderging en stierf. Wij moeten 
weten, dat wij van de zonde, het oordeel en den dood 
vrijgemaakt zijn. Wij kunnen dan alleen rust hebben, 
wanneer wij weten, dat Hij onze zonden heeft weggeno
men, dat God zijn offer heeft aangenomen en door zijn 
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werk voldaan is. "Wij hebben behoefte aan vrijspraak, 
aan de getuigenis van God zelven, dat Hij met betrek
king tot onze zonden en onzen toestand bevredigd is, en 
wij van alles geregtvaardigd zijn. Welnu, lezerI die 
vrijspraak, die getuigenis kunt gij bij het kruis niet vin
den. Maar kom bij het geopende graf van Jezus; daar 
roept God, u toe, dat uwe zonden vergeven zijn; daar 
vindt gij uwe vrijspraak en regtvaardiging. Hij, die aan 
het kruis hing beladen met de zonden, en die daarom 
door God verlaten werd, wordt door God uit de dooden 
opgewekt. Ziedaar het bewijs door God zelven geleverd, 
dat het offer, door Jezus gebragt, voldoende, dat Hij door 
zijn werk bevredigd was. Indien er ééne zonde gebleven 
was, had God Hem niet kunnen opwekken en aan zijne 
regterhand in den hemel plaatsen. Maar, zegt de Schrift, 
Hij, die eenmaal geofferd werd, om veler zonden weg te 
nemen, zal ten anderen maal zonder zonde gezien worden 
van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid (Hebr. 
9 : 28). Heerlijke waarheid! De opstanding van Christus 
is het zekere bewijs, dat de heiligheid en geregtigheid 
Gods door het werk van Christus volkomen bevredigd zijn. 

Wanneer men aan den melaatschen zon gevraagd heb
ben, hoe hij wist, dat hij rein en vrij was, zou hij geant
woord hebben: «Die vogel da&r in de lucht, is voor mij 
het bewijs." Evenzoo is het met ons. Vraagt iemand mij, 
hoe ik weet, dat ik van de zonden gereinigd en vrij ver
klaard ben, dan antwoord ik: »De opgewekte Christus is 
voor mij het bewijs daarvan." Ja , waarde broeders! de 
opstanding van Christus is het bewijs, dat de zonden ver
geven en wij vrij zijn. De Heer Jezus Christus droeg 
onze zonden aan het kruis; Hij werd voor ons tot zonde 
gemaakt. Met de zonden beladen, stierf Hij. Doch ten 
derden dage stond Hij op uit de dooden. Waar zijn nu 
onze zonden! Zij zijn verdwenen; zij bleven in het graf; 
z\j zijn niet meer te zien. Waar is de magt der zonde?" 
Zij is vernietigd; als de tweede mensch, de laatste Adam, 
als de overwinnaar over zonde, dood en duivel is de Heer 
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uit het graf verrezen. Wij hadden het oordeel Gods ver
diend, maar Christus nam dit oordeel op zich, en zijne 
opstanding is het bewijs, dat God bevredigd is. Wij 
moeten den dood sterven, maar Christus stierf in onze 
plaats, en God wekte Hem op uit de dooden, zoodat de 
dood is te niet gedaan. Wij zijn dus vrij van het oordeel 
en den dood. Christus zittende ter regterhand Gods is-
het bewijs onzer vrijverklaring. 

Hoe gelukkig, indien wij deze heerlijke waarheid ver
staan! Zij alleen kan ons ware rust en volkomen vrede 
geven. Mijn hart heeft behoefte aan eene getuigenis van 
God, dat Hij ten mijnen opzigte voldaan is. En die ge
tuigenis vind ik in de opstanding. God zegt mij, doordien-
Hij Christus opwekte uit de dooden, dat het werk van 
Christus een volbragt en volmaakt werk is, dat het offer 
door Hem is aangenomen, dat mijn Plaatsvervanger genoeg 
gedaan heeft voor mij, zoodat er niets meer is wat Hem 
verhindert gemeenschap met mij te oefenen en mij in den 
hemel op te nemen. Met volle vrijmoedigheid kan ik nu 
voor God verschijnen. «Indien Christus niet opgewekt 
i s , " zegt Paulus, «zoo is uw geloof te vergeefs, zoo zijt 
gij nog in uwe zonden" (1 Kor. 15 : 17). Nu Hij echter 
opgewekt is, ben ik niet meer in mijne zonden; ik ben 
van de zonden vrij veiklaard; de zonden zijn achter mij 
in het graf van Jezus. 

Verstaat gij deze heerlijke waarheid, lieve lezer? Smaakt 
uw hart dien vasten, onwankelbaren vrede? Hebt gij 
de zekerheid, dat uwe zonden voor altijd verdwenen en 
uitgewischt zijn? Durft gij met volle vrijmoedigheid in 
de tegenwoordigheid Gods verschijnen? O, indien gij nog 
een weinig twijfelt, het komt, omdat gij de kracht van 
Jezus' opstanding niet verstaat. Gij begrijpt de taal van 
God niet, die uit dat geopende graf tot u komt. Gij staat 
nog aan deze zijde van het graf; gij aanschouwt aan het 
kruis het oordeel Gods over uwe zonden, maar gij hebt 
uwe vrijspraak nog niet vernomen. O, ik bid u, blijf 
niet langer daar staan; ga een weinig verder; sla niet 
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alleen uwen blik op den gestorven, maar ook op den 
opgestanen Jezus! Geloof het woord van God, hetwelk 
zegt: »Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt 
om ome regtvaardigmaking." (1 Rom. 4 : 25). Gelooft 
gij, dat Jezus op het kruis stierf, onze zonden dragende 
in zijn ligchaam op het hout? Welnu, geloof dan ook, 
dat uwe zonden vergeven zijn en gij zelf geregtvaardigd 
zijt, omdat Hij opstond uit de dooden. Paulus zeide tot 
de Joden: »Zoo zij u dan bekend, mannen broeders! dat 
door dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; en 
dat van alles, waarvan gij niet kondt geregtvaardigt wor
den door de wet van Mozes, door dezen een iegelijk, die 
gelooft, geregtvaardigd wordt" (Hand. 13 : 38, 39). Door 
de opwekking van onzen Plaatsvervanger verklaart God 
ieder geloovige geregtvaardigd van alle dingen. Gelooft gij, 
dat het kostbare bloed van Jezus gestort is? Gelooft gij, 
dat God Hem uit de dooden heeft opgewekt? Dan ver
klaart God u, dat al uwe zonden door Jezus vergeven 
zÜn5 ja, wat meer zegt, Hij verklaart u en ieder geloovige 
van alle dingen geregtvaardigd. De melaatsche wist, dat hij 
gereinigd was, omdat de priester het zeide, en de levende 
vogel in de lucht vloog. Ik weet, dat mijne zonden ver
geven zijn en ik geregtvaardigd ben van alles, omdat 
God het zegt, en omdat Jezus Christus is opgestaan en 
vrij is in de hoogste hemelen. God kan geen grooter 
bewijs van de zekerheid mijner regtvaardiging geven, dan 
de opwekking van Jezus uit de dooden. Geloof die-
getuigenis, waarde lezer! en gij zult een vrede smaken, 
dien de wereld u niet kan rooven, en die u in staat stelt 
God te verheerlijken. 
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ELIA DE THISBIET. 
(1 Kon. 17. — 2 Kon. 2.) 

I. 

DB EEBSTE BOODSCHAP TAN DEN PBOFEET. 

De regering van Achab, den zoon van Omrl, was voor 
Israël een treurige en donkere tijd. Na de gezegende 
regering van Salomo drong net kwaad gelijk een stroom 
naar binnen; goddelooze mannen bestegen den troon van 
David, en offerden de belangen van Gods volk op aan 
hunne verderfelijke lasten; het kwaad werd gedurig meer, 
totdat het eindelijk onder de regering van Aehab het 
toppunt bereikte. De zonden van Jerobeam waren niet te 
vergelijken met het zwarte register der overtredingen van 
Aohab. De goddelooze Izébel, dochter van den onbesneden 
koning der Zidoniërs, werd gekozen om de deelgenoote 
van zijn hart en troon te zijn. Dit alleen bewijst genoeg 
in welk eene ellende Israël verkeerde, en hoe zijne Gods-
vereering verwoest was. De Heilige Geest vat alles in 
deze woorden te zamen: «Achab deed nog meer om den 
Heer, den God Israëls, tot toorn te verwekken, dan alle 
koningen van Israël, die vóór hem geweekt waren" (1 Kon. 
16 : 33). Dit is genoeg gezegd. De gansche rij der 
koningen, van Jerobeam af, hadden kwaad gedaan in de 
oogen des Heeren; doch meer te doen dan zij allen, 
toont eene buitengewone mate van slechtheid. Het was 
dns met regt een treurige tijd, de regering van Achab. 
Ieder licht was uitgebluscht, iedere stem der getuigenis 
verstomd; het uitspansel, waaraan van tijd tot tijd schitte
rende lichten geschenen hadden, was met donkere wolken 
bedekt; ja , de dood scheen het gansche tooneel te beheer-
schen en de duivel scheen alles in zijne hand te hebben. 

Dien toestand kon God niet langer verdragen; Hij kon 
niet toelaten dat de boosheid nog meer toenam; en daarom 
nam Hij uit zijnen pijlkoker eene scherpe pijl, om het 
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geweten van zijn arm> onderdrukt en misleid volk te 
doorboren, en het, zoo bet mogelijk ware, tot gehoorzaam
heid aan Hem terug te brengen. Deze pijl was niemand 
anders dan Elia de Thisbiet, die moedige en standvastige 
getuige Gods, die zich op de kampplaats vertoonde, toen 
een ieder, onbekwaam om den alles overweldigenden stroom 
tegen te houden, die scheen verlaten te hebben. 

Voordat Elia echter in het openbaar optrad, werd hij 
in het verborgen opgevoed en geoefend. Dit vinden wij 
in de geschiedenis van alle dienaren Gods, zelfs Hij niet 
uitgezonderd, die op eene bijzondere wijze A dienaar" was. 
Allen werden in het verborgen bij God opgevoed, eer 
zij in het openbaar onder het volk werkten. En zij, die 
het meest het doel en de waarde van deze verborgen op
voeding verstaan hebben, zijn de werkzaamste en volhar-
denste getuigen in hunne openbare dienst geweest. Ieder 
geloovige heeft alle reden voor de gevolgen te vreezen, 
indien hij in het openbaar eene plaats inneemt, welke 
hooger is dan de geestelijke toestand zijner ziel toelaat, Als 
een gebouw de kracht van het fondament te boven gaat, 
moet het natuurlijk wankelen of vallen. Als de takken 
eens booms niet in evenredigheid zijn met de kracht en 
de diepte der wortels, zal die boom onmogelijk den storm 
kunnen wederstaan. Evenzoo is het met hem, die eene 
openbare dienst vervult. Hij moet vooraf met God alleen 
zijn; zijn geest moet zeer bijzonder geoefend worden; 
anders zal zijne getuigenis slechts in woorden en niet in 
kracht bestaan. Zijn oor moet tot hooren geopend zijn, 
eer zijn mond bekwaam is te spreken. Wat is er van die 
schijnbaar lichtende fakkels geworden, die van tijd tot tijd 
in de kerk geschitterd hebben, en even zoo spoedig ach
ter de wolken verdwenen? Van waar kwamen zij, waar 
zijn zij heen gegaan, en waarom zijn zij zoo spoedig 
verdwenen? Het waren slechts vonken van menschelijk 
vuur. Er was geen diepte, geen kracht tot volhar
ding, geen werkelijkheid in hen; daarom schenen zij 
slechts voor een tijd en verdwenen zoo plotseling, zon,-
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der iets anders dan duisternis na te laten. Ieder waar 
dienstknecht van God moet het in zekeren zin den apostel 
kunnen nazeggen: «Geloofd zij de God en Vader van 
onzen Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden 
en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze 
verdrukking, zoodat wij vertroosten kunnen degenen, die 
in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmede 
wij zei ven door God vertroost zijn!" (2 Kor. 1 : 3 , 4). 

Het zeventiende hoofdstuk van het eerste boek der 
Koningen verhaalt ons het eerste optreden van Elia in 
het openbaar; maar in Jakobus deelt de Geest ons mede, 
wat dit openbare optreden vooraf ging. Het boek der 
Koningen voert den profeet op eene wijze in, die ons 
wel eenigzins zou kunnen bevreemden. Het laat hem op 
eens met de groote en verhevene aankondiging optreden: 
»zoo spreekt de Heer;" maar het meldt ons niets van 
hetgeen bij den profeet vooraf is gegaan; het zegt ons 
niet, hoe hij tot overtuiging gekomen is, dat God aldus 
gesproken heeft. Plet toont hem ons eenvoudig, terwijl 
hij in het openbaar de kracht uitoefent, die hij in het 
verborgen van God verkregen heeft. De apostel echter 
deelt ons mede, dat Elia in het verborgen tot God bad, 
eer hij in het openbaar ging handelen. «Elia was een 
mensch van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een 
gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op 
de aarde in drie jaren en zes maanden" (Jak. 5 : 17). 
Hoe goddelijk volmaakt is de Schrift! Wat ons op de 
eene plaats niet gezegd wordt, vinden wij op de andere. 
Terwijl het boek der Koningen ons het openbare leven 
van Elia mededeelt, toont ons Jakobus hem in zijne af
zondering op het gebergte Gilead, waar hij zonder twijfel 
leed droeg over den bejammerenswaardigen toestand in 
Israël, en waar zijn geest sterkte zocht voor de dienst, 
die hij te vervullen had. 

Uit deze omstandigheid van het leven des profeten kun
nen wij Waarlijk eene hoogst gewigtige leering trekken. 
Wij leven in een tijd van meer dan gewone geestelijke 
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onvruchtbaarheid en dorheid. De toestand der kerk kan 
ons wel herinneren aan de vallei der doodsbeenderen, 
waarvan wij in Ezechiël lezen. Wij hebben niet slechts 
te kampen met het kwaad, dat de verloopen eenwen ken
merkte, maar ook met de toenemende verdorvenheid van 
onzen tijd, waarin de zondige openbaringen des heidendoms 
met den mantel der christelijke belijdenis omhangen en 
ledekt zijn. En wanneer wij ons wenden tot den toestand 
van hen, van wier kennis en belijdenis der waarheid wij 
natuurlijkerwijze eene gezondere en krachtigere openbaring 
hebben te verwachten, vinden wij helaas! in vele, ja, in de 
meeste gevallen, dat deze kennis slechts eene koude, doode 
theorie is, en deze belijdenis oppervlakkig zonder kracht 
over de gevoelens en neigingen van den inwendigen mensch. 
Onder de menschen, die wij hierboven kenschetsten, worden 
velen aangetroffen, voor welke de waarheid Gods weinig 
of bijna geen belang, geen aantrekkingskracht bezit. Zij 
weten zooveel, dat hun niets kan worden voorgesteld , waar
mede zij niet reeds bekend zijn; en daaruit ontstaat ook 
die ongevoeligheid waarmede zij iedere voorstelling der 
waarheid aanhooren. Zij komt niet tot hen in het aan
trekkelijk gewaad der nieuwheid, en daarom hebben zij 
geen oor voor haar. "Waarheen moet zich de geloovige 
onder zulke omstandigheden wenden? "Waartoe moet hij 
zijne toqvlugt nemen? Tot het gebed, tot geduldig, aan
houdend gebed, tot verborgen gemeenschap met God, tot 
diepe en werkelijke oefening der ziel in zijne tegenwoordig
heid. Op dezen weg zullen wij den wezenlijken toestand 
leeren kennen van onszelven en van de dingen rondom 
ons, en tevens geestelijke kracht verkrijgen, om voor 
Grod onder onze broeders en tegenover de wereld te 
handelen. »Elia was een mensch van gelijke beweging 
als wij;" en hij bevond zich te midden van treurigen 
^fval en algemeene vervreemding des harten van God. 
Hij zag de trouw onder de menschenkinderen verdwijnen; 
"U zag den stroom des kwaads zich verheffen. Het altaar 
van Baal had het altaar van Jehova verdrongen, het ge-
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schreeuw der Baaispriesters had de heilige gezangen der 
Levieten vervangen; met één woord, alles om hem Leen 
was in verval; hij zag het, hij weende er over; maar hij 
deed nog meer: »hij b a d e r n s t i g . " Dit was de toevlugt, 
de zekere en onfeilbare toevlugt voor den bekommerden 
profeet. Hij trok zich terug in de tegenwoordigheid Gods. 
Daar stortte hij zijn hart uit; daar weende hij over het 
verval en de ellende van zijn geliefd volk. Hij was wer
kelijk diep bewogen met den treurigen toestand der dingen 
om hem heen, en daarom bad hij; en hij bad, zoo als het 
behoorde, niet koud en vormelijk, maar ernstig en aan
houdend. 

Hier hebben wij een heerlijk voorbeeld voor ons. Er 
is bijna geen tijd geweest, waar het hartelijk gebed in 
de kerk Gods zoo noodig was als de tegenwoordige. 
De duivel schijnt zijne geheele boosaardige magt uit te 
oefenen, om de harten te verslappen en de getuigenis van 
Gods volk te verhinderen. Bij velen maakt hij gebruik 
van hunne beroepsbezigheden, bij anderen van hunne 
huiselijke beproevingen, en bij nog anderen van hunnen 
persoonlijken strijd en kommer. Er zijn »vele wederpar-
tijders;" en niets dan de almagtige kracht Gods kan ons 
in staat stellen, tegen hen te strijden en hen te overwinnen. 
Elia was niet alleen geroepen persoonlijk onbevlekt door 
het booze heen te wandelen, maar om ook op anderen 
een invloed uit te oefenen. Hij was geroepen voor God 
te handelen onder een ontaard geslacht; hem was opge
dragen, zijn volk terug te brengen tot den God hunner 
vaderen. Hoezeer had hij daarom niet noodig den Heer 
in 't verborgen te zoeken, geestelijke kracht op te doen in 
de tegenwoordigheid Gods, waardoor hij niet alleen zelf 
bewaard kon blijven, maar ook gezegend werken kon 
voor anderen! 

Dit alles gevoelde Elia; en daarom »bad hij een gebed, 
dat het niet regenen zou." Op deze wijze riep hij den 
Heer aan, en de Heer gaf hem wat hij vraagde. «Het 
regende niet!" God zal steeds verhooren, wanneer het geloof 
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zïch. tot Hem wendt op grond zijner eigene heerlijkheid; 
en wij weten dat het alleen op dezen grond was, dat de 
profeet zich tot Hem wendde. Het kon hem immers niet 
tot vreugde strekken, dat het land in eene dorre en 
onvruchtbare woestijn veranderd werd, of dat zijne broeders 
door den honger en alle daarmede verbonden omstandig
heden geslagen werden. Neen, het was alleen, om de 
harten der kinderen te bekeeren tot de vaderen, om het 
volk tot zijne vroegere aanbidding terug te brengen, om 
de verkeerde beginselen, die het hart van zijn Volk inge
nomen hadden, uit te roeijen. Daarom bad de profeet, 
dat God den regen terug wilde houden; en God neigde 
het oor tot hem en verhoorde hem, omdat het gebed 
in de ziel van zijn geliefden dienstknecht de getuigenis 
was van zijnen Geest. Wij kunnen in waarheid zeg
gen: »Het is goed, op den Heer te vertrouwen." Wiet 
alleen zijn de gevolgen gelukkig, maar in de oefening 
zelve wordt veel troost en genot gesmaakt. J a , het is in 
waarheid zalig voor den beproefden en verzochten geloo-
vige, met God alleen te zijn! Hoe gezegend is het, zijn 
hart uit te storten voor Hem, die alleen in staat is ons 
boven de nederdrukkende magt der tegenwoordige dingen 
te verheffen tot de rust en het licht van zijne hoogheerlijke 
tegenwoordigheid! Mogten wij daarom allen meer op den 
Heer vertrouwen, en in de moeijelijkheden onzer dagen 
eene aanleiding vinden, om zeer digt tot den genadetroon 
te naderen, dan zullen wij niet alleen een gezegenden 
invloed in onze bijzondere omgeving uitoefenen, maar onze 
harten zullen door het verborgen vertrouwen op onzen 
Vader getroost en bemoedigd worden; nwant die den 
Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen." 

Zoo toegerust betrad Elia de Thisbiet zijne loopbaan. 
Hij kwam te voorschijn, met goddelijke kracht uit het 
heiligdom Gods gewapend, om met zijne medemenschen te 
handelen en op hen te werken. Er ligt veel kracht in 
de woorden: »Zoo waar de Heer, de God Israëls, leeft, 
voor wiens aangezigt ik sta." Zij leggen ons op eene 
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geheel bijzondere wijze den grondslag bloot, waarop de 
ziel van dezen uitstekenden dienaar des Heeren rustte, 
en tegelijk bet beginsel, waarnaar bij in zijne bediening 
handelde. Hij stond »voor den Heer, den God Israëls;" 
en in deze gesteldheid kon hij met magt en gezag spreken. 
Hoe weinig wist echter Achab van de verborgen oefenin
gen der ziel van Elia, vóór hij optrad, om tot zijn geweten 
te spreken! Hij wist niet, dat Elia in het verborgen op 
zijne knieën geweest was, eer hij in het openbaar optrad. 
Elia echter wist het, en daarom kon hij onverschrokken 
den voorganger in het booze tegemoet treden. Hij kon 
zelfs tot den koning Achab spreken en hem de gerigten 
van een beleedigd God aanzeggen. Hierin kan onze profeet 
als een heerlijk voorbeeld gelden voor allen, die geroepen 
zijn, in naam des Heeren te spreken. Zij allen moeten, 
krachtens hunne goddelijke roeping, geheel verheven zijn 
boven den invloed van menschelijke meeningen. Hoe dik
wijls gebeurt het, dat geloovigen met eene zekere mate 
van kracht en vrijheid in de tegenwoordigheid van eenigen 
kunnen spreken, terwijl zij tegenover anderen meer of 
minder, ja dikwijls geheel en al verhinderd zijn. Dit zou 
zeker het geval niet wezen, wanneer zij van het bepaalde 
bewustzijn doordrongen waren, dat zij hunne roeping van 
Boven ontvangen hadden, en deze roeping in de tegen
woordigheid des levenden Gods uitoefenden. De bode des 
Heeren moet niet toelaten, dat degenen, aan wie hij zijne 
boodschap te brengen heeft, invloed op hem uitoefenen. 
Hij moet boven hen staan, terwijl hij te gelijker tijd de 
nederige plaats van een dienaar inneemt. Zijne taal moet 
zijn: »Doch mij is voor het minste, dat ik van ulieden 
geoordeeld worde, of van een menschelijk oordeel" (1 Kor. 
4 : 3). Dit was op eene geheel bijzondere wijze het geval 
bij onzen dierbaren Heer. Hoe weinig werd hij geschokt 
door de gedachten of oordeelvellingen van hen, tot wie 
Hij sprak! Zij mogten tegenspreken, zich verzetten of 
Hem verwerpen, maar dit verleidde Hem geen oogenblik 
uit het oog te verliezen, dat Hij van God gezonden was. 
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Gedurende zijne geheele loopbaan droeg Hij in zich, de 
heilige en moedgevende verzekering, die uitgedrukt staat 
in deze woorden: » De Geest des Heeren is op mij; daarom 
heeft Hij mij gezalfd; Hij heeft mij gezonden, om den 
armen het Evangelie te verkondigen" enz. (Luk. 4 : 18). 
Dit was de grondslag van zijne dienst als Zoon des men-
schen. Hij stond »in de kracht des Geestes," en daarom 
hield Hij niet op de dienaar Gods te zijn, en stond als de 
zoodanige geheel en al boven den invloed van hen, met wie 
Hij te doen had. »Mijne leer is de mijne niet," zeide Hij, 
vmaar Desgenen, die mij gezonden heeft." Hij kon in 
waarheid zeggen: »De Heer, de God Israëls, voor wiens 
aangezigt ik sta." Hij was steeds de »boodschapper des 
Heeren, die de boodschap des Heeren aan het volk bragt" 
(Hagg. 1 : 13). En moeten niet allen, die de plaats van 
een dienaar of bode des Heeren innemen, deze heilige ver
heffing der ziel boven de menschen en de omstandigheden 
meer en meer zoeken te verkrijgen? Moeten zij niet daar
naar trachten, minder onder de magt van menschelijke 
gedachten en gevoelens te zijn? Wat hebben wij met de 
gedachten der menschen over ons te doen? Niets. Of zij 
hooren of niet hooren, of zij aannemen of verwerpen, of 
wij om onzer werken wille hooggeschat worden of geen eer 
ontvangen, ons trachten, ja ons bestendig trachten moet 
slechts zijn, »ons in alles als dienaren Gods te gedragen." 

Laten wij verder de kracht en het gezag nagaan, 
waarmede de profeet sprak: »Er zal in deze dagen noch 
dauw noch regen komen, tenzij dan naar mijn woord." 
Hij was zoo zeker dat hij voor den Heer stond en des 
Heeren woorden sprak, en geheel één met den Heer was, 
dat hij er aan toevoegen kon: «tenzij naar mijn woord." 
Dit was het voorregt van den boodschapper des Heeren, 
terwijl hij zijne boodschap bragt; en dit waren de bewon
derenswaardige gevolgen van het verborgen gebed. »Elia 
was een mensch van gelijke bewegingen als wij, en hij 
bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende 
niet op aarde in drie jaren en zes maanden." Moge dit 
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eene krachtige drijfveer zijn voor allen, die voor God 
weüschen te werken in deze dagen van zwakheid! Wij 
hebben noodig meer in de tegenwoordigheid Gods te zijn 
in het werkelijk gevoel onzer afhankelijkheid. En hoe 
dieper wij onze afhankelijkheid gevoelen, hoe meer wij 
den Geest des gebeds hebben zullen; dien Geest, die God 
in zijne plaats als den gever en ons in onze plaats als 
ontvangers stelt. 

Maar hoe dikwijls worden wij misleid door den blooten 
vorm des gebeds, door het plegtig uitspreken van woorden, 
die zonder werkelijkheid zijn! Er zijn er ook velen, die 
van het gebed een God maken, en velen, die hunne gebe
den tusschen hunne zielen en den God huns gebeds stellen. 
Dit is eene gevaarlijke misleiding. Wij moeten altijd 
daarvoor zorg dragen, dat onze gebeden de natuurlijke 
uitdrukking des Geestes in ons zijn, en niet slechts de 
gehoorzame vervulling eener zaak, waarvan men denkt, 
dat zij moet geschieden. 

{Wordt vervolgd). 

Het gebed van Beng-eL 
Het is van algemeene bekendheid, dat Bengel, een ge-

loovig professor in Duitschland, een man des gebeds waa
llij oefende eene innige gemeenschap met God en bad 
veel voor anderen. Iemand, die zeer begeerig was het 
geheim hiervan te kennen, beluisterde hem ongemerkt in 
zijne uren van afzondering. »Nu zal ik Bengel hooren 
bidden," zeide hij. 

De grijsaard zat langen tijd voor zijn geopenden Bijbel, 
uren gingen voorbij met het lezen der gewijde bladen, 
met het vergelijken van de eene schriftuurplaats met de 
andere. Toen het eindelijk middernacht sloeg, scheen 
de natuur hare regten te eischen. Hij vouwde zijne han
den boven het geopende Woord, en, opwaarts ziende, 
sprak hij deze woorden uit: «Heere Jezus, Gij kent mij; 
wij zijn nog op den ouden voet." Eenige minuten later 
lag Bengel in eene zoete sluimering op zijne legerstede. 
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ELIA DE THISBIET, 

II. 

DE PBOEEET DS DE EENZAAMHEID. 

(1 Kon. 17 : 2—24,.) 

Naauwelijks had Elia zijne getuigenis afgelegd, of hij 
werd aan de algemeene opmerkzaamheid onttrokken. God 
riep hem in de eenzaamheid. «Ga weg van hier, en 
wend u naar hét oosten, en Verberg u aan de beek Krith, 
die voor aan de Jordaan is" (vs. 3). Deze woorden zijn 
zeer leerrijk. Elia had eene zeer in het oog loopende plaats 
onder Israël ingenomen — eene plaats die het gevolg zijner 
vroegere afzondering in de tegenwoordigheid Gods was; 
maar desniettegenstaande achtte de getrouwe Heer, voor 
wien hij gewerkt had, het noodig hem op nieuw in de 
eenzaamheid terug te brengen, opdat hij niet slechts eene 
hooge plaats onder zijne broeders, maar tevens eene .lage 
voor God zou innemen. Dit is zeer behartigingswaardig. 
Wij moeten in de laagte gehouden, het vleesch moet 
onderdrukt worden. De tijd onzer opvoeding in het ver
borgen moet den tijd onzer openbare werkzaamheid over
treffen. Dit zien wij bij Elia. Nadat hij een tijd lang 
met God alleen geweest was, trad hij slechts voor een 
korten tijd in het openbaar op; om terstond daarop in de 
afzondering teruggebragt te worden, en wel voor drie en 
een half jaar. Hoe slecht kunnen wij verdragen hoog 
geplaatst te zijn! Hoe spoedig vergeten wij ónszelven en 
God! Het is waarlijk verootmoedigend te bedenken, hoe 
weinig ons kan toevertrouwd worden, om als dienaars Van 
Christus in het openbaar getuigenis af te leggen. Wij 
zijn zoo ingenomen met ónszelven; wij verbeelden ons 
m onze ijdelheid, dat wij iets zijn, en dat God vele din
gen door ons doen wil̂ ; daarom moet tot ons, evenals tot 
den profeet gezegd worden: «verberg u," opdat wij, uit 
het openbaar verwijderd, in de heilige afzondering met 
onzen Vader onze eigen nietigheid zouden leeren ken-

VIII. f, 
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nen. Zoo behandelde onze Heer zijne discipelen, toen 
zij, ingenomen met zichzelven en hunne dienst, tot Hem 
terugkeerden, en zeiden: «Heer, zelfs de duivelen zijn ons 
onderworpen." Wat was zijn antwoord? «Komt h i e r 
a l l e e n in e e n e w o e s t e p l a a t s . " Het geestelijk ge
moed zal zeer spoedig het gewigt hiervan erkennen. Wij 
kunnen niet altijd voor het oog der menschen staan; geen 
schepsel kan dit verdragen. De Zoon van God zelf zocht 
voortdurend eenzame plaatsen, afgezonderd van het ge-
druisch en het gewoel der stad, waar Hij een rnstig toe-
vlugtsoord tot gebed en verborgen gemeenschap met God 
vinden kon. »En des morgens vroeg, als het nog diep in 
den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging 
henen in eene woeste plaats, en bad aldaar" (Mark. 1 : 35). 
O, mogten alle dienaren des Heeren dit beter verstaan! 
Wij hebben het allen noodig onszelven meer te verber
gen — veel meer dan wij doen. De duivel werkt steeds 
op onze arme, zwakke harten; onze gedachten houden 
zich zooveel bezig met onszelven; ja , wij maken zoo 
dikwijls onze dienst en de waarheid Gods zelve tot een 
gedenkteeken van onzen eigen roem. Het is derhalve geen 
wonder, dat wij niet veel gebruikt worden. Hoe kan de 
Heer boden gebruiken, die Hem de eer niet willen 
geven? Hoe kon de Heer Israël gebruiken, als het ge
neigd was zichzelven te beroemen? ^Laten wij daarom den 
Heer smeeken, dat Hij ons in waarheid meer ootmoedig, 
meer zelfverloochenend, meer bereid make «aangemerkt 
te worden als een doode hond," als «eene vloo," gelijk 
David zegt, of als «uitvaagsel der wereld," voor den 
naam van onzen geliefden Heer. 

In zijne eenzaamheid aan de beek Krith moest Elia vele 
dagen vertoeven; doch niet zonder eene heerlijke belofte van 
den Heer, den God Israëls, voor zijne uitwendige behoef
ten. Hij ontving de toezegging »Ik h e b de r a v e n 
g e b o d e n , d a t zij u d a a r o n d e r h o u d e n z u l l e n " 
(vs 4). De Heer wilde zorg dragen voor zijnen dienst
knecht gedurende den tijd dat hij voor de oogen der wereld 
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verborgen was; hij wilde hem geven wat hij noodig had, 
al moesten ook de raven als werktuig daartoe dienen. 
Welk eene merkwaardige voorzorg! Welk eene bestendige 
oefening des geloofs voor Elia, die op het dagelijksch bezoek 
der raven moest wachten, wier natuurlijke geneigdheid was, 
het maal van d"en profeet te verslinden! Waren het dan 
de raven, waarop Elia vertrouwde? O neen! zijne ziel 
rustte op de heerlijke woorden » Ik h e b g e b o d e n . " 
Voor hem was het God, niet de raven. De God Israëls 
was bij hem in zijne verborgen plaats; hij leefde door 
het geloof. O, hoe gezegend is het voor het hart, zich 
alzoo in ongekunstelde eenvoudigheid aan de belofte vast 
te klemmen! Hoe gelukkig is het door het bewustzijn 
der tegenwoordigheid en zorg Gods boven de magt der 
omstandigheden verheven te zijn! Elia had zich voor de 
menschen verborgen, terwijl God zich aan hem openbaarde. 
Dit moest altijd het geval zijn. Laten wij slechts onszelven 
ter zijde stellen, dan kunnen wij verzekerd zijn, dat God 
zich krachtig aan onze zielen openbaart. Als Elia er op 
gestaan had eene voorname plaats in het openbaar te 
bekleeden, zou hij onverzorgd zijn gebleven. Hij m o e s t 
v e r b o r g e n w o r d e n ; want de stroom der goddelijke 
voorzorg en verkwikking vloot voor hem slechts aan de 
plaats der eenzaamheid en zelfverloochening. »Ik heb de 
raven geboden, dat zij u » d a a r " onderhouden zullen." 
Als de profeet ergens anders dan aan die plaats geweest 
was, zou hij voorzeker niets van God ontvangen hebben. 
Welk eene les voor ons! Waarom zijn onze zielen dikwijls 
zoo ledig en dor? Waarom drinken wij dikwijls zoo weinig 
uit den stroom, waarmede God in zijne voorzorg ons ver
kwikken wil? Omdat wij ons niet genoeg verbergen. Wij 
kunnen niet verwachten, dat God ons sterken en verkwik
ken zal, om onszelven op den voorgrond te kunnen plaatsen. 
Hij wil ons voor zich verkwikken en sterken. Als wij het 
slechts meer beoefenden, dat wij «niet onszelven toebehoo-
ren," zouden wij ook meer geestelijke kracht genieten. 

