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De liefde van Christus tot zijne 
Gemeente. 

«Gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en zichzelven voor haar heeft overgegeven, opdat 
Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met 
het bad des waters door het woord; opdat Hij haar 
zichzelven heerlijk zou voorstellen een Gemeente, 
die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, 
maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk." 

(Efez. 5 : 25 — 27.) 

God is liefde! Zijne oneindige liefde heeft Hij bovenal 
geopenbaard in de zending van zijnen Zoon tot redding 
van zondaars. »Alzoo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe." — Voorwaar, dit is de goddelijke 
liefde, die alles overtreft. En die liefde ontvouwt zich 
nog heerlijker voor onze oogen, als wij de wijze na
gaan , waarop zij werkt. Zij openbaart zich daarin, dat 
zij hen, die gered zijn en het eeuwige leven hebben, 
in een innige gemeenschap met God brengt. God is ons 
daarom niet alleen geopenbaard als de God onzes heils, 
maar als »onze Vader." De Heer Jezus zeide : »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. 2 0 : 17.) Op een andere plaats lezen wij: »Ik zal 
ulieden aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en 
gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, spreekt de Heer, 
de Almachtige." (2 Kor. 6 : 18.) Dit is veel meer dan 
verlost te zijn van het oordeel Gods, hetwelk wij door 
onze zonden verdiend hadden. God had ons kunnen ver
lossen en ons een plaats als dienstknechten kunnen aan
wijzen ; maar al zou dit ons hart bevredigen , het z ij n e 

1 



2 

was er niet mede tevreden. Hij wilde ons in zijne on
middellijke tegenwoordigheid hebben , en dat wel als kin
deren, met wie Hij gemeenschap oefenen en zich verblijden 
kan. Is het geen oneindige genade in die betrekking van 
kinderen Gods te zijn gebracht? Voorzeker, niets is er bij 
te vergelijken. Om ons echter in die betrekking te kunnen 
verblijden, moeten wij er de bewustheid van omdragen. 
Het hart kan niet gelukkig zijn, indien men alleen overtuigd 
is, dat er zulk een innige betrekking bestaat, zonder de 
zekerheid te hebben, haar deelachtig te zijn. Hoe treurig 
zou voor een kind, dat in een familie opgenomen is, de 
gedachte wezen, dat het daar een vreemdeling is , en dat 
de persoon, die het zooveel liefde bewijst, zijne moeder niet 
is. Hoe geheel anders is het, als die betrekking boven 
allen twijfel verheven is , en de innige gemeenschap onder
vonden wordt, die er tusschen ouders en kinderen bestaat. 

Het is dus allernoodzakelijkst, dat een ieder, die in 
Christus gelooft, deze kennis bezit. Uit God geboren, is 
hij een nieuwe natuur deelachtig geworden, en deze nieu
we natuur heeft hare eigenaardige begeerten en wenschen. 
Die goddelijke natuur geeft echter niet uit haarzelve 
de vreugde, waarvan wij spreken. Het is bepaald noodig, 
dat wij onze nieuwe betrekking tot God als onzen »Vader" 
kennen, om ons in haar te kunnen verblijden. Dit is geen 
vermetelheid: integendeel, Gods oneindige liefde en barm
hartigheid wordt er te meer door aan het licht gebracht. 
»Zoo velen Hem (Christus) aangenomen hebben, die heeft 
Hij macht gegeven k i n d e r e n G o d s te worden;" en 
kinderen Gods zijnde, zijn der ziel nieuwe gedachten, 
nieuwe gevoelens en nieuwe bedoelingen medegedeeld. Wij 
ontvangen den geest der aanneming tot kinderen, doch 
wij moeten de zekerheid hebben, dat God ons in deze 
nieuwe betrekking geplaatst heeft. Hebben wij deze zeker
heid, dan dringen die woorden: "Geliefde kinderen" 
(Efez. 5 : 1 . ) met vreugde in ons hart. Wij ondervinden 
dan, dat wij bemind worden, gelijk Jezus bemind wordt. 
(Joh. 17 : 23.) Dan is het hart in vrijheid. Dan zijn wij 
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gelukkig in God. Al moge de ziel dan op de proef gesteld 
worden, zij vindt hare rust in God; en hoe meer zij zijne 
volmaaktheid en de volheid zijner liefde tot de kinderen, 
die Hij uitverkoren heeft, verstaat, des te meer wordt het 
vertrouwen versterkt. Om volkomen gelukkig te zijn en 
heilig te wandelen, is zulk een vertrouwen noodzakelijk. 
Want deze goddelijke genegenheden hebben een heiligende 
kracht; en deze behoeven wij, om in een geest van afzon
dering in deze wereld te verkeeren. 

Laat ons deze waarheid met een beeld uit het leven 
ophelderen. Men sla een kind gade in den kring zijner 
familie. Het wenscht niets in de wereld, wat niet tot het 
ouderlijk huis in betrekking staat. Zijn »te huis" is hem 
meer waard dan alles, wat daar buiten is. Het is gelukkig 
en tevreden met de huiselijke vreugde. Welnu, dit is 
slechts een zwak beeld van hetgeen omgaat in de ziel, 
welke in het genot van die oneindige liefde des Vaders 
leeft; en dit bewerkt de ware heiligheid des wandels. Een 
andere schoone karaktertrek eener vernieuwde ziel bestaat 
daarin, dat zij liefheeft degenen, die uit God geboren zijn. 
Nieuwe gevoelens zijn in zulk een ziel gewekt. Nieuwe 
familiebanden zijn gelegd en aangeknoopt; nieuwe wen-
schen, die hunne vreugde alleen vinden in alles, wat betrek
king heeft op het huis Gods, zijn te voorschijn geroepen. 

Zoo is het ook ten opzichte van Christus. Wel kwam 
Hij om »te zoeken en zalig te maken wat verloren was;" 
doch in de woorden, die wij overdenken, wordt ons de 
bijzondere betrekking, die er tusschen Hem en de verlos
ten bestaat, voor oogen gesteld •»Hij hee f t de Ge
m e e n t e l i e f g e h a d . " De Gemeente wordt hier voorge
steld als het bijzondere voorwerp zijner genegenheid; en 
de kracht zijner liefde bestaat daarin, dat Hij haar met 
z i c h z e l v e n wil zegenen. Er is hier geen spraak van 
het zoenoffer voor de zonde, maar wel van het één-zijn 
met Hem, die de Gemeente — zijn lichaam, zijne Bruid — 
heeft liefgehad. (Efez. 5 : 31 , 32.) Dit één-zijn met Hem 
wordt ons op verschillende plaatsen heerlijk voorgesteld en 
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ontvouwd. Als Hij ons vrede schenkt, dan is het zijn 
vrede. «Mijnen vrede geef ik u." Hij brengt ons hart, 
onze ziel en oiis geweten in de tegenwoordigheid van God, 
daar waar Hij-zelf is. Hij geeft ons niet alleen blijdschap, 
maar Hij vervult ons met z i jne blijdschap. «Opdat mijne 
b l i j d s c h a p in u vervuld worde." Dit is ons bijzonder 
standpunt. Wij zijn niet alleen d o o r Hem, maar ook met 
Hem gezegend. Dit is de wensch van zijn hart, en niet alleen 
van het onze. Als mijne genegenheid sterk is, dan wensch 
ik het voorwerp mijner liefde bij mij te hebben. Alzoo is 
het de wensch van den Heer Jezus, dat wij niet alleen ge
lukkig, maar dat wij bij Hem gelukkig zouden zijn. Daarom 
zegt Hij bij het afscheid van zijne bedroefde discipelen: »Ik 
kom weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar ik ben!" En wederom: «Vader! ik wik dat 
waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt, 
opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen." Hoe 
heerlijk wordt de liefde van Jezus in deze woorden uitge
drukt. Zij zeggen ons, dat zijne liefde de uitstorting 
zijner persoonlijke toegenegenheid is. Hij verlangt niets 
van ons, maar Hij wil o n s z e l v e n bezitten. Tot zijne 
discipelen zeide Hij : »Ik heb grootelijks begeerd dit 
pascha met u te eten." Waarom was er zulk een sterk 
verlangen in zijn hart? Omdat Hij wenschte met de zij
nen nog eenmaal deze laatste uitdrukking der liefde te 
genieten. 

En nu, geliefde broeders! dit is de Christus, met wien wij 
te doen hebben. Er is hier geen spraak van o n z e liefde 
tot Hem, maar van z ij n e liefde tot ons. »Christus heeft 
de Gemeente liefgehad, en zichzelven voor haar overgege
ven." Deze woorden openbaren ons een hart, dat alles prijs 
wil geven, om in het bezit te komen van het voorwerp 
zijner liefde. Hij gaf niet alleen zijn lichaam en bloed., 
maar zichzelven. Hij gaf alles, Wat Hij geven kon; er 
bestond geen gedachte, geen begeerte in zijn hart, die niet 
tot heil der Gemeente was. »Hij heeft zichzelven voor haar 
overgegeven." Welk een gave! 
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Van het oogenblik af, dat ik deze bewonderenswaar
dige en ondoorgrondelijke liefde van Christus erken en 
geloof, kan mijn hart op alles rekenen, wat in Hem is. 
»Hij h e e f t de G e m e e n t e l i e f g e h a d en z i chze l -
ven v o o r h a a r o v e r g e g e v e n . " Alles wat wij aan 
deze overgave van zicnzelven en aan de voortreffelijk
heid, die in Hem is, verhinden kunnen, is een deel 
van de liefde van Christus. Wist Hij niet alles, wat er 
noodig was, om zichzelven over te geven ? Kende Hij 
niet de gevolgen zijner overgave ? J a voorzeker! en toch 
had Hij alles voor de Gemeente over. Hij offerde zijn leven. 
Hij onderwierp zich aan den toorn van God. Versmaad en 
verworpen door de menschen, werd Hij in de ure zijner diep
ste smart door God verlaten, hoewel Hij juist in dat schrik
kelijke oogenblik het voorwerp van Gods liefde en welben 
hagen was. Nooit was er zulk een gehoorzaamheid, zulk 
een volkomen onderwerping gezien. Jezus deed van alles 
afstand, en verdroeg alles voor de Gemeente. En daarom is 
de Gemeente in de oogen Gods zooveel waard als Christus 
zelf, die zich voor haar heeft overgegeven. De geloovige 
weet, dat hij aan deze liefde deel heeft, maar hij kan haar niet 
doorgronden. De liefde van Christus kan niet ten volle 
begrepen worden. Zij is volmaakt, omdat zij goddelijk is. 
Als Hij uit niets werelden kan doen ontstaan, als Hij zich 
met het grootste en met het geringste bemoeien wil — zou 
zijne liefde dan niet oneindig zijn? Er is geen lijden, geen 
droefheid, geen zielsangst, die Hij niet met ons gevoelt. 
In onze dagelijksche moeielijkheden wil Hij onze toevlucht 
zijn. Hij bezit zoo gaarne ons geheele vertrouwen. Waar
om zouden wij dan onze harten toesluiten ? Is er een droef
heid, bij welke wij niet op zijne goedheid vertrouwen 
kunnen? Zoowel Maria als Martha bedroefden het hart 
van Jezus, toen zij zeiden: »Heer! waart gij hier geweest, 
zoo ware mijn broeder niet gestorven." Zij dachten, dat 
haar lijden en hare droefheid niet de zijne waren. Zij ken
den het medegevoel van Jezus niet. 

Het doel van Christus, die zijne Gemeente zoo onuitspre-
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keiijk lief heeft, is haar geheel als zijn eigendom te bezit
ten. Er wordt ons hier nog een andere trek van de liefde 
van Christus voorgesteld. Nadat Hij zichzelven voor haar 
heeft overgegeven, »reinigt" Hij haar. Zij moet het be
wustzijn hebben van de voortdurende bemoeienis en liefde 
van den Heer. Indien ik vraag: »Ben ik genoeg gereinigd?" 
dan versta ik de macht en de liefde van Christus niet. 
Voordat Hij met iets anders begint, maakt Hij ons t o t 
zijn e i g e n d o m . Dit te weten is voor onzen praktischen 
wandel van het grootste gewicht. Al Gods handelingen, 
om ons zijner heiligheid deelachtig te maken, hangen af 
van het feit, dat wij C h r i s t u s t o e b e h o o r e n . »Hij 
heeft zichzelven voor haar overgegeven, opdat Hi j h a a r 
h e i l i g e n z o u , h a a r g e r e i n i g d h e b b e n d e met h e t 
b a d des w a t e r s d o o r h e t woord . " Dat wil zeggen: Hij 
gaat voort om de Gemeente naar zijn welbehagen toe te be
reiden, en haar naar de begeerte zijns harten te vormen. Eerst 
roept Hij haar in het leven, en dan neemt Hij het getui
genis Gods, en werkt daarmede door de kracht des Heiligen 
Geestes op het geweten en op de genegenheden, die 
uit de gemeenschap met Hem ontstaan. 

«Opdat Hij haar heiligen zou." Welk een bron van 
zegeningen! Het is zijn wil onze harten van het booze 
af te zonderen, en ze te vervullen en te bewerken door 
het genot der genade, in welke wij staan, en door den voor
smaak der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden. Het 
middel der reiniging is «het bad des waters door het 
woord." Op dezelfde wijze beschrijft de Apostel in den 
brief aan de Kolossensen het werktuig en de werking 
van de bediening des woords. Van Christus sprekende, 
zegt hij: »Want wij verkondigen Christus, vermanende een 
iegelijk mensch, en leerende een iegelijk mensch in alle wijs
heid, opdat wij zouden een iegelijk mensch volmaakt stellen 
in Christus Jezus." Het doel zijner prediking was, dat Chris
tus in al zijne volheid aan het hart geopenbaard zou wor
den , en dat het hart naar deze volle openbaring van alles 
wat Hij is, zou gevormd worden. Als gij zegt: »deze of 
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gene zonde of begeerte drukt mij ter neder," dan kan 
ik u verstaan; maar is uwe zonde sterker dan Christus? 
Christus werkt door zijnen Geest, en openbaart zich aan 
u. Trekt Hij, die zich op zulk een heerlijke wijze in zijne 
liefde en macht openbaart, u niet oneindig meer aan dan 
alles, wat gij, door uwe begeerte gedreven, wenschen 
zoudt. — Als ik van natuur gierig ben, en mijn oog op het 
geld gericht is, kan ik het wel een tijd lang loslaten, 
maar toch zal ik er gedurig mijne hand naar uitstrekken; 
indien ik evenwel door genade, Christus in zijne volheid 
en dierbaarheid aanschouw, dan kan ik Hem slechts lief
hebben. Dan verbant mijne liefde tot Hem mijne begeerte; 
en ik vergeet het geld zonder inspanning. Ik ben er dan 
niet mede bezig om het ter zijde te stellen; neen! 
het geld heeft dan geen waarde meer voor mij. Mijn hart 
heeft dan een voorwerp gevonden, dat mij geheel bevredigt. 
Wat heeft Christus gedaan, om zijne Gemeente te heiligen 
en haar van alles te reinigen? Hij heeft haar liefgehad; 
Hij heeft zichzelven voor haar overgegeven; en nu wil 
Hij hare genegenheid winnen, opdat zij geheel in Hem 
zou rusten. Wij zijn geroepen onze vreugde daar te vin
den, waar God zijne vreugde vindt. Welk een zalige en 
vertroostende gedachte, met God gemeenschap te hebben 
in de liefde tot hetzelfde voorwerp, en dezelfde genegen
heden als Hij te hebben. Werd er alleen heiligheid van 
ons g e ë i s c h t , dan zou er niets worden bereikt. Onder de 
wet zouden wij zeker niets, wat Gode welbehagelijk is, 
volbracht hebben; want de wet wijst slechts de grondbe
ginselen aan, waarnaar de mensch handelen moest, zonder 
evenwel de kracht te schenken om het voorgeschrevene 
te kunnen volbrengen. De genade echter werkt in ons de 
genegenheden, die ons Gode welbehagelijk doen wandelen. 
Als Jezus ons voorwerp is , dan hebben wij hetzelfde voor
werp, dat God heeft, en dan beijveren wij ons natuurlijk 
Hem gelijk te zijn. De Heer zij daarvoor geprezen! Hij 
heeft ons geroepen »den beelde zijns Zoons gelijkvormig 
te zijn." »Hij, die ons geroepen heeft, is getrouw, die het 
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ook doen zal. Als ik alles, wat Christus geleden en ge
daan heeft, aanschouw, zou dit dan geen invloed op mijn 
hart uitoefenen? Als wij de woorden overdenken, »als Hij 
geopenbaard zal worden, dan zullen wij Hem gelijk wezen, 
want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is," zou dit dan een 
ijdele hoop zijn? Waarlijk niet. Doch het praktische gewicht 
dezer waarheid is niet overgelaten aan onze eigen meenin
gen en gevolgtrekkingen; want wij lezen: «Ieder, die deze 
hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." 
Is onze blik op Hem gericht, dan wenschen wij te verwer
kelijken, wat wij in Jezus zien. Wij kunnen onmogelijk de 
volmaaktheid van zijnen wandel hier op aarde gadeslaan, 
zonder dat de gedachte in ons hart oprijst: »O , mocht ik 
ook zoo zijn!" 

11 Ik heilige mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd 
mogen zijn in waarheid", zegt de Heer. Dit wil zeggen: 
Christus zondert zich voor hen af, opdat de Heilige 
Geest Hem krachtig in hunne zielen mocht openbaren, en 
hen aan het beeld zijner volmaaktheid gelijkvormig mocht 
maken. Hij zegt: »Ik ben niet van deze wereld," en daarom 
ook : «zij zijn niet van de wereld." Zij zijn één met Hem — 
één met Hem, als h e m e l s c h m e n s c h . De Gemeente 
is de bruid van Christus. En welke uitwerking heeft deze 
vereeniging? Christus is verantwoordelijk voor al hare zon
den — voor alles wat zij gedaan heeft en doen zal; en door 
deze vereeniging met Hem verliest zij haar vroeger stand
punt. Zij verliest ook haar aardsch burgerschap, en ont
vangt daarvoor een hemelsch. (Fil. '6 : 20.) Christus is door 
de wereld verworpen en gekruisigd. De wereld is steeds in 
vijandschap tegen Hem. Zij roept nog altijd : »Wij willen 
niet, dat deze over ons koning zij ;" doch de tijd zal komen, 
dat «Hij zijne engelen zenden zal, en zij zullen uit zijn ko
ninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de 
ongerechtigheid doen, en dan zullen de rechtvaardigen 
blinken gelijk de zon, in het koninkrijk huns Vaders." 
Dan zal Christus van de wereld bezit nemen. Maar voor
dat alle ergernissen en ongerechtigheden weggedaan zijn, 
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kan zijn welgevallen niet op de wereld rusten. De Ge
meente is het voorwerp zijner Hef de, en gelijk Hij is, zoo 
is zij nu. Hare genegenheden richten zich op de dingen, 
die boven zijn, niet op de dingen, die op de aarde zijn. 
(Eol. 3 : 2.) 

Wij moeten uit «water," het zinnebeeld der reiniging, 
• geboren" zijn. Het is een zinspeling op de joodsche reini
ging door wasschen in rein water. Terwijl de Geest Gods 
goddelijk leven mededeelt — een leven, dat vroeger niet 
bestond, wordt het woord der waarheid op het hart en het 
geweten des geloovigen toegepast, zoodat hij praktisch 
geoordeeld en naar het karakter van Christus gevormd 
wordt. Dit is de reinigende kracht van de woorden »was-
sehen met water door het woord." In Joh. 17 spreekt 
Christus als de Zoon des mensehen, als de mensch, in 
wien God al zijn welbehagen had. En wie zegt, dat hij 
in Hem blijft, die moet ook zelf alzoo wandelen, gelijk 
Hij gewandeld heeft. Christus geeft ons licht. Hij is het 
licht, zoowel het licht der zedelijke volmaaktheid als der 
reddende genade; en C h r i s t u s ze l f is ons eenig voor
beeld. God wil, dat wij wandelen gelijk Christus gewandeld 
heeft, dat wij Hem gelijk zijn; en om dit te bewerken, 
stelt Hij ons Christus voor oogen als het beeld der vol
maaktheid naar de gedachte Gods. 

En waardoor was Christus een volmaakt mensch naar de 
gedachte Gods? Omdat Hij buiten God geen ander doel in 
de wereld had. Hij at en dronk en sprak met de men-
schen, maar God was zijn eenig voorwerp. Hij kwam om 
den wil zijns Vaders te doen. Dat was het doel zijns levens. 
Het was zijne vreugde den wil des Vaders te doen. Toen 
Hij hier op aarde was, kon Hij van zichzelven zeggen: 
»De Zoon des menschen, die in den hemel is." Dit wordt 
natuurlijk van Hem als van een goddelijk persoon gezegd. 
Op aarde was Hij altijd de h e m e l s c h e m e n s c h ; en 
omdat wij daarboven in Hem, het hemelsch Hoofd zijns 
lichaams, zijner Gemeente, blijven, worden wij hier beneden 
aan Hem gelijkvormig. Onze vreugde en ons geluk bestaat 
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daarin, dat wij het bewustzijn hebben in Christus te zijn, 
en dat wij Hem in den hemel als ons Hoofd en ons Voor
beeld bezitten, zoodat wij, gelijk Hij, geen ander voorwerp 
hebben dan God. Alzoo op Hem ziende en »met ongedekten 
aangezichte de heerlijkheid des Heeren aanschouwende, 
worden wij naar datzelfde beeld veranderd van heerlijk
heid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest." De Apos
tel zegt van zichzelven: »Eén ding doe ik, vergetende het
geen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is , jaag 
ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van 
boven is in Christus Jezus." Dit wil met andere woorden 
zeggen: God roept mij van de aarde naar boven; ik heb 
mijn hemelsch erfdeel nog niet ontvangen, maar ik wil 
niets doen, wat met zulk een roeping in tegenspraak is. De 
geloovige kan niet zeggen, dat hij het reeds hier »gegre
pen" heeft; want de opgestane en verheerlijkte Christus 
is het beeld, aan hetwelk hij gelijkvormig zijn zal. Dit 
ééne heeft hij slechts te doen: Christus in den hemel steeds 
voor zich te hebben. Hij «jaagt er naar, of hij het ook 
grijpen mocht, waartoe hij van Christus Jezus ook gegre
pen is." In dezen zin zullen wij alzoo de heerlijkheid niet 
eer bezitten, dan wanneer wij daarboven zijn; terwijl wij ze 
in een anderen zin nu reeds bezitten en zien. Zij is ons deel 
door het geloof. Wij bezitten haar in hope. Stelt u voor, 
dat daar in de verte een lamp schijnt, in wier licht ik 
wandel en mijnen weg vervolgen kan. Haar licht, hoewel 
nog op een afstand, zal natuurlijk helderder worden, naarmate 
ik de lamp nader. Maar hoewel ik in het licht dezer lamp 
wande], zoo bezit ik haar niet eer, dan wanneer ik haar be
reikt heb. Zoo is het ook met den christen; met elke schrede 
nadert hij de hemelsche heerlijkheid. »Geliefden! nu zijn 
wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat 
wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopen
baard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen 
Hem zien gelijk hij is. En een iegelijk, die deze hoop op 
Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." Ieder 
die weet, dat hij Christus in de heerlijkheid gelijk zal wezen, 
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moet ook weten, dat hij Hem nu gelijk moet zijn. Hij is 
het voorwerp, dat steeds voor onze oogen moet staan, en 
dat iedere onreine neiging moet veroordeelen. Dit is »de 
wassching met water door het woord." De uitwerking wordt 
ons in het volgende vers aangegeven: » O p d a t Hij h a a r 
z i c h z e l v e n hee r l i j k zou v o o r s t e l l e n , e e n Ge
m e e n t e , d i e g e e n v l e k of r i m p e l h e e f t , of i e t s 
d e r g e l i j k s , m a a r d a t zij zou h e i l i g zijn en on
b e r i s p e l i j k . " — Dit is het , wat Christus op het oog 
heeft. Dit is de verheven roeping en de maat der heiliging 
en der heerlijkheid, in welke wij, als tot de Gemeente Gods 
behoorende, verschijnen moeten. Nadat Christus zichzelven 
geheiligd heeft, heiligt Hij ook de Gemeente. 

Deze liefde van Christus en zijn raadsbesluit met betrek
king tot de Gemeente maken den grond uit van onze zege
ningen en van onze hoop. Welke uitwerking moet deze kennis 
op ons hart hebben? Als ik weet, dat Christus o n s zelf 
voor zich wenscht te bezitten — een verheerlijkte Gemeente 
zonder vlek of rimpel — zou ik er dan vrede mede kunnen 
hebben, als ik naar mijne eigene gedachten wandel en 
niet naar het welbehagen van Christus? Op deze wijze 
werkt de Heilige Geest in de ziel; en naarmate wij genie
ten van hetgeen Christus is en van hetgeen Hij doet, zal 
onze geestelijke wasdom en onze kennis van Hem toene
men , zoodat wij over de dingen om ons heen geheel anders 
oordeelen, dan wij tot hiertoe gedaan hebben. 

Daar het geweten door het geloof in het werk van Christus 
volkomen in rust is, beginnen wij te verstaan, dat wij door 
Hem bemind zijn, en dat wij schuldig zijn Hem weder lief te 
hebben; ja , dat er tusschen Hem en onze ziel niets moet zijn, 
om ongestoord zijne liefde te kunnen genieten. Indien de ziel 
in dezen stillen en gelukkigen toestand verkeert, en de rust 
des geloofs geniet, kan zij van haarzelve en van de om
standigheden afzien, en zich met de belangen van Chris
tus bezighouden. 

De kennis dezer onfeilbare liefde van Christus tot zijn 
volk doet ons verstaan, dat ieder waar geloovige, al moge 
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hij ook nog zoo zwak zijn, gezegend is. Is hij gevallen, 
hoe «ouden wij kunnen twijfelen aan de macht der genade, 
die hem weder kan oprichten, daar hij een deel uitmaakt 
van de Gemeente, die Christus zich weldra verheerlijkt zal 
voorstellen? Neen! wij kunnen er niet aan twijfelen. Het 
geloof rekent op de macht en de liefde van Christus, en 
bewaart ons, dat wij niet moede en mat worden. De 
apostel Paulus, die over de Galatiërs bezorgd was, zegt 
met het oog op de liefde van Christus: »Ik vertrouw van 
u in den Heer, dat gij niet anders zult gevoelen." (Gal. 
5 : 10.) Mocht daarom onze genegenheid voor sommige 
christenen dreigen te verdwijnen, laten wij dan bedenken, 
dat zij gezegend kunnen worden, omdat zij C h r i s t u s 
t o e b e h o o r e n . 

»Hij heeft ons liefgehad en zichzelven voor ons over
gegeven." In plaats van zijne bruid de zonden toe te 
rekenen, heeft Hij ze op zich genomen. Daar wij zon
daars waren en den dood verdiend hadden, gaf Hij zich 
voor ons in den dood; maar het verlossingswerk is nu 
volbracht, en Hij, die het volbracht heeft, is in de tegen
woordigheid Gods. Daar nu Christus de Gemeente zóó 
Hef beeft gehad, moet haar hart ook geheel voor Hem 
openstaan. Als hare liefde verdeeld is tusschen Hem en 
de wereld, die Hem gekruisd heeft en nog steeds ver
werpt, dan voorzeker is zij een ontrouwe bruid. Geliefde 
broeders in Christus! zijn wij niet door de innigste en 
teederste banden met Hem verbonden? Hebben wij niet 
alle oorzaak, getrouw te zijn en ons bereid te houden voor 
zijne wederkomst? Wij behooren immers Hem toe. En 
zouden wij dan niet voor Hem alleen leven en Hem tot 
het eenig voorwerp onzer aanschouwing kiezen ? J a , Hij is 
het waard; Hij heeft ons zoo onuitsprekelijk lief; Hij heeft 
zichzelven voor ons overgegeven. Waarlijk, wij moeten in 
geen opzicht aan de wereld gelijk zijn. De hoffelijkheid 
der wereld verbergt hare ingewortelde vijandschap tegen 
Christus, terwijl hare koude godsvereering en eeremonieele 
vormen een slechte navolging van de liefde is. De heilig-
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heid, waartoe wij geroepen zijn, wordt het deel van hen, 
die met Christus gestorven en opgewekt zijn; en de 
kracht om het kwade te overwinnen, verkrijgen wij niet 
dóór daaraan te denken, maar alleen door gemeenschap 
met Christus. Wij moeten Hem gelijk zijn; doch hoe meer 
wij zijne liefde en hetgeen Hij voor ons is, verstaan, des 
te meer zullen wij ondervinden, hoe weinig wij Hem nog 
gelijkvormig zijn. 

Hoe onuitsprekelijk groot is dus ons voorrecht! Het 
hart van Christus is niet bevredigd, zoolang zijne bruid 
nog niet de deelgenoot zijner heerlijkheid is. Wij zullen 
bij Hem zijn, zooals in zijn Woord geopenbaard is. 
Wij zullen wonen in de onmiddellijke nabijheid van God; 
en zij, die door het bloed des Lams van alle vlekken ge
reinigd zijn, zullen volmaakt voor zijn aangezicht staan. 
Hoe glansrijker en helderder het licht is, waarin de Ge
meente gebracht zal worden, des te meer zal het open
baar worden, dat geen vlek of rimpel hare heerlijkheid 
bezoedelt. 

»En alzoo zullen wij altijd met den Heer wezen." (lThess. 
4 :17.) Geliefden! is dit de vreugde onzer harten? Maakt 
de gedachte altijd bij den Heer te wezen u gelukkig? Hebt 
gij gesmaakt, hoe vol genade en hoe goed Hij is, zoodat 
gij kunt zeggen: »mijn eenige wensch is altijd bij Hem 
te wezen?" Is het wel der moeite waard, u met een ander 
voorwerp bezig te houden? Ziet op Jezus, aanschouwt 
zijne liefelijkheid en heerlijkheid, en gij zult bekwaam zijn 
alles vaarwel te zeggen. Gij zult dan leeren, dat slechts 
één voorwerp uwe liefde waardig is. Het verlangen van 
Christus is ons bij zich te hebben. »Vader! ik wil, dat 
waar ik ben, ook die bij mij zyn, die Gij mij gegeven 
hebt." (Joh. 17: 24.) Mocht die blijdschap, die wij dan 
bij Hem genieten zullen, nu reeds in onzen wandel zicht
baar worden, en wij door de kracht des geloofs in eiken 
strijd overwinnen! 

Gelooft gij, geliefde broeders! dat de gedachten van 
Christus onophoudelijk met u vervuld zijn? dat Hij voort-
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durend uw bestwil op het oog heeft? dat Hij niets over 
u laat komen, zonder dat het zijn doel is u te zegenen? 
Is dit uwe overtuiging, o laat het dan ook uw verlangen 
zijn Hem te verheerlijken! Blijft in Hem rustig en geluk
kig ; vertrouwt Hem alles toe, wat u ook moge overkomen; 
en weest verzekerd, dat »het goede en de weldadigheid u 
volgen zullen al de dagen uws levens, en gij in het huis 
des Heeren blijven zult in lengte van dagen!" (Ps. 23.) 

Dit is het zedelijk karakter van een christen, die den Heer 
in waarheid aanhangt. In Ps. 6 3 : 9 lezen wij: «Mijne ziel 
kleeft U aan." Dit is het vurige verlangen der ziel. En niets is 
meer in staat een grooter verlangen naar gemeenschap met den 
Heer te bewerken dan de macht eener gekende betrekking tot 
Hem. Waar deze betrekking bestaat en gekend wordt, daar 
is liefde, vertrouwen, vreugde en overgegevenheid des harten. 

Bedenken wij, dat Christus ons hetzelfde doel voor
gesteld heeft, dat ook het zijne was. Dit doel is, de Ge
meente zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. En 
het is zijn wensch, dat wij, zoolang wij nog hier zijn, 
als zijne geliefde bruid voorwaarts zullen zien op de vol
einding onzer vreugde. En is Hij het voorwerp, waar
aan onze harten verbonden zijn, dan zullen wij, zonder 
het zelf te bemerken, Hem meer gelijkvormig worden. 
De gemeenschap met Hem zal bewerken, dat zijn beeld 
meer van ons afstraalt. Het aangezicht van Mozes straalde 
van Gods heerlijkheid, zonder dat hij het zichzelf bewust 
was. Zijn aangezicht straalde, omdat hij in de tegenwoor
digheid Gods geweest was. En als wij God in de volheid 
zijner liefde en genade, die Hij in Jezus geopenbaard 
heeft, aanschouwen en in zijne tegenwoordigheid ver-
keeren, dan zal ook zeker zijn beeld van ons afstralen. 
Die gemeenschap is de bron van alle persoonlijke heilig
heid. De ziel zal dan steeds den vrede bewaren te 
midden van alle verzoekingen en beproevingen. Als wij 
ons in zijne tegenwoordigheid verheugen, dan zullen de 
zwaarste dingen ons licht, en de bitterste zoet schijnen. 
Laten wij verzekerd zijn, dat Hij, die ons tot zich getrok-
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ken, en in het genot dezer innige betrekking gebracht 
heeft, naar het eeuwig raadsbesluit zijner liefde en naar 
zijne almachtige kracht ons bewaren zal, totdat Hij ons 
in de volheid der hemelsche vreugde zichzelven zal voor
stellen! De Heer geve, dat onze harten zich voortdurend 
in deze rust door de gemeenschap des Heiligen Geestes ver
heugen mogen! 

Jonathan. 
(1 Sam. 18 : 1—4.) 

»Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te 
spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de 
ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijne z i e l . . . . 
Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij 
hem lief had als zijne ziel. En Jonathan deed zijnen man
tel af, dien hij aanhad, en gaf hem aan David, ook zijne 
kleederen, ja tot zijn zwaard toe, en tot zijnen boog toe, 
en tot zijnen gordel toe." 

Welk een heerlijk voorbeeld van overgegeven liefde — 
van een liefde, die zichzelve ontbloot, om het voorwerp 
harer genegenheid te bekleeden! Er is in dit tooneel een 
groot onderscheid tusschen Saul en Jonathan. Saul hield 
David in zijn huis om zichzelven te verheerlijken; terwijl 
Jonathan zich van zijne kleederen ontdeed, om David te 
bekleeden. Hier aanschouwen wij de liefde in een harer 
schoonste karaktertrekken. Jonathan had in vereeniging met 
de vele duizenden van Israël met vurige belangstelling het 
tooneel in het eikendal gade geslagen. Hij had gezien, hoe 
David ongewapend heenging om met den geduchten Filistijn 
te strijden, die door zijne buitengewone lengte, door zijn 
ontzag inboezemend gedrag en door zijne honende woorden 
schrik en onsteltenis onder het volk gebracht had. Hij had 
gezien, hoe deze reus door de hand des geloofs ter neer 
geveld was. Met geheel zijn hart had hij aan deze heer
lijke overwinning deelgenomen. 

Doch wij vinden hier meer dan dit. Jonathans hart was 
niet zoozeer vervuld met de overwinning, als wel met den 
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overwinnaar — niet zoozeer met het werk, dat volbracht 
was, als wel met hem, die het volbracht had. Jonathan 
vergenoegde zich niet met te zeggen: »God zij dank, de 
reus is verslagen, en wij zijn verlost, en kannen in on
ze huizen terugkeeren en ons verblijden!" O neen! zijn 
hart gevoelde zich aangetrokken tot, en verbonden met 
den overwinnaar. Voorzeker, hij schatte de overwinning niet 
gering, maar hij achtte den overwinnaar hooger, en daar
om was het zijne vreugde, zich van zijne kleederen en van 
zijne wapenen te ontdoen, om ze aan het voorwerp zijner 
genegenheid te geven. 

Lieve lezer! dit is een treffende les voor ons- Wij zijn 
zoo dikwijls geneigd, ons meer bezig te houden met de 
verlossing dan met den Verlosser. Ongetwijfeld moeten wy 
ons over onze behoudenis verblijden; doch moeten wij daar
bij blijven staan? O, neen ! Wij moesten, evenals Jonathan, 
ons zelf zoeken te ontkleeden om Hem te verheerlijken, 
die voor ons afdaalde in het stof des doods. 

Jonathan vergat zi'chzelven en dacht slechts aan David; 
en moet het niet evenzoo met ons en den waren David 
zijn? O, gewis! De liefde vindt er hare vreugde in zich 
zelve te vergeten om zich met het voorwerp harer genegen
heid bezig te houden- Jezus moet onsgansche hart bezitten. 
Hij is het waard, dat wij ons geheel aan Hem geven, al 
onze krachten Hem toewijden en Hem verheerlijken. «Het
geen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade 
geacht; ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te 
zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, 
mijnen Heer; om wiens wil ik al die dingen schade gere
kend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus 
moge gewinnen." ($31. 3 : 7, 8.) De Heer geve ons genade 
alzo© voor Hem — voor Hem alleen te leven! 
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Dè Heilige Geest, de hemelsche Gast. 

«Een godvreezend vriend", zeide eens een christen,»heeft 
eenige dagen bij mij vertoefd, en ik kan u verzekeren, 
dat zijne tegenwoordigheid een heiligen invloed op het 
gansche huis uitoefende." 

Dit deed mij denken aan dien goddelijken persoon, 
den Heiligen Geest, die in den christen woont. De chris
ten, dacht ik, is een huis, en de Heilige Geest is de 
goddelijke Gast in dat huis. Welk een heerlijke gedachte, 
dat God bij den mensch woont; ja niet alleen bij hem, 
maar in hem woont! Van hoeveel belang is het dus, 
wel te overwegen, hoe wij dien hemelschen Gast behandelen! 

Ik kan een gast in mijn huis hebben, die altijd in de
zelfde kamer blijft, en met wien ik weinig gemeenschap 
oefen, ja, wiens tegenwoordigheid ik somtijds vergeet. Maar 
ik kan ook een gast hebben, met wien ik dagelijks om
gang heb, dien ik in alles kan raadplegen, en door wiens 
wijsheid ik mij laat leiden. Welk een onderscheid is er 
ttlsschen deze twee gevallen! Welnu, zoo kan het met 
den christen ook zijn. De inwoning des Heiligen Gees-
tes kan betrekkelijk weinig invloed op hem uitoefenen, 
ja , zelfs is het mogelijk, dat de christen vergeet, dat 
de Heilige Geest in hem woont; of wel hij kan eiken 
dag, ieder uur, ieder oogenblik onder zijn leiding en be
stuur zijn. 

Doch laat ons dit gewichtige onderwerp een weinig 
nauwkeurig Onderzoeken, en in de eerste plaats de vraag 
beantwoorden, of de Heilige Geest een goddelijk per
soon is, en als zoodanig in ons woont? of dat Hij een 
goddelijke i n v l o e d is, die in ons werkt? 

Onze Heer zegt: »Wanneer die (de Geest der waarheid) 
zal gekomen zijn, Hij zal u in alle waarheid leiden, want 
Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zoo wat Hij 
Zal géhoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende 
dingen zal Hij u verkondigen". (Joh. 16 : 13.) Het is 
duidelijk, dat hier van een persoon gesproken wordt; want 

XIII 2 
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Hij hoort, en spreekt, en leidt. Wij zouden door een in
v l o e d kunnen geleid worden, maar een invloed kan niet 
hooren en spreken, dit kan alleen een p e r s o o n doen. 

En aangaande zijne inwoning in den christen, zegt 
Christus: »Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een an^ 
deren Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwig
heid; namelijk den Geest der waarheid, welken de wereld 
niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem 
niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden, en 
zal in u zijn." (Joh. 14 : 16, 17.) De Heer zegt hier: »zal 
in u zijn", omdat de Heilige Geest toen nog niet was 
gegeven, overmits de Heer Jezus nog niet was verheer
lijkt. (Joh. 7 : 39.) Maar na zijne hemelvaart was de Heer 
verheerlijkt, en Hij zond diensvolgens op het Pinksterfeest 
den Heiligen Geest als een persoon. En deze woont nu 
in den christen. «Weet gij niet, dat ulieder lichaam een 
tempel is van den Heiligen Geest, die in u is." (1 Kor. 6: 19.) 

De aangehaalde tekst uit Joh. 7 is van zeer veel ge
wicht, daar hij bewijst, dat de Heilige Geest op een an
dere wijze zou gegeven worden, dan tot daartoe het geval 
was 'geweest. Hij was zeer zeker ten allen tijde de bron 
van het nieuwe leven in degenen, die bekeerd werden, en 
Hij oefende op verschillende wijzen invloed uit op degenen, 
die levend gemaakt waren; maar dit alles kon Hij doen, en 
deed Hij, zonder als1 een persoon in hen te wonen. De Heer 
zegt uitdrukkelijk, dat de Heilige Geest op deze nieuwe 
wijze niet kon komen, dan nadat Hij zelf zou zijn wegge
gaan; (Joh. 16: 7.) en in hoofdst. 7 vs. 39 staat uitdruk
kelijk, dat »de Heilige Geest nog niet was," alhoewel 
Hij zeker toen ter tijd op velen invloed uitoefende, gelijk 
Hij dit altijd had gedaan. 

Dit verklaart ons tevens, hoe het komt, dat er in het Oude 
Testament uitdrukkingen voorkomen, die wij in het Nieuwe 
niet vinden; en die, wij durven het gerust zeggen, niet 
op den christen van toepassing zijn; zooals Psalm 5 1 : 1 3 : 
»Neem uwen Heiligen Geest niet van mij;" aangezien Hij nu 
in den geloovige w o o n t , en wij de stellige belofte hebben. 
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dat Hij bij ons zal «bl i jven in d e r e e u w i g h e i d . " 
(Joh. 14:16.) 

Dit brengt ons terug tot het punt, waarvan wij uitgin
gen: dat de christen een huis of een tempel is, waarin 
de Heilige Geest, een g o d d e l i j k e p e r s o o n , woont. Ern
stige gedachte! Heb ik er werkelijk het bewustzijn van? 
Hoe behandel ik dien hemelschen Gast? Onderwerp ik mij 
aan zijne heilige werkzaamheid, en tracht ik ernaar , mij 
in alle dingen door Hem te laten leiden? Als de koning 
bij iemand onzer eenige dagen moest komen vertoeven, 
hoe zorgvuldig zouden wij er dan op letten, dat niets zijn 
oog of oor trof, wat slechts eenigszins het fijnste gevoel 
zou kwetsen. Hoeveel te meer moesten wij er dan acht op 
geven, dat niets in onzen geest, in ons hart, in onze gedach
ten of in onze genegenheden op eenigerlei wijze dien heiligen 
en hemelschen Gast, die in ons woont, mocht bedroeven. En 
welk een fijn gevoel moet Hij hebben! Evenals iemand, 
die aan zindelijkheid en reinheid gewoon is, gekweld en 
gegriefd wordt door hetgeen een ander, die aan slordigheid 
gewoon is, volstrekt niet opmerkt: zoo moet ook onze 
goddelijke Gast gegriefd worden door het geringste, wat 
niet met de reinheid Gods strookt. Daarom worden wij 
vermaand den Heiligen Geest niet te bedroeven, »door 
welken wij verzegeld zijn tot den dag der verlossing." 
(Efez. 4 :30 . ) Van hoeveel gewicht is het dus te weten, 
hoe wij ons ten opzichte van dezen heiligen Inwoner te 
gedragen hebben; en te verstaan in welk karakter Hij ons 
bezoekt, en met welk doel Hij in ons woont. En dit niet 
slechts als een bloote leerstelling, maar als een heiligende 
waarheid. 

Ik veronderstel, dat alle christenen aan de persoonlijk
heid van den Heiligen Geest, aan zijne Godheid, aan zijne 
nederdaling op het Pinksterfeest gelooven ; maar zeker is 
het, dat allen het feit niet verwezenlijken, dat een goddelijk 
persoon in hen woont: zoo zeker een persoon en zoo ge
wis in hen wonende, als ooit iemand onzer een mensche-
lijken gast in zijn huis ontving. 

a* 
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Doch men zou kunnen vragen: »Kan een persoon in 
een ander persoon wonen?" Ongetwijfeld, indien de in
wonende een geest is. Toen onze Heer op aarde was, 
waren er sommige personen, die door booze geesten beze
ten of bewoond waren. Deze booze geesten k e n d e n den 
Heer Jezus, en s p r a k e n tot Hem, en zij werden uit 
hunne woonsteden geworpen; en in één geval vroegen 
zij zelfs verlof, om een bepaalden weg te gaan. (Mark. 
5 ; 12.) Dit waren ontegenzeggelijk personen; zij kenden, 
zij spraken, zij werden uit hunne huizen geworpen, en 
zij woonden in menschen. Evenzoo kan de Heilige Geest 
als p e r s o o n in den geloovige wonen. Indien wij deze 
waarheid verwezenlijkten, zouden wij dan denken, spreken 
en handelen, zooals wij doen? Zeker niet. De discipelen 
konden er onder elkander over twisten, wie de meeste 
zou zijn, doch in de tegenwoordigheid van Jezus schaamden 
zij zich te zeggen, waarover zij getwist hadden. (Mark. 
9 : 33 , 34.) Zoo ook wij; wij doen dikwijls vele dingen, die 
wij niet zouden doen, indien wij aan onzen hemelschen 
Gast dachten. 

Maar dit niet alleen. Toen Christus op aarde was, kwa
men de discipelen tot Hem met hunne beden, met hunne 
moeielijkheden en begeerten; en Hij bestrafte hunne mis
slagen, en vertroostte hunne harten. N u hebben wij neen 
a n d e r e n Trooster" me t en in ons. Wachten wij even ge-
reedelijk op zijne leiding, op zijne onderwijzing en op zijnen 
troost ? Helaas, neen! want wij hebben het niet ten volle 
verwezenlijkt, dat dit alles waarheid en werkelijkheid voor 
ons is. Het is evenwel van belang te weten, dat het een 
feit is, of wij het verwezenlijken of niet. De Heilige Geest 
is hier op aarde als een persoon met ons en in ons. Maar 
als hoedanig is Hij hier? Als Trooster? Ja, en meer dan dit: 
als Beschermer, als Eaadsman, als Voorspraak, als P a r a -
el eet, dat wil zeggen: iemand die geroepen is om een ander 
ter zijde te staan. Dit alles is Hij voor ons! Hoe maken 
wij ons dit hooge voorrecht ten nutte? Veronderstel, dat 
wij in een moeielijke zaak gewikkeld waren, en een beroemden 
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advocaat konden raadplegen, zonden wij dan niet spoedig 
alles in zijne handen overgeven, om er hem voor ons in 
te laten handelen? Welnu, wij hebben meer; wij hebben 
een g o d d e l ij k e n R a a d s m a n , die steeds tegenwoordig 
is om ons te helpen en te leiden. 

Zijn wij in twijfel over onze zaligheid, en hebben wij 
behoefte aan zekerheid? Het is »de Geest zelf, die getuigt 
met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn." (Rom 8 : 16.) 
Sommigen komen er door middel van een Schriftuurplaats 
toe, om in het verlossingswerk van Christus hun vertrou
wen te stellen, en aan te nemen, dat hij, die gelooft, het 
eeuwige leven heeft, en verkrijgen op die wijze vrede 
en zekerheid; en dit is voorzeker het werk van den Hei
ligen Geest. Maar anderen kunnen niet zeggen, wanneer 
zij bekeerd zijn geworden, of kunnen geen bijzondere Schrif
tuurplaats aanwijzen, als het middel daartoe door God 
gebruikt; en toch zijn zij zeker van hunne zaligheid; zij 
hebben het getuigenis in zichzelven; »de Geest getuigt 
met hunnen geest, dat zij kinderen Gods zijn." 

En wat het gebed betreft; wij weten niet, wat wij bid
den zullen, als voor zoover de Heilige Geest ons leert; 
(»biddende in den Heiligen Geest", Judas 20.) en Hij 
werkt in onze harten, «biddende voor ons met onuitspre
kelijke zuchtingen." (Rom. 8 : 26.) — Zoo is het ook met 
de eeredienst. Wij kunnen God slechts één Hem wel
gevallige aanbidding toebrengen onder de leiding van 
den Heiligen Geest. »God is een Geest, en die Hem 
aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." 
(Joh. 4 :24 . ) »Wij zijn de besnijding, wij, die God in den 
Geest dienen." (Fil 3 : 3.) Welk een voorrecht! Maar hoe 
leert het mij tevens, dat veel van hetgeen ik in mijzel-
Yea voor aanbidding hield, slechts vormelijkheid was. 
Moge God ons leiden tot ware aanbidding in den Hei
ligen Geest! 

Hebben wij behoefte aan goddelijke kennis? Het is alleen 
door de onderwijzing des Heiligen Geestes, dat wij die 
kunnen verkrijgen uit het Woord Gods. Een natuurlijk 
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mensch kan met de woorden dei' Schrift bekend zijn en 
hare leerstellingen kennen; doch hij kan geen g o d d e l i j k e 
kennis bezitten: »Want wie van de menschen weet hetgeen 
des menschen is, dan de geest des menschen, die in hem 
is?" Een beest kan niet weten, wat er in 's menschen geest 
omgaat, daar het denzelfden geest niet heeft; »alzoo weet 
ook niemand hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. Doch 
wij hebben ontvangen . . . . den Geest, die uit God is, opdat 
wij zouden w e t e n de dingen, die ons van God geschonken 
zijn," (1 Kor. 2 : 11, 12.) Uit God geboren zijnde (en 
ook dit is het werk van den Heiligen Geest, Joh 3 : 5.) 
hebben wij een natuur, waaraan de Heilige Geest zijne 
gedachten kan mededeelen, die Hij kan leiden, en waar
door Hij kan handelen. Wij zijn bekwaam gemaakt, elk 
in zijne mate, om de goddelijke waarheid te verstaan. — 
En zoo zouden wij alles kunnen nagaan, wat tot het 
leven en den wandel van een waar christen behoort, en 
zouden zien, dat het alles door de inwoning en de wer
king van dezen hemelschen Gast wordt teweeggebracht. 
«Indien wij door den Geest leven, zoo laat ons ook door den 
Geest wandelen." (Gal. 5 : 25.) Doch laat ons nu onderzoe
ken, hoe en waardoor Hij wordt verhinderd in ons te werken. 

Vele christenen meenen, dat bij de bekeering onze oude 
natuur in de nieuwe veranderd wordt, of dat ten minste 
met die verandering een begin is gemaakt, en dat deze 
trapswijze zal voortgaan, totdat er niets meer van de 
oude natuur overblijft, en zij alsdan voor den hemel ge
schikt zijn. Maar, helaas! na vele jaren van smartelijke 
ondervinding leeren zij, dat de oude natuur nog altijd daar 
is, en dat wel even verkeerd en krachtig als vroeger. De 
Schrift nu leert ons, dat onze oude natuur in het geheel 
niet veranderd wordt: «Hetgeen uit het vleesch geboren 
is, is vleesch," (Joh. 3 : 6.) en wordt nimmer geest. Maar 
wij treden in een geheel nieuwen toestand, die in Joh. 3 , 
en 1 Petr. 2 : 2 een n i e u w e g e b o o r t e en in 2 Kor. 
5 : 17 en Gal. 6 : 15 een n i e u w e s c h e p p i n g genoemd 
wordt. De oude natuur is echter steeds aanwezig, en van-
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daar de moeielijkheden en de strijd. Mijn vleesch — de »oude 
natuur" — begeert dingen, die strijdig zijn met mijnen geest, 
— de »nieuwe mensch," die door den Heiligen Geest geleid 
wordt — en de Geest heeft begeerten, die strijdig zijn met 
het vleesch. (Gal. 5 : 17.) 

De christen is dus een nieuw mensch, maar draagt nog 
altijd de oude natuur met zich om; en nu is het de vraag, 
hoe hij deze natuur moet beschouwen en behandelen. De 
Schrift beantwoordt deze vraag. Zij verklaart, dat, daar 
de christen met Christus gestorven en opgewekt is, (Efez. 
2 : 5.) hij niet langer «schuldenaar is aan het vleesch, om 
naar het vleesch te leven," (Rom. 8 : 12.) daar hij het geen 
gehoorzaamheid verschuldigd is. Daarom worden wij ver
maand onszelven voor gestorven, voor dood te houden, 
(Rom. 6 : 11 ; 2 Kor. 5 : 15.) en »onze leden, die op de 
aarde zijn," te dooden. (Kol. 3 : 5.) Dit wil zeggen, ten 
volle te erkennen, dat wij met Christus gestorven zijn, en de 
lusten des vleesches niet langer te voeden, (Rom. 13 : 14.) 
maar het vleesch te laten verhongeren, het onder den voet 
te treden, en het te beletten zijne stem te verheffen. Dit 
kan natuurlijk slechts door de kracht des Heiligen Geestes 
gedaan worden; en is een der doeleinden, waartoe Hij ons 
gegeven is, opdat wij niet zouden doen de dingen, waar
toe onze oude natuur ons wil aanzetten. (Gal 5 :17.) 

Het l i c h a a m moet natuurlijk van het vleesch onder
scheiden worden. Het lichaam van den christen is voor 
den Heer; (1 Kor. 6 : 13.) het is een lid van Christus, 
(vs. 15.) hetwelk wij vermaand worden te stellen «tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, onze 
redelijke godsdienst." (Rom. 12 : 1.) Het zal uit de dooden 
opgewekt worden door zijnen Geest, die in ons woont. 
(Rom. 8 : 11.) Zulke dingen worden nooit van het vleesch 
gezegd — van den bedorven wil en de bedorven natuur 
van den gevallen mensch; deze zijn geheel veroordeeld. 
»Zij, die van Christus zijn, hebben het vleesch g e k r u i s t 
met de bewegingen en begeerlijkheden." (Gal. 5 : 24.) 
Zoodat hij, die wedergeboren is, redelijker wijze niet langer 



24 

aan het vleesch kan toegeven. En dit niet alleen ten op-
zichte van grove zonden; neen, in alles moeten wij ons 
door den Heiligen Geest en niet door het vleesch laten 
leiden. Wij zijn geneigd om het woord »vleesch" alleen te 
nemen in den zin van openbaar kwaad; maar even goed 
als een natuurlijk mensch zedelijk en oprecht, beminnelijk 
en liefdadig kan zijn, kan ook een christen dit zijn zonder 
door den Heiligen Geest geleid te worden: want er is 
beminnelijk »vleesch"; zie Markus 10 : 17—22. 

Het is ook van belang op te merken, dat sommige 
Schriftuurplaatsen van den Heiligen Geest spreken als onr 
derscheiden van onzen geest, zooals: »de Geest getuigt 
met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn," (Rom. 8 :16.) 
In andere plaatsen daarentegen kunnen de handelingen van 
mijnen geest («de nieuwe mensch") niet afgescheiden wor
den van die van den Heiligen Geest in mij en bij mij, 
zooals: «biddende in den Geest;" «dienende door den 
Geest;" «wandelen door den Geest," enz. Dit woord 
w a n d e l e n sluit in zich al mijne zichtbare wegen; zoo
dat al wat ik doe in strijd met den Heiligen Geest, nood
zakelijk van het «vleesch" is; want de «nieuwe mensch" 
verlangt altijd en uitsluitend door den Heiligen Geest ge
leid te worden. En dit woord « w a n d e l e n " sluit niet 
alleen in zich al mijne zichtbare wegen, maar ook mijne 
gedachten; want wij moeten «alle g e d a c h t e n gevangen 
leiden tot de gehoorzaamheid van Christus." (2 Kor. 10 : 5.) 
En indien wij, zooals dit zeker met allen het geval is, de 
tallooze ijdelheden kennen, waarmede onze gedachten zich 
zoo licht bezighouden, welk een macht moet het dan zijn, 
die zelfs deze gedachten tot de gehoorzaamheid van Chris
tus gevangen leidt? Maar de Heilige Geest is God, en 
niemand kan zijne macht bepalen. 