Er ligt inderdaad veel beteekenis in dat woordje »daar." 
6* 
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Elia moest aan die plaats zijn en niet elders om de 
hulp Gods te ondervinden; en evenzoo is het nu met 
den geloovige. Hij moet weten waar God hem hebben 
wil, en daar blijven. Wij hebben geen regt zelf onze 
plaats te kiezen; want de Heer »kiest de plaats onzer 
woning,"' en het is gelukkig voor ons dit te weten en 
ons aan zijne wijze en genadige leiding te onderwerpen. 
Aan de beek Krith, en daar alleen, was het den raven 
geboden den profeet brood en vleesch te brengen. Hij 
mogt wenschen, zich ergens anders op te houden; doch 
indien hij dit gedaan had, had hij voor zichzelven moe
ten zorgen. Hoe veel gelukkiger was het echter voor 
zijn hart dat God voor hem zorgde! Dat gevoelde EHa, 
en daarom ging hij naar de beek Krith, want de Heer 
had den raven bevolen hem » d a a r " te verzorgen. De 
door God beloofde verzorging is slechts te verkrijgen op 
de door Hem aangewezen plaats. Alzoo werd Elia van 
de eenzaamheid tot de eenzaamheid gevoerd. Hij was 
van den berg Giliad gekomen met eene boodschap van 
den Heer aan den koning van Israël; en na de uitvoe
ring dezer boodschap werd hij weder door de hand des 
Heeren in onafgebroken afzondering teruggevoerd, opdat zijn 
geest aldaar geoefend en zijne kracht in de tegenwoordig
heid Gods. vernieuwd zoude worden. En wie heeft niet 
dit heerlijk en heilig onderrigt, dat in het verborgen ont
vangen wordt, noodig? Wie kan de opvoeding des Vaders 
ontberen? Wie zou niet begeeren, om afgezonderd van de 
menschen, en boven den invloed der aardsche en natuur
lijke dingen, in het reine licht van Gods tegenwoordigheid 
gebragt te worden, waar het eigen ik en alles om ons 
heen in het licht des heiligdoms gezien en beoordeeld 
wordt? Met één woord, wie zou niet wenschen met God 
alleen te zijn, niet slechts als eene uitdrukking van 
het gevoel, maar wezenlijk en inderdaad alleen; alleen 
gelijk Mozes op den berg Gods, gelijk Aaron in het 
heilige der heiligen, gelijk Elia aan de beek Krith, gelijk 
Johannes op het eiland Patmos, gelijk Jezus op den 
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berg. En wat is het met God alleen te zijn? Het wil 
zeggen van zichzelven en van de wereld afstand gedaan 
te hebben; in den geest vervuld te zijn met de gedachten 
Gods, met zijne volmaaktheid en grootheid; Hem als den 
grooten werkmeester v o o r ons en in ons te aanschou
wen; zich boven het vleesch en zijne neigingen, boven 
de aarde en hare wegen, boven den Satan en zijne aan-
klagten te verheffen, en bovenal te gevoelen, dat wij in 
deze heilige eenzaamheid alleen door het dierbaar bloed 
van onzen Heer Jezus Christus zijn gebragt geworden. 
Dit zijn eenige vruchten van ons alleen zijn met God; 
doch het is eigenlijk eene zaak, die men een ander moeije-
lijk verklaren kan; want ieder geestelijk gemoed zal dien
aangaande zijne eigen gevoelens hebben, en zal het best 
uit eigen ervaring de beteekenis verstaan. Laten wij er 
met ernst naar trachten meer en meer in het verborgen, 
in de tegenwoordigheid van onzen Vader gevonden te word
den, het treurige en schandelijke streven, om aanzien in 
de wereld te verkrijgen, af te leggen, en de vreugde, de 
vrijheid, den vrede en de ongekunstelde eenvoudigheid 
des heiligdoms te leeren kennen, waar God in zijne menig
vuldige hoedanigheden en volmaaktheden voor onze ziel 
staat en ons met onuitsprekelijke blijdschap vervult. 

Maar hoewel Elia in zijne zoo gelukkige eenzaamheid 
aan de beek Krith was, bleef hij evenwel niet verschoond 
van de diepe oefening der ziel, die uit een leven des 
geloofs voortkomt. Het is waar, de raven gehoorzaam
den het goddelijk bevel, bragten hem hun dagelijksch 
bezoek, en de beek vloot rustig en onafgebroken, zoo
dat het brood hem gebragt werd en zijn water zeker 
was (vs. 6) , en daarom kon hij, in zooverre het zijn 
persoon betrof, vergeten, dat de roede des oordeels over 
het land was uitgestrekt. Het geloof moet evenwel op 
de proef gesteld worden, de man des geloofs moet zich
zelven leeren verliezen; hij moet in de school Gods van 
de eene klasse tot de andere overgaan, om telkens op 
nieuw geoefend te worden, om, nadat hij door de gena-
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de de eene moeijelijkheid heeft overwonnen, met eene 
andere te worstelen. Het was daarom noodig, dat de ziel 
van den profeet op de proef gesteld werd, om te zien of 
hij zich op de beek Krith of op den Heer, den God 
Israëls verliet; daarom geschiedde het ten einde van vele 
dagen, » d a t de b e e k u i t d r o o g d e " (vs. 7). Wij zyn 
door de zwakheid onzes vleesches altijd in gevaar ons 
geloof van de omstandigheden afhankelijk te maken; zijn 
deze gunstig, dan meenen wij, dat ons geloof sterk 
is, en omgekeerd. Doch het geloof ziet nooit op de om
standigheden, het ziet onmiddelijk op God; het heeft 
uitsluitend met Hem en zijne beloften te doen. Zoo was 
het met Elia; het bekommerde hem weinig of de beek 
voortging te vlieten of niet; God was zijne onfeilbare, 
onuitputtelijke bron. De beek mogt voor den invloed van 
de aanhoudende droogte bezwijken, maar geen dorheid 
kan op God invloed uitoefenen; en dit wist de profeet. 
Hij wist dat het woord des Heeren even waar en zeker 
was bij eene uitgedroogde beek, als het gedurende den 
tijd van zijn oponthoud aan hare oevers geweest was. En 
zoo was het; want het woord des Heeren geschiedde tot 
hem, zeggende: «Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat 
bij Zidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb d a a r eene 
weduwe g e b o d e n , dat zij u onderhoude" (vs. 9). Het 
geloof van Elia moest altijd op denzelfden grond rusten: 
»Ik heb geboden." Hoe heerlijk is dit! Omstandigheden 
veranderen, menschelijke berekeningen falen, aardsche 
stroomen droogen uit, maar God en zijn Woord zijn 
dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Ook schijnt 
de profeet in het minst niet verontrust te zijn geworden 
door dit nieuwe bevel van boven. Neen, even als Israël 
had hij geleerd zijne tent af' te breken en weder op te 
slaan, zoodra slechts de wolk des Heeren zich bewoog. 

In Num. 9 : 2 2 , 23 lezen wij: »Als de wolk echter 
twee dagen, of eene maand, of vele dagen vertoog op 
den tabernakel, zoo legerden zich de kinderen Israëls en 
verreisden niet; en als zij verheven werd, verreisden zij. 
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Naar den mond des Heeren legerden zij zich en naar den 
mond des Heeren verreisden zij." Dit was het gelukkige 
standpunt van de verlosten des Heeren, gedurende den 
tijd dat zij van Egypte naar Kanaan reisden. Zij hadden 
nimmer h u n n e e i g e n w e g e n te gaan. Als een Israëliet 
geweigerd had te gaan, als de wolk ging, of stil te houden, 
als de wolk stilhield, dan zou hij in de woestijn zijn omge
komen. De steenrots en het manna volgden hen gedurende 
den tijd dat zij Jehova volgden; met andere woorden, 
voedsel en verkwikking konden slechts op den weg van 
eenvoudige gehoorzaamheid gevonden worden. Evenzoo 
was het met Elia. Het was hem niet geoorloofd zijn 
eigen wil te doen, hij kon den duur van zijn oponthoud 
aan de heek Krith niet bepalen, noch den tijd zijner reis 
naar Zarfath; »het woord des Heeren" bepaalde alles 
voor hem, en als hij dit woord gehoor gaf, vond hij zijn 
onderhoud. Welk eene les voor den christen! De weg 
der gehoorzaamheid is altijd de weg des geluks. Indien 
wij onszelven meer verloochenden, dan zou onze geestelijke 
toestand veel krachtiger en gezonder zijn. Om in kracht 
toe te nemen, moeten wij in volkomen gehoorzaamheid 
wandelen. Dit is vooral waar voor hen, die geroepen zijn 
in het werk des Heeren te arbeiden. Hoe had Elia later 
kunnen zeggen, toen hij op den berg Karmel stond: »als 
de Heer God is, zoo v o l g t H e m n a , " indien hij in 
eigenwil en opstand gewandeld had. De weg van een 
dienstknecht moet de weg der gehoorzaamheid zijn, anders 
houdt hij óp een dienstknecht te zijn. « S p r e e k H e e r , 
w a n t uw k n e c h t h o o r t . " Dit moet de taal van iederen 
dienstknecht zijn, hetzij de Heer ons uit onze afzondering 
in het midden onzer broeders, of van daar in de eenzaam
heid roept. Het woord des Heeren en het opmerkzame 
oor van een dienstknecht zijn alles, wat wij noodig hebben 
om zeker en gelukkig voorwaarts te gaan. 

Deze weg der gehoorzaamheid is echter geen gemakkelij
ke weg; hij vereischt voortdurende zelfverloochening, en kan 
slechts bewandeld worden door hem, wiens oog onafgebroken 
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op God gerigt is, en wiens geweten onder de bewerking 
zijner waarheid gehouden wordt. Wel is er een groot 
loon aan de gehoorzaamheid verbonden, doch vleesch 
en bloed moeten niet aangemerkt worden; en dit is geene 
gemakkelijke zaak. De weg van den profeet levert ons 
hiervan het bewijs. Hij werd eerst geroepen aan de beek 
Krith te vertoeven, om door de raven gevoed te worden. 
Hoe kon vleesch en bloed dit verstaan? En toen de beek 
uitdroogde, werd hij naar eene afgelegen stad in Zidon 
geroepen, om daar gevoed te worden door eene arme we
duwe, die juist op het punt stond van honger te sterven. 
Het bevel des Heeren was: «Maak u op, ga heen naar 
Zarfath, dat bij Zidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb 
daar eene weduwe geboden, dat zij u onderhoude." En 
welke zekerheid verkreeg Elia door zijne eigen overtuiging, 
toen hij aan deze plaats kwam? Geene; alles wat hij zag 
en hoorde, was slechts in staat hem met twijfel en vrees 
te vervullen. »En hij maakte zich op en ging naar Zar-
fath. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zoo 
was daar eene weduwe, hout lezende; en hij riep tot haar, 
en zeide: Haal mij toch een weinig waters in dit vat, 
dat ik drinke. Toen zij nu heenging om te halen, zoo 
riep hij tot haar, en zeide: Haal mij toch ook eene bete 
broods in uwe hand. Maar zij zeide: Zoo waarachtig als 
de Heer, uw God leeft, indien ik een koek heb, dan 
alleen eene hand vol meels in de kruik, en een weinig 
olie in de flesch! en zie, ik heb een paar houten gelezen, 
en ik ga heen, en zal het voor mij en voor mijnen zoon 
bereiden» dat wij het eten, en sterven"» (vs. 10—12). 
Dit was het uitzigt hetwelk zich voor het oog van den 
profeet opdeed, toen hij op de plaats kwam, die hem door 
God was aangewezen. Waarlijk een droevig en ter neder-
slaand vooruitzigt voor vleesch en bloed I Elia ging echter 
niet met vleesch en bloed te rade; zijn geest was gesterkt 
door het onveranderlijke woord des Heeren; zijn vertrou
wen was op de getrouwheid Gods gevestigd, en hij had 
geen hulp noodig van de dingen, die om hem heen waren. 
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De gezigteinder mogt voor het sterfelijk oog duister en 
droevig schijnen, het oog des geloofs kon de wolken door
dringen en den vasten grond aanschouwen, die voor het 
geloof in het getrouwe woord van Jehova gelegen is. O , 
hoe heerlijk is het woord Gods! Wel mogt de Psalmist 
zeggen: »Ik heb uwe getuigenissen genomen tot eene 
eeuwige erve." Heerlijk erfdeel! Reine, onverderfelijke, 
onsterfelijke waarheid! Hoe zullen wij den Heer genoeg 
prijzen, dat Hij ze ons heeft deelachtig doen worden! 
Al het aardsche mag voorbij gaan, de wereld en hare 
begeerlijkheid verdwijnen, alle vleesch gelijk het gras 
verdorren, dit deel zal voor den geloovige eene zekere, 
eeuwige en onvergankelijke werkelijkheid blijven. »Gode 
zij dank voor zijne onuitsprekelijke gave!" 

Maar welke omstandigheden waren het, die het oog 
van den profeet bij zijne komst te Zarfath ontmoette? 
Eene weduwe en haar zoon waren den hongerdood nabij; 
zij hadden nog een weinig olie en eene handvol meel. En 
toch was het woord des Heeren: »Ik heb daar eene 
weduwe geboden, dat zij u onderhoude." Welk eene 
beproeving! Maar Elia twijfelde niet aan de belofte 
Gods door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, 
gevende God de eer. Hij wist dat het de allerhoogste 
en almagtige God was, de Heer des hemels en der aarde, 
die voor zijne behoeften zorgen wilde; en daarom zou het 
hem niet bekommerd gemaakt hebben, al ware er in het ge
heel geen olie of meel geweest. Hij zag van de omstandighe
den op den God der omstandigheden; hij zag niet de weduwe, 
maar God; hij zag niet op die handvol meel, maar op het 
goddelijke bevel; en daarom was zijn hart rustig en getroost 
te midden der omstandigheden, die zoo geschikt waren hem 
niet onrust en twijfel te vervullen. Hij kon zonder een 
schaduw van twijfel zeggen: «Alzoo zegt de Heer, de God 
Israëkr. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, 
en de olie der flesch zal niet ontbreken, tot op den dag, 
dat de Heer regen op den aardbodem geven zal" (vs. 14). 

Ziedaar het antwoord des geloofs op de taal des onge-
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loofs. »Alzoo spreekt de Heer;" dit brengt alles tot 
zwijgen. Zoodra het hart de beloften Gods gelooft, hou
den alle tegenwerpingen van het ongeloof op. Het ongeloof 
plaatst de omstandigheden tnsschen de ziel en God; het 
geloof plaatst God tusschen de ziel en de omstandigheden; 
en dit is een zeer groot onderscheid. De Heer geve, dat 
wij in de kracht des geloofs wandelen tot lof van Hem, 
wien het geloof altijd verheerlijkt! 

Er is echter nog een ander punt in deze heerlijke 
geschiedenis, hetwelk der behartiging waardig is, dat 
namelijk de dood altijd voor den geest staat van hen die 
niet door het geloof wandelen. «Dat wij eten en sterven," 
zeide de weduwe. Wij kunnen alleen door de kracht des 
geloofs op den weg des levens geleid worden. Als deze 
kracht ontbreekt, is er leven noch moed om te handelen 
en zich boven de omstandigheden te verheffen. Zoo was 
het met deze arme weduwe. De hoop tot onderhoud van 
haar leven steunde op het meel in de kruik en op de 
olie in de flesch. Hare ziel kende nog niet den waren 
zegen der gemeenschapsoefening met den levenden God, 
die boven den dood verheven is. Zij was nog niet bekwaam, 
om »op hoop tegen hoop" te leven. Ach! welk eene arme 
en wankelbare hoop is die, welke slechts haar steun heeft 
in eene flesch met olie en eene kruik met meel. En zijn 
wij niet allen evenzeer geneigd, ons op iets te verlaten, 
wat in de oogen van God even ellendig en nietig is als 
eene handvol meel? Voorzeker; en waar de ziel zich niet 
aan God vasthoudt, kan dit niet anders. Het geloof heeft 
echter aan God genoeg. Een weinig meel zal in de hand 
van God en voor het oog des geloofs een even zeker 
middel tot onderhoud zijn, als duizend met vee bedekte 
heuvels. «Wij hebben slechts vijf brooden en twee vischjes; 
maar wat zijn deze onder zoo velen?" Dat is de taal van 
het menschelijk hart; maar het geloof zegt nooit, wat 
zijn deze onder zoo velen? maar wat is God onder zoo 
velen? * Het ongeloof zegt: Ik kan niet; het geloof zegt: 
God vermag alle dingen. Zou het niet goed zijn, eer wij 
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tot oils onderwerp terugkeeren, deze beginselen op den 
armen, hulpbehoevenden zondaar toe te passen? Hoe dik
wijls toch vindt men zielen, die allerlei middelen in het 
werk stellen, om de vergeving hunner zonden te verkrijgen, 
in plaats van zich alleen vast te houden aan het volbragte 
werk van Christus, dat voor altijd alle eischen der godde
lijke geregtigheid bevredigd heeft, en daarom ook in staat 
is de stem van een beschuldigd geweten tot zwijgen te 
brengen. »Ik heb geen mensch, om mij te werpen in het 
badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik 
kome, zoo daalt een ander vóór mij neder." Zoo spreekt 
iemand, die nog niet geleerd heeft van alle menschelijke 
hulp af te zien en alleen den blik op Jezus te slaan. » Ik 
h e b g e e n m e n s c h " zegt de arme, schuldige, ongeloo-

vige zondaar; doch de geloovige zegt: I k h e b J e z u s ; 
en hij kan er bijvoegen: »Zoo spreekt de Heer; de reini
gende kracht van het bloed des Lams zal niet ophouden, 
noch zijne waarde verliezen, tot op het oogenblik, dat de 
Heer zijne verlosten voor altijd in zijne eigen hemelsche 
woning in veiligheid zal gebragt hebben." 

Wanneer deze bladzijden onder het oog van een arm, 
verontrust zondaar komen, dan wensch ik hem uit te 
noodigen, zijne toevlugt te nemen tot de heerlijke waar
heid, dat God in zijne oneindige genade het kruis van 
Christus tusschen zich en zijne zonden geplaatst heeft, 
indien hij slechts de goddelijke getuigenis gelooven wil. 
Het groote onderscheid tusschen een geloovige en een 
ongeloovige is: dat de eerste Christus heeft tusschen zich 
en zijne zonden, en de laatste zijne zonden tusschen 
zich en Christus. Bij de geloovigen is Christus het 
voorwerp, waarop het oog rust. Hij ziet niet op de 
grootheid zijner zonden, maar op de waarde van het bloed 
en op de heerlijkheid van Christus. Hij weet, dat God 
nu niet op den regterstoel, maar op den genadetroon zit. 
Indien Hij op den regterstoel zat, dan zou Hij slechts 
met de zonde bezig kunnen zijn, maar nu Hij op den 
troon der genade zit, is Hij alleen bezig met het kostbare 
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bloed van Christus. O, mogten wij toch meer met hemel-
sche gedachten vervuld en met beslistheid van de dingen 
en gedachten der wereld gescheiden zijn! 

Keeren wij thans tot ons onderwerp terug. De weduwe 
te Zarfath had den man Gods haren nood bekend gemaakt; 
en wat is het antwoord van Elia? «Maak voor mij eerst 
een kleinen koek daarvan en breng mij dien hier uit; 
doch voor u en uwen zoon zult gij daarna wat maken" 
(vs. 13). Welk eene beproeving van het geloof der weduwe! 
Zij was geroepen in een toestand, die moeijelijk en rijk 
aan beproevingen was, eenvoudig in de kracht des gelöofe 
te handelen, vertrouwende op eene goddelijke belofte: 
»Zoo zegt de Heer, de God Israëls: Het meel van de 
kruik zal niet verteerd worden, en de olie der flesch zal 
niet ontbreken, tot op den dag, dat de Heer regen op 
den aardbodem geven zal" (vs. 14). En is het niet alzoo 
bij ieder geloovige? Zonder twijfel; wij moeten in het 
geloof handelen. De ziel van den christen moet steeds 
op de belofte Gods gegrond zijn. Bij eene volle kruik 
had het geloof der weduwe zich niet kunnen openbaren; 
maar nu zij ledig was geworden tot op een handvol na, 
en der weduwe gezegd werd, deze handvol eerst aan 
een vreemden te geven, was dit zeker een eisch, waar
aan alleen het geloof vermogt te voldoen. Maar de Heer 
handelt dikwijls met zijn volk, gelijk Hij met zijne disci
pelen bij de spijziging der vijfduizend handelde, waar wij 
lezen: «Dit zeide Hij echter hen beproevende; want Hij 
zelf wist wat Hij doen zou." Hij laat ons dikwijls in 
omstandigheden komen, waardoor ons geloof op eene zware 
proef gesteld wordt; maar zoodra wij gehoorzamen, kennen 
wij niet alleen den beweeggrond daartoe, maar bekomen ook 
kracht om voorwaarts te gaan. Inderdaad wordt God in al 
zijne eischen door het beginsel geleid, dat in het bevel aan 
de kinderen Israëls uitgedrukt is: » Zeg den kinderen Israëls, 
dat zij voorttrekken." Waarheen moesten zij trekken? Door 
dé zee. Wonderlijke weg! Doch achter dit bevel der beproe
ving zien wij de genade, welke de bekwaamheid verleent, 
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hetzelve te volvoeren, daar de Heer tot Mozes zegt: »En 
gij, hef uwen staf op, en strek uwe hand uit over de zee, 
en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden 
der zee gaan op het drooge" (Ex. 14 : 16). Het geloof 
maakt ons bekwaam uit te gaan zonder te weten waarheen. 

Uit deze belangrijke geschiedenis is dus meer te leeren 
dan het beginsel der gehoorzaamheid; wij zien ook, dat 
niets dan de magt der goddelijke genade den mensch ver
heffen kan boven den kouden atmospheer der zelfzucht, 
waarin de gevallen mensch leeft en zich beweegt. De 
stralen der goddelijke goedheid, welke in de ziel schijnen, 
verdrijven de nevelen in welke de wereld is gehuld, en 
maken den mensch vatbaar naar hooger en edeler begin
selen te denken en te handelen. Deze arme weduwe had 
haar huis verlaten en werd door geen hooger beweeggrond 
dan het eigenbelang en het zelfbehoud geleid, en had göen 
beter voorwerp voor oogen dan den dood. En is het an
ders gesteld met de menigte, die ons omgeeft? Is het 
met den onwedergeboren mensch in eenig opzigt beter? 
In het minst niet. De uitstekendste, de verstandigste, de 
geleerdste, met één woord ieder mensch, in wiens geest 
het licht der goddelijke genade nog niet is ingedrongen, 
wordt door beweegredenen van eigenbelang en zelfonderhoud, 
gelijk de arme weduwe, geleid, en heeft geen beter voor-
uitzigt dan den dood. Maar de genade Gods verandert 
spoedig den toestand der dingen. Op de weduwe werkte 
zij krachtig. De genade zond haar terug naar huis, be
moeid met en bezorgd voor een ander, en vervulde hare 
ziel met eene hoop des levens. En zoo zal het altijd zijn. 
Zoodra de ziel met de waarheid en de genade Gods in 
gemeenschap treedt, wordt zij op eenmaal van de tegen
woordige booze wereld bevrijd en den stroom ontrukt, die 
met groote snelheid miljoenen op zijne oppervlakte voort
drijft. De ziel wordt alsdan door hemelsche beweegredenen 
geleid en door hemelsche onderwerpen bezig gehouden. De 
genade leert den mensch voor anderen te leven en te wer
ken. Hoe meer onze zielen de zoetheid der reddende liefde 
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smaken, hoe ernstiger onze wensch zal zijn om anderen te 
dienen. O, dat een iegelijk in dezen tijd van treurige 
koelheid en onverschilligheid de magt der alles vermogende 
liefde van Christus dieper en blijvender gevoelen mogt! 

De weduwe van Zarfath leerde deze genade kennen. 
De Heer maakte niet alleen aanspraak op de handvol meel 
en de kruik olie, maar legde ook zijne hand aan haren 
zoon, het dierbaarste voorwerp haars harten. De dood be
zocht het huis, waar de profeet des Heeren, in gezelschap 
met de weduwe en haren zoon, de heerlijke vruchten der 
goddelijke goedheid genoot. Wij lezen in vers 17: «En 
het geschiedde na deze dingen, dat de zoon dezer vrouw, 
der waardin van het huis, krank werd, en zijne krankheid 
werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven 
was." Hoe wonderbaar zijn de wegen des Heeren! Eerst 
redt Hij de weduwe en haren zoon van een wissen honger
dood en nu treft zijne hand dien zoon, dat hij sterft. "Wel 
mogen wij vragen, wat was de bedoeling des Heeren? Het 
volgende vers geeft ons hierop het duidelijke antwoord; 
de weduwe begon door deze zware kastijding aan hare 
zonden te denken. »Wat heb ik met u te doen, gij man 
Gods?" riep zij ui t ; «zijt gij bij mij ingekomen om mijne 
o n g e r e g t i g h e d e n in g e d a c h t e n i s t e b r e n g e n en 
om mijn zoon te dooden" (vs. 18). Wanneer de Heer tot 
tot ons komt, wordt ons geweten wakker geschud; en dit 
is altijd zeer gezegend. Men kan dikwijls in den gewonen 
loop des dagelijkschen levens voorwaarts gaan in het genot 
van overvloed, zonder dat het geweten ontwaakt. Had de 
Heer slechts dagelijks in de nooddruft der arme weduwe 
voorzien, dan zou zij welligt nooit aan hare zonden gedacht 
hebben; maar toen de dood binnentrad, ontwaakte haar 
geweten; want de dood is de bezoldiging der zonde. In 
alle wegen met ons handelt God op tweeledige wijze; Hij 
handelt naar genade en naar waarheid. De waarheid ont
dekt het booze en de genade doet het weg; de waarheid 
openbaart, wie de mensch is; de genade, wie God is; de 
waarheid brengt het booze, dat verborgen is, aan het licht, 
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de genade openbaart de rijke en onuitputtelijke bron der 
liefde, die in Gods nart woont. Doch beiden zijn nood
zakelijk; de genade tot bevestiging van onze zegeningen 
in Christus, de waarheid tot regtvaardiging van het 
karakter en de eigenschappen Gods. Hoe heerlijk is het 
te weten, dat «genade en waarheid door Jezus Christus 
geworden zijn." De goddelijke handelwijze met de weduwe 
zou niet volkomen geweest zijn, als zij niet tot de belijdenis 
was gebragt geworden: »Nu weet ik, dat gij een man Gods 
zijt, en dat het woord des Heeren in uwen mond waarheid 
is" (vs. 24). Zij had de g e n a d e leeren kennen door de 
wonderbare uitredding in den nood; zij leerde de w a a r 
h e i d kennen door den dood haars zoons. En indien wij 
slechts geestelijker warenj zouden wij zoowel de waarheid 
als de genade in de opvoeding van onzen Vader ontdekken* 
Wij zijn voortdurend de voorwerpen zijner genade; maar 
gedurig ontvangen wij op nieuw de voorbeelden zijner 
waarheid door de leidingen van zijne hand, om het booze 
uit de verborgen schuilhoeken onzes harten te voorschijn 
te brengen, opdat wij het zouden veroordeelen en wegdoen. 
Zoo lang wij onze kruik en fiesch gevuld zien, is het 
geweten geneigd te sluimeren; maar als de Heer door zijne 
tuchtigende hand aan de deur onzer harten klopt, dan 
wordt het dadelijk wakker en begint de zelfveroordeeling. 

Er was echter ook voor den profeet eene stem in deze 
bezoeking. Hij had zichzelven aan de weduwe in het karak
ter van een man Gods voorgesteld, en daarom was het noo-
dig zijne roeping te bevestigen. De Heer deed dit naar zijne 
genade voor hem door de opwekking van het kind. »Nu 
weet ik," zeide zij, »dat gij een man Gods zijt." De op
wekking regtvaardigde zijn aanspraak op haar vertrouwen. 
De kracht der opstanding moet in het leven van den 
christen zigtbaar zijn, zal hij aanspraak kunnen maken op 
den naam van geloovige. En dit zal geschieden, door de 
overwinning over zichzelven en over alle booze neigin
gen van het eigen ik. De geloovige is met Christus opge
staan, hij is der goddelijke natuur deelachtig geworden; 
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maar hij is nog in de wereld en draagt nog het sterfelijke 
ligchaam om, en indien hij zichzelven niet verloochent, 
zal hij zijn karakter als geestelijk mensen spoedig in twijfel 
zien trekken. Het is een armzalig streven, zijn eigen 
aanzien staande te houden. De profeet had een hooger 
en edeler doel, hij wilde de waarheid van het woord Gods 
bewijzen. Dat is het eenig ware doel voor den man Gods. 
Zijn eigen karakter en zijne eigen roeping zijn dingen 
van minder aanbelang voor hem, uitgenomen als zij met 
het woord Gods verbonden zijn. De apostel Paulus ver
dedigt in zijne brieven aan de Galatiërs en Korinthiërs 
alleen zijn apostelambt, om den goddelijken oorsprong van 
het door hem gepredikte evangelie staande te houden. 
Hij bekommerde er zich niet veel over wat zij van Paulus 
dachten; maar er was hem veel aan gelegen, wat zij van 
het evangelie van Paulus dachten. Daarom droeg hij zorg 
te bewijzen, dat het woord des Heeren in zijnen mond 
waarheid was. En van hoeveel gewïgt was het voor den 
profeet zulk eene getuigenis voor den goddelijken oorsprong 
van zijne dienst te hebben, eer hij de schouwplaats betrad, 
op welke wij hem in het 18de hoofdstuk aantreffen. Deze 
getuigenis ontving hij vooral in zijne afzondering te Zarfath. 
Daar werd zijn geloof bevestigd; hij ontving het goddelijk 
zegel op zijne dienst; hij werd bekwaam gemaakt om op 
nieuw zijne openbare loopbaan te betreden met de geluk
kige zekerheid, dat hij een man Gods en het woord des 
Heeren in zijnen mond waarheid was. *) {Wwit vervolge) 

_ ') Ik wil hier nog een enkel woord over het staande houden van eigen aanzien 
bijvoegen. Het ia treurig als een dienstknecht Gods hiertoe genoodzaakt is. Het 
bewijst, dat er df iets verkeerds bij hem is, df bij degenen, die hem daartoe nood
zaken. Wordt echter zulk eene regtvaardiging vereischt, dan moet ons ééne zaak 
steeds duidelijk voor oogen staan, dat het ons namelijk slechts om de eer van 
Christus en de zuiverheid der waarheid moet te doen zijn. Wanneer er eene 
beschuldiging tegen onze dienst of tegen ons persoonlijk karakter ingebragt wordt, 
zijn wij dikwijls zoo spoedig bij de hand, onszelven te verdedigen. Indien wij 
ons echter ten allen tijde herinnerden, dat wij, afgezien van onze betrekking tot 
Christus en de zijnen, niets dan atof en asch zijn, het minste zelfs onwaardig, 
dan zou het zoeken van ons eigen aanzien verre van ons zijn. Wij zijn in een 
zeker opzigt geroepen de bewaarders van de eer van Christus te zijn, en indien 
wij deze onbevlekt bewaren, hebben wij niet noodig voor onszelven zorg te dragen. 
De Heer geve ons allen genade, te wandelen in het blijvend bewustzijn van onze 
hooge waardigheid en heilige verantwoordelijkheid als sden brief van Christus 
gekend en gelezen door alle mensehen!" 
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Balsem voor eene ontruste ziel. 
(Ps. 103.). 

Deze schoone psalm bevat heerlijke waarheden voor ons 
hart. Hij omvat het verleden, het heden en dë toekomst. 
De psalmist prijst Jehova's verlossing, in het verleden; 
Jehova's teedere zorg, in het heden, en Jehova's koning
rijk, in de toekomst. 

1. Het eerst3 belangrijke punt voor de ziel is, bevestigd 
te zijn in de kennis van de verlossing met hare gevolgen. 
Indien dit niet verstaan en genoten wordt, kan niets goed 
zijn. Er moet dan altijd twijfel en moeijelijkheid, angst en 
vrees zijn. Wij moeten weten waar de volbragte verlos
sing ons geplaatst heeft, eer wij iets anders kunnen genieten. 
Eerst wanneer wij rust gevonden hebben in hetgeen God 
voor ons volbragt heeft, kunnen wij zeggen: «Loof den 
Heer, mijne ziel! en al wat binnen in mij is, zijnen hei
ligen naam. Loof den Heer, mijne ziel! en vergeet geene 
van zijne weldaden." De eeredienst is de vrucht van èene 
gekende en genotene verlossing. Alleen »bekleed met de 
kleederen des heils'' kunnen wij in Gods heiligdom ingaan 
met lof en dankzegging. 

In dezen schoonen en welbekenden psalm nu wordt de 
verzoening met God zeer duidelijk voorgesteld. "Die al 
uwe ongeregtigheid vergeeft." Er staat niet o sommige" 
of «vele van uwe ongeregtigheden." Dit zou onmogelijk 
zijn; want indien de kleinste ongeregtigheid in gedachte, 
woord of daad onvergeven was gebleven, zouden wij even 
ver van God verwijderd, even onbekwaam voor den hemel, 
even geschikt voor d© hel zijn, als wanneer het gansche 
gewigt onzer zonden nog op ons was. Er staat ook niet: 
•> Die al uwe ongeregtigheid vóór uwe bekeering vergeeft." 
Zoo iets is in de gansche Schrift niet te vinden. Wanneer 
God vergeeft, doet Hij het volkomen. De bron, het ka
naal, de magt en de maatstaf der vergeving zijn allen 
goddelijk. Wanneer God iemands zonden uitwischt, doet 

Hij dit naar de maat waarmede Christus de zonden droeg. 
VJJI 7 
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Welnu, Christus droeg niet sommige of vele van de zon
den der geloovigen, Hij droeg ze allen, en daarom vergeeft 
God ze allen. De vergeving van God strekt zich zoo ver 
tiïfc als de verzoening van Christus gaat; en de verzoening 
van Christus strekt zich uit over al de zonden van iede-
ren geloovige, verledene, tegenwoordige en toekomende. 
» Het bloed van Jezus Christus zijnen Zoon reinigt ons van 
alle zonden" (1 Joh 1). 

Vele zielen zijn niet helder in dit opzigt; zij verstaan de 
leer van het kruis niet; zij zien niet in , dat de geloovigen 
door het kruis uit een toestand van volkomen bederf en 
zonde in een toestand van volmaakte vergeving en regt-
vaardiging gebragt zijn. En toch is dit door het werk des 
kruises geschied. Christus, gestorven onder liet gansche 
gewigt van de ongeregtigheden zijns volks, werd begraven 
en maakte daardoor een einde aan al hetgeen tot hun
nen natuurlijken toestand behoorde, daar niemand van een 
doode iets kan eischen. Liggende in het graf was geen enkele 
eisch van de geregtigheid, van de wet, van de zonde, van 
den dood, van het geweten, van de engelen, van den mensch 
of van den duivel onbeantwoord gebleven. Hij had aan allen 
voldaan, en dat als de vertegenwoordiger van al degenen, 
die in zijnen naam gelooven. Hij stierf in hunne plaats en 
werd begraven; en daar was het einde van al wat mensche-
lijk, natuurlijk en aardsch is. En wat toen ? »De God des 
vredes" verscheen, en »bragt onzen Heer Jezus Christus, 
den grooten Herder der schapen, door het bloed des nieuwen 
testaments uit de dooden weder" (Hebr. 13 : 20). Hij kon 
niet in het graf blijven, want in zichzelven rein en heilig 
had Hij de straf des zondaars en den toorn Gods volko
men gedragen; zoodat God ten opzigte des zondaars 
bevredigd was. »Hct was niet mogelijk, dat hij van den-
zelven zou gehouden worden" (Hand. 2 : 24). 

Daarom wekte God onzen Heer Jezus uit de dooden op, 
en met Hem deed Hij alle geloovigen opstaan, »al 
hunne misdaden hun vergeven hebbende" (Kol 2 : 13). De 
apostel zegt niet «sommige" of » vele van hunne misdaden," 
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of »de misdaden vóór hunne bekeering," o, neenl de 
Heilige Geest kan alleefl spreken naar de grootheid van 
Gods liefde en naar de waarde van Jezus' bloed. Hij kan 
niet spreken naar onze bekrompen gedachten of bedrie-
gelijke ervaringen. Hij vestigt zijn blik op een verrezen 
Christus en ziet in Hem den maatstaf en het bewijs 
van de volkomen en eeuwige regtvaardiging van den 
geloovige. Indien eene enkele zonde onverzoend geble
ven ware, dan zou God onzen Heer in het graf hebben 
gelaten. Maar, God dank! alles was volbragt, en ik zie 
het bewijs hiervan op den troon van God, want toen 
Christus «door zichzelven de reinigmaking onzer zonden 
had te weeg gebragt, is Hij gezeten aan de regterhand 
der Majesteit in de hoogste hemelen" (Hebr. 1 : 8). De 
ziel nu, die eenvoudig en van harte gelooft in den naam 
van den Zoon van God, is in Christus, aangenomen in 
Hem en één met Hem, zoodat het zeer verkeerd is, wan
neer men zegt, dat slechts sommige onzer zonden vergeven 
zijn, of wanneer men de vergeving tot een zekeren tijd 
beperkt. Allen y die zoo spreken, hebben het ware karak
ter der goddelijke vergiffenis nog niet leeren verstaan. 
Het Evangelie zegt ons, dat de geloovige vergeving ont
vangt naar de volmaaktheid van het verzoeningswerk van 
Christus. Wilt gij de uitgestrektheid uwer vergeving 
kennen, zie dan slechts op de uitgestrektheid van het offer 
van Christus, want zoo volmaakt dat offer is, zoo volmaakt 
is ook de vergeving. De Heer heeft uitgeroepen; «het is 
volbragt," en daarom zijn al de zonden van den geloovige 
vergeven. Dat is de rustplaats voor een ontwaakt geweten, 
de balsem voor eene ontruste ziel, de vrede voor een 
beangst hart. »Die al uwe ongeregtigheid vergeeft." »Zoo 
ver het oosten is van het westen, zoo ver doet Hij onze 
overtredingen van ons.'' Hij heeft onze zonden zoo ver 
weggedaan als de dood van Christus ze wegdoen kan; en 
Hij heeft ons zoo nabij zich gebragt als een verrezen 
Christus ons brengen kan. 

2. Zoodra wij nu van de vergeving onzer zonden ver-
17* 
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zekerd zijn, zijn wij in een toestand gebragt, in welken 
wij de teedere liefde en zorg van God als Vader kannen 
genieten. » Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, 
ontfermt zich de Heer over degenen, die Hem vreezen. 
Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, 
dat wij stof zijn." Hoewel de naam «Vader" nog niet 
geopenbaard was, toen deze psalm werd geschreven, daar 
de Heer Jezus eerst kwam «om den Vader te verklaren," 
was toch het hart van een vader het treffende voorbeeld 
van de liefde van God. «Gelijk een vader zich ontfermt 
over de kinderen." Maar welk eene genade voor ons, 
die door Jezus den Vader kennen, zulke woorden te hooren! 
J a , het is ons heerlijk voorregt de teedere liefde en gene
genheid van het hart des Vaders te genieten, in het licht 
van zijn aangezigt te wandelen, door zijn oog te worden 
bestuurd en op zijn arm te leunen. En dit hebben wij 
zoo zeer noodig; want hoewel wij de heerlijke gevolgen 
van de volbragte verlossing genieten, zijn wij in onszelven 
arme, zwakke schepselen, en behoeven daarom de voortdu
rende zorg en de teedere liefde van iemand, die een vader-
hart heeft. Welk een troost, dat wij dit bij God vinden! 
Hij weet, dat wij zwak zijn; Hij vefwacht van ons geene 
groote daden, geene betooning van moed of kracht; «Hij 
weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof 
zijn." Maar daarom wil Hij zich ook over ons ontfermen, 
gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Zijne 
kracht wil Hij in onze zwakheid openbaren; door zijne 
.genade onze wankelende schreden bevestigen, door zijne 
liefde ons ondersteunen en helpen. Onze zwakheid staat 
ons nooit in den weg met vaste schreden en met een 
vrolijk hart onzen moeijelijken pelgrimstogt voort te zetten; 
want Hij , die onze zwakheid kent, ontfermt zich over 
ons, gelijk een vader zich ontfermt over zijne kinderen. O, 
laten wij toch van God genieten en in zijne gemeenschap 
wandelen! Door het bloed van Christus zijn wij Hem 
nabij gebragt. Wij behoeven niet te wachten, totdat wij 
sterven, om God te genieten. Neen! wij kunnen nu met 
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Hem wandelen, op Hem steunen en zijn aangezigt aan
schouwen! 

Indien God een vaderhart heeft, dan voorzeker moeten 
zijne kinderen dit weten; en indien zij dit weten, dan 
moeten zij zich in de onveranderlijke liefde van dit hart 
verblijden, in plaats van bezig te zijn met de duisternis 
van hunne eigen harten. Wij zijn in gemeenschap met 
God gebragt, opdat het eigen ik zou verdwijnen. Voor
waar, het is geen teeken van ware heiligheid en waren 
ootmoed, indien ik mij met mijne slechtheid bezighoud. 
Een waarlijk heilig en nederig man is hij, die niet aan 
zichzelven denkt, maar God geniet. Iemand is niet ge
zond, die gedurig over zijne smarten, kwalen en zwakheden 
spreekt. De beste weg om te toonen, dat ik gezond ben, 
is mijn werk te verrigten en volstrekt niet over mijzelven 
te spreken. «De dagen des menschen zijn als het gras, 
gelijk eene bloem des velds, alzoo bloeit hij. Als de wind 
daarover gegaan is , zoo is zij niet meer, en hare plaats 
kent haar niet meer." Welk nut heeft het bezig te zijn 
met iets hetwelk is "gelijk gras," «gelijk eene bloem des 
velds?" Hoeveel beter is het ons te verheugen »in de 
goedertierenheid des Heeren," die gelijk een gouden keten 
»van eeuwigheid tot eeuwigheid" zich uitstrekt! Heerlijke 
gedachte! • Wij mogen teruggaan in de oneindige eeuwig
heid, die achter ons ligt, en wij vinden daar »de goeder
tierenheid des Heeren," en wij mogen voorwaarts zien in de 
oneindige eeuwigheid, die komen zal, en ook daar vinden wij 
>»de goedertierenheid des Heeren." Niets kan vóór en niets 
na dit zijn. Het is oneindig. De stroom der genade, diep en 
breed, vloeit uit het hart van God, en dorstige zielen 
kunnen drinken en tot in eeuwigheid verzadigd worden. 

3. Nadat wij Jehova's verlossende genade en Jehova's tee-
dere zorg hebben voorgesteld, zou de schilderij onvolkomen 
zijn, indien wij niet een oogenblik stilstonden bij Jeho
va's toekomstig koningrijk. »Jehova heeft zijnen troon in 
de hemelen bevestigd, en zijn koningrijk heerscht over al
les." Hierop waéhten wij in de zielversterkende zekerheid, 



106 

dat »de tijd kort i s " (1 Kor. 7). »De nacht is haast 
voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen" (Rom. 13:12). 
nHij, die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven" 
(Hebr. 10:37). »De zoon des konings zal koning zijn, gelijk 
Jehova gesproken heeft'' (2 Kron. 23:3) . H i j , die aan het 
kruis genageld was, zal binnenkort zijne plaats op den 
troon innemen als de Heer der gansche schepping. Hij , 
die de doornenkroon droeg, zal weldra met de diadeem der 
heerlijkheid verschijnen. Hi j , die in zijne regterhand den 
rietstaf hield, door de goddelooze spotternij Hem gegeven, 
zal weldra den koninglijken schepter zwaaijen tot heer
lijkheid van God en tot blijdschap van het geschapene. 
Hierop wacht eene zuchtende schepping, hierop wacht de 
Gemeente van God. Wij »wachten zijnen Zoon van de 
hemelen" (1 Thess. 1:10). Vrede gevonden hebbende door 
het bloed des kruises en dagelijks zijne teedere zorg en 
liefde genietende, is er slechts één ding wat wij behoeven— 
«Hem te zien, gelijk Hij i s ," want dan zullen wij Hem 
gelijk zijn. Wij verlangen dat glansrijk aangezigt, die 
leven scheppende zon te zien. Dat zal den beker vullen. 
»Kom, Heere, Jezus, kom haastelijk!" Eene wachtende 
Gemeente, een© zuchtende schepping, en Israëls verstrooide 
stammen—allen roepen om U te zien. Moge het U beha
gen spoedig het getal uwer uitverkorenen vol te doen wor
den en uw koningrijk te verhaasten! 

ELIA DE THISBIET. 

lil. 
HET HUIS VAN ACHAB. 

(1 Kon. 18 ! 1—15). 

Wij moeten nu den profeet een oogenblik verlaten, om 
ons oog te vestigen op den treurfgen toestaüd in Israël, 
gedurende den tijd dat Elia bij God verborgen was. En 
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inderdaad, die toestand was verschrikkelijk; »de hemel 
was gesloten." Hoe dor en treurig moet de aarde er uit
zien, als de hemel zijn vruchtbaarmakenden regen wei*-
gert; vooral in een land, dat «van den dauw des hemels 
bevochtigd wordt!" Het is mogelijk dat Egypte niet veel 
acht sloeg op den gesloten hemel, omdat het niet gewoon 
was, van daar zijne hulp te verwachten. Het had zijne 
hulpbronnen in zichzelven. «Mijne rivier behoort mij," 
was zijne onafhankelijke taal. Doch dit was het geval 
niet met het land des Heeren, «het land van heuvelen 
en dalen." Wanneer het niet regende, was alles onvrucht
baar en dor. Israël kon niet zeggen: »mijne rivier be
hoort mij;" het moest altijd naar boven zien; zijne oogen 
moesten steeds op den Heer gevestigd zijn. Zoodra der
halve iets het verkeer tusschen hemel en aarde verhin
derde, werd dit oogenblikkelijk gevoeld. Alzoo was het 
«in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaren en zes 
maanden gesloten en een groote hongersnood in het ge-
heele land was." Israël moest de treurige gevolgen der 
scheiding van de eenige bron van waren zegen diep ge
voelen. »En de honger was sterk in Samaria; en Achab 
had gezegd tot Obadja: Trek door het land, tot alle 
waterfonteinen en tot alle rivieren; misschien zullen wij 
gras vinden, opdat wij de'paarden en muilezelen in het 
leven behouden, en niets uitroeijen van de beesten. En 
zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen; 
Achab ging bijzonder op éénen weg, en Obadja ging ook 
bijzonder op éénen weg" (vs. 5 , 6). Israël had gezon
digd, en daarom moest het de roede van Jehova's regtvaar-
digen toorn gevoelen. Hoe diep vernederend voor het oude 
volk Gods, zijn koning te zien rond gaan om gras te zoe
ken! Welk een onderscheid tusschen dezen toestand en 
den grooten overvloed in de dagen van Salomo! Maar 
God was op eene grove wijze onteerd en zijne waar
heid verworpen geworden. Izébel had hare hoogst ver
derfelijke grondbeginselen door middel van hare profeten 
ingang doen vinden; het altaar van Baal had het altaar 
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van God ter zijde gesteld; en derhalve was de hemel ijzer 
en de aarde koper. i 

Er was echter in het bevel van Achab aan zijnen die
naar geen enkel woord over God, geen woord over de 
zonden, die het misnoegen en het gerigt Gods over het 
land hadden doen komen. Neen; hij zegt: »Trek tot alle 
waterfonteinen en rivieren." Dit waren de gedachten van 
Achab; zijn hart wendde zich niet in waren ootmoed tot 
Jehova; hij riep niet tot Hem in het oogenblik van zijnen 
nood; het was hem slechts te doen om g r a s en niet om 
G o d te vinden. Hij had het in het midden der afgodische 
profeten van Izébel zeer goed kunnen uithouden, indien 
de angst van den hongersnood hem niet weggedreven had; 
en in plaats van in ware zelfveroordeeling en verootmoe
diging de oorzaak van den hongersnood op te sporen en 
vergeving en herstelling bij den Heer te zoeken, ging hij 
in onboetvaardige zelfzucht heen, om gras te zoeken. 
Helaas! hij had zich verkocht om goddeloos te handelen; 
hij was de slaaf van Izébel; zijn paleis was eene «schuil
plaats van iederen onreinen vogel;" de profeten van Baal 
zweefden even als zoo vele gieren om zijnen troon; en van 
daaruit verbreidde zich het zuurdeesem der afgoderij door 
het geheele land. Het is waarlijk eene verschrikkelijke zaak 
zich met het hart van den Heer te scheiden. Niemand 
kan zeggen, waar dit eindigen zal, Achab was een Israëliet, 
maar hij had zich door een valsch godsdienst-stelsel, aan 
wiens spits zijne vrouw Izébel stond, laten verstrikken; hij 
had het geloof der vaderen verlaten en was tot de vreese-
lijkste goddeloosheid vervallen. Niemand is slechter dan 
een mensch, die den weg Gods heeft verlaten. Hij zal 
zeker veel dieper zinken in allerlei goddeloosheid, dan de 
dienstknechten der zonde zelven. De duivel schijnt er 
een bijzonder vermaak in te vinden, juist dezulken tot 
werktuigen zijner vijandelijke plannen tegen de waarheid 
te maken. , i 

Als gij ooit, geliefde lezer! den weg der waarheid en 
der heiligmaking gekend hebt, als gij u ooit in God en 



109 

zijne wegen verblijd hebt, wees dan waakzaam. «Bezit 
uwe ziel in uwe lijdzaamheid;" hoed u voor den invloed 
eener valsche godsdienst. Wij gaan door eene wereld, 
waarin de satan ons duizendvoudige lagen zoekt te leggen, 
om ons van de eenvoudigheid der waarheid af te brengen, 
en waarin alleen de voortdurende gemeenschap met onzen 
henielschen Vader ons bekwaam kan maken, onze harten te 
bewaren. Laten wij aan Achab denken, en voortdurend 
bidden: «Leid ons niet in verzoeking." Evenzoo mag 
deze plaats in Jeremia 14 : 5 , 6 tot ernstige waarschu
wing dienen: »Vervloekt is de man die op een mensch 
vertrouwt, en vleesch tot zijnen arm stelt, en wiens hart 
van den Heer afwijkt 1 Want hij zal zijn als de heide in 
de wildernis, die het niet gevoelt als het goede komt; maar 
blijft in dorre plaatsen in de woestijn in een zout en onbe
woond land." Zoo was het met den goddeloozen Achab —-
ellendig, hoewel hij met kroon en schepter versierd was. 
Hij gaf noch om God noch om zijn volk. In zijn spreken 
en handelen op den treurigen weg, waarop wij hem in 
het voor ons liggende hoofdstuk ontmoeten, vinden wij 
niets over Israël of over God. Wij hooren geen enkel 
woord over het volk dat aan zijne zorg was toevertrouwd, 
en dat naast God het voornaamste voorwerp voor hem zijn 
moest. Zijne aardscbgesindheid schijnt onbekwaam geweest 
te zijn, zich boven »de paarden en muilezelen" te verhef
fen. Deze waren de voorwerpen van de angstige zorg 
van Achab in de dagen van den vreeselijksten nood in 
Israël. Ach! welk een onderscheid tusschen deze lage 
zelfzucht en den edelen geest van den man naar Gods 
hart, die, toen het land onder de harde slagen der tucht-
roede des Heeren beefde, zeggen kon: »Zie ik, ik heb 
gezondigd, en ik, ik heb onregt gehandeld; maar wat 
hebben deze schapen gedaan? Uwe hand zij toch tegen 
mij, en tegen mijns vaders huis." Dat was de ware geest, 
die een koning moet vervullen. David, vervuld met de 
gezindheid Gods, wilde zelf de slagen ontvangen, opdat 
de schapen verschoond bleveD; hij wilde tusschen hen en 
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den tegenstander staan; hij wilde den schepter veranderen 
in een herdersstaf. Hij dacht niet aan zijne «paarden en 
muilezelen," —ja, niet eens aan zich of aan zijns vaders 
huis, maar aan de hoede van het volk Gods en aan de 
schapen zijner hand. Gelukkig, ja zeer gelukkig zal het 
voor de verstrooide stammen Israëls zijn, zich wederom 
onder de teedere zorg van den tweeden David te bevinden! 
Doch keeren wij tot ons onderwerp terug. 

Obadja, de hofmeester van Achab, was iemand die »den 
Heer zeer vreesde," maar die van eene zeer onheilige 
atmospheer omgeven was. Het huis van den goddeloozen 
Achab en nog meer zijne goddelooze vrouw moesten voor 
de regtvaardige ziel van Obadja eene pijnlijke school 
geweest zijn. Zijne dienst zoowel als zijn getuigenis waren 
belemmerd. Hetgeen hij voor den Heer deed, deed hij 
in het verborgen. Open en beslist te handelen durfde 
hij niet; en toch deed hij genoeg om te bewijzen, wat 
hij gedaan zou hebben, als hij in een beteren grond geplant 
was geweest en in eene reiner atmospheer geleefd had. 
»Hij nam honderd profeten en verbergde die bij vijftig 
man in eene spelonk en onderhield hen met brood en 
water" (vs. 4). Dit was een heerlijk teeken van de over
gegevenheid zijns harten aan den Heer, eene heerlijke 
overwinning van de beginselen Gods op de omstandighe
den hier beneden. Evenzoo was het met Jonathan in het 
huis van Saul. Hij werd evenzoo in zijne dienst voor 
God en voor Israël verhinderd. Hij had zich volkomener 
moeten scheiden van het booze, waarin zijn vader leefde, 
zich bewoog en zijn genot vond; zijne plaats aan Sauls 
tafel had zoowel ledig moeten zijn als Davids plaats; de 
spelonk van Adullam zou voor hem eene geschikter plaats 
geweest zijn, waai hij in heilige gemeenschap met den 
verworpen David i en diens verachte medgezellen een uit
gebreider veld zou gevonden hebben, om zijne ware onder
danigheid aan God en zijnen gezalfde te openbaren. Men-
schelijke berekeningen deden Jonathan in het huis van 
Saul en Obadja in het huis van Achab blijven, als op de 



ui 
plaats door de goddelijke voorzienigheid hun aangewezen; 
maar menschelijke berekening' is geen geloof; zij zal ons 
ook nooit in onze dienst ondersteunen. Het geloof doet 
ons de koude regelen van menschelijke berekening ver
werpen, en brengt ons op een weg, waarop wij niet 
kunnen dwalen. Jonathan gevoelde zich somtijds gedron
gen de tafel van Saul te verlaten, om David te kunnen 
omarmen; maar hij had die geheel moeten verlaten, om 
voor altijd het lot yan David te deelen; hij had niet be-
vredigd moeten geweest zijn, voor zijn broeder te spreken, 
maar hij zich één met hem moeten maken. Doch dit deed 
hij niet; en daarom viel hij op het gebergte Gilboa door 
de hand der onbesnedenen. In zijn leven werd hij geplaagd 
en verhinderd door de onregtvaardige verordeningen, die 
Saul instelde, om het geweten der getrouwen te verwar
ren en te binden; en in zijn dood was hij zonder eer, 
vermengd met de onbesnedenen. Evenzoo was het met 
Obadja. Hij stond in verbinding met een man, die de 
afvalligste was van alle koningen van Israël; daarom was 
hij genoodzaakt in het geheim voor God en zijne dienst
knechten te werken. Hij was bang voor Achab en Izébel; 
het ontbrak hem aan moed en geestkracht, om met be
slistheid tegen hunne gruwelen te getuigen; hij was onbe
kwaam zijn gevoel en zijne neigingen te openbaren; zijne 
ziel was dor geworden door de verpestende lucht die hem 
omgaf, en daarom kon hij op zijn tijd en geslacht slechts 
weinig invloed uitoefenen. Terwijl alzoo Elia moedig 
tegenover Achab stond en openlijk den Heer diende, diende 
Obadja openlijk Achab, en in het verborgen den Heer; 
terwijl Elia de heilige atmospheer der tegenwoordigheid 
Gods inademde, leefde Obadja in de bedorven lucht aan het 
goddelooze hof van Achab; terwijl Elia zijne dagelijksche 
behoeften uit de hand van den God van Israël ontving, 
doorzocht Obadja de omstreken, om gras voor Achabs 
paarden te vinden. Voorwaar, een zeer treffend onder
scheid! En zijn er in onze dagen niet vele geloovigen, 
die zich met Obadja in dezelfde omstandigheden bevin-
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den? Zijn er niet velen, die door hunne gemeenschap met 
de kinderen dezer wereld hunnen invloed en hunne ge
tuigenis steeds meer verzwakken? Nooit mogen de «paar
den en muilezelen" eener ongoddelijke wereld het hart 
eens christens innemen, om daardoor het belang der Ge
meente Gods ter zijde te stellen. Hij moet een edeler 
doel voor oogen hebben, eene hooger beweegreden voor 
zyne handelingen. Aan God en niet aan Achab behoort 
onze onderdanigheid. Hoeveel beter is het, de profeten des 
Heeren in eene spelonk te verzorgen, dan de plannen van 
de kinderen dezer wereld te helpen bevorderen. Laten 
wij derhalve met ernst voor den kenner onzer harten vra
gen: Waatrmede zijn wij bezig? Waarvoor leven wij? Welk 
doel hebben wij voor oogen? Zaaijen wij voor het vleesch 
of voor den geest? Hebben wij een hooger doei dan 
onszelven of deze, tegenwoordige wereld? Dit zijn zeer 
ernstige en gewigtige vragen. Het hart des menschen is 
altijd geneigd naar de aarde en naar de dingen der aarde. 
Het paleis van Achab is veel aantrekkelijker voor onze 
natuur, dan de eenzame oever van de beek Krith, of het 
huis van de arme weduwe te Zarphat. Maar ach! l a t e n 
wij a a n h e t e i n d e d e n k e n ; want daardoor kunnen wij 
er toe komeü in zulke omstandigheden juist te oordeelen. 
«Totdat ik in G o d s h e i l i g d o m m e n inging, en op h u n 
e i n d e m e r k t e " (Ps. 73 : 17). Elia was in het heilig
dom, en 'wist dat Achab op eene gladde baan stond, dat 
zijn huis spoedig zou worden uitgeroeid; hij wist dat al 
zijn glans en heerlijkheid in het eenzame graf zou eindi
gen, en hij zelf dan voor Gods regterstoel zou gebragt 
worden om rekenschap te geven. Déze dingen verstond 
de! heilige man Gods, en daarom was hij tevreden van 
dit alles gescheiden te zijn. Hij gevoelde, dat zijn lederen 
gordel, zijne eenvoudige spijs, zijn eenzame weg oneindig 
beter waren, dan al het genot aan het hof van Achab. 
En, lieye lezer! Elia oordeelde juist. »De wereld ver
gaat en hare .begeerlijkheden; maar die den wil van God 
doet blijft in der eeuwigheid." O mdgten allen, die den 



113 

Heer Jezus liefhebben met meer beslistheid en geestkracht 
voor zijnen naam uitkomen! De tijd komt spoedig, dat 
wij er werelden voor zouden willen geven, om getrouwer 
en krachtiger hier beneden getuigd te hebhen. Wij zijn 
te laauw, te zeer geneigd de wereld en het vleesch toö 
te geven, te bereid den lederen gordel te verruilen voor 
het kleed waarmede Achab en Izébel ons zoo bereidwillig 
zoeken te kleeden. Moge de Heer al de zijnen genade 
geven, om deze wereld te zeggen, dat hare werken bbos zijn, 
en om zichzelven geheel en al te scheiden van de werken 
en beginselen dezer wereld en van alles wat er toe behoort. 
»De nacht is haast voorbij gegaan en de dag is nabij ge
komen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en 
aandoeü de wapenen des lichts." Laten wij, als opgestaan 
met Christus «bedenken de dingen die boven zijn, en niet 
die op de aarde zijn." Laten wij als dezulken, wier wan
del in den hemel is, met volhardend verlangen, «den 
Heer Jezus Christus als Zaligmaker verwachten, die ons 
vernederd ligchaam veranderen zal, opdat1 hetzelve ge
lijkvormig worde aan zijn heerlijk ligchaam, naar de 
werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelven kan 
onderwerper" '• 

{Wordt vervolgd) 

De liefde van Christus. 
(Hooglied 4: 9—11.) 

"Gij hebt mij het hart' genomen, mijne zuster, o bruid I 
gij hebt mij het hart genomen, met één van uwe oogen, 
met ééne keten van uwen hals. Hoe schoon is uwe uit
nemende liefde, mijne zuster, o bruid! hoeveel beter is uwe 
uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan 
alle specerijen! Uwe lippen, o bruid! druppen van honig
zeem; honig en melk is onder uwe tong, en de reuk uwer 
kleederen is als de reuk van Libanon." Hoe uitgestrekt 
en verscheiden de gezigten van den top van Amdna, van 
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Senir en Hermon, hoe schoon en verrukkend voor het oog 
die prachtige natuurtooneelen, hoe welriekend die verschil
lende geuren van deze met specerijen bedekte bergen ook 
zijn mogteni, zoo wendt zich het oog en het hart van den 
bruidegom van de beschouwing van al deze heerlijkheid af 
om de beminde aan zijne zijde te bewonderen. In haar ziet 
Hij, wat Hij nergens zien kan. Het gevoel en de genegen
heden zijns harten van haar op zichzelven weerkaatsende. 
Hoe schoon alles rondom Hem ook zijn moge, zoo vindt 
de koninglijke Bruidegom zijn vermaak en zijne voldoening 
in de schoonheid en de liefde zijner bruid. Hij aanschouwt 
in haar de heerlijke vruchten van zijne eigene onvergan
kelijke liefde, van den arbeid zijner ziel,— en hij is vol
daan (Jes. 54 : 11). Kostbare waarheid voor het hart van 
lederen geloovige! 

Iemand moge de schoonste betrekking hebben en die zeer 
waarderen, doch nimmer zal hij voor haar hetzelfde gevoe
len, wat hij voor zijne vrouw en kinderen gevoelt. Zij zijn 
een deel van hem. Wat waren al de genoegens van het pa
radijs voor den eersten Adam, vergeleken bij zijn vermaak 
in zijne beminde en schoone Eva? Zij en niet de schep
ping was een deel van hem. Hij was in een diepen slaap 
gevallen, en uit zijne geopende zijde was eene hulpe voor 
hem geformeerd. Toen hij ontwaakte uit den slaap en aan 
zijne zijde de schoone vrouw zag staan, die de Heere God 
in zijne goedheid hem had beschikt, riep hij uit: «Deze 
is ditmaal been van mijne beenen en vleesch van mijn 
vleesch." Het ledig* was nu aangevuld. Tot nu toe had 
hij niets gezien wat zijn hart bevredigde- De heerlijke 
schepping, de schoonheden van Eden hadden een ledig 
gelaten in het hart van den eersten mensch, totdat hij 
de heerlijke vrucht bezat en genoot van zijn typisch 
lijden en sterven. 

Maar wat bij den eersten mensch slechts type was, was 
werkelijkheid bij den tweeden mensch, den laatsten Adam. 
Over hem deed God inderdaad een diepen slaap — den 
slaap des doods — vallen; en als de vrucht van zijne geo-
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pende zijde werd eene tweede Eva geformeerd, in zijn oog 
zonder vlek of rimpel, die weldra met Hem de vreugde 
en de heerschappij der nieuwe, der verzoende schepping 
zal deelen, die te midden van de heerlijkheid dier schepping 
zijne liefde, die sterker was dan de dood, zal weerkaatsen, 
en die voor eeuwig zich zal verblijden in de heldere stralen 
zijner goedheid. Zouden wij dan verbaasd staan over zijne 
bewondering van hare gelijkheid aan hem! O neen! 
almagtige kracht kan werelden scheppen; maar goddelijke 
liefde * alleen was in staat door lijden en sterven een ver
loren zondaar te verlossen- Wie kan deze liefde verstaan — 
deze liefde voor een verloren, onwaardig zondaar? Doch 
indien het meer het onderwerp uwer betrachting was, o 
mijne ziel! dan zoudt gij minder verwonderd zijn over 
deze wonderbare woorden: »Gij hebt mij het hart geno
men, mijne zuster, o bruid." En echter bij al hetgeen gij 
nu reeds weet en hier namaals zult kunnen weten, moe
ten deze woorden voor eeuwig hoogst wonderbaar blijven. 
»Gij hebt mij het hart genomen." Verbazingwekkende 
waarheid! Het hart van Christus genomen! Waardoor en 
door wie? Door de aantrekkingskracht van een zondaar 
door genade behouden, door een die gewasschen is in zijn 
eigen kostbaar bloed en bekleed met zijne eigen heerlijkheid. 

Welk eene heerlijke openbaring van de liefde' Van 
Christus! Doch hetgeen er volgt, openbaart die nog meer. 
»Hoe schoon is uwe uitnemende liefde, mijne zuster, o 
bruid! hoeveel beter is uwe uitnemende liefde dan wijn, 
en de reuk uwer oliën dan alle specerijen!" Indien zulk 
eene openbaring zijner liefde ons hart niet wint, wat zal er 
dan toe in staat zijn? Geen wijn, geen vreugde op aarde 
is Hem zoo aangenaam, als de liefde zijner bruid. Geen 
geur zoo welriekend als de reuk harer oliën. Hij zegt 
haar, dat zij »alle specerijen" overtreft. De gastvrijheid 
van den eigengeregtigen Jood was niets voor Hem, ver
geleken bij de liefde van de zondares, die aan zijne voeten 
viel. Doch zulke vruchten des Geestes groeijen alleen in 
het licht zijner tegenwoordigheid. Planten groeijen nooit 
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goed in de duisternis. Zij mogen een arm, ellendig leven 
leiden, maar dat is alles. »Ik ben het licht der wereld," 
zegt de Heer, »die mij volgt, zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens zien." 

De honiggraat moet eerst gevuld worden door gedul
dige vlijt, voordat zij vloeit. De honig moet van iedere 
bloem vergaderd worden. Dit moest de gewoonte van den 
christen zijn; uit alles iets leerende. Maar, helaas! wij 
gelijken te veel op den vlinder en te weinig op de bij. 
De eerste moge een weinig over de bloem zweven, doch 
hij vliegt weg zonder hare zoetheid gesmaakt te hebben; 
terwijl de laatste er op blijft zitten en er de honig uit zuigt. 
Zoo wordt de voorraadsohuur langzamerhand gevuld. Het 
Woord moet naauwkeurig door ons bestudeerd worden, 
voordat wij het goed kunnen gebruiken. »Uwe lippen, o 
bruid! druppen van honigzeem, honig en melk is onder 
uwe tong, en de reuk uwer kleederen is als de reuk van 
Libanon." Wat is zuiverder dan melk? Wat is zoeter 
dan honig? Wat is voedender dan het eene en meer 
genezend dan het andere? O, dat er steeds woorden 
van vriendelijkheid, zachtmoedigheid, waarheid, geloof, 
hoop en liefde over onze lippen vloeiden! De gemeen
schap met Hem, over wiens lippen genade is uitgestort, 
zal ons dit leeren. Hoe digter ons hart bij Hem is, des 
te warmer zal het zijn, en des te sterker zal onze liefde 
voor Hem ontvlammen. De Heer schenke ons deze 
genade! 
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ELIA DE THISBIET. 

IV. 

DE PBOFEET OP DEN BEEG KARMEL. 

(1 Kon. 18.) 

In het begin van het 18de hoofdstuk werd den profeet 
aen nieuw bevel gegeven. »En het gebeurde na vele da
gen, dat het woord des Heeren geschiedde tot EKa, 
in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan 
Achab; want Ik zal regen geven op den aardbodem." 
De profeet werd hierdoor nit zijne afzondering te Zarfath 
geroepen, om in het openbaar te verschijnen en zich 
wederom aan den koning Achab te vertoonen. Zonder 
tegenspreken volgde Elia deze roepstem. Of de Heer 
zeide: »Ga heen en v e r b e r g n," of: »6a heen en 
ver toon u," hij was door de genade bereidwillig ge
maakt te gehoorzamen. Even gewillig als hij geweest 
was, om zich drie en een half jaar te verbergen, was 
hij het ook, om tegenover den goddeloozen Achab en al 
de Baaispriesters te staan. Laten ook wij ernstig trach
ten als ootmoedige en gehoorzame dienstknechten te wan
delen! Dan zullen wij menige moeijelijkheid overwinnen, 
voor veel strijd bewaard worden en in eenvoudigheid op 
den weg des geloofs voortgaan, terwijl anderen daarover 
twisten. Wanneer wij slechts gewillig zijn om te gehoorza
men, zullen wij nooit twijfelen omtrent den weg, dien wij te 
gaan hebben; *) en het zal ons aan moed noch kracht ont-

*) Onderworpenheid en afhankelijkheid van Goda wil worden door den Hei
ligen Geest zeer gewaardeerd. Deze gezindheid alleen kan ons in tijden van alge-
meenen afval staande honden. Talrijke voorheelden vinden wij hiervan in de Schrift. 
Toen het huis van Eli door het goddelijk oordeel zijn val nabij was, nam Samuël 
het standpunt eens dienstkneehts in, wiens oor geopend was om te hooren. „ Spreek, 
Heer, want uw knecht hoort ," was zijn antwoord op de roepstem Gods. Toen 
gansoh Israël vreesde voor den Mlistijn Goliath, openbaarde David dezelfde 
gezindheid: „Uw knecht zal gaan en strijden . . . " Den Heere Jezus zelf wordt 
in de profeten den titel van dienstknecht gegeven: „Zie, mijn knecht." Verder, 
zoodra de Gemeente in verval kwam, en opgehouden had het huis Gods te zijn 
en het groote huis geworden was, werd den d iens tknechten des Heeren 

vin. 8 
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breken. Het was geen geringe zaak voor Elia zijne aange
name eenzaamheid te verlaten, om voor een toornigen tiran 
te verschijnen, die met zijne goddelooze vrouw aan het 
hoofd stond eener schaar afgodische profeten. Er werd 
daartoe geen geringe mate van zelfverloochening vereischt; 
nogtans was Elia door de genade bereid te volgen. Hij ge
voelde, dat hij niet zicbzelven toebehoorde. Hij was een 
dienstknecht, en daarom had hij zijne lenden altijd omgord 
enizijn oor geopend, om acht te geven op de bevelen zijns 
Heeren, hoedanig die ook zijn mogten. Heerlijk stand
punt! O, dat velen daarop werden gevonden! 