Men zou mij kunnen tegenwerpen, dat, indien dit alles 
werkelijk zóó is , ook alles wat de christen zegt en doet, 
moet ingegeven zijn; terwijl wij toch zien, dat hij onop
houdelijk misslagen begaat, zelfs in datgeen wat goed kan ge
noemd worden. — Het is volkomen waar, dat wij den christen 
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treurige misslagen zien begaan; maar de oorzaak hiervan 
is, dat hij in deze misslagen niet door den Heiligen Geest, 
maai' door het vleeseh geleid wordt; hoewel beide toe
standen elkander van nabij opvolgen kunnen. Ik kan, 
b. v., beginnen met te bidden in dei! Geest, en daarna 
voortgaan met te bidden in het vleeseh. Het is mogelijk, 
dat ik dit zelf niet gevoel, maar ik moest het gevoelen, 
daar het voor anderen zeer duidelijk is. Wanneer wij echter 
door den Geest g e l e i d worden, dan noemt de Schrift 
dit nóg niet i n g e v i n g . Wij lezen, dat »alle schrift van 
Gód ingegeven is." (2 Tim. 3 : 16.) Dit beteekent, dat 
God heilige mannen als werktuigen gebruikte om datgene 
te schrijven, wat Hij aan den mensch wilde bekend maken; 
en hoewel Hij de g e e s t e n , de k e n n i s en de o m s t a n 
d i g h e d e n dezer mannen gebruikte, was het evenwel 
G o d s boodschap —het W o o r d G o d s ; en God kon zijne 
boödfechap zóó overbrengen, en heeft die zóó overgebracht, 
als Hij dit verlangde. Ongetwijfeld leidt de Heilige Geest 
ook nu de geloovigen; maar Hij onderwerpt hen niet zoo 
geheel aan zijnen invloed, dat Hij hen belet somtijds mis
slagen te begaan. Bij het schrijven der Heilige Schrift deed 
Hij dit; doch NU is het meer de mensch, die door den 
Heiligen Geest handelt, en de mensch is »een aarden vat," 
in staat om te bederven hetgeen er mede in aanraking 
komt. Daarom worden allen vermaand »door den Geest 
te wandelen." Doch wij zijn het, die wandelen moeten, en 
wij zijn inehschen; en als wij in gebreke blijven ons aan 
èea Heiligen Geest te onderwerpen, dan is onze wandel 
onstandvastig. Heeft men gaven ontvangen, dan heet het: 
«Indiëh iemand Spreekt, die spreke als de woorden Gods; 
indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God 
verleent." (1 Petr. 4 : 11.) Letten wij op, dat er staat: als 
i e m a n d spreekt, of als i e m a n d dient, dit dan moet 
zijn niét als uit hemzelven, maar als •- sprekende de woor
den," en «als dienende uit de kracht Gods." Dit zijn 
ernstige woorden! Evenwel zijn wij in het Spreken en in 
het dienen aan falen onderhevig 
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Ons wordt gezegd, hoe wij moeten spreken en dienen. 
In Efez. 4 : 8—13 lezen wij, dat er gaven gegeven waren; 
en Timotheüs wordt vermaand: "Verzuim de gave niet, 
die in n i s . . . . , bedenk deze dingen, wees hierin bezig, 
opdat uw toenemen in alles openbaar zij." (1 Tim. 4 : 14, 15.) 
Bij de ingeving der Schrift echter was het G o d die sprak, 
en dit is geheel iets anders dan de gaven, den menschen 
gegeven, of het opwekken dier gaven. God kon Paulus en 
diens geest en omstandigheden gebruiken, of wel gebruik 
maken van Bileam, in strijd met diens wil en wenschen. 
Daarom, hoewel de christen den Heiligen Geest in zich 
heeft wonen —en dit is waar voor allen, of zij bijzondere 
gaven hebben of niet — zoo blijft het nogtans de m e n s c h 
die handelt; en de mensch is een «aarden vat," dat onder
hevig is aan afwijkingen. Zijne handelingen zijn in geen 
geval ii ingegeven." 

Sedert de verzameling van de boeken der Heilige Schrift 
voltooid is, heeft God ongetwijfeld door den Heiligen Geest 
aan dezen en genen de ware uitlegging van gedeelten dier 
Schrift gegeven, en hen met gaven toegerust, om die uit
legging aan anderen mede te deelen. Maar het waren men
s c h e n , en zij kunnen daarom in hunne mededeeling meer 
of min gefaald hebben. Men kan zich nooit beroepen op 
hetgeen gezegd wordt, als een toetsteen voor de waarheid, 
zooals dit met de Schrift het geval is. 

Verder lezen wij: »de vrucht des Geestes is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goed
heid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid." (Gal. 5 : 22, 23.) 
Hoe komt het, dat zoo vele van Gods geliefde kinderen 
deze vruchten niet dragen? De grootste hinderpaal hiertoe 
is ongetwijfeld, dat zij het vleesch niet behandeld hebben 
als een vijand; maar evenals de Israëlieten in het land 
Kanaan, hebben zij de oude inwoners laten leven; en wat 
nog erger is, wij ontmoeten dikwijls christenen, die zich 
niet schamen zich hierover te verontschuldigen. »Ik heb 
van natuur een opvliegend karakter/ ' zegt de een; »ik 
kan mijn stand in de maatschappij nigt zoo geheel opgeven," 
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zegt een ander; enzoovoorts. De geheime oorzaak van 
dit alles is, dat, als het vleesch niet onder den voet gehou
den wordt, het een overvloed van kwade vruchten voort
brengt; en dit verstikt en belet de vruchten des Heiligen 
Geestes om tot de volmaaktheid te komen. O, laten wij niet 
vergeten, dat de groote hinderpaal altijd in onszelven zit! 

Wat nu de blijdschap en den vrede betreft, zoo zijn er 
velen, die onder een «verduisterd" evangelie zijn bekeerd 
geworden, of die te midden van een mengsel van wet en 
evangelie zijn opgebracht; en dit heeft natuurlijk zijne 
vruchten gedragen. Alvorens nu de Heilige Geest zijne 
vruchten van «blijdschap" en «vrede" kan voortbrengen, 
moet dit alles uitgeroeid zijn. Sommigen hebben de Schrif
ten gelezen, zonder anderen leermeester te hebben dan den 
Heiligen Geest, en zij hebben het heerlijk evangelie — 
de heerlijke «blijde boodschap" — geloofd, en hebben aan
genomen, wat God zegt omtrent de eeuwige zekerheid van 
allen, die in Christus gelooven, en zij genieten vreugde 
en vrede; terwijl anderen het evangelie van hunne kinds
heid af gehoord en ook geloofd hebben; zij kennen veel 
van de Schrift, maar met dit alles hebben zij geen vaste 
blijdschap en vrede. Helaas, helaas, hoe bederft de mensch 
alles, wat hij aanraakt! Welnu, «blijdschap" en «vrede" 
zijn de vruchten van den Heiligen Geest, en Hij wil die 
in allen voortbrengen, die uit God geboren zijn, als zij 
de Schriften maar willen hooren, en zich door Hem willen 
laten onderwijzen. » Het koninkrijk Gods is . . . . rechtvaar
digheid, en b l i j d s c h a p , en v r e d e , door den Heiligen 
Geest." (Rom. 14 : 17.) 

Maar een ander bezwaar doet zich voor. Men heeft ge
zegd , dat het beweren, dat alle christenen de inwoning 
van den Heiligen Geest hebben, in tegenspraak is met de 
gevallen in de Handelingen der Apostelen vermeld; dat 
wij daar christenen vinden, die den Heiligen Geest niet 
hadden ontvangen; en die Hem alleen ontvingen door de 
oplegging der handen. Terwijl wederom anderen gedacht 
hebben, dat het geven van den Heiligen Geest, waarvan 
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spraak is in het evangelie van Johannes, zich slechts be
paalde tot den tijd der Apostelen. 

Laat ons de gevallen in de Handelingen een weinig 
nader beschouwen, en daarbij indachtig zijn aan een van 
de groote grondbeginselen, betreffende het geven van den 
Heiligen Geest, welke wij in 1 Kor. 12 : 13 vinden: 
«Want wij allen zijn door éénen Geest tot één lichaam 
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknech
ten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot éénen Geest ge
drenkt " Let op de woorden »tot één lichaam gedoopt." 
Daarom hoewel de Heilige Geest in ieder geloovige in 
het bijzonder woont, zoo ontvangen wij Hem toch niet om 
slechts persoonlijk afgezonderde christenen te blijven; maar 
het ontvangen van den Heiligen Geest vormt ons tot één 
lichaam. Zoodat ieder geloovige een tweevoudig standpunt 
heeft: hij is wat zijn persoon aangaat een heilige, in 
wien de Heilige Geest woont, en hij is door den Heiligen 
Geest gedoopt tot een lid van het ééne lichaam. 

In het geval der Samaritanen (Hand. 8 : 15.) was het 
Gods wil, dat zij, toen zij bekeerd waren, den Heiligen 
Geest niet zouden ontvangen buiten de Apostelen te Jeru
zalem om. Zoodoende werd er in deze vroegste tijden een 
scheuring in de Kerk voorkomen; de Heilige Geest werd 
gegeven door de oplegging van de handen der Apostelen; 
en alzoo was de doop van den Heiligen Geest klaarblijkelijk 
tot één lichaam 

Dan hebben wij het geval van Paulus. (Hand. 9 : 17.) 
Daar hij het werktuig was, dat God wilde gebruiken om 
de openbaring aangaande de Gemeente, welke tot hiertoe 
een verborgenheid was geweest, aan het licht te brengen, 
(Kom. 16 : 25, 26.) zoo was het van belang, dat hij iri 
een positie zou zijn, die zijne leer kracht kon bijzetten, 
als met onmiddellijk gezag van God bekleed. (Zie Gal 1.) 
Evenwel moest hij ook gedoopt worden tot het ééne lichaam, 
en wij zien, dat ook hij den Heiligen Geest ontvangt door 
de oplegging der handen, maar n i e t d o o r d i é vafi 
e en a p o s t e l . 
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Met de heidenen (Hand. 10 : 44.) was het nog anders. 
Het Joodsche volk had, na eerst Christus verstooten te 
hebben, ook het getuigenis van den Heiligen Geest ver
worpen; (zie Hand. 7 : 5 1 . ) en nu waven de dagen geko
men, dat sommigen uit alle volken tot den Heer zouden 
vergaderd worden. En hierbij is het opmerkelijk, dat de 
Heilige Geest in dit geval niet gegeven werd door de 
oplegging van handen, maar t e rw i j l P e t r u s s p r a k . 
Het kan zijn, dat Cornelius en zijn huisgezin reeds levend 
gemaakte personen waren, maar zij geloofden niet in 
Christus; en bovendien had hij zijne vrienden en betrek
kingen genoodigd, van welke wij niet weten of zij geloo-
vigen waren; maar door de prediking van Petrus werden 
zij bekeerd, en ontvingen onmiddellijk den Heiligen Geest. 
Dit toont ons den gewonen weg, welken God met de 
heidenen dacht te volgen; want de Apostel vraagt aan de 
bekeerde heidenen van Galatië, of zij den Heiligen Geest niet 
ontvangen hadden «door de p r e d i k i n g des ge loofs . " 
(Gal. 3 : 2.) Maar ook hier is het duidelijk, dat de doop 
des Heiligen Geestes hen inleidde in het ééne lichaam, 
want Petrus ontving een bijzondere openbaring om tot die 
heidenen te gaan. Hij was het ook, die het voorgevallene 
aan de gemeente te Jeruzalem mededeelde; en de Apostelen 
en broeders verheerlijkten den Heer. 

Het geval met de discipelen van Johannes (Hand. 
19 : 2 — 6.) is wederom anders; maar ook dezen moesten 
tot het ééne lichaam gedoopt worden; en Paulus legt hun 
de handen op, en zij ontvangen den Heiligen Geest. 

Dit zijn de gevallen, die in de Handelingen voorkomen 
na den Pinksterdag; en het is van belang te zien, hoe 
er in elk dezer gevallen een schakel is, die hen aan de 
reeds bestaande Gemeente verbond; de doop van den Heili
gen Geest was klaarblijkelijk »tot één lichaam." Wij moe
ten evenwel niet uit het oog verliezen, dat het tijdvak 
van de Handelingen der Apostelen een bijzondere tijd van 
o v e r g a n g was, die nooit weder terug kan keeren. De 
Gemeente begon op het Pinksterfeest, maar haar standpunt 
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en hare eigenaardige zegeningen werden door velen slechts 
langzamerhand verstaan en genoten. Men vindt aan den 
eenen kant de Apostelen te Jeruzalem, met meer of minder 
van de Joodsche gebruiken en plechtigheden; en men vindt 
aan den anderen kant de uit de heidenen bekeerde christenen; 
evenwel slechts één lichaam — ééne Gemeente. De eerste toe
stand moest spoedig, maar geleidelijk verdwijnen, tot allen 
in het volle licht van het standpunt der Gemeente waren 
gekomen, waarin noch Jood noch Griek, noch dienstknecht 
noch vrije is , maar Christus alles in allen. Nu zijn wij 
teruggekeerd tot de oorspronkelijke aankondiging, te weten 
dat «zij d i e g e l o o v e n " den Heiligen Geest zullen ont
vangen. (Joh. 7 : 37—39.) Overal in de brieven wordt 
hiervan gesproken als van een erkende algemeene zegening. 
«Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den 
Heiligen Geest?" »Hieraan kennen wij, dat Hij in ons 
blijft, namelijk door den Geest, dien Hij ons gegeven heeft." 
(1 Kor 6 : 19; 1 Joh. 3 : 24.) «Nadat •) gij geloofd hebt, 
zijt gij verzegeld geworden met den Heiligen Geest der 
belofte." (Ef. 1 : 13; zie ook Rom. 8 : 9; Gal. 4 : 6 ; 
Ef. 2 : 1 8 ; Fil. 3 : 3.) 

Deze teksten beantwoorden tevens de tegenwerping, dat 
de inwoning van den Heiligen Geest beperkt was tot den 
tijd der Apostelen. Zij bewijzen toch, dat de Heilige Geest 
in al de christenen, in al de gemeenten woonde. 

Maar laat ons nimmer vergeten, dat de doop van den 
Heiligen Geest was tot vorming van het ééne lichaam; 
»en wij zijn allen tot éénen Geest gedrenkt." Wij zien nu 
de christenen verdeeld in honderden sekten; maar dit is 
het werk van den mensch en niet van God. Hij vormt 
tot het ééne lichaam; en wij w7orden vermaand »ons te 
benaarstigen om de eenheid des Geestes te behouden." 
(Efez. 4 : 3.) Er bestaan, helaas! vele andere vereenigingen; 
maar dit is de eenheid, die God daargesteld heeft. «Wij 

*) Aan de geloovigen van Efese kon, in het algemeen, niet gezegd worden: 
,(oen gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden," want hier juist kwam het ge
val der discipelen van Johannes voor, waarvan in Hand. 19 spraak is. 



SI 

zijn allen tot éénen Geest gedrenkt." «Één lichaam is het 
én één Geest." (Efez. 4 : 4.) Daarom kan ik als christen 
nooit op mijzelven staan. Ik ben één met Christus als mijn 
Hoofd, en ik ben één met elk der leden zijns lichaams; 
met de armen zoowel als met de rijken; met de onweten
den zoowel als met de geleerden: met de onbeschaafden 
zoowel als met de beschaafden. Ik moge hen verloochenen, 
hen schuwen, hen links laten liggen; dit neemt niet weg, 
dat ik één ben met hen. Wee mij, als ik zulks doe, tenzij 
zij met het kwaad gemeenschap hebben ; want tot de zooda-
nigen mag ik zelfs niet zeggen: »Zijt gegroet," (2 Joh. vs.11.) 
noch met hen eten. (1 Kor. 5 : 11.) Maar het feit blijft 
bestaan. «Wij zijn allen tot één lichaam gedoopt—wij 
zijn allen tot éénen Geest gedrenkt." Dit kunnen wij niet 
veranderen, al zouden wij het ook willen. Doch wij worden 
vermaand ons te " b e n a a r s t i g e n " , de eenheid des Geestes 
te " b e h o u d e n " . Sommige christenen praten van de een
heid der onzichtbare Gemeente, en troosten zicli met de 
gedachte, dat de christenen werkelijk één zijn, alhoewel 
hunne eenheid niet zichtbaar is ; maar onze Heer bad er 
om, dat de eenheid zichtbaar mocht zijn, »Opdat zij allen 
één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij, en ik in u; dat 
zij ook in ons één zijn, o p d a t de w e r e l d g e l o o v e , 
d a t Gij mij g e z o n d e n h e b t . " (Joh. 17 : 21.) 

Als onderscheidene kinderen van dezelfde familie, die 
elkander nooit zagen, noch eenige gemeenschap met elk
ander hadden, maar die integendeel voorbedachtelijk hin
derpalen oprichtten, die zij wisten, dat de anderen niet 
konden overschrijden, spraken van hunne é é n h e i d , dan 
zouden wij dit als spotternij of als iets ergers beschouwen. 
Hoe kunnen dan de christenen eenheid noemen, wat enkel 
verwantschap is. Eenheid brengt gemeenschap voort. Jo-
hannes schreef zijnen eersten brief aan de christenen in 
het algemeen, verklarende wat hij gezien en gehoord had. 
»Opdat ook gij met ons g e m e e n s c h a p zoudt hebben; 
en deze onze gemeenschap zij met den Vader, en met zij
nen Zoon Jezus Christus;" (1 Joh. 1 : 3.) en »indien wij 



32 

in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht js, zqp heb' 
ben wij g e m e e n s c h a p met elkander." (Hoofdst. 1 : 7.) 
De christenen mogen spreken van verborgen eenheid, 
maar " g e m e e n s c h a p " kan niet verborgen en onzichtbaar 
zijn; en wij behooren met elkander gemeenschap te hebben,, 
En de Schrift verklaart, dat als wij in het licht wande*-
len, gelijk Hij in het licht is, wij gemeenschap met elk* 
ander hebben. 

«Ja , maar wij hebben gemeenschap met de christenen 
onzer kerk", zullen sommigen zeggen. — Ongetwijfeld; 
maar is dat de eenheid d e s G e e s t e s ? Hij vormt a l l e 
christenen tot één, maar ook slechts tot één Jichaam; en 
wij worden vermaand ons te benaarstigen, om zijn e een
heid te bewaren. En ik vraag u , geliefde broeders! als gij 
u in verschillende lichamen vormt, is dat dan niet de 
praktische veionachtzaming van het ééne lichaam, waartoe 
Hij u gevormd heeft? en is het niet het tegenovergestelde 
van 's Heeren gebed: »dat zij ALLEN één z i jn . . . . . opdat 
de wereld geloove." O, dat de christenen mochten beseft 
fen, hoe hunne verdeeldheid onzen gezegendep Heer ont» 
eert! Want als hunne é é n h e i d een getuigenis moet zijn, 
voor de wereld, dat God zijnen Zoon gezonden, heeft, 
(zooals het gebed van Jezus dit zegt) dan moet de wereld 
ontegenzeggelijk uit hunne v e r d e e l d h e i d opmaken, dat 
Jezus niet de Heer uit den hemel is; want ieder christen 
schijnt hun toe datgene te doen, wat in zijne eigene oogen 
recht is. O , laten wij niet vergeten, dat er een eenheid, 
des Heiligen Geestes is, en dat wij vermaand worden, ons 
te benaarstigen die eenheid te behouden! Als wy dit niet 
doen, bedroeven wij Hem zeer. 

Doch een gewichtige vraag zal mogelijk oprijzen bij hen, 
die tot hiertoe weinig over dit onderwerp nagedacht heb" 
ben, namelijk: »Hoe verkrijgen wij de leiding van den 
Heiligen Geest? Door Gods genade ben ik een christen. 
Gij zegt, dat ik dan de inwoning van den Heiligen Geest 
heb; en gij vermaant mij om mijzelven door dien goddeT 
lijken persoon te laten leiden; maar hoe verkrijg ik dia 
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leiding? Moet ik den Heiligen Geest bidden, dat Hij mij 
leide en besture, of wat moet ik anders doen?" 

Het wordt den christen nergens gezegd, dat hij den 
Heiligen Geest om leiding moet bidden; en er bestaat geen 
enkel voorbeeld van zulk een gebed in het Nieuwe Tes
tament; evenmin als ons gezegd wordt God te bidden, dat 
Hij de wereld liefhebbe, of Christus te bidden, dat Hij 
de Gemeente liefhebbe. Vergeet niet, dat de Heilige Geest 
gekomen is met h e t b e p a a l d e d o e l om den christen 
te troosten en te leiden; en de vele vermaningen, die wij 
hebben, bewijzen ten duidelijkste, dat van onzen kant 
o n d e r w e r p i n g a a n zi jne l e i d i n g noodig is. Voor-: 
zeker, de Heilige Geest is God; maar er bestaat geen 
voorbeeld in het Nieuwe Testament van een gebed tot den 
Heiligen Geest, als een bijzonder persoon. Het is door 
Hem, dat wij God bidden, (en in dezen zin bidden wij 
ook tot den Heiligen Geest) en dat wij bidden tot den 
Vader en tot den Zoon. Zoo zijn de gebeden, die wij in 
de brieven vinden, gericht of tot God, of tot den Vader, 
of tot den Heere Jezus, opdat deze iets mochten doen 
door den Heiligen Geest. Zie b. v. Rom. 15 : 13 ; Efez. 
1 : 17; 3 : 14. Evenmin is het juist te bidden om de 
uitstorting van den Heiligen Geest, omdat Hij op het 
Pinksterfeest gekomen is, en met ons bl i j f t . (Zie Joh. 
14 : 16.) 

Evenwel moet het gebed onze gedurige bezigheid zijn. 
«Bidt zonder ophouden" is de vermaning; en geen voor
uitgang in het christelijk leven kan ons ooit buiten dezen 
toestand van volstrekte afhankelijkheid van God brengen. 
Onze gezeger.de Heer bracht geheele nachten in het ge
bed door. (Luk. 6 : 12.) Hoe zelden wijden wij er een vol 
uur aan! En toch, als het dien Heilige een behoefte was, 
hoeveel te meer moesten wij het dan op prijs stellen! 
Laat daarom onze eerste les zijn a f h a n k e l i j k h e i d , zich 
openbarende in het gebed. 

Daarop volgt zelfverloochening. De Heer zegt; »Ik ben 
uit den hemel nedergedaald, niet opdat ik mijnen wil zou 

gezeger.de
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doen, maar den wil desgenen', die mij gezonden heeft." 
(Joh. 6 : 38.) Zoo moeten ook wij tevreden zijn met geen 
eigen wil te hebben, indien wij namelijk verlangen, onszelven 
aan de leiding van den Heiligen Geest over te geven. De 
allereerste stap, waartoe wij geroepen worden, kan zijn 
om ietsj dat wij bijzonder liefhebben, op te geven; of om 
iets, waarvan wij niet honden en waarvoor wij terug
deinzen , te doen. Laat ons echter bedenken, dat wij niet 
tegelijk door het vleesch en door den Geest kunnen ge
leid worden; wij moeten een keuze doen. «Dwaalt niet; 
God laat zich niet bespotten; "want zoo wat de mensch 
zaait, dat zal hij ook maaien, want die in zijn eigen vleesch 
zaait, zal uit het vleesch verderfenis maaien; maar die 
in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven 
maaien." (Gal. 6 : 7 , 8.) Als wij het vleesch wenschen te 
voldoen, dan doen wij in zooverre afstand van de leiding 
des Heiligen Geestes. Als wij door den Heiligen Geest 
wenschen geleid te worden, moeten wij niet naar het 
vleesch luisteren. Dit zien wij bij de bekeering van Paulus, 
toen hij gezonden werd om het evangelie aan de heide
nen te verkondigen; hij zegt: »zoo ben ik terstond niet te 
rade gegaan met vleesch en bloed," (Gal. 1 : 16.) hetwelk 
er hem toe zou geleid hebben om een bediening onder 
de Joden (zijne broeders) te kiezen. Zoo moet het ook bij 
ons zijn; want wat nuttigheid is het, om de leiding van 
den Heiligen Geest te vragen, als ik niet van plan ben 
die leiding te volgen? De christen behoort geen anderen 
wil en geen ander verlangen te hebben, dan God omtrent 
hem heeft. Mochten wij onszelven meer verloochenen! 
Onze gezegende Heer kwam om den wil zijns Vaders te 
doen. Waarlijk, ook wij moesten trachten zijnen wil te doen, 
en geen eigen wil te hebben. Mogen wij in waarheid 
kunhen zeggen: »Ik heb l u s t , o mijn God! om Uw 
welbehagen te doen." 

De volgende les is g e h o o r z a a m h e i d . Onze Heer 
heeft gezegd: »Zou iemand wil deszelfs wil doen, die zal 
van deze leer bekennen of zij uit God is " (Joh. 7 : 1 7 . ) 
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De meeste christenen wenschen zeker de leer van Gods 
Woord te kennen; maar de eenige weg hiertoe is den wil 
van God te doen. Wij moeten niet alleen de waarheid 
kennen, maar die ook doen. (Zie Joh. 13 : 17 en 1 Joh. 
1:6.) God geeft mij een weinig licht, en zegt: »Doe dit, 
of laat dat; hier zijn de bewijzen der Schrift er voor." 
Maar ik aarzel. Het offer, dat Hij vraagt, is mij misschien 
te groot; of wel ik wil weten, wat er later van mij zal 
verlangd worden, of ik wensch al de gevolgen van mijnen 
stap op eenmaal te kunnen overzien. Maar neen! behalve 
den eersten stap, is alles ondoordringbare duisternis. Waar
om? Omdat ik zijnen wil doen moet, stap voor stap, 
indien ik door Hem geleid wil worden. Gods weg is: regel 
op regel, en voorschrift op voorschrift; en wij moeten niet 
verwachten, dat Hij ons den tweeden regel of het tweede 
voorschrift zal doen kennen, alvorens wij de eersten ge
leerd en gedaan hebben. Dan, maar ook niet eerder, 
zullen wij voor de daarop volgenden gereed zijn. Wij zul
len zeker tekort schieten; maar als werkelijk het ver
langen aanwezig is om zijnen wil te doen, dan zal God 
ons helpen en leiden. En dit verwekt geen onzekerheid 
of onrust in de ziel, maar juist het tegendeel; op Hem 
betrouwende, gaan wij eenvoudig voort. Onzekerheid be
staat alleen bij hen, die meer of min licht hebben, maar 
dit niet willen volgen. Het Woord zegt uitdrukkelijk, dat 
hij, die «zijnen wil wil doen, van deze leer bekennen 
zal of zij uit God is." Verder staat er geschreven: »Indien 
uw oog eenvoudig is, zoo zal uw geheele lichaam verlicht 
wezen." (Matth. 6 : 22.) Hier hebhen wij het geheim van 
onze tekortkomingen, van onze traagheid, van onze weinige 
vorderingen. Dikwerf is ons oog niet eenvoudig; dikwerf 
zijn wij niet gewillig om zijnen wil in plaats van den 
onzen te doen. Laten w\j onszelven, wat de uitkomst be
treft, niet bedriegen. Het Woord is in dit opzicht zeer 
duidelijk. Doen wij Gods wil, dan blijven wij, al gaat ook de 
wereld en hare begeerlijkheid voorbij; Want hij, die den 
wil van God doet, blijft in der eeuwigheid ." (1 Joh. 
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2 : 17.) Maar als wij zijnen wil niet doen, clan is het 
woord toepasselijk, «wie weet goed te doen, en het niet 
doet, dien is het zonde." (Jak. 4 : 17.) 

Maar de gehoorzame christen wordt vermaand, »op 
te wassen in de genade en de kennis van onzen Heer en 
Zaligmaker Jezus Christus." (2 Petr. 3 : 18.) Ook dit 'm 
doKar den Heiligen Geest; want Christus heeft gezegd: 
» Hij zal mij verheerlijken; want Hij aal het uit het mijne 
nemen, en zal het u verkondigen." «Hij zal u in alle 
waarheid leiden." Deze openbaring vindt men in G o d s 
W o o r d ; en hieruit zien wij van hoeveel gewicht het is de 
Heilige Schriften zorgvuldig en met gebed te onderzoeken. 
Het Woord Gods is nu volledig; zoodat wij niet moeten 
verwachten, dat de Heilige Geest ons iets zal leeren, wat 
daarin niet geopenbaard is. De Heer zeide: »De toeko
mend© dingen zal Hij u verkondigen;" (Joh. 16 : 13.) doch 
dit werd gezegd, eer het Nieuwe Testament volledig was, 
eer de brieven en de Openbaring van Johannes geschre
ven waren. *) Alles is nu één volledig geheel; en zelfs 
indien wij een ongel uit den hemel zagen nederdalen, die 
©ns een ander evangelie wilde verkondigen, «hij zij ver
vloekt;" (Gal. 1 : 8.) en wij moeten er natuurlijk niet naar 
luisteren. Wij worden vermaand »de geesten te beproeven," 
(1 Joh. 4 : 8,) want vele valsche geesten zijn uitgegaan 

, in de wereld, zich openbarende in ongeloof, twijfelzucht, 
1 vormelijkheid, vergeestelijking, rationalisme, enz., en onze 
' eenige toetsteen voor al deze dingen is het Woord Gods, 
doos de onderwijzing des Heiligen Geestes. 

Het gewicht hiervan wordt grooter, naarmate wij de 
laatste dagen naderen; want »de Geest zegt duidelijk, dat 
in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het ge
loof, zich begevende tot verleidende geesten en leeringen 
der .duivelen"; (1 Tim. 4 : 1 . ) en niets kan de ziel voor 

•*) De Heilige Geest verkondigt ons nu de toekomende dingen door ons de 
toekomende gebeurtenissen, d i e in h e t W o o r d v o o r s p e l d w o r d e n , te doen 
verstaan. 



3? 

deze dingen bewaren dan het Woord Gods, door het on" 
derricht van den Heiligen Geest. Ik zeg »door het ónder-
richt van den Heiligen Geest," niet omdat God geen 
menschelijke onderwijzers kan gebruiken, (want de zoöda-
higefl zijn ëf, Efez. 4 : 11.) als middelen om ons de waar
heid mede te deelen; maar omdat het altijd moet zijn doof 
de goddelijke kracht van den Heiligen Geest, wil het ons 
werkelijk tot nut zijn. «Zij zullen allen van God geleefd 
zijn." (Joh. 6 : 45.) 

De waarheid is v a s t g e s t e l d . «Geen profetie def 
Schrift is van eigene uitlegging." (2 Petr. 1 : 2"0.) Dè 
Heilige Geest zal nooit aan den één een andere uitlegging 
eener Schriftuurplaats geven dan aan den ander. Niatüurlijk 
kunnen wij door het onderricht van den Heiligen GeêSt 
de Schrift op verschillende wijzen t o e p a s s e n -** in het 
prediken van het evangelie, enz.; maar er is slechts één 
u i t l e g g i n g van de Schrift. Indien ik een brief Schrijf, 
hecht ik een bepaalde beteekenis aan de woorden, die ik 
bezig; en zoo zond oök God in zijn Woord een bepaalde 
boodschap aan den menschj en het staat aan ons te ont* 
dekken, welke die boodschap is. Dit kunnen wij alleen 
door bet onderricht van den Heiligen Geest — doof •den1' 
zelfden Geest, die de menschen leidde om te schrijven, wat 
Hij wenschte. Hij weet nauwkeurig j welke boodschap Hij 
verlangde over te bfèngen door hetgeen Hij liet schrij'ven; eïi 
Hij alleen kan ons al zoo leeren, welke die boodschap is. 
Maar het is van belang te verstaan, dat Hij aan u niet kaai 
zeggeri, dat dk boodschap zóó is , en aan mij, dat die anders 
is. Daaroèi wofden wij vermaand dezelfde gedachten te 
hebben en dezelfde woorden te spreken. (1 Kor. 1 'J l ü ; 
Fil. 1 : 27.) Als ik derhalve zie, dat ik aan een Schrif
tuurplaats een uitlegging geef, dié andere christenen j 
welke ik weet, dat in het Woord goed onder wezen zijn* 
voor niet juist houden, dan is het mijn plicht mijn eigen 
oordeel voor God goed te overwegen. Dezelfde Geest woont 
in hen en in mij; zoodat er in mijne uitleggifig, of in 
de hunne, iets moet zijn van de oude natuur; ware dit aoö 
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niet, dan zou er geen verschil bestaan. Met hoeveel om
zichtigheid moet ik dus te werk gaan, opdat ik mij niet 
vergis se! Hoe nauwkeurig behoor ik het Woord te onder
zoeken en zijne verschillende deelen te vergelijken ! Hoe 
moet ik er naar streven geen e i g e n wil, of wensch, of 
gedachte te hebben; en hoe verlangend moet ik zijn om 
Gods gedachten te verstaan, al zouden deze ook een door 
mij gevormd stelsel geheel omverwerpen! Hoe moet ik 
bidden om meer licht, opdat ik en mijne medechristenen 
dezelfde gedachte mogen hebben! Maar na gewacht en 
gebeden en onderzocht te hebben, moet ik vasthouden 
aan hetgeen ik geloof, dat God mij geleerd heeft; altijd 
in nederigheid, indien anderen, die wel onderwezen zijn, 
van mij verschillen. Moge God ons geven, dat wij allen 
beter in zijn heilig Woord onderwezen mogen zijn! »De 
Geest is de waarheid." (1 Joh. 5 : 6 . ) 

Er is nog een zaak, die de waarde van Gods Woord 
verhoogt, dat wij, namelijk, door de Schrift den vijand 
overwinnen, en dit is eveneens door de kracht des Heiligen 
Geestes. Wij worden vermaand om te nemen »den helm 
der zaligheid, en het z w a a r d des G e e s t e s , h e t w e l k 
is G o d s W o o r d . " (Ef. 6 : 17.) Met dit wapen ver
sloeg onze Heer den Satan: »Er is geschreven," zeide 
Hij bij herhaling. Zoo moeten ook wij in onzen strijd 
»het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord," als 
ons wapen gebruiken. Moge de Heilige Schrift steeds 
kostelijker in onze oogen worden; en mogen wij allen er 
naar trachten »een brief van Christus" te zijn, «geschreven 
niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods." 
(2 Kor. 3 : 3.) 

Eveneens is de leiding van den Heiligen Geest met 
betrekking tot ons dagelijksch leven van groot gewicht. 
Vele christenen houden de leiding van God weinig in het 
oog. Zij verwachten , in een algemeenen zin, dat Hij hen 
leiden zal; maar zij verwachten zijne leiding niet in de 
kleinste bijzonderheden van het dagelijksch leven. Eenige 
Schriftuurplaatsen zullen hier niet overbodig zijn. God zegt: 
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«Ik zal u onderwijzen en u leeren van den weg, dien 
gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. 
Weest niet gelijk een paard of muilezel, die geen verstand 
hebben, wier muil men breidelt met toom en gebit, opdat 
zij tot u niet genaken.'" (Ps. 32 : 8, 9.) »De gangen des 
rechtvaardigen mans worden van den Heer bevestigd, en 
Hij heeft lust aan zijnen weg." (Ps. 37 : 23.) »De schik
kingen des harten zijn van den mensch, en het antwoord der 
tong is van den Heer." (Spr. 16 : 1.) »De treden des 
mans zijn van den Heer; hoe zon dan een mensch zijnen 
weg verstaan." (Spr. 20 : 24.) »Ken Hem in al uwe wegen, 
en Hij zal uwe paden recht maken." (Spr. 3 : 6.) Deze 
plaatsen zijn uit het Oude Testament. Welnu, indien het in 
die dagen — toen de Heilige Geest nog niet gegeven was, 
evenals nu — noodzakelijk was voor den mensch, om in 
al zijne wegen door God geleid te worden, hoe veel te 
meer dan thans, nu de Heilige Geest in ons woont. 

Dat de Heilige Geest ons in de dingen van het dage-
lijksch leven leiden moet, wil ik door eenige Schriftuur-
plaatsen bewijzen. «Welaan nu, gij die) daar zegt: Wij 
zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en 
aldaar een jaar overbrengen, en koopmanschap drijven 
en winst d o e n ; . . . . in plaats dat gij zoudt zeggen: Indien 
de Heer wil, en wij leven zullen, zullen wij dit of dat 
doen." (Jak. 4 : 13—15.) Hier zien wij duidelijk, dat wij 
in onze gewone bezigheden de leiding Gods moeten zoeken. 
En wij herinneren ons de vermaningen tot heeren en 
knechten, ouders en kinderen, rijken en armen gericht; 
zoowel als de bijzonderheden, die daarbij aangehaald wor
den, als het loon, de kleeding, het haar, enz.; zoodat 
niets te gering is voor Gods aandacht. Wij worden dan 
ook vermaand: «Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij 
drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het alles ter eere 
Gods". (1 Kor. 10 : 31.) Tot dit doel hebben wij het Woord 
van God en de leiding van den Heiligen Geest. «Wandelt 
door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vlee-
sches niet." 
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Maaf in hoe verre zijn "wij ons van deze leiding bewust? 
Verwachten wij die werkelijk in antwoord op ons ge
bed? En geven wij ernstig acht op alles, wat naar toe
vallige omstandigheden gelijkt? Laat oris een voorbeeld 
tot opheldering nemen. Ik denk: ik wil eeft christelijk 
vriend bezoeken. Ik ga; maar ik vind hem niet te huis. 
Ik ben teleurgesteld. Moet ik dit stellen op rekening van 
toevallige omstandigheden, en er niet verder over nadenken? 
Misschien handelen de meeste christenen zoo; maar me» 
mag stoutweg verklaren, dat het niet goed is. Eén chris
ten moest nimmer teleurgesteld worden. Dit is, Wat in 
Ps. 32 staat: gebreideld worden door toom en gebit. Eli 
hoewel het een zegen is van het doen van kwaad terug
gehouden te worden, zoo is dit toch geheel iets anders 
dan zich door God te laten leiden — het is juist het tegen
deel. God zal er mij niet toe bewegen, iemand te gaaö 
bezoeken, als deze niet te huis is, of het moet zijn om m*ij 
een les te leer en, die ik op een andere wijze niet leeren 
kati4 Het kan zijn, dat ik mijnen tijd anders behoor te 
besteden, b* v, in afzonderlijke gemeenschap met God of 
met het lezen van zijn Woord, of in iets anders. Maar 
de groote zaak is, dat wij erkennen, dat God een stem1 

beeft in al zulke teleurstellingen; en ik moet dit niet over 
het hoofd zien, maar ttioet onderzoeken, waarom dit zoo 
iB, eri in welk opzicht ik gefaald heb. God vergist zich nooit. 

Een blik op den wandel van onzen Heer hier op aarde 
zal ons aauntoonen, wat het is door God geleid te worden. 
Bij voorbeeld: Hij ging, en zette zich neder bij een put, 
met het voornemen om tot een vrouw te spreken, die daiar 
iboest komen on» water te halen, en voor welke Hij een 
blijde boodschap, een boodschap van genade had Hij 
werd niet teleurgesteld; de vrótiw kwam. Op een andefeh 
tijd zond Hij een discipel nafetf de zeei om er een viatih 
te vangen, in welks mond een 4tuk geld zon zijn. De 
discipel ging, de visch Werd gevangen, en het geld lag in 
zijnen bek. En zoo bij andere gelegenheden. Hij werd nooit 
door God teleurgesteld > Maar," zult gij zeggen, «dit is 
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natuurlijk, want Hij was God zoowel als menseh." WelnH, 
wij spreken juist van de leiding G o d s met betrekking 
tot ons. God kan ook ons evengoed leiden, dat wij niet 
teleurgesteld worden. Wij falen, natuurlijk, en dan worden 
wij tot ons eigen nut in onze plannen gedwarsboomd; doch 
het is zeker, dat Hij ons hierin altijd iets te zeggen heeft, 
dat wij er altijd iets uit te leeren hebben. Welk een 
voorrecht is het door God geleid te worden! Welk een 
genade te weten, dat God belang heeft bij eiken stap 
dien ik doe; en dat er Eén in mij woont, die mij ten 
allen tijde den juisten stap aangeeft!—Laten wij nu ten 
slotte in het kort opsommen, waartoe de Heilige Geest 
ons gegeven is. 

1. Omtrent mijn s t a n d p u n t voor en mijne b e t r e k 
k i n g tot God is Rom. 8 : 9 zeer beslist: »Gijlieden zijt 
n i e t in het vleesch, maar in den Geest, zoo anders de 
Geest Gods in u woont." Let op de uitdrukking, «niet 
in het vleesch." Dit wil niet zeggen, dat het vleesch niet 
in ons is; want wij hebben reeds gezien, dat onze oude 
natuur bij de bekeering niet in de nieuwe veranderd wordt-
Het vleesch is nog aanwezig; maar ons standpunt en onze 
betrekking tot God is geheel veranderd. In plaats dat God 
op ons ziet, als op natuurlijke mannen en vrouwen —kin
deren van den eersten Adam — ziet Hij nu op ons, als 
op zi jne kinderen in C h r i s t u s . Hij beschouwt ons, in 
onzen nieuwen toestand, en de Geest Gods woont in ons. 
«Gijlieden zijt niet in het vleesch." «Maar die den Heer 
aanhangt, is één Geest met Hem." (1 Kor. 6 : 17.) «Gij 
zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der 
belofte." (Ef. 1 : 13; zie ook Ef. 4 : 30; 2 Kor. 1 : 22.) 
God heeft zijn zegel op ons gezet, en Hij zal dit nooit 
verbreken. 

2. Omtrent het g e n o t van deze betrekking, lezen wij 
«Het bedenken des vleesches is de dood; maar het beden
ken des Geestes is het leven en vrede." (Eom. 8 : 6.) 
«Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid." 
(2 Kor. 3 : 17.) «En overmits gij kinderen zijt, zoo heeft 
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God den Geest zijns Zoons uitgezonden in uwe harten, 
die roept: Abba, Vader." (Gal. 4 : 6.) Deze plaatsen be
wijzen ten duidelijkste, dat wij, wat ons geweten aangaat, 
vollen vrede moeten smaken; alsook dat wij de genegen
heden moeten hebben en de zalige vrijheid moeten genieten 
van k i n d e r e n . "Wij hebben vrede met G o d ; " (Rom. 
5 : 1.) »wij roemen in G o d " (vs. 11); »Ik vaar op tot 
mijnen Vader en u w e n Vader, en tot mijnen God en 
u w e n God." 

3. Wat aangaat mijn o p w a s s e n in de g e n a d e , 
zoo is de Heer Jezus het groote voorwerp, dat voor den 
christen geplaatst wordt, en ons opwassen moet zijn in de 
kennis van en in gelijkvormigheid aan Hem. Ook dit is 
het werk van den Heiligen Geest. «Hij zal mij verheer
lijken, want Hij zal het uit het mijne nemen, en zal het 
u verkondigen." (Joh. 16 : 14.) Christus is dus het voor
werp voor de ziel; en de Heilige Geest is de kracht, 
waardoor wij in Hem opwassen. Geen enkel woord in deze 
beschouwing heeft ten doel om het oog van Christus af te 
trekken. O, neen! Het bijzondere werk van den Heiligen 
Geest is om Christus te verheerlijken; en hoe meer ik mij 
door den Heiligen Geest laat leiden, des te meer zal ik 
met Christus bezig zijn. C h r i s t u s is h e t v o o r w e r p ; 
de H e i l i g e G e e s t is de k r a c h t . 

4. Wat mijn e r f d e e l aangaat, zoo heeft God ons 
«het onderpand des Geestes in onze harten gegeven." 
(2 Kor. 1 : 22.) En deze Geest is »het onderpand onzer 
erfenis tot de verlossing der verkregen bezitting, tot prijs 
zijner heerlijkheid." »De Geest der heerlijkheid en de Geest 
van God rust op u." (1 Petr. 4 : 14.) Het leven moge vol 
moeite en verdriet zijn, wij kunnen voorwaarts zien, het 
o n d e r p a n d is in o n z e h a r t e n , en de Geest der 
heerlijkheid rust op ons. Wij kunnen er niet naar ver
langen, hier nog langer te vertoeven. 

5. Wat mijn w a n d e l aangaat, zoo lezen wij: «Indien 
wij door den Geest leven, zoo laat ons ook door den Geest 
wandelen." (Gal. 5 : 25.) Wij worden door den Heiligen 
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Geest geheiligd. (Rom. 15 : 16; 2 Thess. 2 : 13; 1 Petr. 
1 :2 . ) De vruchten des Geestes worden uitvoerig opge
geven in Gal. 5; en wij worden vermaand om »als kinde
ren des lichts te wandelen: (want de vrucht des lichts is 
in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid) be
proevende wat den Heer welbehagelijk is." (Ef. 5 : 8—10.) 
Welk een heerlijk motto voor onzen wandel: in alle goe
digheid, en rechtvaardigheid, en waarheid! Mochten wij 
toch meer vruchten dragen naar 's Heeren welbehagen! 

6. Met betrekking tot mijne d i e n s t , hooren wij: 
»Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde 
Geest." «Een iegelijk wordt de openbaring des Geestes 
gegeven tot hetgeen oorbaar is." De Geest»deelt aan een 
iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil." ( lKor . 12.) 
Iedere gave is niet louter gegeven tot mijn eigen nut , 
maar tot nut van het lichaam van Christus in het alge
meen. En wij worden vermaand om de gave Gods, die in 
ons is, op te wekken; «want God heeft ons niet gegeven 
een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der 
liefde, en der gematigdheid." (2 Tim. 1 : 6 , 7.) Zoo toe
gerust, moeten wij elke kleine dienst, waartoe onze Heer 
ons roept, vervullen met dankbaarheid, dat Hij ons zulk 
een eer schenkt. Een beker koud water wordt door Hem 
niet vergeten. 

7. Wat aangaat mijne v e r h o u d i n g t o t a n d e r e 
c h r i s t e n e n . «Wij zijn allen door éénen Geest tot één 
lichaam gedoopt . . . . en wij zijn allen tot éénen Geest ge
drenkt." (1 Kor. 12 : 13.) »Benaarstigende te behouden 
de eenigheid des Geestes door den band des vredes." 
(Ef. 4 : 3.) Wij z ij n één lichaam — door éénen Geest 
bewoond. Daarom benaarstigt u , om deze uit God geboren 
eenheid te behouden en te openbaren. Geen eenheid kan 
God voldoen dan de eenheid d e s G e e s t e s ; en de eenheid 
des Geestes is de eenheid van het geheele lichaam; want 
het is de Geest, die ons tot dit ééne lichaam vormt. Onze 
liefde tot de heiligen moet ook zijn een «liefde in den 
Geest." (Kol. 1 : 8 ; Rom, 15 : 30.) 
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Keepen wij nu, t§n slotte nog eens terug tot het evan
gelie, van Johannes: «Het water, dat ik hem zal geven, 
zal in hem worden een fontein van water, springende tot 
ip hel eeuwige leven." (Joh. 4 : 14.) "Stroomen des leven-
dep waters zullen uit zijnen buik vloeien. Dit zeide Hij 
van den Geest, den welken ontvangen zouden, die in Hem 
gelooven." (Joh, 7 : 38, 39.) Een springende fontein voor 
müzedven ep stroomen, die vloeien tot anderen. O , hoe 
weinig worden wij hiervan gewaar! Hoe weinig springt 
de fontein! Hoe weinig vloeit zij over! De Apostel zegt: 
»Wordt v e r v u l d m e t den H e i l i g e n G e e s t . " (Ef. 
5 ; 18.) Moge dit waar worden van ons meer dan het tot 
pu toe het geval was; en het zal tot verheerlijking van 
God ep tot onzen zegen strekken. En mogen wij steeds 
ons hoog en heilig voorrecht indachtig zijn, en de verant
woordelijkheid gevoelen van het feit, dat die goddelijke en 
hemelsche Gast, de Heilige Geest, in ons woont! 

Eenige opmerking-en over Fil. 4. 
Bij de beschouwing van den brief aan de Filippensen 

is het van groot belang, de levensgeschiedenis van den 
Apostel met dien brief in verband te brengen. Paulus 
schreef dien brief in de gevangenis te Rome. Uit zijne 
werkzaamheid gerukt, moest hij zeggen: »Allen, die in 
Azië zijp, hebben zich van mij afgewend." — » Allen zoe
ken het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is." Even-
we] was er iets, dat zijn hart boven dit alles verhief. Niet 
dat hij onverschillig over alles heenstapte; neen! hij kende 
een hoogere kracht. De blik op Christus, en niet op de 
qmstandigheden, was de oorzaak zijner vreugde. In Gal. 4 
zegt hij: »Ik vrees voor u ;" en in liet volgende hoofdstuk 
lezen, wij: »Ik vertrouw van u in d e n H e e r . " 

De weg van den Heer Jezus was altijd dezelfde. Overal 
ontmoette Hij moeite en ellende; en toch bad Hij voor 
zijne discipelen, fat z;j z j j n e vreugde vervuld mochten 
hebben in zichzelven. Hij leefde door een kracht, welke 
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boven het kwaad verheven was; en als wij niet door deze 
kracht leven, worden wij, in plaats van ons altijd te ver
blijden, door den stroom des kwaads, in ons en rondom 
ons, ter nedergedrukt en medegesleept. Om ons altijd te kun
nen verblijden, is het noodig, dat ons hart in gemeenschap 
is met Hem, die reeds overwonnen en zich aan de rechterhand 
Gods gezet heeft. Het eerste bewijs van kracht is geduld. 
Dit zien wij bij den Apostel. Niets stoorde den vrede zij
ner ziel, zoodat hij zich vrij genoeg gevoelde, om aan 
anderen te denken, zooals b. v. aan Euodia, of zich te 
bekommeren over het lot eens weggeloopen slaafs. Hij ging 
door het tranendal, en maakte het tot een fontein. a ) Het 
is veel gezegender, de v e r d r u k k i n g e n tot een oorzaak 
van dankzegging te maken, dan zich in onze z e g e n i n g e n 
te verheugen. »Ik zal den Heer loven t e a l l e r t i j d ; zijn 
lof zal g e d u r i g l i j k in mijnen mond zijn." (Ps. 34.) In 
al zijne moeielijke omstandigheden mocht Paulus onder
vinden, dat de Heer hem g e n o e g was. Hij bezat dat 
innerlijke geluk, waardoor hij, voor Festus staande, kon 
zeggen: »Ik wenschte wel van God, dat allen wierden, 
gelijk als ik ben." (Hand. 26 : 29.) 

Zijt ook gij zoo gelukkig in uwe ziel, dat gij ook zóó 
kunt spreken? De jonge christen is meestal alleen geluk
kig bij de gedachte aan zijne behoudenis, aan zijne vreugde, 
aan zijnen vrede, kortom, aan hetgeen hij bezit. De oude 
christen daarentegen verheugt zich meer in C h r i s t u s . 
De jonge christen zegt: »Ik heb dit, en ik heb dat;" terwijl 
de oude christen zegt: »Christus is dit, en Christus is dat." 
Niet dat de jonge christen verkeerd doet, als hij zoo spreekt» 
want in dit opzicht kan hij geen oude christen zijn; maar 
indien hij met God wandelt, zal hij voorspoedig op
wassen." »Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt 
Hem gekend, die van den beginne is." (1 Joh 2 : 12—14.) 
Terwijl de Apostel ten opzichte van de jongelingen in bij-

*) Ps. 84 : 7, waarop deze woorden zinspelen, moet vertaald worden: «Als 
zij door liet tranendal doorgaan, stellen zij het tot een fontein." v. 
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zonderheden treedt, herhaalt hij voor de vaders slechts het
geen hij reeds gezegd had. 

Er is voortdurende strijd met Amalek; evenwel mogen 
wij in het vertrouwen strijden, dat hij reeds overwonnen 
is. »In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt 
goeden moed, ik heb de wereld overwonnen." (Joh. l.i : 33.) 
»Laat ons met lijdzaamheid (lijdzame volharding) loopen 
de loopbaan, die ons voorgesteld is, ziende op den oversten 
Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, die gezeten 
is aan de rechterhand des troons van God." (Hebr. 12 : 
1 , 2.) Mochten wij ons door geen macht des kwaads of 
der omstandigheden laten verhinderen, ons ten allen 
tijde in den Heer te verblijden, hetgeen natuurlijk al
leen dan het geval kan zijn, als wij in zijne gemeenschap 
wandelen. 

• Uwe bescheidenheid zij allen menschen bekend." (Fil. 
4 : 5 . ) Naar mijne natuur wil ik op mijn recht staan in 
de wereld; en het wondt mij diep, als ik zie, dat mij 
onrecht geschiedt. De bescheidenheid legt mijnen eigen 
wil aan banden, en is tevreden met het tegenwoordige. 
»De Heer is nabij." Gelooft gij dit? Indien gij het gelooft, 
dan zal het karakter uws levens daardoor bestuurd worden. 
Misschien zegt gij: »Ik heb moeielijkheden in mijne fami
lie," of »het gaat niet goed in de vergadering." — »Weest 
in geen ding bezorgd; maar laat uwe begeerten in alles, 
door bidden en smeeken, met dankzegging bekend worden 
bij God." Wat hebt gij noodig? Ga heen, en bid er Hem 
om. In plaats van bezorgd te zijn, breng uwe begeerte tot 
God. Hoewel er niet gezegd wordt, dat Hij u juist datgene 
zal geven, waarom gij Hem vraagt, omdat het misschien niet 
tot uw bestwil zou zijn, zoo geeft Hij u toch z i jnen 
v r e d e . Leg uwe zorgen aan zijn hart; en Hij zal zijnen 
vrede in uw hart leggen. Kan hetgeen u verontrust, den 
vrede Gods verstoren? Laat uwe begeerten met d a n k z e g 
g i n g bekend worden v o o r God ." Als ik mijne aange
legenheden in de hand eens anderen geef, en hem verzoek 
die voor mij in orde te brengen, dan bedank ik hem reeds 
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vooruit voor zijne moeite, ofschoon hij er nog niets aan 
gedaan heeft. 

Er is een sterke geneigdheid bij ons, om in de dingen 
dezer wereld te leven, waar evenwel het hart van Christus 
niet bij ons zijn kan. «Hetgeen gij ook geleerd, en ont
vangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat, en 
de God des vredes zal met u zijn." (vs. 9.) De vreugde is 
een veranderlijke zaak, terwijl de vrede iets bestendigs en 
blijvends is. God wordt nooit de God der vreugde, maar 
dikwijls de God des vredes genoemd. Zoolang de Heer 
vóór zijnen dood bij zijne discipelen was, zeide Hij nooit: 
«vrede zij ulieden!" maar wel: «vreest niet!" Nadat Hij 
evenwel uit de dooden opgestaan was, sprak Hij tot hen : 
• Vrede zij ulieden!" Christus heeft door het bloed zijns 
kruises op zulk een wijze vrede gemaakt, dat, als God in 
zijne hoedanigheden zich vertoont, Hij niets ziet, wat zijnen 
vrede kan storen. Ik ben in het licht, gelijk Hij in het 
licht is; en als ik vrede met God heb, zal ik rustig zijn, 
al heb ik ook strijd met de wereld, met Satan en met het 
vleesch. »Uw vrede zal zijn als een waterstroom." Iemands 
ware zielstoestand kan naar zijne dagelijksche gewoonte 
beoordeeld worden. De Apostel zegt: »Ik heb geleerd ver
genoegd te zijn, in hetgeen ik ben." Hij had het geleerd, 
en niet alleen gezegd. Overvloed te hebben is gevaarlijker 
dan vernederd te worden; doch C h r i s t u s w a s hem ge
noeg. Ik ontvang niet alleen vrede i n de omstandigheden, 
maar ook zedelijke kracht om mij b o v e n dezelve te ver
heffen. Als Paulus zegt: «mijn God," (vs. 19.) dan wil hij 
daarmede, als het ware, zeggen: «Ik ken Hem goed; ik sta 
er voor in, dat Hij al uwe nooddruft vervullen zal naar zij
nen rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus!" Welk een 
werkelijkheid is het leven des geloofs! De Heer moge ons 
in moeielijke wegen leiden, omdat dit goed voor ons is , 
maar in al die moeielijke wegen zal Hij met ons zijn. 

J. N. D. 
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De hemel geopend. 
Door de komst van Jezus hier beneden kan de hemel 

in verbinding met de aarde zijn. Viermaal zien wij in het 
Nieuwe Testament den hemel geopend. De eerste maal bij 
den doop van Jezus. De hemel opende zich om getuigenis 
te geven van Jezus' heerlijken persoon. »Deze is mijn Zoon, 
mijn Geliefde, in denwelken Ik mijn welbehagen heb!" 
(Matth. 3 : 17.) - In Joh. 1 : 52 zegt de Heer: «Voor
waar, 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." — In Openb. 
19 wordt de hemel geopend; en, gezeten op een wit paard, 
verschijnt Jezus als de Kechter der gansche aarde, om het 
gericht uit te oefenen en zijn heerlijk koninkrijk op te 
richten. — En in Hand. 7 zegt Stefanus, toen hij door de 
Joden gesteenigd werd: »Ziet, ik zie de hemelen geopend, 
en den Zoon des menschen staande ter rechterhand Gods." 