Elia ging alzoo om den koning te ontmoeten, en wij zul
len hem nuvolgen in een der gewigtigste oogenblikken zjyns 
levens. Eer hij echter met Achab in aanraking kwam, ont
moette hij Obadja; en deze ontmoeting is zeer merkwaardig. 
Obadja kwam den profeet geenszins te gemoet met die innige 
hartelijkheid, waarmede de eene broeder den anderen steeds 
moet begroeten, maar veel meer met de koude vormelijkheid 
van een man, die zich veel in de voorname wereld bewo
gen heeft. »Zijt gij mijn heer Elia?" Al wil men ook 
gaarne zulk een gedrag door de onverwachte en plotse
linge verschijning van den profeet verontschuldigen, zoo 
zou men toch met regt bij de ontmoeting van twee dienst
knechten des Heeren meer hartelijke vertrouwelijkheid 
kunnen verwachten. Ook Elia schijnt eene zekere terug-
houdenheid in acht te nemen. » Hij zeide: Ik ben het; 
ga heen, zeg uwen heer: Zie Elia is hier'' (vs. 8). Elia 
gevoelde, dat hij de bewaarder der geheimen Gods was, 
waarvan Obadja niets wist. En hoe had hij ze ook kun
nen wéten? Achabs huis was voorwaar de plaats niet 
om de goddelijk^ raadsbesluiten te leer^n kennen., Obadja 

gezegd, toe zij zich te gedragen hadden (3 Tim. 2: 24). Eindelijk wordt ons 
als een bijzonder kenmerk van het hemeliche Jeruzalem aangegeven, dat zijne 
knechten Hem dienen. En wanneer in den tegenwoordigen tijd een vleesehe-
lijke en wereldsgezinde geest zoovelen dreigt te verslinden, wat is dan het genees
middel P V<5<Sr alle dingen hebben wij behoefte aan den geest eens dienitknechts, 
die ons leert vragen-. ,Spreek, Heer, want uw knecht hoort." O, moge de Heer 
dezen geest meer en meer in ons bewerken! 
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en Elia hadden beiden eene zending te vervullen, die met 
de plaats, van waar zij kwamen, en met den persoon, die 
hen gezonden had, overeenstemde. Het doel van den 
eenen was gras te vinden en de paarden en muildieren 
van Achab in het leven te behouden. Dat van den anderen 
was de aankondiging van Jehova's ontwijfelbaar voornemen 
om regen te geven, en de terugbrenging van het volk tot 
zijn vorig geloof en zijne vorige onderworpenheid. Maar, zou 
men kunnen zeggen, Obadja was op zijn standpunt even 
groot als Elia, omdat hij zijn heer diende. Maar moest 
dan Achab zijn heer zijn? Ik geloof het niet. Zijne dienst 
bij Achab was voorzeker niet het gevolg zijner gemeen
schap met God. Deze dienst had wel is waar de vreeze 
Gods niet bij hem weggenomen; want de Heilige Geest 
heeft niet vergeten, dit van hem mede te deelen; maar 
het was toch eene treurige zaak voor iemand, die den 
Heer zeer vreesde, den slechtsten onder de afvallige ko
ningen van Israël tot heer te hebben. Dit zou Elia niet 
mogelijk geweest zijn. Hij zou Achab niet als zijn heer 
erkend hebben, hoewel hij verpligt was hem als zijn ho
ning te eerbiedigen. Het is een groot onderscheid onder
daan of medewerker der overheid te zijn. Bij zulk eene 
medewerking kunnen wij niet op de leiding des Geestes 
rekenen, en zij zal steeds een treurige hinderpaal zijn op 
den weg van den dienstknecht des Heeren. Wij willen 
geen oordeel vellen over hen, die meenen hunne krachten 
in de dienst dezer wereld te moeten besteden; maar dit 
moeten wij toch zeggen, dat zij eene zeer lage plaats in
nemen ten opzigte van de dienst huns hemelschen Mees
ters. De beginselen der wereld staan lijnregt tegenover 
de beginselen Gods; en daarom is het moeijelijk te begrij
pen, hoe iemand naar beiden te gelijk handelen kan. Obadja 
is hiervan een opmerkingswaardig voorbeeld. Indien hij 
meer openlijk voor den Heer gehandeld had, zou hij niet 
uoodig gehad hebben te vragen: »Is het mijn heer niet 
aangezegd wat ik gedaan heb?" (vs. 13). Zijn verbergen 
der profeten schijnt naar zijne schatting zulk eene opmer-

8* 
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kelijke zaak geweest te zijn, dat hij zich verwonderde, 
' dat niet allen liet gehoord hadden. Elia behoefde zoo iets 

niet te vragen; hetgeen hij deed, was genoeg bekend. 
Zijne daden in de dienst des Heeren waren geen bijzon* 
derheden in zijne geschiedenis. En waarom niet? Hij 
werd niet belemmerd door de bevelen van het huis van 
Achab. Hij w a s v r i j , en kon daarom voor God hande
len, zonder te letten op de gedachten van Achab of Izébel. 
Maar zoo handelende, moest hij, gelijk het altijd gaat, de 
schuld dragen van de beroering in Israël. »Zijt gij, de 
beroerder Israëls?" (vs. 17) Hoe getrouwer iemand is voor 
den Heer en voor zijne waarheid, des te meer wordt hem 
ten laste gelegd. Wanneer allen in zorgeloosheid slapen, is 
de god dezer wereld tevreden, en kan zijne heerschappij 
ongestoord uitoefenen; maar laat slechts iemand die getrouw 
is te voorschijn komen, dan zal hij spoedig voor een on
ruststoker worden uitgemaakt. En het is ook waar, dat de 
vrede en de orde verstoord worden, die met de openbare 
verloochening van de waarheid en van den naam des Heeren 
verbonden zijn. De aardschgezinde mensch houdt zich 
slechts bezig met de vraag: »Is het vrede?" en bekommert 
er zich verder niet om, of die ten koste der waarheid en der 
heiligheid Gods verkregen wordt. De natuur heeft de rust 
lief, en deze wordt dikwijls, zelfs onder de christenen, ten 
koste der waarheid verdedigd. De dingen die tot de we
reld en het vleesch behooren, zijn naar de gedachten van 
dit geslacht van zooveel belang, dat zij door geen vragen 
van eeuwig gewigt mogen afgebroken worden. Elia dacht 
echter anders. Hij gevoelde, dat de vreedzame slaap der 
zonde tot iederen prijs moest verstoord worden. Hij zag 
het volk in den diepen slaap der afgoderij, en hij wilde 
•het werktuig zijn een storm te doen ontstaan. En hierin 
had hij regt, want de storm van tegenstand is verre te 
verkiezen boven rust en wereldsgezindheid. Het is zeker 
gelukkig, indien het niet noodig is zulk een storm te doen 
ontstaan; doch het is zeer verblijdend, indien er leven 
genoeg is om de rust te verbreken, wanneer de vijand over 
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het volk Gods den ijzeren scliepter wil zwaaijen. Ware 
er in de dagen van Achab en Izébel geen Elia geweest, — 
waren allen aan Obadja of die zeven duizend gelijk ge
weest, dan zonden Baal en zijne profeten eene onoverwin
nelijke magt over de harten van het volk behouden hebben. 
Maar God verwekte een man, die niet voor zijn eigen 
rust bezorgd was, noch voor die van het volk, wanneer 
die rust door het verlies van de eer Gods en van Israëls 
vroegere beginselen moest gekocht worden. In de kracht 
des Heeren vreesde hij niet tegenover een verschrikkelijk 
leger van achthonderd en vijftig profeten te staan, wier 
onderhoud van het bedrog des volks afhankelijk was, en 
aan wier hoofd eene booze vrouw stond, die baren zwak
ken gemaal leiden kon, zoo als zij wilde. Er was voor
zeker eene groote mate van geestelijke kracht en volhar
ding, eene diepe overtuiging van de werkelijkheid der god
delijke waarheid, een helder inzigt in Israëls treurigen toe
stand noodig, om iemand te bewegen zijn rustig verblijf te 
Zarfath te verlaten, zicb te midden der vereerders van Baal 
te begeven, en daardoor zich bloot te stellen aan den he-
vigen storm van tegenstand. Elia had het, menschelijk 
gesproken, veel verkieslijker kunnen vinden in zijne af
zondering te blijven en Baal en het sterke bolwerk der 
afgodendienst onaangetast te laten. Maar dit was hem on
mogelijk , en daarom treedt bij den toornigen koning Achab 
met die ernstige en doordringende woorden te gemoet: 
»Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, 
daarmede, dat gijlieden de geboden des Heeren verlaten 
hebt en de Baals nagevolgd zijt." (vs. 18) 

Wel toegerust betrad de profeet de kampplaats; want 
hij kwam uit het «heilige der heiligen." Hij had in 
de eenzaamheid geleerd zichzelven te verloochenen en 
te beheerschen, en slechts daardoor was hij bekwaam ge
maakt om in iedere omstandigheid, waarin hij komen 
zou, naar den wil Gods te handelen. Elia was geen on
bezonnen, woeste'strijder; daarvoor was hij te veel met 
den Heer in gemeenschap geweest. Hij was van een 
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plegtigen ernst doordrongen eer hij geroepen werd de 
profeten van Baal te ontmoeten. Hij stond vóór hen in 
die rustige verhevenheid en heilige waardigheid, die 
steeds zijn optreden kenmerkte. Wij zien bij hem geen 
haast, geen ontsteltenis noch onbeslistheid. Hij stond 
voor God en daarom was hij rustig. In zulke omstan
digheden wordt de geest des menschen op de proef ge
steld. Niets dan de kracht Gods kon Elia in zijne bui
tengewone roeping op den berg Karmel staande houden. 
«Hij was een mensch van gelijke beweging als wij," en 
daar hij de eenige was in zijn tijd, die geestelijke kracht 
genoeg bezat, om openlijk voor God tegenover de magt 
der afgoderij uit te komen, zal de vijand wel getracht heb
ben hem in te fluisteren: Wat voor een man zijt gij, 
om alzoo op te treden als de eenige strijder voor het ou
de geloof van Israël! Maar God hield zijn dienstknecht 
staande. En dit zal Hij altijd doen, indien wij slechts bij 
Hem blijven. Indien Obadja getrouw geweest was tegen
over Achab en Izébel, zou de Heer hem geholpen hebben, 
en zou hij, in plaats van Achabs dienaar, Elia's mede
strijder geweest zijn in deze groote hervorming. Doch dit 
was niet het geval, en daarom kwelde hij, gelijk eenmaal 
Lo t , »zijne regtvaardige ziel" met de dwalingen en onge-
regtigheden van een afgodisch huis. O, geliefde lezer, dat 
wij hem daarin niet gelijken! Laten wij niet door dergelijke 
verbindingen met da beginselen en plannen dezer wereld 
aan de aarde geketend zijn! De hemel is ons vaderland, 
en daar is onze hoop. Wij zijn niet van de wereld; Jezus 
heeft ons gekocht en van haar vrijgemaakt, opdat wij als 
lichten schijnen en als hemelsche menschen wandelen zou
den, totdat wij in onze hemelsche rust zullen ingegaan zijn. 

Elia bewees echter niet alleen door zijn gedrag en 
door zijne handelingen, dat hij een dienstknecht Gods was, 
maar ook dat hij in die beginselen, waarop de zoo noodige 
hervorming moest gegrond worden, door God onderwezen 
was. Zijn persoonlijk gedrag zou weinig gebaat hebben, 
indien het gezonde geloof hem ontbroken had. Het was 
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zeer gemakkelijk een lederen gordel om te doen en eene 
ernstige en waardige houding aan te nemen, maar toege
rust te zijn met de goddelijke beginselen is noodig, om 
iemand bekwaam te maken een herstellenden invloed op 
de menschen van zijn tijd uit te oefenen. Elia bezat deze 
noodige eigenschappen. Zoowel in zijn optreden als in zijn 
geloof vertoonde hij zich in den volsten zin des woords als 
een hervormer. In het bewustzijn, dat hij in het bezit 
van een geheim was, dat zijne broeders van de onheilige 
slavernij van Baal bevrijden zou, zeide hij tot Achab: » Nu 
dan, zend heen, verzamel tot mij het gansche Israël op 
den berg Karmel, en de vierhonderd en vijftig profeten van 
Baal, en de vierhonderd profeten van het bosch, die van 
de tafel van Izébel eten" (vs 19). Hij was besloten om Baal 
en den God Israëls voor het aangezigt des volks tegenover 
elkander te plaatsen. Hij gevoelde, dat hij de zaak op de 
proef moest stellen. Zijne broeders mogten niet langer Op 
twee gedachten hinken. Welk eene kracht ligt er in de 
woorden van den profeet, toen hij voor het vergaderde 
Israël stond: »Hoe lang hinkt gijlieden op twee gedach
ten? zoo de Heer God is, volgt hem na, en zoo het 
Baal is, volgt hem na" (vs21)I Dit was zeer eenvoudig. 
De profeten van Baal konden dit niet tegenspreken. Elia 
eischte beslistheid. Voor geen van beiden kon iets gewon
nen worden met onbeslistheid. »Och of gij koud waart, óf 
heet!" Wij weten uit de woorden des Heeren tot Elia in 
het Volgende hoofdstuk, dat er zeven duizend iü Israël 
waren, die hunne knie voor Baal niet gebogen hadden, 
en die, gelijk wij mogen veronderstellen, slechts op eene 
sterke hand wachtten, om de standaard der waarheid op 
nieuw te planten en zich om haar te scharen. Niemand 
van hen zou tot zulk een stap moed en kracht genoeg gehad 
hebben; maar ongetwijfeld hebben zij zich verblijd over 
de vastberadenheid en bekwaamheid van Elia. Zoo is het 
dikwijls gegaan in de geschiedenis van Gods volk. In 
tijden der treurigste dujsternis waren er altijd, die over het 
diepe verval in stilte zuchtten, die naar het aanbreken van 



124 

het geestelijk licht verlangden, en de eerste stralen daarvan 
met vreugde begroetten, doch wie het aan kracht ontbrak 
anderen te verlichten. Zoodra er echter een opstond, die 
kracht genoeg had om het licht op den kandelaar te plaat
sen en een openlijk getuigenis der waarheid af te leggen, 
werden zij door zijn optreden uit hunne schuilplaats te voor
schijn geroepen, en sloten zij zich bij hem aan. Zoo was 
het in de dagen van Elia. Hij was de eenige, die met 
kracht en moed de dwaling openlijk durfde tegenstaan en 
daardoor eene groote hervorming bewerkte. Met hemelsche 
kracht en hemelsch licht zien wij hem de vesting van Baal 
innemen, de tafel van Izébel omverwerpen, *) de geheele 
Baalsdienst met al hare plegtïgheden als dwaasheid ten toon 
stellen, en door Gods genade eene zedelijke omwenteling 
onder het volk bewerken, daar hij de vele duizenden van 
Israël in ware zelfvernedering in het stof bragt, en het bloed 
der profeten van Baal met het water van de beek Kison 
vermengde. Welk eene genade van God om voor zijn 
misleid volk zulk een bevrijder te verwekken! En welk 
een doodsteek voor de profeten van Baal! Nooit zullen 
zij hunnen goden onwilliger offer gebragt hebben, dan het
geen de profeet voorstelde. Het was de zekere voorbode 
van hunnen val. Hoe afkeerwekkend is hunne houding! 
»En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelven 
met messen en met priemen, naar hunne wijze, totdat 
zij bloed over zich uitstortten;" en zij riepen onophoude
lijk: nO Baal, antwoord ons!" Helaas! Baal kon hooren 
noch antwoorden. De ware profeet die ten volle van de 
dwaasheid van het geheele tooneel overtuigd was, spotte 
met hen. Zij riepen nog luider en sprongen tegen het al
taar; maar alles was te vergeefs. Zij zouden nu voor de 
oogen des volks ontmaskerd worden; hun handwerk was in 

*) De valsche godsdienst heeft altijd de gnnst dezer wereld gezocht en ge
noten; de waarheid is altijd het klaarste en zuiverste aan het licht getreden, wan
neer de wereld zich tegenover haar plaatste. , De profeten van het bosch aten van 
Izêbels tafeL" Had Izébel geen tafel gehad, dan had zij ook geen profeten gehad. 
Het was hare tafel en niet hare ziel, die zij zochten. 
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gevaar; dezelfde handen, die zich door hunnen invloed zoo 
dikwijls tot duivelsche aanbidding hadden opgeheven, waren 
nu spoedig bereid om ze te grijpen en naar verdienste te 
straffen. Daarom mogten zij wel roepen: » O Baal, antwoord 
ons!" O , hoe plegtig en hoe waar zijn de woorden van 
Jeremia: «Vervloekt is de man, wiens hart van den Heer 
afwijkt!" Het doet er niet toe, op wien of waarop wij ons 
vertrouwen stellen, zij het op een godsdienstig stelsel, of op 
godsdienstige gewoonten, of op iets anders van dien aard,— 
het is eene scheiding met het hart van den Heer,.en de vloek 
zal daarop volgen. Als de laatste strijd komt, zal het te 
vergeefs zijn Baal aan te roepen; daar zal geen stem of 
antwoord zijn. Hoe verschrikkelijk is de gedachte aan de 
scheiding van den levenden God! Hoe treurig is het aan 
het einde te ontwaren, dat wij op een gebroken rietstaf 
vertrouwd hebben! O, geliefde lezer! indien gij in het 
vergoten bloed van Jezus nog geen vrede gevonden hebt 
voor uw schuldig geweten, indien gij bij de gedachte voor 
God te moeten verschijnen, het minste gevoel van vrees 
bespeurt, veroorloof mij dan de ernstige vraag van den 
profeet aan u te doen: » Hoe lang hinkt gij op twee ge
dachten?" Waarom blijft gij van verre staan, wanneer 
de Heer Jezus u noodigt tot Hem te komen en zijn juk 
op u te nemen? Geloof mij, er komt een oogenblik, in
dien gij uwe toevlugt niet tot Jezus hebt genomen, dat 
Eén, grooter dan Elia, met u spotten zal. Neem de 
ernstige woorden ter harte, die wij in Spr. 1 : 24—27 
vinden: «Dewijl ik geroepen heb, en gijlieden gewei
gerd hebt; mijne hand uitgestrekt heb, en er niemand was, 
die opmerkte; en gij al mijnen raad verworpen, en mijne 
bestraffing niet gewild hebt; zoo zal ik ook in ulieder ver
derf lagchen, ik zal spotten, wanneer uwe vreeze komt. 
Wanneer uwe vreeze komt gelijk eene verwoesting, en uw 
verderf aankomt als een wervelwind; wanneer u benaauwd-
heid en angst overkomt; dan zullen zij tot mij roepen, 
maar ik zal niet antwoorden." Ontzettende woorden! En 
hoeveel verschrikkelijker zal de werkelijkheid zijn! Daarom 
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vlugt tot Jezus; snel tot de geopende bron, en zoek daar 
rust, voordat de storm van den toorn en het oordeel Gods 
over uw hoofd losbreekt. » Als eenmaal de heer des huizes 
opgestaan is en de deur gesloten heeft," dan zijt gij verloren, 
voor eeuwig verloren. Denk hierover na, geliefde lezer! 
en laat de satan uwe kostbare ziel niet met zich in het 
eeuwige verderf slepen. 

Beschouwen wij nu hetgeen verder gebeurt. De profe
ten van Baal hadden eene volkomen nederlaag geleden; 
zij hadden te vergeefs gesprongen, zich gesneden en geroe
pen; hunne geheele godsdienst was bewezen bedrog te zijn. 
Het gebouw der dwaling was in puin gestort, en nu ont
brak niets meer, dan het prachtige gebouw der waarheid 
op te rigten voor de oogen van hen, die zoo langen tijd 
door bedrog en leugen gevangen gehouden waren. «Toen 
zeide Elïa tot het gansche volk: Nadert tot mij. En al het 
volk naderde tot hem; en hij h e e l d e h e t a l t a a r des 
H e e r e n , d a t v e r b r o k e n was . En Elia nam twaalf 
steenen, naar het getal der stammen van de kinderen Ja-
kobs, tot welken het woord des Heeren geschied was, zeg
gende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die 
steenen het altaar in den naam des Heeren." (vs. 30—35) 
Het is altijd goed? geduldig te wachten. Het oogenblik zal 
komen, waarin de Waarheid aan het licht gebragt wordt. 
Al zoekt ook de dwaling zich in het eerwaardige kleed 
der oudheid te hullen, zoo zal toch het oogenblik komen, 
waarop dit kleed weggenomen en zij in hare geheele 
naaktheid en afschuwelijkheid ten toon gesteld zal worden. 
Dit gevoelde Elia, en daarom kon hij rustig het geschikte 
oogenblik afwachten om een beteren weg aan te toonen. 
Een diep en juist inzigt was er noodig in de gedachten en 
wegen Gods, om zulk een weg van volharding te kunnen 
inslaan. Wanneer Elia in die beginselen oppervlakkig on
derwezen geweest ware, zou hij met veel meer spoed de 
waarheid aan het licht gebragt en tegen zijne tegenstanders 
een opstand verwekt hebben. Maar een verheven geest han
delt nooit overijld, nooit in onrast. Elia was zulk een waar-
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lijk verheven, onafhankelijk en heilig man— een man die 
bij iedere gebeurtenis in zijne buitengewone loopbaan eene 
hemelsche waardigheid aan den dag legde. Toen hij op den 
berg Karmel stond en de vruchtelooze pogingen der pro
feten van Baal aanschouwde, verscheen hij als een, die 
zich zijner hemelsche zending volkomen bewust is; hij ver
toonde zich in zijn geheele gedrag als een profeet des 
Heeren. En naar welke beginselen handelde Elia? Hij 
erkende de eenheid des volks. Het eerste wat hij deed, 
was het «verbroken altaar des Heeren te herstellen." Dit 
was Israëls middelpunt, en hierop vestigde ieder waar her
vormer zijne opmerkzaamheid. Zij, die eene eenzijdige 
hervorming zoeken te bewerken, zijn tevreden omver te 
halen hetgeen valsch is, zonder voort te gaan en een ge
schikt fondament te leggen, waarop het nieuwe gebouw 
kan opgetrokken worden. Zulk eene hervorming kan echter 
geen stand houden; zij zal te veel van den ouden zuurdee-
sem behouden, om eene getuigenis te zijn. Het altaar van 
Baal moest niet alleen omvergehaald, maar het altaar des 
Heeren opgerigt worden. Sommigen willen op het altaar 
van Baal den Heer offeren; met andere woorden, zij wil
len een verkeerd stelsel behouden en zijn tevreden dit 
den regten naam te geven. Maar het eenige middelpunt 
van vereeniging, dat God erkent, is de naam van Jezus. 
Het volk van God moet niet als leden van een stelsel, maar 
als leden van Christus beschouwd worden. God beschouwt 
ze zoo; en het is onze roeping ons daarvoor te houden, 
waarvoor de Heer ons houdt, en deze heerlijke plaats 
openlijk in te nemen. 

Verder zien wij, dat Elia in zijne handelwijze op den berg 
Karmel de onverbreekbare eenheid van Israël niet vergat. 
«Hij nu n a m t w a a l f s t e e n e n , n a a r h e t g e t a l d e r 
s t a m m e n v a n de k i n d e r e n J a k o b s , tot welken het 
woord des Heeren geschied was, zeggende: «Israël zal uw 
naam zijn." Hij bouwde op het ware fondament. Salomo had 
het niet beter kunnen doen. Hij moest in innige gemeen
schap met God staan, om de eenheid der twaalf stammen 
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Israëls te erkennen in een tijd, waarin zij verdeeld, ver
zwakt en afgevallen waren. Dit wil de Heilige Geest echter 
altijd bewerken. De twaalf stammen moeten nooit opgege
ven worden. Al zijn zij door hun eigen zwakheid en 
dwaasheid verstrooid en verdeeld, de God van Israël kan 
slechts aan hen denken in deze on ver breekbare eenheid, die 
zij eenmaal openbaarden en zij later weder openbaren zul
len, als zij door den waren David vereenigd, in heilige ge
meenschap de voorhoven des Heeren eeuwig betreden zullen. 
De profeet Elia nu zag dit alles door den Heiligen Geest. 
Met het oog des geloofs doorliep hij dien langen, treurigen 
tijd van Israëls vernederende slavernij en beschouwde ze 
in hunne zigtbare eenheid — niet meer als Israël en Juda, 
maar als Israël —»Israël zal uw naam zijn." Zijn hart was 
niet bezig met Israël gelijk het was, maar met hetgeen God 
gezegd heeft, en dat was geloof. Het ongeloof mogt zeg
gen: Gij neemt een te hoog spandpant in, het is slechts 
verbeelding van twaalf stammen te spreken, als er slechts 
tien aanwezig zijn; het is dwaasheid van eene onverbreek-
bare eenheid te spreken, als er niets dan scheiding te zien 
is. Dit zal altijd de taal van het ongeloof zijn, hetwelk 
de gedachten Gods niet vatten kan. Het is evenwel het 
gelukkige voorregt van den man des geloofs zijn geest op 
de onwrikbare getuigenis Gods te doen rusten. « I s r a ë l 
z a l uw n a a m zijn." Heerlijke belofte! Mets kon haar, 
zelfs niet voor een oogenblik, veranderen. Noch Rehabe-
ams kinderachtig gedrag, noch Jerobeams slimme staatkun
de, noch Achabs nietswaardigheid kon Elia verhinderen 
het verheven standpunt van een Israëliet in te nemen —• 
het standpunt van een aanbidder voor een altaar, dat ge
bouwd was »van twaalf steenen, naar den naam der twaalf 
stammen Israëls." 

Wij zien dienzelfden alles omvattenden blik bij Hiskia, 
den koning van Juda, toen hij beval, dat het brand- en 
zondoffer voor g a n s c h Israël zou geslagt worden. Het 
geloof wordt nooit door de omstandigheden der menschen 
beperkt; het verlaat zich in heilige afhankelijkheid op 
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het woord Gods en zal met niets minder, dan hetgeen 
Gods woord geeft, bevredigd zijn. Hetzelfde geldt voor ons 
christenen. Als wij op de influisteringen der ongeloovige 
natuur acht geven, dan zullen wij onze gedachten over de 
Gemeente in haren tegenwoordigen, ellendigen toestand 
in deze wereld moeten beperken; als het geloof echter 
onze leidsman is, dan zal het ons omhoog heffen, en ons 
de Gemeente in hare onverbreekbare eenheid en goddelijke 
volmaaktheid, als het ligchaam van Christus, in den hemel 
doen aanschouwen. Niet die vleeschelijke, wereldsgezinde 
stelsels, die van eeuw tot eeuw onder de menschen heb
ben veld gewonnen, noch die ontelbare sekten, die zich 
over de geheele godsdienstige wereld uitgebreid hebben, 
is de Gemeente — o neen! om een regt denkbeeld van 
haar te verkrijgen, moeten wij ons boven den dampkring 
dezer aarde verheffen; want, gelijk van het verheerlijkt 
Hoofd, kan ook van haar gezegd worden: «Zij is hier 
niet; zij is opgestaan." Gode zij dank, dat het alzoo is! 
Aan zoogenaamde godsdienst, aan eene uiterlijke belijde
nis ontbreekt het niet; maar het heilige karakter der Ge
meente is nergens te vinden. Deze zoeken wij te vergeefs 
onder de wereldsgezindheid, huichelarij en koude vorme
lijkheid der vele partijen. Het tegenwoordige Christen
dom is bijna geheel en al vervallen; de grofste zonden 
vindt men daar vereenigd, en het verschrikkelijkste is , 
dat men alles in het gewaad eener heilige belijdenis en 
heilige woorden zoekt te hullen. Gelukkig zijn er eenige 
uitzonderingen; er zijn eenige namen, die door de genade 
Gods «hunne kleederen niet bevlekt hebben." Er zijn de
zulken, die den Heer met een rein hart zoeken te dienen. 
De Heer vermeerdere hun getal; Hij leide hen, opdat zij 
te zamen in heilige en liefderijke zamenstemming wande
len, en er te midden der openbare en geheime vijanden 
des Heeren eene getuigenis overblijve! Het is echter eene 
onuitsprekelijk heerlijke zaak, dat de geloovige, trots den 
treurigen toestand der belijdende kerk, in de gelukkige 
herinnering, wat de Gemeente in den hemel is, rusten 



130 

kan. Dit is waarlijk vertroostend; de gedachte daaraan 
is opbeurend, en houdt den geest staande te midden der 
drukkendste omstandigheden. Wij zijn in de beoefening 
om ons hemelsch standpunt te bewaren in gebreke geble
ven; God heeft het echter voor ons bewaard, gelijk Hij 
onszelven bewaard heeft. 

Wij hebben alzoo het beginsel gezien, waarnaar de pro
feet zijne hervorming zocht te bewerkstelligen. Het was het 
juiste beginsel, en God erkende het. Het vuur van den he
mel bragt op eenmaal de profeten van Baal in verwarring, 
bevestigde het geloof van Elia en bevrijdde het volk van zijn 
treurigen toestand om op twee gedachten te hinken. Het 
geloof van Elia gaf God gelegenheid om te handelen. Hij 
had eene gracht gegraven en die met water gevuld; daar
door had hij de moeijelijkheid zoo groot mogelijk gemaakt, 
opdat de goddelijke triomf volkomen zijn zon; en zoo was 
het inderdaad. God beantwoordt altijd het roepen van het 
eenvoudige geloof. » Antwoord mij," zeide de profeet, «ant
woord mij, opdat dit volk erkenne, dat Gij, o Heer! die God 
zijt en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt!" (vs. 
37) De profeet houdt zich alleen met God en zijn volk 
bezig. Hij zegt niet: antwoord mij, opdat dit volk erken
ne, dat ik een waar profeet ben. Neen, zijn eenige wensch 
was, het volk tot den God zijner vaderen terug te voeren. 
En God verhoorde hem. Zoodra hij zijn gebed geëindigd 
had, iiviel het vuur des Heeren, en verteerde dat brand
offer, en dat hout, en die steenen, en dat stof, ja lekte 
dat water op dat in die groeve was. Als nu het gansche 
volk dat zag, zoo vielen zij op hunne aangezigten en 
zeiden: De Heer is God! de Heer is God!" (vs. 38, 39) 
De waarheid overwint. De profeten zijn verward! Elia 
vermengt in heilige verontwaardiging hun bloed met de 
wateren van de beek Kison; en nadat het booze geoordeeld 
was, bleef er geen hinderpaal over voor de mededeeling 
van den goddelijken zegen, dien Elia in deze woorden 
aan Achab bekend maakte: «Trek op, eet en drink: want 
er is een geruisch van een overvloedigen regen" (vs. 41). 



131 

Hoe overeenstemmend zijn deze woorden met het karakter 
van Achab! «Ee t en d r i n k ! " Dat was alles, wat hij 
wist, en wat hij noodig had te weten. Hij was gekomen 
om gras te zoeken, en anders niet. De profeet zeide 
hem, wat hij Verlangde te weten. Hij kon hem niet uit-
noodigen, zich met hem te vereenigen om God voor deze 
héérlijke overwinning te danken; want hij wist wel, dat 
hij aan zulk eene nitnoodiging niet kon beantwoorden. 
En toch waren zij beiden Israëlieten. De een was echter 
in gemeenschap met God en de ander een slaaf der zonde; 
en daarom, terwijl Achab zijn genot vond op te trekken 
om te eten en te drinken, zocht Elia zijn genot in de 
eenzaamheid bij God. Gezegend, heilig, hemelsch genot! 
Wie zou niet liever in deze heilige gemeenschap zijn, 
dan het grove genot des vleesches hebben! 

Laten wij evenwel het onderscheid opmerken tusschen 
het gedrag van Elia in de tegenwoordigheid der menschen 
en in de tegenwoordigheid Gods. Hij had Obadja, een ge-
loovige in treurige omstandigheden, met waardigheid ont
moet; hij was Achab met regtvaardige gestrengheid te 
gemoet gegaan; hij had te midden van duizenden zijner 
dwalende broeders met de vastheid en genade van een 
waren hervormer gestaan, en eindelijk was hij de godde-
looze profeten van Baal met spot en met het zwaard der 
wraak te gemoet getreden. Aldus had hij zich in de te
genwoordigheid der menschen gedragen; maar hoe naderde 
hij tot God? »Hij breidde zich uit voorwaarts ter aarde; 
daarna legde hij zijn aangezigt tusschen zijne knieën" 
(vs. 42). Hoe heerlijk is dit alles! De profeet kende 
zijne plaats voor God en menschen. In de tegenwoor
digheid der menschen handelde hij onafhankelijk, waardig 
en onbeschroomd en in de tegenwoordigheid Gods wierp 
hij zich in ongehuichelden en waren ootmoed neder. O, 
mogten alle dienstknechten des Heeren op dezelfde wijze 
verstaan, hoe zij in iedere omstandigheid hier beneden 
hebben te handelen! 
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De volmaakte Mensch. 
De Heer Jezus Christus is de eenige volmaakte mensch 

geweest, die ooit deze aarde heeft betreden. Hij was geheel 
volmaakt — volmaakt in zijne gedachten, volmaakt in zijne 
woorden, volmaakt in zijne daden. In Hem vereenigden 
zich alle zedelijke hoedanigheden in goddelijke en daarom 
volmaakte evenredigheid. Green enkele trek had de boven
hand boven den andere. Uitnemend waren in Hem ver-
eenigd, een majesteit waardoor men overmeesterd werd en 
een zachtmoedigheid waardoor men zich volkomen in zijne 
tegenwoordigheid te huis gevoelde. De Schriftgeleerden 
en Farizeën bejegenden zijne vernietigende berisping; ter
wijl de arme Samaritaan, en »de vrouw welke eene zondares 
was," zich onverklaarbaar en toch onwederstaanbaar tot 
Hem aangetrokken gevoelden. De eene karaktertrek ver
drong den anderen niet, want alles stond bij Hem in 
heerlijke en voegelijke verhouding. Dit kan men bij elk 
tooneel zijns volmaakten levens nasporen. Ter gelegenheid 
van vijf duizend menschen die hongeren, kon Hij zeggen: 
»geeft gij hun te eten;" en bij hunne verzadiging: nver
gadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren 
ga." Mildheid en spaarzaamheid zijn hier beide volmaakt, 
de eene staat de andere niet in den weg. Beiden schit
teren ze in haren eigenaardigen kring. Onverzadigden 
kon Hij niet van zich wegzenden, evenmin toelaten, dat 
een enkel stukske van Gods gave verloren ging. Met volle 
en milde hand kon Hij in de behoefte van het mensche-
lijke gezin voorzien, maar daarna wilde Hij elk kruimel
tje bewaren. Diezelfde hand, die wijd geopend was voor 
iedere menschelijke behoefte, in welken vorm ook, was 
vast toegesloten tegen alle verspilling. 

Welk eene les voor ons! Hoe vaak ontaardt bij ons welda
digheid in eene onverantwoordelijke verspilling! En anderer 
zijds, hoe vaak wordt onze spaarzaamheid bevlekt door de 
openbaring van een gierigen geest! Menigmaal weigeren onze 
gierige harten zich te openen voor de behoeften, welke ons 
voorgesteld worden; ofschoon wij op andere tijden door moed
willige verkwisting datgene verslingeren, wat mepig behoef
tig evenmensch zou kunnen bevredigen. O! mijn lezer, laat 
ons zorgvuldig het goddelijke beeld bestuderen, hetwelk ons 
in het leven van »den mensch Christus Jezus" voorgesteld 
wordt. Hoe verkwikkend en versterkend voor den inwendi-
gen mensch zich met Hem bezig te houden, die volmaakt was 
in al zijne wegen, en »die in alle dingen de eerste moet zijn." 

(Extrakt uit de spoedig te verschijnen taanteekeningen op Levitikus.") 
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ELIA DE THISBIET. 

v. 
DE PROFEET AAN DEN BERG HOBEB. 

(1 Kon. 19.) 

Onder hen, die in de geschiedenis der christelijke kerk 
eene schitterende plaats hebben ingenomen, zijn er weinigen, 
in wier loopbaan niet somtijds eene opmerkelijke verande
ring heeft plaats gehad. Het eene oogenblik worden zij op 
den berg, het andere in de diepte gezien; heden koesteren 
zij zich in de liefelijke stralen der zon, straks worden zij 
door een hevigen storm geschud. Dit vindt men echter 
niet alleen bij buitengewone persoonlijkheden, maar bijna 
bij ieder christen, al is zijn weg ook nog zoo eenvoudig 
en stil. Het schijnt, dat niemand den weg, die den man 
des geloofs is voorgesteld, gaan kan, zonder hoogten en 
diepten aan te treffen. De weg door de woestijn is moei-
jelijk; en gelukkig voor ons, dat dit zoo is. Ieder verstan
dig mensch zal liever een hobbelig pad dan een gladden 
weg betreden. De Heer weet, hoe noodig het voor ons 
is door moeijelijke en zware wegen geoefend te worden, 
om tot den einde te volharden, en bekwaam te zijn voor 
de roeping, die wij hier te vervullen hebben. Het is mo
gelijk, dat wij zelven de noodzakelijkheid van vele verzoe
kingen en moeijelijkheden niet inzien, en dat onze onge
duldige natuur dikwijls geneigd is, daarover te murmureren; 
maar dit weten wij, dat voor hen, die God liefhebben, alle 
dingen medewerken ten goede. Laten wij daarom stil zijn, 
want dan zijn wij bekwaam van ganscher harte te zeggen: 
«Hij leidde ons op een r e g t e n w e g , om te gaan tot 
e e n e s t a d t e r w o n i n g . " 

Deze gedachten rezen in mij op bij de lezing van de 
omstandigheden, waarin wij den profeet Elia in het 19de 

hoofdstuk aantreffen. Het schijnt, dat hij weinig voorgevoel 
heeft gehad van den vreeselijken storm, die er over zijn 
hoofd zou losbarsten. Hij verliet den top van den berg 

VIII, 9 
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Karmel, en liep door de kracht des Geestes den wagen 
van Acliab vooruit, tot daar men te Jizreël komt (hoofdst. 
18 : 46); doch daar zou hij op een hinderpaal stuiten, hem 
door iemand in den weg gelegd, die zich tot hiertoe op 
den achtergrond had gehouden. Eet was de goddelooze 
Izébel, die, hoewel zij nog niet openlijk was opgetreden, 
daarom toch niet stil gezeten had. Zonder twijfel had zij 
haren invloed bij haren zwakken gemaal doen gelden en 
zijne magt voor hare goddelooze doeleinden gebruikt. Zij 
had den profeten van Baal haar huis geopend en hun een 
disch bereid. En dit had zij gedaan, om de belangen van 
haren heer te bevorderen. Men moet Izébel echter niet 
slechts als eene persoon beschouwen, die op zichzelve 
staat, maar als de vertegenwoordigster eener partij, als 
de verpersoonlijking van een beginsel, dat van eeuw tot 
eeuw vijandig tegen de waarheid Gods gewerkt heeft, en 
dat zich in volkomen rijpheid openbaart in »de groote 
hoer," van wie in de Openbaring gesproken wordt. De 
geest van Izébel is een geest van vervolging, een geest, 
die zijne plannen doorzet door tegen alles op te komen, 
een geest die met kracht en volharding werkt, en in wien 
de duivelsche magt dikwijls te voorschijn treedt. Geheel 
anders openbaart zich de geest van Achab. In hem zien 
wij iemand, die zich volstrekt niet om de godsdienst be
kommert, wanneer hij slechts bevrediging voor zijne vlee-
schelijke en wereldsche lusten vinden kan. Er lag hem 
niets aangelegen tusschen Jehova en Baal partij te kiezen. 
Izébel kon gerust naar haren zin heerschen en regeren. 
Zij droeg er zorg voor zijne lusten te bevredigen, terwijl 
zij met ijver en voorbedachtzaamheid zijne magt in haren 
tegenstand tegen de waarheid gebruikte. De Achabs wor
den ten allen tijde bevonden de geschikte werktuigen voor 
de Izébels te zijn. Daarom vinden wij in de Openbaring, 
waar al de beginselen, die van ouds werkzaam waren, 
en het nog zijn of zijn zullen, tot hunne volle ontwikke
ling komen, de groote hoer zitten op het wilde beest, 
dat is, de verdorven godsdienst beheerscht de wereldsche 
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raagt, of de geest van Izébel gebruikt den geest van 
Achab. Dit alles bevat eene ernstige les voor het tegen
woordige geslacht; en »die ooren heeft om te hooren, die 
hoore!" De menschen stellen van dag tot dag minder 
belang in de waarheid Gods op aarde. Christus en Belial 
staan voor hen gelijk, wanneer slechts de raderen der 
groote machine van het nuttigheidsbeginsel niet in hunne 
beweging gestoord worden. Men mag gelooven, wat men 
wil, indien men zijn geloof slechts op den achtergrond 
houdt en met ijver en inspanning de wereldsgezindheid 
huldigt. Dat is de geest en de rigting van den tegen-
woordigen tijd; en er is niets meer noodig, dan dat een 
geest van Izébel opstaat, om de menschen verder te 
voeren op den weg, dien zij reeds zijn ingeslagen — een 
weg, die zeker en voor altijd eindigen zal in de donker
heid der duisternis. Ernstige, hoogst ernstige waaarheidt 
Daarom zeg ik nogmaals: »Die ooren heeft om te hoo
ren, die hoore!" 

Wij hebben gezegd, dat Elia door Izébel op een hin
derpaal stiet, die hem geheel scheen te overwinnen. »En 
Achab zeide Izébel aan al wat Elia gedaan had, en allen, 
die hij gedood had, te weten al de profeten, met het 
zwaard" (vs. 1). Let wel: «Achab zeide Izébel aan;" hij 
had geen belang genoeg in de zaak, om er zelf deel aan 
te nemen, en, indien hij er ook belang in gesteld had, 
bezat hij geen moed genoeg. Misschien Scheen hem de 
overvloedige regen in verband te staan met den dood der 
profeten, en daarom kon hij een rustig toeschouwer van 
hunnen dood zijn. Wat gaf hij om Baal of om Jehova? 
Niets. Laat Achab en allen van die school slechts ge
noeg »te eten en te drinken" krijgen, en zij zullen zich 
niet bekommeren over eenige vraag betreffende de waar
heid en de godsdienst. Grove, afschuwelijke zinnelijkheid! 
O, gij kinderen der wereld! die uwe gedachten uitdrukt 
in de woorden: «laat ons eten en drinken, want mor
gen sterven wij!" denkt aan Achab, denkt aan zijn ver
schrikkelijk einde, aan het einde van zijn eten en drinken. 

9* 
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»De honden lekten zijn bloed." En zijne ziel? Ach! de 
eeuwigheid zal haar lot openbaren. 

In Izébel zien wij evenwel eene persoon, die het aan be
langstelling noch geestkracht ontbrak. Voor haar was het 
eene zaak van het grootste gewigt, en zij was besloten met 
beslistheid te handelen. »Toen zond Izébel een bode tot Elia, 
om te zeggen: zoo doen mij de goden, en doen zoo daartoe, 
voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uwe ziel stel
len, als de ziel van één hunner." (vs. 2) De profeet 
werd dus nu geroepen, om den storm der vervolging te 
verduren. Op den berg Karmel had hij tegenover al de 
profeten van Baal gestaan; tot daartoe was zijne loopbaan 
eene overwinnende geweest; maar nu scheen, naar zijne 
meening, zijne zon te zullen ondergaan en de gezigtein-
der duister te worden. «Toen hij dat zag, maakte hij zich 
op, en ging heen, om zijns l e v e n s w i l , en kwam te 
Berséba, dat in Juda is; en liet zijn jongen aldaar. Maar 
hij zelf ging henen in de woestijn eene dagreis, en kwam, 
en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijne ziel 
stierve, en zeide: Het is genoeg, neem nu, Heer! mijne 
ziel, want ik ben niet beter dan mijne vaderen." (vs. 
3 , 4) Elia is geheel ontmoedigd; hij beschouwt alles door 
de duistere wolken, waarin hij gehuld is; naar zijne ge
dachte was zijn geheele arbeid te vergeefs geweest, en had 
hij zich nu slechts neder te leggen en te sterven. Zijn 
geest, neder gebogen door de schijnbaar vruchtelooze poging 
om het volk tot zijn geloof terug te brengen, verlangde 
de rust in te gaan. In dit alles ziet men de werking van 
ongeduld en ongeloof. Toen Elia op den berg Karmel 
stond, begeerde hij niet te sterven; integendeel, daar was 
alles triomf; daar scheen hij iets tot stand gebragt te heb -
ben; en daarom dacht hij niet aan sterven. De Heer wilde 
echter zijn dienaar niet alleen toonen, wat hij »doen," maar 
ook wat hij »lijden" moest. Het eerste willen wij gaarne; 
tot het laatste zijn wij minder bereid. En toch wordt de 
Heer even goed verheerlijkt door een volhardenden lijder, 
als door een werkzamen dienstknecht. Het leven van 
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iemand, die door de 'genade bekwaam is gemaakt, om in 
een langdurig lijden te volharden, is voor God een even 
welriekend offer, als de vruchten van een werkzamen 
dienstknecht. Dit moest de profeet verstaan hebben. Maar 
ach! zijn hart was slechts vervuld met droefgeestigheid 
en moedeloosheid. Onder de dienaren des Heeren zijn er 
weinigen, die niet op den een of anderen tijd zeer verlangd 
hebben, hunne wapenrusting neder te leggen en van de 
bezwaren van den strijd verlost te worden, vooral in een 
tijd, waarin hunne moeite en hunne getuigenis te vergeefs 
schenen te zijn, en waarin zij zichzelven als overbodig 
beschouwden. Doch wij moeten wachten op den tijd des 
Heeren, en tot zoolang met geduld en niet al klagende 
onzen weg vervolgen. Er is een groot onderscheid tus-
schen het verlangen, om van onze verzoekingen en ons 
lijden bevrijd te worden, en het verlangen om in het huis 
des Vaders te zijn. De gedachte aan de rust is ongetwij
feld onuitsprekelijk zoet voor iederen arbeider. Het is ver
kwikkend aan de vele woningen te denken, die voor ons 
verworven zijn door het bloed van onzen Heer Jezus Chris
tus, verkwikkend zich in den tijd te verplaatsen, wanneer 
onze liefderijke God alle tranen uit onze oogen zal wis-
schen, verkwikkend aan die groene weiden en levende 
bronnen te denken, waarheen het Lam zijne kudde in 
de toekomende eeuw der heerlijkheid leiden zal, — met 
één woord, de gansche toekomst, die zich aan het oog 
des geloofs vertoont, is hoogst verkwikkend en zoet; maar 
dit geeft ons geen regt uit te roepen: »Zoo neem nu, 
Heer! mijne ziel." Alleen een ongeduldig gemoed kan zóó 
spreken. Een geheel andere geest ademt in de woorden 
van Paulus: »Want ik word van deze twee gedrongen, 
hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Chris
tus te zijn: want dat is zeer verre het beste. Maar in het 
vleesch te blijven, is noodiger om uwentwil. En dit ver
trouw en weet ik , dat i k z a l b l i j v e n , en m e t u a l l e n 
aa l v e r b l i j v e n t o t u w e b e v o r d e r i n g en bl i jd
s c h a p d e s ge loof s . " (Fil, 1 : 23—25) Dit zijn woorden 
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van een waarlijk christelijk gemoed. De dienaar der Ge
meente moet het welzijn der Gemeente en niet zijn eigen 
voordeel zoeken. Had Paulus aan zichzelven gedacht, dan 
zou hij geen oogenhlik langer op aarde gebleven zijn; maar 
nu hij op de Gemeente zag, wenschte hij te blijven tot be
vordering en blijdschap des geloofs. Dat had ook de wensch 
van Elia moeten zijn; hij had moeten begeerd hebben te blij
ven tot welzijn des volkë. Doch hier faalde hij. Hij was on
der den invloed des ongeloofs in de woestijn gevloden, en 
dat wel om zijn leven te redden; en daarna wenschte hij, 
dat zijne ziel zou weggenomen worden, om de verzoekin
gen te ontgaan, die aan zijne bediening verbonden waren. 

Doch de Heer kan zijn dienstknecht in genade te gemoet 
komen, ook wanneer hij onder een jeneverboom slaapt! »Hij 
weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof 
zijn;" en daarom tracht Hij hem voor zijne verdere bedie
ning te verkwikken en te versterken, in plaats van zijne 
dwaze en moedelooze bede te verhooren. Dit is niet de han
delwijze van den mensch, maar, geprezen zij zijn naam! 
die van God, wiens wegen en gedachten niet de onze 
zijn. De mensch handelt dikwijls hard en ongevoelig met 
zijn evenmensen; zelden spaart hij hem, maar behandelt 
hem met ongeduld en strengheid. Zóó doet God niet. Hij 
heeft steeds medegevoel voor ons. Hij verstond Elia; Hij 
dacht aan hetgeen hij nog zoo even voor zijn naam en 
waarheid had gedaan; en daarom wilde Hij hem dienen 
in de ure der moedeloosheid. »En Elia legde zich neder, 
en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem 
een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet! En hij 
zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op 
de kolen gebakken en eene flesch met water; alzoo at hij, 
en dronk, en legde zich wederom neder. En de engel des 
Heeren kwam ten auderen maal weder, en roerde hem 
aan, en zeide: Sta op, eet! want de weg zou voor u te 
veel zijn. Zoo stond hij op, en a t , en dronk; en hij ging 
door de kracht derzelver spijs veertig dagen en veertig 
nachten, tot aan den berg Gods, Horeb." (vs. 5—8) 
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De Heer weet beter dan wij, hetgeen van ons geëischt kan 
worden, en in zijne genade geeft Hij ons zooveel kracht, 
als Hij weet, dat wij noodig hebben. De profeet wilde 
uit moedeloosheid slapen; doch de Heer wilde hem voor 
zijne toekomstige dienst verkwikken en sterken. Zoo ging 
het ook den discipelen in Gethsemané, die, nedergebogen 
door diepe smart over hnnne schijnbaar vervlogen hoop, 
zich aan een diepen slaap overgaven; terwijl de Heer 
bezig was voor de verzoekingen, die hen te wachten ston
den, hunne lendenen te omgorden en hunnen arm te ster
ken. Elia at en dronk, en alzoo gesterkt ging hij voort tot 
aan den berg Horeb. En daar zien wij wederom de treu
rige handelwijze van een onrustig gemoed. De profeet 
scheen besloten te zijn, zich geheel aan het werk te ont
trekken. Kan hij onder den jeneverboom niet slapen, dan 
wil hij zich in eene spelonk verbergen. »En hij kwam 
aldaar in eene spelonk, en vernachtte aldaar." (vs. 9) 
Als iemand eenmaal den weg des geloofs begint te verlaten, 
dan is het einde zijner afwijking moeijelijk te bepalen. 
Alleen het volhardende geloof kan ons op den weg tot 
verheerlijking van God staande houden, o m d a t h e t ge
loof ons g e d u l d i g op h e t e i n d e l e e r t w a c h t e n ; 
terwijl daarentegen het ongeloof, hetwelk alleen op de 
omstandigheden ziet, ons tot vertwijfeling brengt. De chris
ten moet hier beneden niets anders dan verzoeking en ellen
de verwachten. Wij mogen dikwijls van rust en bevredi
ging droomen; maar het is slechts een droom. Elia hoopte 
zonder twiifel door zijn optreden eene groote zedelijke 
omwenteling te bewerken, doch in plaats hiervan wordt 
zijn leven bedreigd. Hij had hierop voorbereid moeten 
zijn. De man, die Achab en al de profeten van Baal 
zonder vrees had tegengestaan, had bekwaam moeten zijn 
eene boodschap van eene vrouw met bedaardheid te ontvan
gen. Maar neen! zijn geloof was geweken. Indien men den 
profeet aan den berg Horeb gadeslaat, dan mag men wel 
vragen: Is dat dezelfde man, dien wij kort te voren op den 
berg Kaïmel voor het altaar van twaalf steenen zien staan, 
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en die aldaar op zulk eene heerlijke wijze den God Israëls 
voor de oogen zijner broeders verdedigde? Helaas, j a ! 
zulk een onmagtig schepsel is de mensch, indien hij zich 
niet door een eenvoudig geloof vastklemt aan het woord 
Gods en daardoor wordt staande gehouden. David kon 
op het eene oogenblik in de kracht des gelooft den reus 
Goliath bestrijden, en in het andere zeggen: »Ik zal nog 
eenmaal omkomen door de hand van Saul." Het geloof 
verheft zich boven de omstandigheden, en ziet op God; 
het ongeloof verliest God uit het oog en ziet slechts op 
de omstandigheden. Het ongeloof zegt: »Wij waren in 
onze oogen als sprinkhanen, en alzoo waren wij ook in 
hunne oogen" (Num. 13 : 34). Het geloof zegt: «Wij 
zullen zekerlijk overwinnen.". 

Doch de Heer verlaat zijn dienstknecht niet in de spelonk. 
Hij volgt hem, en tracht hem op zijn post terug te brengen. 
»En ziet het woord des Heeren geschiedde tot hem, en 
zeide tot hem: wat maakt gij Her, Elia?" (vs. 4) Welk 
eene berisping! Waarom verbergde zich Elia in eene spe
lonk? Waarom had hij zijn belangrijken post verlaten? 
Eenvoudig om de boodschap van Izébel, en omdat zijn 
werk niet zoo erkend was geworden, als hij het had ver
wacht. Hij dacht van al zijn arbeid een beteren oogst in 
te zamelen dan eene dreigende boodschap, en daarom zocht 
hij de eenzaamheid eener spelonk, als eene geschikte plaats, 
om aan zijn gevoel toe te geven. l iet is waar, er was 
veel, zeer veel om het gemoed van den profeet ter neder 
te slaan. Hij had zijne stille eenzaamheid tè Zarfath ver
laten, om tegenover het geheele volk te staan, hetwelk 
door Izébel en een leger van goddelooze priesters en pro
feten geregeerd werd. Door Gods genade had hij de 
laatsten uit den weg geruimd; de Heer had vuur van den 
hemel gezonden, als antwoord op zijn gebed; geheel Israël 
scheen de door hem verkondigde waarheid erkend te heb
ben.' Dit alles moet zijne verwachting zeer hoog hebben 
gespannen; doch na dit alles wordt hij met den dood be
dreigd; hij ziet niemand aan zijne zijde staan; hij verlaat 
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de kampplaats en verbergt zich in eene spelonk. Nu is 
het veel gemakkelijker een ander te beoordeelen, dan zelf 
goed te behandelen; en wij moeten daarom in het oordeel 
over zulk een achtingswaardigen dienstknecht des Heeren, 
gelijk Elia, zeer voorzigtig zijn. Evenwel kunnen wij uit 
dit gedeelte zijner geschiedenis veel leering en waarschu
wing trekken. «Wat maakt hij hier?" is eene vraag, 
die wij dikwijls onszelven kunnen doen, als wij door on
geduld of ongeloof de plaats, die ons aangewezen is om 
onze broeders te dienen, verlaten, om onder een jenever
boom te slapen of ons in eene spelonk te verbergen. En 
hoe dikwijls gebeurt dit niet in onzen tijd! Hoevelen laten 
zich niet door ongeloof en teleurgestelde hoop van den 
regten weg der waarheid aftrekken; en hoe dikwijls tracht 
de duivel de dienstknechten des Heeren uit neerslagtigheid 
hunne dienst te doen opgeven! O, laten wij ons oog 
vestigen op Jezus en ons herinneren, dat, hoe ontmoedi
gend alles om ons heen ook zijn moge, de tijd nadert, 
waarin allen, die met eenvoudigheid des harten den Heer 
uit liefde gediend hebben, een vollen loon zullen ontvangen! 
Wij moeten echter zorg dragen, dat wij onze dienst of de 
vruchten daarvan» niet tusschen ons en Christus plaatsen. 
Daarvoor is groot gevaar. Men moge- zich in opregte 
overgegevenheid des harten aan den Heer toewijden, toch 
kan ons werk na korter of langer tijd door de list des 
vijands of door de zwakheid van ons eigen hart veel meer 
waarde voor ons krijgen, dan Christus zelven. Had Elia 
meer aan den God Israëls gedacht, dan zon hij niet uit 
moedeloosheid zijne roeping hebben verlaten. 

Den waren toestand van den profeet leeren wij uit zijn 
antwoord op de goddelijke berisping kennen. »Ik heb 
geijverd," zeide hij, «voor den Heer, den God der heir
scharen: want de kindéren Israëls hebben uw verbond ver
laten, uwe altaren afgebroken en uwe profeten met het 
awaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoe
ken mijne ziel, om die weg te nemen." (vs. 10) Welk 
een onderscheid tusschen deze woorden en de taal op 
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den berg Karmel. Dd&r regtvaardigde hij God, Mer 
regtvaardigt hij zichzelven. D&ar was hij bezig zijne 
broederen te bekeeren door hun de waarheid Gods voor 
oogen te stellen, hier klaagt hij hen aan en telt hunne 
zonden op voor God. 

»Ik heb geijverd," maar »zij hebben mij verlaten." Dit 
was de wijze, waarop de teleurgestelde profeet uit zijne 
spelonk aan den berg Horeb sprak. Hij schijnt zich als 
de eenige te beschouwen, die iets voor God gedaan heeft 
of doet. »Ik ben alleen overgebleven; en zij zoeken mijne 
ziel om die weg te nemen." Dit was het natuurlijke ge
volg van zijn standpunt. Zoodra iemand ophoudt te ge
tuigen, en zich onttrekt aan zijne dienst onder de broeders, 
moet hij beginnen zichzelven te verheffen, om hen aan te 
klagen. Doch tot allen, die zich op deze wijze van hunne 
broeders afscheiden en hen beschuldigen, komt de ern
stige vraag: «Wat maakt gij hier?" «Dieooren heeftom 
te hoor en, die hoore!" 

De profeet wordt nu uit zijne schuilplaats te voorschijn 
geroepen. »En de Heer zeide: Ga uit, en sta op dezen berg 
voor het aangezigt des Heeren. En ziet, de Heer ging 
voorbij, en een groote en sterke wind, scheurende de ber
gen, en brekende de steenrotsen, voor den Heer henen; 
doch de Heer was in den wind niet; en na dezen wind 
eene aardbeving; de Heer was ook in de aardbeving niet: 
en na de aardbeving een vuur; de Heer was ook in het 
vuur niet: en na het vuur het suizen van eeno z a c h t e 
s t i l t e . " (vs. 11 , 12) De Heer wilde door deze plegtige 
en verschillende voorstellingen van zichzelven en zijne da
den aan zijn dienstknecht bekend maken, dat Hij niet 
tot éénen dienaar beperkt was, pm zijne wegen bekend te 
maken. De wind was een bode, en wel een magtige; 
maar hij beantwoordde aan zijn doel niet; en hetzelfde kan 
van de aardbeving en het vuur gezegd worden. Zij dien
den door hunne vreeselijkheid slechts daartoe, om den 
laatste, die klaarblijkelijk de zwakste bode was, — »de 
zachte stilte" — den weg te banen. Op deze wijze werd 
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den profeet getoond, dat hij tevreden moest zijn, een 
dienaar te zijn: en wel één van velen. Hij heeft misschien 
gedacht, dat, wanneer hij met het vreeselijk geweld van 
den sterken wind kwam, het gansche werk door hem zou 
volbragt worden; dat iedere hinderpaal door hem uit den 
weg geruimd en het volk tot de gehoorzaamheid aan den 
God hunner vaderen zou teruggevoerd geworden zijn. Ach, 
hoe weinig verstaat zelfs het verhevenste werktuig zijne 
nietigheid! De overgegevensten, de begaafdsten, de ver-
hevensten zijn slechts steenen aan het groote gebouw, 
slechts schroeven in de groote machine; en wie meent, 
dat hij het geheele werktuig is, bedriegt zich zeer.' Paulus 
mogt planten en Apollos nat maken; maar God gaf den was
dom. En Elia moest leeren, dat God niet om hem verlegen 
was. Hij had nog andere pijlen in zijn koker, die Hij te zijner 
tijd gebruiken kon. De wind, de aardbeving en het vuur 
moesten allen hun werk verrigten, en dan kan de stille, 
zachte stem duidelijk en op eene afdoende wijze gehoord 
worden. Gods eenig doel is , zich te doen verstaan, al 
spreekt Hij ook door de zachte stilte. Elia bleef in de 
spelonk, totdat deze stem zijn oor bereikt had, en toen 
«bewond hij zijn aangezigt met zijn mantel, en ging uit 
en stond in den ingang der spelonk" (vs. 13). Alleen 
vóór den Heer komen wij op onze regte plaats. Wij 
kunnen hooge gedachten van onszelven en van onze dienst 
hebben, totdat wij in de tegenwoordigheid Gods komen; 
dan leeren wij onszelven verbergen. Toen Mozes zich 
in de goddelijke tegenwoordigheid bevond, sidderde hij 
en waagde het niet op te zien. Toen Job daar kwam, 
verfoeide hij zichzelven en deed boete in stof en asch; 
en zoo is het met een ieder geweest, die zichzelven in 
het licht der tegenwoordigheid Gods gezien heeft. Hij 
werd overtuigd van zijne algeheele nietigheid, en leerde 
verstaan, dat God zonder hem werken kon. De Heer 
is altijd bereid de geringste dienst te beloonen; maar 
zoodra iemand met zijne dienst ingenomen wordt, toont 
hem de Heer, dat Hij hem niet meer noodig heeft. Zoo 
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was het met Elia. Hij had zich van het arbeidsveld en 
de kampplaats terug getrokken en zeer begeerd weggeno
men te worden; hij dacht de eenige getuige, eèn verlaten 
en teleurgesteld dienstknecht te zijn, en Jehova plaatst hem 
in zijne tegenwoordigheid; en hier wordt hij ontslagen van 
zijne dienst en hem de namen van zijne opvolgers genoemd. 
»En de Heer zeide tot hem: Ga, keer weder op uwen weg, 
naar de woestijn van Damaskus; en ga daar in, en zalf 
Hazaël ten koning over Syrië; daartoe zult gij Jehu, den 
zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël; enEKsa, 
den zoon van Safat, van Abel-mehóla, zult gij tot profeet 
zalven in uwe plaats. En het zal geschieden, dat Jehu 
hem, die van het zwaard van Hazaël ontkomt, dooden zal; 
en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doo
den. Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, 
alle kniën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen 
mond, die hem niet gekust heeft." (vs. 15—11) Deze woor
den moeten in het gemoed van den profeet veel licht ver*-
spreid hebben. Zeven duizend! — en hij dacht alléén 
overgebleven te zijn. Den Heere ontbreekt het nooit aan 
middelen. Indien de wind niet voldoende is , heeft Hij de 
aardbeving; en als de aardbeving niet voldoende is, heeft 
Hij het vuur; en als het vuur niet voldoende is, heeft Hij 
nde zachte stilte." Alzoo werd Elia onderwezen, dat Is
raël door eene andere dienst, behalve de zijne, zou gediend 
worden. Hazaël, Jehu en EKsa zouden op het tooneel verschij
nen ; en gelijk de zachte stilte in staat was geweest hem uit 
zijne spelonk te roepen, zoo zou ook de genadevolle dienst 
van EHsa, de duizenden getrouwen uit hunne verborgen 
schuilplaatsen te voorschijn brengen. Elia had niet alles 
te doen; hij was slechts één der dienstknechten. «Het 
oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet van noo-
de; of het hoofd tot de voeten: ik heb u niet van noode." 
(1 Kor. 12 : 21) 

Dit Was, dunkt mij, de gewigtige les, die de profeet 
door de indrukwekkende gebeurtenis aan den berg Horeb 
te leeren had. Hij had dien beklommen vol gedachten 
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over zichzelven; hij stond aan den berg Horeb, vervuld 
met het bewustzijn, dat hij de getuige, de e e n i g e getuige 
was; maar hij kwam naar beneden met de verootmoedi
gende maar heilzame overtuiging, d a t hij s l e c h t s één 
was v a n z e v e n d u i z e n d . Welk een onderscheid in 
de beschouwing der zaak! Niemand kan onderwijzen zoo als 
God. Wanneer Hij ons iets leeren wil, dan kan Hij dit 
met goed gevolg. Hij had Elia zijne eigen nietigheid zóó 
leeren kennen, dat hij tevreden was terug te keeren, uit 
zijne spelonk te voorschijn te komen en van den berg af 
te klimmen, al zijne bezwaren en verontschuldigingen te 
laten varen, en ootmoedig, zwijgend, gehoorzaam en ge
willig zijn profeten-mantel over de schouders van een ander 
te werpen. Dit alles is zeer leerrijk. Het zwijgen van 
Elia* nadat hij van de zeven duizend hoorde, is hoogst op
merkelijk. Hij had eene les geleerd, die hij op Karmel 
niet leeren kon — eene, les die noch Zarfath noch de beek 
Krith hem geleerd hadden. Aan die plaatsen had hij veel 
van God en zijne waarheid geleerd; maar aan den berg 
Horeb kwam hij eerst tot inzigt van zijne eigen nietigheid; 
en ten gevolge van dit inzigt geeft hij, van den berg af
komende, zijne dienst aan een ander over. Wij zien in 
dezen waardigen dienaar de volkomenste zelfverloochening 
van het oogenblik af, waarin hij leerde verstaan, dat hij 
slechts één van velen was. Hij bragt eene boodschap aan 
Achab in den wijnberg van Naboth, eene boodschap aan 
Ahazia in de ziekekamer; vervolgens neemt hij afscheid 
van de aarde en geeft de voltooijing van het door hem 
begonnen werk aan andere handen over. Even als Johannes 
de Dooper, die, gelijk wij weten, in de kracht en den 
geest van Elia kwam, was ook hij tevreden, een ander 
in het werk in te leiden en dan zichzelven terug te 
trekken. 0 1 dat wij allen toch meer dit ootmoedig, zelf-
verloochenend beginsel leerden kennen —dit beginsel, het
welk den mensch leert zijn werk te doen, zonder aan zich
zelven te denken, of als het zijn moet, het werk door 
anderen gedaan te zien en zich daarin te verheugen. 
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Johannes de Dooper moest dit even goed leeren als Elia; 
hij moest leeren tevreden zijn, om eene loopbaan, die zoo 
luisterrijk begon, in de duisternis eener gevangenis te ein
digen, terwijl anderen het werk deden. Ook hem kwam 
het vreemd voor, dat het zoo met hem gaan moest; en 
daarom zopd hij boden tot Christus, om te vragen: »Zijt 
gij degene, die komen zou, of verwachten wij een ande
ren?" i AJs of hij had willen zeggen: Kan,het mogelijk 
zijn, dat hij, van wien ik getuigenis gegeven heb, waarlijk 
de Christus is, daar hij mij laat omkomen, mij vergeet 
in de gevangenis van Herodes? 

Even zoo was het met Elia den Thisbiet. Zijne loop
baan was schitterend; hij stond vóór de oogen van Israël 
in al de waardigheid en majesteit van een hemelschen ge
zant, van wiens lippen goddelijke waarheid vloeide, en aan 
wien God uitnemende eer gegeven had; maar toen hij be-
gon^iets van zichzelven te denken, en te zeggen: vik heb 
geijverd, en ik ben alleen overgebleven" toonde de Heer 
hem, dat hij dwaalde, en gaf hem bevel zijn opvolger te 
zalven. Mogten wij Heruit leeren, ootmoedig en zelfver-
loochenend in onze dienst te zijn. Mogten wij nooit den
ken, dat wij iets zijn of iets groots verrigt hebben. En 
al heeft onze dienst ook weinig uitgewerkt, jjoodat wij 
onszelven verachten en verwerpen, mogten wij dan be
kwaam worden op het einde te zien, wanneer alles open
baar zal worden. Dat deed onze dierbare Meester; Hij 
rigtte zijn oog onafgebroken »op de Hem voorgestelde 
vreugde;" Hij lette niet op de gedachten der menschen; 
Hij beschuldigde hen niet, die Hem verwierpen, veracht
ten en kruisigden, maar bad integendeel met stervende 
lippen: «Vader, vergeef het hun!" Genadige Heer! ver
vul ons meer met uwen zachtmoedigen, liefhebbenden en 
vergevensgezinden geest! O, doe ons meer uwe voetstap
pen drukken te midden dezer treurige wereld! 
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Christelijke liefde. 

«Een nieuw gebod geef ik u , dat gij elkander lief hebt; 
gelijk ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt" 
(Joh. 1 3 : 3 4 ) . 

Welk een heerlijk model van liefde wordt ons in deze 
woorden voorgesteld! Wij moeten elkander lief hebben, 
gelijk Christus ons heeft liefgehad. En hoe had Christus 
ons lief? O! Hij beminde ons, niettegenstaande al onze 
zwakheden, onze gebreken en onze zonden. Hij had ons 
niet lief, omdat wij geen gebreken hadden, maar in spijt 
van onze gebreken. Zijne liefde was eene liefde, die zich 
boven alles verheven toonde, en iederen hinderpaal uit den 
weg ruimde. Vele wateren, zelfs de donkere wateren des 
doods, konden de liefde van Jezus niet tegenhouden. Hij 
had ons lief, en gaf zichzelven voor ons over. 

Welnu, dat is ons model. Wij moeten elkander lief
hebben, gelijk Christus ons liefgehad heeft. «Hieraan 
hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons 
gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het 
leven te stellen." «Mijne kinderkens! laat ons niet lief
hebben met den woorde, noch met de tong, maar met 
de daad en waarheid." » Geliefden! laat ons elkander lief
hebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die 
liefheeft, is uit God geboren, en kent God; die niet lief
heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde." 
«Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, 
maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden 
heeft tot eene vefzoening voor onze zonden. Geliefden! 
indien God ons alzoo lief heeft gehad, zoo zijn ook wij 
schuldig elkander lief te hebben." 

Dat is christelijke liefde. Zij is het uitvloeisel der god
delijke natuur in den geloovige. Zij kan zich op verschil
lende wijzen openbaren. Zij kan somtijds moeten berispen, 
kastijden en straffen. Ons goddelijk Voorbeeld moest dit 
ook doen bij degenen, die Hij, niettegenstaande dat, met eene 
eeuwige en onveranderlijke liefde beminde. Men dwaalt, 
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wanneer men denkt, dat de liefde blind is en niet getrouw 
kan zijn. Zulke liefde heeft geen waarde; zij moest laf
heid en niet liefde genoemd worden. Ware liefde ziet 
mijne fouten, en kan ze bestraffen. Zij kan zich met 
mijne zonden bezighouden, om er mij van te reinigen. 
Zij zal juist door mijne dwalingen en verkeerdheden ge
legenheid vinden, zich in hare verhevenheid en heilige 
werkzaamheid te vertoonen. «De liefde is langmoedig, 
zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde 
handelt niet ligtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt 
niet ongeschikt, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet 
verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet 
in de ongeregtigheid, maar zij verblijdt zich in de waar
heid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij 
hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen." »En nu , 
blijft geloof, hoop, liefde, deze drie; doch de meeste van 
deze is de liefde" (1 Kor. 13 : 4—8, 13). 

Doch er zijn twee soorten van liefde, die geheel in tegen
spraak zijn met de schoone schilderij, ons in deze woorden 
voor oogen gesteld. Wij loopen groot gevaar de menschen 
lief te hebben, alleen omdat zij dezelfde meeningen hebben 
als wij; of omdat hunne gewoonten, hun smaak en hunne 
talenten ons aantrekken. Dit is echter geen christelijke, maar 
sektarische liefde. Men heeft alleen lief, die met ons over
eenstemmen of ons door hun karakter aantrekken, Deze 
liefde moge zoo sterk mogelijk bij ons zijn, doch zij is geen 
gehoorzaamheid aan het «nieuwe gebod," geen liefhebben 
van anderen, gelijk Christus ons liefheeft. Voorwaar, het 
is geen christelijke liefde, onze eigen meeningen of ons eigen 
beeld lief te hebben. Neen! christelijke liefde is het beeld 
van Christus lief te hebben, "waar men het ook ontdekt. 

Mogen wij genade verkrijgen, ons op de studie, de aan
kweeking en de beoefening dezer christelijke liefde toe te 
leggen! Mogen wij meer in den geest van Christus in
dringen, dan zullen wij anderen liefhebben, niet omdat zij 
met ons overeenstemmen of ons bevallen, maar omdat zij 
aangenaam zijn aan Christus en zijn beeld vertoonen. 
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ELIA DE THISBIET. 
(Slot.) 

VI. 

DE OPNAME VAN DEN PROFEET. 

(2 Kon. 2.) 

Van het oogenblik, dat Elia zijn mantel over de schou
ders van Elfea wierp, kunnen wij zijne loopbaan zoo goed 
als geëindigd beschouwen. Wel heeft hij nog een paar 
zendingen volbragt, doch zijne dienst in verbinding met 
Israël was met de zalving van EHsa tot profeet in zijne 
plaats afgeloopen. Hij zelf gaf het werk op; »hij maakte 
zich op, en ging heen om zijns lévens wil;" zoodat het, 
menschelijker wijze gesproken, hoog tijd werd aan de zal
ving van een opvolger te denken."* Doch niettegenstaande 
Elia zich in eene spelonk verborg en van daar beschuldi
gingen tegen Israël inbragt •— niettegenstaande hij met-
ongeduld verlangde de aarde te verlaten, waar hij geroe
pen was te arbeiden, had de getrouwe God gedachten van 
genade over hem, zooals zij nimmer in zijn hart konden 
opkomen. De profeet bad om te sterven; en wat deed de 
Heer? Hij wilde hem in een vurigen wagen in den hemel 
opnemen. Welk een onderscheid! Hoe oneindig veel zou 
Elia verloren hebben, indien God zijn wensch vervuld had! 
O, hoe gezegend is het daarom Gode toe te laten op zijne 
wijze met ons te handelen! Wij verliezen er altijd bij, 
indien wij ons in zijne wijze van handelen mengen. En 
toch doet de mensch dit zoo gaarne. Hij wil God niet 
toestaan, zijne eigen wijze van regtvaardigen te kiezen, 
maar wil Hem altijd den weg van verlossing voorschrijven; 
en zelfs wanneer hij zich door de werking des Heiligen 
Geestes aan de regtvaardiging Gods onderworpen heeft, 
zoekt hij , niettegenstaande de herhaalde ervaring van de 
verheven wijsheid Gods, zich gedurig in de goddelijke me
thode van opvoeding te mengen, als kofl hij betere wegen 

voor zich vinden dan God. Vermetele dwaasheid! De 
vin. 10 
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vrucht Hervan zal voor sommigen eeuwig verderf zijn, 
voor anderen tijdelijk verlies in kennis en ervaring van 
het karakter en de wegen Gods. 