Treffende openbaring! Jezus is het voorwerp der betrach
ting op aarde en in den hemel. Toen Hij op aarde was, open
de zich de hemel om getuigenis te geven van zijne heer
lijkheid als de Eengeboorne des Vaders. Weldra wordt de 
hemel geopend, en Jezus verschijnt met de zijnen in heer
lijkheid. En in dien tusschentijd werd de hemel geopend, 
om den stervenden Stefanus zijnen hem wachtenden Heer 
te doen aanschouwen. Toen Jezus op aarde was, werd de 
hemel geopend, om Gods welbehagen in den Zoon zijner 
liefde te openbaren; nu Jezus in den hemel is , wordt de 
hemel geopend, om ons den Heer der heerlijkheid te doen 
aanschouwen, gezeten aan Gods rechterhand. 

«Het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons 
gewoond (en wij hebben zijne heerlijkheid aanschouwd, 
als des Eeniggeboreö van den Vader), vol van genade 
en waarheid." 

»Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond." 



49 

Landpalen en aanstoot. 

nGij zult uws naasten landpale, die de voorvaderen 
gepaald hebben, niet verrukken in uw erfdeel." 

(Deut. 19: 14.) 
uNeemt den aanstoot uit den weg mijns volks." 

(Jes. 57: 14.) 

Welk een teedere zorg en voorkomende liefde stralen 
in deze woorden door! De oude landpalen mochten niet 
verzet worden; maar de hinderpalen moesten weggeno
men worden. Het erfdeel van Gods volk moest in al zijne 
uitgestrektheid blijven bestaan, terwijl de hinderpalen 
zorgvuldig uit hunnen weg moesten geruimd worden. — 
Alzoo was de ontferming van Israël's God, zijne zorg voor 
zijn volk! Het erfdeel, dat God aan ieder had gegeven, 
moest in bezit worden genomen; terwijl tegelijkertijd de weg, 
waarin zij moesten wandelen, zonder aanstoot moest zijn. 

De vorst der duisternis heeft de leer der verkiezing 
.gebruikt tot een hinderpaal voor vele zielen; en wij heb
ben allen grond om te gelooven, dat duizenden gestrui
keld zijn over dezen hinderpaal. Wij wenschen zeer dezen 
aanstoot weg te nemen. De leer der verkiezing, mits 
pp hare rechte plaats, is geen aanstoot op den weg van 
bekommerde zielen, maar een landpaal, die van ouds 
gepaald is, zoowel door de apostelen van onzen Heer 
en Zaligmaker Jezus Christus, als in het erfdeel van 
het Israël Gods. Wij weten allen, dat verkeerd toe
gepaste waarheid veel gevaarlijker is dan werkelijke 
dwaling. Indien iemand stoutweg verklaart, dat de leer 
der verkiezing valsch is , zullen wij zonder aarzelen zijne 
woorden verwerpen; maar het is moeielijker iemand te 
wederleggen, die toestemt, dat de leer waar en belang
rijk is, en haar toch van de plaats rukt, die God haar 
gegeven heeft. Door dit laatste wordt evenwel de waar
heid Gods verminkt, en worden de zielen der menschen 
in duisternis gehouden. 

Welke is dan de rechte plaats van de leer der verkie-
XIII 4 
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zing? Hare ware en goddelijke plaats is in het i n w e n 
dige van het huis, in de hand van den l e e r a a r , tot 
versterking van ware g e l o o v i g e n . De vijand heeft haar 
een plaats gegeven b u i t e n het huis, in de hand van den 
e v a n g e l i s t , tot aanstoot voor bekommerde zie len. Let
ten wij op de volgende woorden van een diep bekom
merde ziel: n Indien ik slechts wist, dat ik uitverkoren ben, 
dan zou ik gelukkig zijn, dan zou ik mij het werk der 
verlossing durven toeëigenen." 

Zij, die al zoo spreken of denken, maken een verkeerd 
gebruik van de leer der verkiezing, een leerstuk zoo 
heerlijk en gezegend op zichzelven, een vaste >; landpaal" 
voor den geloovige, maar een zeer gevaarlijke "aanstoot" 
voor hem, die het verkeerd gebruikt. Het is voor de 
bekommerde ziel zeer noodig te weten, dat men als een 
• verloren zondaar'' en niet als een •> uitverkorene" Chris
tus kan aannemen. Het uitgangspunt voor den zondaar is 
niet de verkiezing, maar zijn verloren toestand. Ik kan 
onmogelijk weten, of ik uitverkoren ben, zoolang ik niet 
door Gods Woord en door den Heiligen Geest de ver
lossing door het bloed van Christus heb aangenomen. 
De verlossing — helder als de zon, onmetelijk als de 
oceaan, eeuwig als de troon van God — wordt niet aan 
een, die uitverkoren is, maar aan een onwaardig, ver
loren zondaar verkondigd; en de aanneming der ver
lossing is het bewijs mijner verkiezing. »Wetende, ge
liefde broeders! uwe verkiezing van God: want ons 
evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, 
maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest en in 
veel verzekerdheid." (1 Thess. 1 : 4 , 5.) De verkiezing 
is geen waarborg voor mijne verlossing, maar de aan
name der verlossing is het bewijs der verkiezing. Want 
hoe kan een zondaar weten, dat hij uitverkoren is'? 
Hoe kan hij er in gelooven? Indien het niet door god
delijke openbaring is, dan is het geen geloof. Doch 
waar is het geopenbaard? Waar staat het geschreven, 
dat de verkiezing een voorwaarde of een voorbereiding 



5i 

is voor de aanneming der verlossing? Nergens vinden wij 
het in Gods Woord. De eenige aanspraak, die ik op de 
verlossing heb — indien ik mij zoo eens mag uitdruk
ken — is, dat ik een arm, verloren, nietswaardig zondaar 
ben. Wacht ik op andere bewijzen, dan ruk ik een zeer 
kostelijke landpaal van hare plaats, en ik zet een aan
stoot op mijnen weg. 

Het is niet alleen onverstandig, maar in volkomen 
tegenspraak met Gods Woord, indien ik zoo handel. De 
hierboven aangehaalde woorden en de geest en de leer 
van het geheele hoofdstuk, waarin zij voorkomen, be
wijzen dit zeer duidelijk. Letten wij ook op het bevel, 
dat de Heer Jezus na zijne opstanding aan de disci
pelen geeft. »Gaat heen in de g e h e e l e wereld, predikt 
het evangelie a l l e n creaturen." (Mark. 16 : 15.) Is 
hier een enkel woord, dat aanleiding geeft om aan de 
verkiezing te denken? Moet hij, aan wien het evangelie 
wordt gepredikt, eerst onderzoeken of hij uitverkoren is? 
Voorzeker niet. De geheele wereld en allen creaturen 
zijn uitdrukkingen, die iedere moeielijkheid wegnemen, 
en die de verlossing vrij en onbeperkt voorstellen. De 
Heer zegt niet: gaat heen tot een zeker gedeelte van de 
wereld, en predikt het evangelie aan een zeker getal. 
Neen, dit zou niet in overeenstemming zijn met de ge
nade, die aan a l l e n moest verkondigd worden. De wet 
was gegeven aan een zeker getal, aan een bepaald volk; 
maar toen het evangelie der genade verscheen, was het 
voor de geheele wereld en «voor alle creaturen." 

De Heilige Geest zegt door den Apostel: »Dit is 
een getrouw woord, en a l l e aanneming waardig, dat 
Christus Jezus in de wereld is gekomen, om de zon
d a r e n zalig te maken." (1 Tim. 1 : 15.) Wordt hier 
gesproken van een voorwaarde tot de verlossing? Gan-
schelijk niet. Indien Jezus Christus in de wereld is 
gekomen om zondaren zalig te maken, dan mag ik 
het werk der verlossing aannemen, indien ik een zon
daar ben. Ik moet geen zondaar zijn, om mij te kunnen 
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buitensluiten. Indien er in Gods Woord ergens werd 
verklaard, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen, 
om alleen de uitverkorenen te behouden, dan zou ik na
tuurlijk moeten bewijzen, dat ik een uitverkorene ben, 
vóórdat ik mij het werk der verlossing kon toeëigenen. 
Doch, God zij dank! wij vinden hiervan nergens een spoor 
in Gods Woord: »De Zoon des menschen is gekomen, 
om te zoeken en zalig te maken dat v e r l o r e n was." 
(Luk. 19 : 10.) En behoor ik niet juist tot dezulken? 
Voorzeker. Is het dan niet als een verlorene, dat ik op 
Christus kan zien? Zonder twijfel. En kan ik niet, met 
het oog op deze goddelijke verborgenheid, door het geloof 
zeggen: Hij had mij lief, en gaf zichzelven voor mij over? 
Ongetwijfeld. Dit is zoo zeker, als ware ik de eenige zon
daar op den ganschen aardbodem. 

Niets is vertroostender en verkwikkender voor de be
kommerde ziel dan te weten, dat de verlossing haar wordt 
aangeboden in den toestand, waarin zij is. Op den weg tot 
de heerlijke erfenis der heiligen is geen enkel struikel
blok; wij vinden op dien weg slechts landpalen, die nie
mand kan wegnemen. De God van alle genade heeft 'alias 
daargesteld, om vrede, zekerheid en volkomen verlossing 
aan den zondaar te schenken. Hij heeft duidelijk geopen
baard, voor wie Christus is gestorven. «Want Christus, 
als wij nog k r a c h t e l o o s waTen, is te zijner tijd voor 
de g o d d e l o o z e n gestorven. Maar God bevestigt zijne 
liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, ;»ls 
wij nog z o n d a a r s waren. Want indien wij, v i j a n d e n 
zijnde, met God verzoend zijn door den dood zijns Zoöüs." 
(Rom. 5 : 6 , 8, 10.) 

Hoe duidelijk zijn deze uitspraken! Is er een enkel 
woord, dat den zondaar aanleiding kan geven> om te den
ken aan een voorwaarde met betrekking tot zijne verlos
sing? Neen, geen enkel woord. Ben ik «een goddelooze?" 
Welnu, Christus stierf voor dezulken. Ben ik »een zon
daar?" God bevestigt zijne liefde aan zondaars. Ben ik 
»een vijand?" God verzoent hen door'den dood zijns Zoons. 
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$llës is zoo helder als de zon. De aanstoot, die door het 
misbruiken der verkiezing gelegd wordt, is volkomen weg
genomen. Als z o n d a a r word ik behouden door den dood 
van Christus. Aan een v e r l o r e n e wordt genade geschon
ken, vrij en onvoorwaardelijk. Om het werk der verlossing 
aan te nemen, heb ik alleen noodig te weten, dat ik een 
z-frndaar ben. Het zou mij niets baten, als men mij zeide, 
(fat ik een uitverkorene ben, indien ik niet een verloren 
zondaar ben; want voor verlorenen is Jezus in de wereld 
gekomen, en alleen de zoodanigen zoekt Hij. 

Sommigen zullen zeker vragen: »Verwerpt gij dan de 
leer der verkiezing?" God beware mij daarvoor! De ver
kiezing is een van de meest vertroostende waarheden voor den 
gelOovige. Door haar weet hij, dat God niet eerst aan hem 
gedacht heeft, toen hij bekeerd werd — niet eerst toen 
Christus stierf aan het kruis — maar vóór de grondlegging 
der wereld, toen er nog niets geschapen was van alles wat 
bestaat. Door haar weet hij, dat het eerste wat God ge
daan heeft, is, hem te verkiezen om heilig en onberispelijk 
te zijn voor Hem in de liefde. (Efez. 1.) De oneindige en 
ondoorgrondelijke liefde Gods Straalt hem daarin tegen. 
Zijne verlossing, zijn vrede, zijn geluk, zijne eeuwige heer
lijkheid — alles is het gevolg van Gods eeuwige liefde, 
van Gods raadsbesluit vóór de grondlegging der wereld. 
Daarom kan hij de leer der verkiezing niet genoeg waar
deeren. Maar wij moeten die leer de rechte plaats geven. 
Zij is een landpaal en geen aanstoot. Het is geenszins het 
werk van een evangelist, de verkiezing te prediken. Paulus 
deed dit nooit. Hij l e e r d e de verkiezing, maar hij p r e 
d i k t e Christus. Dit is een groot onderscheid. Niemand 
kan een goed evangelist zijn, die in eenig opzicht niet 
helder is omtrent de leer der verkiezing. Van de prediking 
der verkiezing, in plaats van die van Christus, hebben wij 
de treurigste gevolgen gezien. Zorgelooze zondaars zijn 
nog zorgeloozer en bekommerde zielen nog bekommer
der geworden. 

Deze treurige gevolgen mogen wel een ernstige waar-
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schuwing zijn voor hen, die predikers wenschen te zijn 
van de vrije en volkomen verlossing, die ons is geopen
baard door het evangelie van Christus, zoodat allen, die 
het hooren, zich niet kunnen verontschuldigen. Het werk 
van den evangelist is, om in zijne prediking te verkondi
gen de volmaakte liefde van God, de kracht van het bloed 
van Christus en het getuigenis des Heiligen Geestes. Zijne 
prediking moet onbelemmerd en duidelijk zijn. Hij moet 
een verlossing verkondigen, die aan allen wordt aange
boden, een verlossing, die eeuwig en onveranderlijk is. 
Het evangelie is de openbaring van het hart van God, 
door den dood van zijnen Zoon, en door het getuigenis 
des Heiligen Geestes. 

Indien dit meer in beoefening werd gebracht, dan zou 
er meer kracht zijn, om de verontschuldigingen der zorge-
loozen tot zwijgen te brengen, en de angst en de vrees 
der bekommerden weg te nemen. De eersten zouden geen 
grond van verontschuldiging hebben, en de laatsten geen 
reden tot vrees. Allen, die het evangelie verwerpen op 
grond van Gods eeuwig raadsbesluit, verwerpen hetgeen 
g e o p e n b a a r d is op grond van hetgeen ve r b o r g e n is. 
Wat kunnen wij bij mogelijkheid weten van Gods raads
besluiten? Niet het minste. Hoe kan dan iets, dat verbor
gen is, een oorzaak zijn om te verwerpen, wat geopen
baard is? Waarom niet aangenomen, hetgeen geweten 
kan worden? Wil iemand werkelijk gelooven, dan zoekt 
hij niet naar gronden van tegenwerping. Maar, helaas! 
men wil God niet gelooven. Men verwerpt zijne godde
lijke openbaring, en misbruikt zijne raadsbesluiten, die ver
borgen zijn. Welk een dwaasheid! Welk een verblindheid 
en zonde! 

Wij wenschen bekommerde zielen, die zich kwellen met 
vragen omtrent de verkiezing, te bewijzen, dat het niet 
in overeenstemming is met de meening des Geestes. God 
roept hen in den toestand, waarin zij zijn; Hij roept hen 
als zondaars. Er is v e r l o s s i n g voor i e d e r e n zon
d a a r , d i e z i ch a l s z o n d a a r aan J e z u s o v e r g e e f t . 
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Dit is duidelijk genoeg voor iedere eenvoudige ziel. Vra
gen op te werpen omtrent de verkiezing is niets dan onge
loof. Het is de verwerping van hetgeen geopenbaard is, 
op grond van hetgeen verborgen is. Het is de weigering, 
van hetgeen ik kan weten, op grond van hetgeen voor mij 
verborgen is. God heeft zich geopenbaard door Jezus Chris
tus, zoodat wij in Hem kunnen gelooven, en door het 
zoenoffer des kruises is in al onze nooden en behoeften 
voorzien. In plaats van mij bezig te houden met de vraag: 
ben ik één der uitverkorenen? is het mijn gezegend voor
recht te rusten in de volmaakte liefde Gods, in de alge-
noegzaamheid van het werk van Christus, en in het ge
tuigenis des Heiligen Geestes, 

Belijdenis van zonden. 
Schuldbelijdenis is de natuurlijke weg, om het van zonde 

overtuigde geweten te ontlasten. Zij is het middel, waar
door de ziel haren zondenlast o v e r d r a a g t , als zij zelve 
niet langer in staat is dien te dragen. 

De belijdenis van den zondaar en die van den geloovige 
komen in beginsel met elkander overeen. Zij wordt teweeg
gebracht door het ontdekken en oordeelen van de zonde, 
en is het bewijs, dat het oordeel over de zonde, die men 
in zich ontdekt heeft, waarlijk heeft plaats gehad. De 
mensch vraagt om vergeving, hetzij als zijne zonde door een 
ander is ontdekt geworden, en alzoo niet langer verborgen 
kan blijven; of wel als hij vreest, dat zij ontdekt zal worden , 
en hij de straf er van wil ontgaan. Doch het vragen om ver
geving, hetzij aan een beleedigden God, of aan eeu beleecligd 
mensch, is op zichzelven geen voldoend bewijs van oprecht 
berouw en van oordeel over zichzelven; hoewel het moge
lijk is, dat deze dingen er mede gepaard gaan. 

De belijdenis echter, indien zij namelijk oprecht en 
vrijwillig is, is het gevolg van het oordeelen van zonden, 
die men in zichzelven ontdekt heeft, en die men om hunne 
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eigene afschuwelijkheid heeft leeren haten. Waar dït het 
geval is, daai1 verlangt de ziel door belijdenis zich van 
haren last te ontdoen, g e h e e l a f g e s c h e i d e n van de 
g e v o l g e n , d i e de z o n d e o v e r h a a r kan b r e n g e n . 
Is de belijdenis oprecht, dan is er geen wensch of ge
dachte in het hart, om de verdiende straf te ontgaan; 
integendeel men erkent dan ten volle, dat de straf verdiend 
is, en is ook bereid die aan te nemen, als zij wordt toe
gepast. Zoo erkende de stervende kwaaddoener zijne schuld, 
en de rechtvaardigheid zijner straf in de woorden: »En 
wij toch r e c h t v a a r d i g i ijk, want wij ontvangen straf, 
waardig hetgeen wij gedaan hebben." In de werkelijkheid 
is evenwel de belijdenis van den zondaar van die van den 
geloovige onderscheiden. De ontdekte zondaar belijdt zijne 
schuld aan een God, dien hij kent noch liefheeft. Want 
als hij zijne zonde kent en gevoelt, en de kwelling, die 
dit in zijn hart veroorzaakt, waarneemt, dan wordt het 
hem zoo benauwd, dat hij liever alles verkiest dan zijne 
zonde nog langer te verbergen, en dan wordt de belijde
nis zijne toevlucht. »ïoen ik zweeg, werden mijne been
deren verouderd, in mijn brullen den gansenen dag." 
(Ps. 3 2 : 3,) Hij erkent wat hij is, en haat zichzelven; 
zijne zonden staan voor hein, en hij ziet den dood en het 
oordeel in het verschiet, In dezen toestand schieten de 
menschelijke hulpmiddelen te kort; de troost en het mede
gevoel van den mensch kunnen hem niet baten, God is 
de eenige toevlucht voor een geweten, dat van zonde 
overtuigd is. Als hij zijne schuld belijdt, dan geeft hij zich 
aan God over, opdat God met hem handele, zooals Hem 
goeddunkt. Hij wentelt zijnen zondenlast op den Heer, 
daar die voor hem te zwaar en ondragelijk is. »Mijne zonde 
maakte ik U bekend, en mijne ongerechtigheid bedekte 
ik niet; ik zeide: Ik zal belijdenis doen van mijne over
tredingen voor den Heer." De arme ziel, onbekwaam om 
haren last langer te dragen, brengt dien in de tegenwoor
digheid van dien God, dien zij te voren niet kende; en 
zij leert nu, wie God is, en welke de hulpbronnen zijner 
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liefde en tevens zijner rechtvaardigheid zijn in het kruis 
van Christus. »En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner 
zonde," 

De belijdenis van een geloovige is hierin onderscheiden, 
dat zij gedaan wordt aan een God, dien men in genade 
kent, en die de Vader is van hem, die belijdt; en dat zij 
geschiedt met het oog op het kostbare bloed van Christus, 
dat van alle zonde reinigt. In beginsel is het dezelfde zaak, 
zooals wij reeds zeiden, namelijk het gevolg van ontdekte 
en geoordeelde zonde. «Indien wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden 
vergeve." (1 Joh. 1 : 9.) In de werkelijkheid is dit echter 
niet het geval; de geloovige belijdt zijne zonden aan een 
liefhebbenden, hoewel onteerden Vader, en aan een ge
trouwen en rechtvaardigen God, in Wiens tegenwoordig
heid onze Voorspraak, de rechtvaardige, is, wiens bloed 
den oneindigen schat van Gods genade voor ons heeft ge
opend , en een vasten grond heeft gelegd, waarop God alle 
ongerechtigheid kan vergeven. 

Voor een gelooovige is de belijdenis van zonden tevens 
de liefdevolste voorziening in zijne behoeften hier op aarde. 
Hoe toch zou een geloovige, een kind Gods, een geroe
pen heilige, zijn standpunt kunnen handhaven, en in ge
meenschap niet zijnen Vader en zijnen Heer kunnen wan
delen, indien hij zijne zonden niet kon belijden? Wie, die 
iets van zijn eigen hart, en van de bezoedelende invloeden, 
die hem omringen, kent, heeft niet de verlichting en de 
rust leeren kennen, waarin een o p r e c h t e belijdenis zijne 
ziel houdt? Doch het is noodzakelijk, dat de belijdenis van 
een geloovige oprecht zij. Veel gaat bij ons voor belijdenis 
door, wat geen belijdenis is. De oppervlakkige erkenning 
van het kwaad, dat men niet bedekt kan honden, de af
gedwongen toestemming der lippen of des harten, kunnen 
de ziel niet in de gemeenschap Gods herstellen, noch tot de 
plaats des lichts, der liefde en der heiligheid terugbrengen. 
Het oordeel over onszelven en de belijdenis onzer zonden 
moeten meer dan oppervlakkig zijn, als wij in gemeenschap 
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willen blijven met Hem, in Wien gansch geen duisternis 
is; want Hij weet volkomen, welke de toestand onzer zielen 
is, en Hij verlangt waarheid in het binnenste. De mensch, 
die zijns broeders hart niet kan doorgronden, wordt ge
roepen hem i) zevenmaal daags'' te vergeven, als hij tot 
hem komt, zeggende: »het is mij leed." Maar God, die 
meerder is dan onze harten, kent de juiste waarde onzer 
belijdenis; Hij beoordeelt haar, en handelt ten onzen op
zichte naar hare wezenlijke waarde. En hier herhaal ik 
nogmaals, dat, als de belijdenis der zonde oprecht is, 
er geen gedachte bij ons is, om aan de rechtvaardige ge
volgen er van te ontsnappen, noch om die te verzachten. 
Het is ons voorrecht om te lijden niet als kwaad doende, 
i) want Christus heeft eenmaal geleden voor de zonden, 
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons 
tot God zou brengen;" en «wie in het vleesch geleden 
heeft, die heeft opgehouden van de zonde." (1 Petr. 3 : 
18, 4 , 1.) Maar als een geloovige een misstap doet of 
struikelt, en de Heer hem kastijdt, hoe goed is het dan 
de roede uit 's Vaders hand over te nemen; hoe gezegend 
is het in overeenstemming met Hem, die ons n deelgenooten 
zijner heiligheid" wil maken, (als het zijn wil is) de vruch
ten in te oogsten van hetgeen wij gezaaid hebben. Zoo 
zeide Eli: » Hij is de Heer, Hij doe wat goed is in zijne 
oogen." (1 Sam. 3 : 18.) Zoo sprak ook David: «laat 
hem vloeken". (2 Sam. 16 : 10.) En zoo zal ieder heilige 
spreken, al moge hij slechts in geringe mate de volmaakte 
en onveranderlijke liefde en heiligheid van God, zijnen 
Vader in Christus Jezus, kennen. Er bestaat een groot 
onderscheid tusschen het belijden onzer zonden met het 
doel om vergeving te erlangen, en de straf te ontgaan 
(zooals dit in de Roomsche kerk plaats heeft), en het be
lijden van de zonden met het doel om hersteld te worden 
in de g e m e e n s c h a p met den Vader, in Wiens liefde 
alleen onze harten rust hebben gevonden. 

Tot hiertoe hebben wij alleen gesproken van het belij
den voor God, maar het kan ook noodig zijn, dat wij aan 
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den mensch onze zonden belijden. Wij kunnen echter ge
rust zeggen, dat het grootere het kleinere in zich sluit. 
Elke zonde, die oprecht ontdekt en geoordeeld is, wordt 
e e r s t voor God beleden. Hoewel David de rechten van 
den mensch met voeten getreden had, zegt hij toch: 
»Tegen U alleen heb ik gezondigd, en gedaan dat kwaad 
is in Uwe oogen." (Ps. 51 : 6.) Maar dit neemt de ver
plichtingen niet weg, die wij menschen tegenover elkander 
hebben, evenmin als het gebod: »Gij zult den Heer, uwen 
God liefhebben," het volgende gebod te niet doet: «gij 
zult uwen naaste liefhebben," hetwelk, zooals Jezus zegt, 
daaraan gelijk is. Daarom zal de zonde in al hare uit
gestrektheid geoordeeld worden, indien het hart daarom
trent door God bewerkt is. Voor zoover zij ons stand
punt en onze betrekking tot God heeft miskend, zullen wij 
haar in de eerste plaats als zoodanig oordeelen; maar als 
zij ook onze betrekking tot de menschen heeft uit het oog 
verloren, zullen wij evenmin in het oordeelen nalatig zijn. 
Dit laatste vereischt van onzen kant een grondig oordeel, 
een diep onderzoek onzer harten en veel zelfverloochening; 
want het is de neiging onzer harten om zooveel mogelijk 
datgene te ontgaan, wat ons in de oogen van onzen mede-
mensch of van onze medechristenen kan vernederen. Hoe 
dikwijls hoort men hen, die gezondigd hebben, en die het 
in zeker opzicht ook beleden hebben, zeggen: »Ik heb 
mijne zonde voor God beleden, en het is niet noodig, dat 
ik ze voor de menschen belijd." Het kan zijn, dat het niet 
noodig is, maar het antwoord zelf wekt het vermoeden 
op, dat er wel een zijde aan het vraagstuk kon zijn, 
waarin onze verhouding tot onzen naaste betrokken en 
miskend was geworden, en die alzoo zoowel bekentenis 
jegens hem, als jegens God zoude vorderen. 

«Belijdt elkander de misdaden," is de kern van hetgeen 
de wet meer in bijzonderheden beschrijft. De noodzake
lijkheid om gedaan kwaad te herstellen en te belijden, 
wordt ons zoowel door het natuurlijk geweten als door de 
wet geleerd; en zou het evangelie ons dan minder zelf-
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verloochening leerén? Voorzeker niet; het leert ons; intte1-
gendéel iets veel diepers; het leert ons' dat ons eigen 
ik geoordeeld en gekruisigd is, en dat Christus a l l e e n 
in ons moet leven en handelen. Maar hiervan kunnen 
wij verzekerd zijn, dat voor een ziel, die door God onder
wezen is, de gedachten, welke onze naaste omtrent ons koes
teren , niets is in vergelijking van de goedkeuring van den 
Heiligen God. Daarenboven zijn aan God en aan mijn 
eigen hart dingen omtrent mijzelven bekend, die niemand 
weet. God en mijn eigen hart kennen zonden en bedor
venheid, die zoo afschuwelijk zijn, dat, als de ziel het be
sef er van heeft, men erkent, dat het ergste, wat de 
menschen van ons kunnen zeggen, nog tienduizendmaal 
beter is dan hetgeen men verdient. Wij worden er rriet 
toe geroepen om de g e h e i m e dingen, die wij kennen, 
en die wij geoordeeld en beleden hebben, en die ook God 
kent en geoordeeld en vergeven heeft, aan onzen naaste 
të openbaren; maar als ik, vroeger of later, door mijne 
schuld, door mijne zonde, een ander heb bedroefd of be-
leedigd, hetzij in het geestelijke of in het maatschappelijke, 
dan moet het besef en de herinnering zelve van dit door 
mij aangerichte kwaad, elke gedachte van mijzelven te 
rechtvaardigen en mijne zonde te bedekken, uit mijn hart 
verwijderen, en mij bereid maken om mijne zonde even 
goed aan den mensch te belijden, als aan God. 

Moge de Heer ons leeren van onszelven meer af te 
zien, en ons zoodoende in staat stellen, om een goed geweten 
voor God en voor de menschen te bewaren. Wij moeten 
voor den mensch wandelen, zooals wij voor God wande
len, zoodat Wij altijd elkander onder de oogen knnnen 
zien, in het volle vertrouwen, dat wij niets terughouden 
van hetgeen wij hun verschuldigd zijn, zoodat wij, zelfs 
in onze harten, niets verborgen houden van hetgeen wij 
door belijdenis bekend moesten maken. 
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ODe bezetene iii het land der Gadarenen. 1) 
De duivel is de vorst dezer wereld, en alle menschen 

zijn zijne onderdanen. Wel heeft de Heer Jezus hem aan 
het kruis overwonnen en hem zijne macht ontnomen; wel 
zal hij, ten gevolge van die overwinning, eerlang duizend 
jaar gebonden en.daarna voor eeuwig in den poel des vuurs 
geworpen worden, doch op dit oogenblik is hij nog de 
vorst dezer wereld, en oefent hij zijne verschrikkelijke 
macht over de menschen uit. Onder de toelating Gods 
heeft hij sommige menschen zóó onder zijne macht, dat 
zij geheel door hem geregeerd worden. In de Evangeliën 
vinden wij daarvan vele voorbeelden. Een der treffendste 
is de geschiedenis van den bezetene in het land der Ga-
darenen. In dezen armen man woonden niet één, maar 
vele duivelen. In Lukas zegt hij, dat zijn naam Legio is. 
Hij woonde in de graven, en was zóó wreed, dat niemand 
door dien weg kon voorbijgaan. Men had hem met kete
nen en boeien gebonden; doch hij verbrak de banden, en 
scheurde zich de kleederen van het lichaam. Welk een 
ontzettend beeld van den toestand, waarin de mensch door 
de zonde gekomen is! Onder de macht van den duivel kan 
deze hem, als God het toelaat, tot alles gebruiken en be
neden de beesten verlagen. 

Doch welk een genade! Jezus heeft den duivel over
wonnen! Waar Hij verschijnt, daar moet de duivel wijken! 
Ziet, h.oe zij sidderen, toen Jezus verscheen. Zoodra zij 
Hem zagen, riepen zij: «Jezus, Gij Zoon Gods! wat heb
ben wij met u te doen ? Zijt gij hier gekomen, om ons te 
pijnigen voor den tijd?" De duivelen kennen Jezus goed, 
en weten heel goed, dat zij het veld moeten ruimen, als 
Jezus verschijnt. Zij weten ook, dat hunne straf bepaald 
is, en dat zij tot in alle eeuwigheid in de duisternis buiten 
Gods tegenwoordigheid zullen moeten doorbrengen. Toen 
nu de Heer Jezus in het land der Gadarenen verscheen, 

1) Matth. 8 : £8—34; Mark. 5 : 1—17; Luk. 8 : 26—39. 
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ontstond bij hen de vrees, dat zij nu reeds hunne straf' 
zouden ondergaan, en vandaar de vraag: «Zijt gij ge
komen, om ons te pijnigen vóór den tijd?" Welk een troost 
voor ons! Als wij met Jezus zijn, dan wijkt de duivel, 
j a , dan siddert hij. En slechts één woord van Jezus was 
er noodig, om dit legio duivelen uit dien man uit te drij
ven. Welk een Helper staat ons terzij in onzen strijd te
gen de machten der boosheid! 

Merkwaardig is het, dat de Heer het verzoek van de 
duivelen, om in die zwijnen te varen, toestaat. Doch bij 
eenig nadenken vinden wij hier een treffend bewijs van 
het persoonlijk bestaan des duivels. Velen hebben gezegd, 
dat ons booze hart de duivel is: doch hier wordt ons het 
bewijs van het tegendeel geleverd. Zwijnen hebben geen 
boos hart; en toch zoodra de duivelen in hen gevaren wa
ren, stortten zij in de diepte der zee. 

De mensch nu, van wien de duivelen uitgevaren wa
ren, was geheel hersteld; hij zat aan de voeten van Jezus, 
gekleed en wel bij zijn verstand. Welk een vreugde zal 
er in het land der Gadarenen geweest zijn! Zoo zouden 
wij denken. Maar, helaas! het tegenovergestelde was waar. 
Toen zij den bezetene hersteld gezien en vernomen had
den , wat Jezus gedaan had, baden zij Hem, dat Hij van 
hen wegging. Zij konden de openbaring van de macht en 
de liefde Gods niet verdragen. De duisternis haat het licht. 
Het hart van den mensch is in vijandschap tegen God. 
De mensch is niet alleen een zondaar; neen! hij is een 
vijand van God; hij verbant God uit de wereld, als Hij 
in liefde en genade komt om hem te redden. De Joden 
riepen: »Wij willen niet, dat deze over ons koning zij! 
Weg met Hem! Kruis Hem!" Judas verkocht Jezus voor 
dertig zilverlingen. De Farizeën kochten Hem daarvoor. 
Dit was de prijs, waarvoor de kinderen Israëls Hem ge
waardeerd hadden. (Zach. 11 : 12.) Zooveel was Hij waard 
voor den mensch. De Gadarenen hadden hunne zwijnen 
liever dan Jezus. Niettegenstaande Hij zijne macht en 
liefde op zoo heerlijke wijze had geopenbaard, baden zij 
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Hem, dat Hij hunne landpale mocht verlaten. En wij ? Wij 
zouden hetzelfde doen als wij konden. Hoe menigmaal 
klopte Jezus aan ons hart, en wij deden Hem niet open! 
Hoe dikwijls verwierpen wij Hem reeds! Hoe onuitstaan
baar waren ons zijne woorden en vermaningen! J a , niet 
alleen de Joden, niet alleen die Gadarenen, waren vijan
den van God — wij zijn het ook. Ons hart wil van na
ture niets weten van God en zijne dienst. En het is goed, 
dat wij dit weten, en steeds beter leeren verstaan; opdat 
wij niets zoeken in onszelven, maar al ons heil verwachten 
van de genade Gods. 

Doch een liefelijker beeld komt ons ten slotte voor de 
oogen. De herstelde bezetene wil zoo gaarne bij Jezus 
blijven. »Hij bad Hem, dat hij bij Hem mocht zijn." Hoe 
natuurlijk is die wensch! Zijn Eedder te volgen, Hem 
meer en meer te leeren kennen in al den rijkdom zijner 
macht en genade, dat was het verlangen zijner ziel. Doch 
de Heer stond het hem niet toe; maar zeide tot hem: 
«Keer weder naar uw huis, en vertel, wat groote dingen 
u God gedaan heeft." In plaats van Jezus te volgen, 
moest hij heengaan, om in zijne afwezigheid de groote daden 
Gods te verkondigen. Ziedaar ons standpunt en onze roe
ping ! De Heer zeide tot de discipelen: »Gij kunt mij nu 
niet volgen." Hoe gaarne zouden wij terstond na onze 
bekeering tot Jezus gaan, om voor altijd bij Hem te blij
ven. Doch de Heer zendt ons in de wereld, om de groote 
daden Gods, aan onze ziel gedaan, te vertellen. Tot zijne 
discipelen zeide Hij: »Gelijkerwijs de Vader mij zendt in de 
wereld, zend ik ook ulieden in de wereld." De Heer liet 
ons achter in het land zijner vijanden, om zijne getuigen 
te zijn. En hoe eenvoudig was het bevel aan dien man! 
»Vertel, wat groote dingen God aan u gedaan heeft." Zie, 
dat kan ieder Christen doen. Daartoe zijn geen groote ga
ven noodig; daartoe behoeft men noch geleerdheid, noch 
welbespraaktheid. Een hart vol liefde tot den Heer is vol
doende. Dat had die man. Wij lezen van hem: »En hij 
ging heen door de geheele stad, verkondigende, wat groote 
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dingen Jezus hem gedaan had." Doen wij hetzelfde, ge
liefden? Graan ook wij heen, om de groote dingen te ver
tellen , die de Heer aan ons gedaan heeft ? Voorwaar , wij 
hebben veel te vertellen, want de Heer heeft onuitspre
kelijk veel aan ons gedaan. O , laten wij ons standpunt in 
deze wereld innemen en aan onze roeping beantwoorden! 
Het veld, ons ter bearbeiding gegeven, is uitgestrekt. Nog 
velen kunnen er voor Jezus gewonnen worden. Late.n wij 
ons niet door dien Gadarener laten beschamen; maar laten 
wij heengaan naar ons huis, naar onze stad, en verder — 
steeds verderop — om te vertellen de groote dingen , die 
God aan ons gedaan heeft. 

God wederstaal den hoovaardig*e. 
God moet de hoovaardigen wederstaan; maar als de 

mensch zijne ware plaats inneemt, dan vindt God geen 
reden om te wederstaan, want als iedere hinderpaal ter
neder geworpen is, kan de volle stroom der liefde Gods 
zich in het ootmoedige hart uitstorten. In zulk een hart 
maakt God woning. Er moge groote zwakheid zijn, maar 
God woont daar, en dat is genoeg. Hij kan zich niet ver
eenigen met de hoovaardij, de aanmatiging en de zelfver
heffing des menschen. Wanneer wij deze dingen bij iemand 
ontdekken, dan kunnen wij verzekerd zijn, dat God daar 
geen woning in het hart gemaakt heeft. Ik spreek hier 
niet van de verlossing, maar van het voorrecht, in een 
toestand te zijn, dien God toelaat in het hart te wonen. 
Dit geeft zekerheid, moed en kracht voor onzen wandel. 
O moge ons hart ootmoedig zijn! 

Welke wegen vol moeite en verdriet moet menig christen 
niet gaan, om zijn hoogmoedig hart te leeren kennen en met 
het eigen-ik te breken! Mochten wij ons steeds verootmoedi
gen onder zijne krachtige hand, opdat Hij ons verhooge te 
zijner tijd. Hoe meer ik mijne eigen nietigheid leer kennen 
en bevrijd word van het eigen-ik, des te meer verlaat ik mij 
op Hem, en steun ik op zijne macht en liefde, En den 
nederigen geeft Hij genade. Zijn wij ledig in onszelven, 
dan kan Hij ons met zijne zegeningen overladen. 
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De voorbede van Christus. 

Het is mij menigmaal gebleken, dat de leer betrekkelijk 
de voorbede van Christus in het hart van vele christenen 
in een zekere duisternis gehuld is, welke ik zoo gaarne 
zou verdrijven. Vele christenen wijzen deze leer een ver
keerde plaats aan, daar zij van haar het middel tot ver
krijging der gerechtigheid en des vredes willen maken, 
waardoor natuurlijk het ware karakter der verlossing ver
zwakt wordt. Anderen daarentegen, die verstaan hebben, 
dat de verlossing volmaakt en volbracht is , stellen de 
voorbede ter zijde, daar zij dezelve met de volmaaktheid 
der verlossing, die zij daardoor verzwakt en verloochend 
meenen, onvereenigbaar achten. Het is mij duidelijk, dat 
al deze christenen dwalen, en het ware karakter van de 
voorbede van Christus miskennen. De voorbede van Christus 
is zeer zeker geen middel tot verkrijging der gerechtigheid 
en des vredes. Het is zeer nadeelig voor onze ziel haar 
tot dit doel te gebruiken, en het verhindert ons vast te 
houden aan de waarheid, dat wij »gerechtigheid Gods'' 
in Christus zijn. Doch het is even nadeelig, de voorbede 
van Christus uit het oog te verliezen, nadat wij Christus 
als onze volmaakte gerechtigheid hebben leeren kennen. 
Want, zoo doende, maakt men van deze gerechtigheid een 
koude zekerheid, waaraan het hart geen deel heeft. Men 
ondermijnt in de ziel het diepe en zalige gevoel van de 
voortdurende liefde van Christus tot ons, en onze afhan
kelijkheid van de dagelijksche toepassing dier liefde. 

Daar de meeste christenen van de volmaakte liefde Gods 
in gerechtigheid niet verzekerd zijn, gaan zij tot Christus 
om van Hem te verkrijgen, dat Hij zich met hunne zaak 
bezighoude, en dat Hij, om alles in orde te brengen, voor 
hen tot God bidde. Zonder zich daarvan rekenschap te geven 
en zonder het te willen toestemmen, zien zij feitelijk in 
Christus de liefde, in God het oordeel; en zij verwachten 
van Christus, dat Hij God tot medelijden, barmhartigheid 
en vergeving bewege. Met het oog op de algemeene lee-

XIII 5 
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ringen in onze dagen is liet waarlijk geen wonder, dat velen 
zich in zulk een zielstoestand bevinden; doch deze toestand 
is zeker niet het ware christelijke standpunt, dat wij moeten 
innemen. De liefde Gods is de bron van al onze voor
rechten en van de hoop onzes heils; en krachtens het 
werk van Christus, waarin God is verheerlijkt geworden, 
openbaart zich deze liefde volkomen in gerechtigheid. »De 
genade heerscht door rechtvaardigheid." (Rom. 5 : 21.) 
Wij zijn de rechtvaardigheid Gods in Christus. (2 Kor. 
5 : 21.) Wij behoeven ze niet te zoeken. Christus is onze 
rechtvaardigheid voor altijd. Deze gerechtigheid is even 
volmaakt als zij bestendig en voortdurend is, en even be
stendig en voortdurend als zij volmaakt is. God is in ieder 
opzicht verheerlijkt; en zijne liefde wordt volkomen en 
naar rechtvaardigheid over den christen uitgestort. Ons 
standpunt is zeker en van God vastgesteld, en het kan 
nimmermeer veranderd worden. De voorbede van Christus 
is hierop gegrond. Ons standpunt voor God is onwankel
baar vast; maar aan den anderen kant is het even waar, 
dat wij hier op aarde arme, zwakke schepselen zijn, die 
dikwijls struikelen. (Jak. 'ó: 2.) 

Onze plaats voor God is in het licht, gelijk God in 
het licht is; en dair zijn wij aangenomen in de gerech
tigheid, waarvan wij gesproken hebben; doch wij wande
len in een wereld vol verzoekingen, en dat wel in een 
lichaam, dat nog niet verlost is. Wij zijn zwakke en af
hankelijke schepselen, die dikwerf struikelen; en wij leven 
in een wereld, waar wij de genade — «de barmhartigheid 
en de genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd" — 
behoeven. De betere neigingen worden door onze dagelijk-
sche behoeften, door het dagelijksch vertrouwen op God, 
en door de dagelijksche ondervinding van de trouw des 
Heeren, en niet door het gevoel onzer zekerheid opgewekt 
en aangekweekt; hoewel het laatste het fondament van 
het eerste en volstrekt noodzakelijk is, en reeds op zichzelven 
lof en dank verwekt. Doch het is klaarblijkelijk, dat de 
afhankelijkheid, en alles wat daarmede iv. verband staat, 
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niet te voorschijn geroepen noch onderhouden kan worden 
door het feit, dat wij geheellijk en voor eenwig volmaakt 
zijn. Als ik het gevoel verlies, dat ik voor altijd volmaakt 
ben voor God, dan zal mijne dienst een slaafsche zijn; 
en indien ik in God mijn rechtvaardigen Rechter aanschouw, 
dan zal ik ter mijner zekerheid op Christus zien. Als ik 
het gevoel mijner afhankelijkheid in mijne zwakheid ver
lies, dan is het mij voldoende, mij in zekerheid te weten; 
mijn verlangen gaat naar niets anders uit, en de beste 
neigingen en de heerlijkste genadegaven worden niet genoten. 

Onderzoeken wij nu, waarin dan eigenlijk de voorbede 
van Jezus bestaat, en welke plaats zij in het christendom 
inneemt. De voorbede van Jezus heeft een tweeledig ka
rakter: Christus is Priester voor God en Voorspraak bij 
den Yader. Onder deze beide karakters verschijnt Hij voor 
God en voor den Vader voor ons. opdat wij de zegeningen 
zouden ontvangen, welke wij behoeven. Het eerste karak
ter is algemeener clan het tweede. Als Priester is Christus 
voor God, zoodat wij God kunnen en mogen naderen; en 
tevens bidt Hij voor onze behoeften. Als Voorspraak bij 
den Vader is Hij meer werkzaam om de verbroken ge
meenschap te herstellen. 

Sommigen hebben beweerd, om daardoor de leer van de 
voorbede van Jezus van hare kracht te berooven, dat de 
brief aan de Hebreen niet aan christenen, maar aan het 
overblijfsel der Joden gericht is. Ongetwijfeld komen er in 
dezen brief uitspraken voor, die evenals de takken van 
een vruchtbaren boom over den muur uitsteken, en alzoo 
tot die geloovigen tot hun nut en zegen zich uitstrekken; 
maar dit neemt niet weg, dat de brief aan christenen ge
schreven is. De kwestie is eigenlijk reeds daardoor uitge
maakt, dat het een brief en geen profetie is. Hij kon niet 
anders dan aan christenen gericht zijn; want er bestond 
toen geen ander joodsch overblijfsel dan de christenen uit 
de Joden, aan welke de brief had kunnen gezonden wor
den. De dwaling, in welke men ten dezen opzichte ver
vallen is, schijnt ontstaan te zijn uit de juiste opmerking, 

5* 
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dat deze brief zich niet op den eigenlijk gemeentelijken 
bodem plaatst, dat wil zeggen, dat hij zich niet bezig 
houdt met de vereeniging van de geloovigen met Christus. 
De brief aan de Hebreen ziet de heiligen op aarde en 
Christus voor hen in den hemel, afgezonderd, van hen 
gescheiden, persoonlijk in de tegenwoordigheid van God 
voor hen. Hij beschouwt de geloovigen niet als gezet in 
den hemel, zooals in Efez. 1: 3—6, 22 ; 2 : 5—7, maar in de 
woestijn, beproefd en in velerlei moeielijkheden. De brief 
wendt zich tot de heilige broeders van den toenmaligen 
tijd, die deelgenooten der hemelsche roeping waren, en 
die Christus tot Apostel en Hoogepriester hunner belijdenis 
hadden, (h. 3 : 1.) Hij spreekt derhalve alleen tot toenmalige 
christenen, want deze alleen genoten die voorrechten; en 
nooit spreekt hij rechtstreeks tot iemand anders. »God bracht 
vele kinderen tot de heerlijkheid," en «Christus is de 
overste Leidsman hunner zaligheid." (h. 2 : 10, 11.) Van 
het begin tot het einde van den brief vinden wij dezelfde 
waarheid. Hij heeft betrekking op hen, die toen »des 
Heiligen Geestes deelachtig geworden waren, en de hemel
sche gave gesmaakt hadden." (h. 6 : 4, 5.) Degenen, aan 
wie de brief gericht is, hadden de heiligen gediend; zij 
hadden de rooving hunner goederen met vreugde aange
nomen, wetende dat zij in zichzelven een beter en blijvend 
goed in de hemelen hadden, (h. 6 : 10; 10 : 32, 34.) Het 
is niet waarschijnlijk, dat er iemand aan twijfelen zal, dat 
zij, van wie toen zulke dingen konden gezegd worden, 
christenen waren. Hunne hoop was binnen het voorhangsel, 
waar Jezus ingegaan is als de Voorlooper van den schrijver 
en van degenen, aan wie hij schreef, (h. 6 : 18—20.) Was 
de schrijver geen christen? Zij naderen tot God, ik denk 
toch als geloovigen, d. i., als christenen; en hun betaamde 
een Hoogepriester, hooger dan de hemelen geworden, daar 
zij in den geest in het heiligdom ingingen, (h. 7 : 26; 
8 : 2.) Het geheele negende hoofdstuk veronderstelt een 
eeuwige verlossing, een eeuwige erfenis, de hemelsche din
gen en het verschijnen van Christus zelf in den hemel 
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voor hen, aan wie de brief gericht werd. Hunne gewetens 
waren gereinigd, (h. 9 : 11—14.) terwijl die van het over
blijfsel van Israël eerst dan gereinigd zullen worden, 
wanneer zij Christus zullen zien komen. Christus zit voor 
altijd aan de rechterhand van God; (h. 10 : 12.) en de 
ingang in het heiligdom was voor hen op een verschen 
en levenden weg geopend, (h. 10 : 19 — 22.) Zij moesten 
het beginsel hunner belijdenis tot het einde toe vast be
houden, (h. 3 : 6—14; 4 : 14; 6 : 11 ; 10 : 23.) Zij waren 
geloovigen, d. i., de zoodanigen, die ingang hadden in 
het allerheiligste. De geheele brief stelt op den voor
grond, dat degenen, aan wie hij gericht is, toenmaals 
geloovigen waren, dat zij een hun bekend deel in den 
hemel hadden, en dat hunne roeping hemelsch was. Hij 
spreekt niet slechts van enkelen, die, nadat zij gedood 
zijn, een plaats in den hemel zouden hebben; (verg. Openb. 
6 : 1 1 ; 20 : 4.) maar allen, aan wie deze brief gericht 
is, hebben de roeping naar den hemel. Het waren der
halve christenen, hoewel christenen uit de Joden. 

Het is inderdaad onbegrijpelijk, hoe men den brief aan de 
Hebreen kan lezen, zonder in te zien, dat hij tot christenen 
spreekt, en alleen aan christenen gericht is, d. i,, aan de
zulken, die toen de hemelsche roeping deelachtig waren, en 
wier belijdenis zoodanig was. Ik geef toe, dat de brief niet 
aan de Gemeente als zoodanig gericht is. Hij zou daardoor 
zijne ware beteekenis verliezen, aangezien de Gemeente 
met Christus in den hemel vereenigd is, en de christenen 
hier niet uit dit oogpunt worden beschouwd. De brief zou 
niet op zijne ware plaats zijn, daar hij leert, dat Christus 
voor ons in den hemel is, terwijl wij nog op aarde wan
delen en strijden, en onze aardsche positie tot aanbidding 
der hemelsche genade aanleiding geeft. Doch de genade 
van Boven, die ons in onzen aardschen toestand opzoekt, 
terwijl wij voor den hemel geroepen zijn, leidt ons tot de 
kennis van de liefde, de teederheid, de deelneming en de 
trouw, welke in Jezus zijn, en evenzeer tot de kennis van 
de belangstelling, die Hij heeft in onzen toestand en in 
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de omstandigheden, waarin wij ons hier beneden bevinden. 
Dit kan niet het geval zijn, als er spraak is van onze 
volmaaktheid in Jezus. De genade brengt ons derhalve tot 
afhankelijkheid van en tot vertrouwen in Christus; zij 
leert ons rekenen op zijne trouw; zij vertroost ons met 
de belangstelling, die Hij voortdurend in ons heeft; en 
zij doet ons zien op het oogenblik, waar wij Hem zien 
zullen gelijk Hij is. Dit kan niet het geval zijn, als er 
spraak is van ons gezet zijn in den hemel in Christus. 

Wat nu 1 Joh. 2 : 2 en Rom. 8 : 34 betreft, zoo hebben 
deze plaatsen onwedersprekeiijk alleen betrekking op chris
tenen. De gemeenschap met den Vader en met den Zoon 
is ontwijfelbaar het deel der christenen. Het achtste hoofd
stuk van den brief aan de Romeinen behoeft in dit opzicht 
in het geheel geen verklaring. Wanneer men 1 Joh. 2 : 2 
op niet-christenen wil toepassen, hoe zou dit clan met de 
voorbede in overeenstemming te brengen zijn? De tusschen-
komst van den lieer als Voorspraak is op het feit gegrond, 
dat Jezus Christus, de Rechtvaardige, de Voorspraak en 
de Verzoening voor onze zonden is. De goddelijke en vol
maakte gerechtipdieid en de volkomen verzoening- hebben 
ons in het licht gebracht, gelijk God in het licht is, opdat 
wij daarin wandelen zouden; en hoewel wij struikelen — 
i) indien iemand gezondigd heeft" — zoo is er geen toere
kening mogelijk, omdat deze gerechtigheid en deze ver
zoening altijd voor God zijn. Toerekening is onmogelijk, 
omdat de zonden voorgoed zijn weggenomen, en de gerech
tigheid blijft bestaan. Evenwel kan God de zonde niet 
dulden in degenen, die Hij liefheeft; en Christus bidt voor 
ons uit kracht van zijn werk en uit kracht daarvan, dat 
Hij onze gerechtigheid voor God is; en op die wijze wordt 
de ziel in Gods gemeenschap hersteld. De grond van de 
werkzaamheid van Christus als Voorspraak is dezelfde als 
die van het priesterschap. Op aarde kon Christus geen 
priester zijn; maar er was een werk, hetwelk de hooge-
priester had te volbrengen buiten en behalve de uitoefening 
van het priesterambt in het heiligdom - een werk, dat 
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den grond legde voor de uitoefening van dit ambt — een 
werk, in hetwelk hij de plaatsvervanger van het volk was, 
en op grond waarvan hij zijne priesterlijke bediening in den 
loop des jaars kon volbrengen. Ik bedoel het offer van den 
grooten verzoendag, op welken dag het bloed op den ge-
nadetroon gebracht werd, en de zonden op het hoofd van 
den bok Azasel beleden werden. (Lev. 16.) Op deze wijze 
werd de verzoening des volks gemaakt; en op dien grond
slag rustte de uitoefening van het priesterambt. De brief 
aan de Hebreen nu heeft betrekking zoowel op deze uit
oefening, als op het priesterschap zelf. Zijn aardsche leven 
stelt Christus in staat, medelijden te hebben, hoewel Hij 
nu in den hemel is; en het op aarde volbrachte offer 
(daar het voor eeuwig, wat de schuld betreft, de zonden 
wegnam) is de grondslag van de voorbede voor onze da-
gelijksche zegeningen en voor den dagelijkschen toegang 
tot God door Christus. Daarom verklaart de brief aan de 
Hebreen uitdrukkelijk, dat, indien Christus op aarde was, 
Hij geen priester kon zijn; (h. 8 : 4.) en hij zegt tevens: 
«waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, 
opdat Hij een barmhartig en getrouw Hoogepriester zou zijn 
in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen." (h. 2 : 17.) Op dezen grond rust zijn 
barmhartig en voortdurend priesterschap en zijne voorbede. 
Door het offer van Christus is het onmogelijk geworden, 
dat de zonde ons toegerekend wordt; en zijn leven van 
lijden en verzoeking stelt Christus in staat om, daar Hij 
weet wat het is te lijden en verzocht te worden, diege
nen te hulp te komen, die verzocht worden, (h. 2 : 17, 
18 ; 4 : 15.) Daarom worden wij, christenen, in hoofdst. 4 
vermaand, onze belijdenis vast te houden; «want wij 
hebben geen hoogepriester, die niet kan medelijden heb
ben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk 
als wij, is verzocht geweest, uitgenomen de zonde." Wij 
hebben derhalve een Priester bij God en een Voorspraak 
bii den Vader. Christus is in den hemel in dit tweeledig 
karakter uit kracht van een offer, waardoor Hij eens voor 
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altijd onze zonden gedragen heeft; en nadat Hij door 
zijne eigene offerande de zonde weggenomen heeft, zit 
Hij daar aan Gods rechterhand. Hij alleen — Jezus 
Christus, de Rechtvaardige, de Verzoening voor onze 
zonden — was in staat volkomen (woordelijk tot aan de 
voleinding) zalig te maken, allen, die door Hem tot God 
gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te bidden, en 
omdat Hij , als groote Hoogepriester, zit aan de rechter
hand van den troon der Majesteit in de hemelen, nadat 
Hij de reinigmaking onzer zonden te weeg gebracht heeft. 
(Hebr. 8 : 1 - 2 ; 9 : 11, 24—28.) 

Dit brengt ons vanzelf tot een ander punt. Wij komen 
niet tot den Hoogepriester, maar wij komen tot God door 
Hem tot den troon der genade. Ik twijfel er volstrekt 
niet aan, dat de nederbuigende genade Gods geduld kan 
hebben met degenen, die in oprechtheid des harten tot 
Christus als Hoogepriester komen; maar dit is niet de leer 
van Gods Woord. Christus verschijnt voor ons in de tegen
woordigheid van God, wij naderen tot God door Hem. 
Er bestaat in dit opzicht noch onzekerheid noch een uit
zondering in de Schrift. De voorbede van Christus is 
evenmin het gevolg van onzen terugkeer tot God, als het 
gevolg van ons berouw, maar Hij bidt voor ons van wege 
onze zwakheden, onze behoeften en ons gebrek. Zijne ge
nade is werkzaam, omdat zijne werkzaamheid deze genade 
tot bron en zijn werk, zijn standpunt voor God in ge
rechtigheid tot grondslag heeft, zooals wij gezien hebben. 

Indien wij Christus op de bovengenoemde wijze naderen, 
dan hebben wij nog nooit de liefde van God en onze po
sitie voor, en onze vereeniging met God in het licht, gelijk 
Hij in het licht is, verstaan. Evenmin hebben wij dan 
ingezien, dat wij volle vrijheid hebben om in te gaan in 
het heiligdom door het gescheurde voorhangsel. (Hebr. 10: 
30.) Wij hebben dan nog niet geleerd, dat er geen ver
doemenis en geen scheiding is voor degenen, die in Christus 
Jezus zijn, (Kom. 8.) Het priesterschap van Christus 
en zijne tusschenkomst of zijn werk als Voorspraak ver-
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onderstellen, dat wij onze plaats in den hemel hebben. 
Indien dit bewustzijn niet bij ons aanwezig is, dan zijn 
wij in gevaar ten opzichte van onzen wandel niet in over
eenstemming te zijn met dit voorrecht. Aan den eenen kant 
kan God geen kwaad dulden in degenen, die in betrek
king tot Hem staan, al zijn zij ook door Hem begenadigd; 
zij moeten met reine voeten en met reine harten voor Hem 
wandelen, omdat zij rein zijn. Aan den anderen kant be
proeft Hij hen hier beneden; en Christus houdt zich op 
bijzondere wijze met al hun lijden en met hunne zwakheden 
bezig. Hij bevordert hunnen wasdom; Hij heeft medelijden 
met hen in hunne zwakheden, en Hij schenkt hun barm
hartigheid , reiniging en herstelling. Doch deze tusschen-
komst van Christus heeft niets te doen met onze aanneming 
voor God; zij heeft ten doel, om ons te bewaren, of om 
ons tot het wezenlijk genot van de gemeenschap met God 
terug te brengen. De zekerheid is niet het einde, maar het 
beffin van het christendom. Het christendom stelt ons in ver-
binding en gemeenschap met God, gelijk Hij is, en met onzen 
Vader en zijnen Zoon Jezus Christus. Het priesterschap en 
het werk van den Voorspraak houden ons daarin staande, hel
pen ons daarin en brengen ons daarin terug. En dit geschiedt 
nu, omdat, hoewel onze gemeenschap naar de goddelijke 
gerechtigheid reeds bestaat, wij ons op een schouwplaats van 
verzoeking en beproeving bevinden, waarvan het streven 
is, deze gemeenschap te verbreken. Evenwel zijn wij het niet, 
die bewerken, dat onze groote Hoogepriester zich voor 
ons in de bres stelt, maar Hij doet het in zijne genade 
en naar zijnen wil. Zoo zien wij in een voorbeeld, waar 
de Heer reeds de beginselen van zijn priesterschap voor
uit openbaart, dat Hij voor Petrus bad, nog vóórdat de
ze de zonde bedreven had; en dat Hij juist om datgene 
bad, waaraan Petrus behoefte had, en dat niet, opdat de 
discipel niet zou gezift worden, maar opdat zijn geloof 
niet ophouden, en hij niet tot wanhoop vervallen zou. Op 
het rechte oogenblik wordt het hart van Petrus door de 
genade en de werkzaamheid van Christus getroffen; en hij 
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weent bitterlijk over zijne zonde. Deze treurigheid van 

den discipel is niet de oorzaak, maar het gevolg van de 

werkzaamheid van Christus. La ter wordt zijne ziel door 

den Heiland volkomen hersteld. Evenzoo lezen wij omtrent 

de werkzaamheid van den Voorspraak in 1 Joh . 2 : 1 : 

»Indien iemand gezondigd heeft — niet »indien iemand 

berouw heeft" — zoo hebben wij een Voorspraak bij den 

Vader ." 

Hetzelfde beginsel vinden wij in Joh . 13. Chris tus , er

kend als Zoon van God , als Zoon van David , als Zoon 

des menschen, neemt zijne plaats boven in den hemel i n , 

en toont ons , dat Hij nog altijd onze dienaar is, dewijl 

Hij ons re inigt , opdat wij deel zouden hebben met Hem 

daar , waar Hij is. Er is hier alleen spraak van de werk

zaamheid van Chris tus , niet van iets, dat door de disci

pelen was gezocht geworden. Zij waren door het Woord 

gewasschen en werden als rein beschouwd, en zijn daarom 

de voorwerpen van de dienst van Christus. Door zijne 

eigen genade daartoe bewogen, wascht Hij hun de voeten 

van het stof, dat door hunnen wandel in de wereld daar

aan kleefde. 

Merken wij op , dat de voorbede van Christus plaats 

heeft ten gunste van hen , die met Hem in gemeenschap 

zijn. «Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, 

die Gij mij gegeven heb t , " zegt de Heer , en voegt er bij: 

»En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor dege

nen , die door hun woord in mij gelooven zullen." — In 

den brief aan de Hebreen is het even duidelijk, dat Chris

tus Priester is voor degenen, die in gemeenschap met God 

zijn; alleen heeft het daar meer betrekking op de belijde

nis en op het volk, dan dit in den brief aan de Romeinen 

en in de schriften van Joliannes het geval is. Niettegen

staande dit spreekt de brief aan de Hebreen van ons. 

Wanneer daarin spraak is van de werkzaamheid van Chris

tus voor ons , dan wordt er minder aan onze zonden ge

dacht dan bij Johannes. De brief heeft tot hoofdonderwerp 

de voorstelling van de bijzondere natuur en van het bij-
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zonder karakter des priesterdoms, in tegenstelling tot het
geen tot de wet behoorde, en verkondigt ons de afschaffing 
van het aardsche en de oprichting van het hemelsche 
priesterschap. Evenwel is er in het minst geen spraak van 
de gedachte, dat het de priester is, tot wien men zich 
moet wenden. Wij gaan tot God door Hem. Wij naderen 
met volle vrijmoedigheid tot den troon der genade, omdat 
Jezus voor dien troon is: doch nergens is een spoor te 
vinden van de gedachte, dat wij tot Hem gaan, wel, dat 
wij met vrijmoedigheid tot God zelf naderen. In den ge-
heelen brief is nergens te vinden, dat wij de gerechtigheid 
door het priesterschap verkrijgen; hij laat in dit opzicht 
niet de minste onzekerheid bestaan. »Hij heeft met ééne 
offerande in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd 
worden;" en »wij zijn geheiligd door de offerande des 
lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied." (h. 10: 
14, 10.) Hij heeft zichzelven eenmaal opgeofferd. Zijn 
priesterschap is voor degenen, die verzocht worden. Hij 
vermag hen te helpen, omdat Hij altijd leeft, om voor 
hen te bidden (h. 7 : 23—27.) Hij wordt door het bewust
zijn onzer zwakheden tot medelijden bewogen , omdat Hij 
verzocht werd, gelijk als wij, uitgenomen de zonde. (h. 
2 : 17, 18; 4 : 15, 16.) Hij helpt degenen, die geheiligd 
en door het eenmaal geschiede offer van Christus volmaakt 
zijn geworden; en Hij is degene, door wien zij tot God 
naderen. 

Het priesterschap van Christus wordt derhalve uitge
oefend, opdat wij voor den troon der genade barmhartig
heid en hulp zouden vinden. De behoefte aan barmhartigheid, 
die ieder van ons heeft, blijkt duidelijk uit het welbekende 
feit, dat de brieven, die aan bijzondere pjrsonen geschreven 
zijn, van barmhartigheid spreken, terwijl in de brieven 
aan de gemeenten daarvan geen spraas is. (Rom. 1 : 7 ; 
IR : 24; 1 Kor. 1 : 3 ; ï Kor." 1 : 2; Gal. 1 : 2; Ef. 1: 2; 
Kol. 1: 2; 1 Tim. 1 : 2; 2 Tim. 1 : 5:; Tit. 1 : 4, etc.) 
Uit dit alles blijkt, dat het karakter van de voorbede 
van Christus, van zijn priesterschap en van zijne tns-
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schenkomst als Voorspraak zeer eenvoudig is. Deze werk
zaamheden worden uitgeoefend ten gunste van hen, die 
reeds met God in betrekking zijn, en strekken geenszins 
daartoe om hen tot God te brengen. Zij zijn ten dienste 
van hen, die reeds de gerechtigheid Gods in Christus 
zijn, en in Hem hunne plaats in den hemel hebben. Chris
tus treedt als Voorspraak tusschenbeide voor hen, die in 
het licht wandelen, gelijk God in het licht is. Zijne voor
bede is voor hen, die God voor zich hebben, en die door 
niemand kunnen aangeklaagd worden; zij geschiedt om 
hunne overtredingen en zwakheden op den weg hier bene
den, maar niet om hun een plaats in den hemel te ver
werven. Christus als onze Voorspraak staat voor ons in 
bij alle afwijkingen in onzen wandel door de woestijn, om 
ons in onze zwakheden te helpen, om ons arme, strui
kelende schepselen, gelijk wij hier beneden nog zijn, be
kwaam te maken, met vrijmoedigheid den troon der genade 
te naderen, «opdat wij barmhartigheid en genade vinden 
om geholpen te worden ter bekwamer tijd." (Hebr. 4 : 16.) 

Op deze wijze houdt de voorbede in ons het gevoel 
onzer afhankelijkheid en tevens het gevoel van volkomen 
vertrouwen levendig Indien Christus niet voor den troon 
was, dan konden wij niet met vrijmoedigheid tot den-
zelven naderen. Moesten wij de gerechtigheid verkrijgen, 
dan zou er wel van schuld en aanneming, maar niet van 
hulp spraak zijn. Indien wij tot Christus als Hoogepriester 
moesten komen, dan zou dit het bewijs leveren, dat wij 
niet tot God mogen naderen; en dit zou juist het tegen
overgestelde zijn van hetgeen het christendom ons leert. 
Maar van dit alles is geen spraak. Wij naderen met 
vrijmoedigheid tot God, daar Christus voor God is als onze 
Hoogepriester. Wij denken er niet aan, dat ons nog iets 
zou kunnen toegerekend worden. Doch het feit, dat wij de 
gerechtigheid Gods in Christus zijn, heeft niet ten gevolge, 
dat wij lichtvaardig over onze verkeerdheden en gebreken 
heenstappen. Christus neemt kennis daarvan; en Hij is 
onze Voorspraak, omdat Hij de Rechtvaardige en de Ver-
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zoening voor ons is. Het persoonlijk gevoel van schuld 
wordt op deze wijze bewaard, en geenszins door het ge
voel der genade verzwakt; en toch wordt onze aanneming 
bij God of de gerechtigheid Gods nooit in twijfel ge
trokken, of het bewustzijn onzer vereeniging met God 
weggenomen. Alles steunt op deze dingen. Tegelijkertijd 
wordt de heiligheid van God met betrekking tot onzen 
wandel staande gehouden; en hebben wij gezondigd, dan 
worden wij gedrongen onze zonden te belijden. Ons eigen 
oordeel over goed en kwaad wordt levendig gehouden, en 
neemt gedurig toe zonder het geringste spoor van slaaf-
sche vrees. 

Ik heb u reeds opmerkzaam gemaakt op het onder
scheid tusschen de tusschenkomst van Christus als Voor
spraak, om ons in de gemeenschap met den Vader terug 
te brengen of ons daarin te houden, en het priesterschap 
van Christus, hetwelk uitgeoefend wordt met het oog op 
ons voorrecht, God te mogen naderen, en met het oog 
op de hulp, die wij als menschen behoeven. Met betrek
king tot grondslag en natuur zijn deze beide bedieningen — 
het werk van den Voorspraak en het priesterschap — 
dezelfde; zij hebben de positieve betrekking, waarin wij 
tot God staan, tot grondslag, en worden toegepast op 
onzen wandel hier beneden in zwakheid. Gelijk Johannes 
ons, als wij gezondigd hebben, den Voorspraak bij den 
Vader voorstelt, zoo toont ons de brief aan de Hebreen 
den Hoogepriester, die met onze zwakheden kan medelijden 
hebben, en die, hoewel Hij nu alle macht heeft in hemel 
en op aarde, medegevoel kan hebben, daar Hij de zwak
heden kent. Hij is voortdurend met ons in onzen toestand 
bezig, en daardoor wordt het heilige zelfoordeel in 
onze zielen bewaard; terwijl tegelijkertijd het bewust
zijn der genade en het vertrouwen in de onveranderlijke 
liefde van Hem, die »in alles den broederen gelijk ge
worden is, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hooge
priester zou zijn in de dingen, die bij God te doen wa
ren ," ongeschokt blijft Het gevoel der afhankelijkheid en 



78 

des vertrouwens wordt op deze wijze bewaard en vermeer
derd, en dat niet, alsof wij in een moeielijkheid tot den 
Priester onze toevlucht namen om zijne hulp in te roepen, 
maar in het bewustzijn van de vrije en zaligende werk
zaamheid en de trouwe, zorgende uitoefening zijner eigene 
liefde. Deze liefde wordt,, als wij in het ware gevoel der 
verootmoediging tct Hem terugkeeren, nooit moede; want 
als dit gevoel recht is, dan is het de vrucht van de 
heerlijke werkzaamheid zijner genade. 

Ik voeg hier verder niets bij. Mijn doel was niet bij 
deze genade en hare vruchten, die zij in ons werkt, stil 
te staan. Het was alleen mijne begeerte om de plaats, die 
het priesterschap van Christus en zijn werk als Voor
spraak in de Schrift innemen, duidelijk aan te geven. Ik 
wilde alleen aantoonen, dat beide werkzaamheden op de 
goddelijke gerechtigheid en op de volbrachte verzoening, 
zoowel als op de plaats, die wij door deze verzoening in
nemen, gegrond zijn. Zoo min de eene als de andere be
diening verduisteren de gerechtigheid en «ie verzoening; 
maar veelmeer zijn deze de grondslag van deze be
dieningen, welke ten doel hebben, onze zwakheden en 
gebreken hier beneden in overeenstemming te brengen 
met die heerlijke plaats, zoodat er aan den eenen kant 
ten opzichte van de genade geen onzekerheid heersenen 
kan, en er aan den anderen kant niets geduld wordt, 
wat daarmede niet in overeenstemming is. In plaats van 
een koude, gevoellooze zekerheid ten opzichte van de za
ligheid, vereenigen zich in het hart de gevoelens der 
afhankelijkheid, des vertrouwens en der liefde met de ze
kerheid in Hem, die het voorwerp des harten is, totdat 
wij daar komen, waar de uitoefening dezer bedieningen 
niet meer noodig is. 

J. y. D. 
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Petrus op de zee. 

Hoe treffend is de geschiedenis in Matth. 14 : 24—32! 
Jezus was alleen op den berg om te bidden ; en de dis
cipelen waren op zee in nood van de baren. En midden 
in den nacht kwam de Heer, wandelende op de zee, om 
zijne noodlijdende discipelen te helpen en den storm te 
doen bedaren. Hoewel op zee, in nood van de baren, 
waren zij veilig door het gebed en de hulp van Jezus. 
Zoo is de Heer nu in den hemel, en wij zijn op de gol
ven der wereldzee menigwerf in gevaar van te zinken; 
doch Hij bidt voor ons, en komt ons in onzen nood te 
hulp. De stormen bedaren en eindelijk landen wij in de 
veilige haven. 

Treffend is ook hetgeen wij van Petrus lezen. »Petrus 
zeide: Heer! indien gij het zijt, zoo gebied mij tot u te 
komen op het water. En Hij zeide: Kom. En Petrus klom 
neder van het schip, en wandelde op het water, om tot 
Jezus te komen." Petrus had volkomen vertrouwen in de 
macht van Jezus. Zoodra de Heer zeide: »Kom", kwam hij 
terstond. Geen golven, geen storm, niets verhinderde hem. 
De Heer had gesproken, en vol vertrouwen op zijn woord 
zet hij, trots alle gevaren, den voet op de wateren, en 
wandelt, evenals Jezus, op de zee. En waarlijk hij had 
recht. Als Jezus zegt: »kom," dan is er geen gevaar, dan 
kunnen wij op Hem vertrouwen en moed vatten, al moge 
de zaak ons nog zoo moeielijk en gevaarlijk toeschijnen. 
Als Hij ons zegt, iets te doen, dan kunnen wij er zeker 
van zijn, dat Hij ons niet verlaten zal. Zijn wij er zeker 
van, dat de Heer ons gezegd heeft, dat wij dezen of ge
nen weg gaan zullen, dan kunnen wij moedig voorwaarts 
treden, zonder op mensehen of omstandigheden te zien. 
Hoe groot de gevaren ook mogen wezen, Jezus staat bo
ven alles — één woord van Hem, en wij wandelen op de 
zee — één woord van Hem, en de wind is gestild. 

Vol moed en vertrouwen zet Petrus den voet op de 
wateren en wandelt op de zee; maar, ach! het duurde 
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niet lang. Nog was hij niet bij Jezus, of hij richt zijn 
blik op de golven en den wind; hij wordt bevreesd, en 
begint te zinken; en hij roept uit: «Heere, behoud mij!" 
Het is niet genoeg, op het woord van den Heer vol moed 
en vertrouwen den weg te betreden, er is geloof noodig 
voor eiken stap. Onze kracht bestaat alleen in het vast
houden van den Heer. Eén blik op de omstandigheden 
doet de bezwaren als hooge bergen voor ons verrijzen, en 
wij zinken. Het ééne oogenblik kunnen wij nog volkomen 
veilig zijn, en het andere op het punt van te vergaan. 
»Zonder mij kunt gij niets doen;" dat woord van den Heer 
moet de regel van ons leven zijn, willen wij ten minste 
zonder gevaar van vergaan op de baren der wereld voort-
wandelen. Doch het is gelukkig, dat ook wanneer men op 
punt is van te zinken, de Heer nabij is. Petrus riep:»Heere 
behoud mij!" en Jezus strekte terstond de hand uit, greep 
hem aan, en richtte hem op. Wel bestrafte Hij hem, zeg
gende: »Gij kleingeloovige! waarom hebt gij gewankeld?" 
maar toch strekte Hij de hand terstond uit om hem te red
den. Welk een troost voor ons! Als wij ons hebben laten 
overwinnen of schrik aanjagen door het zien op de moeie-
lijkheden, als wij afgedwaald zijn van den rechten weg, 
en de satan macht over ons gekregen heeft, en wij dan 
uitroepen: «Heere! behoud ons!" dan strekt de Heer ter
stond &e band uit en richt ons op. Welk een geluk, zulk 
een Heiland te hebben, en zich zoo volkomen aan Hem 
te kunnen toevertrouwen! 
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De verheerlijking- op den berg-. 

De drie Evangelisten, 1) die ons deze treffende gebeur
tenis mededeelen, laten daaraan de volgende woorden van 
Jezus onmiddellijk voorafgaan: «Voorwaar zeg ik u: er 
zijn sommigen van die hier staan, die den dood niet sma
ken zullen, totdat zij den Zoon des menschen zullen heb
ben zien komen in zijn koninkrijk." »Na zes dagen," lezen 
wij verder, «nam Jezus met zich Petrus, en Jakobus, en 
Johannes, zijnen broeder, en bracht hen op een hoogen 
berg alleen." Hieruit blijkt voor den eenvoudigen lezer, 
dat de verheerlijking op den berg de vervulling was van 
de belofte van Jezus. Petrus, Jakobus en Johannes waren 
die «sommigen," die den dood niet zouden smaken, totdat 
zij den Zoon des menschen in zijn koninkrijk hadden zien 
komen. Op den berg zagen zij Jezus in zijne koninklijke 
heerlijkheid. Petrus zelf zegt ons dit in zijnen tweeden 
brief. «Wij zijn aanschouwers geweest van zijne majes te i t . 
Want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid 
ontvangen, als zoodanig een stem van de hoogwaardige 
heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde 
Zoon, in denwelken Ik mijn welbehagen heb. En deze 
stem hebben wij gehoord, als zij van den hemel gebracht 
is geweest, toen wij met hem op den heiligen berg waren." 
De verheerlijking op den berg is derhalve een afschadu
wing van de heerlijkheid van Christus in zijn koninkrijk. 

De eerste bijzonderheid nu, die onze aandacht moet 
trekken, is, dat Mozes en Elias in d e z e l f d e heerlijkheid 
met Jezus gezien werden. Van Jezus lezen wij: »En Hij 
werd voor hen van gedaante veranderd; en zijne kleederen 
werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen vol
ler op aarde zoo wit maken kan." (Mark. 9 : 3.) En in Luk. 
9 : 31 lezen wij, dat Mozes en Elias in d e z e l f d e hee r l i jk 
h e i d met H e m werden gezien; terwijl de drie discipe
len, die er bij tegenwoordig waren, wel de heerlijkheid 

1) Matth. 16 : 28; 17 : 1—8; Mark. 9 : 1—8 ; Luk. 9 : 27—36. 
XI I I 6 
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zagen, maar er niet in deelden. Ziedaar een voorstelling 
van hetgeen eenmaal in het koninkrijk van Christus zal 
plaats vinden. Mozes is het voorbeeld van al de geloovigen, 
die tot de komst van Jezus zullen ontslapen zijn; Elias 
is het voorbeeld van de geloovigen, die levend overblijven 
tot de toekomst des Heeren, en die zonder te sterven in 
den hemel worden opgenomen; terwijl de discipelen die 
geloovigen voorstellen, welke gedurende de regeering van 
Christus — het duizendjarig rijk —- op aarde zullen wonen, 
en die wel de heerlijkheid van Christus en van de ver
heerlijkte heiligen zullen zien, maar er niet in zullen 
deelen. De verheerlijkte heiligen zullen met den Heer 
Jezus dezelfde heerlijkheid deelachtig zijn. Zij hebben licha
men, gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. (Fil. 3:21.) 
Als Hij geopenbaard wordt, zullen zij met Hem geopen
baard worden in heerlijkheid. (Kol 3 : 4.) Christus is de 
erfgenaam van alles; aan Hem heeft de Vader alle din
gen onderworpen; en wij zijn zijne mede-erfgenamen; 
(Kom. 8 : 17.) wij zullen met Hem heerschen als konin
gen op aarde; (Openb, 1 : 6 ; 5 : 10.) j a , wij zullen zelfs 
de engelen oordeelen. (1 Kor. 6 : 3.) Geen onderscheid zal 
er zijn tusschen Jezus en de zijnen. Ik spreek hier natuur
lijk niet van zijne godheid; als zoodanig kan niemand Hem 
gelijk zijn; maar van de heerlijkheid, die Hij als Zoon 
van den Vader heeft ontvangen. Keeds nu zijn wij in deze 
wereld, wat ons standpunt voor God betreft, gelijk Hij 
is; (1 Joh. 4 : 17.) en als Hij geopenbaard zal zijn, zul
len wij Hem gelijk wezen, want wij zullen Hem zien, 
gelijk Hij is. (1 Joh. 3 : 2.) Welk een onuitsprekelijke 
genade! Wij, die van nature verloren zondaars, vijanden 
van God zijn, zullen in dezelfde heerlijkheid met den 
Zoon van God geopenbaard worden. 

Doch er is iets heerlijkers dan dit. In Lukas lezen wij 
niet alleen, dat Mozes en Elias in heerlijkheid met Chris
tus verschenen, maar ook dat zij in de onmiddellijke tegen
woordigheid van God waren. Er kwam namelijk een wolk, 
die hen overschaduwde; en de discipelen werden bevreesd, 
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toen zij zagen, dat die in de wolk ingingen. (Luk. 9 : 34.) 
De wolk is nu de woning van God. In het Oude Testa
ment lezen wij, dat de wolk de woning van God is. Toen 
de kinderen Israëls door de Koode zee trokken, ging de 
wolk achter hen, en maakte scheiding tusschen hen en de 
Egyptenaren, zoodat deze hen niet konden bereiken. En 
op hunne reis door de woestijn ging de wolk voor hun 
aangezicht henen, om hun den weg te wijzen. En het was 
uit de wolk, dat Jehova met Mozes sprak. De wolk stond 
boven den ingang des tabernakels, en de Heer sprak uit 
die wolk met Mozes. Evenzoo kwam hier uit de wolk de 
stem des Vaders: «Deze is mijn geliefde Zoon: hoort Hem!" 
God de Vader was dus in de wolk. En Mozes en Elias 
gingen in die wolk. Zij gingen in de woning van God, 
in het huis des Vaders. Dit is het deel der geloovigen. In 
het huis mijns Vaders zijn vele woningen, zeide Jezus 
tot zijne discipelen, en Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
En als Hij wederkomt, zal Hij ons brengen in het huis 
des Vaders. Dit is oneindig meer dan in dezelfde heerlijk
heid met Jezus te verschijnen. Voor de heerlijkheid, die 
de discipelen zagen, werden zij niet bevreesd; maar toen 
zij zagen, dat Mozes en Elias in de wolk ingingen, vrees
den zij. Zij wisten zeer goed, dat de wolk de woning van 
God was; maar nog nooit was het gebeurd, dat de ge
loovigen in die woning ingingen. Wel had Mozes met 
God, die in de wolk was, gesproken, maar hij was niet 
in de wolk ingegaan. Dit was iets geheel nieuws. En, 
waarlijk, dit is het beste, wat er zijn kan. Het huis des 
Vaders, de woning van God is de beste, de hoogste plaats, 
die er is. En daar zal onze plaats tot in eeuwigheid zijn. 
Voorzeker, het is een onuitsprekelijke genade met Chris
tus dezelfde heerlijkheid te deelen en daarin met Hem 
openbaar te worden; maar oneindig heerlijker is het in 
het huis des Vaders zelf te zijn, en daar met Jezus te 
verkeeren, met Hem vertrouwelijk om te gaan en te spreken. 

En dit is het, wat wij hier vinden. Mozes en Elias 
spraken met Jezus, en wel, gelijk Lukas ons verhaalt, over 

6* 
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den uitgang, welken Jezus te Jeruzalem zou volbrengen. 
Zij spraken dus vei'trouweiijk niet den Heer over zijn lij
den en sterven, over datgene, wat het hart van Jezus 
op dat oogenblik het meest vervulde, en waartoe Hij in de 
wereld gekomen was. Zoo zal het met ons zijn, als wij 
met Jezus in het huis des Vaders zullen wonen. Dit moet 
ons hart het meest bekoren. De heerlijkheid is groot, maar 
met Jezus vertrouwelijk om te gaan, is grooter. Een kroon 
is heerlijk, maar gemeenschap met Jezus is beter. Een 
vrouw zal zich zeker verblijden, in de eer en de heer
lijkheid haars mans te deelen; maar zou het niet treurig 
zijn, indien zij zich meer verheugde in het deelen in zijne 
eer, dan in den omgang met hemzelven? En moet de ge
meenschap met Jezus in het Vaderhuis ons niet meer 
waard zijn dan de heerlijkheid, waarin wij met Hem dee
len zullen? Moeten wij niet reeds nu in den geest die 
gemeenschap met Jezus hebben, welke wij eenmaal in 
werkelijkheid zullen genieten? Voorzeker. Nauwelijks was 
de Heer van den berg afgestegen, of Hij begint op de
zelfde vertrouwelijke wijze met zijne discipelen over zijn 
lijden en sterven te spreken, als Hij dit op den berg in 
de heerlijkheid met Mozes en Elias gedaan bad. Hoe tref
fend ! Het onderwerp van Jezus' onderhoud met de zijnen 
was hetzelfde aan den voet van den berg als boven op 
den berg — hetzelfde in de vernedering als in de heer
lijkheid. J a , hoewel de Heer nu verheerlijkt in den hemel 
is, en wij op deze aarde wandelen, kunnen wij die innige 
gemeenschap en dien vertrouwelijken omgang met Hem 
genieten, welke Mozes en Elias op den berg, en zijne dis
cipelen gedurende Jezus' omwandeling op aarde, genoten. 
Merkwaardig is in dit opzicht hetgeen wij na de bekee
ring van Saulus op den weg naar Damaskus lezen. De 
Heer zegt tot Ananias: »Ga in de straat, genaamd de 
rechte, en vraag in het huis van Judas naar eenen, 
met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt,'' De 
Heer geeft alzoo de meest nauwkeurige opgaaf van de 
plaats, waar Saulus vertoefde; wij zouden zeggen, hij gaf 
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zijn adres op. En Ananias antwoordt: «Heer! ik heb uit 
velen gehoord van dezen man, hoeveel kwaad hij uwen 
heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; en heeft hier macht 
van de overpriesters, om te binden allen, die uwen naam 
aanroepen." Ananias brengt alzoo op de meest vrijmoedige 
en vertrouwelijke wijze zijne bezwaren in het midden. En 
de Heer antwoordt: »Ga heen; want deze is mij een 
uitverkoren vat, enz." Hierdoor neemt Hij al de bezwaren 
zijns dienaars weg, die daarop in blijde gehoorzaamheid 
den last, hem opgedragen, volbrengt. Welk een onuit
sprekelijk voorrecht! Zóó nabij zijn wij Jezus gebracht, 
en zóó nabij is Jezus tot ons gekomen, dat wij met Hem 
kunnen spreken, gelijk een vriend spreekt met zijnen 
vriend. Mochten wij veel van dien zaligen omgang ge
nieten ! 

Maar wij leeren hier nog meer. Toen Mozes en Elias 
in de wolk ingegaan waren, kwam er een stem uit de 
wolk, die zeide: » Deze is mijn geliefde Zoon: hoort Hem!" 
Het is geen gebod, om den Zoon lief te hebben en ons 
in Hem te verblijden, hetwelk ons hier gegeven wordt; 
neen! wij vinden hier geheel iets anders, iets veel heer-
lijkers. De Vader geeft getuigenis omtrent zijnen Zoon; Hij 
deelt ons zijne gedachten omtrent Hem mede. Deze is mijn 
geliefde Zoon. Die arme, nederige man, die geen plaats 
heeft, waar hij zijn hoofd kan neerleggen, door allen 
gehaat en vervolgd, is mijn geliefde Zoon: hoort Hem! 
Welk een genade! Gelijk de Heer Jezus ons in Joh. 17 
doet hooren, hoe Hij tot den Vader spreekt, en met den 
Vader gemeenschap oefent, zoo laat de Vader ons hier 
hooren, welk een waarde zijn Zoon voor Hem en voor ons 
heeft. Zie, dat is ware gemeenschap! Wat is gemeenschap 
anders dan dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten, dezelfde 
vreugde te hebben. Als ik zeg, gemeenschap met de broe
ders te hebben, dan moet ik dezelfde vreugde, dezelfde 
gedachten, hetzelfde voorwerp der beschouwing hebben. 
Welnu, de Vader zegt van Christus, ten aanhoore van ons: 
«Deze is mijn geliefde Zoon;" en Hij voegt er bij: «hoort 
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Hem!" Het voorwerp van Gods liefde en welbehagen is 
dus het voorwerp onzer aanschouwing en onzer vreugde. 
Waarlijk, God kon ons geen grooter voorrecht, geen 
heerlijker genade geven! 

Nog een andere gewichtige waarheid wordt ons hier 
geleerd. Mozes en Elias stellen de wet en de profeten voor. 
Mozes werd door de Joden bijna als een God vereerd, 
en Petrus rekende het voor zijnen Meester een groote eer, 
met Mozes en Elias in gemeenschap te zijn, en wilde drie 
tabernakelen voor hen bonwen, opdat zij daar met elkan
der zouden blijven. Doch wat gebeurt er? Nauwelijks heeft 
hij deze woorden gesproken, of er kwam een wolk, en 
neemt Mozes en Elias weg voor zijne oogen, en Jezus 
wordt alleen gelaten en een stem kwam uit de wolk: 
» Deze is mijn geliefde Zoon: hoort Hem!" Mozes en Elias 
moesten verdwijnen en Jezus alleen overblijven. De wet en 
de profeten verdwijnen, Jezus blijft; en naar Hem alleen 
moeten wij hooren. Niet dat de wet en de profeten geen 
waarde voor ons hebben, en ons niet door God zijn gege
ven; o ja! zij getuigen van Christus en van de heer
lijkheid, die komen zal; en het geheele Oude Testament 
is ons gegeven als het Woord van God, en is nuttig tot 
leering, tot wederlegging, tot onderwijzing, die in de 
godzaligheid is. De Heer Jezus zelf gebruikte Mozes en 
de profeten, om den duivel te verslaan en de farizeën den 
mond te stoppen. Maar voor Christus moeten wet en pro
feten verdwijnen. Naar Hem alleen moeten wij hooren. 
»God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vade
ren gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze 
laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon." (Hebr. 
1 ; 1.) De wet is goed, als iemand die wettelijk gebruikt; 
maar zij kan ons niets geven. Zij kan eischen, en omdat 
wij niet zijn, zooals zij verlangt dat wij zijn zullen, ons 
verdoemen, maar zij kan ons niets geven. Jezus alleen 
kan ons alles geven, wat wij voor dit en het eeuwige 
leven behoeven. Hij is het eenige voorwerp onzes geloofs 
en onzer beschouwing. Een geheel nieuwe bedeeling is 
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aangebroken. Alles verdwijnt, zelfs de door God aan 
Israël gegeven godsdienst; Jezus alleen blijft, en de 
Vader in den hemel zegt ons, naar Hem alleen te hooren. 
Voorzeker, dit is een allerbelangrijkste waarheid. Hoe
zeer zijn wij geneigd ons vast te houden aan hetgeen oud 
en eerbiedwaardig is in onze oogen. Hoe moeielijk was 
het voor de apostelen en de eerste christenen de joodsche 
eeredienst geheel vaarwel te zeggen; en hoe moeielijk valt 
het duizenden christenen de menschelijke instellingen te 
verlaten, en zich alleen aan Jezus en de door Hem ge
openbaarde waarheid vast te houden. Hoe velen keeren tot 
Mozes en de profeten terug, die zich alleen in Jezus 
moesten en konden verblijden. O , moge de Heer onze 
oogen openen, opdat wij leeren verstaan, dat Mozes en 
Elias, wet en profeten, menschelijke instellingen en aard-
sche godsdienst verdwijnen, en Jezus alleen blijft, voor 
wiens lessen wij een geopend oor moeten hebben. 

Staan wij nu nog een oogenblik stil bij de discipelen. 
Lukas deelt ons mede, dat Jezus Petrus en Johannes en 
Jakobus medenam, en op den berg klom om te bidden. 
Jezus wenschte, gelijk Hij zoo dikwijls deed, den nacht 
door te brengen in het gebed; en terwijl Hij bad , werd 
de gedaante zijns aangezichts veranderd. En wat deden 
de drie discipelen in dien tijd? Zij sliepen. «Petrus nu," 
zoo lezen wij, »en die met hem waren , waren met slaap be
zwaard; en ontwaakt zijnde, zagen zij zijne heerlijkheid, 
en de twee mannen, die bij Hem stonden." Evenmin als 
in Gethsémané konden zij hier met Hem waken. Het is 
wel opmerkelijk, dat Jezus bij twee gelegenheden zijne 
drie discipelen met zich nam, opdat zij met Hem zouden 
waken en bidden, en dat zij bij beide gelegenheden slie
pen — op den berg, terwijl Hij verheerlijkt werd; in Geth
sémané, toen Hij leed. Ziedaar de mensch. Hij kan noch 
in de heerlijkheid, noch in het lijden gemeenschap hebben 
met Jezus. De Heilige Geest kan ons daartoe in staat 
stellen, maar de mensch op zichzelven is er niet bekwaam 
toe. » De geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak," 
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zeide de Heer in Gethsémané. Ach! hoe menigmaal zijn 
wij aan de discipelen gelijk. Wij slapen zoo vaak, als Je
zus ons zijne heerlijkheid wil openbaren of ons gemeen
schap wil geven aan zijn lijden. En hoeveel verliezen wij! 
Het is waar, de discipelen zagen de heerlijkheid en ver
blijdden er zich in , zóó zelfs, dat zij tabernakelen wilden 
maken om daar te blijven; doch zij vernamen niets van 
het onderhoud, hetwelk Jezus met Mozes en Elias had. 
En zoo gaat het ons. Hoeveel meer zouden wij genieten, 
als wij altijd nuchteren en wakende waren! De Heer wil 
ons zoo gaarne zijne heerlijkheid openbaren en zijne ge
dachten mededeelen. Het is zijne vreugde, ons de heer
lijke zegeningen en voorrechten te doen genieten, die Hij 
voor ons verworven heeft. Mochten wij steeds begeerig 
zijn in zijne zalige gemeenschap te leven! 

De twee tronen. 
Wij wenschen onze lezers een oogenblik te bepalen bij 

twee tronen, welke ons in de Heilige Schrift worden 
voorgesteld; de eene in het zesde hoofdstuk van Jesaja en 
de andere in het twintigste hoofdstuk van de Openbaring. 
De Heer zelf moge de lessen, die daaruit te trekken zijn, 
op ons hart en geweten toepassen, en ons de waarheid 
doen verstaan, opdat de waarheid ons vrijmake! 

1. »In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zoo zag 
ik den Heer, zittende op een hoogen en verheven troon, 
en zijne zoomen vervullende den tempel. De serafs ston
den boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen: met twee 
bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij 
zijne voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot 
den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heer 
der heirscharen! De gansche aarde is van zijne heerlijk
heid vol! zoodat de posten der dorpels zich bewogen van 
de stem des roependen; en het huis werd vervuld met 
rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een 
man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden 
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eens volks, dat onrein van lippen i s , want mijne oogen 
hebben den Koning, den Heer der heirscharen, gezien." 

Welk een ernstig en plechtig tooneel! De troon van den 
heiligen God staat hier voor ons, en wij zien welk een uit
werking het aanschouwen van dien troon had op het hart van 
een mensch van gelijke beweging als wij. Het is een ernstige 
zaak ons in de tegenwoordigheid van God te bevinden, 
onszelven in het licht zijner heiligheid en rechtvaardig
heid te aanschouwen, en een stem te hooren, die de pos
ten der dorpels kan bewegen. Waar dit plaats heeft, is 
er een waarachtig werk van den Heiligen Geest. De 
mensch ziet zich dan in zijn waren toestand. De ge
heime drijfveeren zijns harten worden blootgelegd. Hij ziet 
niet alleen zijne daden, maar zijne natuur; niet alleen 
hetgeen hij gedaan heeft, maar hetgeen hij is. Hij blijft 
niet meer stilstaan bij hetgeen hij niet is , maar hij ziet 
zichzelven in zijne ware gedaante. De verloren, geheel 
verdorven toestand van den mensch wordt door hem ge
zien en erkend. Hij gevoelt, dat hij door en door slecht 
is, en in de tegenwoordigheid van God niet bestaan kan. 

Zoo was het met Jesaja, toen hij zichzelven aanschouwde 
in het licht van Gods heiligheid. Hij zag wie hij was. En 
wat was het gevolg? Hij riep uit: aWee mij, want ik 
verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben." En 
hij voegt er zeer merkwaardig bij: »Want mijne oogen 
hebben den Koning, den Heer der heirscharen, gezien." 
Dit was de reden, waarom hij uitriep: »Wee mij, want 
ik verga!" Het gezicht van Gods heiligheid ontdekt ons 
aan onszelven. In de tegenwoordigheid zijner heerlijkheid 
kan geen eigengerechtigheid bestaan. Gods licht bestraalt 
de duisterste schuilhoeken des harten. Zelfs het verborgenste, 
en wat reeds lang vergeten was, wordt daar openbaar. 
Het geweten is ontwaakt, het hart is ontdekt, de Heilige 
Geest ligt den sluier op, en men schrikt voor zichzelven. 
Geen wonder, dat men uitroept: »Wee mij, want ik verga!" 
Men kan niet anders. De aanblik van den heiligen God 
noodzaakt daartoe. Toen Petrus Jezus in zijne goddelijke 
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macht aanschouwde, riep hij uit : »Ga uit van mij, ik 
ben een zondig mensch." Toen Johannes op Patmos den 
Heer in zijne heerlijkheid, als den Eechter der gansche 
aarde zag, viel hij als dood voor zijne voeten, 

Vroeg of laat moet gij allen, waarde lezers! tot deze ont
dekking komen. Het is maar een kwestie van tijd. Er mogen 
dagen, maanden of jaren verloopen , het oogenblik komt 
evenwel zeker, dat gij de waarheid aangaande uwen toe
stand zult erkennen, dat gij zult uitroepen: »Wee mij , 
want ik verga!'' Hoe ontzettend evenwel, wanneer gij 
deze ontdekking zult maken, als het te laat is! Hoe ver
schrikkelijk te ontwaren , dat gij niet alleen vergaat, maar 
dat gij voor eeuwig verloren zijt! En toch zal dit met 
allen het geval zijn, die zich hier niet aan de gerechtig
heid Gods willen onderwerpen. Alle menschen moeten 
zichzelven aanschouwen in het licht van Gods heiligheid — 
hetzij hier of voor den rechterstoel van Christus. Ontzet
tende gedachte, als een arm zondaar te staan voor den 
rechterstoel van den heiligen en rechtvaardigen God; daar 
te staan zonder Verlosser, zonder Eén, die de straf in 
onze plaats gedragen heeft! 

Doch dit is niet noodig. Neen, Gode zij dank! er is een 
Verlosser, er is een Plaatsvervanger De troon, door Jesaja 
gezien, had een bijzonder karakter. Er was een altaar 
voor dien troon. Hoor wat hij ons mededeelt. »Maar een 
van de serafs vloog tot mij , en had een gloeiende kool in 
zijne hand, die hij met de tang van het altaar genomen 
had. En hij roerde mijnen mond daarmede aan, en zeide: 
Zie, deze heeft uwe lippen aangeroerd; alzoo is uwe mis
daad van u geweken, en uwe zonde is verzoend." Zoodra 
Jesaja zich aan de gerechtigheid Gods onderwierp, door 
uit te roepen: «Wee mij , want ik verga !" werd hij in ver
binding met het altaar gebracht, en zijne misdaad was gewe
ken, en zijne zonde verzoend. Hoe onuitsprekelijk heerlijk! 
Zonder bioedstorting is er geen vergeving, zegt de Schrift. 
Maar God heeft in zijne genade een altaar gegeven, een 
offer toebereid. Eicht uw blik naar Golgotha. Zie daar 
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het altaar en het offer. Jezus is het door God uitverko
ren offerlara. Hij werd tot zonde gemaakt aan het kruis; 
Hij droeg onze zonden in zijn lichaam op het hout; en 
daarom trof Hem Gods gerechtigheid. Hij werd van God 
verlaten; Hij stierf. Hij heeft het werk der verzoening en 
verlossing volbracht. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Al 
wie zich aan de gerechtigheid Gods onderwerpt; al wie 
uitroept: «Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man 
van onreine lippen ben . . . . want mijne oogen hebben 
den Koning, den Heer der heirscharen, gezien," wordt 
in verbinding gebracht met Jezus, en ontvangt deel aan 
het door Hem volbrachte verzoeningswerk. De misdaad 
is dan geweken, de zonde is verzoend. De schuld, door 
het licht van den troon geopenbaard, wordt door de ge
nade van het altaar weggenomen. In het licht van Gods 
heiligheid zag Jesaja wie hij was, en de seraf zegt in 
dien toestand tot hem: »uwe misdaad is geweken, uwe 
zonde is verzoend." En merken wij wel op, dat een van 
de serafs , die geroepen hadden : » Heilig, heilig, heilig is 
de Heer der heirscharen!" tot Jesaja gezonden werd, om 
hem die boodschap van genade te brengen. »De genade 
heerscht door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door 
Jezus Christus, onzen Heer." Door de verbinding met 
het altaar kunnen wij staan voor den troon van den hei
ligen God. Waar de misdaad geweken en de zonde ver
zoend is, kunnen wij het licht van Gods heiligheid verdragen. 
Hoe onuitsprekelijk heerlijk! O, mochten onze harten 
deze heerlijke waarheid volkomen verstaan, mochten wij 
in haar rusten, zoodat wij zonder vrees kunnen denken, 
niet alleen aan onze zonden, maar zelfs aan de openba
ring voor den rechterstoel van Christus 

2. Doch bepalen wij onze aandacht bij een anderen 
troon, waarvan wij lezen in Openb. 20. •> En ik zag een 
grooten witten troon, en degene, die daarop zat, van wiens 
aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats 
is voor die gevonden. En ik zag de dooden, klein en groot, 
staande voor God; en de boeken werden geopend. En een 
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ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doe
den werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschre
ven was, n a a r h u n n e w e r k e n . En de zee gaf de 
dooden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven 
de dooden, die in hen waren; en zij w e r d e n g e o o r 
d e e l d , een i e g e l i j k n a a r h u n n e w e r k e n . En de 
dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; 
dit is de tweede dood. En zoo iemand niet gevonden werd 
geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in 
den poel des vuurs." 

Dit is de troon des oordeels. Hier vinden wij geen ge
nade, geen ontferming. Tevergeefs zoeken wij naar een 
altaar in de nabijheid van dezen troon. Niets dan. oordeel 
is hier te vinden. »De boeken werden geopend" — die 
ernstige getuigen van het leven en het gedrag van ieder 
mensen in het bijzonder. Niets blijft er verborgen. Alles 
komt in het licht — in het licht van den troon des le
venden Gods. En niemand kan daaraan ontkomen. Het 
oordeel zal persoonlijk zijn; »een i e g e l i j k n a a r zi jne 
w e r k e n." Letten wij wel op het karakter van dit oor
deel: »een iegelijk n a a r zijne w e r k e n . " Het is een 
grove dwaling te denken, dat de mensch alleen zal geoor
deeld worden om zijne verwerping van het Evangelie. 
Het is' waar, dat de verwerping van het Evangelie, 
waar dit ook gehoord is, den mensch laat op den grond 
des oordeels; maar het oordeel zal, in ieder geval, zijn 
naar 's menschen werken. De Apostel leert ons uitdruk
kelijk in Efez. 5 : 3—6 en in Kol. 3 : 5 , 6, dat de toorn 
Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid om 
zekere zonden, die hij opnoemt. Met één woord, het is 
volkomen duidelijk uit de Schrift, dat een iegelijk, «klein 
en groot," geoordeeld zal worden naar zijne werken. Ern
stige waarheid! Een iegelijk, die sterft in zijne zonden, 
die onboetvaardig, onbekeerd, ongeloovig sterft, zal ver
antwoording van al zijne daden moeten afleggen. Al zijne 
daden zullen, met vlammend schrift, staan op de tafelen 
zijns geheugens en zijns gewetens — allen zullen gezien 
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worden in het licht van dien troon, waarvoor niets ver
borgen is, en waaraan niemand ontkomen kan. 

Hoe ontzettend om voor den troon des oordeels te staan! 
Hoevelen zullen daar uitroepen:»Wee mij , want ik verga!" 
Maar daar zal geen altaar zijn! Geen vliegende seraf! 
Geen gloeiende kool! Geen vergeving! Geen genade! 
Wat zal er dan zijn? »De poel des vuurs!" Het kan onmo
gelijk anders , indien het oordeel zal zijn »naar eens iegelijks 
werken." Het onuitblusschelijk vuur en de worm, die niet 
sterft, moet het noodzakelijk oordeel zijn van allen, die 
voor den grooten witten troon staan. De mensch moge 
dit loochenen; hij moge trachten de gedachte daaraan van 
zich te zetten; hij moge er over redeneeren; maar al 
zijne redeneeringen, en al zijne filosofie, en al zijne 
geleerdheid, en al zijne kritiek kan nooit het duide
lijk en plechtig getuigenis der Heilige Schrift te 
niet doen. Dat getuigenis bewijst, boven allen twijfel, 
ten eerste, dat zij, wier namen geschreven zijn in het 
boek des levens, in het geheel niet zullen komen in het 
oordeel, omdat Christus in hunne plaats geoordeeld werd; 
en ten tweede, dat zij, wier namen niet geschreven zijn 
in het boek des levens, geoordeeld zullen worden naar 
hunne werken, en zullen geworpen worden in den poel 
des vuurs. O, waarde lezer! neem — indien gij het nog 
niet gedaan hebt - uwe toevlucht tot den troon der ge
nade, opdat gij den toekomenden toorn moogt ©ntvlieden! 

De christelijke wandel. 

In het vierde en vijfde hoofdstuk van den brief aan de 
Efeizërs vinden wij de grondslagen van den christelijken 
wandel en de verhevenheid van de beginselen, waardoor 
hij bestuurd wordt, op een merkwaardige wijze ons voorgesteld. 

In hoofdst. 4 begint de Apostel zijne vermaningen ten 
opzichte van den christelijken wandel, nadat hij de chris
telijke leer omtrent onze vereeniging met den God en 
Vader van onzen Heer Jezus Christus en omtrent de be-
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trekking van de Gemeente tot Christus duidelijk ontwik
keld had. Zij moesten niet wandelen, zooals de heidenen, 
in de ij delheid l huns gemoeds; want zulk een wandel 
behoorde tot hunnen vroegeren toestand van geheele ver
vreemding van God. Zij hadden Christus niet alzoo geleerd, 
indien zij anders 1-door Hem geleerd5waren geworden, 
gelijk de waarheid in Jezus is , dat zij namelijk den ouden 
mensch uitgedaan en den nieuwen mensch aangedaan had
den, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en 
heiligheid. Wantjde waarheid in Jezus is niet, dat wij 
den ouden mensch moeten uitdoen, maar dat wij hem, 
als met Christus fopgestaan, uitgedaan en den nieuwen 
mensch aangedaan hebben. 

Dit is het eerste beginsel van den christelijken wandel. 
Wij hebben den nieuwen mensch aangedaan; en zijne na
tuur is, naar God geschapen te zijn. Er is hier geen spraak 
van den toestand, waarin Adam vóór den val was. De 
nieuwe mensch is geschapen naar de gedachten, welke 
God over goed en kwaad heeft. Welk een onuitspre
kelijk voorrecht! De nieuwe, uit God geboren mensch 
is naar zijne natuur het afschijnsel van de natuur van 
God. Daarom zegt Johannes: »Hij kan niet zondigen, 
omdat hij uit God geboren is-" Ook-lezen wij in den 
brief aan de Kolossensen: »vernieuwd tot kennis naar het 
evenbeeld desgenen 5 die hem geschapen heeft/' Om een 
christelijken wandel te kunnen leiden, is derhalve een 
natuur noodzakelijk, die van God komt, geschapen als de 
uitdrukking en het afschijnsel van hetgeen Hij in ware 
gerechtigheid en heiligheid is; en deze natuur, dit leven 
heeft ieder waar geloovige. 

De tweede grondslag is de tegenwoordigheid des Hei
ligen Geestes. «Bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, 
door welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing." 
(vs. 30.) God zelf woont in ons door den Geest; en niets 
moet in ons gebeuren, wat zulk een Geest onwaardig is. 
Onze wandel moet openbaren hetgeen God zelf kenmerkt; 
want zijn Geest werkt in ons. Daarom vinden wij hier 
ook de liefde en niet alleen de gerechtigheid en de hei
ligheid. Wij vergeven elkander, gelijkerwijs God in Chris
tus ons vergeven heeft. Daar Christus opgevaren is, en 
alzoo de gerechtigheid van God vastgesteld is, en wij zelf 
door het bloed van Christus volkomen gereinigd zijn, zoo 
is de Heilige Geest nedergedaald, en heeft de lichamen 
der geloovigen tot zijnen tempel gemaakt. Dit is het zegel 
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Gods, dat op hen gedrukt is, het onderpand hunner vol
komene verlossing en van hun aandeel aan de erfenis in 
heerlijkheid. 

Het vierde hoofdstuk leert ons derhalve, dat de wandel 
des christens een openbaring van de goddelijke natuur en 
van de wegen Gods in genade moet zijn. Het vijfde hoofd
stuk leert ons nog andere dingen. Wie was de volmaakte 
uitdrukking van deze goddelijke natuur hier beneden? De 
Heer Jezus zelf, het beeld des onzienlijken Gods. En in 
Hem hebben wij daarom het model, waarnaar wij ons vor
men moeten, en het voorbeeld van een waarlijk christe-
lijken wandel. 

«Zijt dan navolgers Gods!" Had ik geen recht, toen ik 
van de verhevenheid der christelijke beginselen sprak? 
Zijt dan navolgers Gods! Als dezulken, die zijne natuur 
deelachtig en de woning zijns Geestes geworden zijn, zijn 
wij geroepen, Hem na te volgen. Gelijk ik reeds opmerkte, 
is Christus hiervan het volmaakte voorbeeld, want de Hei
lige Geest voegt er bij: »En wandelt in de liefde, gelij-
kerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en zichzelven 
voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slacht
offer Gode tot een weiriekenden reuk." Door deze woorden 
wordt ons nog een ander beginsel van den christelijken 
wandel blootgelegd. De liefde, waarvan hier gesproken 
wordt, heeft niet het karakter van die goddelijke liefde, 
die, als zij gekrenkt is, bereid is te vergeven, omdat zij 
boven het kwaad verheven is, gelijk God de zonde tegen 
Hem om Christus wil vergeeft; maar hier is spraak van 
een volkomen overgave aan God. Het is niet meer de wet, 
welke gebiedt den naasten lief te hebben als zichzelven, 
en er wordt hier niet gesproken van God met geheel het 
hart lief te hebben, waarbij vooropgesteld wordt, dat het 
kwaad niet meer bestaat; maar er wordt gesproken over 
een overgave, die het kwaad kent, en het als een gele
genheid voor het uitoefenen van liefde beschouwt. Men 
geeft zich over voor anderen. De mensch nu moet een 
beweegreden, een voorwerp der liefde hebben; en opdat 
de liefde volmaakt zij, moeten de beweegreden en het 
voorwerp ook volmaakt zijn. Wanneer men zich voor 
iemand opoffert, zoo kan dit uit een edel beginsel geschie
den; maar indien het voorwerp onvolmaakt is, dan verheft 
de liefde zich niet, en kan zich niet verheffen boven haar 
voorwerp. Deze beide beginselen vinden wij in Christus. 
Hij heeft zich overgegeven voor behoeftige wezens — voor-
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werpen zijner ontfermende liefde; maar Hij heeft zichzelven 
Gode, het oneindig volmaakte Wezen, opgeofferd, en alzoo 
een volmaakt voorwerp voor zijne liefde gekregen, hetgeen 
niet het geval zou geweest zijn, indien Hij zich alleen 
aan ons en voor ons gegeven had. 

Evenzoo moeten wij wandelen, altijd bereid, ons voor 
onze broeders op te offeren; doch dit zal nooit kunnen 
geschieden, indien wij ons niet aan Christus opofferen, 
Wien wij als een rechtmatig verkregen eigendom toebehoo-
ren. De regel van ons gedrag is alzoo geen andere dan 
die wij bij God zelf vinden, en Christus zelf is in zijn 
leven op aarde ons voorbeeld. Van ons wordt niet gezegd, 
dat wij de liefde zijn; want dit is alleen waar van God. 
Hij is de liefde, en Hij heeft ons lief zonder beweegreden; 
Hij heeft ons lief, omdat Hij de liefde is. Dit kan bij een 
schepsel het geval niet zijn. Wij kunnen Hem navolgen; 
maar de liefde, die zich uit haarzelve en zonder eenige 
beweegreden tot anderen neigt, behoort aan God alleen. 

Zoo is het ook met het licht. Het is de tweede naam, 
welken God zichzelven geeft, om uit te drukken, wat 
Hij is. Ook Christus was hier beneden het licht der we
reld. Wij waren in de duisternis; nu zijn wij licht in 
den Heer. In den brief aan de Filippensen zien wij, dat 
de Apostel hetgeen van Christus kan gezegd worden, op 
ons toepast. »Onberispelijk en oprecht, kinderen Gods 
zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en ver
draaid geslacht, onder welken gij schijnt als lichten in de 
wereld." In zooverre wij Christus als leven in ons hebben, 
hebben wij deel aan deze natuur. De beide namen, die 
God zich geeft, om uit te drukken, wat Hij is, namelijk 
licht en liefde, worden de uitdrukking, van hetgeen de 
christen in zijnen wandel moet zijn. 
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Balak, Bileam en Israël. 
(Num. 22—24.) 