Voordat Elia echter in den hemel werd opgenomen, 
ging hij met EHsa van Gilgal naar Beth-el, van Beth-el 
naar Jericho, en van Jericho naar de Jordaan. Al deze 
plaatsen waren in de geschiedenis van Israël van groot 
belang. Beth-el of het huis Gods, was de plaats, waar 
Jakob vroeger den geheimzinnigen ladder gezien had, die 
van de aarde tot den hemel reikte, — eene schoone voor
stelling van de toekomende plannen Gods ten opzigte van 
de hemelsche en aardsche familiën. Naar dezelfde plaats 
ging Jakob op uitdrukkelijk bevel van God, nadat hij 
zich van de bevlekking van Sichem gereinigd had. (Gen. 
35 : 1). Beth-el was derhalve eene plaats van veel betee-
kenis voor het hart van ieder Israëliet; maar helaas! zij 
was verontreinigd geworden. Jerobeam's kalf had de god
delijke beginselen der waarheid, die de ladder van Jakob 
leerde, geheel en al ter zijde gesteld. De ladder voerde 
opwaarts en voorwaarts; opwaarts tot Gods eeuwig voor
nemen der genade; voorwaarts tot de volkomen openbaring 
van dit voornemen in heerlijkheid. Het kalf verbond het 
hart aan een vernederend stelsel van staatkundige gods
dienst, waarin de namen der hemelsche dingen gebruikt 
werden, om de verwezenlijking der aardsche te verzekeren. 
Jerobeatn maakte gebruik van het huis Gods, om het rijk 
Israëls voor zich te bevestigen. Hij was tevreden op den 
grond te blijven, waarop de ladder stond, maar hij had 
geen lust opwaarts te zien. Zijn aardschgezind hart had 
geen verlangen tot die hemelsche hoogten op te klim
men, waartoe de ladder van Jakob voerde; de aarde en 
hare heerlijkheid was alles, wat hij begeerde, en daarom 
was het voor hem hetzelfde, of hij te Beth-el voor het kalf 
van Baal, of te Jeruzalem voor het altaar van Jehova zijne 
knieën boog. Jeruzalem, Beth-el en Dan waren voor hem, 
gelijk voor ieder staatkundig-godsdienstig mensch, bloote 
namen- De godsdienst ïs in de handen van de kinderen 
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dezer wereld slechts een werktuig, waardoor zij tot in het 
binnenste der aarde dringen, en geen ladder, langs welken 
zij van de aarde naar den hemel opklimmen. De mensch 
verontreinigt iedere heilige zaak. Vertrouw hem de reinste 
en heerlijkste waarheid toe, spoedig zal zij bevlekt zijn; 
stel de kostbaarste instelling onder zijne bescherming, spoe
dig zal hij haar in een levenloozen vorm veranderen en de 
daarin uitgedrukte beginselen verliezen. Zoo was het met 
Beth-el en zoo was het met iedere heilige zaak, die aan 
den mensch werd toevertrouwd. 

Ook Gilgal, vanwaar de beide profeten uitgingen, was 
eene plaats van beteekenis. Aldaar wendde de Heer de 
schande van Egypte van zijn volk af (Joz. 5 : 9); daar 
vierde Israël zijn eerste Pascha in het land Kanaan, en 
werd het door bet overjarige koren des lands verkwikt. 
Gilgal was de verzamelplaats voor Jozua en zijne krijgslie
den; vandaar gingen zij uit in de kracht des Heeren, om 
luisterrijke overwinningen op de onbesnedenen te behalen, 
en daarheen keerden zij terug, om zich over den buit te 
verblijden. Alzoo was Gilgal eene plaats, die voor een 
Jood veel aantrekkelijks had en waaraan vele heilige 
herinneringen verbonden waren. Doch ook deze plaats had 
zijne beteekenis verloren. De schande van Egypte rustte 
weder op Israël. De beginselen, die eenmaal met Gilgal 
in verband stonden, hadden hunne kracht op de harten 
verloren. Bochim (de plaats der weenenden) had- reeds 
sedert langen tijd de plaats van Gilgal ingenomen. (Eigt. 
2 : 1—5) Gilgal was een ledige vorm geworden, die 
hoewel oud, toch krachteloos was; want Israël had opge
houden te wandelen in de kracht der waarheid, die daar 
werd geleerd. 

Evenzoo ten aanzien van Jericho. Daar behaalde het 
leger des Heeren onder zijn magtigen aanvoerder zijne 
eerste overwinning in het beloofde land, en werd de kracht 
des geloofs aan den dag gelegd. Eindelijk was het aan de 
Jordaan, dat Israël eene indrukwekkende openbaring van 
de magt van Jehova, in verband met de ark des verbonds 

xo* 
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ontvangen had. De Jordaan was de plaats, waar de dood, 
als voorbeeld, door de magt des levens overwonnen was, 
in wier midden en aan wier oevers Israël de teekenen 
der overwinning over den vijand plantte. 

Deze plaatsen, Beth-el, Gilgal, Jericho en de Jordaan, 
waren alzoo voor het hart van ieder waar kind van Abra
ham van groot belang. Hare kracht en beteekenis waren 
echter verloren. Beth-el had opgehouden het huis Gods te 
zijn, hoewel het dien naam nog behouden had. Gilgal werd 
niet meer aangemerkt als de plaats, waar de schande van 
Egypte afgewend was geworden. De muren van Jericho, 
die door het geloof waren gevallen, waren weder opgebouwd; 
en de Jordaan werd niet meer als het tooneel van de magt 
van Jehova beschouwd. Met één woord, alles was tot een 
blooten vorm, zonder kracht, geworden; en daarom kon de 
Heer reeds ten tijde van Elia tot het huis van Israël 
deze veelbeteekenende woorden spreken: »Daarom, zoo zegt 
de Heer tot het huis Israëls: Zoekt Mij, en leeft. Maar 
zoekt Beth-el niet, en komt niet te Gilgal en gaat niet 
over naar Ber-séba: want Gilgal zal voorzeker gevankelijk 
worden weggevoerd, en Beth-el zal worden tot niet. Zoekt 
den Heer en leeft." (Amos 5: 4—6) Dit is eene gewig-
tige waarheid voor allen, die geneigd zijn aan oude vor
men vast te houden. Door deze veelbeteekenende woor
den leeren wij, dat alleen de goddelijke werkelijkheid der 
persoonlijke gemeenschap met God standhoudt. De men-
schen mogen tot verdediging der vormen op den grooten 
ouderdom er van wijzen; maar waar is een ouderdom, welke 
dien van Beth-el en Gilgal overtreft? En toch hebben ze 
opgehouden te bestaan en zijn tot niet geworden; en 
de geloovige werd vermaand, ze te verlaten en in een
voudigheid des geloofs op den levenden God te zien. 

De profeet nu gaat door de bovengenoemde plaatsen in 
de kracht en waardigheid van een hemelsch mensch. De 
plaats zijner bestemming lag buiten en boven die allen. 
Hij wilde EHsa achterlaten, terwijl hij zelf op den weg 
ten hemel voorwaarts ijlde; maar deze hing hem aan, en 
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vergezelde hem, om, zoo te spreken, tot aan de poorten 
des hemels, en trachtte zijne niet zoo geestelijke broeders 
tot bedaren te brengen, met de woorden: »Zwijgt gij stil." 
Doch Elia trok verder in de kracht zijner hemelsche zen
ding. »De Heer heeft mij gezonden," zeide hij, en, ge
hoorzaam aan het goddelijk bevel, gaat hij door Gilgal, 
Beth-el, Jericho en de Jordaan; en terwijl hij die oude 
vormen en die gewijde plaatsen, welke voor anderen, die 
niet aan Elia gelijk waren, aantrekkingskracht hadden, 
verre achter zich liet, ging hij voort door de kracht eener 
hemelsche hoop. De profeten-zonen mogten aan die vor
men vasthouden, en bij velen hunner eene heilige herinne
ring opgewekt worden; maar voor hem, wiens geest ver
vuld was niet de gedachte aan zijne opname in den hemel, 
kondeü de dingen dezer aarde, al waren zij ook nog zoo 
heilig en eerwaardig, geen aantrekkingskracht meer hebben. 
De hemel was zijn doel, en niet Beth-el of Gilgal. Hij stond 
op het punt, zich van de aarde en hare verwoeste plaatsen 
te scheiden, Achab en Izébel, die hun verschrikkelijk oor
deel te getnoet snelden, achter te laten, zich boven de plaats 
van het verbroken verbond, de omgeworpen altaren en de 
gedoode profeten te verheffen, met één woord, zich te ver
heffen boven de treurigheid en den kommer, de verzoekin
gen en de teleurstellingen dezer onstuimige wereld, en dat 
niet doof den dood, maar in een hemelschen wagen. De 
dood had geen magt over dezen hemelschen mensch. Hij 
besteeg evenals een overwinnaar zijn zegewagen en reed 
weg in zijne rust. Gelukkige Elia! Zijn strijd was voorbije 
zijn loop geëindigd, de overwinning behaald. Hij was 
hier beneden een vreemdeling geweest, ongelijkvormig aan 
de kinderen dezer wereld, ja zelfs aan vele kinderen des 
koningrijks. Hij was van de bergen Gileads gekomen als 
de aangegorde getuige, die den loop der wereld op eene 
krachtdadige wijze stoorde. Hier beneden had hij geen 
te huis, geen rustplaats; hij ijlde als vreemdeling en pel
grim naar zijne hemelsche rust. De weg van Elia was 
van het begin tot het einde eenig in zijne soort. Even-1 
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als Johannes de dooper, was hij de «stem eens roependen 
in de woestijn," verwijderd van de woonplaats der men-
schen; en toen hij eenmaal te voorschijn kwam, was hij, 
evenals een hemelsche meteoor, het teeken van iets dat 
het menschelijk verstand te hoven gaat. De man met den 
lederen gordel werd slechts gekend als de getuige tegen 
het kwade, als de drager d'èr waarheid Gods. Hij had 
geen gemeenschap met de menseben; maar in al zijne han
delingen en in zijn optreden toonde hij eene verhevenheid, 
die alle aanmatiging terugwees en eerbied en achting in
boezemde. Omgeven van den lichtglans des heiligdoms, 
kon geen ijdelheid en dwaasheid het in zijne tegenwoor
digheid uithouden. Hij was geen gezellig man gelijk zijn 
opvolger EHsa; zijn pad was eenzaam. Hij was in ieder 
opzigt eigenaardig; zoowel bij de intrede in zijne profetische 
loopbaan als bij zijn scheiden. Hij was eene uitzon
dering, en wel eene zeer bijzondere. Zijne opname alleen, 
die hem vrijwaarde door de poorten des doods te gaan, 
is voldoende de opmerkzaamheid op hem te vestigen. 

Doch laten wij zien welken weg de profeet nam, toen hij 
naar de plaats ging, waar hij zou opgenomen worden. Hij 
ging denzelfden weg, dien ook het leger van ouds gegaan 
was, met dit onderscheid echter, dat Israël van de Jordaan 
naar Jericho, en Elia van Jericho naar de Jordaan ging. 
De Jordaan scheidde de woestijn van het beloofde land. 
Elia doorkruiste het land en Èeï dan Kanaan achter zich. 
Zijn wagen ontmoette hem n ie t in he t l and , maar 
in de woestijn. Het land was ̂ verontreinigd, en zott 
binnen korten tijd gezuiverd worden van hen, die de on
reinheid hadden ingevoerd; de heerlijkheid zou spoedig van 
de meest bevoorregte plaatsen worden weggenomen. Ika-
bod (de eer is weg) kon op alles geschreven worden. 
Daarom verliet de profeet het land en trok in de woestijn, 
waardoor aan het geestelijk gemoed duidelijk wordt getoond, 
dat voor den hemelschen mensch niets overblijft, dan de 
woestijn hier beneden en de rust in den hemel. De aar
de zou niet langer de rustplaats of het deel van den man 
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Gods zijn; zij wai* verontreinigd. De Jordaan was ge
kliefd geworden, om Israël te vergunnen uit de woestijn 
naar Kanaan te reizen; nu zou zij gekliefd worden, om 
een hemelsch mensch te vergunnen uit Kanaan in de 
woestijn te gaan, waar zijn wagen hem wachtte en gereed 
stond hem van de aarde naar den hemel te brengen. 
Aardsche dingen en eene aardsche hoop vonden geen. 
plaats meer in het hart van Elia. Hij had de nietigheid 
van alles hier beneden leeren'kennen, en er bleef voor 
hem niets meer over, dan over alles heen te zien. Hij 
had zich afgemat te midden der gebroken altaren van Is
raël, jaren lang had hij gearbeid en getuigenis afgelegd 
tegen een ongehoorzaam en tegensprekend volk, hij had 
begeerd weg te gaan en te rusten, en nu stond hij op 
het punt dit te doen, en dat- wel op eene Gode waardi
ge wijze. Jehova zelf stond gereed zijne eeuwige armen 
om en onder zijn knecht te houden, om hem voor het 
geweld des doods te beveiligen. Voor hem zou de dood 
geen prikkel, aan hem het graf geen overwinning hebben. 
Elia had het voorregt, toen hij op het zand der woestijn 
stond, zijn blik ongehinderd naar boven te kunnen slaan, en 
niet belemmerd door vernederende omstandigheden van 
zwakheid en dood, den hemel open te zien, om hem te 
ontvangen. Bij zijn afscheid van deze aarde trof hem het 
lot niet der • gevallen menschheid. Hij verwisselde zijn 
profeten-mantal met een vurigen wagen. Hij kon getroost 
zijn mantel op de aarde laten vallen,_ terwijl hij opsteeg 
naar den hemel. Voor hem was de aarde slechts eene 
vergankelijke, en .verontreinigde vlek in de schepping Gods; 
en hij»-was gelukkig, alles achter te laten, wat op eeni-
gerlei wijze met»haar in verbinding stond. Het is,waar, 
hij verliet iemand, die zijne waarde kon schatten, en zijn 
gemis gevoelde — iemand, die, toen hij getuige was van 
zijne wonderbare opname, uitriep: »Mijn vader! mijn vader! 
gij wagen Israëls, en zijne ruiteien!"(vs. 12) Maar wat 
was hieraan gelegen? Elia was nu verheven boven het 
gebied van menschelijk gevoel en menschelijke genegen-
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heden. Elisa mogt zeggen: »Laat mij mijn vader en mijne 
moeder groeten;" doch onze profeet was boven dit alles 
verheven. De menschelijke dingen hadden geen waarde 
meer voor hem; hij had de aarde achter zich, den hemel 
vóór zich en de menschelijke dingen onder zich. Welk 
een standpunt! En toch, het is het standpunt, hetwelk 
ieder hemelsch mensch moet innemen. De natuur en de 
aarde hebben van hem, die in Jezus gelooft, niets meer te 
eischen. Het kruis heeft alle banden verbroken, die hem 
eenmaal aan de aarde bonden. Gelijk de Jordaan Elia 
van Kanaan scheidde en hem in de woestijn bragt, om 
den wagen van Jehova te ontmoeten, zoo heeft ook het 
kruis den geloovige op een nieuwen bodem geplaatst; 
het heeft hem in den volsten zin des woords in de om
standigheden der woestijn gebragt; en hem tevens aan de 
andere zijde van het graf geplaatst, en wel met geen 
andere vooruitzigten, dan den Heer in de lucht te ge-
moet te snellen. Dit is het wezenlijk, onbetwistbaar deel 
van iederen geloovige, al is hij nog zoo zwak en onwe
tend. Het gelukkige genot hiervan is natuurlijk iets an
ders. Om dit te verkrijgen, moeten wij veel met God 
alleen zijn, en gedurig onszelven in zijn licht oordeelen. 
Vleesch en bloed kunnen de opname van een hemelsch 
mensch niet verstaan. Dat zien wij zelfs bij de zonen 
der profeten, die tot Eiïsa zeiden: «Zie nu, er zijn bij u-
we knechten vijftig dappere mannen, laat hen toch heen 
gaan, en uwen heer zoeken, of niet misschien de Geest 
des Heeren hem opgenomen, en op een der bergen, of 
in een der dalen geworpen heeft." (vs. 16). Dit was hun
ne hoogste gedachte over de opname van den profeet; zij 
begrepen er niets vam Zij verkeerden nog te midden 
van de dingen dezer aardd, en hun geestelijk gevoel was 
niet genoeg geoefend, om zulk eene heerlijke waarheid 
te vatten en hare waardij te beoordeelen. EKsa gaf op 
hun aandringen toe 5 maar zij leerden de dwaasheid hun
ner gedachten door hun vruchteloos zoeken kennen. Vijf
tig dappere mannen konden den opgenomen profeet ner-
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gens vinden. Hij was heengegaan; en er werd eene an
dere kracht dan die der natuur vereischt, om denzelf
den weg te gaan. »De natuurlijke mensch begrijpt niet 
de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem 
dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan; want zij worden 
geestelijk beoordeelt." (1 Kor. 2: 14) 

Ziedaar het einde van de loopbaan van den profeet! 
Welk een heerlijk einde! Wie zal hier niet uitroepen: 
» 0 , dat mijn einde gelijk zij aan het zijne!" Geprezen 
zij de liefde, die het heeft beschikt, dat een mensch 
zoodanig werd geëerd! Geprezen zij de genade, die den 
Zoon Gods, den Vorst des levens, zijne heerlijkheid in 
den hemel deed verlaten, om zich aan den smadelijken 
dood des kruises te onderwerpen, waardoor de profeet Elia 
reeds vooruit van de straf der zonde bevrijd was, en het 
hem vergund werd, de gewesten des lichts en der onster
felijkheid in te treden zonder den dood te hebben gesmaakt! 
O, hoe aanbiddelijk is zulk eene liefde! 

Ja , terwijl wij de voetstappen nagaan van den merk-
waardigen man, bij wiens geschiedenis wij vertoefd heb
ben, terwijl wij hem volgen van Gilead naar Krith, van 
Krith naar Zarfath, van Zarfath naar Karmel, van Kar-
mel naar Horeb, en van Horeb naar den hemel , gevoeleö 
wij ons gedrongen uit te roepen: O onvergelijkbare lief
de Godst Wie zou er aan gedacht hebben, dat een ster
felijk mensch zulk een weg had kunnen bewandelen! Wie, 
behalve God, kan zoo iets ten uitvoer brengen! De weg 
van Elia, den Thisbiet, verheerlijkt God op eene buitenge
wone wijze, en maakt de sluwheid des vijands te schande. 
De opname van een heilige ten hemel is eene der rijkste 
vruchten en der heerlijkste gevolgen van de verlossing. 
Eene ziel van de verdoemenis te redden is eene heerlijke 
daad, eene schitterende overwinning; het ligchaam van een 
ontslapen heilige op te wekken is eene nog merkwaardiger 
openbaring der goddelijke genade en magt; maar een 
levend mensch in de frischheid en krétcht zijns aardschea 
levens van de aarde in den hemel op tè nemen is de heer* 
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lijkste en rijkste openbaring van de magt Gods, en toont 
ons de waarde der verlossing in hare geheele schoonheid. 
Alzoo was het met Elia. Het was niet slechts de redding 
zijner ziel, niet de opwekking zijns ligchaams, maar de op
name van zijn persoon — «geest, ziel en ligchaam." Hij werd 
plotseling uit alle onrust en verwarring weggenomen. Vrij 
mogt de stroom van het booze verder vloeijen, de mensch 
en zijne beginselen voortgaan te werken, de maat van ïs-
raëls ongeregtigheden voller worden, en de hoogmoed van 
Assyrië, de roede van Jehova's toorn, op het tooneel ver
schijnen en het tuchtigen; wat had dat alles te beteekenen 
voor den opgenomen profeet? Volstrekt niets. De hemel was 
boven hem geopend, toen hij, als een onbezorgd reiziger in 
de woestijn stond. Zijn werk met het land Kanaan was 
afgeloopen, en hij kon zijne plaats in den hemel innemen. 

Nu wij den profeet ten hemel hebben zien opvaren 
zouden wij natuurlijk Onze beschouwing over zijn leven 
en zijn tijd kunnen besluiten. Er is evenwel nog een 
bijzonder tooneel, waarin' hij in het Meuwe Testament 
verschijnt; en onze voorstelling van hem zou onvolledig 
zijn, indien wij niet een oogenblik daarbij stilstonden. Ik 
denk aan den berg der verheerlijking, waar Mozes en Elia 
in heerlijkheid verschenen en met den Heer Jezus Chris
tus over zijnen uitgang spraken, dien hij te Jeruzalem ver
vullen zou. Jezus had Petrus, Jakobus en Johannes 
met zich genomen en bragt hen op een hoogen berg alleen, 
om een voorbeeld zijner toekomende heerlijkheid voor 
hunne oogen te stellen, opdat zij daardoor gewapend zou
den zijn tegen de gebeurtenissen, zoo vol van verzoeking, 
die Hij en zij nog moesten doorleven. Welk een gezelschap! 
De Zoon van God, in een wit, blinkend kleed, Mozes, 
een voorbeeld van hen die in Jezus ontslapen, Elia, een 
voorbeeld der opgenomen heiligen, en Petrus, Jakobus 
en Johannes, die als zuilen der nieuwtestamentische Ge
meente werden aangemerkt! Het is zeer duidelijk, dat onze 
Heer ten doel had zijne apostelen op zijn lijden voor te be
reiden, doordien Hij hun zijne heerlijkheid toonde, die 
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volgen moest. Hij zag het kruis met deszelfs vreeselijke 
smarten voor zich; en kort voor zijne verheerlijking zeide 
hij tot hen: »De Zoon des menschen moet veel lijden en 
verworpen worden van de ouderlingen, overpriesters en 
schriftgeleerden en gedood en ten derden dage weder op
gewekt worden;" doch eer dit alles plaats greep, wilde hij 
hun iets van zijne heerlijkheid toonen. Het kruis is het 
fondament van alles. De toekomende heerlijkheid van Chris
tus en zijne heiligen, de vreugde van het herstelde Israël 
in het land Kanaan en de bevrijding der schepping van de 
dienstbaarheid der verderfenis, met één woord, alles hangt 
af van het kruis van Christus. iZijne smarten en zijn 
lijden verzekeren aan de Gemeente hare heerlijkheid, aan 
Israël zijn herstel en aan de geheele schepping haren 
zegen. Geen wonder derhalve, dat het kruis het onder
werp der bespreking uitmaakte tusschen Christus en zijne 
verheven bezoekers. «Zij bespraken zijnen uitgang, dien 
hij zou volbrengen te Jeruzalem." (Luk. 9: 31) Alles 
hing biervan af. Het verledene, het tegenwoordige en 
de toekomst — alles rustte op het kruis als op een onvergan
kelijk fondament. Mozes kon in het kruis datgene zien en 
erkennen, wat de wet met al hare voorbeeldende gebrui
ken en ceremoniën ter zijde stelde; Elia kon er datgene in 
zien en erkennen, wat aan de profetische getuigenissen 
kracht gaf. De wet en de profeten wezen op het kruis 
als het fondament der heerlijkheid. Hoe gewigtig was 
derhalve het onderwerp der bespreking op den berg der 
Verheerlijking te midden van de hoogwaardige heerlijkheid! 
Het kruis was van gewigt voor de aarde, voor den hemel 
en voor de geheele schepping. Het vormt het middelpunt 
van al de goddelijke voornemens en raadsbesluiten; het 
brengt al de goddelijke eigenschappen in volkomen harmo
nie, het verzekert op eeuwige beginselen de heerlijkheid 
Gods en den vrede des zondaars; op hetzelve kan met onuit-
wischbare letteren dit schrift gezien worden: »Eere zij 
God in de hoogte, en vrede op aarde, in de menschen 
een welbehagen." Geen wonder derhalve, zeg ik nog 
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maals, dat Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen en 
over zulk een gewigtig onderwerp spraken. Zij keerden 
terng tot hunne rnst; terwijl hun Heer den berg moest 
verlaten, om het kruis in zijne verschrikkelijke werke
lijkheid te gemoet te gaan; maar zij wisten volkomen 
zeker, dat Hij en zij elkander zouden ontmoeten in eene 
heerlijkheid, die nooit door eene wolk zal overschaduwd 
worden, waarin Hij, het Lam, voor eeuwig de bron en 
het middelpunt zal zijn — in eene heerlijkheid, die toet 
altijddurenden glans zal schitteren* als alle menschelijke 
en aardsöhe heerlijkheid door de schaduwen van een eeu
wigen nacht zullen bedekt zijn. 

Doch hoe gedroegen zich de discipelen gedurende dit won
derbaar onderhoud? Waarmede hielden zij zich bezig? 
Zij waren ingeslapen. Zij sliepen, terwijl Mozes en Elia 
met den Zoon Gods over zijn kruis en zijn lijden spraken. 
Merkwaardige onvatbaarheid! De natuur kan in tegen
woordigheid «der hoogwaardige heerlijkheid" slapen. *) 
Toen zij echter ontwaakten, zagen zij zijne heerlijkheid, 
en de twee mannen, die bij hem stonden. En het geschied
de, als zij van hem afscheidden, zoo zeide Petrus tot Jezus: 
«Meester! het is goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie 
tabernakelen maken, voor U één, en voor Mozes één, en 
voor Elia één; niet wetende wat hij zeide." (Luk. 9 : 32,33). 
Zonder twijfel was het goed daar te zijn; verreweg beter 
dan hunne hoogte en heerlijkheid te verlaten, om het 
tegenspreken en de verkeerdheden der menschen te ont-

*) Het is opmerkelijk, dat dezelfde discipelen sliepen gedurende do zielsangst 
van onzen Heer in den hof Gethsemané. Zij sliepen in het gezigt der heerlijk
heid, en ook in het gezigt van het krnis. De natuur kan evenmin aan het eette 
als aan het andere deelnemen, en toqh verwijt hen de Heer niet, behalve dat Hij 
tot den discipel, die het meest op den voorgrond trad, en hij wien het mBeste 
zelfvertrouwen was, zegt: „Kunt gij nïet één uur met mij waken?" Hij wist 
met wie hij te doen had; Hij wist, „dat de geest gewillig, maai het vleesch 
üwak was.'" De liefderijke Heer was altijd bereid, zijn arm volk td verontschul
digen, en zeidei «Gy zijt het die met mij geweest zijt in mijne verzoekingen." 
Dit zeide hij tot degenen, die geslapen hadden op den berg, geslapen in den hof, 
en die bekwaam waren Hem in de ure van den grootsten nood te verloochenen 
en te verlaten. 
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moeten. Toen Petrus de heerlijkheid en Mozes en Elia 
zag, dacht hij terstond, dat niets meer de viering van 
het loofhuttenfeest in den weg stond. Hij had geslapen, 
terwijl zij van den uitgang spraken; en toen hij ontwaakte, 
wilde hij met blijdschap zijne tent opslaan in het midden 
van dit tooneel des vredes en der heerlijkheid onder den 
geopenden hemel. Maar ach! hij wist niet wat hij zeide. 
Het was slechts een voorbijgaand oogenblik. De hemel-
sche vreemdelingen waren spoedig verdwenen; de Heer 
Jezus werd in de handen der menschen overgeleverd. 
Hij moest van den berg der verheerlijking naar den berg 
des lijdens gaan; Petrus moest nog door den Satan ge
zift en onder het gevoel van zijn smadelijken val diep ver
ootmoedigd en tot niets gemaakt worden, hij moest zich 
door een ander laten gorden en leiden waarheen hij niet 
wilde, een duistere nacht van ellende en lijden stond de 
Gemeente te wachten, de krijgsheiren van het woeste Rome 
moesten nog de heilige stad vertreden en hare bolwerken 
verwoesten, de donder des oorlogs en der staatkundige 
omwenteling zou zich nog met vreeselijk geweld door de 
geheele beschaafde wereld laten hooren, alle deze dingen 
en nog vele anderen moesten gebeuren, eer de zoo zeer 
gewenschte en vurig verlangde gedachte van Petrus op 
aarde kon vervuld worden. De profeet Elia moet eerst 
wederom de aarde bezoeken, »eer dat die groote en die 
vreeselijke dag des Heeren komen zal." (Mal: 4, 5) «Elia 
moet eerst komen, en alle dingen weder oprigten." Hoe 
lang, o Heer? Moge dit de gedurige vraag van ons hart 
zijn, totdat wij komen tot die rust en die heerlijkheid, 
die voor ons ligt. «De tijd is kort," en de eeuwigheid 
met hare goddelijke en heerlijke werkelijkheid is nabij. 
De Heer geve, dat wij Steeds in haar licht wandelen, en 
altijd bekwaam zijn, door het oog des geloofs, de schitte
rende stralen van den duizendjarigen morgen te zien — 
van dien morgen zonder wolken, die de verstgelegen heu
velen zal verlichten. Alles wijst daarheen; iedere ge
beurtenis, die er plaats heeft, iedere stem, die het oor 
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bereikt, verkondigt de spoedige komst van het koningrijk. 
Met geweld mogen de golven der zee bruischen, volken 
mogen vernietigd, troonen omvergeworpen worden; al deze 
dingen hebben eene stem voor het opmerkzaam oor; en 
die stem roept: »Zie omhoog!" Zij, die den Heiligen Geest 
ontvangen hebben, hebben het onderpand van de toekomende 
erfenis; en dat pand is een deel van de te ontvangen zaak. 
Zij zijn op den berg geweest, en hoewel de wolk hen ook 
overschaduwde, hoewel zij van den berg moesten afdalen om 
verzoekingen en lijden bier beneden te vinden, zoo hebben 
zij toch een voorsmaak gehad van de vreugde en den 
zegen, die voor eenwig hun deel zal zijn; en zij kunnen, 
terwijl zij van dag tot dag voortreizen, zonder huichelarij 
God prijzen, dat hnnne hoop niet begrensd wordt door den 
duisteren horizon der wereld, maar dat zij een »te huis" 
hebben boven dit alles. 

Eene merkwaardige bekeering*. 
In December 1862 hoorde een dienstknecht des Hee

ren, dat een oude man op sterven lag. Hoewel het reeds 
laat was, ging hij er heen. Toen hij in het huis kwam, 
zeide de schoondochter van den ouden man: »Hij zal n 
niet kennen, mijnheer.'' »Ja," voegde haar man er bij, 
»hij kan u niet verstaan, maar ik zou toch graag hebben, 
dat gij eens tot hem gingt." 

Geloovende in Gods genade en in de kracht van zijn 
Woord, besloot hij dit te doen, en vond den stervenden 
man in een toestand van volslagen bewusteloosheid; zijne 
oogen waren gesloten en het eenige teeken van leven was, 
dat hij ademhaalde. Het geval scheen inderdaad hope
loos. De bezoeker ging evenwel naar het bed, en begon 
te spreken. Naauwelijks had hij een paar woorden gezegd, 
of de grijsaard opende zijne oogen en vestigde ze op den 
spreker, die zag, dat, hoewel .zij reeds geheel flaauw wa
ren, er toch nog eenige kennis uit sprak, zoo zelfs dat 
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men er spoedig een onuitsprekelijken angst in kon opmer
ken. Hij stelde hem toen voor, hoe het bloed van Chris
tus den zondaar kan behouden. Bovenal sprak hij tot zijn 
geweten, en wees er hem op, hoe hij gedurende zoovele 
jaren zonder Christus had geleefd en Hem nu tachtig jaar 
lang lederen dag had verworpen. De blik van den man over
tuigde den spreker, dat hij verstaan was, en in het vertrou
wen, dat de Heer zijn Woord zou zegenen, ging hij heen. 

Twee dagen later weer in dat dorp zijnde, bezocht hy 
hem weer. »Hij heeft geen woord gesproken, sinds gij hier 
waart," zeide zijn zoon. » En hij heeft geen enkel blyk 
gegeven, dat hij een van ons kent," zeide een ander. Ver
scheidene kinderen van den ouden man waren te zamen, 
ieder oogenblik zijn einde wachtende. Zij waren allen 
bekeerd, en het was eene ontzettende gedachte, dat de 
vader van zoovele kinderen Gods onbekeerd zou sterven, 
of ten minste zonder dat zij eenige zekerheid hadden, dat 
hij behouden was. Onze vriend ging naar boven en vond 
den grijsaard in denzelfden toestand. Op nieuw verkondigde 
hij hem Christus, en bemerkte tot zijne groote vreugde, 
dat zijn gehoor en zijne kennis terugkwam, en dat hij 
met den grootsten ernst naar hem luisterde. Daarna knielde 
hij en bad den Heer vurig dien stervenden man door het 
geloof in Jez;ns te behouden, en hem zijne spraak terug 
te geven, opdat hij getuigenis mogt afleggen van de ge
nade aan hem bewezen. Van zijne knieën opstaande, zei
de hij tot hem: »Gij hebt gehoord, waarom ik den Heer 
Jezus gebeden heb. Zeg mij dan nu, of gij in den Heer 
Jezus Christus gelooft, wiens bloed van alle zonden rei
nigt?" 

Zijne glazige oogen waren op den spreker gerigt, zijn 
hoofd en ligchaam schenen onbewegelijk, doch er was voor 
eenige oogenblikken eene beweging in de gelaatsspieren. 
Zijne lippen beefden, en toen, voor het eerst nadat hij lam 
was geworden, zeide hij met eene luide s tem:»Ja!" — »Zijt 
gij belwudenV —»Ik ben het!" — Hij sprak met moeite, en 
het scheen hem eene verbazende inspanning te kosten. —-
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«Zijt gij geheel zeker, dat gij behouden zijt door Christus, 
en door Christus alleen?" — » J a ! " antwoordde hij met een 
bepaalden nadruk. — «Gelooft gij waarlijk, dat Jezus voor 
u stierf, en dat zijn bloed uwe zonden weggenomen heeft?"— 
»Ja , zeker." — ir God dank!" zeide zijn zoon, die naast 
hem stond; doch bevreesd zijnde, dat hij misschien niet bij 
zijne kennis was, vraagde hij: «Weet gij, wie er met u 
spreekt, vade r?"—De oude man knikte toestemmend.— 
«Hebt gij hem ooit hooren preken?" — Op nieuw knikte 
hij toestemmend. — «Waar?" vraagde de zoon. — De oude 
man keek naar het venster, om aan te duiden, dat hij hem 
in de open lucht gehoord had. — «De Heer zij geloofd! hij 
weet, wat hij zegt," riep de jonge man uit; die, had hij 
meer geloof gehad, zeker zou hebben verstaan, dat de 
Heer de spraak niet zou hebben teruggegeven, zoo duide
lijk in antwoord op het gebed, als bij niet waarlijk behou
den was. 

Den volgenden dag stierf de grijsaard. Doch van dat 
oogenblik sprak hij geen woord meer, als wilde de Heer 
daarmede zeggen, dat Hij hem de spraak tot een bijzonder 
doel had teruggegeven. O, welk eene bemoediging voor 
ons om de belofte te gelooven: «Al wat gij den Vader 
bidden zult in mijnen naam, dat zal Hij doen!" J a , gelief" 
denl laten wij in de kracht des geloofs het Woord Gods 
en het gebed gebruiken; en ook wij zullen verhoord worden. 

Vertrouw op Mij! vertrouw My als den Hoorder van 't gebedj 

Uw zwakke zuchten zijn Mijn vreugd! 'K heb op uw stem gelet; 

Eu eer gij valt, stijgt nujn gebed reeds tot den troon van God, 

Die u bewaart, beschermt en deelen doet in 't heerlykst lot. 
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De Gemeente Gods. 