Het is hoogst belangrijk bij het bijzondere karakter van 
deze profetie stil te staan. Jehova trekt, zonder dat Israël 
er iets van vermoedt, partij voor zijn volk tegen den vijand. 
Wij vinden hier geen beroep op het geweten des volks, 
zooals in andere profetieën, en geen voorzeggingen, die het 
geloof van het overblijfsel moeten versterken te midden van 
de aanvallen des vijands. liet volk vermoedde niets van 
hetgeen er gebeurde. Misschien murmureerde het ter zelf-
der tijd in zijne tenten tegen de wegen van God. Tegen 
den wil van Balak en Bileam openbaart God hier zijne 
gedachten over Israël, en brengt daardoor den vijand ge
heel in verwarring. En ofschoon deze profetie in letterlij
ken zin het volk Israël tot voorwerp heeft, zoo stelt zij 
ons toch in een rnimeren zin ons deel voor oogen: onze 
afzondering, onze rechtvaardigmaking, onze schoonheid in 
Gods oogen en de kroon der heerlijkheid in de komende 
ster van Jakob, van Christus zelf in heerlijkheid. 

Israël was gelegerd in de vlakten van Moab; alleen de 
Jordaan was nog tusschen hen en het land der belofte. 
Maar hadden zij het recht om er in te gaan? Indien de 
vijand ze niet door geweld kan verhinderen, dan zal hij 
trachten ze onder den vloek te brengen, dien zij wel ver
diend hadden. Balak zendt tot Bileam. De groote vraag 
in dit treffend tooneel is: — Zal het den Satan gelukken, 
het volk van God te vervloeken, zoodat het in het land 
der belofte niet kan ingaan? Er is hier geen spraak van 
de verlossing en van de vreugde daarover bij het begin 
van hunnen tocht, neen! er is hier spraak van de laatste 
schreden op deze baan, nadat hunne ontrouw openbaar 
geworden was. Kan de vijand onder zulke omstandigheden 
den intocht verhinderen? Geenszins. Wel moest Mozes in 
dezelfde vlakte, verontwaardigd over het gedrag van het 
volk, uitroepen: »Gij zijt een wederspannig en hardnek
kig volk van den dag af, dat ik u gekend heb." En wij 
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weten bet maar al te goed, hoe hardnekkig het israëlieti-
sclie volk was. En wat zegt Goei van dit volk door den 
mond van den naar schatten verlangenden Bileam? "Hij 
s c h o u w t n i e t a an de onge rech t i ghe id in J a k o b , 
ook z i e t Hij n i e t a a n de b o o s h e i d in I s r a ë l . " 
Welk een getuigenis! Welk een oneindige genade! Welk 
een volmaaktheid in de wegen Gods! God ziet den waren 
toestand; Hij vergist zich niet; Hij spreekt de waarheid 
naar zijne volmaakte, oneindige wijsheid: Hij kan geen 
ongerechtigheid in zijn verlost volk aanschouwen. Hoe zou 
Hij ongerechtigheid kunnen zien in hen, die door het bloed 
des Lams gewasschen zijn? Wel ziet en oordeelt Hij alles, 
wat verkeerd is, in zijne wegen met het volk; maar tegen
over den vijand is het een kwestie van gerechtigheid. God 
ziet, dat Hii, naar het raadsbesluit zijner genade, een 
rantsoen gegeven heeft, zoodat de zonden zijns volk ver
zoend zijn. Hij kan in gerechtigheid deze zonden niet zien. 
Daarom is de mond van den verklager verplicht om te 
getuigen, dat er geen ongerechtigheid is, en dat geen macht 
tegen Jakob bestaan kan. Hoe heerlijk en vertroostend 
voor ons te zien, dat God handelt en oordeelt naar zijne 
eigene gedachten! Van het begin tot het einde heeft Hij 
gedachten des vredes over ons. Hij heeft alles gedaan, 
wat er noodig was, om al zijne eigenschappen met de 
eeuwige gerechtigheid te verzoenen. Het geloof grijpt deze 
gedachten aan, en vertrouwt daarop. Daaruit ontspringt 
vreugde en vrede. Terwijl de tegenwoordigheid van God 
in het midden van zijn volk, en zijn oordeelen van alles 
wat onrein is, de praktische heiligheid verzekert en staande 
houdt, handelt God, in spijt van den vijand, naar zijne 
eigen gedachten. 

Bileam had een ellendig karakter. Gedwongen van verre 
de zegeningen te aanschouwen, die God over zijn volk 
wilde uitstorten, gaat hij later zich er op toeleggen, om het, 
zoo mogelijk, door de zonde ten val te brengen, meenende 
dat, de rechtvaardige God geen zondig volk kan zegenen. 
Een grootere boosheid kan men zich moeielijk voorstellen. — 
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Staan wij een oogenblik bij de bijzonderheden dezer ge
schiedenis stil. 

Balak zoekt Bilearn op. Bileam geeft voor, dat hij den 
Heer moet vragen, hetzij uit onwillekeurige vrees, of om 
in de oogen van anderen den schijn aan te nemen, alsof 
hij alles deed door de macht van Jehova. En werkelijk 
treedt God tusschenbeide, en verschijnt aan Bileam. Hij 
neemt de zaak zijns volks in de hand, en oefent zijne 
macht uit over de onrechtvaardige ziel van Bileam tegen 
diens wil; want Bileam begrijpt niets van de bedoelingen 
Gods. God zeide: «Gij zult met hen niet trekken, gij zult 
dat volk niet vloeken, want het is gezegend.'' En wat zegt 
Bileam? »De Heer weigert mij toe te laten met ulieden 
te gaan." Hij zou gaarne gegaan zijn; zijn hart verlangde 
naar de belooning van Balak; alleen de vrees voor Jehova 
hield hem terug. Hij had geen begrip van de zegeningen 
des volks; hij kende niets van de volheid der genade, en 
was ongevoelig voor de vreugde, welke God heeft in zege
nen. En bijgevolg toen de verzoeking herhaald werd, 
huichelt hij godvruchtigheid, doch dringt er tevens bij de 
boden van Balak op aan, dat zij nog één nacht zouden 
wachten, opdat hij tijd zou hebben te hooren, wat de Heer 
hem verder zou zeggen. Wat had hij nog noodig te weten 
omtrent een uitnoodiging het volk te vloeken, waarvan God 
gezegd had: het is gezegend? Hij verried hierdoor niet de 
minste overeenstemming te hebben met de gedachten van 
God; hij werd in al zijne handelingen alleen geleid door 
de vrees voor de gevolgen. Anderszins zou hij zóó geluk
kig geweest zijn in den zegen van het volk, dat hij de 
uitnoodiging om het te vloeken met verontwaardiging van 
zich zou, gewezen hebben. 

Evenwel bedient God zich van Bileam om een heerlijk 
getuigenis omtrent zijn volk te geven, hoewel Hij tegelij
kertijd de booze wegen van den profeet veroordeelt. God 
toont hem, dat zijne verkeerdheid en dwaasheid grooter 
waren dan die van de ezelin, waarop hij reed. Nogtans 
laat de Heer hem verder gaan. Dat Hij hem tegentreedt 
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op den weg, moet alleen daartoe dienen, om Bileam te 
dwingen, dat hij getrouw zou uitspreken het geenGod beslo
ten had hem in den mond te geven. Het is duidelijk uit 
de geheele geschiedenis, dat Bileam tooverij met den naam 
van Jehova vereenigd had, en dat hij langs dezen weg 
een werktuig van den duivel geworden was, en dat wel 
onder den dekmantel van onder de leiding van Jehova te 
staan. God verhindert en vernietigt ten behoeve van zijn 
volk alle macht des vijands, en dwingt Bileam uit te spre
ken, hetgeen Hij wilde, dat uitgesproken zou worden. 

Eindelijk bereikt Bileam de hoogte des bergs. Hij ziet 
het volk Israël gelegerd in de vlakte; en zijn mond opent 
zich om een van de merkwaardigste profetieën der Schrift 
uit te spreken. Deze profetie kan in vier deelen verdeeld 
worden. Zooals ik reeds opmerkte, heeft zij in den letter
lijken zin des woords alleen betrekking op Israël; doch 
wat hare beginselen betreft, kan zij op de gemeente toe
gepast worden. Het eerste gedeelte spreekt over de schei
ding van de wereld. »Ziet, dat volk zal alleen wonen, 
en het zal onder de heidenen niet gerekend worden.'' 
(h. 23 : 7— 10.) Het tweede gedeelte verklaart, dat de 
roeping Gods onberouwelijk is. God had de Israëlieten 
gezegend, zou Hij dit niet bevestigen'? Zij zijn gerecht
vaardigd en zonder gebrek voor God. Hij heeft hen uit 
Egypte geleid. Het volk heeft de »krachten van een een
hoorn;" en de vijand, die het vervolgt, vermag niets tegen 
hetzelve, (vs. 18—24.) — Toen Bileam zag, dat God niets 
anders wilde doen dan zegenen, onderwierp hij zich aan 
zijne macht, en ging ditmaal niet tot de tooverijen; en de 
Geest van God kwam op hem. Daar de rechtvaardiging 
van het volk geopenbaard was, kon de Geest van God 
getuigenis geven aan het volk, in plaats van dit getuige
nis alleen te bepalen bij de gedachten en plannen van God. 
Bileam ziet Israël van boven af; het gezicht des Almach-
tigen ziende, ziet hij het volk naar de gedachten van den 
Geest van God, zooals God zelf het aanschouwt. De oogen 
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der profetie. Het is opmerkelijk, dat de profeet het volk 
niet ziet in het bezit van Kanaan, noch in zijne blijvende 
woningen. O, neen! Bileam wendt zijn aangezicht naar 
de woestijn, en ziet de kinderen Israëls wonende in tenten. 
Daar ziet hen de Geest van God; en Hij beschrijft de 
schoonheid en de orde van het volk in de oogen Gods. 
De wateren der verfrissching zijn altijd bij hen; zij waren 
als boomen, die de Heer zelf geplant heeft; daarom zullen 
zij groot zijn ouder de heidenen, een bron van kracht en 
van vreugde. Zij drinken van de wateren Gods, en putten 
rijkelijk voor anderen. God had hen uit Egypte uitgevoerd; 
zij waren het werk van God; en de kracht van God zou 
met hen gaan tegen hunne vijanden. Met één woord, de 
Geest aanschouwt hunne schoonheid en kracht. Daarna 
spreekt hij — en dit is het vierde gedeelte — over de komst 
des Heeren, van de ster van Jakob, die de heerlijkheid 
des volks zal kronen, alleen met dit onderscheid, dat Hij 
voor Israël komt ten oordeel, voor de Gemeente daaren
tegen om in zijne heerlijkheid opgenomen en ter bruiloft 
des Lams geleid te worden. 

Het is van veel belang, de Gemeente van tijd tot tijd 
van bovenaf te beschouwen; wel is zij in de woestijn, 
maar naar Gods gedachten is hare schoonheid volkomen; 
zij is een paarl van groote waarde. In het leger beneden 
in de woestijn, hoeveel murmureeringen en klachten, hoe
veel onverschilligheid, welke vleeschelijke beginselen! Maar 
van bovenaf gezien, is alles volmaakt schoon voor hem, 
die het gezicht des Almachtigen heeft en wiens oogen ge
opend zijn. »Ik ben in twijfel over u ," zegt de Apostel, 
maar onmiddellijk daarop zegt hij: »Ik vertrouw van u, 
in den Heer." (Gal. 4 : 20; 5 : 10.) Wij moeten ons tot 
den Heer opheffen, dan deelen wij zijne gedachten van 
genade, dan zien wij de schoonheid van zijn volk, van zijne 
Gemeente door alles heen. Doen wij dit niet, dan zijn wij 
ontmoedigd of met het kwaad tevreden. Het gezicht des 
Almachtigen bewaart ons voor beide gevaren. Wij zijn dan 
in volle overeenstemming met de gedachten en raadsbe-
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sluiten Gods; en in plaats van ontmoedigd te worden door 
het zien van de zonden en gebreken om ons heen, arbei
den wij voort met vertrouwen op de goedheid en liefde 
des Heeren, en verkwikken wij ons telkens opnieuw in 
de onveranderlijkheid zijner gedachten, 

J. N. D. 

De eerste en tweede komst van Christus. 
Het heerlijke doel van de eerste komst van Christus op 

aarde wordt ons in Hebr. 9 : 26 duidelijk voor oogen ge
steld. »Nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen 
geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door zijns 
zelfs offerande." Hij, die reeds lang te voren door de 
joodsche offeranden afgeschaduwd was, verscheen zelf op 
den bepaalden tijd, om te vervullen hetgeen al de offeran
den des OudenTestaments niet vermocht hadden, namelijk 
de zonde te niet te doen. Wel konden die offeranden die
nen tot reiniging des vleesches, maar het geweten reinigen 
van booze werken, dat konden zij niet. Het bloed van 
stieren en bokken kon de zonden niet wegnemen. Maar 
het bloed van Gods Zoon heeft het gedaan. Jezus heeft 
onze zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. Alle 
onze zonden lagen op Hem; en daarom kwam op Hem 
de straf, die wij verdiend hebben. Door zijns zelfs offerande 
heeft Hij de zonde te niet gedaan. Op grond van zijn offer 
kan God nu tot allen, die in Jezus gelooven, zeggen: 
»Uwe zonden en uwe ongerechtigheden zal ik geenszins 
meer gedenken." (Hebr. 10 : 14, 17.) In Christus «hebben 
wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der mis
daden, naar den rijkdom zijner genade." (Efez. 1 : 7.) 

Doch niet alleen dit: Christus heeft meer gedaan. Hij 
heeft niet alleen onze zonden vergeven, en onze misdaden 
uitgewischt door zijn bloed; maar Hij heeft de zonde te 
niet gedaan. Wij hebben niet alleen gezondigd, maar wij 
zijn onder de macht der zonde. De zonden, die wij gedaan 
hebben, zijn de vruchten van den toestand, waarin wij van 
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natuur zijn. En aan dien toestand heeft Jezus een einde 
gemaakt. Hij heeft niet alleen onze zonden in zijn lichaam 
gedragen op het hout; maar Hij werd door God voor ons 
tot zonde gemaakt, Hij droeg op het kruis onze zonden; 
en Hij was op het kruis in den toestand, waarin wij van 
natuur zijn. In zichzelven was Hij rein en heilig; maar 
Hij werd onze Plaatsvervanger, en als zoodanig maakte 
God Hem tot zonde, en belaadde Hij Hem met onze zonden. 
Daarom hing Jezus drie uren in de duisternis, en was Hij 
van God verlaten. Daarom stierf Hij, de Rechtvaardige, 
voor de onrechtvaardigen. In zijne oneindige liefde stierf 
Hij den dood des zondaars, en deed daardoor de zonde 
volkomen te niet. Hij werd in onze plaats gestraft, van 
God verlaten en gedood; en daarom zijn wij, die in Jezus 
gelooven, volkomen vrij. » Door ééne offerande heeft Hij 
in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden." 
Er kan geen spraak meer zijn van de toerekening onzer 
zonden-, want Christus heeft ze gedragen in zijn lichaam 
op het hout. Maar evenmin kan er voor ons spraak zijn 
van het oordeel; want Christus werd in onze plaats ge
straft en geoordeeld. De zonde, die in ons woont, het 
vleesch, onze oude natuur, heeft Hij te niet gedaan. God 
ziet ons in Christus, niet alleen van de zonden bevrijd, 
maar aan de macht der zonde ontrukt. Wel is waar, woont 
de zonde in ons vleesch , zoolang wij hier beneden wande
len; maar die zonde in het vleesch is niet meer tusschen 
ons en God; zij is geoordeeld op het kruis van Christus, 
en door zijns zelfs offerande te niet gedaan. God ziet mij 
van die zonde en van het vleesch zóó ver gescheiden, als 
Christus zelf er van gescheiden is. En hoe ver is Christus 
er van gescheiden? Zoo ver als de hemel is van de aarde. 
Hij is in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de 
zonde te niet te doen, door zijns zelfs offerande; en nadat 
Hij de reinigmaking onzer zonden teweeggebracht had, 
heeft Hij zich gezet aan de rechterhand der Majesteit Gods 
in de hoogste hemelen. (Hebr. 1 : 3.) Christus opgestaan 
uit de dooden en opgevaren in den hemel, is het eeuwige 
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getuigenis, dat de zonde en de zonden, de wortel en de 
takken, voor altijd weggedaan zijn naar de eischen van 
Gods heiligheid en naar de behoeften des zondaars. Hij, 
die onze zonden droeg op het hout, die voor ons tot zonde 
gemaakt, en daarom door God verlaten werd, is door God 
opgewekt uit de dooden en gezet aan zijne rechterhand. 
Hij, die onze Plaatsvervanger was op het kruis, en die 
in onze plaats gestraft en geoordeeld werd, is nu in den 
hemel met eer en heerlijkheid gekroond. Waar zijn dus 
de zonden, die Hij droeg? Voor altijd verdwenen. Waar 
is de zonde, die ons onder hare macht had? Volkomen te 
niet gedaan. En waar is de geloovige? In Christus gezeten 
aan Gods rechterhand. Daarom kunnen wij zeggen: zoo 
ver de hemel verwijderd is van de aarde, ben ik verwij
derd van de zonde, want ik ben in Christus, en Christus 
is aan de rechterhand der Majesteit Gods in de hoogste 
hemelen met eer en heerlijkheid gekroond. 

Wat ontbreekt ons dan nog? Niets meer dan dit ééne: 
Jezus te zien gelijk Hij is en Hem gelijk te zijn. Wij zijn 
met Christus vereenigd, die voor ons den weg des doods 
en des oordeels gegaan is. Wij staan met Hem op de rots 
der opstanding; de dood en het oordeel zijn achter ons. 
In Christus zijn wij »uit den dood overgegaan in het le
ven." En nu verwachten wij niets anders dan Christus, 
en dat wel Christus komende in heerlijkheid. Nadat de 
Apostel ons het doel van Jezus eerste komst voor oogen 
gesteld heeft, zegt Hij ons, dat Jezus »ten anderen maal 
zonder zonde gezien zal worden van degenen, die Hem 
verwachten tot zaligheid." Z o n d e r z o n d e ; j a , want Hij 
heeft bij zijne eerste komst de zonde te niet gedaan. Hoe 
onuitsprekelijk heerlijk, geliefde broeders! Vestig uw oog 
op het kruis; daar ziet gij Jezus beladen met onze zonden, 
tot zonde voor ons gemaakt, gebogen onder het gewicht 
van Gods toorn. Vestig door het geloof uw blik op Jezus, 
zittende aan Gods rechterhand; daar is Hij met eer en 
heerlijkheid gekroond. En spoedig komt Hij weer; dan 
zult gij Hem zien z o n d e r z o n d e ; en dan zal Hij u op-
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nemen in zijne heerlijkheid. Alles wat er noodig was om 

ons voor de heerlijkheid en voor de tegenwoordigheid 

Gods bekwaam te maken, heeft Hij volbracht, toen Hij 

voor de eerste maal hier op aarde was; en nu ontbreekt 

ons niets dan die heerlijkheid te aanschouwen en met Hem 

te deelen. O , hoe gelukkig zijn on/.e har ten , als wij deze 

heerlijke waarheden verstaan! Onrust en vrees zijn daa 

oorgoed verdwenen; vrede en zaligheid vervult ons ha r t ; 

n met blijdschap verwachten wij e heerlijke komst 

an Jezus. 

J a , lieve lezer! de komst van Jezus is de verwachting 

der geloovigen. Jezus zal zonder zonde gezien worden door 

degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. Is het uit 

deze woorden niet zoo helder als de dag , dat het ware 

standpunt van den geloovige is , den Heer zelf te verwach

ten ? Hij heeft noch den dood, noch de een of andere 

voorzegde gebeurtenis te verwachten. Wel kan de dood 

komen, eer de Heer verschijnt; maar voor den geloovige 

is de dood geenszins het voorwerp zijner verwachting. 

Christus zelf is zijne »gelukzalige hoop," Wij moeten nooit 

toelaten, dat zich iets tusschen ons hart en den Heer 

dringe. En welk een heerlijke zekerheid geven ons de woor

den: n Hij zal verschijnen aan degenen, die Hem verwach

ten!" Zij zullen in hunne verwachting niet teleurgesteld 

worden. Hij zal zeker voor hen komen, hetzij zij »slapen 

of waken , " en zal met hen geopenbaard worden. » Ik kom 

weder , en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, 

waar Ik ben." ( Joh . 14,) En wederom: »Wanneer Chris

tus zal geopenbaard zijn, die ons leven i s , dan zult ook 

gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.'"' (Kol. 

3 : 4.) J a , de Heer zal spoedig ten anderen maal verschij

nen! De eerste maal kwam Hij om de zonde te niet te 

doen en ons te verlossen. De tweede maal komt Hij om 

ons te brengen in zijne heerlijkheid, in het huis des Va

ders. Zijne eerste komst was een werk van volmaakte 

genade; Hij kwam als de gehoorzame dienstknecht , om 

den wil des Vaders te doen, en het groote werk der ver-
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lossing te volbrengen. Zijne tweede komst zal in goddelijke 
majesteit en prachtvolle heerlijkheid plaats vinden. Lieve 
lezer! behoort ook gij tot degenen, die Jezus verwachten 
tot zaligheid? Verlangt uw hart naar Jezus' komst? Niets 
staat zijne komst in den weg. Zoodra al de zijnen uit de 
wereld verlost zijn, komt Hij om ons af te halen en 
op te nemen in het huis des Vaders. Als Hij heden komt, 
dan wordt gij in een oogenblik, in een punt des tijds 
veranderd; uw sterfelijk en verderfelijk lichaam zal de on
sterfelijkheid aandoen, en in een oogenblik zult gij van 
deze zondige aarde opgenomen worden in de onmiddellijke 
tegenwoordigheid van God, waar gij eeuwig met Jezus 
zult wonen. Welk een zalige verwachting! Door Jezus 
van de zonden bevrijd en voor eeuwig verlost en volmaakt, 
wacht ons de eeuwige heerlijkheid, waar wij ongestoord 
en in volmaaktheid zullen genieten, wat reeds nu door 
het geloof onze harten zoo gelukkig maakt. O , Heer! 
vervul Gij onze harten met lof en dank voor uwe onein
dige liefde, en richt Gij onzen blik onafgewend op uwe 
heerlijke toekomst. 

De gehoorzame Jezus. 

Er is een uitspraak in Gods Woord, waarop ik de aan
dacht mijner lezers wil vestigen Zij is deze: »Hoewel Hij 
de Zoon was, nogtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit 
hetgeen Hij heeft geleden.'' (Hebr. 5 : 8.) 

Het is voorzeker niets nieuws, over Jezus te hooren en 
aan Hem te denken als de gehoorzame mensch; maar het 
is toch iets wonders, dat Hij deze plaats heeft ingenomen. 
Het is een wonder zóó groot, dat de engelen in aanbid
ding zich neerbuigen, en begeerig zijn dat groote geheim 
te verstaan. « H o e w e l Hij de Zoon was, n o g t a n s gehoor
zaamheid geleerd heeft." Wat hebben wij te verstaan door 
deze woorden: H o e w e l en n o g t a n s ? 

Lieve lezers! geven zij niet te kennen, welk een on
eindig en onmetelijk onderscheid er is tusschen Christus 
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en ons? Wij zijn gehoorzaamheid schuldig. Zijn wij niet 
gehoorzaam, dan vergeten wij onze roeping en de eischen 
van hen, die boven ons zijn geplaatst, die het recht heb
ben ons voorschriften en bevelen te geven, welke wij ver
plicht zijn op te volgen. Als een vader zijn kind bevel 
geeft iets voor hem te doen, en het kind doet dit, zijt 
gij dan verwonderd, en denkt gij dan, dat het kind een 
wonder van gehoorzaamheid verricht? Wel neen! Het 
kind doet, wat het doen moet; men verwacht niets anders; 
handelde het anders, dan zou dit op dien jeugdigen leeftijd 
een bewijs zijn van den geest der ongehoorzaamheid, die, 
helaas! zoo natuurlijk is bij den mensch. Het is zeer een
voudig, dat een vader gebiedt, en dat het kind gehoor
zaamt. En indien een vrouw aan hare dienstbaren bevelen 
geeft, en aan ieder zijn werk voorschrijft, dan zouden wij 
het vreemd en ongerijmd vinden, indien zij niet gehoor
zaamden. Gehoorzamen is hun plicht, hunne roeping. 
En gelijk het met de kinderen is tegenover hunne ouders, 
en met de dienstbaren tegenover hunne heeren, zoo is het 
ook met alle menschen tegenover God. «Een zoon zal den 
vader eeren, en een knecht zijnen heer; ben Ik dan een 
vader, waar is mijne eer? en ben Ik een Heer, waar is 
mijne vreeze, zegt de Heer der heirscharen?" (Mal. 1 : 6.) 
Het ligt in den aard der zaak, dat God gebiedt, en dat 
zijne schepselen gehoorzamen. 

Welk een onderscheid is er tusschen ons en Christus! 
De woorden, welke wij aangehaald hebben, spreken ons 
van Hem, wiens plaats het was over alles te regeeren. Hij 
was geen dienstknecht; neen! Hij was de Heerscher over 
het groot heelal. Hij had niet te gehoorzamen; neen! Hij 
was de Gebieder van allen, van engelen zoowel als van 
menschen. Hij is de eeniggeboren Zoon van-God, het af-
schijnsel zijner heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner 
zelfstandigheid. Hij heeft alle dingen geschapen, en Hij 
draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Hij heeft 
gesproken: »Er zij licht! en er was licht." Hij is de Heer 
van allen; en van Hem wordt gezegd: »dat alle engelen 



108 

Gods Hem aanbidden." In plaats van verplicht te zijn te 
gehoorzamen, waren allen verplicht Hem gehoorzaam te 
zijn. En toch vernederde Hij zich om kind, jongeling en 
man te worden De Gebieder werd een dienstknecht; en 
leerde door ervaring wat gehoorzaamheid is. « H o e w e l Hij 
de Zoon was, nogtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit 
hetgeen Hij heeft geleden" Onbegrijpelijke vernedering! 
Wonderbare genade! 

Wij moeten evenwel door deze woorden niet verstaan, 
dat Jezus gehoorzaamheid had te leeren, zooals wij, die 
van natuur ongehoorzaam zijn. O, neen! toen Jezus hier 
op aarde was, was Hij altijd de gehoorzame mensch. Hij 
kon niet anders dan gehoorzaam zijn. Hij moest gehoor
zaamheid leeren, dit is waar, omdat gehoorzamen iets nieuws 
was voor Hem, die slechts had te gebieden. Maar toen 
Hij zichzelven vernederd had, en mensch en dienstknecht 
geworden was, was Hij in dien toestand even volmaakt als 
Hij volmaakt was, toen Hij op den troon des Vaders heer
schappij voerde over alles. Vrijwillig had Hij zichzelven 
vernederd; vrijwillig had Hij dienstknechts gestalte aan
genomen , en vrijwillig had Hij dus op zich genomen, om 
te gehoorzamen, in plaats van te gebieden. Hoe treffend 
wordt ons dit gezegd in Fil. 2. »Want dat gevoelen zij 
ook in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die in de 
gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even-
gelijk te zijn; maar heeft zichzelven vernietigd, de gestal
tenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den 
menschen gelijk geworden; en in gedaante gevonden als 
een mensch, heeft Hij zichzelven vernederd, ge
hoorzaam geworden zijnde tot den dood, j a , den dood 
des kruises." J a , Hij verliet de heerlijkheid, die Hij bij 
den Vader had vóór de grondlegging der wereld, om hier 
op aarde te openbaren, wat gehoorzaamheid is — een ge>-
hoorzaamheid, die zich uitstrekte tot in den dood, ja , den 
dood des kruises, omdat het de wil van God was, door 
zijnen dood verloren zondaars te behouden. 

Er is geschreven, dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft 
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u i t h e t g e e n Hij h e e f t g e l e d e n . " Hoe kon Hij in 
alles gehoorzaam zijn, zonder zich aan den haat der we
reld bloot te stellen? Allen die Hem omringden, deden 
hunnen eigen wil, en leefden naar het goeddunken van 
hun eigen hart. Hij «as de eenige gehoorzame mensch. Het 
natuurlijk gevolg hiervan was, dat Hij gehaat, vervolgd 
en mishandeld werd. Een getrouw onderdaan, onder een 
menigte verraders levende, kan zeker zijn door hen gehaat 
te worden; en hoeveel te meer zal hij gehaat worden, als 
het bekend wordt, dat hij de zoon des konings is en op 
des konings bevel gezonden werd, Alzoo was het met Jezus. 
Hij, de Zoon des Vaders, werd door de landlieden ge
grepen , buiten den wijngaard geworpen en gedood;»opdat," 
zeiden zij, »de erfenis onze worde!" En wat deed de Heer 
te midden van dit alles? Hij ging steeds voort den weg 
der gehoorzaamheid te bewandelen. Hij Het zich door geen 
vijandschap of vervolging in zijnen loop stuiten. Gingen 
anderen hunnen weg, Hij ging den zijne; hadden anderen 
hunne spijs, Hij had de zijne. En die weg en die spijze 
was: den wil te doen des Vaders, 4ie in de hemelen is. 
Door zijne liefde tot zondaars gedreven, verliet Hij den 
hemel j en door diezelfde liefde ,gedreven, ging Hy te nade
den van smaad en vervolging, van lijden en smart den 
weg der gehoorzaamheid tot in den dood des krraises. 

Een treffend© uitspraak vinden wij van Jezus in Jes. 50. 
De Heilige Geest voert Hem sprekende in: »Waarom 
kwam ik, en er was niemand? waarom riep ik, en nier 
mand antwoordde? Is mijlxe hand dus gansch kort geworr-
den, dat zij niet verlossen kan ? of is er in Mij geen kracht 
om uit te redden? Ziet, door mijne schelding maak Ik de 
ze© droog, Ik stel d© rivieren tot eem woestijn, dat haair 
visch stinkt, omdat en geen water is,< en sterft van dorste 
Ik bekleed den hemel met zwartheid, en stel een zak tot 
zijn deksel." Christus spreekt hier van. zijne macht en 
heerlijkheid; doch Hij ,i voor wien de gansohe natuur zich 
buigt, gaat voort te zeggen: »De Heere Heere heeft mij 
een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met den 
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moeden een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt 
allen morgen, Hij wekt mij het oor, dat ik hoore, gelijk 
die geleerd worden." De Almachtige is mensch geworden, 
en die mensch is nederiger en gehoorzamer dan het ge
hoorzaamste kind, dat iederen morgen door zijnen vader 
gewekt wordt om te hooren, wat het dagelijks moet leeren. 
Wie kan dit wonder bevatten? God geopenbaard in het 
vleesch. De Schepper van hemel en aarde als een hulpe
loos wicht, liggende in de kribbe, als een verachte man 
hier beneden te midden van de vijandschap der menschen! 
O , Heer! doe ons Owe onbegrijpelijke liefde meer en meer 
verstaan. 

En heeft de Heer Jezus ooit geweigerd of zelfs geaar
zeld om te doen, wat zijn Vader Hem gebood? Neen, 
nooit! Hoor wat Hij zegt: »De Heere Heere heeft mij 
het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk 
niet achterwaarts.'' (Jes. 5 0 : 5.) Nooit was Hij ongehoor
zaam. Van de kribbe tot het kruis was Hij de volmaakt 
gehoorzame mensch. Welke heerlijke bewijzen hebben wij 
daarvan in zijne geschiedenis! »En het kindeken wies op," 
lezen wij, »en werd gesterkt in den geest, en vervuld 
met wijsheid; en de genade Gods was over hem." En 
welk een liefelijk tooneel wordt ons geschilderd van den 
twaalfjarigen Jezus! Welk een volmaakte vereeniging van 
gehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid aan zijne 
ouders! Toen zijne ouders Hem zochten, was Hij bezig in 
het werk Hem door God, zijnen Vader, gegeven. «Wat 
is het, dat gij mij gezocht hebt ?" vraagt Hij op nederigen 
toon. »Wist gij niet, dat ik moest zijn in de dingen mijns 
Vaders?" Doch in plaats van zich hierop te verhoovaar-
digen, of zichzelven op de» voorgrond te plaatsen, gelijk 
jonge menschen zoo gaarne doen, «ging Hij met hen af, 
en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig." J - En 
welk een voorbeeld van gehoorzaamheid was zijn leven 
vóór zijne openlijke optreding als leeraar! Godsi Zoon, de 
Schepper en Onderhouder van het heelal woont dertig 
jareni?>onbekend en onopgemerkt in het verachte Nazareth; 
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als timmerman verdient Hij zijn eigen brood! Welk eeii 
vernedering! Maar tevens welk een oneindige genade! Hij 
is in alles verzocht geweest, gelijk als wij, uitgenomen de 
zonde, opdat Hij een barmhartig en medelijdend Hooge-
priester voor ons zou kunnen zijn. 

Maar dit alles is niets bij hetgeen Jezus ondervond in 
de drie jaren zijner openlijke bediening in Israël. Welk 
een weg van vernedering, van lijden en smart! In alles 
wordt Hij verzocht. Hij staat tegenover den duivel, tegen
over de goddelooze farizeën, tegenover het blinde volk, 
tegenover zijne zwakke en kleingeloovige discipelen. En in 
alles is Hij volmaakt; altijd is Hij gehoorzaam. Eiken dag 
was er nieuw lijden; eiken dag waren er nieuwe moeielijk
heden; eiken dag leerde Hij gehoorzaamheid uit hetgeen 
Hij leed. Hoe onuitsprekelijk heerlijk is het, den Man van 
smarte gade te slaan in zijne volmaakte gehoorzaamheid, 
in zijne volkomen overgegevenheid aan den wil des Vaders! 
Wilt gij eenige voorbeelden ? Aanschouw Hem in de woes
tijn, waar Hij verzocht wordt door den duivel. Veertig 
dagen en veertig nachten is Hij zonder spijs, zoodat Hem 
ten laatste hongert. De duivel komt, en zegt Hem, dat 
Hij Van steenen brood zal maken. Slechts één woord had 
Jezus te spreken, en het zou geschied zijn; Hij was de 
Almachtige. Maar, neen! Hij moest hier niet zijne al
macht , maar zijne gehoorzaamheid ten toon spreiden. »De 
mensch zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle 
woord, dat uit den mond Gods uitgaat." — Zie Hem bij 
de bron van Jakob. Vermoeid van de reis, hongerig en 
dorstig zit Jezus daar neder. Eén woord had Hij slechts 
te spreken, en er zou spijs en drank in ovefvloed geweest 
zijn. Maar, neen! dit doet Hij niet. Zijne discipelen zendt 
Hij naar de stad om spijs te koopén, en zelf vraagt Hij 
om te drinken. J a , de Schepper van het water vraagt 
aan een arme, overspelige vrouw: » Geef mij te drinken!" 
Welk een vernedering! welk een gehoorzaamheid! —• Lees 
de geschiedenis van Lazarus* dood en opwekking. De bood
schap komt tot Jezus: «Heer! dien Gij lief hebt, is krank." 
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Jezus had Lazarus en Maria en Martha lief. Hij was hun 
huisvriend. Hij weende later bij Lazarus' graf. Zeker zal 
de Heer terstond naar Bethanië gaan, om zijnen vriend 
gezond te maken. Zoo zouden wij gedaan hebben. Doch 
Jezus blijft twee dagen aan de plaats waar Hij was. Hij 
was de volmaakt gehoorzame menseh. »Mijne spijs is te 
doen den wil mijns Vaders, die in de hemelen is." — Nog 
één voorbeeld. Jezus was alwetend. Hij kende Judas, en 
wist wat hij van plan was. Eén enkel woord had het 
Hem slechts te kosten, en Judas' plannen waren verijdeld 
geweest. Maar, neen! Hij laat den verrader zijn gang 
gaan. Jezus was almachtig Hij bewijst dit, zelfs in Geth-
semané. Op zijn woord vallen de krijgsknechten ter aarde. 
Hij had ze allen kunnen verdelgen; Hij had overpriesters 
en schriftgeleerden, Pilatus en Herodes in één oogenblik 
kannen dooden; meer dan twaalf legioenen engelen ston
den Hem ten dienste. Maar Hij gebruikt zijne macht niet; 
Hij laat hen allen begaan; Hij geeft zich over; als een 
schaap wordt Hij ter slachtbank geleid, als een lam, dat 
stemmeloos is voor dien die het scheert, «Ik geef mijnen 
rug dengenen, die mij slaan, en mijne wangen dengenen, 
die mij het haar uitplukken, mijn aangezicht verberg ik 
niet voor smaadheden en speeksel." 

Geliefde broeders! het was zijne liefde voor ons, die 
Hem alzoo deed lijden, die Hem alzoo deed gehoorzamen, 
Het is door zijne gehoorzaamheid tot den dood, dat wij 
behouden zijn. «Hoewel Hij de Zoon was, nogtans ge
hoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden; 
en geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam 
zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden." O , 
zullen wij, die behouden zijn door zijn lijden en door 
zijne gehoorzaamheid, Hem niet gehoorzaam zijn? Welk 
een waarde heeft de Zoon van God in gehoorzaam
heid gesteld! Hoe liefelijk moet het daarom in zijne 
oogen zijn als wij haar openbaren! O , mogen wij zijne 
voetstappen drukken! En moeten wij lijden om onze ge
hoorzaamheid, welnu, laat dit ons niet bevreemden, noch 
ons doen afwijken van den smallen weg, om zoodoende het 
kruis te ontloopen. Denken wij aan Hem, »die zoodanig 
een tegenspreken van zondaren tegen zich verdragen heeft, 
opdat gij niet verflauwt eri bezwijkt irr üwe zièleril" Vol
gen wij Hem, die «ho&wel Hij dê Zoon was, nogtans ge
hoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij geleden heeft!" 



né 
Be reis door de woestijn. 

(Deut. 8.) 

De geschiedenis van het israëlietische volk van zijnen 
uittocht nit Egypte tot zijne komst in Kana&n is een voor
beeld van den toestand, waarin de geloovige in Christus 
zich bevindt en van het standpunt, dat hij in deze wereld 
inneemt. Israël werd in den laatstèn nacht van zijn ver
blijf in Egypte door het bloed, dat dan de deurposten ge
streken was, van den dood zijner eerstgeborenen bevrijd. 
Terwijl in gansch Egypteland alle eerstgeborenen stierven, 
ging de verderfengel voorbij overal, waar God het bloed 
zag. Achter het bloed in volkomen zekerheid, konden zij 
op Gods bevel het pascha vieren. Daarna verlieten zij 
Egypte. Zoo is het met den geloovige nu. Door het bloed 
van Christus, het Lam Gods, is hij volkomen veilig. 
Geen verderf kan hem treffen. Al zijne zonden zijn voor 
eenwig uitgewischt; en hij heeft Egypte, d. i. de wereld, 
verlaten. God ziet het bloed van Christus, en daarom is 
de geloovige veilig. Evenmin als de Israëliet het bloed 
aan de deurposten kon zien, kunnen wij het bloed van 
Christus zien. Maar even rustig als de Israëliet in zijne 
woning pascha kón vieren, wetende, dat hij door het 
bloed in veiligheid was, kunnen wij feestvieren en ons 
verblijden, in het vast vertrouwen, dat God het bloed 
van Christus ziet. De vra'ag iö niet of wij bevredigd zijn, 
maar of God bevredigd is. En Hij is bevredigd door het 
bloed van Christus. Al wie das op dat bloed vertrouwt, en 
daarachter schuilt, is in veiligheid. 

Toen nu de Israëlieten Egypte verlaten hadden, kwa
men zij in een nieuwe moeielijkheid'. God bracht hen voor 
de Eoode zee; en Farao jaagde hen achterna. Zij stonden 
dus tusschen de wateren der Röode zee en het leger van 
Farao. Vóór en achter hen was de dood. Gingen zij voor
waarts, dan moesten zij in de zee verdrinken; gingen zij 
achterwaarts, dan werden zij door Farao verslagen. Wat 
nu te doen? God baande een weg door de Eoode zee, 
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eü zij gingen er droogvoets door, terwijl Farao met zijn 
heir in de zee omkwam. Aan de andere zijde der zee ge
komen, waren zij niet alleen van Egypte, maar tevens 
van de macht van Farao verlost; en zij waren nu in een 
geheel nieuwen toestand. Evenzoo is het met ons. Wij 
moesten niet alleen door het bloed van Christus van onze 
zonden gereinigd worden en de wereld verlaten, maar wij 
moesten aan de macht des Satans ontrukt en in een ge
heel nieuwen toestand gebracht worden. Dit is geschied 
door den dood en de opstanding van Christus. Aan het 
kruis heeft Christus de overheden en de machten uitge
togen en over hen getriomfeerd. Wij zijn met Christus 
gestorven en met Hem opgestaan. Door den dood zijn wij 
tot het leven gekomen. Het oude is voorbijgegaan, ziet, 
alles is nieuw geworden. Aan het kruis is onze oude 
mensch met Christus gekruist, en als een nieuw schepsel 
zijn wij met Christus uit het graf opgestaan. Wij zijn derhalve 
in een geheel nieuwen toestand voor God. In deze nieuwe 
schepping heeft de duivel geen macht meer. Wij kunnen ons 
nu verblijden en den lofzang der bevrijding aanheffen. 
Waarom hebben zoovele christenen geen volkomen vrede, 
en waarom leven zij meest tusschen hoop en vrees? Omdat 
zij niet verstaan, dat zij door de wateren der Eoode zee 
van den duivel en de zonde gescheiden zijn, of met an
dere woorden, dat zij door den dood en de opstanding 
van Christus niet alleen vergeving hunner zonden hebben, 
maar aan de macht der zonde en des Satans zijn ontrukt, 
en in een geheel nieuwen toestand gekomen zijn. Naar 
hunne gedachte en naar hun gevoel zijn zij altijd nog 
tnsschen Egypte en de Eoode zee. En zoolang men daar 
is, kan men niet geheel gelukkig zyn. Bevindt gij u nog 
in dien toestand, lieve lezer! o, laat u dan toch door de 
waarheid vrijmaken. Ga nog een schrede verder, en geloof, 
dat gij met Christus gestorven en opgestaan zijt, en dat 
gij nu in Christus als een nieuw schepsel voor God staat. 
God verzekert u in zijn Woord, dat de weg door de 
Eoode zee gebaand is, en gij er droogvoets kunt door-
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gaan. Christus is dien weg voor ons gegaan; en alle vij
anden zijn achter ons. 

Nadat Israël door de Koode zee getrokken was, kwam 
het in de woestijn, en ging het op reis naar Kanaan. Zoo 
zijn ook wij, nadat wij door Christus verlost zijn , in de 
woestijn der wereld op reis naar het hemelsche Kanaan. 
Vroeger was de wereld voor ons de plaats, waar wij te 
huis behoorden, waar wij ons genot zochten en vonden, 
vanwaar wij niet gaarne heengingen. Nu is diezelfde we
reld een woestijn voor ons — een woestijn even dor en 
ledig als de woestijn van Sinaï. Hoewel wij in de wereld 
zijn, zijn wij nogtans niet van de wereld. O, neen! de 
Wereld heeft geen aantrekkelijkheid voor ons; wij kun
nen er niets in vinden, wat ons hart kan bevredigen, niets 
wat ons gelukkig kan maken. Enkel moeite en verdriet, 
lijden en zonde vinden wij daar; en ons hart verlangt naar 
het land der hemelsche rust. 't I s , helaas! waar, dat vele 
christenen wereldsgezind zijn, en menigmaal de dingen 
dezer wereld zoeken; maar dit is het christelijk standpunt 
niet. Voor den geestelijken christen is de wereld een 
woestijn , gelijk zij dit voor den Heer Jezus waö. Met een 
gelukkig hart zingt hij: 

Een woestijn is vaij deez' aarde, 
En ik zoek er niets van waarde, 
Noeh begeer wat ze andren gaf. 
Daar is niets voor mij te kiezen, 
Niets te winnen, te verliezen; 
Niets behoef ik dan een pelgrimsstaf! 

In Deut. 8 vinden wij Israël aan het einde van zijne 
veertigjarige reis door de woestijn. Zij staan op het punt 
het beloofde land binnen te trekken. Evenzoo is het met 
ons, geliefde broeders! Wij s t a a n op h e t p u n t h e t 
h e m e l s c h e K a n a a n b i n n e n t e g a a n . Hoe, zult gij 
misschien zeggen, op het punt den hemel binnen te gaan! 
Waaraan weet gij dat? Is het dan niet mogelijk, dat wij 
nog eenige jaren hier beneden moeten blijven? O , ja! dit 
is zeer wel mogelijk; maar het standpunt van den christen 
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is, geen tijdruimte te stellen tusschen het tegenwoordig 
oogenblik en de komst van Jezus, om ons in den hemel 
op te nemen. De Heer Jezus heeft gezegd: »Ziet, ik kom 
haastelijk!" Geen gebeurtenissen, geen vervulling der 
profetieën staan de komst van Jezus ter opname der Gemeente 
in den weg. Alles, wat in het Oude eu Nieuwe Testament 
aangaande de gebeurtenissen der laatste dagen voorspeld 
is, zal gebeuren na de opname der Gemeente. Wat wij 
te verwachten hebben, is niet de terugkeer van Israël 
naar zijn land, noch het herstel van het Romeinsche rijk, 
noch de oordeelen, maar de komst van Jezus in de lucht, 
om de zijnen tot zich op te nemen. Lees slechts de brie
ven van Paulus, en gij zult zien, dat hij geen tijdruimte 
stelde tusschen het oogenblik, waarin hij leefde, en de 
komst van Jezus. Hij verlangde naar die komst; hij hoopte 
te behooren tot degenen, die levend zullen overblijven tot 
de toekomst des Heeren ; hij verwachtte iederen dag den 
Heere Jezus, om zijne Gemeente in de heerlijkheid te 
brengen. De eenige hoop, de eenige verwachting van den 
christen is de komst van Jezus. De Heer kan even goed 
van daag als morgen komen. En daarom stelt de christen, 
die op zijn christelijk standpunt staat, geen tusschen-
ruimte tusschen het tegenwoordig oogenblik en de komst 
van Jezus. Dagelijks verwacht hij den Heer; en derhalve 
staat hij iederen dag op het punt den hemel binnen te 
gaan. Welk een gezegende toestand! Hoe gelukkig voor 
ons hart! Hoe veel gemakkelijker wordt de reis door de 
woestijn met het oog op die aanstaande heerlijkheid! Nog 
eenige oogenblikken en — wij schudden het stof van onze 
voeten, om voor eeuwig bij Jezus te rusten van allen strijd. 

Op het punt staande, het beloofde land, het land der 
aardsche rust, in te gaan, spreekt de Heer door den mond 
van Mozes tot zijn volk, en zegt: sta een oogenblik stil, 
sla uwen blik achterwaarts op uwe reis door de woestijn, 
en gedenk, wat daar gebeurd is. Zoo komt de Heer tot 
ons. Op het punt staande, de hemelsche rust in te gaan, 
richt Hij onzen blik op onze afgelegde reis door de woestijn 
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der wereld. En wat zeide de Heer? «Gij zult gedenken 
aan al den weg, dien u de Heer, uw God, deze veertig 
jaren in de woestijn geleid heeft." Welke heerlijke woor
den! Groot en vreeselijk was die woestijn; er waren daar 
vurige slangen en schorpioenen ; dorheid was er en geen 
water; maar, wat nood! de Heer , hun God, was hun 
Leidsman door die woestijn. Met God als Leidsman kan 
men door alle moeielijkheden veilig heengaan. Ook onze 
woestijn is groot en vreeselijk; meer dan vurige slangen 
en schorpioenen zijn daar; de duivel met zijn gansche heir 
is er om ons te verzoeken; (Ef. 6.) geen laafnis is er te 
vinden voor de ziel. Zouden wij vreezen? O, neen! de 
Heer, onze God, is onze Leidsman. J a , niet alleen de 
Heer, onze God, maar de Heer, onze God en onze Vader. 
Dat kon Israël niet zeggen. In Christus is Jehova onze 
Vader. Welk een troost voor ons hart! Of hebt gij het 
niet ondervonden, geliefde broeder! dat de Heer waarlijk 
uw Leidsman was op uwen weg? Heeft Hij u niet door 
alles heen geholpen? Staat gij niet daar als een toonbeeld 
zijner genade ? Welnu diezelfde God, die tot nu toe uw Leids
man was, zal het verder zijn, als wij nog langer hier moeten 
blijven. Daarom moed gevat! Al moge de woestijn groot en 
vreeselijk zijn, God is grooter; al mogen er duizenden vijanden 
zijn, God heeft ze allen in zijne macht; al moge u alles ont
breken, bij God is overvloed van spijs en drank Op Hem slechts 
het oog gevestigd. De Leidsman gaat ons voor; en volgen wij, 
dan komen wij veilig en zeker in de haven der rust. 

Maar God heeft nog meer te zeggen. Waarom laat Hij 
ons in de woestijn? Waarom neemt Hij ons niet dadelijk na 
onze bekeering op in den hemel ? Om dezelfde reden, waarom 
Hij Israël veertig jaren in de woestijn deed wandelen. 
»Gij zult gedenken aan al den weg, dien u de Heer, 
uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; 
opdat Hij u v e r o o t m o e d i g d e , om u te v e r z o e k e n , 
om te w e t e n , wat in uw h a r t w a s , o f g i j zi jne 
g e b o d e n z o u d t h o u d e n , of n i e t . " Ziedaar dus de 
reden, waarom de Heer ons hier in de woestijn laat. Er 



118 

is ook nog een andere reden. Wij worden in de wereld 
gelaten om getuigen van Jezus te zijn. Jezus zegt van 
zijne discipelen tot den Vader: Gelijkerwijs Gij mij 
gezonden hebt in de wereld, heb ik hen ook in de wereld 
gezonden." (Joh, 17.) Maar uit dit oogpunt wordt onze 
reis door de wereld hier niet beschouwd. God zegt ons 
hier, dat Hij ons in de woestijn laat, om ons te veroot
moedigen , om ons te verzoeken, om te weten wat er in 
ons hart is. Dit zijn twee dingen, die evenwel met elkan
der in nauwverband staan. De Heer wilons verootmoedigen, 
en Hij wil openbaren, wat er in ons hart is. Het eerste 
geschiedt door het laatste. Wordt er openbaar, wat in ons 
hart is, dan worden wij verootmoedigd. Hoe dikwijls heb
ben wij hooge gedachten van onszelven. Vooral als men 
pas bekeerd is, denkt men veelal, dat men nu van alles 
bevrijd is, dat men nu de zonde niet meer zal doen en 
de wereld niet meer zal liefhebben; doch spoedig ontwaart 
men geheel iets anders. Vele verzoekingen komen op ons 
aan; in vele moeielijkheden worden wij gebracht; en het
geen wij voor onmogelijk hielden, gebeurt. Dit is ver
ootmoedigend. Hoe menigeen heeft niet gezegd of gedacht : 
daar zal ik nooit toe komen ; en toch kwam hij er toe. 
Hoe dikwerf is het niet gebeurd, dat men anderen iets 
zag doen, en bij zichzelven dacht: hoe is het mogelijk, 
dat een christen zoo iets kan doen; ik zou het nooit doen. 
En toch deed men later hetzelfde. Wat men in anderen 
hoogelijk afkeurde, deed men later zelf. Voorwaar, dit is 
zeer vernederend voor ons. Maar dit is juist wat God wil. 
Hij wil ons verootmoedigen; Hij wil ons klein maken; 
Hij wil ons doen gevoelen, dat wij niets zijn en niets ver
mogen. Want gevoelen wij dit, dan zullen wij niet meer 
op onszelven, op onze eigen kracht vertrouwen, maar in 
alles onze toevlucht nemen tot Hem, zonder wien wij niets 
kunnen doen. Verrichten wij dan iets goeds, dan krijgt 
God alleen de eer daarvan. Dan zeggen wij met Paulus: 
als ik zwak ben, dan ben ik machtig; ik vermag alle 
dingen door Christus, die mij kracht geeft. 
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De omstandigheden, waarin God ons brengt, of waarin 
Hij toelaat, dat wij komen, maken altijd openbaar, wat 
er in ons hart is. Toen de Israëlieten geen water hadden, 
murmureerden zij; toen zij geen eten hadden, stonden zij 
tegen Mozes op; toen zij voor Kanaan kwamen, en de 
verspieders hen vertelden van de reuzen en de sterke ste
den , wilden zij niet optrekken; en zoo openbaarden zij bij 
elke gelegenheid, bij elke moeielijkheid, die zich op den 
weg voordeed, wat er in hun hart was. Evenzoo is het 
met ons. De omstandigheden, waarin wij komen, maken 
altijd openbaar, hoe ons hart tegenover den Heer staat, 
't Is mogelijk, dat wij zelven het niet opmerken, maar 
anderen zien het wel. In elke moeielijkheid wordt het 
openbaar, of wij vol vertrouwen op God zijn, of dat wij 
tegen Hem opstaan. En niet alleen in tegenspoed, maar 
ook in voorspoed wordt ons hart openbaar. Toen de Is
raëlieten geen brood hadden, murmureerden zij; maar 
toen de Heer overvloed van kwakkelen zond, waren zij 
zóó gulzig, dat zij stierven. Daarom zegt Paulus niet al
leen: »ik heb geleerd honger te lijden;" maar ook: »ik 
heb geleerd overvloed te hebben." Wij kunnen geen van 
beiden. Wij moeten in alles onderwezen worden. Het is 
even moeielijk overvloed te hebben, als gebrek te lijden. 
In voorspoed kunnen wij God vergeten en overdadig leven, 
en in tegenspoed kunnen wij murmureeren en tegen God 
opstaan. Uit onszelven zijn wij tot niets bekwaam. Dit wil de 
Heer ons leeren. Maar daartoe brengt Hij ons in allerlei 
omstandigheden, opdat het ons duidelijk zou worden, in 
welk een toestand ons hart is. Gelukkig, als wij dit zien, 
en ons laten onderwijzen. Wandelen wij in nederigheid 
met den Heer, dan zal in ons geheele leven de kracht en 
de genade van Jezus openbaar worden. Wij zullen dan, 
als wij gescholden worden, niet wederschelden, maar zacht--
moedig, liefderijk en vergevensgezind zijn. Wij zullen alles 
gewillig en vol vreugde uit de hand van onzen God aan
nemen; en in strijd en nood ons vertrouwen op Hem al
leen stellen. 
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Welk een gezegend doel heeft dus ons verblijf in de 
woestijn! De Heer wil ons onderwijzen en ons zijner 
heiligheid deelachtig doen worden. Daartoe gebruikt Hij 
alles, zelfs de vervolgingen der menschen en de verzoe
kingen van den duivel. Zoodra wij dit verstaan, zullen 
wij alles uit de hand van God aannemen, ook als de 
menschen ons kwalijk bejegenen of ons benadeelen. Geen 
haar valt van ons hoofd zonder den wil van onzen Vader, 
die in de hemelen is. En daarom kunnen wij zeker zijn, 
dat God alle dingen bestuurt, en dat Hij niets over ons 
zal toelaten, dan hetgeen nuttig en noodig voor ons is. 
Job zeide: »de Heer heeft gegeven, de Heer heeft ge
nomen, de naam des Heeren zij geloofd;" en toch waren 
het de menschen, die hem alles ontnomen hadden, en was 
het de duivel, die hem plaagde. Welk een rust voor ons 
hart! De Heer kent ons, en Hij heeft ons lief. Indien Hij 
ons kastijdt, het is tot ons nut. »En alle kastijding, als 
die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar 
van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een 
vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door 
dezelve geoefend zijn." 

Mozes gaat voort te zeggen: »En Hij verootmoedigde u, 
en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij 
niet kendet, noch uwe vaderen gekend hadden; opdat Hij 
u bekend maakte, dat de mensch niet alleen van het brood 
leeft, maar dat de mensch leeft van alles, wat uit des 
Heeren mond uitgaat." Merkwaardige woorden! Jehova 
liet Israël hongeren, en gaf het daarna manna te eten, 
opdat zij zouden verstaan, dat de mensch niet alleen van 
het brood leeft, maar dat de mensch leeft van alles, wat 
uit des Heeren mond uitgaat. Waren er geen andere mid
delen om in Israëls behoeften te voorzien? Voorzeker. 
De Heer had koren kunnen doen groeien in de woestijn, 
of Hij had koren kunnen doen aanvoeren om Israël te 
voeden. Het zou geen grooter wonder geweest zijn dan het 
manna, dat uit den hemel regende. Maar waarom deed Hij 
het niet? Omdat Hij Israël wilde leeren, dat de mensch 
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leeft van alles, wat uit des Heeren mond uitgaat. Indien 
de Heer in de woestijn koren had doen groeien of had 
laten aanvoeren, dan zou Israël dit koren gedurig hebben 
gezien en in zijne tenten verzameld hebben; zoolang de 
voorraad koren duurde, zouden zij gerust en tevreden ge
weest zijn. Hun vertrouwen zou op hun voorraad, en niet 
op den Heer gevestigd zijn geweest. Doch nu er dage
lijks manna regende uit den hemel, waren zij geheel 
afhankelijk van de goedheid Gods. lederen morgen moest 
de Heer zijnen mond weder opendoen, om Israël spijs te 
geven. En Israël moest iederen morgen heengaan, om het 
manna te zoeken. Hunne oogen konden den ganschen dag 
niets aanschouwen; want als de zon heet werd, smolt het 
manna; en indien zij er wat van bewaarden tot den vol
genden morgen, was het bedorven. Op God alleen moest 
dus hun vertrouwen zijn. Hield Hij op met geven, dan 
moesten zij honger lijden. Zij waren geheel afhankelijk van 
hetgeen dagelijks uit den mond des Heeren uitging. 

Evenzoo is het met ons. Hier op aarde is voor ons niets 
te vinden. De woestijn is dor en ledig, en er is geen 
water. Onze ziel kan hier geen verkwikking vinden. Alles 
wat wij noodig hebben, moet van boven komen. God al
leen kan in de behoeften onzer ziel voorzien. En Hij voor
ziet er dagelijks in; maar Hij geeft ons ook niet meer dan 
wij voor iederen dag noodig hebben. Nooit komt er in ons 
een bron, waaruit wij putten kunnen. God is de bron van 
alle genietingen en van alle kracht. Van Hem zijn wij 
geheel afhankelijk. Zijn woord moet ons dagelijksch voedsel 
zijn. Niet alleen moeten wij dat Woord dagelijks lezen, 
maar het moet door den Heiligen Geest op ons hart en 
leven toegepast worden, zoodat het waarlijk een spijze voor 
ons is, en wij in alles den welbehagelijken wil van God 
leeren verstaan. De Heer Jezus is ook hierin ons voor
beeld. Zooals wij weten, heeft Hij de woorden van Mozes 
tegenover den duivel aangehaald. Toen Hem hongerde, en 
de duivel Hem verzocht om van steenen brood te maken, 
antwoordde Hij: »Er is geschreven, de mensch zal bij 
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brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat uit den 
mond van God uitgaat." Jezus had zeer gemakkelijk van 
steenen brood kunnen maken, en aldus zijnen'honger kun
nen stillen; doch Hij had geen bevel van God om het te 
doen; en daarom wilde Hij liever leven bij alle woord, 
dat uit den mond des Heeren uitgaat, dan in zijne licha
melijke behoeften eigenmachtig voorzien. Welk een les voor 
ons! Hoe gelukkig, wanneer wij alle dingen van God ver
wachten, en geen stap doen zonder te weten, of het met 
zijnen wil overeenkomt. Alles moet voor ons van boven 
komen; hier beneden is het niet. Wij moeten iederen dag 
leven van hetgeen uit den mond des Heeren uitgaat. Zoe
ken wij daarom dagelijks het hemelsche manna! Er is 
nooit te weinig. Wij kunnen zooveel krijgen, dat wij ook 
nog voor anderen genoeg hebben. De Heer voorziet altijd 
rijkelijk in al onze behoeften, als wij slechts komen om 
te ontvangen. 

Dit heeft Israël in de woestijn ruimschoots ondervonden. 
Wat kon Mozes aan het eind van hunne veertigjarige reis 
tot hen zeggen? «Uwe kleeding is aan u niet verouderd, 
en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren." Veer
tig jaren waren zij blootgesteld geweest aan de verzengende 
hitte der woestijn, en toch waren hunne kleederen niet 
verouderd. Met dezelfde kleederen, waarmede zij Egypte 
verlaten hadden, zouden zij Kanaan binnen gaan. Veertig 
jaren hadden hunne voeten het heete zand der woestijn 
betreden, en toch waren zij niet gezwollen. Welk een 
macht en welk een zorg van God! Vele moeielijk-
heden hadden zij op hunnen weg ontmoet; vurige slangen 
en schorpioenen hadden hen geplaagd; allerlei verzoekingen 
en beproevingen waren over hen gekomen; maar nooit 
waren zij door God verlaten geworden. Hij had hen zóó 
heerlijk geleid, dat zij na een veertigjarige reis door de 
groote en vreeselijke woestijn ongedeerd op de grenzen van 
het beloofde land stonden, en moesten erkennen: Ons heeft 
niets ontbroken! Hoe heerlijk is dit, geliefde broeders! J a , 
de Heer brengt ons in allerlei moeielijkheden en verzoe-
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kingen om ons te verootmoedigen, om te weten, wat in 
ons hart is; maar Hij verlaat ons nooit. Hij kastijdt ons, 
opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden; Hij 
brengt lijden, ziekte, ellende over ons, opdat wij ons 
zelven en zijne genade beter zouden leeren kennen; maar 
Hij houdt nimmer op voor ons te zorgen. Zijn oog is nooit 
afgewend van den rechtvaardige. Te midden onzer moeie-
lijkheden zorgt Hij voor ons, en zegent Hij ons. Welk 
een troost! Wij denken menigmaal onder ons lijden, dat 
God ons vergeet; maar, neen! daarvoor behoeven wij 
nooit te vreezen. Sta een oogenblik stil, en gedenk aan 
al den weg, dien u de Heer, uw God, in de woestijn der 
wereld geleid heeft; en zeg mij, heeft het u aan iets ont
broken? Gij zijt dikwerf beproefd geworden; gij hebt soms 
veel te lijden en met vele moeielijkheden te kampen ge
had, maar heeft het u onder dit alles aan iets ontbroken? 
Neen, zult gij zeggen, de Heer heeft alles welgemaakt. 
Welnu, indien gij nog langer hier beneden moet vertoeven, 
en gij zult na eenigen tijd nogmaals uwen blik achter
waarts slaan, dan zult gij hetzelfde moeten getuigen. De 
Heer blijft altijd dezelfde. Daarom vol moed en geloof 
onze reis voortgezet, met het oog op de aanstaande rust en 
de eeuwige heerlijkheid. Weldra zijn wij bij Jezus. Tot 
Israël zeide Mozes: »De Heer, uw God, brengt u in 
een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en 
diepten, die in dalen en bergen uitvlieten; een land van 
tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgeboomen, en gra
naatappelen; een land van olierijke olijfboomen, en van 
honig; een land, waarin gij brood zonder schaarschheid 
zult eten, waarin u niets ontbreken zal; een land, welks 
steenen ijzer zijn, en uit welks bergen gij koper uithouwen 
zult." Maar wat is dit alles bij de heerlijkheid, die ons 
wacht ? Geen aardsch genot, geen aardsche voorspoed, 
maar hemelsch genot en hemelsche heerlijkheid wacht ons. 
Het huis des Vaders zal onze woning zijn; voor altijd zul
len wij bij Jezus zijn- Zijne heerlijkheid zal de onze zijn. 
In zijne liefde zullen wij ons volmaakt en voor eeuwig 
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verlustigen, Aan Kanaans heerlijkheid kwam een einde; 
onze heerlijkheid is oneindig. Komt, geliefde broeders! 
hoe moeielijk onze weg ook zij; hoe vele verzoekingen en 
gevaren ons ook omringen, wij staan op het punt het 
hemelsche Kanaan binnen te gaan. De reis is haast vol
bracht. Nog enkele oogenblikken, en wij zijn voor altijd 
verlost van moeite en strijd. 

Dra is de strijd volstreden, 
Getroost, mijn ziel! straks is het leed geleden! 
Eén oogwenk slechts — de kroon volgt op het kruis. 

De Heer is nabij. Ook ons roept Hij toe: »Ziet, ik kom 
haastelijk!" O , welk een zalig oogenblik zal dat zijn, als 
wij Hem zullen zien gelijk Hij is, en Hem zullen gelijk 
zijn! J a , Heere Jezus! ons hart verlangt naar dat oogen
blik. Reeds van ver zien wij de kusten, waar geen nacht 
meer wezen zal. Amen. J a , kom, Heere Jezus! 

Aanbidder en arbeider. 
(2 Tim. 2.) 

Niets is schadelijker voor de ziel dan het omkeeren van 
de orde der waarheden van Gods Woord. De ziel komt 
daardoor in verwarring, en verkeert in groot gevaar om 
in dwaling te geraken. In 2 Tim. 2 , b. v., komen uit
drukkingen voor, die alleen van toepassing zijn op hen, 
die reeds uit den dood overgegaan zijn in het leven. Er 
wordt daar gesproken van een «arbeider", van een »goed 
krijgsknecht," van een »geheiligd vat." Indien men nu 
deze uitdrukkingen gaat toepassen op een ziel, die nog geen 
rust gevonden heeft in het offer des kruises, dan zou die 
ziel in een hopelooze verwarring komen. Zij verlangt naar 
rust; zij zucht onder den last harer zonden; en in plaats, 
dat zij, tot Jezus gebracht wordt, stelt men haar al de 
plichten van een geloovige voor. Hoe kan het anders, of 
zulk een ziel wordt moedeloos. Het beladen geweten ziet 
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zijn last nog vermeerderen; het hart , dat zoolang naar 
vrede gesmacht heeft, wordt ter neer geslagen en in een 
hopelooze droefheid gedompeld. En dit alles is het gevolg 
van het jammerlijke stelsel om de oorzaak met de gevol
gen te verwarren, of met andere woorden, om te verlan
gen, dat iemand een arbeider zij, vóórdat hij een aanbidder 
geworden is. 

Het is van het grootste belang deze twee zaken goed 
van elkander te onderscheiden. Men kan onmogelijk een 
waren, onwankelbaren vrede genieten, of God aanbidden 
in geest en in waarheid, zoolang het geweten niet gerei
nigd is door het bloed des kruises. Alvorens vrij te kunnen 
ademen, in vrede te kunnen wandelen, binnen het voor
hangsel God te kunnen aanbidden, moet ik niet alleen 
weten, dat aan de eischen van mijn geweten, maar bovenal 
dat aan de eischen van Gods gerechtigheid voldaan is. En 
hoe kan ik dat weten? Alleen door het geloof in het vol
brachte werk des kruises. Van mijzelven is niets goeds te 
verwachten. Men moge nog zoovele pogingen in het werk 
stellen om God te dienen en te verheerlijken, men zal altijd 
teleurgesteld worden. Wij kunnen niet voor God arbeiden, 
zoolang wij niet in zijne gemeenschap gebracht zijn. En 
wij kunnen alleen door Jezus in Gods gemeenschap gebracht 
worden. God kan de zonde niet zien; en daarom kan Hij 
ons in zijne tegenwoordigheid niet dulden, zoolang wij 
niet van alle zonden gereinigd zijn. Alleen door het een
maal volbrachte offer van Jezus kunnen onze zonden weg
genomen worden. Het eerste, wat wij dus behoeven, is deel 
te hebben aan het offer des kruises. En wie heeft er deel 
aan? Een iegelijk, die in Jezus gelooft. Wie zich als een 
arm, verloren zondaar aan Jezus overgeeft, en zich geheel 
en alleen toevertrouwt aan hetgeen Hij volbracht heeft, 
die heeft vrede met God, en heeft vrijmoedigheid om tot 
God te gaan. Lezer, hebt gij dien vrede gevonden? Zoo 
niet, o richt dan uwe oogen af van uzelven, zoek niet 
langer uwe eigene gerechtigheid, maar vestig uwe oogen 
op hetgeen Jezus voor zondaars gedaan heeft! Vertrouw 
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a aan Hem toe. Gij moet om niet zalig worden. De grond 
van onzen vrede moet niet zijn ons gevoel of' de verande
ring van onzen toestand, maar hetgeen God in Christus 
voor ons gedaan heeft. Vertrouwen wij daarop, dan heeft 
ons hart rust en vrede, en dan kunnen wij als gerei
nigde en gelukkige aanbidders in de tegenwoordigheid van 
God verschijnen. 

En wanneer gij zulk een aanbidder zult geworden zijn, 
dan eerst kunt gij een « a r b e i d e r " worden, geroepen 
om u te reinigen, ten einde een vat te zijn ter eere, 
«geheilig den bekwaam tot gebruik des Heeren." (v. 21.) 
Een arbeider te willen zijn, eer men een aanbidder is 
geworden, is de orde der dingen Gods omkeeren; en zoo
doende geniet men zoo min het een, als het ander. Men 
moet aan elk ding de plaats laten, die God het gegeven 
heeft. Het was eerst, nadat de melaatsche rein verklaard 
was, dat hij zijne kleederen begon te wasschen. (Lev. 14 : 
7 — 8.) Had hij zulks vroeger willen doen, dan zou hij 
in plaats van zichzelven te zuiveren, het water onrein 
gemaakt hebben. 

nDewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden! laat 
ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleesches 
en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreeze 
Gods.'' (2 Kor. 7 : 1.) Ziedaar het middel om een goed 
arbeider — een geheiligd vat — een nuttig dienstknecht te 
zijn. «Indien iemand zichzelven van dezen reinigt," zegt 
de Apostel tot zijnen zoon Timotheüs, sprekende van de 
vaten ter oneere uit het groote huis, »die zal een vat zijn 
ter eere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren," 
een werktuig «tot alle goed werk," dat de Heer hem zal 
te doen geven, «toebereid." (2 Tim. 2 : 21.) — G e r e i 
n i g d te zijn door het bloed van Jezus, is één zaak; — 
m i j z e l v e n te r e i n i g e n van al de onreinheid, die mij 
omringt, door de kracht van het goddelijke leven, dat in 
mij is, is een tweede zaak. Deze beide dingen moet men 
goed uit elkander houden. Als men ze met elkander ver
wart , vernietigt men het wezen des christendoms, en men 
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berooft de zielen van hunnen vrede. De christen wordt 
tot een gedurigen strijd geroepen. Die strijd begint van 
het oogenblik af, dat zijne ziel viede in Christus vindt. 
Als de afkondiging der overwinning duidelijk in het oor 
des geloofs klinkt, dan begint de slag. Wat ik hier zeg, 
moge onverstaanbaar zijn voor het natuurlijk verstand, 
het geloof begrijpt het heel goed. De christen is tegelijk 
een overwinnaar en een strijder. Hij zet zijnen voet op 
»he t f o n d a m e n t G o d s , d a t va s t s t a a t , " — zóó vast, 
dat geen macht het kan doen wankelen; — en dan, in 
het genot van den vrede, dien dit vaste fondament hem 
schenkt, en niet in een geest van dienstbaarheid of van 
vrees en twijfel, »yliiedt hij de o n g e r e c h t i g h e i d . " 
(vs. 19.) Waarom vliedt hij de ongerechtigheid en rei
nigt hij zichzelven? Is het om een aanbidder te worden? 
Geenszins. Dit moet hij zijn, alvorens de strijd begint. 
Waarom dan? Om een gereinigd arbeider, een geschikt 
vat, een bekwaam werktuig te zijn, opdat de Meester het 
gebruiken moge, om zijne zegeningen aan anderen over 
te brengen. 

Lieve lezer! die de werkelijkheid van een gereinigd 
geweten hebt gesmaakt, roept gij den Heer aan uit een 
rein hart? Strijdt gij om de begeerlijkheden der jongheid 
te vlieden, en om de rechtvaardigheid, het geloof, de liefde 
en den vrede na te jagen, met degenen, die den Heer alzoo 
aanroepen? (vs. 22.) 

Gij zijt misschien geneigd om te antwoorden:— Ik zie 
rondom mij zulk een hopelooze verwarring, en zulk een 
betreurenswaardige verdeeldheid, dat ik waarlijk niet weet, 
met wien ik mij moet vereenigen, noch waar ik een pad 
voor mijnen voet zal vinden. — Dit moge zoo zijn, maar 
bedenk dit: Als de belijdende kerk nog veel meer verbrok
keld was, dan nu, en als de verdeeldheid en de verwar
ring zich als een verwoestende vloed over de geheele chris
tenheid verspreidden, elk christen evenwel gehouden was 
om zich af te zonderen van de ongerechtigheid, zoodra deze 
hem duidelijk werd. De christen is geroepen om zich a l tij d 
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te reinigen van de v a t e n t e r onee r . En naarmate hij 
getrouw zal zijn, om zich aldus af te zonderen en te reini
gen , zal hij een nuttiger vat worden voor het gebruik van 
den Meester, (zie vs. 20 en 21.) 

Waar gij u ook moogt bevinden, lieve broeder! gij wordt 
tot dezen ernstigen strijd, tot dit edele werk geroepen. De 
Heer wil, dat gij, gereinigd door zijn bloed, een getrouw 
dienstknecht zult zijn, en uzelven van alle onreinheid en 
van de vaten ter oneer zult reinigen. Hoe beantwoordt gij 
deze roepstem? Haakt gij naar nauwere gemeenschap met 
God en naar grootere gelijkvormigheid aan Jezus? Gevoelt 
gij u onaangenaam aangedaan bij het zien van de koude 
en levenlooze belijdenis onzer dagen, en bij het aanschou
wen van de uitdroogende vormelijkheid, die meer en meer 
toeneemt? Welnu, de Heer wijst u den weg. Gij zijt een 
aanbidder, maar gij kunt ook een arbeider, een dienst
knecht van Jezus zijn. Doe wat Hij gaarne heeft. Eoep 
den Heer aan uit een rein hart. Keinig u van de vaten 
ter oneer. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede na 
niet degenen, die den Heer aanroepen uit een rein hart. 

Lofzang-. 

Halleluja, Jezus is verrezen! 

Jezus leeft en bidt voor mij. 
'k Heb voor dood noeh helle meer te vreezen; 

Mijn Verlosser streed mij vrij. 
Smachtend zucht mijn brandend ziels verlangen 
Om de kroon der zaligheid te ontvangen. 

Heer! ontsluit mij, naar uw woord, 
't Eeuwig bloeiend Palmenoord! 
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Hoedanig de hemelsche is, zoodanige zijn 
ook de hemelschen. 

(1 Kor. 15 : 48.) 

Er zijn twee dingen, die de Schrift ons voorstelt als 
noodzakelijk ter verlossing. Ten eerste de volle openbaring 
van Gods zedelijk karakter, in genade jegens ons. Dit 
doet de verzoening, die Gods rechtvaardigheid tegen de 
zonde, en Gods liefde voor den zondaar in het licht stelt; 
want het karakter Gods wordt in de verzoening niet alleen 
geopenbaard, maar God zelf wordt in haar verheerlijkt. 
Maar bovendien is er een andere zaak, die hiervan geheel 
onderscheiden is, namelijk: de tusschenkomst der kracht 
Gods, om ons te trekken uit den staat van ellende en 
goddeloosheid, welke het gevolg van de zonde is , en om 
ons in een geheel nieuwen toestand te plaatsen 

Het eerste was volstrekt noodzakelijk, indien zondaren 
tot God gebracht zouden worden; want er moest verzoe
ning gedaan worden om ons tot God te brengen. Als God 
ons tot zich gebracht had, zonder dat zijne rechtvaardig
heid ten volle ware bewezen geworden, dan zou Hij het 
heilige en volmaakte Wezen niet geweest zijn, dat Hij 
inderdaad is. Maar alles wat God is, is volmaakt bewezen 
en in het licht gesteld geworden op het kruis, zonder het
welk dit nooit zou hebben kunnen plaats vinden. Indien 
God in barmhartigheid allen menschen hunne schuld had 
kwijtgescholden, dan zou dit geen liefde, maar onverschil
ligheid jegens de zonde geweest zijn. Als, b. v., een mijner 
kinderen ondeugend is, en ik toch maar voortga het even 
als de anderen te behandelen, dan is dit geen liefde. Gij 
kunt de ware liefde niet hebben, tenzij de rechtvaardig
heid ten volle, naar de waarheid van Gods heiligen naam, 
gehandhaafd worde. Maar het handhaven dezer rechtvaar
digheid zou alle zondaren hebben uitgesloten, zonder het 
kruis, zonder den dood van Christus, die zich overgaf aan 
de volmaakte rechtvaardigheid van God, van zijn oordeel, 
van zijnen haat tegen de zonde, van zijn gezag; want het 

is een kwestie van gezag, zoowel als van heiligheid, en 
xm 9 
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tegelijkertijd van volmaakte liefde jegens den zondaar. Het 
kruis van Christus is voor ons de openbaring en het volle 
bewijs van al wat God is, niet alleen in liefde, maar ook 
in heiligheid. Hierin is een groote zegen. Wij komen tot 
God als verloren zondaren, en vinden daar het verzoen
deksel , en het kostbare bloed, dat daarop gesprengd is. 
Maar als ik onder het genot van een vollen vrede over 
het kruis kan nadenken, dan zie ik op welk een volmaakte 
wijze God er in verheerlijkt is geworden. Hoemeer het mij 
Gods heiligheid toont, des te meer wordt het mij duidelijk, 
hoe wonderbaar het kruis is; er is niets in den hemel, 
noch op de aarde, wat daarop gelijkt, behalve, natuurlijk, 
God zelf. Noch de schepping, noch hetgeen in de wereld 
gezien is, kon zijn wat het kruis was. De schepping moge 
de kracht Gods openbaren, maar zij kan de liefde en de 
waarheid Gods niet in het licht stellen, zooals het kruis 
dit doet, en aldus blijft het kruis eeuwiglijk de heerlijke 
en gezegende plaats, waar men leert wat God is, iets wat 
men anders nergens zou hebben kunnen leeren. 

Maar daar dit alles waar is, zoo is er nog een andere zaak, 
te weten, de tusschenkomst van een Verlosser, om ons uit 
den toestand te trekken, waarin wij van nature zijn; want 
wij waren arme, ellendige wezens, die in den modder 
lagen te wentelen, zonder er uit te kunnen komen. Nemen 
wij aan, dat God gerechtvaardigd en verheerlijkt is ge
worden in het kruis van Christus, zoo volgt daar nog niet 
uit, dat wij, gij en ik, diensvolgens uit den toestand, 
waarin wij ons bevonden, getrokken waren. Hiertoe was 
het noodzakelijk, dat God tot ons afdaalde, ons uit den 
staat van ellende en zonde trok, en ons in een geheel 
anderen toestand bracht; en hiertoe werd de tusschenkomst 
der goddelijke kracht vereischt. 

De verlossing is een bevrijding door de goddelijke kracht 
teweeg gebracht, waardoor wij uit den eenen toestand in 
een anderen worden overgebracht. Het is waar, wij zijn 
zedelijk veranderd; maar wij hebben meer noodig dan dit; 
hoewel al degenen, die dit hebben, ook zeker al het ove
rige zullen verkrijgen. Verondersteld dat ik de nieuwe 
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natuur bezit, met haai* verlangen naar heiligheid, wat is 
hier dan het gevolg van? Dat ik het bewustzijn heb van 
al de zonde, die in mij woont. Ik verlang heilig te zijn, 
maar ik zie, dat ik het niet ben; en ik ga gebukt onder de 
macht der zonde, en onder de kennis eener heiligheid, die 
ik geleerd heb te begeeren, alleen om te ontdekken, dat 
ik haar niet bezit. Ik zeg: waartoe dient het de heiligheid 
te kennen, als ik haar toch niet heb. Dit geeft mij vol
strekt geen troost. Wij hebben zoo even over de recht
vaardigheid Gods gesproken: maar als ik de zaak wel 
beschouw, dan zie ik, dat ik geen rechtvaardigheid heb. 
Kan ik in zulk een toestand rust voor mijne ziel 
•vinden? Dit is onmogelijk; ja , de uitwerking zelve van 
het bezit dezer nieuwe natuur, met al hare heilige gene
genheden en begeerten jegens Christus, leidt mij tot de 
ontdekking, dat mij datgene ontbreekt, wat deze nieuwe 
natuur van zichzelve mij niet kan mededeelen. Ik heb in 
mij de vurige begeerten der nieuwe natuur — al hare 
heilige en rechtvaardige begeerten; maar de vurig ver
langde zaak heb ik niet. Ik zeg: Och! mocht ik recht
vaardig zijn; maar ik ben niet rechtvaardig. In dien weg 
komt God ons tegemoet met een volkomen verlossing. Al
lereerst maakt Hij ons levend, opdat wij begeerte en 
behoefte aan heiligheid zouden gevoelen, en geeft ons een 
natuur, bekwaam om van haar te genieten. Maar dit is 
niet alles. Als ik deze natuur heb, heb ik dan de zaak 
die ik begeer? Neen; ik stel pogingen in het werk; 
ik denk: Och! mocht ik meer van deze heiligheid bezit
ten; maar met dat al bezit ik haar niet. Ik mag de zon
de haten; maar de zonde, die ik haat, is daar. Ik mag 
een levendig verlangen hebben om met God te zijn, om 
voor altijd het licht zijns aanschijns te genieten; maar ik 
zie dat ik de zonde in mij heb, en ik weet dat het licht 
zijns aanschijns niet kan schijnen op mijne zonde; ik heb 
een rechtvaardigheid noodig, die voor Gods tegenwoordig
heid past, en ik bezit die niet. In dezen toestand komt 
©od ons tegemoet aan het kruis. Hij geeft ons niet alleen 
de natuur, die wij noodig hebben, maar ook de zaak, die 

9* 
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wij noodig hebben — de rechtvaardigheid. En niet alleen 
dit, maar Hij geeft ons in Christus zoowel het volmaakte 
voorwerp, als de natuur om er van te genieten; en dat 
alles in kracht, door de gave van den Heiligen Geest. 

In 1 Kor. 15 vinden wij een merkwaardige uitdrukking 
betreffende de waarheid, waarover wij spreken. «Hoedanig 
de aardsche is, zoodanige zijn ook de aardschen; en hoe
danig de hemelsche is, zoodanige zijn ook de hemelschen." 
Hier is geen spraak van hetgeen wij zijn zullen, als wij 
in de heerlijkheid zullen zijn ingegaan; want er volgt op: 
»En gelijk wij het beeld des aardschen gedragen hebben, 
zullen wij ook het beeld des hemelschen dragen." Wij 
hebben het beeld van den eersten Adam gedragen, in al 
de gevolgen van zijne zonde en van zijnen val; en wij 
zullen ook het beeld van den tweeden Adam dragen. Maar 
allereerst wordt ons deze groote waarheid voorgesteld: 
ii Hoedanig de hemelsche is, zoodanige zijn ook de hemel
schen." Dit is wat wij nu zijn. Hier vind ik wat mijn hart, 
als door God levend gemaakt, behoeft; en ik leer verstaan 
welk een zegen er in Christus is, in wien God ons dit 
heeft geopenbaard. Hij heeft ons een volmaakte rechtvaar
digheid gegeven in Christus, die de aangenomen en ver
heerlijkte Mensch in Gods tegenwoordigheid is, de eenige 
tot Wien God konde zeggen: «Zit aan mijne rechterhand, 
totdat ik uwe vijanden gezet zal hebben tot een voetbank 
uwer voeten. Door den mensch zijt gij verworpen, maar 
gij zijt al mijn welbehagen." «Hoedanig de hemelsche is, 
zoodanige zijn ook de hemelschen." Dit is wat God ons be
tuigt. Hij plaatst ons voor zich in Christus in een geheel 
nieuwen toestand, en laat ons dan oordeelen, wat niet met 
dien toestand overeenkomt. Bovendien wordt ons kracht 
gegeven — niet enkel een nieuwe natuur, met vurige be
geerten naar een staat, dien wij niet bezitten; maar kracht 
om, volgens den toestand waarin wij zijn, in onzen wan
del alles te oordeelen , wat met dit standpunt niet overeen
komt. Er zullen zeker dingen zijn, die ik te oordeelen 
heb, maar ik zal die oordeelen in het volle bewustzijn 
van hetgeen God mij in Christus gegeven heeft. In Christus 
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vind ik den maatstaf van hetgeen God mij gemaakt heeft, 
door de tusschenkomst zijner kracht. 

«Hoedanig de aardsche is, . . . . hoedanig de hemelsche 
i s , " enz. Ziedaar, om zoo te zeggen, de twee menschen — 
de eerste Adam, die aardsch is, met al degenen, die tot 
hem behooren; en de tweede mensch, »de Heer uit den 
hemel." Ziedaar de beide Adams; en ik vind in elk hunner 
het voorbeeld van al de andere menschen, die hun beeld gelijk 
zijn. Ik vind den eersten Adam gevallen, ellendig en bedor
ven; ook vind ik den tweeden Adam, die in geestelijken zin 
het hoofd van een geslacht wordt, nadat Hij die plaats, 
volgens Gods raadsbesluiten, in heerlijkheid heeft ingenomen. 

Ik zeg dus: Ziedaar het hoofd en het voorbeeld van dit 
geslacht. Het is niet alleen waar, dat er verzoening voor 
ons gedaan is ten opzichte van hetgeen wij waren, als 
kinderen van den eersten Adam; maar God is zelfs ten 
aanzien onzer zonden verheerlijkt geworden. Hoe meer wij 
dus in Gods tegenwoordigheid komen, des te meer ieeren 
wij de waarde van het kruis kennen. Maar in dit 15e 

hoofdstuk, waarin de Apostel over de opstanding handelt, 
spreekt hij over de tusschenkomst der kracht Gods. Wij 
zien daar, hoe God ten opzichte van Christus handelt in 
de kracht der opstanding, en tevens hoe wij het voorwerp 
zijn van deze zelfde kracht. 

Wat mij dadelijk in het oog valt, als ik Christus aan
schouw, gelijk Hij hier op aarde wandelde, is een volmaakte 
goedertierenheid in zijne handelingen met den mensch, — 
een goedertierenheid, die hen te gemoet komt in al hunne 
behoeften. Het hart wordt daardoor bemoedigd en getroost. 
Hij voedt hen, als zij hongerig, geneest hen, als zij ziek 
zijn, en werpt de duivelen uit. Daar was kracht, maar 
niet in degenen, met wie Hij te doen had. Het was de 
kracht Gods. Zij kwam hen te hulp in hunne behoeften. 
Het was de goddeloosheid en de ellende, waarin de mensch 
verkeerde, waarop de goedertierenheid Gods in Christus 
toegepast werd. Ik ben overtuigd, dat onze prediking veel 
meer kracht zal uitoefenen, als wij de daden van 's Heeren 
leven hier op aarde meer ontwikkelen. Wij stellen de feiten 
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niet genoeg in het licht, en redeneeren te veel over de waarde 
dier feiten. Hoe meer de feiten uit het Evangelie voor 's men-
schen ziel geplaatst worden, des te meer vrucht zal er zijn. 

Als ik dus Christus in zijnen wandel hier op aarde be
schouw , dan vind ik God in dezen zachtmoedigen mensch. 
Laat ik dit eenvoudig feit, in een wereld vol moeite, el
lende en goddeloosheid slechts goed begrijpen: God is ge
komen, en ik heb Hem gevonden. Ik heb Hem ontmoet. 
Wel is waar door het geloof; maar toch was God daar, 
en ik heb Hem ontmoet. Ik weet wat Hij is, en wat Hij 
is voor mij. Ik was niets dan een zondaar, gelijk de an
dere menschen; maar God was daar, en Hij was enkel 
goedertierenheid voor mij. Ik heb Hem gevonden, en ik 
weet wat Hij is, want Hij is goedertierenheid voor mij 
geweest. Christus was op aarde, afdalende tot al mijne 
behoeften, en ik' heb God ontmoet in Hem, en alzoo ken 
ik God. Welnu, dit is in zekeren zin alles voor mijne ziel. 
Gij moogt er over redeneeren, wat Hij in den dag des 
oordeels zijn zal; maar ik zeg, dat ik Hem gevonden heb, 
en dat ik weet wat Hij is, dat Hij de goedheid zelve is. 
Ik was een ellendig en verachtelijk wezen, dat zich om 
niets bekommerde dan om vermaken, of wel om nog erger 
dingen; maar ik heb Hem ontmoet, en ik weet wat Hij 
is. Als de ziel dit heeft, dan bezit zij een sleutel, die alle 
poorten der eeuwigheid opent. Ik heb God gevonden, en 
ik heb bevonden, dat Hij »licht" is. Ongetwijfeld zal ik, 
juist omdat Hij licht is, gebreken in mijzelven ontdekken, 
en ik zal mijzelven verfoeien; maar nogtans weet ik wat 
Hij is, en wat Hij is voor mij; en zoodoende vindt mijne 
ziel een rustplaats, en leert dien God, met Wien ik te 
doen heb, in waarheid kennen. Ik zie, dat »God in Christus 
was, de wereld met zichzelven verzoenende." Hij is met mij 
hier op aarde geweest; maar nu is er een andere moeie-
lijkheid, namelijk, dat ik mij niet geschikt gevoel om met 
Hem in den hemel te zijn. Ik zie den dood en de zonde, 
en de zonde kan niet geduld worden in den hemel. Welnu, 
ik vind een andere waarheid. Ik zie den gezegenden 
Heiland, die de uitdrukking dezer volmaakte genade is, 
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waarvan ik geen flauw denkbeeld had, nederdalen in den 
toestand, waarin ik mij bevond; ik zie Hem, «zonde" voor 
mij gemaakt zijnde, door den dood en het oordeel gaan, 
die ik verdiend had, dragende mijne zonden. Ik vind 
Christus niet alleen als levende op aarde, medelijden heb
bende met al mijne ellende, en vol van goedertierenheid 
jegens mij; maar ik vind Hem ook als mijne plaats inne
mende om te lijden ,dragende den toorn en het oordeel Gods. 
En daar is Hij geheel alleen. Christus heeft eerst geleden 
op een wijze, waarop ik met Hem kan lijden. Hij heeft 
van de menschen geleden, en wij kunnen, in geringe mate, 
evenzoo lijden. Hij heeft geleerd, wat lijden in deze wereld 
is, opdat Hij ons zou kunnen vertroosten, en medelijden 
met ons zou kunnen hebben. Maar als ik den Heer zie 
lijden op het kruis, dan vind ik Hem daar geheel alleen; 
en daar vind ik de groote kwestie der zonde volkomen en 
voor altijd uitgemaakt tusschen God en Hem. Maar ik was 
daar in het geheel niet. Ik kon niet zijn, waar Christus 
was; want Hij was er juist, opdat ik er mij nooit mocht 
bevinden, dragende den toorn Gods, en drinkende den 
lijdenskelk, die, als ik er den geringsten droppel van had 
moeten drinken, voor mij de eeuwige dood zou geweest 
zijn. Welnu, ik zie den Heer nederdalen in deze plaats 
mijner diepste ellende, en daar komt de kracht Gods tusschen-
beiden. Jezus heeft mijne plaats ingenomen in genade. Daar 
waar de zonde mij gebracht had, heeft de genade Hem ge
bracht. Hij daalde neder in deze plaats des toorns en des doods; 
en nu zie ik daar Gods kracht tusschenbeide komen. 

De verzoening was volbracht, en daar Christus God in 
zijnen dood volkomen verheerlijkt had, zoo komt de kracht 
Gods tusschenbeide, en plaatst Hem aan zijne rechterhand 
in den hemel. Zoodat ik God niet alleen verheerlijkt zie in 
het kruis van Christus, maar ik zie de kracht Gods, die 
tusschenbeide gekomen is, om dienzelfden Christus, toen 
Hij nedergedaald was in de diepte des doods, op te nemen 
en Hem te plaatsen aan zijne rechterhand in den hemel. 
Hier vind ik dus een volkomen verlossing; en dit is zóó 
waar, dat Christus Gods naam kan prijzen in vereeniging 
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met anderen. »Ik zal uwen naam mijnen broederen verkon
digen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen". 
Hij kan dien naam lofzingen, omdat Hij dien kent, na al 
de wegen, die Hij voor ons doorloopen heeft, nu ingeleid 
zijnde in de tegenwoordigheid van God, zijnen Vader, 
in de volle gelukzaligheid van het licht zijns aanschijns, 
nadat Hij den gansenen last onzer zonden op zich had ge
nomen. De kracht Gods was tnsschenbeide gekomen, zoo-
als er staat in den 16den Psalm: «Gij zult niet toelaten, 
dat uw Heilige de verderving zie." Het is waar, dat Chris
tus op het kruis moest uitroepen: »Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten?" maar zelfs daar zien wij, 
dat Hij zich geheel overgeeft in de hand van God, zijnen 
Vader, (Luk. 23 : 46.) en God zet zijn zegel op Hem door 
Hem uit de dooden op te wekken. In de opstanding van 
Christus vind ik dus de tusschenkomst van de kracht Gods; 
en ik zie den mensch Jezus Christus gezeten in den hemel, 
nadat de verzoening volbracht is, en nadat de kwestie der 
zonde door het werk, waardoor Hij God verheerlijkt heeft, 
geheel uitgemaakt is geworden. Ik zie Hem daar, waar de 
kracht zetelt, als het voorwerp van al Gods raadsbesluiten. 
Want het is in Christus, dat alle dingen tot één vergaderd 
moeten worden; en nu reeds heeft God Hem »der gemeente 
gegeven tot een hoofd boven alle dingen.'" 

Het vraagstuk der zonde is dus geheel beslist geworden 
in de opstanding van Christus. «Indien Christus niet opge
wekt is, zoo is uw geloof tevergeefs, en zijt gij nog in 
nwe zonden.'' Maar nu Christus opgewekt is, zijn wij niet 
meer in onze zonden. Hier vind ik alzoo den hemelschen 
mensch, die hier op aarde geweest is en Jmijne zonden 
heeft gedragen, in de kracht der opstanding, in de tegen
woordigheid Gods. Hij is i' de Heer uit den hemel." Let hier 
wel op. Later zegt de Apostel in den brief aan de Efeziërs, 
dat dezelfde kracht, die in Christus gewerkt heeft, toen 
God Hem uit de dooden heeft opgewekt, ook werkt in 
allen, die gelooven. Hij wenscht, dat zij mogen weten, 
welke »de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons 
die gelooven, naar de werking der sterkte zijner macht, 
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die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de 
dooden heeft opgowekt, en Hem gezet heeft tot zijne 
rechterhand in den hemel." De kracht, die in werking was, 
toen God Christus uit de dooden opwekte, en Hem aan 
zijne rechterhand plaatste, is juist dezelfde, die reeds in 
u , die gelooft, gewerkt heeft; en gij hebt een plaats met 
Hem daar boven; en derhalve, «hoedanig de aardsche is, 
zoodanige zijn ook de aardschen; en hoedanig de hemelsche 
is, zoodanige zijn ook de hemelschen." Wij zijn in Christus 
in de tegenwoordigheid Gods; en nu heb ik niet alleen 
verlangen naar heiligheid; maar ik heb het antwoord op 
dit verlangen. Ik heb niet slechts een nieuwe natuur, 
maar ik heb datgene, waarnaar de nieuwe natuur haakt, 
omdat ik Christus heb. Ik heb niet alleen vurige begeerten 
tot iets, maar ik heb de vurig verlangde zaak zelve. 
Ik heb rechtvaardigheid en heiligheid noodig, en zie, ik 
heb die, omdat ik in Christus ben. Ik wensch zonder vrees 
te zijn in de tegenwoordigheid Gods, en zie, ik ben in die 
tegenwoordigheid, omdat ik in Christus ben. In één woord, 
ik bezit nu de verlossing in al hare volheid — niet alleen 
een nieuwe natuur, maar de verlossing. God is tot mij 
gekomen, en heeft mij bevrijd. Hij is gekomen, en heeft 
zelf door zijne kracht mij uit den toestand getrokken, 
waarin ik mij bevond, uit den hopeloozen toestand van ellen
de en boosheid in den eersten Adam, en heeft mij geplaatst 
in den tweeden Adam, in zijne eigen tegenwoordigheid, 
zonder dat één enkele mijner zonden op mij blijft, daar alle 
zonden weggenomen zijn, daar alles in den persoon van 
Christus is geoordeeld geworden. Zoodanig is de toestand, 
waarin Christus ons gebracht heeft. 

Na den val van den eersten mensch, en nadat God 
dezen op allerlei wijzen op de proef had gesteld — zonder 
wet — onder de wet — komt Hij tot hem in volkomen 
genade, en zendt zijnen veelgeliefden Zoon. Hij zegt om zoo 
te spreken: »Dit is de laatste wijze, waarop ik den mensch 
op de proef kan stellen" Doch toen de menschen Hem 
zagen, zeiden zij: »Dit is de erfgenaam; komt, laat ons hem 
dooden, opdat de erfenis onze worde." De mensch is geheel 
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op de proef gesteld geworden, en bevonden goddeloos te 
zijn. Geen middel is er, dat hem kan verbeteren. Maar 
wat vind ik in Christus? Hij heeft voor ons hier op aarde 
de plaats van den eersten Adam ingenomen. Hij is ge
storven; en dit maakt geheel en voor altijd een einde aan 
dezen toestand voor al degenen, die gelooven. Ik houd 
mijzelven nu der zonde gestorven, omdat Christus gestor
ven is. Hij werd behandeld, als zijnde in mijne plaats, en 
stierf; en daarmede is de geheele zaak afgedaan — afge
daan voor mij door het oordeel, dat Hij gedragen heeft. 
Als geloovige, zal ik de bewegingen der oude natuur nog 
gevoelen, en ik moet die oordeelen; maar ik zie Christus, 
die op het kruis deze natuur voor mij op zich genomen 
heeft, en daarom geoordeeld werd en stierf, uit de dooden 
opgewekt en leven in alle eeuwigheid. Met dit leven, 
waarin Hij zichzelven overgaf, is het gedaan; het is ge
daan met de oude natuur, waarop de zonde en het oordeel 
betrekking hadden. Evenals met iemand, die in de ge
vangenis zit, in afwachting van zijne straf, en daar sterft. 
Het leven, waarop de straf van toepassing was, heeft op
gehouden te bestaan. Het is onmogelijk, dat er dan nog 
spraak kan zijn van een straf voor de zonde: het leven, 
waarop de zonde en de straf over de zonde betrekking 
hadden, bestaat niet meer. Evenzoo is het met ons het 
geval in Christus. De Apostel richt zich daarom altijd tot 
de geloovigen als tot hen, die der zonde gestorven zijn. 
Hij zegt tot hen: Gijlieden zijt dood; gij zijt volstrekt geen 
levende menschen meer. »Alzoo ook gijlieden, houdt het 
daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende 
zijt in Christus Jezus, onzen Heer." (Rom. 6.) Er staat 
nergens in de Schrift, dat wij der zonde moeten sterven; 
want zoo er dit stond, dan zouden wij zelven moeten ster
ven; en dan zou het geheel en al met ons gedaan zijn. 
Maar wat de Schrift zegt is, dat wij der zonde gestomen 
zijn in Christus. Nu Christus «eenmaal der zonde gestor
ven is" voor mij, kan ik mijzelven beschouwen »als der 
zonde dood zijnde, maar Gode levende in Christus Jezus." 
Ziedfftr wat mij wordt voorgesteld als het beginsel van 
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het standpunt des christens. Hoewel nog levende hier op 
aarde, is de natuur, waarmede God handelt, te niet gedaan, 
omdat Christus gestorven is; en nu is de kracht Gods 
gekomen, die mij met Christus heeft opgewekt. De natuur 
zelve, waartegen moest gehandeld worden, wordt beschouwd 
als zijnde geoordeeld en gestorven; en ik ben nu in den 
toestand, waarin Christus is, dat is opgewekt en in Gods 
tegenwoordigheid. Als wij met Hem zullen zijn, dan zullen 
wij Hem gelijk wezen, maar wat onzen werkelijken toe
stand voor God betreft, zijn wij nu reeds »gezet in den 
hemel in Christus Jezus". (Efez. 2.) Het is de goddelijke 
liefde, die nedergedaald is tot in de plaats der zonde en 
des doods, waarin wij waren; en het is de goddelijke recht
vaardigheid, die ons opgenomen en ons geplaatst heeft in 
de plaats des lichts, waar Christus zelf is; want er is 
geen tusschenplaats. Als ik weet wat de zonde is , zoo 
weet ik, dat zij de verdoemenis verdient. Het zou geen 
barmhartigheid zijn om de zonde door de vingers te zien — 
om ten hare opzichte niet te handelen. Zij moet te niet ge
daan worden; maar hoe? Zij moet te niet gedaan worden 
door den dood, omdat zij niets dan de verdoemenis ver
dient. Als God handelt ten opzichte der zonde, beschouwd 
uit het oogpunt mijner verhouding tot Hem als zondaar, 
dan moet Hij jegens haar door den dood handelen. Er is 
geen vergeving Voor den zondaar, dan door een werk, 
dat ten zijnen aanzien handelt volgens hetgeen God is — 
volgens de goddelijke natuur; en dit heeft op het kruis 
plaats gehad. >>Hij is eenmaal geopenbaard, om de zonde 
te niet te doen, door zijns zelfs offerande". (Hebr. 9.) 
Maar dit is niet alles. Door op deze wijze de zonde te 
niet te doen, heeft Hij ook den geheelen ouden toestand 
van zaken ter zijde gesteld, en is ingetreden in een ge
heel nieuwen toestand (die natuur, waarin Hij verantwoor
delijk was, en waarin Hij voor de zonde geleden heeft, 
achter zich latende), en nu is Hij de hemelsche mensch 
in Gods tegenwoordigheid, en daar zijn wij nu in Hem 
geplaatst. »Hoedanig de hemelsche is , zoodanige zijn ook 
de hemelschen." Daarom vinden wij ook in den eersten 
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brief van Johannes dezelfde waarheid voorgesteld. In de 
eerste plaats lezen wij daar, (hoofdst. 4 : 9.) dat «hierin 
de liefde Gods jegens ons is geopenbaard, dat God zijnen 
eeniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat 
wij zouden leven door Hem." Hier zie ik de goddelijke 
liefde, die deze wereld bezoekt in den persoon van Gods 
Zoon. Er waren twee dingen noodzakelijk. Vooreerst moest 
Hij »een verzoening zijn voor onze zonden," omdat wij 
schuldig zijn; maar dan gaat Johannes voort, en zegt: 
»Hierin is de liefde bij ons volmaakt, — opdat wij vrij
moedigheid mogen hebben in den dag des oordeels — dat 
gelijk Hij is, wij ook zijn, in deze wereld." 

Waarom kan ik vrijmoedigheid hebben in den dag des 
oordeels? Omdat ik mijnen rechter gelijk ben, en dat reeds 
in deze wereld. «Gelijk Hij is, zijn ook wij, in deze we
reld." Dit is juist wat ik ook hier vind: «Hoedanig de 
hemelsche is, zoodanige zijn ook de hemelschen." Het is 
dezelfde waarheid. Hoe onuitsprekelijk heerlijk! Welk een 
verlossing! Het is niet slechts de barmhartigheid, die de 
zonde vergeeft. Neen, het is een volmaakte verlossing; 
het is een verlossing, die ons, als zijnde in Christus, ge
trokken heeft uit den toestand, waarin wij waren, en die 
ons overgebracht heeft in een geheel nieuwen, en die 
nieuwe is Christus. Het is waar, dat »wij allen voor den 
rechterstoel van Christus moeten geopenbaard worden;" 
da&r zal alles in het licht worden gesteld. Maar even waar 
is het, dat ik ben gelijk Hij zelf is. Wat zal Hij oor-
deelen? Hoe kom ik daar? Omdat Christus gekomen is 
en mij heeft opgenomen. »Ik ga henen om u plaats te 
bereiden," zeide Hij tot zijne discipelen, »en zoo wanneer 
ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, 
zoo kom ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook 
zijn moogt, waar ik ben." Wanneer ik dus voor den rech
terstoel van Christus zal verschijnen, dan zal dit zijn, om
dat Christus mij alzoo heeft liefgehad, dat Hij zelf mij is 
komen halen om mij voor dien rechterstoel te brengen; — 
en dat in welken toestand? Ik ben al in de heerlijkheid, 
alvorens ik voor dien rechterstoel kom. AJies zal daar in 
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het licht gesteld worden; maar dit zal voor ons een groot 
voordeel en een groot gewin zijn. Wij zullen dan het goed 
en het kwaad volkomen kennen , evenals wij gekend zijn. 
Wij zullen geopenbaard worden, maar geopenbaard voor 
Hem, die in Gods tegenwoordigheid is als een waarborg 
onzer zaligheid. Wij zullen het beeld van Christus niet 
volkomen dragen, zoolang de dag der heerlijkheid niet zal 
gekomen zijn; maar, wat onzen toestand voor God betreft, 
is het nu reeds waar, dat»hoedanig de hemelsche is, zoo
danige ook de hemelschen zijn." WTelnn, wat onze ziel en 
ons eeuwig leven aangaat, is God gekomen, en heeft ons 
in dezen toestand geplaatst, makende Christus tot mijn 
leven, en gevende Christus tot mijne rechtvaardigheid en 
hoop. Door het geloof heeft Hij ons in deze dingen inge
leid. Het verwezenlijken van dezen toestand is iets anders; 
onze gebreken en zwakheden kunnen hiertoe een hinder
paal zijn. Gij begint misschien met uzelven te onderzoe
ken, en gij vindt deze of geene gedachte, die in strijd is 
met Christus. Maar ik zeg u : Dit is niets dan de oude 
natuur. Als gij slechts op uzelven ziet, zoo is het wel 
zeker, dat gij daar geen rechtvaardigheid voor God zult 
vinden, en alzoo zult gij geen oogenblik voor Gods aan
schijn kunnen bestaan. Ik moet op Christus zien om te 
zien, wat ik voor God ben, en ik zeg: »Hoedanig de he
melsche is, zoodanige zijn ook de hemelschen;" en ziedaar 
wat ik ben in Gods tegenwoordigheid. Er is geen voor
hangsel meer (Matth. 27 : 51); wij moeten in het licht 
wandelen, gelijk God in het licht is. 

Ik oordeel nu de bewegingen van mijn vleesch en elk 
ander ding, naar deze liefde en genade. Van het oogen
blik af, dat ik Christus heb, en dat ik zeggen kan: »Ik 
ken een mensch in Christus" (en dit was zoo volmaaktelijk 
het geval met Paulus, dat hij kon zeggen: »Ik ken een 
mensch in Christus, of het geschied zij in het lichaam, of 
buiten het lichaam, weet ik n ie t , ' hij denkt volstrekt niet 
aan zichzelven); dan oordeel ik alles naar hetgeen ik ben 
in Christus. Paulus zegt niet: »Ik roem van Paulus." 'Hij 
wist, welke zijne zwakheden en moeielijkheden waren; — 
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maar hij zegt: »Ik ken een mensch in C h r i s t u s . . . . 
van den zoodanige zal ik roemen;"' j a , uit den grond van 
zijn hart zal hij daarvan roemen, omdat hij noch op zich-
zelven, noch op zijne gerechtigheid zag. »Doch van mijzel-
ven zal ik niet roemen," zegt hij, »dan in mijne zwak
heden." Hier vind ik de werkelijkheid wat mijn toestand, 
als een arm zwak wezen, hier op aarde betreft. Maar God 
heeft mij geplaatst i n C h r i s t u s , en nu moet alles, wat 
er in mijne ziel omgaat, daarnaar geoordeeld worden. »Die 
zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzoo wan
delen, gelijk Hij gewandeld heeft." (1 Joh. 2 : 6.) Het kan 
zijn, dat ik deze hoogte niet bereik, maar dit is toch de 
eenige maatstaf. In 2 Kor. 12 plaatst Paulus zich op dit 
terrein: »Zoo zal ik dan . . . . roemen in mijne zwakhe
den ," zegt hij, »opdat de kracht van Christus in mij wone." 
Het is niet, dat Paulus altijd in den derden hemel was, 
noch ook dat wij altijd ten volle van onzen toestand ge
nieten. Maar ziehier wat waar is en blijft: dat Christus, 
in Wien wij zijn, in den hemel is. Hij is niet hier op 
aarde; Hij is in Gods tegenwoordigheid, en daar zijn wij 
in Hem. En nu moge het zijn, dat wij niet altijd onze 
plaats in Christus verwezenlijken, echter zeg ik, dat Chris
tus altijd dezelfde blijft in deze tegenwoordigheid; en Hij 
woont in mij. Hierin vind ik de volmaakte levensregel, 
die ik noodig heb. De kracht van Christus woont in mij, zelfs 
terwijl ik hier op aarde ben. En daar Christus hier op aarde 
gewandeld heeft, zoo hebben wij in zijnen wandel een vol
maakten maatstaf van wat een hemelschen mensch voegt. 
In Hem vind ik de volmaakte uitdrukking der liefde, der 
genade en der heiligheid, die aan het huis des Vaders past. 
Ik vind Christus, zooals Hij in het huis des Vaders was. 

Het is waar, dat Paulus zegt: »Ik ken een mensch in 
Christus." Maar wil dat zeggen, dat de Christus, dien hij 
toen had, een andere Christus was dan dien, welken hij in 
den derden hemel gekend had? Neen; hij bad de kracht 
zelve van een Christus in den hemel. Ik moet weten, dat 
zoodanig mijne plaats voor God is, om volgens Christus 
te kunnen wandelen, om Hem te kunnen navolgen. »Ik 
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heilig mijzelven voor ben," heeft onze gezegende Heer 
gezegd, »opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waar
heid." Hij is Gode afgezonderd als ons voorbeeld in den 
hemel, opdat de Heilige Geest daarvan neme, en het hier 
op aarde op ons toepasse. Ik zie dezen volmaakten Chris
tus voor mij afgezonderd in den hemel, en ik zeg, dat ik 
naar dit model moet wandelen. Ik zal wandelen in de 
liefde, omdat Christus ons »lief gehad heeft, en zichzelven 
voor ons heeft overgegeven." Ik lees: «Zijt dan navolgers 
Gods als geliefde kinderen;" en elders: »Weest gijlieden 
dan volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is , vol
maakt is." De Heer plaatst de goedertierenheid Gods, zelfs 
jegens zijne vijanden, voor onze oogen, als iets dat wij heb
ben na te volgen. Maar het uitgangspunt van dezen ganschen 
levensregel is de plaats, waarin ik reeds ben in Christus. 

Sedert den val van den mensen, nadat zijne wijze van 
oordeelen gebrekkig geworden is door de zonde, denkt 
hij altijd aan zijne plichten, als aan een middel om het 
leven van God te verdienen. Dikwijls denken de menschen, 
dat als de onzekerheid, die deze verantwoordelijkheid om 
het leven te verkrijgen altijd vergezelt, niet meer bestaat, 
dit aanleiding moet geven tot zorgeloosheid. Maar veron
derstel dat gij kinderen hebt, zij zijn uwe kinderen, en 
kunnen niet ophouden zulks te zijn. Maar zal dit hunne 
verantwoordelijkheid wegnemen? Integendeel, de betrek
king, waarin zij tot u staan, vormt juist hunne verant
woordelijkheid. Zij zouden u niet als vader kunnen gehoor
zamen en eerbiedigen, als zij niet wisten, dat zij uwe 
kinderen waren. Ziehier waarin de werkelijke verantwoor
delijkheid jegens God bestaat: — ik moet handelen op een 
wijze, die beantwoordt aan den toestand, waarin Hij mij ge
plaatst heeft. De christelijke verantwoordelijkheid is niet 
voor iemand, die hoopt een christen te zullen worden, of 
die er naar tracht om een christen te worden, maar voor 
hem die eem christen is. Ook is het niet in het oogenblik 
van gevaar en moeielijkheid, dat wij de bekwaamheid ver
krijgen om Christus na te volgen. Het middel, om in het 
oogenblik van gevaar goed te wandelen, is niet, dat wij 
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Christus op prijs stellen vanwege de verzoeking, waarin wij zijn, 
maar dat wij Hem waardeeren om hetgeen Hij is. Als wij Hem 
werkelijk in ons dagelijksch leven alzoo waardeeren, te weten 
om hetgeen Hij is, dan zullen wij Hem zeker leeren ken
nen als onzen fcevrijder in de verzoeking. Als mijn hart vol 
van Christus is, dan hebben de dingen, die met Hem in strijd 
zijn, geen aantrekkelijkheid voor mij. Ik moge dan mijne 
gebreken en mijne zwakheid zooveel te meer gevoelen (en 
dit zal het geval zijn, als wij werkelijk in Christus blij
ven) ; maar de God, die ons deze plaats in Christus gege
ven heeft, is machtig om ons staande te houden. 