Bij de groote verdeeldheid, die er in de Gemeente Gods 
op aarde bestaat, en bij al de pogingen, die met meer of 
minder vrucht gedaan zijn, om de geloovigen rondom een 
algemeen middelpnnt te verzamelen , moet ieder christen 
gevoelen van hoeveel gewigt het is, om de gedachten Gods 
te kennen omtrent een onderwerp, dat zoo onmiddellijk 
in verband staat met de getuigenis, die hij hier beneden 
heeft af te leggen. De Schrift alleen kan ons hierom
trent onderwijzen, want »al de Schrift is van God inge
geven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de regtvaardigheid 
is; opdat de mensch Gods volmaakt zij, tot alle goed 
werk volmaaktelijk toegerust" (2 Tim. 3 : 16, 17). En 
heeft de Heer niet gezegd: «Heilig ze in uwe waarheid, 
uw woord is de waarheid" (Joh 17: 17; verg. Matth 4 : 
7, 10; Ps. 17 : 4 ; 119 : 9—11 , 9 7 - 1 0 5 ; Jes. 8 : 1 9 , 20)? 
Ik stel mij daarom voor, om onder afwachting van Gods 
zegen, de aandacht der geloovigen te vestigen op hetgeen 
Gods Woord omtrent de Gemeente en de eenheid van 
het ligchaam van Christus leert, en vervolgens op eenige 
praktische gevolgen, die het Woord zelf aan dat onderwijs 
verbindt. 

Het zal niet noodig zijn onzen lezers te herinneren, 
dat, willen wij weten wat de Gemeente naar Gods ge
dachten is , wij daaromtrent geen licht in het Oude 
Testament moeten zoeken. Daar zullen wij wel enkele 
merkwaardige typeti vinden, die de Gemeente Gods af-
schaduwen (bijv. de type van Eva, Gen. 2 : 21—24, ver
geleken met Ef. : 5 22—24); doch het Nieuwe Testament 
zegt ons duidelijk, dat de raad Gods omtrent de heerlijk
heid van Christus, als Hoofd der Gemeente, welke «zijn 
ligchaam is en de vervulling desgenen, die alles in allen 
vervult," eene verborgenheid is gebleven »van alle eeuwen 
verborgen in God," totdat de Heilige Geest uitgestort en 
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Paulus verwekt werd, om het bijzondere werktuig te zijn 
haar te openbaren, «ten einde het Woord Gods te vervullen" 
(zie Ef. 3:1—11, Kol. 1:24—29; 4 : 3 ; Rom. 16:25, 26). 

Willen wij dus weten, wat de Gemeente is, en welke 
onze voorregten en verpligtingen zijn als leden van het 
ligchaam van Christus, dan moeten wij het Nieuwe Tes
tament onderzoeken en meer bijzonder de brieven van 
den apostel Paulus. 

De eerste maal dat er in het Nieuwe Testament mel
ding wordt gemaakt van de Gemeente (Matth. 16:15—18), 
toont ons reeds duidelijk, dat, hoewel er vóór en gedu
rende het leven van Jezus hier beneden geloovigen wa
ren , de Gemeente zelve nog niet bestond. Voor het eerst 
erkend als »Zoon des levenden Gods" zegt de Heer, dat 
Hij op dit fondament zijne Gemeente zal bouwen (vgl. 
Ef. 2 : 20), en dat de poorten der hel haar niet zullen 
overweldigen: »Op deze Petra zal ik mijne Gemeente 
bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet over
weldigen." In hetzelfde Evangelie (Matth 18: 15—26) 
voegt de Heer er vele leerrijke vermaningen aan toe 
voor den tijd, dat de Gemeente werkelijk bestaan zou. 

Vóór de komst des Heeren was er, zooals wij allen 
weten, een groot aantal geloovigen op aarde, die zeer 
groote wolk van getuigen, die wij in Hebreen 11 vin
den. Bij de verschijning des Heeren ontmoeten wij »het 
getrouwe overblijfsel," dat de vertroosting Israëls ver
wachtte, de Zacharia's, de Elizabeths, de Maria's, de Si-
meons, de Anna's; doch deze geloovigen, welke gevoelens 
hen ook vereenigden, waren verspreid en stonden op zich-
zelven; zij hadden geen anderen band dan hun gemeen
schappelijk geloof en de vertroosting die zij verwachtten. 
Om hen »tot één te vergaderen," was het niet alleen 
noodzakelijk, dat Jezus zich met hen, die »uitgelezenen 
der aarde," kwam gelijk stellen, en hen door zijne woor
den rondom zich verzamelde, maar volgens de besliste 
uitspraak der Schrift was het noodig, dat Hij stierf. 
Kajafas profeteerde, »dat Jezus sterven zou voor het 
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volk, en niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook 
de kinderen Gods, die verstrooid waren , tot één zou ver
gaderen" (Joh. 1 1 : 5 1 , 52). 

Zooals ik zeide, verschijnt Jezus te midden van het 
getrouwe overblijfsel van Israël; Hij voegt zich bij degenen, 
die hunne zonden belijdende, tot Johannes kwamen om 
gedoopt te worden; de deurwachter heeft Hem openge
daan, Hij is ingegaan in den stal der schapen en Hij roept 
zijne schapen bij name; Hij verzamelt ze rondom zich. 
Hij is de ware wijnstok, zij zijn de ranken. Én wanneer 
Hij zijne schapen geroepen heeft, leidt Hij ze uit en 
gaat vóór hen henen en stelt zijn leven voor hen; en de 
andere schapen, die van dezen stal niet zijn, zal Hij ook 
toebrengen en »het zal zijn ééne kudde en één herder." 
(Joh. 10: 1—16) Hij sterft voor het volk, maar niet 
alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen 
Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. 
Door zijn dood en zijne opstanding verlost Hij het ge
trouwe overblijfsel van Israël en brengt het in een ge
heel nieuwen toestand, waartoe de toegang tegelijkertijd 
voor de arme heidenen geopend wordt. Dit wordt uit
gedrukt in de woorden, die Jezus tot Maria rïgt: »Ga 
heen tot mijne broeders, en zeg hun: »Ik vaar op tot mijnen 
Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen God" 
(Joh. 20 : 17, verg. Hebr. 2 : 10, enz.). 

In dezen nieuwen toestand, waarin Jezus' dood en op
standing hen gebragt hebben, genoten de discipelen twee
maal op den eersten dag der week de persoonlijke en 
zigtbare tegenwoordigheid des Verlossers, die hun zijne 
handen en zijne zijde toont. Op hen wordt na zijne he
melvaart de Heilige Geest uitgestort, zooals ons in Hand. 2 
wordt medegedeeld. Wel is waar bestond de Gemeente 
toen nog alleen uit het joodsche overblijfsel in den nieuwen 
toestand overgebragt, en hebben de Samaritanen en de heide
oen eerst later een deel van haar uitgemaakt (Hand. 8 en 9); 
doch door den dood en de opstanding van Jezus en door 
zyoe hemelvaart, waarop de uitstorting des Heiligen Geestes 
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gevolgd is, is de Gemeente voortaan een afzonderlijk lig-
chaam, onderscheiden van Israël en de heidenen. Er zijn 
niet meer alleen verspreide en op zichzelven staande geloo-
vigen, maar zij zijn »tot één vergaderd;" en »de Heer deed 
dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden" (Hand. 2:47). 

Uit dat oogpunt beschouwt de apostel Petrus de heili
gen, als hij in het vijfde hoofdstuk van zijn eersten brief 
spreekt van de «kudde Gods." Wedergeboren zijnde tot 
eene levende hoop door de opstanding van Jezus Chris
tus uit de dooden, komen wij als tot een levenden steen, 
van de menschen wel verworpen, maar bij God uitver
koren en dierbaar, en worden wij gebouwd als levende 
steenen tot een geestehjk huis, een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterdom, een verkregen volk. (1 Petr. 
2 : 1—10) Christus, de Zoon Gods, de overwinnaar 
des doods, is de uiterste hoeksteen van dit gebouw; Hij 
zelf bouwde het huls en Hij zal het beschermen tegen 
de magt van hem, die het geweld des doods heeft. 
De Gemeente is gegrond op Hem, die het eeuwige leven 
in zichzelven heeft; en op dien rotssteen staat zij on
wrikbaar. 

Tot hiertoe vertoont de Gemeente zich aan ons oog als 
eene vergadering van personen in denzelfden toestand ver-
eenigd door den dood en de opstanding van den Zoon 
Gods en door de gave des Heiligen Geestes. De discipe
len, die de verrezen Jezus zijne broeders noemt, staan 
in dezelfde betrekking tot God als Hij zelf. Zijn Vader 
is hun Vader, zijn God is hun God. Maar de brieven 
van den apostel Paulus openbaren ons een geheel nieuw 
karakter der Gemeente, namelijk hare eenheid met Chris
tus , verheven boven alle magt in de hemelen. De Gemeente 
bestond, toen Paulus door God tot apostel geroepen werd; 
maar de «verborgenheid" was nog niet geopenbaard, en 
opdat zij geopenbaard zou worden, moest zij eerst aan hem, 
die er de verkondiger van zou zijn, medegedeeld worden. 
De Zoon des menschen in de heerlijkheid houdt den ver
volger de Gemeente op den weg naar Damaskus staande, 
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en geeft hem te kennen, dat de heiligen op aarde één zijü 
niet Hem in den hemel: »Ik ben Jezus, dien gij vervolgt" 
(Hand. 9). De vervolger der Gemeente ontvangt genade 
en het apostelschap (Rom. 1: 5; Gal. 1:11—17); hij wordt 
bekeerd en tegelijkertijd «gesteld tot een dienaar der Ge
meente , om het Woord Gods te vervullen, door de open
baring der verborgenheid, die van alle eeuwen in God ver
borgen was geweest, maar die Hij nu openbaarde aan al 
zijne heiligen, aan wie Hij heeft willen bekend maken, 
welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid." 

Wij zien dus, dat de Gemeente niet slechts eene verga
dering van personen is, in denzelfden toestand vereenigd 
door den dood en de opstanding van Jezus en door het 
deel hebben aan de gave des Heiligen Geestes, maar dat 
zij in haar eigenlijk karakter deelgenoot is van de heer
lijkheid van den Zoon des menschen, als zijnde zijn ligchaam 
en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult, en 
dat zij tegelijkertijd door de nederdaling van den Heili
gen Geest op aarde eene woonstede Gods wordt door den 
Geest. Deze eenheid is daargesteld door den doop des 
Heiligen Geestes, dien de discipelen op den Pinksterdag 
ontvangen hebben (1 Kor. 12 : 13, Hand. 1 t 5). Één en 
dezelfde Geest, die in ieder geloovige in het bijzonder is 
komen wonen, en hem tot zijn tempel gemaakt heeft, ver-
eeDigt tevens alle geloovigen tot één groot ligchaam j »want 
ook wij allen zijn door éénen Geest tot één ligchaam ge
doopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dlenstknech» 
ten, hetzij vrijen, en wij zijn allen tot éénen Geest ge* 
drenkt" (1 Kor. 12 : 13). Gebouwd op het fondament 
der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is dé 
uiterste hoeksteen, worden de geloovigen allen t& zamen 
door de tegenwoordigheid en de werkzaamheid des Heiligen 
Geest «eene woonstede Gods," het huis Gods, hetwelk fs 
de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid 
der waarheid. 

Met betrekking tot de heerlijkheid en de heerschappij 
van de» Zoon des menschen in de hemelen, vertoont zich 
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de Gemeente als zijn ligchaam, als het voorwerp zijner 
liefde en zorg, als eene tweede Eva van den tweeden en 
verheerlijkten Adam (Efez. 1 : 22, 23; 2 : 6 , 7 ; 4:10—16; 
5 :22, 23), en met betrekking tot de tegenwoordigheid en 
de werkzaamheid des Geestes, als de tempel Gods, eene 
woonstede Gods in den Geest, het gebied van de werkin
gen des Geestes (1 Kor. 3 : 16, 17; Efez. 2 : 19—22; 
1 Kor. 12 : 4—11). 

Naar den raad Gods, naar hare betrekking tot Christus 
is de Gemeente het ligchaam van Christus; zij omvat al 
de geloovigen die op aarde geweest zijn en er nog zijn 
zullen, van den Pinksterdag af, toen het ligchaam gevormd 
is, tot den dag van de opname der heiligen, wanneer Chris
tus zich de Gemeente heerlijk zal voorstellen, als eene »Ge
meente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks." 
Maar gewoonlijk laat de Schrift de geloovigen ter zijde, 
die in Christus ontslapen zijn en die nog aan het ligchaam 
toegevoegd zullen worden, en beschouwt de Gemeente 
als vertegenwoordigd door de leden, die op dat oogen-
Wik in leven zijn. Zoo zegt Paulus, zich rigtende tot 
de gemeente Gods die te Korinthe is: »gij zijt het lig
chaam van Christus;" »de tempel Gods is heilig, welke 
gij zijt" (1 Kor. 1 : 2 ; 3 : 1 6 , 17). Uit ditzelfde oogpunt 
beschouwt hij in Efez. 2 den toestand der heiligen op aarde: 
n Christus in zijn dood den middelnruur des afscheidsels, 
die de Joden van de heidenen scheidde, verbroken heb
bende, heeft die twee in zichzelven tot éénen nieuwen 
mensch geschapen, vrede makende, en heeft die beiden 
met God in één ligchaam verzoend door het kruis, de vij
andschap aan hetzelve gedood hebbende, en heeft door 
het evangelie vrede verkondigd hun, die verre waren en 
dien, die nabij waren, en door Hem hebben zij beiden den 
toegang door éénen Geest tot den Vader, en zijn allen 
gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, 
waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken 
het geheele gebouw, bekwamelijk zamengevoegd zijnde, op
wast tot een heiligen tempel in den Heer, op welken zij 
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mede gebouwd zijn tot eene woonstede Gods in den Geest" 
(Efez. 2 : 11—22). Het 4de hoofdstuk van denzelfden brief 
handelt ook over de Gemeente op aarde. En van haar 
spreekt ook de Apostel, als hij aan Timotheüs schrijft: «op
dat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet ver-
keeren, hetwelk is de Gemeente van den levenden God, 
een pilaar en vastigheid der waarheid;" en wanneer hij 
elders de christenen opwekt om zich alzoo te gedragen, dat 
zij geen aanstoot geven, noch den Joden, noch den Grieken, 
noch der Gemeente Gods (1 Tim. 3 : 1 0 ; 1 Kor. 10 : 32). 

De gezamenlijke geloovigen op aarde worden ons dus, 
in betrekking tot Christus, het Hoofd, voorgesteld als het 
«ligchaam van Christus," en in betrekking tot de tegen
woordigheid des Geestes als »het huis Gods." In hun 
normalen toestand, zijn het ligchaam van Christus en het 
het huis Gods één en hetzelfde; zij zijn uit dezelfde per
sonen zamengesteld. Maar daar het ligchaam de vrucht 
is van Gods raadsbesluit, en het huis de vrucht van een 
werk Gods, waaraan ook de mensch geroepen is deel te 
nemen, kan er een onderscheid bestaan tusschen »het lig
chaam ," dat altijd uit ware leden zamengesteld is , en »het 
huis," zooals het zich feitelijk aan ons vertoont. «Niemand 
kan een waar lid van Christus noch een ware steen van 
het huis zijn" zegt een broeder, die over dit onderwerp 
geschreven heeft, »die niet werkelijk vereemgd is met het 
Hoofd; evenwel kan het huis de woonstede Gods zijn, al 
zijn er steenen ingevoegd, die geen ware zijn; doch het 
is onmogelijk dat iemand, die niet uit God geboren is, 
een lid zij van het ligchaam van Christus." 

Het is van het grootste belang om de waarheid vast te 
houden, dat de Gemeente, het ligchaam van Christus, slechts 
»één ligchaam" is (1 Kor. 12 : 12, 13, 20; Efez. 4 : 4), 
Er is slechts ééne door God erkende eenheid, de eenheid 
van het ligchaam van Christus, en wanneer de Schrift van 
dat ligchaam spreekt, dan heeft zij altijd de geheele Gemeente 
op het oog, «het geheele ligchaam" naar de uitdrukking 
in Efez. 4 : 16 en Kol. 2 : 19. De Schrift maakt wel ge-
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wag van verscheidene gemeenten, »de gemeente Gods die 
te Korinthe is," »de gemeente der Thessalonicenzen," »de 
gemeenten van Galatië," »de gemeente, die ten uwen huize 
is" (1 Kor. 1 : 2; 2 Kor. 1 : 1; 1 Thess. 1 : 1; 2 Thess. 
1 : 1 ; Gal. 1 :2 ; Filemon 2), want het ligchaam kan 
in verschillende plaatsen vergaderen; maar nooit wordt er 
van verscheidene ligchamen gesproken, of wordt er voor
ondersteld dat er verscheidene zijn kunnen. Eene plaatse
lijke gemeente of eene vereeniging van gemeenten, die 
slechts een gedeelte der christenen omvat, is het ligchaam 
niet. Het ligchaam omvat altijd al de leden, wie zij ook 
zijn mogen, of zij in gemeenten bijeen vergaderd zijn of 
niet. Wanneer Paulus, na de christenen te Korinthe 
aangesproken te hebben als geheiligden in Christus Jezus, 
met allen die den naam van den Heer Jezus Christus 
aanroepen in alle plaats, in het 12de hoofdstuk tot hen 
zegt: «Gijlieden zijt het ligchaam van Christus, en leden 
in het bijzonder," (vs. 27) is het duidelijk, dat hij van het 
«geheele ligchaam" spreekt. De christenen aan die plaats, 
bij eenver gaderd naar het beginsel der eenheid van het lig
chaam van Christus, waren aldaar de verwezenlijking en 
de uitdrukking van die algemeene eenheid, waarvan zij 
ieder in het bijzonder leden waren, maar die zij op zich-
zelven niet uitmaakten. Zij waren leden Van hét ligchaam, 
van het eenige bestaande ligchaam, en niet van de eene 
of andere gemeente, te Korinthe of elders, of van eene 
meer uitgebreide vereeniging, die niet het geheele ligchaam 
omvatte. Van diezelfde eenheid van het geheele ligchaam, 
en niet van de gemeente te Eome alleen, spreekt de Apostel 
in zijn brief aan de Eomeinen (Bom. 8 :4 , 5) en evenzoo 
in zijne brieven aan de Efezïërs en Kolossensen (Efez. 4 s 
4—16 Kol. 1 : 18; 2 : 19). Op al die plaatsen wordt er 
gesproken van het groote ligchaam in zijn geheel en niet 
van plaatselijke gemeenten, alsof die verscheidene ligcha
men uitmaakten. »Er is één ligchaam" (Efez. 4 :4). Men 
behoort tot »het ligchaam" of men behoort er niet toe 
(1 Kor. 12 : 15, 16). 
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Het Woord Gods heeft er bijzonder zorg voor gedragen, 
ons een jnist begrip te geven van het karakter en de za-
menstelling van die eenheid, waarvan wij spreken. Een 
groot gedeelte van den brief aan de Korinthiërs is aan dit 
onderwerp gewijd. In het 12de hoofdstuk vindt men, de 
uitvoerige en merkwaardige beschrijving van het karakter 
en de zamenstelling des ligchaams. Het doet ons zien, 
dat de eenheid, waarover wij handelen, geen bloote za-
menvoeging van personen is, zooals de gelijkenis van eene 
kudde,—ééne kudde, één herder,— ons voorstelt, even
min eene eenheid van gevoelen of gemoed, hoe wen-
schelijk die ook zijn moge (Fil. 2.) Al die soorten van 
eenheid zijn geheel verschillend en staan verre beneden 
de eenheid van het ligchaam van Christus, zooals zij ons 
hier met de kracht des Heiligen Geestes wordt voorge
steld. «Want gelijk het ligchaam één is, en vele leden 
heeft, en al de leden van dit ééne ligchaam, vele zijnde, 
maar één ligchaaam zijn, alzoo ook Christus. Want ook 
wij allen zijn door éénen Geest tot één ligchaam gedoopt, 
hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, het
zij vrijen; en wij zijn allen ,tot éénen Geest gedrenkt" 
(vers 12, 13). God heeft ons niet alleen tot leden van 
het groote huisgezin des geloofs gemaakt, toen Hij ons 
levend maakte door den Geest, maar door zijne opper-
magtige tegenwoordigheid en de voortdurende werkzaam-
zaamheid van den Heiligen Geest, heeft Hij al de chris
tenen tot ééne eenheid gevormd, die zoodanig samenge
steld is, dat de leden onderling in de meest volstrekte 
afhankelijkheid van elkander staan, en dat ieder lid nood
zakelijk is tot den bloei en het geluk van het andere en 
van het geheel. Christus is het Hoofd, wij zijn de leden; 
de Heilige Geest vereenigt dezen met het Hoofd en on
derling, ze tot één ligchaam vormende. Het leven en de 
kracht, die in het Hoofd zijn, verspreiden zich door het 
geheele ligchaam door de werking des Heiligen Geestes, 
die al de leden onafscheidelijk met het Hoofd en dezen 
met elkander verbindt. Dit ligchaam bezit slechts het 
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leven door zijne vereeniging met het Hoofd, en kan zonder 
dit niet opwassen. Het ligchaam is niet één lid, maar vele 
leden (vs. 12, 14, 20). Indien het ééne lid niet dezelfde 
werkzaamheid heeft als het andere, kan men daarom niet 
zeggen, dat het niet van het ligchaam is. Ware het ge-
heele ligchaam het oog, waar zou het gehoor zijn? 
ware het geheele ligchaam het gehoor, waar zou de 
reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iege
lijk van dezelve in het ligchaam, gelijk Hij gewild heeft, 
en de Geest heeft aan ieder gaven gegeven, gelijk het 
Hem hehaagd heeft. Aan ieder lid wordt zijne eigen plaats 
en werkzaamheid aangewezen naar de maat der gave 
van Christus; de een kan niet tot den ander zeggen: ik 
heh u niet van noode. Veeleer zijn die leden des ligchaams, 
die ons dunken de zwakste te zijn noodig, want God heeft 
het ligchaam alzoo zamengevoegd, gevende overvloediger 
eer aan hetgeen gebrek daaraan heeft, opdat er geen 
tweedragt in het ligchaam zij, maar de leden voor elkan
der gelijke zorg zouden dragen. En wanneer één lid lijdt, 
zoo lijden al de leden mede, indien één lid verheerlijkt 
wordt, zoo verblijden zich al de leden mede (vs. 14—26.) 

Het 4de hoofdstuk van den brief aan de Efeziërs han
delt over hetzelfde onderwerp. »Eén ligchaam is het, en 
één Geest, gelijker wijs gij ook geroepen zijt tot ééne hoop 
uwer beroeping: één Heer, één geloof, één doop, één 
God en Vader van allen, die daar is boven allen, en 
door allen, en in ons allen. Maar aan elk een van ons 
is de genade gegeven, naar de maat der gave van Chris
tus. Daarom zegt Hij: » Opgevaren zijnde iu de hoogte, 
heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en den men-
schen gaven gegeven. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is 
het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
deelen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook, 
die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij 
alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven 
sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en 
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leeraars: tot volmaking der heiligen, tot het werk der 
bediening, tot opbouwing des ligchaams van Christus, 
totdat wij allen zullen gekomen zijn tot de eenheid des 
geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een vol
komen man, tot de mate van de grootte der volheid van 
Christus; opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die 
als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen 
wind der leer, door de bedriegerij der menschen, door arg
listigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de 
waarheid betrachtende in liefde, allezins zouden opwas
sen voor Hem, die het Hoofd is, Christus, uit wien het 
geheele ligchaam, bekwamelijk zamengevoegd en zamen 
vastgemaakt, door alle voegselen der toebrenging, naar 
de werking van ieder deel in zijne maat, den wasdom des 
ligchaams bewerkt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde." 

Christus heeft de Gemeente liefgehad, Hij heeft zich-
zelven voor haar overgegeven, Hij heiligt haar, haar rei
nigende met de wassching des waters door het Woord, 
opdat Hij zichzelven eene Gemeente zou voorstellen zon
der vlek of rimpel, of iets dergelijks. De Gemeente, ver-
eenigd met haar Hoofd, wast onder de zorgen zijner 
liefde voor Hem op door middel van de gaven, die Hij 
haar mededeelt, en door de voortdurende werkzaamheid 
van den Heiligen Geest. De genade en de kracht des levens, 
die van het Hoofd uitgaan, verspreiden zich door het ge
heele ligchaam, dat bekwamelijk zamengevoegd en vast
gemaakt door voegselen en bindselen, opwast in Chris
tus (Efez. 5 : 22—34; 4 : 4—16; 1 Kor. 12—14; Kom. 12: 
4—8). Wanneer dit werk voltooid zal zijn, zullen de hei
ligen opgenomen worden den Heer te gemoet in de lucht; 
zij zullen met de beloofde heerlijkheid bekleed worden; 
de verheerlijkte Gemeente, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, zal met den Zoon des menschen in zijne heerlijk
heid verschijnen als zijn ligchaam en de vervulling desge
nen, die alles in allen vervult, als eene tweede Eva, de 
viouw van den hemelschen Adam. Welk eene heerlijke 
roeping! Welke onuitsprekelijke voorregten ea zegeningen! 
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Na de aandacht der broeders gevestigd te hebben op 
den toestand der Gemeente en het ware karakter der 
christelijke eenheid, wil ik na in 't kort herinneren aan 
eenige vermaningen der Schrift, die met deze dingen 
in naauw verband staan; want hier, gelijk elders, wor
den ons zoowel onze voorregten als onze verpligtingen 
voorgesteld. Onze verantwoordelijkheid is onafscheidelijk 
verbonden met de zegeningen, waarvan wij deelgenooten 
en met de roeping, waartoe wij geroepen zijn. Onze 
wandel staat altijd in naauw verband met de verschillen
de openbaringen van Christus' heerlijkheid1; want daarin 
vinden wij én de kennis van Gods wil ten onzen opzigte 
én de kracht om naar dien wil te wandelen (Kol. 1 : 9 
enz.) Mogen wij dit wel verstaan, opdat wij leven waar
dig den Heere en Hem in alles behagen. 

Alzoo tot het praktische leven overgaande, zal men 
misschien aanmerken, dat er sedert den apostolischen tijd 
veel is veranderd, Inderdaad, in plaats van gemeenten 
die te zamenkomen volgens het beginsel van de eenheid 
des ligchaams — gemeenten die vrede hebben en gesticht 
worden en wandelen in de vreeze des Heeren en de ver
troosting des H. Geestes, (Hand. 9 : 31) — ziet men slechts 
wanorde, verdeeldheid en valsche leeringen ; een vernielende 
storm heeft alles verwoest, en van het schoone gebouw 
is niets dan eene ruïne overgebleven. De mensch had 
deel ontvangen aan het werk der vergadering en opbou
wing der Gemeente; hij was geroepen »medearbeider van 
God" te zijn (1 Kor. 3 : 5—17), en door dien weg is het 
kwaad binnengeslopen. De Gemeente was geroepen eene 
getuigenis af te leggen, maar zij heeft in hare verant
woordelijkheid gefaald. Hetgeen in waarheid het huis 
Gods was, is een groot huis geworden, waarin vaten ter 
eere en vaten ter oneere zijn; het zigtbare ligchaam, dat 
God tot bewaarder zijner heerlijke openbaringen en tot 
een pilaar en vastigheid der waarheid had gesteld, heeft 
dien last Gods niet ongeschonden bewaard, want de ge-
loovigen zijn thans, in plaats van in afzondering van de 
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wereld met elkander vereenigd te zijn, van elkander geschei' 
den en verstrooid onder de groote massa naamchristenen. 
Maar wat ook de gevolgen mogen zijn van 's menschen 
ontrouw met betrekking tot het werk en de getuigenis» 
die God hem had toevertrouwd, zoo zijn evenwel de toe
stand en de roeping van den geloovige niet veranderd. Wat 
God opgewekt en met Christus in den hemel gezet heeft, 
kan zijne plaats niet verliezen; eveneens blijft hetgeen 
God op aarde gebouwd en tot zijne woonplaats verkozen 
heeft, in stand, niettegenstaande de poorten der hel het 
willen overweldigen. De Gemeente bestaat nog altijd J 
zij is nog het huis Gods, de pilaar en vastigheid der 
waarheid; het leven is haar geschonken; de Heilige 
Geest woont in haar, want Jezus heeft Hem gezonden 
om altijd bij de zijnen te blijven; de werkingen der 
genade, die van het Hoofd uitgaan, zijn eveneens de
zelfde gebleven, en het hart van Hem, van wien al de
ze gaven komen, klopt in onveranderde liefde voor de 
zijnen. En te midden van dè groote wanorde en het ver
val, dat ons omringt, is Gods Woord ons gebleven, om 
ons door alles heen heilig en onberispelijk te bewaren en 
ons te geleiden op den weg der gehoorzaamheid, totdat 
wij de aanstaande heerlijkheid verkrijgen. 

Laten wij dus met ernst de vermaningen van Gods 
heilig Woord over dit onderwerp beschouwen en het on
derwijs ter harte nemen, dat het ons geeft omtrent onze 
roeping als «leden van Christus." Het eerste wat wij 
als de zoodanigen te doen hebben, is «het Hoofd te be
houden;" want ons leven is met Hem verborgen iü 
God." Christus is , nadat Hij de verzoening onzer zon
den heeft aangebragt, gezeten aan de regterhand Gods, 
waar Hij thans de levende getuige is van de waarde en 
volkomenheid van zijn werk en de uitdrukking onzer 
verlossing, onzer aanneming bij God en van de heerlijk
heid waartoe wij geroepen zijn. De H. Geest dien Hij 
van den hemel gezonden heeft, heeft den last om van 
Hem te getuigen, om uit de volheid, die in Hem het 
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Hoofd is, te nemen en ons mede te deelen, opdat wij zou
den ^opwassen in Hem en met alle kracht bekrachtigd wor
den naar de sterkte der heerlijkheid van Hem, die «het 
beeld is des onzienlijken Gods." Al de volheid heeft in 
Hem gewoond, die het hoofd is van alle overheid en magt, 
en in Hem zijn wij volmaakt. Alles wat wij hebben, 
komt van Hem — de reiniging onzer zonden, onze regtvaar-
digmaking, onze vrijmaking van de wet, van de wereld, 
van de magt des satans, onze hoop, alles bezitten wij in 
Hem. Hij is de uitdrukking van Gods volmaakte liefde 
jegens ons. In zooverre wij vereenigd zijn met dit Hoofd 
en dit Hoofd behouden, wast het geheele Hgchaam, door 
de zamenvoegselen en zamenbindingen voorzien en za-
mengevoegd, op met goddelijken wasdom. Zijn dood heeft 
ons tot één vergaderd, en zijne tegenwoordigheid zegent 
de twee of drie, die in zijn naam vergaderd zijn. Laten 
wij dan het Hoofd behouden, laten wij Hem aanbidden, 
ons in zijn naam en rondom Hem vergaderen met allen 
die Hem aanroepen uit een rein hart. Indien wij ons bij 
een ander hoofd aansluiten of een ander middelpunt van 
vereeniging zoeken, of ons rondom eene andere leer scha
ren, dan behouden wij het Hoofd niet, maar wenden ons 
van Hem af en geven Hem niet de eer, die Hem toe
komt. «Een iegelijk van u zegt: ik ben van Paulus; en 
ik van Apollos ; en ik van Christus." Is Christus gedeeld ? 
Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam 
gedoopt?" (1 Kor. 1 : 12, 13) 

Met dit Hoofd in den hemel staan de Gemeente en de 
Heilige Geest, die op aarde zijn, in de naauwste veree
niging. De Schrift zegt ons, dat er slechts één Hgchaam 
is en één Geest, nzooals wij ook geroepen zijn tot ééne 
hoop onzer beroeping," en zij vermaant ons, de eenheid 
des Geestes door den band des vredes te behouden (Efez. 
4 : 34). Hoe groot de ontrouw en verdeeldheid der chris
tenen ook mogen zijn, dit Hgchaam blijft zijne eenheid 
behouden; want de Geest, die het tot één geheel gemaakt 
heeft, gaat voort met deszelfs opbouwing; Hij is op aarde 
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nedergedaald en woont steeds in het huis, dat opwast tot 
een heiligen tempel in den Heer. Dit is de waarheid, of 
men er onkundig van zij of het ontkennen wil. Wij allen die 
geloofd hebben, behooren tot dit ééne ligchaam en zijn ge
roepen de eenheid des Geestes te behouden. Wij mogen 
hier of daar heengaan, ons bij deze of gene sekte aanslui
ten, ons met dezen of genen naam noemen, wij behooren 
niettemin tot dat eenig ware, algemeene ligchaam, waar
van God ons leden gemaakt heeft. Nemen wij daarom als 
gehoorzame kinderen de plaats in, die God ons bereid 
heeft; erkennen wij in alle dingen die eenheid van het 
ligchaam en van den Geest; getuigen wii voor de waarheid 
Gods in plaats van haar door allerlei tegenstrijdigheden 
en afwijkingen te weerspreken. De leden des ligchaams 
zijn vele, maar het ligchaam is één. Er is slechts ééne 
door God erkende eenheid; behouden wij haar »door den 
band des vredes." Doch, helaas! wij zijn veeleer gelijk 
aan de Korinthiërs, tot wie Paulus zeide: Mij is van u 
bekend gemaakt dat er twisten onder u zijn; en dewijl 
onder u nijd is, en twist, en tweedragt, zijt gij niet vlee-
schelijk, en wandelt gij niet naar den mensch? Want als 
de een zegt: ik ben van Paulus; en een ander: ik ben 
van Apollos, zijt gij niet vleeschelijk? Wie is dan Paulus, 
en wie is Apollos, anders dan dienaars door welke gij 
geloofd hebt, en dat, gelijk de Heer aan een iegelijk ge
geven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; 
maar God heeft den wasdom gegeven. Zoo is dan nog 
hij die plant, iets, noch hij die nat maakt, maar God, 
die den wasdom geeft. (1 Kor. 1 :11 ; 3:3—8) 

Onze geheele wandel als leden van Christus staat in 
verband met het behartigen van die twee beginselen: 
»het behouden van het Hoofd," en van »de eenheid des 
Geestes." Deze brengen ons van zelf tot de eenige ver
gadering der heiligen, die naar den wil van God is, de 
vergadering der heiligen rondom den Heer naar het begin
sel van de eenheid des Geestes. 

De brief aan de Hebreen vermaant de geloovigen om 
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hunne onderlinge bijeenkomst niet na te laten, «zooals 
sommigen de gewoonte hebben." (Heb. 10:23—25) Aan 
zoodanige zamenkomst behooren de voorregten, in Matth. 18 
vermeld: «Voorwaar ik zeg u: al wat gij op de aarde bin
den zult, zal in den hemel gebonden wezen, en al wat gij 
op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden 
wezen. Wederom zeg ik u: indien er twee van u zamen-
stemmen op de aarde, over eenige zaak, die zij zonden 
mogen begeeren, dat die hun zal geschieden van mijnen 
Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden 
van hen" (Matth. 18:18—20; verg. met Luk. 24:33—49; 
Joh. 20 : 19—29). 

Wij moeten wel opmerken, dat hetgeen ons aanbevolen 
wordt, "de onderlinge bijeenkomst" is, de bijeenkomst van 
de leden van dat groote ligchaam, hetwelk God op aarde 
gevormd heeft. Om naar de gedachten Gods te handelen, 
is het niet genoeg, dat wij ons slechts op de eene of andere 
wijze vereenigen, hetzij met eenige broeders van onze kens, 
hetzij zonder onderscheid te maken tusschen de vaten ter 
eere en de vaten ter oneere, waarvan wij ons moeten rei
nigen: de bijeenkomst volgens Gods wil, is de onderlinge 
bijeenkomst van alle broeders, wie zij ook zijn mogen. Onze 
eigen wensch, onze keus, onze geestelijke overeenstemming 
mogen geen invloed hierop uitoefenen, evenmin als de meer 
of mindere kennis of geestelijke ervaring hier in aanmer
king mogen komen. God rekent allen die Hij in Christus 
aangenomen heeft, tot de Gemeente, en die God aangeno
men heeft, moeten wij ontvangen. *) De ware onderlinge 
bijeenkomst is die, welke gegrond is op de eenheid van 
alle geloovigen, de eenheid van het »ligchaam." Elk be
ginsel van vereeniging, dat niet ten grondslag heeft de 
eenheid van «het geheele ligchaam" is valsch en sektarisch, 
en tegen de bedoeling van Gods Woord. Dit beginsel is 

*) Alles wat tot de tucht hehooit, is hier weggelaten; da Schrift geeft ons 
Ook daaromtrent alle noodige aanwijzingen. 