Onze betrekking tot God, wat den ouden mensch betreft, 
heeft dus op het kruis opgehouden te bestaan; en een 
geheel nieuwe betrekking is aangevangen, een betrekking 
van volmaakten zegen, in de kracht der verlossing, waar
door wij in Christus geplaatst zijn. De plaats, waarin wij 
zijn, begint van het kruis, waar ik mijne oude natuur zie 
geoordeeld en ter zijde gesteld. Dit is de reden, waarom de 
Apostel zeggen kan: » Toen wij in het vleesch waren.'' Er zijn 
zeer vele ware geloovigen, die zeggen: Wat zijn wij anders 
dan menschen in het vleesch ? Maar de Apostel zegt: »Toen 
wij in het vleesch waren;" gevende daardoor klaarblijke
lijk te verstaan, dat wij nu niet meer in het vleesch zijn. 
Dit laatste was onze toestand in den eersten Adam, maar 
nu zijn wij in den tweeden —in Christus. Het voorbeeld, 
dat ons ter navolging wordt aangeboden, heeft voor ons, 
zoodra wij zien, dat wij voor God niet meer in het vleesch, 
maar in Christus zijn, al de werkelijkheid zijner kracht, 
en wordt zoodoende een ware zegen De regeering van 
God komt wel tusschenbeide; doch dit is een andere zaak. 
Wij zijn in deze gezegende plaats, in het licht — in Cris-
tus, — naar de volmaaktheid der genade Gods, die ons 
daar gebracht heeft. Wij moesten steeds kunnen optreden, 
in het genot van een vollen vrede met God, om aan de 
wereld te kunnen zeggen: Hetgeen waarover wij u spreken, 
is een volmaakte verlossing, die wij bezitten. Ik heb God 
gevonden, en kom u een heil aankondigen, dat ik door 
middel der verlossende kracht Gods bezit. J. N. D. 
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De Zoon van God. l) 
I. 

«Do eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is." 

Ik heb een afschrik van redeneeringen, waar liefde ons 
moest bezielen; en ik schrik er voor terug, om van de 
sfeer van levende kracht af te dalen tot den kring van 
meeningen en theorieën. Doch de verborgenheden Gods 
zijn allen van de hoogst mogelijke praktische waarde, daar 
zij ons kracht geven om te dienen, ons vertroosten onder 
beproevingen, en de gemeenschap der ziel doen toenemen. 

De Apostel spreekt van ziehzelven en van anderen als 
«dienaars van Christus," en tevens als »uitdeelers der 
verborgenheden Gods." (1 Kor. 4 : 1.) Zoo moeten wij 
allen, in onze maat, «dienaars" zijn, dat wil zeggen, 
dienstknechten in alle praktische, persoonlijke bereidwil
ligheid en overgegevenheid; geduldig, ijverig en bereid-
vaardig in het werken voor anderen. Doch wij moeten 
tevens »uitdeelers" zijn, en dat wel van «verborgenheden," 
houdende onvervalscht en ongeschonden de bijzonderheden 
der goddelijke openbaring. De zoogenaamde mannen der 
wetenschap nemen ze niet aan. Het kruis was voor de
zulken altijd dwaasheid; en »de oversten dezer wereld," 
de mannen der filosofie, die ziehzelven als wijzen uitgaven, 
kenden »de wijsheid Gods in verborgenheid" niet. Maar 
deze verborgenheid mag op geenerlei wijze prijsgegeven 
worden. De uitdeeling er van behoort ons, en het wordt 
in een uitdeeler vereischt, dat elk getrouw bevonden worde. 

Het bewaren en het trouw getuigen van de persoonlijke 
heerlijkheid van den Zoon van God is het voornaamste 
doel van onze hooge en heilige bediening. Johannes waakt 
over deze heerlijkheid met een geheel eigenaardige ja-

1) Dit. opstel, hetwelk, zoo de Heer wil, door eenige anderen zal ge
volgd worden, is van den schrijver van «de heerlijkheid onzes Heeren 
Jezus Christus in zijn menschheid." De Heer zegene den heerlijken in
houd aan onze harten, opdat wij onzen dierbaren "Verlosser meer en 
ikïeer mogen leeren kennen, en onze gemeenschap met Hem steeds-
inniger worde. 

m i 10 
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loerschheid. Paulus beveelt maatregelen aan en schrijft 
middelen voor, hoe een naar het Jodendom overhellend 
bederf of iets dergelijks moet behandeld worden. In den 
brief aan de Galatiërs, waar de eenvoudigheid des Evan
gelies gehandhaafd wordt, vinden wij een pleiten en een 
smeeken te gelijk met een ernstig en dringend betoog. In 
de brieven van Johannes echter is alles beslist. Daar 
wordt alles afgeweerd en afgesneden, wat niet is uit »de 
zalving van den Heilige," die zoowel den Zoon als den 
Vader leert, die niet wil toegeven, dat een leugen uit de 
waarheid is, en die uitdrukkelijk zegt: »Een iegelijk, die 
den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet." 

De verscheidenheid van stijl, volgens de wijsheid van 
den Heiligen Geest, heeft hare waarde, en wij behooren 
haar op te merken. Het inachtnemen van dagen en het 
niet eten van vleesch zijn dingen, die zeer zeker de 
volle heerlijkheid en vrijheid van het Evangelie verkleinen; 
maar zij moeten als zwakheden worden verdragen. (Rom. 
14.) Doch minachting van den Persoon van Gods Zoon 
kan niet verdragen worden, ja , zelfs kan geen toegevend
heid in dit opzicht geduld worden. 

Een reis van Egypte naar Kanaan zou op zichzelf geen 
ware pelgrimstocht geweest zijn. Menigeen had dienzelfden 
weg afgelegd zonder een vreemdeling en pelgrim met God 
te zijn. J a , al ware die reis vergezeld geweest van al de 
beproevingen en moeielijkheden aan zulk een dorre, on
gebaande en onveilige wildernis eigen, dan zou zij daarom 
nog geen goddelijke of hemelsche tocht geweest zijn. 
Louter een zelfverloochenend leven, al wordt het met 
dien zedelijken moed verduurd, die Gods vreemdelingen 
op aarde betaamt, is niet voldoende. Ten einde die reis 
tot de reis van het Israël Gods te maken, moest de ark 
in hun midden zijn, gedragen door een volk, dat door 
het bloed uit Egypte was vrijgekocht, en dat door het 
geloof zich uitstrekte naar het beloofde Kanaan. 
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Dit was Israëls werk in de woestijn. Zij moesten de 
ark geleiden, haar vergezellen, haar beveiligen en heili
gen. Hunne zwakheden mochten zich openbaren, en kas
tijding noodig maken, in menig opzicht en bij velerlei 
gelegenheden; doch zoodra dit bepaalde werk: bewaring 
der ark nagelaten werd, was alles verloren. En dit ge
schiedde. De tabernakel van Moloch en het gesternte van 
Remfan werd opgenomen. Dit was verachting van de ark 
van Jehova; en daarom werd de weg van het volk Israëls 
van Kanaan afgeleid naar Babel of' Damaskus. (Amos 5 en 
Hand. 7.) 

En welke ark is er thans in het midden der heiligen, 
om die veilig en heilig en eervol te geleiden door de wereld
woestijn, indien het niet de Naam van den Zoon Gods is? 
Deze verborgenheid is aan ons als uitdeelers en getuigen 
toevertrouwd. »Die in de leer van Christus blijft, deze 
heeft beide, den Vader en den Zoon. Indien iemand tot 
ulieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in 
huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet." (2 Joh. : 9, 10.) 
De scheidsmuur moet door de heiligen opgericht worden 
tusschen hen en degenen, die den naam van Christus 
onteeren. 

Ik heb in mijn hart voorgenomen, den Heer Jezus, 
als Zoon van God te beschouwen — en indien Hij ons 
zijne hulp verleent, zal dit onderwerp ons ten zegen zijn. 

Wij zijn gedoopt in den naam des Vaders, des Zoons 
en des Heiligen Geestes. Deze woorden sluiten in zich de 
uitdrukkelijke verklaring van de verborgenheid der Godheid. 
Volgens dezen volzin is de Zoon een goddelijk Persoon, 
evenals zulks de Vader en de Heilige Geest is. Andere 
plaatsen der Schrift openbaren ons dezelfde verborgen
heid,— dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie 
Personen zijn in ééne goddelijke heerlijkheid of godheid — 
maar het is op verschillende wijze en wel op meer 
zedelijk gebied. Zij geven ons die verborgenheid in hare 
genade en kracht te aanschouwen, in hare toepassing op 
ónze nooden, op ons leven en op onze opbouwing. In Jo-

10* 
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hannes' Evangelie is zulks vooral het geval, daar ons in 
hetzelve de verborgenheid der Godheid wordt afgeschilderd, 
gelijk die in de woorden des doops is uitgedrukt, en ons 
als heiligen gegeven wordt voor verstand, hart en gewe
ten , opdat wij haar ons ten eigendom zouden maken door 
het geloof en de oefening van gemeenschap. 

In verband hiermede moet ik opmerken, dat in hoofd
stuk 1 vers 14 de heiligen sprekende worden ingevoerd, 
als het ware het verhaal van Jezus' heerlijkheid afbreken
de en de groote waarheid «het woord is vleesch geworden" 
door hunne getuigenis verzegelende. In den gloed, die hen 
bezielt, breken zij den draad hunner beschouwing in dit 
vers af, en verkondigen in een tusschenzin Jezus' per
soonlijke heerlijkheid, die zij zeggen aanschouwd te hebben, 
»een heerlijkheid als des Eeniggeborenen van den Vader." 
En van dezen Eeniggeborenen van den Vader wordt kort 
daarop (zie vs. 18.) gesproken, als «zijnde in den schoot 
des Vaders" — woorden die onze harten wel hoogelijk 
mogen waardeeren. 1) 

Ik twijfel niet, of de Heer wordt in verschillende betrek
kingen »de Zoon van God" genoemd. Hij wordt aldus 
genoemd als geboren uit de maagd. (Luk. 1 : 35.) Hij is 
het volgens goddelijk besluit in de opstanding. (Ps. 2 : 7 ; 
Hand. 13 : 33.) Dit is en blijft waar, hoewel ons nog 
meer wordt geopenbaard aangaande zijn goddelijk Zoon
schap. Hij is de Zoon, en echter heeft Hij den naam 
van Zoon verkregen. (Hebr. 1 : 1—4.) Mattheüs en Mar
kus maken het eerst gewag van Hem als den Zoon Gods 
bij den doop. Lukas begint vroeger, en spreekt er van 
bij zijne geboorte. Doch Johannes gaat nog verder terug, 
zelfs tot den onmetelijken, onuitsprekelijken afstand der 
eeuwigheid, en verkondigt zijn Zoonschap in den schoot 
des Vaders. 

1) Jezus wordt genoemd Trpuroroxos of Eerstgeborene in onderscheidene 

beteekenissen —• en wij hebben gemeenschap met Hem; Trpüiroroxog 

of Eerstgeborene «onder vele broederen." Maar Hij is ook fiovoyevyig of 

Eeniggeborene, en daarin is Hij alléén. 
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Ongetwijfeld was de bevatting aangaande Jezus verschil
lend , en waren er verschillende maten van geloof ten 
opzichte van zijnen Persoon bij degenen, die tot Hem 
kwamen. Zoo erkent, bij voorbeeld, Jezns zelf, dat het ge
loof van den hoofdman over honderd, in het begrijpen van 
de heerlijkheid zijns Persoons, verre verheven was boven 
hetgeen Hij in Israël gevonden had. Doch dit alles doet 
niets af van het groote feit, dat wij van Hem lezen, dat 
Hij de Zoon was »in den schoot des Vaders," en »het 
eeuwige leven, hetwelk bij den Vader was en ons is ge
openbaard." 

Geliefden, wij moeten deze uitnemende verborgenheid 
niet aanraken. Wij zouden vreezen het licht te verduiste
ren van die liefde, waarin onze harten uitgenoodigd wor
den op den weg naar den hemel te wandelen. En wij 
zouden bevreesd zijn — en dit is een nog dieper, nog inniger 
gedachte, indien ik haar mag uitspreken — om eenige belij
denis van geloof (of beter gezegd van ongeloof) toe te laten, 
waardoor de schoot des Vaders van zijn eeuwig, onuitspre
kelijk welbehagen beroofd zou worden, en waarin van 
onzen God gezegd werd, dat Hij de blijdschap eens Vaders 
niet kende, en van onzen Heer, dat Hij de blijdschap 
eens Zoons niet kende in dien schoot, waarin Hij van 
alle eeuwigheid was. Neen! ik kan mij hiermede niet 
vereenigen. Indien er personen in de Godheid zijn, gelijk 
wij weten, dat er zijn, moeten wij dan ook niet weten, 
dat er betrekkingen tusschen hen zijn? Kunnen wij die 
gedachte missen? Wordt niet aan het geloof de Vader, 
de Zoon en de Geest geopenbaard: de Zoon gegenereerd, 
en de Geest uitgaande van den Vader en den Zoon? 
Voorzeker. De personen in die heerlijkheid zijn niet onaf
hankelijk, maar verwant. Ook gaat het onze maat niet te 
boven, wanneer wij zeggen, dat het groote oorspronkelijke 
beeld der liefde, het gezegend model van alle onderlinge 
liefde in die verwantschap te vinden is. 

Zou ik mij met het ongeloovig denkbeeld kunnen ver
genoegen, dat er geen personen in de Godheid zijn, en 
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dat Vader, Zoon en Geest slechts verschillende lichten zijn, 
waarin de ééne persoon voorgesteld wordt ? — De grond van 
het Evangelie zou daardoor verwoest worden. Of zou ik 
mij met de ongelóovige gedachte kunnen vergenoegen, dat 
deze personen in geen onderlinge betrekking staan? De 
liefde, ten toon gesteld in het Evangelie, zou alsdan ver
flauwd worden. 

Mij werd eens de vraag gedaan, of God geen Vader 
was, voor en aleer het kind Jezus te Bethlehem werd 
geboren. J a ! voorzeker Hij is het van alle eeuwigheid. 
De schoot des Vaders was een heiligdom van alle eeuwig
heid, bewoond door den Zoon in het onbeschrijflijk welbe
hagen des Vaders — de schuilplaats der liefde, gelijk 
iemand het heeft genoemd, »van die onuitsprekelijke liefde, 
die de heerlijkheid overtreft; want de heerlijkheid kan 
geopenbaard worden, maar de liefde niet." 

Veler harten mogen zich met gedachten als deze nooit 
bezig gehouden hebben, evenwel kunnen de geloovigen de 
ontkenning er van niet gedoogen. Zij kunnen zulk een 
verborgenheid niet aan menschelijke denkbeelden overgeven. 
Het geloof zal ze tegen eiken aanval van "filosofie en 
ijdelen waan" verdedigen. Zelfs de Joden zouden de zwa
righeid, die sommigen er tegen hebben, kunnen veroor-
deelen. Zij toch gevoelden, toen de Heer betuigde » GWs 
Zoon te zijn," dat dit hetzelfde beteekende, »als zich Gode 
evengelijk te maken," zoodat in plaats dat de naam van 
Zoon een ondergeschikt of minder persoon veronderstelde, 
in hunne gedachten hierdoor gelijkheid beweerd werd. Even
zoo behandelen zij Jezus bij een andere gelegenheid als 
godslasteraar, omdat Hij zich God maakte in een gesprek, 
waarin Hij de betrekking van den Zoon tot zijn Vader 
verklaarde. (Joh. 5 en 10.) De Joden kunnen alzoo bij 
herhaling deze rampzalige gedachte des ongeloofs bestraf
fen, die door de dwaze filosofie der menschen wordt inge
geven. Zij waren te wijs om het licht, waarin God woont, 
volgens menschelijke redeneering te toetsen. 

«Niemand kent den Zoon dan de Vader," ziedaar woor-
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den, die wel geschikt zijn om onze redeneeringen te doen 
zwijgen. En de mededeeling, (1 Joh 1:1,2.) dat het eeuwi
ge leven ons geopenbaard is, opdat wij gemeenschap met den 
Vader en den Zoon zouden hebben, bewijst duidelijk de on
waardeerbare verborgenheid van de Godheid des Zoons, die 
»het eeuwige leven " met den Vader heeft. Ook weten wij, 
dat er geschreven staat: »De eeniggeboren Zoon, die in 
den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons verklaard." 
Kan iemand, vraag ik, God verklaren dan God zelf? In 
zekeren zin kan God beschreven worden. Doch de ziel der 
geloovigen kan in beschrijvingen van God niet berusten, 
al kent de wijsheid der wereld niets anders. Zij vraagt 
naar verklaring of openbaring van Hem, en dit moet door 
Hem zelven geschieden. Is dan, vraag ik nogmaals, de Zoon 
in den schoot des Vaders niet een goddelijk persoon? 

Hetgeen de Schriften ons van deze verborgenheid zeggen, 
kan alleen verstaan worden door het geloof, dat de Vader en 
de Zoon in de heerlijkheid der Godheid zijn, en dat zij to 
elkander in betrekking staan, hoewel aan elkander gelijk 
in heerlijkheid. «Hij, die bij God was in den beginne, 
eeuwig gelijk God, zelf God zijnde, was tevens de Zoon 
Gods,'' zooals iemand het heeft uitgedrukt, die er vervol
gens bijvoegt: »God laat toe, dat vele dingen verborgen-
heden blijven, gedeeltelijk, geloof ik , opdat Hij ook op 
deze wijze de gehoorzaamheid van ons verstand op de 
proef mocht stellen. Want Hij eischt van ons gehoorzaam
heid des verstands, zoowel als gehoorzaamheid des levens. 
Deze onderwerping des verstands aan God is een gedeelte 
van onze heiligmaking; eu het is iets, dat de Geest alléén 
schenken kan. Hij alléén is in staat dien innerlijken op
stand van onzen geest tot bedaren te brengen en te ver
nederen, die zich vermeet de dingen Gods te beoordeelen, 
en weigert aan te nemen wat niet begrepen kan worden, — 
een ongehoorzaamheid en hoogmoed, die geen weerga heeft 
dan in den hoogmoed en in de ongehoorzaamheid van Satan." 
Heilige en gepaste waarschuwing voor onze harten! »Wie 
ia de leugenaar," vraagt de Apostel, «dan die loochent, 
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dat Jezus is de Christus." En onmiddellijk voegt hij er 
bij: »Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon 
loochent. Een iegelijk die den Zoon loochent, heeft ook 
den Vader niet," Dit zijn hoogst ernstige uitspraken van 
den Heiligen Geest. En hoe kan er kennis van den Vader 
zijn, dan door en in den Zoon? Hoe kan de Vader anders 
gekend worden? Daarom staat er geschreven, «Een 
iegelijk die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet." 
Ik mag zeggen, »Abba, Vader, in den geest der aan
neming tot kinderen" — een poëet moge gezegd hebben 
»want wij zijn ook zijn geslacht," — maar God wordt 
niet als de Vader gekend, indien de Zoon niet in de heer
lijkheid der Godheid erkend is. Wij kunnen er zeker van 
zijn, en wel op goddelijk gezag, dat indien de zalving, 
die wij van Hem ontvangen hebben, in ons blijft, wij 
ook in den Zoon en in den Vader zullen blijven. 

Kan de Zoon geëerd worden, gelijk de Vader, (Joh. 5 :23.) 
indien Hij niet in zijne Godheid erkend is? Het geloof 
aan Hem bestaat niet in het gelooven, dat Hij een Zoon 
van God is, of de Zoon van God, als geboren uit de 
maagd, of' als opgewekt uit de dooclen, hoewel dit, voor
zeker, heilige waarheden aangaande Hem zijn. Maar het 
geloof aan Hem bestaat in het geloof aan zijn eigen Per
soon. Ik weet niet, hoe ik Jezus »den Zoon van God" 
kan noemen, anders dan in het geloof aan zijn goddelijk 
Zoonschap. Het verstand, dat ons gegeven is, is ons ge
schonken, opdat wij »den Waarachtige kennen" zouden, 
daar wij «in den Waarachtige zijn, namelijk in zijnen 
Zoon Jezus Christus;" en hierbij wordt gevoegd: «Deze 
is de waarachtige God en het eeuwige leven." 

Is niet iide waarheid," waarvan sprake is in den tweeden 
zendbrief van Johannes, »de leer van Christus" of het 
onderricht, dat wij door de Heilige Schrift hebben aangaande 
den Persoon van Christus? En is in dit onderricht niet de 
waarheid van het Zoonschap in het goddelijk Wezen begre
pen? Want wat wordt ons daar gezegd? »Die in deleer 
van Christus blijft, deze heeft beide den Vader en den Zoon." 
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Ea de deur moet gesloten worden voor dengene, die deze 
leer niet brengt. Diezelfde zendbrief spreekt ook van Hem, 
als Zoon des Vaders, woorden die niet op Jezus, als ge
boren uit de maagd door de overschaduwing des Heiligen 
Geestes, kunnen toegepast worden. 

Doch ik ga verder, en vraag: kan de liefde Gods vol
gens de Schrift verstaan worden, indien dit Zoonschap 
niet erkend wordt ? Ontleent die liefde haar karakter niet 
aan deze leer? Wordt er op dien grond geen beroep op 
ons hart gedaan? «Want alzóó lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar 
het eeuwige leven hebbe." Ook lezen wij: »Hierin is de 
liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij 
ons heeft lief gehad, en zijnen Zoon gezonden heeft tot 
een verzoening voor onze zonden." —»Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijnen eeniggeboren 
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven 
door Hem." — »En wij hebben het aanschouwd, en getui
gen, dat de Vader zijnen Zoon gezonden heeft tot een 
Zaligmaker der wereld." 

Verliest nu deze liefde niet ten eenenmale hare onver
gelijkelijke heerlijkheid, indien deze waarheid betwijfeld 
wordt? Welk antwoord zouden wij dien mensch geven, 
die ons zou zeggen, dat Hij, dien God niet spaarde, maar 
voor ons allen overgaf, niet zijn eigen Zoon was? Hoe 
zouden onze harten ineenkrimpen, indien wij hoorden, dat 
onze Heer enkel Gods Zoon is, als geboren uit de maagd 
Maria; en dat de woorden, »die ook zijn eigen Zoon niét 
gespaard heeft," in een menschelijken en niet in goddelijken 
zin moeten verstaan worden. 

Wij moeten zorg dragen Gods dierbaar Woord niet te 
wijzigen naar de menschelijke vooroordeelen. Was het met 
zijn dienstknecht, met een vreemdeling of met een, die 
enkel in zijn huis geboren was, dat Abraham naar Moria 
trok? Was het met een aangenomen zoon, of met zijn 
eigen, zijn eenigen zoon, dien hij lief had? Wij weten 
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het allen. En ik weet waarlijk niet, hoe ik zou kunnen 
spreken van den Zoon, die mij lief gehad en zichzelven 
voor mij overgegeven heeft, (Gal. 2 : 20.) indien ik Hem 
niet door het geloof ontving, als den Zoon, die in den 
schoot des Vaders was, den Zoon in de heerlijkheid der 
Godheid. 

De Zoon is de Christus. God heeft in den Persoon des 
Zoons al het werk volbracht, dat er voor ons te doen 
noodig was. Dit alles heeft Hij in den Persoon van Jezus 
gedaan. Daarom zeggen wij «Jezus Christus, de Zoon 
Gods." De Eeniggeboren, de Christus, Jezus van Naza-
reth, is één en dezelfde. Doch het is in de heerlijkheid 
zijns Persoons, in zijn ambt, en in zijne aangenomen 
menschheid, dat wij Hem onder deze verschillende bena
mingen kennen. 

Zoeken wij Jezus wondervol leven na te speuren van 
den schoot des Vaders af tot het »erfgenaam zijn" van 
alle dingen, welke ontdekkingen worden er dan van Hem 
gemaakt, geliefden! Leest van Hem in Spreuken 8 : 22, 31 ; 
Joh. 1 : 1 , 3 ; Efez. 1 : 1 0 ; Kol. 1 : 13 , 20; Hebr. 1 : 1 , 3; 
1 Joh. 1 : 2 ; Openb. 3 : 14, en denkt aan Hem, gelijk 
Hij u in die heerlijke schriftuurplaatsen voorgesteld wordt. 
Laten zij u hun verschillend licht schenken, waarin gij 
Hem kunt aanschouwen, in Wien gij vertrouwt, Hem die 
alles verlaten heeft voor u , Hem die zulk een weg 
betreden heeft, en nog betreedt — en zeg mij dan, of gij 
van Hem of van zijn weg kunt scheiden? Hij was in den 
schoot des Vaders — het eeuwige leven met den Vader, 
God zelf, en toch bij God. In Gods raadsbesluit werd Hij 
verhoogd, eer het geringste deeltje van het stof der aarde 
gemaakt was. Hij was de Schepper aller dingen in hunne 
eerste orde en schoonheid; later in hunnen toestand van zonde 
en bederf de Verzoener aller dingen; en straks zal Hij bij 
hunne wederoprichting de Erfgenaam aller dingen zijn. Door 
het geloof aanschouwen wij Hem aldus, en spreken aldus 
van Hem. Wij zeggen: Hij was in den schoot des Vaders, 
in de raadsbesluiten Gods van eeuwigheid, in den schoot 
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der maagd, in het lijden op deze wereld, in de opstanding 
uit de dooden, met eer en heerlijkheid gekroond in den 

1 hemel, en met alle macht en eer de Erfgenaam en Heer 
ï aller dingen. 

Beroof Hem van den schoot des Vaders van alle eeuwig
heid, en vraag dan uzelven af, of gij niets verloren hebt 

i, in de waardeering en blijdschap dezer dierbare verborgen-
f heid, die van eeuwigheid tot eeuwigheid ontvouwd wordt. 
I Ik kan mij geen heilige voorstellen, die zoo iets bewe-
ï ren zou. Ook kan ik mij met geen geloofsbelijdenis vereeni-
| gen, die van mijnen hemelschen Vader zegt, dat het 
* niet zijn eigen Zoon was, dien Hij voor mij heeft over-
1 gegeven. 

f Hoe heerlijk is het, den Heer langs den ganschen weg 
I van den schoot des Vaders tot op den troon der heerlijk-
(, heid te aanschouwen! En in e l k g e d e e l t e d e z e r 
•i . . . . . 

l o o p b a a n z i e n wij H e m a l t i jd d e z e l f d e , en h e t 
v o l l e w e l b e h a g e n G o d s u i t m a k e n d e . Hij was even 

<;' zooveel Gods welbehagen bij het einde als bij het begin, 
": echter met dit voorrecht en die heerlijkheid, dat Hij de 

blijdschap Gods was in de m e e s t g e z e g e n d e en won-
d e r v o l l e v e r s c h e i d e n h e i d . 

De Schrift stelt ons in staat dit alles te volgen. Van 
de vreugde, die Hij genoot, toen Hij van alle eeuwigheid 
was in den schoot des Vaders, vermogen wij niet te spreken. 
De schoot des Vaders was »de schuilplaats der liefde" — 
en de blijdschap, die deze liefde vergezelde, was even 
onuitsprekelijk als zijzelve. Maar toen Gods beminde als 
middelpunt gesteld werd van alle goddelijke werkzaamheden, 
of tot den grondslag van al Gods raadsbesluiten, was 
Hij even onverdeeld »Gods vermaking", als toen Hij in 
den eeuwigen schoot des Vaders was. In dien toestand en 
in dat karakter zien wij Hem in Spr. 8 : 22—31. 
In deze bewonderenswaardige schriftnurplaats wordt de 
Wijsheid of de Zoon voorgesteld als de groote Oorsprong, 
Ontwerper en Onderhouder van al Gods werken en voor
nemens, gelijk verschillende plaatsen in het Nieuwe Tes-
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tament ons dit toonen. (Zie b. v. Joh. 1 : 2 ; Efez. 1 : 9, 
10; Kol. 1 : 15—17.) In dit alles kan Hij van zichzelven 
zeggen: «Toen was ik een voedsterling bij Hem, en ik 
was dagelijks zijne vermakingen; te aller tijd voor zijn 
aangezicht spelende." 

Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft de Zoon 
Gods, die van eeuwigheid in den schoot des Vaders was, 
in den schoot der maagd gelegen. Wie kan deze verbor
genheid peilen? Nogtans is het alzoo. Het is slechts een 
ander oogenblik en een vernieuwde gelegenheid tot blijd
schap — en de engelen kwamen, om op hunne zwakke 
wijze die blijdschap te uiten, en haar aan de herders in 
Bethlehems velden mede te deelen. 

Verder moest de Zoon zijner liefde, onder een nieuwen 
vorm, een andere loopbaan bewandelen. Te midden van 
vernedering en smarten is Hij hier op aarde geweest; 
maar altijd en even onverdeeld is Hij het voorwerp van 
het onuitsprekelijk welbehagen Gods, als in de verbor
gen tijden der eeuwigheid. »Deze is mijn Zoon, mijn Ge
liefde , in denwelken Ik mijn welbehagen heb;" »ziet mijn 
Knecht, dien Ik ondersteun, mijn Uitverkorene, in den-
welken mijne ziel een welbehagen heeft," zijn stemmen des 
Vaders, die zijne onveranderlijke vreugde verkondigen, 
terwijl Hij het pad van Jezus hier op aarde gadeslaat. 

En diezelfde stem, «deze is mijn geliefde Zoon, in den-
welken Ik mijn welbehagen heb," wordt ten tweeden male 
gehoord op den heiligen berg, evenals aan den oever der 
Jordaan; op den dag der verheerlijking, evenals bij den 
doop. En de verheerlijking was het onderpand en het zin
nebeeld van het koninkrijk, evenals de doop de intrede in 
zijn dienstwerk en getuigenis was. Hetzelfde welbehagen 
wordt opgewekt in den schoot des Vaders, waar de Zoon 
was, hetzij Gods oog Hem volgt langs het eenzame pad 
van Jezus, den dienstknecht op een verdorven aarde, of 
op de hoogte van den Koning der eer in het duizendjarig 
rijk. God heeft hetzelfde volkomen welbehagen in Hem, 
gedurende den ganschen weg van eeuwigheid tot eeuwig-
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heid; geen ophouden, geen stilstand is er in Gods blijd
schap in Hem, hoewel die blijdschap onderscheiden 
was — dezelfde in hare volheid en in haren duur, hóe 
ook de omstandigheden zich opvolgen en ontvouwen moch
ten. Evenzoo was Hij onbesmet gedurende zijnen gan
senen loop van eeuwigheid tot eeuwigheid; even heilig 
onder het hart der maagd, als in den schoot des Vaders; 
even rein toen Hij zijne loopbaan eindigde, als toen Hij 
die begon; volmaakt als dienstknecht en als koning; on
eindige volmaaktheid kenmerkte alles, en hetzelfde wel
gevallen rustte op alles. 

Ware de ziel slechts diep doordrongen van de gedachte, 
dat die gezegende Heer, waar en hoe Hij ook gezien 
wordt, Degene is, die van alle eeuwigheid af in Gods 
schoot was, dan zou menige redeneering des verstands 
veroordeeld worden, die ons nu verontreinigt. Welk een 
gedachte! Hij, die onder het hart der maagd'lag, is de
zelfde, die in den schoot des Vaders was! Jesaja's hooge 
en verheven Jehova op zijnen troon, Dien de gevleugelde 
serafs aanbaden, was Jezus van Galiléa! Hij was even 
vlekkeloos als mensch, als Hij het is als God, — even on
besmet omgeven van het menschelijk lichaam, als in den 
schoot des Eeuwigen — even onbevlekt te midden van de 
bezoedeling der wereld, als toen Hij dagelijks de verma
king des Vaders was, eer de wereld bestond! Voorzeker, als 
deze heerlijkheid aan ons hart geopenbaard is, dan 
zullen de vleugelen opnieuw het gelaat bedekken, en de 
schoenen opnieuw van de voeten gedaan worden! 

Ik geloof, dat het goddelijk betoog in Johannes' eersten 
brief ons doet zien, dat de gemeenschapsoefening der ziel 
levendig aangedaan wordt door de wijze onzer beschou
wing van Gods Zoon. Want in dien brief is de liefde ge
openbaard in de gave des Zoons, en wij verblijven in die liefde. 
Indien ik dus meen, dat de Vader in de gave van zijnen 
Zoon enkel het zaad der vrouw schonk, dan is de atmos-
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feer, waarin ik mij bevind, ongetwijfeld lager geworden. 
Versta ik daarentegen, dat de Vader den Zoon schonk, 
die van alle eeuwigheid in zijn schoot was, dan stijgt mijn 
besef van zulk een liefde, en het karakter der gemeen
schap, waarin ik sta, is verhoogd. Alzoo is de gemeenschap 
met God hierin betrokken. 

De Zoon, de eeniggeboren Zoon, de Zoon des Vaders, 
«heeft zichzelven vernietigd", opdat Hij Gods welbeha
gen ten dienste van verloren zondaars mocht volbrengen. 
Maar zal de Vader toelaten, dat zondaars, voor wie al 
die vernedering werd ondergaan, daaruit oorzaak nemen 
om de heerlijkheid des Zoons te verminderen. Dit kan 
niet zijn, gelijk Joh. 5 : 23 ons zegt. Jezus had verklaard, 
dat God zijn eigen Vader was, »zichzelven Gode evengelijk 
makende." Het is de vraag: Zal God Hem in dit zeggen 
niet handhaverJ Voorwaar, de Vader zal geen eer voor 
zichzelven aannemen, indien de Zoon niet wordt geëerd, 
zooals wij lezen: »Die den Zoon niet eert, eert den Vader 
niet, die Hem gezonden heeft." 

De Heilige Geest werd door den opgestanen en verheerlijk
ten Jezus aan de zijnen gegeven, en ging van Hem uit. Zal 
nu daarom bij iemand het denkbeeld opkomen, dat Hij 
vroeger niet was de Geest in de goddelijke Drieëenheid? 
Bij een geloovige zeker niet. Welnu, evenzoo is het met 
den Zoon. Hij werd geboren door de overschaduwing des 
Heiligen Geestes, en wordt daarom genoemd de Zoon van 
God; doch dit heeft niets te maken met het onomstootelijk feit, 
dat Hij te voren de Zoon was in de Godheid. 

Zien wij nogmaals op Johannes' eersten brief. Hij spreekt 
daar tot»vaders, jongelingen en kinderkens." (Zie hoofdst. 2.) 
En hij onderscheidt hen aldus: «De vaders zijn dezulken, 
die Hem gekend hebben, die van den beginne is." »Zij 
blijven in de leer van Christus", en hebben »beide den 
Vader en den Zoon." De zalving is krachtig in hen, in
dien ik mij aldus mag uitdrukken. Zij hebben met ware 
aandacht des harten geluisterd naar de verklaring des 
Vaders door den Zoon. (Joh. 1 :18.) Den Zoon gezien 
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hebbende, hebben zij ook den Vader gezien. (Joh. 12 
i 7—11.) Zij bewaren de woorden van den Zoon en van 
den Vader. (Joh. 14 : 21—23.) Zij weten, dat de Zoon in 
den Vader is, en zij in den Zoon, en de Zoon in hen. 
Zij zijn geen weezen. (Joh. 14 : 18—20.) 

De «jongelingen" zijn dezulken, »die den booze overwon
nen hebben", den booze, die de wereld bezielt met de 
loochening van de verborgenheid van Christus. (1 Joh. 4 : 
1—6.) Doch zij staan niet in de vaste, volle kracht dier 
verborgenheid gelijk de vaders; zij hebben behoefte aan 
vermaning; vandaar, dat de Apostel voortgaat om hen te 
waarschuwen tegen al wat tot de wereld behoort, gelijk 
zij reeds stonden in de overwinning over dien geest in de 
wereld, die Christus loochende. 

De »hinderkens" zijn zij, »die den Vader gekend hebben", 
doch zij zijn slechts jonge kinderen, en behoeven waar
schuwing, onderricht en vermaning. Hunne kennis van 
den Vader was eenigszins onvolledig; niet zoo vereenigd 
met de kennis van den Zoon, van »Hem, die van den 
beginne was", gelijk dit het geval was met de vaders. 
Daarom waarschuwt Johannes hen tegen antichristen, 
en beschrijft dezen, als zijnde tegen »de waarheid" of 
«tegen de leer van Christus". Hij leert hen, dat die den 
Zoon loochent, ook den Vader niet heeft; dat, indien de 
zalving, die zij ontvangen hadden, in hen bleef, zij zeker
lijk in den Zoon en in den Vader zouden blijven; en dat 
het huis Gods van zulk een aart was, dat niemand, die 
geen deel had aan zulk een zalving, er in kon blijven. 
Tevens herinnert Hij hen, dat de belofte, die de Zoon 
beloofd heeft, het eeuwige leven is. 

Deze schriftuurplaats handelt dus over den Persoon des 
Zoons of over »de leer van Christus." Het is hunne be
vatting van die waarheid en hunne gemeenschap daar
mede, en niet hun christelijk karakter in liet algemeen, die 
hen onderscheidt als vaders, jongelingen en kinderkens. 
Deze toespraken bepalen zich dus bij het groote doel van 
den ganschen brief, en dat is, de Zoon van God. Want 
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van den Zoon Gods spreekt, de brief van het begin tot 
het einde. Het is het bloed des Zoons, dat reinigt. Wij 
hehben een voorspraak bij den Vader, en die voorspraak 
is de Zoon. Het is in den Zoon, dat de zalving ons doet 
blijven. Het is de Zoon, die geopenbaard is , opdat Hij de 
werken des duivels zou verbreken. Het is in den naam 
des Zoons, dat wij moeten gelooven. Het is de Zoon, die 
gezonden is, om te openbaren wat liefde is. Het is de Zoon, 
in wien te gelooven de overwinning geeft over de wereld. 
Het is de Zoon, van wien God getuigenis geeft. Het is de 
Zoon, in wien wij het leven hebben. Het is de Zoon, die 
gekomen is, en ons het verstand gegeven heeft. Het is de 
Zoon, in wien wij zijn. Het is de Zoon, die de waarachtige 
God is en het eeuwige leven. Dit alles wordt ons in dezen 
brief over den Zoon van God verklaard; het is dus de 
Zoon, die het groote voorwerp er van uitmaakt; en de 
vaders, de jongelingen en de kinderen worden door den 
Apostel onderscheiden om hunne betrekking tot dat voor
werp, en, gelijk ik geloof, naar den maatstaf, waarin het 
door hun hart verstaan en gevat wordt. Alles is op die wijze 
in goddelijke en heerlijke overeenstemming. 

En in dienzelfden brief spreekt Johannes veel over 
liefde en over rechtvaardigheid, als noodzakelijke getuige
nissen van onze wedergeboorte uit God. Doch te midden 
van zoodanig onderricht, spreekt hij van een goed of van 
een verkeerd belijden van Christus. Zou hij nu, vraag ik, 
het eerste als een levende en praktische zaak beschouwen, 
en het laatste als louter bespiegelend? Volstrekt niet. Allen 
worden volgens dezelfde hoedanigheid behandeld; en hij 
doet ons weten, dat de beoefening van liefde en de be
trachting van rechtvaardigheid op zichzelve geen genoeg
zaam getuigenis zouden zijn, dat een ziel uit God geboren 
is, zonder de kennis en het belijden van den Zoon. 

Hadden de verlichte oogen van Jesaja liet pad van Jezus 
kunnen nastaren, zooals Hij door de steden en dorpen van 
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zijn geboorteland ging, hoe zou hij in aanhoudende aan
bidding gebleven zijn! Hij had een gezicht van zijne heer
lijkheid ontvangen. Hij had den hoogen en verheven troon 
gezien, terwijl zijne zoomen den tempel vervulde, en de ge
vleugelde serafs hunne aangezichten bedekten, daar 
zij in Jezus de heerlijkheid Gods erkenden. Jesaja »zag 
zijne] heerlijkheid en sprak van Hem." (Jes. 6 en Joh. 7 
: 41.) En ditzelfde zien, door het geloof, hebben wij noo-
dig — het geloof in den Zoon, het geloof in Jezus, het 
geloof in zijn naam, het aanschouwen van zijn Persoon, het 
besef van de heerlijkheid, die achter een dikker gordijn dan 
een serafs-vleugel verscholen lag, achter het omkleedsel van 
den nederigen en door de wereld verworpen Galileër. 

Laat mij ten slotte herinneren aan hetgeen de Heer 
sprak over het geven van voedsel ter gepaster tijd aan 
zijne dienstboden. (Matth. 24 : 45—51 en Luk. 12.) Wij 
moeten zorg dragen, dit voedsel niet te bederven.»Weidt 
de Gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door zijn 
eigen bloed," zegt een Apostel. »Weidt de kudde Gods, die 
onder u is,'" zegt een ander. En de Gemeente van God 
of de kudde Gods moet opwassen met »goddelijken was
dom." Aanbiddelijke woorden! 

Laat ons dan waken, geliefden, tegen de pogingen van 
den vijand, om de spijze van de dienstknechten te beder
ven. De mededeelingen van Johannes over den Zoon van 
God, en van Paulus met betrekking tot de Gemeente, zijn 
thans voor ons de spijzen ter bekwamer tijd; en wij mogen 
het voedsel, dat door God voor zijne heiligen gegeven is, niet 
aanmengen naar den smaak of de redeneeringen der menschen. 
Het manna moet opgezameld worden, zooals het uit den 
hemel komt, en het moet tehuis gebracht worden, om het 
reizend leger te voeden met «spijze der machtigen." 

»Ik beveel u Gode," zegt Paulus door den Heiligen 
Geest, »en den woorde zijner genade, die machtig is u op te 
bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden." 
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II . 

//En het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond." 

In de geschiedenis van vleesch en bloed, die ons in de 
Schrift is gegeven, leeren wij, dat de dood door de zonde 
gekomen is. Tot allen, wier hoofd of vertegenwoordiger 
Adam was, werd gezegd: »ten dage, als gij daarvan eet, 
zult gij den dood sterven." Met betrekking echter, tot het 
beloofde zaad der vrouw, dat niet door Adam vertegen
woordigd werd, werd tot de slang gezegd: »gij zult het 
de verzenen vermorselen." De dood van dit zaad zou dus 
even buitengewoon zijn als zijne geboorte. In zijne ge
boorte moest Hij het zaad der vrouw zijn; in zijnen dood 
moesten Hem de verzenen vermorseld worden. In de volheid 
des tijds is Hij, die beloofd was, «geworden uit een vrouw." 
De Zoon Gods, de Heiligmaker, nam vleesch en bloed 
aan; Hij werd »dat heilige." 

Had de dood recht op Hem ? Niet het minste. In dien 
Gezegende was, indien ik mij aldus mag uitdrukken, de 
bekwaamheid, om aan het goddelijk voornemen, dat zijne 
verzenen vermorseld zouden worden, te beantwoorden; 
doch Hij was op geenerlei wijze onderworpen aan den dood. 
Naar het voornemen Gods, volgens zijn eigen goddelijk 
welbehagen, heeft Hij zich overgegeven, zeggende: «Zie, 
ik kom." Voor het groote doel van de verheerlijking Gods 
en des zondaars vrede, heeft Hij »de gestalte eens dienst-
knechts aangenomen." En dientengevolge is Hij ter bekwa
mer tijd »den menschen gelijk geworden, en in gedaante 
gevonden als een mensch", is Hij in dien weg van zich 
zelven te vernederen voortgegaan tot den dood, »ja, tot den 
dood des kruises." (Fil. 2.) *) 

i) Ware Jezus niet «Gode evengelijk geweest," dan kon Hij dit niet 
hebben gedaan. Want elk schepsel, ieder, die minder dan God is, is 
daardoor reeds een dienstknecht van zijnen Schepper Een Jood kan vrij
willig een knecht zijn van een anderen Jood •— een knecht met een door
boord oor; (Exod. 21.) doch geen schepsel kan vrijwillig een dienstknecht 
van God zijn, daar alle schepselen noodzakelijk reeds dienstknechten van 
God, hunnen Schepper zijn. 
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In dien weg zien wij Jezus zijn gansche leven door. Hij 
verbergt zijne heerlijkheid, »de gestaltenis Gods" onder 
»de gestaltenis eens dienstknechts." Hij heeft geen eer van 
menschen gezocht. Hij eerde den Vader, die Hem gezon
den had, en niet zichzelven. Hij wilde zich niet doen 
kennen. Hij wilde zich niet aan de wereld openbaren. Al-
zoo lezen wij van Hem. En dit alles behoorde tot »de ge
stalte," die Hij aangenomen had, en wordt op volmaakte 
wijze ten toon gespreid in de verhalen der Evangeliën. 

Onder de gestalte van een schatplichtige des keizers 
verbergt Jezus de gestalte van den Heer der gansche 
aarde, van de zee en hare volheid. Hem, of liever Petrus, 
werd schatting gevraagd, en betaalde Hij haar niet? De 
Heer verklaart er zich vrij van; doch om geen ergernis 
te geven, betaalt Hij den tol voor Petrus en voor zich. 
Maar wie was deze onderdaan des keizers? Niemand anders 
dan Hij , van wien geschreven staat: »de aarde is des 
Heeren, mitsgaders hare volheid." Want Hij gebiedt een 
visch uit de zee, om Hem het stuk geld te brengen, dat 
Hij daarop aan de knechten des keizers doet betalen. 
(Matth. 17.) Welk een voorbeeld van die wondervolle ver
borgenheid , dat Hij »die in de gestaltenis Gods was, en 
het geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn, 
de gestaltenis eens dienstknechts heeft aangenomen!" Welk 
een heerlijkheid breekt er door de nevelen heen in dit 
kleine en als in het voorbijgaan vernielde voorval! Het 
geschiedde alles tusschen den Heer en Petrus; maar het 
was een openbaarmaking van »de gestaltenis Gods," die 
door »de gestaltenis eens dienstknechts" heen blonk. De 
volheid der aarde was Hem onderworpen op hetzelfde 
oogenblik, dat Hij cijnsbaar wilde zijn aan den Romein. 
Evenzoo bij een andere gelegenheid verhoogde de onop
gemerkte gast de feestvreugde, niet slechts als ware Hij zelfde 
bruidegom, maar als de Schepper van alles, wat het feest 
versierde. Ook daar »heeft Hij zijne heerlijkheid geopen
baard, en zijne discipelen geloofden in Hem." 

Wij lezen ook van Jezus: »Hij zal niet twisten, noch 
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roepen, noch zal er iemand zijne stem op de straten hpo-
ren." Hij wilde het gekrookte riet niet verbreken, maatf 
zich liever verwijderen. (Matth. 12 : 15.) En dit alles ge
schiedde, omdat Hij »de gestaltenis eens dienstknechts aan
genomen had/ ' Daarom worden bij diezelfde gelegenheid 
de woorden aangehaald: »ziet, mijn knecht, welken Ik 
verkoren heb." (Matth. 12.) 

»Toon ons een teeken uit den hemel," was een andere 
verzoeking om zichzelven te verheffen. (Matth. 16.) De 
farizeën verzochten Hem, evenals de duivel Hem verzocht, 
toen hij Jezus aanspoorde, om zich van de tinne des 
tempels af te werpen, en gelijk zijne broeders het deden, 
toen zij zeiden: «openbaar uzelven aan de wereld." Doch 
wat antwoordde de volmaakte dienstknecht? «Geen teeken 
zal hun gegeven worden, dan het teeken van Jonas" — 
een teeken van vernedering, een teeken, dat de wereld en 
de vorst dezer wereld voor een oogenblik de overhand over 
Hem zouden hebben, in plaats van een teeken, dat de 
wereld tot onderwerping aan Hem zou brengen. 

Hetzelfde zien wij op den top en aan den voet «van 
den heiligen berg." Op den top was Hij, ten aanschouwe 
zijner uitverkorenen, voor korte oogenblikken de Heer 
der heerlijkheid; aan den voet was het »Jezus alléén," 
hun gebiedende, dit gezicht aan niemand te zeggen, tot
dat de Zoon des menschen zou opgestaan zijn uit de doo-
den." (Matth. 17.) 

Aanschouw Jezus in het schip op het meer gedurende 
den storm. Hij lag daar als een vermoeide, werkman wiens 
slaap zoet was. Zoodanig was zijne zichtbare gestalte. Doch 
daaronder was »de gestaltenis Gods" verborgen. Hij staat 
op, en als de Heer, »die den wind in zijne vuisten verza
melt," en »de wateren in een kleed heeft gebonden", 
(Spr. 30 : 4.) bestraft Hij de zee, en stilt den wind. 
(Mark. 6.) 

Somtijds staat onze Jezus in de volmaakte en menig
vuldige heerlijkheden van den Jehova Israëls voor onze 
oogen. In vorige dagen had de God van Israël bevel ge-
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geven aan de schepselen der zee, en »een groote viscb. 
Stond gereed, om Jona op te slokken, en hem tot een 
graf voor een bepaalden tijd te verstrekken. Evenzoo 
betoonde Jezus zich de Heer te zijn van de volheid dier 
»zee die groot en wijd van ruimte is ," daar Hij een 
menigte der » kleine gedierten " er uit in het net van Petras 
riep. (Luk. 5.) Zoowel kleine gedierten als groote, die 
hun voedsel in de zee vinden, erkenden dus, in vroeger 
en later dagen, het Woord van Jehova — Jezus. 

De God Israëls gebruikte, als de Heer van de volheid 
der aarde zoowel als van de zee, een stommen ezel om 
de dwaasheid van den profeet te bestraffen. Doch meer 
nog geschiedde, toen de ark uit het land der Filistijnen 
teruggevoerd werd. De God Israëls bedwong de natuur 
der dieren, en deed de koeien, die voor den wagen gespan
nen waren, waarop de ark gezet was, den rechten en 
naasten weg nemen naar Bethsemes, hoewel die tocht door 
hen volbracht werd in strijd met hun instinkt. 

De Heer Jezus handelde in de treffendste openbaring 
van diezelfde heerlijkheid en macht. Ook Hij, de ware 
ark, moest huiswaarts gedragen worden. De dag brak aan 
op het eind zijner geschiedenis, dat Hij, evenals de ark in 
de dagen van Samuël, van de plaats, waar Hij zich bevond, 
moest weggedragen worden. Hij moest Jeruzalem in maje
steit bezoeken. Het was noodzakelijk, dat Hij, als Sions 
Koning, de koninklijke stad binnen kwam — en Hij neemt 
een veulen, «zijnde een jong eener jukdragende ezelin," 
om Hem die dienst te bewijzen. En Hij doet het in al de 
waardigheid en de rechten van den Heer der gansche aarde. 
De eigenaar van het beest moest gehoor geven aan den 
eisch »de Heer heeft het van noode," en tegen de natuur 
in «lieten zij het gaan." 

Aldus blonk Jezus hier weder in de eigenaardige heer
lijkheid van den God Israëls. De wolk, die Hem over
dekte , moge zwaar geweest zijn — de heerlijkheid, die er 
onder verborgen lag, was oneindig. Het was de volle glo
rie van Jehova. «Hij achtte het geen roof, Gode even-
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gelijk te zijn," hoewel »Hij zichzelven heeft vernietigd." 
Het geloof verstaat deze verborgen heerlijkheid, en de 
liefde omringt haar als met een vnrigen muur. »Wie 
is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft 
den wind in zijne vuisten verzameld? Wie heeft de wate
ren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der 
aarde gesteld? Hoe is zijn naam, en hoe is de naam zijns 
Zoons? Zoo gij het weet?" Wij zullen niet trachten dien 
naam te beschrijven; maar evenals Mozes, toen Jehova 
hem voorbijging, willen ook wij leeren onze hoofden ter 
aarde te buigen en te aanbidden. (Esod. 34.) 

Velen zijn de voorbeelden, waarin de Schrift ons toont, 
hoe Jezus onder »de gestaltenis van een dienstknecht de 
gestaltenis Gods" verbergt. Onder dezen moeten wij ook 
rekenen de gevallen, waarin Jezus zich voor gevaar schijnt 
te bewaren, of zijn leven zoekt te beveiligen. 

De Zoon van God kwam in de wereld als de volkomen 
tegenstelling van hem, die nog te komen staat, en van 
wien wij lezen, »dat de geheele aarde zich over hem 
verwonderde."' Jezus zeide: »Ik ben gekomen in den naam 
mijns Vaders, en gij neemt mij niet aan; zoo een ander 
komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen." En 
overeenkomstig hiermede, als zijn leven bedreigd werd, 
deed Hij zich niet terstond vóór als een wonder voor de 
wereld, maar juist het tegendeel. Hij maakte zichzelven 
niet beroemd. Hij wenschte niets te zijn. Hij weigerde ten 
eenenmaal een wonder te zijn in de oogen der menschen. 
Hij is het groote en schitterende tegenbeeld van hem, wiens 
doodelijke wonde genezen zal worden, alzoo dat de 
geheele aarde zich verwondert en aanbidt, wiens beeld 
leven en spreken zal, zoodat allen, kleinen en grooten, 
zijn merkteeken aan hunne voorhoofden zullen hebben. 
De Zoon van God was geheel het tegenovergestelde van 
dit alles. Hij kwam in zijns Vaders en niet in zijn eigen 
naam. Hij had het leven in zichzelven. Hij was gelijk aan 
Hem, van Wien geschreven staat: »die alleen onsterfe
lijkheid heeft;" doch Hij verbergde den g l a n s d e r 
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g o d d e l i j k e M a j e s t e i t onder de gestalte van iemand, 
die zijn leven schijnt te beschermen door de meest ge
wone middelen. Waren onze harten slechts meer met aan
bidding vervuld! De antichrist, die straks in zijn eigen 
»naam" zal komen, moge een doodelijke wonde door het 
zwaard ontvangen en echter leven, alzoo dat de wereld 
zich verwondert — de Zoon Gods vliedt naar Egypte om 
het zwaard te vermijden. 

Onder den sluier der vernedering lag een heerlijkheid 
verborgen, die evenals de vlammen van den chaldeeschen 
oven, des verkiezende, hare vijanden in een oogenblik 
had kunnen vernielen. Want op het laatst, toen de ure 
was gekomen, en de macht der duisternis «hare uur" 
zou krijgen, «gingen" de dienaars dier machten in de 
tegenwoordigheid dezer Majesteit «achterwaarts en vielen 
ter aarde" — ons toonende, dat Jezus evenzeer een vrij
willige gevangene was, gelijk Hij later een gewillig offer 
werd. 1) Sla, in verband hiermede, Jezus gade bij de 
gelegenheid, waarop ik reeds gewezen heb, in Matth. 12. 
Vreesde de Heer op dat oogenblik de kwaadheid der fa-
rizeën, en gevoelde Hij zich als iemand, die voor de be
waring van zijn leven moest zorgen? Voorzeker niet. Hij 
gaat voort, en bewandelt consequent en volmaakt zijnen 
weg als dienstknecht. Jezus wil niet, gelijk ik het meer
malen opmerkte, voor zichzelven een naam verwerven, die 
geëerd was in de wereld; maar door zijn vernedering en 
dood wilde Hij een naam ontvangen, die boven allen naam 

*) Wanneer ik bedenk wie Hij was, het zaad der vrouw, de Zoon 
Van God, de Eeniggeboren, die in den schoot des Vaders was van alle 
eeuwigheid, God geopenbaard in het vleesch; wanneer ik daarbij 
bedenk, dat de dood, onder welken vorm ook, geen recht op Hem had — 
dan kan ik geen andere gedachte hebben. Ook op het vleesch en bloed, 
dat Jezus aannam, had de dood geen aanspraak, omdat daarin geen 
zonde aanwezig was. De dood kon Hem niet raken, tenzij Hij dien vrij
willig op zich nam. Onze ziel verzet zich met alle macht tegen het 
denkbeeld, dat Hij zijn leven trachtte te redden, volgens den gewonen 

zin dier woorden. 
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verheven was — een naam, waarop de heidenen zouden 
hopen. (Fil. 2 ; Rom. 15.) 

Beschouw Jezus op een ander oogenblik, toen het 
zwaard van Herodes ten tweeden maal dreigde. (Luk. 13.) 
Met welk een waardigheid stond de Heer er boven ver
heven. Hij vervolgde zijnen weg in het bewustzijn, dat al 
mocht de koning nog zoo bedriegelijk zijn, al zou hij ook 
sluwheid bij macht paren, niets Hem zou beletten zijn 
eigen weg te bewandelen, en het werk te voleindigen, dat 
de Vader Hem had gegeven te doen. En wij weten, dat 
de voleinding of volmaking, waarvan Jezus hier spreekt, 
niet zou geschieden, omdat Herodes en de Joden eenigs-
zins de overhand over Hem kregen, maar alleen door 
de overgave van zichzelven, om te zijn «de overste Leids
man onzer zaligheid, die door lijden geheiligd werd." Bij 
deze zelfde gelegenheid erkent Jezus, dat, hoewel Hij als 
profeet te Jeruzalem zou sterven, dit geschiedde, opdat 
Jeruzalem de maat harer zonden zou vervullen; want dat 
Hij , van alle tijden, Jeruzalems God was geweest, die in 
lankmoedige liefde haar eeuwen lang had gedragen, voor 
haar had gepleit, en haar nu weldra als oordeel Woest 
zou laten. (Luk. 13 : 31—35.) Nogmaals herhaal ik: 
welke heerlijkheden liggen hier verborgen onder de nede
rige gestalte van iemand, die met den toorn eens konings 
bedreigd werd, en vijandschap en smaad van zijn volk 
moest verduren! 

Doch ik wil nog stilstaan bij een paar gevallen, die 
nog merkwaardiger zijn. Aanschouwt Jezus in de eerste 
dagen zijner bediening, in zijne eigen stad. Hetzelfde 
groote beginsel wordt daar ten toon gesteld — want de 
berg, op welks top Nazareth gebouwd was, is in mijn oog 
geen gevaarlijker plaats voor het leven van Jezus, dan 
de tinne des tempels voor Hem was geweest. (Zie Luk. 4. 
vs. 9 , 29.) De duivel dacht niet, dat de Heer, zich neder
waarts werpende, zou sterven. Volstrekt niet. Hij verzocht 
Hem, gelijk hij de vrouw in Eden verzocht had, om zich
zelven te verheerlijken, om zich, indien ik het dus mag uit-
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drukken, Gode evengelijk te maken, zooals hij tot Eva 
gezegd had. Hij trachtte de beginsels in Christus te beder
ven, gelijk hij die in Adam had bedorven, en »de grootsch-
heid des levens" in Hem te doen ontwaken als drijfveer 
zijner daden. Doch Jezus behield »de gestalte van een 
dienstknecht." Hij wilde zich niet naar beneden werpen, 
maar antwoordde in gehoorzaamheid: »Gij zult den Heer 
uwen God niet verzoeken." 

Evenzoo was het op den berg van Nazareth. Die heuvel 
was niet hooger dan de tinne des tempels. Jezus was niet 
meer in gevaar op de ééne dan op de andere plaats. Hij 
zou juist zoo onbeschadigd gebleven zijn aan den voet des 
bergs als op den grond des tempels. Maar hoe zou alsdan 
de Schrift vervuld zijn, dat Hij niet kwam, om zichzelven 
te verheerlijken? Daarom «door het midden van hen door
gegaan zijnde, ging Hij weg." Onopgemerkt en onbekend 
verwijderde Hij zich, zijne knechtsgestalte bewarende. 

Wij zouden ons niet vermeten, te zeggen, dat Hij deze 
dingen deed, om zijn leven te beveiligen. Die gedachte 
is in strijd met de grootheid van zijn Persoon »God geo
penbaard in het vleesch." Telken male werd Jezus in de 
dagen zijns vleesches in den geest verkwikt, wanneer het 
geloof zijne heerlijkheid, achter den sluier verscholen, kon 
ontdekken. Wanneer de Zone Davids, of de Zoon van God, 
of de Heer van Israël, of de Schepper der wereld door 
het geloof onder.den vorm van Jezus van Nazareth gekend 
werd, dan verheugde zich Jezus in den geest. En zoo 
mogen wij ook nu zeggen, dat, waar de gestalte eens dienst-
knechts opnieuw aan onze gedachten wordt voorgesteld, 
de Heer zich verheugt over de heiligen, die zijne heer
lijkheid , achter de wolk verborgen, ontdekken. 

(Wordt vervolgd.) 
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Leest g-ij uwen Bijbel? 
Ik wensch een woord te spreken tot hen, die nalatig 

zijn in het lezen en onderzoeken van Gods Woord. — Niet 
tot hen, die onverschillig zijn, maar tot hen, die er hunne 
redding in hebben gevonden. Sommigen zullen zeggen: 
dezen zijn onderzoekers der Schrift. Neen, allen zijn het niet. 
Er zijn vele geloovigen, die Gods Woord zelden voor zich-
zelven lezen. Het wordt gelezen in het huisgezin, misschien 
meer dan eens op een dag; het wordt soms geopend om 
eenige verzen op te zoeken; maar voor dagelijksch en 
ijverig onderzoek der Schrift is dikwerf geen tijd en geen 
lust. Evenwel is het de roeping van ieder christen om Gods 
wil te doen, en hoe is dit mogelijk zonder te onderzoe
ken wat zijn wil is? — Ieder christen is der goddelijke 
natuur deelachtig, en hoe zal dat leven en die natuur ge
voed en versterkt kunnen worden zonder goddelijk voedsel? 

De eerste gedachte bij het ontwaken is dikwerf aan het 
voedsel voor het lichaam, tot versterking in den dage-
lijkschen arbeid. Gij zegt dan niet: »het is reeds zoo laat, 
»ik heb nu geen tijd meer;" gij zijt er zeer op gesteld 
om in dit opzicht niets te verzuimen. Stelt gij ook zoo veel 
belang in Gods Woord? Kunt gij zoo gemakkelijk nala
ten er in te lezen? Is het nieuwe leven zóó krachtig, dat 
het geen voedsel noodig heeft? Zijn de vijanden zóó zwak, 
dat gij geen nieuwe kracht noodig hebt, om hen tegen te 
staan? Hebt gij het Woord des levens niet lief? Bedenk 
toch, dat het dagelijksch lezen van Gods Woord even noo
dig is voor de ziel, als voedsel voor het lichaam, ja , dat 
het welvaren der ziel, die eeuwig zal leven, hooger en 
belangrijker is dan het lichaam, dat tot stof zal weder-
keeren. Job zegt: »Ik heb de woorden uws monds liever 
gehad dan mijne spijs." Maar wij, die onze Bijbels soms 
ongebruikt laten liggen, van Zondag tot Zondag, hoe kun
nen wij zeggen, dat wij de woorden Gods liefhebben ? 
Bovendien welke heerlijke woorden bezitten wij, die in 
het hart van Job niet konden opkomen. De ziel kan 
niet welvaren, die zich niet verheugt in het Woord Gods; 
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zij kan niet opwassen, indien zij niet dagelijks gevoed 
Wórdt door het Woord. 

Gij herinnert u zeker de woorden »Wast op in de genade 
en kennis van onzen Heer en Zaligmaker, Jezus Christus." 
Ik hoop, dat zij u even dierbaar zijn, als zij voor een 
lieve en ernstige jonge christin waren, die ik eenige jaren 
geleden heb gekend. Zij nam toe in genade en in de ken
nis van Christus, omdat zij dagelijks Gods Woord las en 
onderzocht. Zij had niet meer tijd dan gij. Les geven, wan
delen, en allerlei werkzaamheden vereischten haren tijd. 
Ik weet zeker, dat zij den dag nooit begon, of zij had een 
stil uur doorgebracht met haar veel gebruikt bijbeltje, dat 
zij altijd bij zich droeg. Iedereen getuigde, dat Christus 
in haar leefde, en dat zijn woord in haar woonde. Menig-
malen op den dag werd hare ziel verkwikt door een of 
ander woord. Somtijds was het: «blijf in mij," of «blijf 
in deze mijne liefde," of » zie, ik ben met u." Als zij ge
legenheid had tot iemand te spreken, dan had zij altijd een 
woord in het hart en op de lippen. En o, indien gij de 
uitwerking hadt gezienr. Zij, die er getuigen van waren, 
dankten God voor de genade, die zich openbaarde in het 
leven dezer jeugdige christin. Menigeen van ons, die in 
dezelfde omstandigheden is geplaatst als zij, kan onmo
gelijk tijd vinden om voor zichzelven den Bijbel geregeld 
te lezen. Bedenk toch, dat de Satan zich verblijdt, indien 
gij het onmogelijk vindt; en indien gij beproeft om het 
mogelijk te maken, zal hij u allerlei hinderpalen in den 
weg stellen. Gij zult dan allerlei moeiel ij kheden ontmoe
ten. Gij hebt in deze zaak den vijand zoo lang bevredigd, 
dat hij die voor gewonnen houdt, en zonder strijd zal hij 
u niet laten overwinnen. Ik bid u, doe twee dingen en 
om twee redenen. Besluit om uwen Bijbel geregeld, ijve
rig en met volharding te lezen. Bid God ernstig om ieder 
bezwaar te overwinnen en vol te houden niettegenstaande 
elke hinderpaal. 

De eerste reden is de hoogste en heiligste hier op aarde; 
het is de verheerlijking van Christus. Gij zult zijne woor-
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den lezen, zijne wegen leeren kennen. Gij zult de wegen 
en daden Gods leeren verstaan, duizende jaren vóór dat 
Hij zijnen Zoon heeft gezonden. Is het uwe begeerte om 
Christus gelijkvormig te worden, dan is het onderzoek 
der Schrift een der middelen om meer en meer bekend 
te worden met hetgeen Hij was en hetgeen Hij is. Het 
is waar, de Heilige Geest alleen kan de woorden van den 
Bijbel maken tot woorden van leven en kracht voor uwe 
ziel; doch Hij werkt niet onmiddellijk; wij moeten die woor
den lezen en kennen. 

De tweede reden is: de zegen en de vertroosting uwer 
ziel; en het behoeft geen verklaring, dat dit het noodza
kelijk gevolg is van de eerste. Ieder christen weet, dat 
de Bijbel de schatkamer van troost, vrede en blijdschap 
is. Hoewel het reeds vijftien jaar geleden is, herinner ik 
mij nog zeer levendig, hoe ik eenige dagen, nadat ik God 
had leeren kennen, een wandeling deed langs de eenzame 
zeekust; en Gods werken beschouwende, was mijn hart 
vervuld met blijdschap, omdat mijn Vader die allen had 
gemaakt, en tehuis komende las' ik met grooten zegen 
het derde hoofdstuk van Mattheüs. Ik twijfel er niet aan, 
of dit was ook somtijds uwe ervaring; en toch, hoewel 
gij iets van die kostbaarheid kent, hebt gij u , evenals 
ik, laten verleiden, om langzamerhand het dagelijksch 
onderzoek van Gods Woord na te laten. 

Het is reeds lang geleden, dat een ernstig christen ge
durig tot mij sprak over het lezen van den Bijbel. Wellicht 
maakt gij dezelfde verontschuldigingen, die ik toen aan
voerde. Gij leest Gods Woord, als gij tijd en lust hebt. 
Somtijds geniet gij er niets van, of verstaat gij het niet, 
en dan denkt gij: »ik kan het wel nalaten." Wat het 
eerste betreft, ik heb reeds toegestemd, dat er in sommige 
omstandigheden bepaalde inspanning noodig is om tijd te 
vinden. Maar wij weten, «dat Jezus, des morgens vroeg, 
als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, henen 
ging in een woeste plaats en aldaar bad." Dit heerlijk 
voorbeeld is door vele geloovigen nagevolgd, tot grooten 
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zegen voor hen zelven en anderen; doch eerst daarboven 
zal het van velen geopenbaard worden. Wie kan altijd 
«eggen, wat Christns heeft verheerlijkt, en wat den vijand 
heeft verslagen? Wie weet, hoe vele zielen zijn gered, 
hoe menige verzoeking is overwonnen, hoe vele bedroef
den getroost en gesterkt zijn door christenen, die, evenals 
hun Heer, vroeg zijn opgestaan om te bidden en Gods 
Woord te lezen? Wilt gij het niet beproeven? En wilt gij 
niet volharden ? Doch, wij hebben gezien, dat er om tijd 
te vinden gestreden moet worden met ons eigen-ik en met 
den Satan; en gij voorziet wellicht, dat een strijd met 
twee zulke sterke en hardnekkige tegenstanders u zwaar 
zal vallen. Doch indien het ons ernst is, zullen wij over
winnen; want God, de Almachtige, is aan onze zijde. In
dien gij alleen Gods Woord leest, als het u genoegen 
doet en als gij den zin verstaat, dan zijt gij gelijk aan 
den kranke, die genezing noodig heeft. Waar zult gij ge
nezing vinden voor uwe ziel, dan in het Woord zelf? 
Iemand kan ernstig en gevaarlijk ziek worden door gebrek 
aan eetlust en door onthouding van voedsel, alleen omdat 
hij er niet bijzonder naar verlangt. En gij, indien gij den 
Bijbel niet leest, omdat gij er geen lust in hebt, veracht 
den zegen, die alleen kan komen door de woorden Godsj 
waarvan Christus zegt, dat zij geest en leven zijn. Is 
uwe ziel dor, is de verzoeking sterk, zijt gij zwak, neem 
dan uwe toevlucht tot Gods Woord. Neem het ter hand, 
lees er in en volhard in het lezen. Gij zult dan, evenals 
onze Heer Jezus Christus, den duivel kunnen antwoorden 
met ner staat geschreven." Gij zult, evenals Jeremia, 
zeggen: «als uwe woorden gevonden zijn, zoo heb ik ze 
opgegeten, en uw woord is mij geweest tot vreugde en tot 
blijdschap mijns harten." Gij zult iets leeren verstaan van 
die heerlijke 176 verzen in den 119den Psalm, waar Gods 
Woord in al zijne voortreffelijkheid en schoonheid wordt 
voorgesteld. Zijne wet, zijne getuigenissen, zijne wegen, 
zijne voorschriften, zijne instellingen regelen ons gedrag, 
oordeelen ons hart en sterken onze ziel. Gij zult u dan, 
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van Genesis 1 tot Openb. 22, in Gods Woord verlustigen. 
Door zijn Woord schiep God hemel en aarde. Door zijn 
"Woord zijii wij wedergeboren. »Gij die wedergeboren zijt, 
niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door 
het levend en eeuwig blijvend W o o r d van God." (1 Petr. 
1 : 23.) »Wij verwachten, naar zijne beloften, nieuwe he
melen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont." 

Doch begin voor uzelven, begin morgen, de Schrift 
naarstig te lezen, geloovende, dat de »Heilige Geest u de 
dingen van Chrtstus zal verkondigen." Doe liet niet vluch
tig, hier een vers, en daar een hoofdstuk, slechts nu en 
dan eens; maar, laat het lezen en het onderzoeken van Gods 
Woord het voornaamste werk zijn van den dag, en vóór 
dat uwe andere werkzaamheden beginnen. Maak een 
begin met Genesis en Mattheüs. Dag aan dag zullen uwe 
harten zich meer verblijden. In droefheid of bezwaren, in 
duisternis of verzoeking zult gij vertroost, geleid, verlicht 
en verlost worden «door het Woord uit zijnen mond." 
Bedenk dat God tot u. spreekt. Zullen wij traag zijn om 
te luisteren? of zeggen, dat wij geen tijd of lust hebben? 
God is onze Vader, en wij zijn zijne,kinderen! O, welke 
wonderen zult gij er in vinden! Ik ga u de schatten niet 
mededeelen, die ik er in gevonden heb, God zelf wil ze 
u aantoonen. Hij zelf zal ze u verklaren, hier ten deele, 
later in volkomenheid. Wanneer gij slechts een begin 
maakt, hoeveel heerlijks zult gij gevonden hebben na ver
loop van een jaar! En dan na tien jaren, indien Christus 
zijne belofte, «Zie, ik kom haastelijk" nog niet heeft 
vervuld! Beproef het. God geve, dat gij moogt getuigen, 
zooals velen voor u , en zooals ik tot mijnen vriend zeide: 
»Ik dank u , dat gij zoo dikwijls tot mij hebt gesproken 
over het lezen van mijnen Bijbel." 

«De opening uwer woorden geeft licht, de eenvoudigen 
verstandig makende." 

»Ik ben vrolijk over uwe toezegging, als een, die een 
grooten buit vindt." (Ps. 119 : 130, 162.) 

W. T. 
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Joh. 19:31. 
»De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis 

zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding 
was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, 
dat hunne beenen zouden gebroken, en zij weggenomen 
worden." 

Deze mededeeling toont ons, hoe verblind de mensch is , 
en stelt ons een karaktertrek van den gevallen mensch 
voor oogen, dat hij namelijk bezig is, zich door zijne 
werken aangenaam voor God te maken. 

Israël was onder de wet gesteld, en had de wet over
treden. De uitspraak van God, dat hij, die één gebod over
trad , schuldig was aan de gansche wet, maakte iedere poging 
van den mensch nutteloos. Al zou Israël ook voor het ver
volg de wet hebben kunnen vervullen, dan zou het toch 
met het oog op het verledene verloren zijn geweest. Niet
tegenstaande ijverden de Joden voor de wet, alsof 
het mogelijk ware, daardoor iets te verkrijgen, — 
evenals duizenden in onze dagen doen, die van 
meening zijn, dat een onderhouden van godsdienstige 
plichten waarde heeft voor God. Het is voorzeker voor 
de menschelijke maatschappij aangenamer met een nuchter 
mensch dan met een dronkaard om te gaan; en wat deze 
wereld betreft, is het veel beter een rechtschapen man te 
zien dan een dief; doch hoeveel waarde dit ook op zich 
zelf moge hebben, zoo zijn toch alle menschen zonder 
onderscheid, naar den door God gestelden maatstaf, niets 
anders dan zondaars, die de heerlijkheid Gods derven. 
J a , wat meer zegt, de godsdienstige mensch is juist door 
zijne vermeende goede werken zóó verblind, dat hij veel 
meer genade behoeft om zichzelven te leeren kennen , en 
de woorden van Jezus te verstaan: «Hoeren en tollenaars 
zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen." J a , 
het gebeurt zelfs zeer dikwijls, dat de vijandschap van 
den godsdienstigen mensch tegen den eenig waren weg des 
heils zóó groot is , dat hij in zijnen blinden wettischen 
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ijver tegen God opstaat. De naar de gerechtigheid, die in 
de wet is , onberispelijke Paulus was een vervolger van Jezus. 

Ditzelfde vinden wij in de boven aangehaalde schriftuur-
plaats. De Joden wilden den sabbat houden. De gekrui
sigden gedurende deD sabbat aan het kruis te laten hangen, 
was tegen de wet; en in hunnen ijver voor de wet wilden 
zij liever de beenen van Jezus dan de wet breken. Welk 
een verblinding! Door hunne vijandschap tegen God hing 
diir aan het kruis Degene, die de Heer van den sabbat 
was, die het arme volk bezocht om liet de zaligheid te 
brengen, die mensch geworden was om voor zondaars te 
sterven, en die, nadat Hij de wet geheel vervuld had, de 
vloek der wet op zich nam. Door hunne vijandschap tegen 
God wilden zij Hem zoo spoedig mogelijk ter dood brengen, 
opdat de wet niet zou gebroken worden. 

Ziedaar de gevallen mensch zonder licht van boven. Hij 
doodt vol haat Dengene, die de wet gegeven had; en om 
de wet niet te breken, breekt hij liever de beenen van 
Hem, die de wet gegeven en vervuld had. Als er ooit 
een bewijs geleverd is van de blindheid en boosheid van 
den mensch dan is het dit, dat God in Christus in deze 
wereld kwam, en de mensch Hem van zich stiet. De ge
vallen mensch gevoelt zich niet op zijn gemak in de tegen
woordigheid van God. Wel neemt hij hulp aan in nood 
en ziekte, maar ten slotte roept hij toch: «Kruist Hem, 
kruist Hem!" Adam verbergde zich, zoodra hij gezondigd 
had. De heiligheid van God laat den mensch niet toe 
rustig in Gods tegenwoordigheid te zijn Welgelukzalig 
hij, die dit erk«nt, en zich door Jezus, tot den Vader 
laat trekken! 
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De Zoon van God. 
(Vervolg van bladz. 169.) 

De «vlucht" naar Egypte, in de dagen van «het Kind" 
van Bethlehem, is een zeer bijzondere en treffende omstan
digheid. "Wij herinneren ons, hoe, in Mozes tijd, Israël in 
dat land woonde als een braambosch te midden des vuurs; 
doch van wege het medegevoel en de tegenwoordigheid van 
den God hunner vaderen, werd de braambosch niet ver
teerd. Jehova was hooger dan Farao; en toen Farao het 
volk zou vernietigd hebben, bewaarde Jehova het, en 
deed het vermenigvuldigen zelfs midden in Farao's land. 
En dit geschiedde, »niet door kracht, noch door geweld;" 
want Israël was toen niets meer dan een struik, een 
«braambosch," die door een vonk had kunnen verteerd 
worden. Doch de Zoon Gods was in dien braambosch. Zie
daar het geheim. Hij was met Israël in Egypte, gelijk 
Hij later was in den brandenden oven met Sadrach, Mezach 
en Abed-nego; en de reuk des vuurs was zelfs niet door 
hunne kleed eren gegaan, hoewel de oven zevenmaal heeter 
was gemaakt. 

Wel was het «een groot gezicht," zoodat Mozes zich 
wendde om het te bezien. En ook wij wenden ons, in 
den geest van Mozes, om die plek te bezoeken. Wij lezen 
Exodus 1—15, en aanschouwen dit wondervolle gezicht, 
dat de braambosch brandde en toch niet verteerd werd, 
en dat de arme braambosch Israël, te midden van den 
Egyptischen vuuroven, ongedeerd bewaard bleef door de 
tegenwoordigheid van den Zoon van God. Men moge het 
vuur zevenmaal heeter maken, toch krijgt het de overhand 
niet. Hoe verlaat Israël ten laatste Egypte ? Juist zooals in 
later dagen de drie jongelingen den vurigen oven verlaten — 
in triomf; terwijl niets verbrandde dan de handen, die hen er 
in geworpen hadden en de banden, waarmee zij gebonden 
waren geweest. Farao en het Egyptische heir sterven in de 
Eoode zee, en Israël gaat er door onder de banier des Heeren. 

Was Israël in Egypte met het medegevoel van den Zoon 
xm 13 
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Gods, veiliger dan Jezus,»God geopenbaard in het vleesch?" 
Zal de Israëlietische braambosch bestand zijn tegen de kracht 
van het vuur, en zal het nederige lichaam van Jezus, 
hoewel blootgesteld aan de volle vijandschap der menschen, 
aan den haat van den koning, aan de afgunst der schrift
geleerden en aan de woede der scharen, niet onaanrand-
baar zijn, wanneer God zelf geopenbaard is in dat vleesch? 
De geheele verborgenheid van den brandenden en onver
teerden braambosch ligt daarin. Israël kon niet meer lijden 
dan God toeliet, van wege het medegevoel van den Zoon 
Gods; Jezus kon niet gedeerd worden boven zijnen wil, 
van wege de menschwording van den Zoon Gods. 

»Uit Egypte heb ik mijnen Zoon geroepen," dit was 
even waar van Jezus als van Israël. Zoowel Jezus als 
Israël waren, in hun dag, brandende doch onverteerde 
struiken — zwak voor aller oog en naar het oordeel der 
menschen, doch onaanrandbaar. Beiden kenden zij smart 
in deze Egyptische wereld, maar het leven kan niet aan
getast worden; Israël door de sympathie, die het ondervond; 
Jezus door den persoon, die Hij was. Was het dan om 
zijn leven te beveiligen, dat »het Kindeke" naar Egypte 
gebracht werd? Verliet Israël Egypte om zijn leven te 
sparen? Gingen Sadrach en zijne medgezellen den Chal-
deeschen oven uit, om hun leven te redden? Het leven 
van Israël was even veilig in Egypte als daarbuiten. De 
joodsche jongelingen werden evenmin door het vuur be
schadigd in den oven, als daar buiten. Israël verliet Egypte 
om de heerlijkheid van Jehova, hunnen Verlosser, te aan
schouwen; evenzoo was het met de Israëlietische jonge
lingen in het Chaldeesche vuur; en op dezelfde wijze en 
met hetzelfde doel werd het »Kindeke" uit Judea voor de 
wraak van koning Herodes weggenomen. De Zoon Gods 
had de gestalte eens dienstknechts aangenomen. Hij was 
gekomen, niet in zijn eigen naam, maar in dien zijns 
Vaders. Hij had zichzelf vernietigd, en in de vervulling 
dier gestalte begon Hij, nog slechts »een Kindeke" zijnde, 
zijne loopbaan; Hij was bij alle vernederingen gehoorzaam, 
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zelfs tot de vlucht naar Egypte, schijnbaar om zijn leven 
tegen de wraak des konings te beveiligen, maar in werke
lijkheid tot verheerlijking van Hem, die Hem had gezonden. 

Wij moeten er inderdaad tegen waken, om deze voor
beelden van Jezus volmaakte knechtsgestalte niet tot 
vermindering van zijn Persoon te misbruiken. Men kon 
zijn léven niet aantasten, totdat zijne ure gekomen was. 
Toen was Hij gereed om zichzelven over te geven. Oversten 
met hunne vijftigen moesten telkens onverrichter zake terug-
keeren. Hij wilde zich telkens opnieuw vernederen, hetzij 
om naar Egypte te vluchten, of om bij een andere gelegen
heid «naar een ander vlek te gaan." Zullen wij deze 
verborgenheid van de afhankelijkheid, de vrijwillige onder
geschiktheid van den Zoon van God, met een zorgloos 
hart behandelen? Zullen wij zonder eerbied het gordijn 
oplichten? Indien de voorbeelden, waarop ik gewezen heb, 
en anderen, die daaraan gelijken, aangehaald worden, om 
den sterflijken toestand te bewijzen van het vleesch en 
bloed, dat onze Heer op zich nam, dan schuiven wij dat 
gordijn met een oneerbiedige hand weg. J a , méér dan 
dit. Wij doen Jezus een dubbele beleediging aan. Wij 
verminderen zijn Persoon door diezelfde daden, die zijne 
oneindige liefde en genade jegens ons, en zijne afhanke
lijke toewijding aan God tentoonstellen. 

Evenwel beweert men tegenwoordig, dat de natuur, 
het geweld of iets anders de overhand over het vleesch en 
bloed van den Heer Jezus gehad hebben, om den dood 
evenals bij ons te veroorzaken. Zulk een gedachte brengt 
den Heer Jezus in vereeniging met de zonde. Men zegt wel, 
dat men dit niet bedoelt, maar werkelijk is het toch zoo. 
Want in de door den Geest ingegeven geschiedenis van 
het menschdom, zijn alle menschen alleen door de zonde 
aan den dood onderhevig. Indien het vleesch en bloed 
van onzen Heer aan den dood onderworpen was, of volgens 
hun natuur en toestand in staat waren van te sterven, 
(tenzij enkel door de genadige overgave van zichzelven) 

r îjn zij dan niet daardoor met de zonde vereenigd? Zoo 
13» 
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ja , kan dan Christus in "zijne volheid voor de 'feiël 
staan? Deze bewering stelt Jezus voor als iemand, dié a&h 
den dood is blootgesteld. En indien Hij krachtens zijne 
natnnr aan den dood onderworpen was, dan kon Hij nooit 
-den dood op zich genomen hebben. En b e h a l v e hetgeen 
Hij vrijwillig op z i c h n a m , was Hij aan n i e t s on
d e r w o r p e n , 

Er is in deze meening iets, dat ons bevreesd doet zijn, 
dat »'de poorten der hel" weder gericht zijn tegen de 
«Rots der Gemeente," den Persoon van den Zoon Gods. 
En wordt het verdedigd op grond, dat men alleen 's Heeren 
waarachtige menschheid in het licht wil stellen, dan 
wordt die verdediging zelve een oorzaak van nog grooter 
verdenking. Of is het louter menschheid, die ik in den 
Persoon van Christus heb? Is het niet oneindig meer— God 
geopenbaard in het vleesch? Hij kon voor mij, zondaar, 
geen Zaligmaker zijn, indien Hij niet Jehova's medgezel 
was. (Zach. 13 : 7.) Geen schepsel van den hoogst moge-
lijken rang kon ooit een verdienstelijke gerechtigheid uit
werken. Ieder schepsel is alles schuldig, wat hij kan aan
brengen. Niemand dan »Degene," die het geen roof geacht 
heeft, Gode evengelijk te zijn, kan de gestalte eens 
dienstknechts aannemen — want ieder schepsel is reeds 
een dienstknecht, gelijk ik vroeger gezegd heb. Geen schep
sel kan méér doen dan hij verplicht is; het denkbeeld 
zelf is opstand. Geen mede-schepsel kan door zijne gehoor
zaamheid onze plaats innemen. Die gehoorzaamheid is hij 
r e e d s voo r z i c h z e l f s c h u l d i g . Niemand is bekwaam 
borg voor den mensch te zijn, dan degene, die zonder 
aanmatiging gelijkheid met God kon eischen, en die bij 
gevolg onafhankelijk is. 

Waarachtige menschheid was vatbaar om te zondigen. 
Adam in het paradijs was dit, want hij zondigde. Wij 
kunnen met meer zekerheid zeggen, dat hij vatbaar was 
te zondigen, dan dat hij vatbaar was te sterven. De geschie
denis toont ons het eerste, maar verbiedt ons het tweede 
te bepalen; daar zij ons meldt, dat de dood alleen door 
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de, zonde in de wereld gekomen is. Van natuur was èr 
een mogelijkheid tot zondigen, doch ons wordt niets gezegd 
aangaande een mogelijkheid tot sterven. ,. . •• 

Indien er straks een ander komt, die, voorgevende 
de ware menschheid van Christus duidelijk te maken, de 
mogelijkheid of vatbaarheid tot zondigen van Jezus wilde 
vaststellen, dan vraag ik, wat zou het hart den zoodanige 
antwoorden? Hem, die Jezus kent, zullen wij het antwoord 
overlaten. Doch van ééne zaak kunnen wij zeker zijn — 
dat de duivel achter al de pogingen schuilt, die gedaan 
worden tegen de R o t s de r G e m e e n t e , welke is de 
P e r s o o n van den Zoon Gods . (Matth. 16 : 18.) 
Want zijn werk, zijn getuigenis, zijn lijden, zijn dood 
zelfs zou ons volstrekt niet baten, indien Hij niet God 
was. Zijn Persoon is de kracht zijner offerande, en in dien 
zin is zijn Persoon onze Rots. Het was de belijdenis aan
gaande de Godheid zijns Persoons, gedaan door iemand, 
die toen nog onbekend was met zijn werk en met zijn 
offer, waaruit de Zoon van God aanleiding nam, om de 
Rots te doen kennen, waarop de Gemeente gebouwd zou 
worden, en tevens die waarheid of verborgenheid bekend te 
maken, waartegen de poorten der hel, de kracht en de list 
des duivels telkens hun uiterste pogingen in het werk zouden 
stellen. En zij zijn er tegen gekant geweest van den beginne 
aan, en blijven het nog. De duivel tracht altijd de heer
lijkheid van den Zoon van God te verkleinen. En over 
niets waakt de Vader met zooveel jaloerschheid als over 
de eer des Zoons? Hij stelt zich tegen alles, wat de waarde 
van zijn Persoon kan verminderen, het moge door grove 
of door listige leugens zijn, Lees, geliefden, 's Heeren ge
sprek met de Joden in het vijfde hoofdstuk van Johannes. 
Daar wordt het geheim ontdekt, dat, hoewel de Zoon zich 
heeft vernederd, en, gelijk Hij zegt: »niets van zichzelven 
kan doen," de Vader er echter het oog op houdt, dat Hij 
daardoor niet onteerd, of op eenigerlei wijze minder geacht 
wordt. Hij waakt over de rechten, de volle goddelijke 
rechten van den Zoon door de plechtige uitspraak: »die 
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den Zoon niet eert, eert den Vader niet, die Hem ge
zonden heeft." 

Voorzeker, wij moeten geduld hebben in het onderrichten, 
geduld met den onwetende; dit is de goddelijke weg, 
de weg van den Geest der genade. De Heer zelf heeft 
dit gedaan. «Ben ik zoolangen tijd met ulieden, en hebt 
gij mij niet gekend, Filippus?" Maar toegeven aan een 
kleinachten van Christus, hoe gering ook, is geenszins de 
weg Gods. De Schriften van Johannes bewijzen ons dit; 
zij zijn de meest ontzagwekkende gedeelten der Schrift; 
doch tevens zoo eigenaardig en dierbaar, omdat zij zich 
met de heerlijkheid van den Persoon des Zoons bezighouden. 
In mijn oog toonen zij weinig of geen barmhartigheid met 
degenen, die zijne eer zoeken te bezoedelen, of er trouwe
loos over waken. 

Laat mij hier nog bijvoegen, dat andere feiten, opge-
teekend in de geschiedenis van onzen gezegenden Heer, 
zooals honger, dorst, vermoeidheid, niet kunnen gebruikt 
worden, om het minste recht te geven aan de gedachte 
van de sterflijkheid van zijn vleesch en bloed. Jezus was 
hongerig en vermoeid bij de fontein van Samaria. Hij sliep 
in het schip na een dag van afmattend dienen. Doch wat 
Hij ook van dit alles kende in een oord van doornen en 
distelen, van smart en zweet des aangezichts, Hij kende 
het alles, en nam het alles op zich, als zijnde in »de ge
stalte eens dienstknechts," die Hij in onuitsprekelijke ge
nade aangenomen had. De »man van smarte" moge bij 
zekere gelegenheid aangesproken worden, alsof Hij bijna vijftig 
jaren oud was; maar daardoor weet ik alleen, op welke 
wijze Hij de smarten en de dienst, ons ten zegen en tot 
de eer zijns Vaders, gedragen heeft. Uit zoodanige trek
ken kan ik Hem kennen, wiens «gelaat meer verdorven 
was, dan van iemand," door hetgeen Hij voor ons on
derging, en door de tegenspraak van zondaren, die Hij 
verdroeg, maar geenszins van wege de neiging tot ver
zwakken, die eigen is aan den ouderdom, als kon zooda
nige neiging bij mogelijkheid Hem aankleven. 
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t>e Joden worden gedurig beschuldigd van zijne moor
denaren geweest te zijn; (Hand. 2 : 36; 3 : 15; 7 : 52.) 
en dit met liet volste recht. Wij zijn allen onder hetzelfde 
oordeel. De misdaad van moord ligt ook aan onze deur. 
In den vollen rechterlijken zin waren zij »zijne verraders 
en moordenaars." Vreemd moge liet voor het verstand 
schijnen, maar hetgeen wij dienaangaande lezen, is voor 
het geloof volkomen waar. »Niemand neemt het van mij, 
maar ik leg het van mijzelven af. Ik heb macht het
zelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te 
nemen; dit gebod heb ik van mijnen Vader ontvangen." 
De Heer was vrij en echter onder een gebod. Wonderlijk 
is 'd i t , ik erkeh het, voor het verstand en het ongeloof, 
maar Volmaakt voor het oordeel des geloofs. 

Dé Zoon Gods stierf aan het hout, waaraan de hand der 
hooie menschen Hem genageld had, en zooals de eeuwige raad 
én genade Gods Hem beschikt hadden. Daar stierf Hij, 
fen Hij stierf, omdat Hij daar was. Het Lam werd geslacht. 
Wie zou er aan denken zulke woorden tegen te spreken ? 
Booze handen hebben Hem gedood, en God beschikte 
Hem als zijn eigen Lam voor het altaar. Wie zou zulk 
een noodzakelijke en dierbare verborgenheid willen aanra
ken? En evenwel geeft het Lam zijn eigen leven over. 
Geen uitputting onder het lijden, geen drang des kruises 
deed Hem sterven; maar Hij gaf zijn leven vrijwillig over. 
Ten bewijze, dat Hij in het volle bezit was van hetgeen 
Hij overgaf, «riep Jezus met groote stem" en »gaf toen 
den geest." De geschiedenis van dat oogenblik laat geen 
andere gedachte toe; en evenmin, dit mag ik er wel bij
voegen, de aanbiddende liefde der heiligen. Pilatus ver
wonderde zich, dat Hij reeds gestorven was; hij geloofde 
het niet, en moest er zich van overtuigen. Geen genoeg-
zamen tijd hadden zij aan het kruis gehangen, om het 
leven te vernietigen, zoodat de beenen der anderen moes
ten gebroken worden. Doch Jezus was reeds dood. Pilatus 
moest onderzoek doen, en een getuige roepen, vóórdat 
hij het wilde gelooven. De w a a r h e i d , w a a r o p wij 
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a a n d r i n g e n , w o r d t d u s d o o r d e s t i p t l e t t e r l i j k e 
g e s c h i e d e n i s v a n h e t feit v e r k l a a r d . En onze 
harten zouden, hadden wij genade, God danken voor zulk 
een tafereel van zijn geslacht Lam en van onzen sterven
den, gekruisigden en gedooden Zaligmaker. Vernietigen 
wij de verklaring, dat Hij het geslachte Lam was, of bren
gen wij het lied in den hemel, dat deze verborgenheid 
meldt, tot zwijgen, wanneer wij zeggen, dat het geslachte 
Lam zelf zijn leven overgaf? De geschiedenis van Golgo-
tha, door den Heiligen Geest geschreven, predikt ons 
deze waarheid. Jezus was vrij, en nogtans onderworpen. 
Het geloof verstaat dit alles. En in overeenstemming met 
deze verborgenheid, toen het uur gekomen was, lezen wij: 
Jezus »het hoofd buigende, gaf den geest." Hij erkende 
het gebod, dat Hij had ontvangen, en evenwel gaf Hij 
uit zichzelven zijn leven over. Hij was gehoorzaam tot 
den dood, en evenwel legde Hij zijn leven vrijwillig af. 
Het geloof begrijpt, dat daarin alléén de waarachtige en 
volmaakte verborgenheid ligt. Jezus stierf volgens den 
raad des goddelijken verbonds, waartoe Hij zich vrijwillig 
overgaf, zijnde de » medgezel" van den God der heirscharen. 

Doch, zooals wij het reeds tot eer zijns naams opmerk
ten, de Zoon van God verbergde op aarde steeds zijne 
majesteit — »de gestaltenis Gods" onder de »gestaltenis 
eens dienstknechts." Zijne heerlijkheid was erkend gewor
den in alle deelen van Gods heerschappij. De duivelen 
bekenden zijne macht, de lichamen en de zielen van 
menschen deden het, dood en graf moest die macht er
kennen, zoowel als de dieren des velds, de visschen der 
zee, de wind en de golven, het koren en de wijn. Ik mag 
zeggen, dat Jezus zelf de eenige was, die zijne macht en 
heerlijkheid niet ten zijnen behoeve gebruikte; want het lag 
in zijnen weg haar te bedekken. Hij was »de Heer des 
oogstes," doch verscheen als een der arbeiders. Hij was de 
God van den tempel, de Heer van den sabbat, doch Hij 
onderwierp zich aan de uitdagingen en aanvallen eener 
ongeloovige wereld. (Matfh. 9 : 12.) 
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Zoodanig was het gordijn, of de wolk, waarachter Hij 
telkens weder zijne majesteit doet schuilen. En alzoo, in 
volkomen overeenstemming hiermede, gelijk wij reeds zei
den , gedroeg Hij zich bij de gelegenheden, dat zijn leven 
bedreigd werd. Onder verachte vormen verbergt Hij zijne 
heerlijkheid gedurig. Somtijds wordt Jezus door de gunst 
van het gemeene volk beschermd. (Mark. 1 1 : 32; 12 :12 ; 
Luk. 20 : 19.) Somtijds trekt Hij zich terug , hetzij op een 
gewone of op een meer wonderbare wijze. (Luk. 4 : 30; 
Joh. 8 : 59; 10 : 39.) Somtijds wordt de vijand weerhou
den de hand aan Hem te slaan, omdat zijn uur nog niet 
was gekomen. (Joh. 7 : 30; 8 : 20.) En bij een bepaalde 
gelegenheid, gelijk wij vroeger zagen, onttrekt een vlucht 
naar Egypte Hem aan de wraak eens konings, die zijn 
leven zoekt. 

In dit alles zie ik dit ééne, van het begin tot aan het 
einde toe, den Heer der heerlijkheid, zichzelven verber
gende als iemand, die in eens anders, en niet in zijn 
eigen naam gekomen was. Doch Hij was »de Heer der 
heerlijkheid" en »de Vorst des levens." Hij was vrijwil
lig een gevangene, gelijk ik vroeger opmerkte, en zoo was 
Hij ook ten laatste een vrijwillig offer. »Hij gaf zijne ziel 
tot een rantsoen voor velen." 

In vroeger tijden was de ark des Heeren in de hand 
van den vijand; zij was door de Filistijnen gevangen geno
men bij den slag van Ebenezer. Toen »gaf God zijne sterkte 
in de gevangenis, en zijne heerlijkheid in de hand der 
wederpartijders;" doch zij was onaantastbaar. Oogenschijn
lijk was het een zwak ding — iets van goud en hout. Hare 
tegenwoordigheid verontrustte de onbesnedenen — hunne 
goden, hunne personen, hun land. Die ark was gansch 
hulpeloos en alleen, te midden van vijanden, in den eersten 
gloed en overmoed der overwinning. Waarom braken zij 
haar niet aan stukken? Als zij haar tegen de steenen gewor
pen hadden, zou zij vermorzeld zijn. Zij scheen enkel van 
hun willekeur af te hangen. Waarom ontdeden zij zich 
dan niet van haar? Zij v e r m o c h t e n h e t n i e t . Ziedaar 



186 

het antwoord. De ark in het midden van de Filistijnen 
was slechts een andere brandende, doch onverteerbare braam-
bosch. Schijnbaar mocht zij van den wil der onbesnedenen 
afhangen, doch zij kon niet aangerand worden. De Filis
tijnen mogen'haar zenden van Asdod naar Gath, en van 
Gath naar Ekron; maar geen hand kon haar aanraken of 
verderven. (Zie 1 Sam. 4—6.) 

Evenzoo mocht de ware Ark, de Zoon van God in het 
vleesch, voor korten tijd ten speelbal zijn der onbesnede
nen. Pilatus mocht Hem zenden aan Herodes, en Annas 
aan Kajaphas. De menigte kon Hem wegleiden tot Pila
tus , en Pilatus mocht Hem weder aan de menigte overle
veren; zijn leven was toch buiten hun bereik. Hij was de 
Zoon van God, en hoewel in het vleesch geopenbaard, 
nogtans de Zoon van alle eeuwigheid. Welk lijden Hij ook 
ondergaan had, welke vermoeidheid, honger of dorst Hij 
ook had verdragen, alles had gediend tot het vervullen 
van »de gestaltenis eens dienstknechts," welke Hij op zich 
had genomen. Maar Hij was de Zoon, die »het leven had 
in zichzelven," de onaantastbare Ark, de Braambosch, die 
zelfs te midden van de woedende vlammen van den vol
len haat der wereld onverteerbaar was. Hierin bestaat 
ongetwijfeld de verborgenheid. 

Doch terwijl ik dit zeg, terwijl ik deze dingen over
denk met innige begeerte des harten, en, naar ik ver
trouw, ook met eenig voordeel, zoo is er niets, dat ik meer 
verlang, dan te gevoelen, wat een waar Israëliet zou gevoeld 
hebben, ten dage, dat Gods ark uit der Filistijnen land 
te huis kwam. Hij zou toen aangebeden en zich verblijd 
hebben; hij zou zich zorgvuldig verzekerd hebben, of inder
daad die groote gebeurtenis plaats gegrepen had, al leefde 
hij ook op een afstand van het tooneel zelf. Als Israëliet, 
van welken stam ook, ging het hem ten zeerste aan, dat 
de ark ontzet was, dat de onbesnedenen haar niet meer 
in handen hadden, noch ginds en herwaarts in hunne ste
den konden rondzenden. Doch hieromtrent bevredigd, had 
hij te waken, dat hij zelf niet oneerbiedig die ark aan-
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raakfe1, of onderzocht; dat hij niet tegen haar zondigde, 
gelijk een Bethsemiet, zelfs nadat zij van de Filistijnen 
terug was gekomen. 

Wij doen goed, ik ben er zeker van, om van dusdanige 
gedachten over den sterfelijken toestand van het gezegend 
lichaam onzes Heeren af te laten. Al zulke woorden en 
bespiegelingen staan gelijk met het hanteeren van de ark 
door de handen der onbesnedenen of Filistijnen. Wij moeten 
de dwaling dier gedachten aantoonen, evenzeer als hare 
oneerbiedigheid, dat wil zeggen, wij behooren enkel vol
daan te zijn met de volkomen verlossing van de ark en 
met haar terugkomen tot ons. Maar nog een andere plicht 
betaamt ons — wij moeten haar noch hanteeren, noch door
zoeken, als ware het een gewone zaak. Onze woorden 
behooren weinig te zijn. «Want in de veelheid der woor
den ontbreekt de overtreding niet," vooral bij zulk een 

zaak. Louter natuurkundige beschouwingen over dit ones o 
derwerp behooren geen ingang te hebben, al mogen zij 
juist en ontegensprekelijk zijn; want zoodanige beschou
wingen zijn niet naar den Geest of volgens de wijsheid 
Gods. 's Heeren lichaam was een tempel, en er staat ge
schreven: «Mijn heiligdom zult gij vreezen: Ik ben de 
Heer!" 

Ik wil hier alleen nog bijvoegen, dat ons tegenwoordig 
onderzoek slechts gedaan wordt tot voordeel voor onze ziel. 
Het geraamte van een leeuw, hoe afzichtelijk zulk een voor
werp ook geweest moge zijn, werd in vroeger dagen gedwon
gen honig te bevatten, fijn en goed tot voedsel. Paulus 
had de onaangename taak van de leer der opstanding te ver
dedigen tegen sommigen van de heiligen te Koririthe; doch 
ook dit werd vruchtbaar gemaakt, evenals het geraamte 
van den leeuw. Want niet slechts ontvingen wij daardoor 
die schoone verdediging van de leer der opstanding, maar de 
eene heerlijkheid na de andere, tot deze verborgenheid behoo-
rende, wordt door hem geopenbaard. Het werd hem door 
dén Geest gegeven, om de opstanding in hare orde of in hare 
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verschillende tijdperken te aanschouwen. Hij zag den tijd, die 
er tusschen die tijdperken zou verloopen, en de dingen, die 
in elk van die tijdperken, volgens de goddelijke bedeelingen, 
gebeuren zullen. Hij aanschouwde het tooneel, dat het laat
ste dier tijdperken zal opvolgen, alsmede de groote eeuw 
van de opstanding der heiligen, in al hare macht en majes
teit, met de kreet der overwinning, die haar zal vergezellen. 
(1 Kor. 15.) Hier was de honig, om mij alzoo uit te druk
ken, uit het geraamte van den leeuw, want de redetwist 
tusschen broederen is toch niets anders. Gelijk geschreven 
staat, alzoo is het in Gods overvloeiende genade ook nog: 
»Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van 
den sterke." 

«Nie t ons , o H e e r ! n i e t ons, maar U w e n naam 
geef eer om U w e r g o e d e r t i e r e n h e i d , om U w e r 
w a a r h e i d wi l . ' ' 

De ware afhankelijkheid. 
Wij wandelen in een booze wereld, en wij zijn daarin 

zonder eigen kracht. Het is noodzakelijk, dat wij beide 
dingen goed verstaan, opdat wij de bevlekkingen eener 
booze wereld vreezen, en de kracht tot een goddelijken 
wandel daar zoeken, waar zij te vinden is, namelijk in 
Christus. 

Wij zijn kinderen van God en dienstknechten van den 
Heer Jezus. Als kinderen Gods zijn wij onder de be
scherming en de zorg van een Vader, die ons volmaakt 
bemint, die ons nimmer verlaten, noch vergeten kan. Als 
dienstknechten van den Heer Jezus staan wij in een dienst, 
waarin va*n onzen kant een werkzaamheid verwacht wordt, 
welke wij onder de hoede onzes Vaders kunnen verrichten. 
Wij zijn evenwel zeer geneigd, om veel meer aan onze 
betrekking als kinderen en aan de bescherming en hulp 
van onzen hemelschen Vader te denken, dan om als 
dienstknechten van Christus getrouw te zijn in de roeping, 
die ons gegeven is. En dit is zeer natuurlijk; want in het 
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eerste geval wordt er niets van ons verwacht; God heeft 
alles op zich genomen; terwijl er in het tweede geval 
werkzaamheid van ons geëischt wordt. 

Het is duidelijk, dat alleen een christen, die in afhan
kelijkheid van God leeft, in staat is door het geloof in 
alle omstandigheden op den Heer te vertrouwen, in lijden 
en moeielijkheden geduldig te volharden en zijne bedie
ning getrouw te vervullen. Onze onrust, versaagdheid en 
moedeloosheid zijn de bewijzen, dat wij ons niet verbonden 
gevoelen aan God. Wij noemen Hem, wel is waar, Vader; 
maar wij kennen zijne oneindige liefde, trouw en zorg 
voor zijne kinderen zeer weinig. Zou Hij, die de musschen 
op het dak voedt, die de raven verzorgt, de leliën bekleedt, 
«n de haren van ons hoofd geteld heeft, zijne kinderen 
vergeten ? Zou Hij, die zijnen Zoon gegeven heeft om ons 
aan zijn Vaderhart te doen rusten, die zijne liefde in onze 
harten heeft uitgestort, opdat wij zouden weten wie Hij 
is, zijn hart voor ons sluiten, terwijl wij door de woestijn 
der wereld gaan, te midden van haat en vijandschap? Een 
ieder gevoelt de onmogelijkheid hiervan. En toch is het 
waar, dat alleen de afhankelijke ziel in deze liefde rust, 
haar geniet en op haar vertrouwt. In het bewustzijn van 
onze onmacht is het gelukkig op zijne kracht te vertrou
wen. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Dit 
zeide de Heer zelf tot Paulus; en Paulus, die deze waar
heid recht had leeren verstaan, zegt: «Als ik zwak ben, 
dan ben ik machtig." Als wij ons in Gods gemeenschap 
bevinden, dan is het hart met Hem vervuld. Wij rusten 
dan in zijne liefde; wij laten Hem zorgen; wij zijn van 
zijne trouw overtuigd; wij zien Hem door het geloof; wij 
gevoelen zijne nabijheid; en wij zullen ons vertrouwen 
!altijd beloond zien. Alleen in het gevoel van onze afhan
kelijkheid van Hem, en in vol vertrouwen op Hem kunnen 
Jwij in zijne wegen wandelen, en getuigenis van Hem af
leggen. Indien wij als kinderen Gods aan het hart van 
ïonzen Vader rusten, dan zullen wij als dienstknechten van 
Christus ijverig zijn in goede werken. 
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Wij zijn evenwel nog in een ander opzicht van God 
afhankelijk; en wel met betrekking tot de kracht om het 
goede te doen. Geen christen ontkent, dat hij in zich-
zelven geen kracht bezit, en dat hij kracht van Boven 
noodig heeft, om het goede te kunnen doen; maar hiermede 
is nog geenszins gezegd, dat ieder christen in dit opzicht in 
afhankelijkheid van God wandelt. Tusschen de erkenning, 
dat wij geen kracht hebben, en het levendige bewustzijn 
der ziel, dat wij zonder kracht zijn, is een groot onder
scheid; en het is een groote genade van God, wanneer 
Hij ons van onze onmacht overtuigt, en in het gevoel 
daarvan doet wandelen. Wij zullen dan niet alleen ver
staan, dat wij niets naar Gods wil kunnen doen, indien 
wij niet in Jezus blijven, maar wij zullen inderdaad in 
Hem blijven; en de kracht, die uit Hem, den wijnstok, 
stroomt, zal zich in ons vertoonen. Hoe dikwijls vindt 
men bij de belijdenis van eigen onmacht een voortdurend 
werken en streven, alsof wij alles vermogen! Hoe dikwerf 
hoort men zeggen, dat Christus alleen onze kracht is, en 
vindt daarbij toch een dor en krachtelooi leven! De on
rust der ziel levert het duidelijk bewijs, dat men niet 
waarlijk in Jezus blijft; en alleen wie in Hem blijft, 
draagt veel vrucht. 

Verder zijn wij afhankelijk van den wil van God. Wij 
moeten onzen eigen wil verloochenen. Dit is zeker niet 
gemakkelijk, en de verwezenlijking daarvan kost ons veel 
strijd. Doch God kan alleen verheerlijkt worden door het 
volbrengen van zijnen wil. Niets is bedroevender voor 
God, dan wanneer wij ons onafhankelijk maken van Hem 
en onzen eigen wil doen; en niets is gevaarlijker voor 
ons, dan het gaan van onze eigen wegen; want onze 
wegen zijn niet zijne wegen. Onze wegen bewandelen wij 
niet in zijne gemeenschap; en daarom zullen wij geen 
vrucht dragen. Op de wegen van onzen eigen wil is God 
niet met ons; wij kunnen daarbij niet op zijne hulp re
kenen; en het is nog een genade van God, wanneer Hij 
ons op deze wegen niet te schande laat worden. Ieder 
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christen moest steeds m oprechtheid onderzoeken, wat in 
iedere omstandigheid de welbehagelijke wil van God is. Onze 
harten moesten steeds doordrongen zijn van het bewust
zijn, dat wij niet meer onszelven toebehooren, en dat 
wij daarom niet het minste recht hebben om onzen eigen 
wil te doen. 

Men zegt dikwijls, dat men den wil van God niet heeft 
kunnen ontdekken, of dat men hoopt niet tegen den wil 
des Heeren te handelen, ja , zelfs, dat men door den Heer 
wenscht verhinderd te worden, indien de weg, welken men 
inslaat, niet naar zijnen wil is. Men bedenke evenwel, 
dat zulk een taal de taal van het vleesch is. De Heilige 
Geest is altijd in overeenstemming met God; wanneer wij 
dus naar den Geest wandelen, dan zullen wij nooit in het 
duister zijn omtrent den wil van God. En mocht de Heer 
ons niet dadelijk zijnen wil in de een of andere zaak be
kend maken, dan zullen wij geduldig wachten, totdat 
Hij ons toont, hoe wij te handelen hebben. Wij zullen 
nimmer tot de verontschuldiging onze toevlucht behoeven 
te nemen, dat wij hopen niet tegen Gods wil te handelen, 
indien wij niet eer handelen, totdat God ons zijnen wil 
geopenbaard heeft. Moge de Heer ons genade geven, om 
steeds in afhankelijkheid van Hem te wandelen; want dan 
alleen zullen wij veilige en gezegende wegen gaan. Er 
zijn in ons dagelijksch leven vele kleine en groote dingen, 
die wij naar ons eigen verstand inrichten. Wij denken er 
menigwerf niet eens aan, dat wij in iedere zaak in de 
dienst van den Heer staan. Wij beginnen eerst dan te 
onderzoeken, welke de wil des Heeren zou zijn, indien 
het een buitengewoon geval geldt, terwijl wij in het dage
lijksch leven duizende dingen verrichten, die een gevolg 
zijn van onze gewoonte of van ons verstand; die evenwel, 
in het licht en naar de gedachte van God beoordeeld, in 
vele gevallen als tegen zijnen wil moeten aangemerkt 
worden. Naar het Woord van God moeten wij zelfs de 
meest gewone dingen, zooals eten en drinken, met de eer 
van God in verband brengen. 
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Bedenken wij tevens, dat de Heer tot ons eigen bestwil 
een volkomene afhankelijkheid in ieder opzicht van ons 
eischt. Zonder kracht in onszelven, maar afhankelijk van 
zijne kracht, zijn wij sterk. Welk een ruil voor onze 
zwakheid! In plaats van onze onmacht zijne kracht, om 
zijn gezegenden wil in plaats van onzen boozen wil te 
kunnen doen. O , mochten wij toch ons ellendig vertrou
wen op onszelven ruilen voor een volkomen vertrouwen 
op God, die ons beschermt en bewaart! Dan, maar ook 
dan alleen, zal op onze wegen de vrede van God onze 
harten vervullen, en zijne vreugde ons verfrisschen en be
moedigen. Wij zullen God verheerlijken; en ons geluk zal 
bestaan in het volbrengen van den wil van Hem, die 
ons tot zijne dienstknechten heeft gekocht. 