181 

zeer eenvoudig en strekt ten toetsteen voor iedere bijeen
komst. Laten wij dit beginsel aannemen en het in prak
tijk brengen, en geen ander beginsel toelaten, noch in 
onze harten noch in de uitoefening van onze dienst. God 
erkent slechts ééne eenheid, de eenheid van het geheele 
ligchaam. Ieder christen maakt een deel uit van die een
heid en niet van de eene of andere plaatselijke gemeente, 
of van het eene of ander genootschap; want het ligchaam 
is niet zamengesteld uit verschillende ligchamen, maar er 
is één ligchaam, en er zijn vele leden, en wij zijn leden 
in het bijzonder. Voor God bestaat er geen ander ligchaam 
dan dit, en geen andere leden dan de leden van dat lig
chaam, en zoo moet het ook voor ons zijn. Die eenheid is 
het ware beginsel van vereeniging. 

Wanneer God ons vermaant om onze onderlinge bijeen
komst niet na te laten, zooals sommigen, hetzij door onwe
tendheid, hetzij door laauwheid of sektarisme, de gewoonte 
hebben, dan laat hij ons niet zonder de noodige aanwijzin
gen en verordeningen, opdat wij tot onze stichting en niet tot 
erger zamenkomen. Bij gelegenheid van de verwarringen, 
die zich reeds ten tijde der apostelen openbaarden, heeft 
God ons de aanwijzingen gegeven, die wij noodig hebben 
om ons pad te verlichten, en Hij is met ons, want het is 
Zijn weg. En toen de apostel Paulus de wanorde en de 
valsehe leeraars, die de kudde niet zouden sparen, reeds 
vooruit zag, beval hij toen de discipelen niet met vertrou
wen Gode en den Woorde zijner genade aan, die magtig was 
hen op te bouwen en hun een erfdeel te geven onder al 
de geheiligden (Hand. 20 : 29—33)? En verwijst dezelfde 
apostel Timotheus niet naar de Schriften, als hij spreekt 
van die zware tijden, die komen zullen, wanneer de 
menschen eene gedaante van godzaligheid zullen hebben, 
maar de kracht er van zullen verloochenen (2 Tim. 3 : 
1—17)? En is het niet weder dezelfde apostel, die ons 
ten opzigte van de verwarring, die in de gemeente te 
Korinthe heerschte, mededeelt, wat hij van den Heer 
ontvangen heeft, en ons geboden geeft, die hij wil, daf 
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wij als geboden des Heeren ontvangen? «Want ik heb 
van den Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven 
heb j " en verder zegt hij: »Indien iemand meent een profeet 
te zijn, of geestelijk, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, 
des Heeren geboden zijn; maar zoo iemand onwetend is, 
die zij onwetend." (1 Kor. 11 : 23 ; 14 : 37, 38). Wij 
hebben allen evenals Timotheüs te leeren, hoe men 
in het huis Gods moet ' verkeeren, hetwelk is de Ge
meente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid 
der waarheid. Wij hebben allen evenals de Korinthiërs 
noodig te weten, hoe wij moeten zamenkomen tot de 
breking des broods en tot de onderlinge opbouwing; 
en God heeft hierin ruimschoots voorzien voor allen, 
die willen luisteren en onderzoeken, want God is geen 
God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de 
gemeenten der heiligen. (1 Kor. 14 : 33) (zie inzonder
heid 1 Kor 11:17 en verv.; 12 — 14, en de twee brieven 
aan Timotheüs). O , hoevele onze zwakheden ook mo
gen zijn, God en het Woord zijner genade, het onfeilba
re Woord, blijft ons over; Jezus is altijd tegenwoordig, 
waar twee of drie vergaderd zijn in zijnen naam. Hij 
heeft zijn Geest gezonden om eeuwig bij ons te blijven, 
opdat wij zouden gesticht worden en opwassen door zijne 
vertroosting. Hebben wij nog iets anders noodig ? Zijn wij 
veiliger, wanneer wij steunen op den mensch en zijne wijs
heid, op dien vleeschen arm, op dien gebroken rietstaf, 
die de hand zal doorboren, zoodra men er op leunt (Jes. 
8 6 : 6; Jer 17: 5—8)? — Welgelukzalig de mensch die 
op den Heer vertrouwt! 

In het onderrigt, dat Gods Woord ons omtrent de on- " 
derlinge bijeenkomst geeft, bekleeden de naam van Jezus 
en het avondmaal de eerste plaats (zie 1 Kor. 10:16—21; 
11 : 17—34; vergel. met Hand. 20 : 7). De zegen van 
twee of drie, in Jezus' naam vergaderd, bestaat daarin 
dat Hij in het midden van hen is; Hij is het dien zij 
zoeken; zijne tegenwoordigheid vertroost, versterkt, ver
blijdt en vereenigt hen door den band des Geestes. Door 
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aan zijne discipelen het gedachtenismaal van zijnen dood te 
geven, heeft de Heer dit tot het middelpunt hunner ge
dachten willen maken; zij staan voor God als de vrucht 
van zijn lijden, van zijnen dood, van den arbeid zijner 
ziel; zij hebben zijne liefde erkend in de overgave van zijn 
leven voor hen en alzoo verkondigen zij te zamen zijn 
dood, totdat Hij komt. Heerlijk voorregt en krachtig 
getuigenis tevens! Want gemeenschap hebbende met 
het altaar, allen ééns broods deelachtig zijnde, zijn zij de 
door God gewilde openbaring van de eenheid des ligchaams, 
waarvan zij allen in het bijzonder leden zijn. »De drink
beker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, 
is die niet eene gemeenschap des bloeds van Christus? 
Het brood, dat wij breken, is dat niet eene gemeenschap 
des ligchaams van Christus? Want één brood is het, zoo 
zijn wij velen één ligchaam, dewijl wij allen ééns broods 
deelachtig zijn" (1 Kor. 10 : 16—21). Men moet dit punt 
goed verstaan. De openbaring van de eenheid des ligchaams 
bestaat niet alleen daarin, dat wij als broeders te zamen 
komen om te bidden en elkander op te bouwen, maar zij 
bestaat voornamelijk in de breking des broods, in het deel
hebben aan één brood. 

Na dus over het avondmaal en de plaats, die het in de 
bijeenkomsten der geloovigen moet bekleeden, gehandeld 
fce hebben, spreekt de brief aan de Korinthiërs verder 
over de gaven en de stichting in de Gemeente. De Heilige 
Geest deelt zijne gaven uit, aan wien Hij wil; zij worden 
gesteld in de Gemeente en gegeven tot nut en opbouwing 
van het ligchaam. De gaven zijn leden van het ligchaam, 
zij zijn verscheiden, want ook het ligchaam is niet één 
lid, maar vele leden, en de leden, die ons dunken de 
zwakste des ligchaams te zijn, die zijn noodig, want God 
heeft het ligchaam alzoo zamengevoegd, gevende overvloe
diger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft, opdat 
geen tweedragt in het ligchaam zij, maar de leden voor 
elkander gelijke zorg zouden dragen. (1 Kor. 12) God 
ieeft bijzonder zorg gedragen om ons duidelijk te maken, 
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dat de dienaars, die de gaven uitoefenen, als eene gave 
aan de Gemeente gegeven zijn, zooals eertijds de Levie
ten aan Aaron en zijne zonen en aan geheel Israël toege
voegd werden om te dienen, en dat zij geen bevoorregte 
kaste uitmaken, die evenals net priesterambt tusschen 
God en het volk geplaatst was. De liefde is de bron, waar
uit de werkzaamheid voortvloeit van hem, dien Christus 
uit genade geroepen heeft om zijn dienaar te zijn en dien 
Hij als eene gave aan de Gemeente gegeven heeft. Daar
om worden de verordeningen in den brief aan de Korin-
thiërs aangaande de gaven en hunne uitoefening in de 
Gemeente afgebroken door het dertiende hoofdstuk, dat 
ons toont, welk eene voorname plaats de liefde in die 
uitoefening inneemt, waarvan de H. Geest de kracht en 
het Woord het rigtsnoer is. »De geesten der profeten 
zijn den profeten onderworpen." (1 Kor. 14: 32) God 
heeft de gaven aan de Gemeente gegeven, niet aan eene 
bijzondere of plaatselijke vereeniging; zij behooren aan de 
Gemeente in haren ganschen omvang, en nooit veronder
stelt God, dat eene zekere afdeeling van de Gemeente, het
zij eene plaatselijke vereeniging of een genootschap, be
schouwd en ingerigt worde als eene bijzondere en op 
zichzelve staande eenheid. Indien dit nu alzoo was 
in dien tijd van bloei, hoeveel te meer is dit beginsel 
geldig voor onzen tijd van verval. — De ouderlingen en 
diakenen zijn verbonden aan eene plaatselijke gemeente; 
de gaven zijn gegeven aan de Gemeente in haar geheel; 
de priesterlijke bediening wordt gevormd door de Ge
meente zelve, als een ligchaam van aanbidders. God 
heeft het ligchaam alzoo zamengevoegd, dat er geen twee-
dragt in zij; Hij heeft de gaven gegeven tot de volma
king der heiligen, tot opbouwing des ligchaams van 
Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid 
des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een 
volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid 
van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn — 
maar de waarheid betrachtende in liefde, allezins zouden 



185 

opwassen voor Hem, die liet Hoofd is, Christus, uit wien het 
geheele ligchaam, bekwamelijk zaraengevoegd en zamen-
vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, 
naar de werking van ieder deel in zijne maat, den was
dom des ligchaams bewerkt, tot zijns zelfs opbouwing in 
de liefde. (Ef 4 : 12—16; 1 Kor. 12 ; 14). 

En wanneer de Gemeente haren vollen wasdom bereikt 
en de H. Geest dns zijn werk voltooid heeft, zal de Heer 
gehoor geven aan het geroep van den Geest en de Bruid, 
die zeggen: «Kom!" Tot dien tijd sterkt en bemoedigt 
Hij ons door de belofte: »Ja , ik kom haastiglijk." (Openb. 
22: 17, 20)! 

Mogen deze bladzijden spreken tot het geweten en 
het hart van al mijne lezers en hun eenig licht geven 
over deze zoo belangrijke waarheid. De Heer rigte onze 
oogen op de heerlijkheid, waartoe Hij ons geroepen heeft; 
Hij toone ons helder aan, welke zij de hoop onzer beroeping» 
en welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijne erfenis 
in de heiligen, opdat wij door de kracht zijns Geestes met 
de kennis van zijn wil, als gehoorzame kinderen zonden 
wandelen waardig der roeping, waarmede wij geroepen 
zijn. — Gelijk een teeder vader, die weet, wat zijnen kin
deren goed is , wil Hij, dat wij zijn wil grondig zullen 
verstaan, en dat wij geen kinderen in het verstand meer 
zijnde, ons weten te gedragen als mannen, die kunnen 
onderscheiden tusschen goed en kwaad. «Hem nu, die 
magtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat 
wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt 
Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente, in Christus Je
zus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen!" 
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ii Laat alle ding-en eerlijk en met orde 
geschieden." 

Bovenstaande woorden uit 1 Kor. 14 :40 zijn wel onze 
bijzondere aandacht waardig. Paulus spreekt over de in-
rigting van de onderlinge bijeenkomst der geloovigen. Hij 
wil, dat in deze bijeenkomst alle dingen eerlijk en met 
orde zullen geschieden — niet met eene menschelijke orde, 
maar met de orde Gods. Zijne woorden worden, helaas! 
door vele christenen gebruikt om eene godsdienstoefening 
te regtvaardigen, die geheel naar menschelijke regelen en 
inzettingen is ingerigt. Opdat alles eerlijk en met orde 
zou geschieden, heeft men, met verloochening van het al
gemeen priesterschap der geloovigen, aan eene zekere klasse 
van gewijde personen de leiding der godsdienstoefeningen 
in handen gegeven, en zich daardoor wederom op het jood
sche standpunt geplaatst. In plaats van ieder broeder de vrij
heid te laten naar de hem geschonken gaven de anderen te 
stichten en op te bouwen, geschiedt alles door één persoon. 
Men verloochent daardoor de tegenwoordigheid des Heili
gen Geestes in de bijeenkomst, en ontneemt Hem de vrij
heid van te spreken te geven aan wien Hij wil. Deze orde 
nu moge in de oogen der menschen schoon en juist zijn, 
in de oogen Gods is zij wanorde, daar zij geheel strijdig 
is met hetgeen God omtrent de bijeenkomst der geloovigen 
heeft geopenbaard. Men leze slechts met aandacht en op-
regtheid 1 Kor. 12 en 14. 

Zoodra men nu het tegenschriftuurlijke dezer inzettingen 
heeft ingezien en tot de eenvoudigheid van Gods Woord 
is teruggekeerd, is het noodzakelijk de beginselen Gods 
omtrent de inrigting der onderlinge bijeenkomst te kennen, 
opdat men niet in een ander uiterste vervalle. 

De hoofdzaak in de onderlinge bijeenkomst is, dat wij 
in de tegenwoordigheid van den Heer Jezus vergaderd 
zijn. »Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, 
daar ben ik in het midden van hen" (Matth. 10 : 20). 
Hoewel voor ons onzigtbaar is de Heer Jezus in ons mid-
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den tegenwoordig. Welk eene heerlijke waarheid! Wij 
gaan naar de bijeenkomst om Hem te ontmoeten, om door 
Hem gezegend te worden, om van Hem iets te ontvangen. 
En als wij 166 komen, zullen wij altijd gezegend zijn, 
want Hij beschaamt nooit iemand, die op Hem vertrouwt. 
Al wordt er ook nog zoo weinig gesproken, al zijn er zeer 
weinige gaven in de gemeente aanwezig, hij, die op den 
Heer vertrouwt, zal rijkelijk gezegend worden. Hij ont
vangt elk woord uit de hand des Heeren. Wanneer 
daarom iemand de onderlinge bijeenkomst verzuimt, omdat 
er weinig gaven zijn, of omdat er in veel zwakheid en 
gebrek gesproken wordt, of om welke andere reden ook, 
dan bewijst hij niet te verstaan, wat het zegt zich in den 
naam van Jezus te vergaderen. Wil de Heer Jezus in 
het midden komen, wanneer de zijnen zich in zijnen naam 
vergaderen, dan is het voorzeker onze roeping er ook te 
zijn. J a , wat spreek ik van roeping, het moest een heer
lijk, een onuitsprekelijk heerlijk voorregt voor ons zijn! 
Het moest ons onmogelijk zijn, indien wij gelegenheid heb
ben om te komen, ééne bijeenkomst over te slaan! Wat 
is toch heerlijker voor een hart, dat Jezus innig liefheeft 
en op zijne zegeningen prijs stelt, dan op deze bijzondere 
wijze in zijne tegenwoordigheid te zijn! O, hoeveel moest 
Thomas missen, toen hij den eersten zondag verzuimd had 
in het midden der elven te zijn! (Joh. 20) En nog veel 
meer missen zij, die verzuimen de onderlinge bijeenkomst 
bij te wonen. Ach, dat daarom allen, die, om welke reden 
ook, de gewoonte hebben de onderlinge bijeenkomst na te 
laten, bedenken welk eene droefheid zij hunnen Heer ver
oorzaken, die hen zoo gaarne ziet, waar het zijn lust is 
te komen! 

Doch is de tegenwoordigheid des Heeren in de ver
gadering eene heerlijke zaak, zij is tevens zeer ernstig. 
Jezus is in ons midden. Wij verschijnen in zijne tegen
woordigheid. Hoe moet dus niet alles, wat wij spreken en 
doen, met zijne tegenwoordigheid overeenstemmen! Eerbied 
en ernst moet op aller gelaat te lezen en in aller gedrag te zien 
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zijn. O, hoe menigmaal wordt daartegen gezondigd! Dik
wijls kan men op de gezigten der binnenkomenden lezen, dat 
zij niet met de gedachte vervnld zijn: ik kom aan de plaats, 
waar de Heer in ons midden is. Voor en na de eigenlijke 
eeredienst wordt over allerlei wereldsche dingen gesproken; 
en het was mij dikwijls, alsof ik na de eeredienst op eens 
in eene andere vergadering gekomen was, alsof men op 
eens het doel der zamenkcmst had vergeten. Ik verwerp 
wettischen ernst en gemaakte vroomheid, maar evenzeer on
eerbiedigheid en ongepaste vrijheid. Zoowel vóór en onder, 
als na de bijeenkomst moet alles het karakter dragen van 
eene vergadering tot verheerlijking Gods. Is het hart met 
de tegenwoordigheid des Heeren vervuld, dan zal men elke 
onnoodige drukte vermijden en zich stil naar zijne plaats 
begeven, om zich met de overdenking van Gods liefde be
zig te honden, en men zal zijne plaats weder verlaten onder 
den indruk van het gehoorde en genotene. 

In de tweede plaats moeten wij doordrongen zijn van 
de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes, en aan Hem 
de leiding der vergadering overlaten. Dit is van het 
grootste belang, daar men anders of tot eene ongepaste 
vrijheid of tot vormelijklieid vervalt. "Laat alle dingen 
eerlijk en met orde geschieden,'' niet — zooals ik reeds 
opmerkte, — met eene menscheliike orde, tnaar met d^ orde 
Gods. Die orde Gods nu kan alleen gehandhaafd wor
den, als men zich geheel aan de leiding des Geestes over
geeft. Het is dikwijls het geval, dat, wanneer men zich 
van de menschelijke inzettingen heeft vrijgemaakt, men 
denkt zich aan geen regel meer te moeten storen. Men 
vergist zich dan echter evenzeer, als wanneer men eene 
menschelijke orde heeft aangenomen. De ware vrijheid 
bestaat in afhankelijkheid van God. En dat beginsel is 
ook op de vergadering toepasselijk. God heeft ons in zijn 
Woord de inrigting der vergadering medegedeeld, en daar
aan hebben wij ons te onderwerpen. 

Wanneer men 1 Kor. 14 aandachtig leest, zal men zien, 
dat de onderlinge bijeenkomst geen bijeenkomst tot za-
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menspreking is. Het kan zeer nuttig zijn, om met broe
ders en zusters te zamen te komen om met elkander het 
een of ander punt te behandelen, van gedachte te wis
selen of elkander vragen te doen; doch dit is niet de on
derlinge bijeenkomst. Op de onderlinge bijeenkomst heeft 
wel ieder broeder — de zusters moeten zwijgen In de ge
meente — de vrijheid op te staan om te spreken, maar 
geenszins om vragen te doen of aanmerkingen te maken. 
«Wat is het dan broeders? Wanneer gij zamenkomt, 
een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij eene 
leer, heeft hij eene vreemde taal, heeft hij eene open
baring, heeft hij eene uitlegging; laat alle dingen ge
schieden tot stichting" (vs. 26). Hieruit blijkt duidelijk, 
dat men iets bepaalds moet te zeggen hebben tot .stichting 
der vergadering. Heeft men over het gesprokene iets te 
vragen of er iets op aan te merken, zoo kan men dit te 
huis doen, doch de vergadering is daarvoor de plaats niet. 

Deze vrijheid om te spreken kan echter tot vele verkeerd-
heden aanleiding geven, indien men zich niet onder de lei
ding des Greestes plaatst,of indien het hart niet van zijne te
genwoordigheid vervuld is. Het groote doel van het spreken 
in de vergaderiug moet stichting en opbouwing zijn. Dit 
doel kan natuurlijk alleen bereikt worden bij dezulken, die 
verstaan, hetgeen gezegd wordt Ik kan onmogelijk ge
sticht worden door iemand, wien ik niet kan verstaan. 
Hij moet in eene verstaanbare taal en met eene hoorbare 
stem spreken, anders kan ik geen stichting ontvangen. 
Paulus zegt: »Ik wil liever in de gemeente vijf woorden 
spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge 
onderwijzen, dan tien duizend woorden in eene vreemde 
taal." (vs. 19) De vreemde talen hadden hunne waarde, 
zij waren een teeken voor de ongeloovigen. Maar in de 
vergadering waren zij nutteloos, tenzij er een uitlegger 
was. Om anderen te kunnen onderwijzen, moet men eene 
verstaanbare taal spreken op eene verstaanbare wijze. En 
evenmin als ik gesticht kan worden door iemand, die in 
eene taal spreekt, die ik niet versta, kan ik gesticht wor-» 
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den door iemand, die, hetgeen hij wil zeggen, niet duide
lijk kan uitdrukken. Het is in dat geval veel beter niet 
te spreken. 

Verder bedenke men wel, dat wij alleen dan in de ver
gadering mogen opstaan om te spreken, indien de Heer 
zelf ons iets te spreken heeft gegeven. Is dit slechts »vijf 
woorden," laat ons die vijf uitspreken en gaan zitten. Mets 
is onverstandiger, dan wanneer iemand «tien duizend woor
den" tracht te spreken, als God er hem slechts »vijf" gege
ven heeft. Welk eene genade zou het zijn, indien wij ons 
binnen onze maat hielden! Die maat moge klein zijn, dat 
doet er niets toe, indien wij slechts eenvoudig, ernstig en 
waar zijn. Laten wij allen denken aan dep volgenden regel: 
zoek -niet naar iets, omdat gij wilt spreken, maar spreek, 
omdat gij iets hebt wat gezegd moet worden. Dit is zeer 
eenvoudig. Niets is ongelukkiger, dan wanneer iemand zoo
veel bijeenbrengt, als noodig is om eene zekere tijdruimte 
aan te vullen. Dat moest nooit plaats hebben. In geen 
geval moest iemand opstaan om zijne broeders toe te spre
ken zonder de overtuiging, dat God hem iets te spreken 
gegeven heeft en zonder de begeerte om het tot stichting 
te zeggen. — Doch is het verkeerd te spreken, als God 
ons niets te spreken gegeven heeft, even verkeerd is het 
te zwijgen, wanneer wij spreken moeten. Ieder, die eene 
gave ontvangen he,eft, is voor God verantwoordelijk die te 
gebruiken. «Hebbende nu verscheidene gaven naar de 
genade, die ons gegeven is, zoo laten wij die gaven be
steden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij 
bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leeren, 
enz." (Rom. 12 : 6) 

Worden deze beginselen door ons verstaan en beoefend, 
dan zal ons spreken, ons .bidden, ja alles, wat wij doen 
in de vergadering, tot stichting, en tevens in overeenstem
ming met het doel der bijeenkomst zijn. Komen wij b, v. 
te zamen om den dood des Heeren te verkondigen, dan 
moet zoowel het gebed en het gezang als hetgeen gespro
ken wqrdt in overeenstemming met die verkondiging zijn. 
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Ieder geestelijk gemoed zal gevoelen, hoe ongepast het is, 
wanneer er bij de tafel des Heeren gebeden worden uit
gesproken, die de aandacht op allerlei andere dingen ves
tigen, en ons daardoor aftrekken van hetgeen alleen onze 
ziel moet bezighouden, namelijk de liefde van Hem, die 
zijn ligchaam voor ons liet verbreken en zijn bloed voor 
ons vergoot. Evenzoo is het met hetgeen er gezongen of 
gesproken wordt. Ook bij het opgeven van liederen is 
de leiding des Geestes noodzakelijk. Het is toch niet vol
doende, dat er gezongen wordt, hetgeen gezongen wordt 
moet naar de meening des Geestes zijn. Zoo geloof ik, 
b. v. niet dat het gepast is, wanneer men aan het 
slot van eene vergadering, waarin over de wederkomst 
van Christus gesproken is, een lied opgeeft, waarin wij 
over onze ervaringen in de woestijn of over onze zwakhe
den spreken. Ik maak deze opmerkingen niet om een regel 
of eene wet te stellen, maar omdat ik overtuigd ben, 
dat wij in alles door den Heiligen Geest moeten geleid 
worden, en wij dikwijls maar al te zeer geneigd zijn om 
bij de verwerping van menschelijke instellingen eene ver
keerde vrijheid in te voeren, waardoor wij evenzeer zon
digen tegen de vermaning: Laat alle dingen eerlijk en 
met orde geschieden. 

Wanneer wij ons echter door den Geest laten leiden, 
zullen wij niet alleen voor een ongepast gebruik onzer 
vrijheid, maar ook voor vormelijkheid bewaard blijven. Ook 
dit is een groot kwaad, daar hierdoor alle leven uit de ver
gadering kan verdwijnen. Evenzeer als wij moeten toezien 
onze vrijheid niet te misbruiken, moeten wij ons wachten 
een bepaalden vorm aan te nemen. Hieronder versta ik 
het aannemen van een bepaalden regel, waarnaar alles in 
de vergadering moet gaan; b. v. dat er altijd eerst gezon
gen, dan gebeden, dan gelezen, dan gezongen, dan het 
het brood gebroken, dan gesproken wordt, enz. De Hei
lige Geest moet aan geen regel gebonden zijn. Hij kan 
even goed willen, dat eene vergadering met gebed als met 
gezang begint, dat er twee, driemaal achtereen gebeden 
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wordt, enz. Het is zeer noodig, dat wij hierover ernstig 
nadenken, daar wij, mensehen, zoo ligt geneigd zijn een 
bepaalden vorm aan te nemen. Ik geloof, dat velen vreemd 
zonden opzien, wanneer er tweemaal achtereen gebeden of 
gezongen werd, of wanneer men met het lezen van een 
hoofdstak in plaats van met een gezang begon. Dat is 

-een bewijs, dat men zich reeds aan een bepaalden vorm 
gewend heeft. Vooral des zondags morgens bij het breken 
des broods is het zoo wenschelijk dat er veel vrijheid zij. 
Meer nog dan aüdere vergaderingen kan die de eeredienst 
genoemd worden, en daar moet het gebed, het gezang en 
de aanbidding na het broodbreken de eerste plaats inne
men. Over het algemeen wordt er weinig in die verga
dering gebeden, en ruimt men eene te groote plaats voor 
het spreken in. O, laten wij toch meer doordrongen zijn 
van de tegenwoordigheid des Heeren en van de leiding des 
Geestes. Voorzeker onze bijeenkomsten zouden frisscher, 
gezegender en levendiger zijn; en daaraan hebben wij groote 
behoefte. Niets is heerlijker dan de tegenwoordigheid des 
Heeren te gevoelen in al wat er in de vergadering gebeurt, 
zoowel in het spreken als in het zwijgen. Het hart wordt 
verkwikt, het geloof versterkt, de hoop verlevendigt. Daar
om geve de Heer ons een levendiger bewustzijn zijner tegen
woordigheid en een stil maar vertrouwend wachten op zijne 
zegeningen! Hij geve ons allen naar de gaven ons verleent 
mede te werken aan de stichting der vergadering, hetzij 
door ons spreken, hetzij, Wanneer wij zwijgen, door ons 
biddend werkzaam zijn met den Heer! 

»Vertroost elkander met deze woorden." 

»Ik wil niet, broeders! dat gij onwetende zijt van dege
nen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk 
als de anderen, die geen hoop hebben; want indien wij ge-
looven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzoo zal ook 
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God degenen, dïe ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen 
met Hem" (I Tliess. 4:13—18). Merkwaardige, heerlijke, 
vertroostende woorden! De geloovigen te Thessalonika 
leefden in de verwachting van de komst van Jezus. Hun
ne harten waren daarmede vervuld. Dié komst was hunne 
vreugde, hunne hoop. Onafgewend was hun oog daarop 
gerigt. Jezus te zien, gelyk Hij is, daarnaar ging het 
verlangen hunner ziel uit. En dit verlangen werd zóó 
duidelijk bij hen openbaar, dat allen, die in den omtrek 
woonden, wisten, dat zij van de afgoden bekeerd waren, 
om den levenden en waarachtigen God te dienen en zijnen 
zoon van de hemelen te verwachten. (Hoofdst. 1) En aan
gezien die komst van Jezus voor hen zoo heerlijk, zoo 
aantrekkelijk, zoo boven alles begeerlijk was, waren zij 
bedroefd over degenen, die ontslapen waren. Zij dachten 
namelijk, dat hunne ontslapen broeders niet bij die komst 
van Jezus zouden tegenwoordig zijn. Die gedachte was 
hen onverdragelijk, en daarom treurden zij. O, welk 
een heerlijk bewijs van hunne liefde voor hunne mede
broeders! Maar vooral welk een treffend bewijs van hunne 
liefde tot den Heer en van hun verlangen naar zijne komst! 
O, geliefde broeders! verlangen ook wij alzoo naar de 
komst van Jezus? Heeft die komst ook voor bns zooveel 
aantrekkelijks, zooveel schoons, zooveel heerlijks? Springt 
ook ons hart op van vreugde, wanneer wij de woorden 
vernemen: Ja, Ik kom haastelijk? 

Maar welk een heerlijk en geruststellend antwoord ont
vingen zij! Welk eene liefde van den Heer straalt ons 
hier tegen! Hij wil niet, dat de zijnen bedroefd zullen 
zijn; o neen! waar Hij hunne bezwaren ziet, komt Hij om 
2e geheel weg te nemen, en de droefheid in onuitsprekelijke 
vreugde te veranderen. «Zijt niet bedroefd, gelijk als de 
anderen, die geen hoop hebben!" roept Hij hen toe; «want 
degenen, die in Mij ontslapen zijn, zullen zeer zeker bij 
mijne komst tegenwoordig zijn; God zal ze wederbrengen 
met Mij." Waarlijk, de Heer verstaat het de zijnen te 
troosten! En welk een grond van zekerheid geeft Hij 
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hun! «Indien gij gelooft, dat Jezus gestorven is en opge
staan, alzoo zal ook God degenen, die in Jezus ontslapen 
zijn, wederbrengen met Hem." De geloovigen zijn één 
met Jezus. Hij is gestorven en opgestaan. Dit is zeker. 
En even zeker is het, dat degenen, die in Hem ontslapen 
zijn, denzelfden weg gaan als Hij. Zij zijn gestorven en 
zij zullen opstaan. Ween daarom niet als dezulken, die geen 
hoop hebben, bij het graf uwer dierbare ontslapenen; want 
als de Heer komt, zal Hij ze met zich brengen, en zij 
zullen dezelfde heerlijkheid aanschouwen en dezelfde vreug
de genieten! 

Maar hier zweeft eene vraag op onze lippen. Wanneer 
de ontslapen heiligen met verheerlijkte ligchamen met 
den Heer zullen wederkomen, hoe zijn zij dan bij Hem 
gekomen? Als eene nieuwe, tot nu toe aan de Thessalo-
nicensen onbekende waarheid antwoordt Paulus: »Dit zeg
gen wij u door het woord des Heeren, dat wij, die levend 
overblijven zullen tot de toekomst des Heeren niet zullen 
voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heer 
zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en 
met de bazuin Gods nederdalen van den hemel en die in 
Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij, 
die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen 
opgenomen worden in de wolken, den Heer te gemoet 
in de lucht, en alzoo zullen wij altijd met den Heer wezen." 
Voordat de Heer Jezus met de zijnen komt, zal Hij komen 
in de wolken, in de lucht, om de zijnen tot zich te nemen 
en hen te brengen in het huis des Vaders, waar Hij hen 
nu plaats bereidt (Joh. 14). Ziedaar de openbaring van de 
opname der Gemeente. Welk eene vertroosting voor de 
Thessalonicensen! Zij zouden hunne ontslapen medebroe
ders niet eerst dan wederzien, wanneer de Heer met de 
zijnen komt, maar lang vóór dien tijd, als Hij namelijk 
komt, om de zijnen tot zich Op te nemen in heerlijkheid. 
En o, welk eene liefde van Jezus! Hij zelf zal komen in 
de wolken, in de lucht. Hij zal niet een ander zenden 
om ons af te balen; o neen! Hj zelf zal den troon des 
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Vaders verlaten en ons te gemoet komen in de lucht, om 
on3 daar te brengen, waar Hij is. 

En wat zal er gebeuren, als Hij komt in de wolken? 
De stem des archangels zal vernomen en de bazuin Gods 
zal geblazen worden, en dan zullen de ontslapen heiligen 
met verheerlijkte ligchamen uit het graf verrijzen, dan zul
len wij, die levend overblijven tot de komst van Jezus, ver
anderd worden en te zamen met hen worden opgenomen 
in de wolken den Heer te gemoet in de lucht. Welk eene 
blijde tijding! Het is niet noodzakelijk, dat wij sterven, 
want Jezus heeft door zijn sterven den dood zijne magt 
ontnomen. Wanneer de Heer heden komt, dan zullen wij, 
zonder te sterven, Hem te gemoet gaan in de lucht, om 
voor eeuwig bij Hem te zijn. Het eenige, wat er dan met 
ons gebeuren moet, is, dat het sterfelijke door het leven 
verslonden worde. Dit sterfelijk en verderfelijk ligchaam 
moet de onsterfelijkheid en de onverderfelijkheid aandoen; 
en dit zal geschieden in één oogenblik bij de komst des 
Heeren. En zijn wij in Jezus ontslapen vóór zijne komst, 
dan zullen wij door de bazuin Gods uit onze graven met 
een verheerlijkt ligchaam worden opgewekt. En als dan de 
ontslapenen zoowel als de levend overgeblevenen met hunne 
nieuwe ligchamen bekleed zijn, zullen zij allen den Heer 
te gemoet snellen in de lucht en zullen met Hem de 
vele woningen des Vaders ingaan, om daar voor altijd bij 
Hem te blijven. Ziedaar de magt van God! Ziedaar de 
liefde van Jezus! «Vader! ik wil, dat waar ik ben, ook 
die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt." Hij zelf komt 
om ons af te halen, opdat wij, zonder ooit meer van Hem 
te scheiden, bij Hem zouden zijn, om zijne liefde te genie
ten en zijne heerlijkheid te deelen. Dierbare Jezus! hoe 
onuitsprekelijk groot is uwe liefde, hoe teeder zijt Gij ons 
genegen! O, ontvlam ons hart in liefde voor U! O, doe 
ons reeds hier op aarde uwe genade kennen, uwe trouw 
ervaren en in uwe komst ons verblijden! 

J a , wel mogen wij uitroepen: welk eene blijde tijding! 
O, indien ons hart Jezus liefheeft, hoe zullen wij verlan-
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gen bij Hem te zijn, zijn aangezigt te aanschouwen! Die 
hoop doet den moeden pelgrim met volharding de vaak 
moeilijke loopbaan loopen; zij verheft zijn hart van het 
aardsche tranendal naar het heerlijke, reine Vaderhuis daar 
boven, waar alle tranen van de oogen worden afgewischt. 
Zij verheldert het bedroefd gelaat van de weenenden bij 
het graf hunner dierbare ontslapenen. Als Jezus komt, 
dan is aan alle leed een einde, dan is het werk gedaan, 
dan is de tijd der ruste aangebroken, dan vinden wij allen 
weer, die wij hier voor eene wijle verloren. Welk een 
zalig wederzien! Niet meer in het sterfelijk, zondig, gebrek
kig ligchaam dezer aarde, maar in een Hgehaam gelijk-i 
vormig aan het heerlijke ligchaam van Jezus» Welk een 
zalig wederzien t Niet om gelijk Lazarus nogmaals hier op 
aarde te wonen en ten tweeden maal te sterven, maar 
om met alle heiligen den Heer te gemoet te gaan om Voor 
eeuwig bij Hem te zijn. Ja, voor eeuwig bij Hem, die 
ons zoo onuitsprekelijk liefheeft. O, heerlijk vooruitzigt! 
O, zalige hoopl »Zoo dan vertroost elkander met deze 
woorden!" 


