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De fontein van Sichar. 

Vertrouwende op de hulp van God willen wij eenige 
oogenblikken stilstaan bij een der treffendste en heerlijkste 
geschiedenissen, die ons de Evangeliën mededeelen, waar 
wij den Heer Jezus aantreffen in gesprek met een arme 
zondares bij de fontein van Jakob. Jezus is geheel alleen 
met die arme vrouw, gelijk Hij alleen was met Nicodemus, 
en alleen met de vrouw, die in overspel gegrepen was. 
Het is een bijzonder kenmerk van het Evangelie van Jo-
hannes, dat het ons zoo dikwijls den Zoon van God geheel 
alleen met den zondaar voorstelt. De oneindige liefde Gods 
wordt ons daarin getoond. God, geopenbaard in het vleesch, 
daalt af tot de diepe ellende van den mensch. De Schepper 
van hemel en aarde, die een ontoegankelijk licht bewoont, 
treedt met den armen zondigen mensch in gemeenschap, om 
hem uit zijnen ellendigen toestand te verlossen. 

De geschiedenis van de Samaritaansche vrouw is een 
van de heerlijkste bewijzen hiervan. Het onderscheid tus-
schen haar en Nicodemus is zeer belangrijk. Nicodemus 
had een hooge betrekking, een eervollen naam en een ach
tenswaardig karakter; terwijl de Samaritaansche niets van 
dit alles bezat. Hij stond boven op den berg; zij beneden 
aan den voet. Men kon in de wereld geen voornamer mensch 
ontmoeten dan »een mensch uit de farizeën, een overste 
der Joden, en een leeraar uit Israël," en geen verachter 
dan een overspelige Samaritaansche vrouw. Nogtans waren 
beiden in denzelfden toestand voor God, zoodra er spraak 
was van de eeuwigheid, van hunne geschiktheid om in de 
tegenwoordigheid van God te zijn, en van het recht om in 
den hemel te komen. Hoe! — zal misschien menigeen uit
roepen— zou de geleerde, beminnenswaardige, godsdien-
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stige Nicodemus in de oogen van God niet meer waarde 
hebben dan die goddelooze vrouw ? Neen, waarde vriend! 
volstrekt niet; want er is geschreven: »Er is geen onder
scheid ; want zij hebben allen gezondigd en derven de heer
lijkheid Gods," (Rom. 3 : 22 , 23.) Het eerste woord, het
welk de Heer tot Nicodemus spreekt, is: «Voorwaar, 
voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worde, 
hij kan het koninkrijk Gods niet zien." De grond van ei
gen gerechtigheid, waarop deze leeraar in Israël stond, 
werd door deze weinige woorden geheel weggenomen. Er 
werd een nieuwe natuur geëischt van dezen mensch uit de 
farizeën. Welnu, de overspelige Samaritaansche had niet 
meer noodig. Geen van beiden konden, zooals zij waren, 
het koninkrijk Gods ingaan. Zoowel de farizeër als de over
spelige vrouw moesten wederom geboren worden. Voor God 
is er geen onderscheid. 

Het is van het grootste gewicht, dat wij deze hoofd waar
heid van het Christendom goed verstaan. De geschiedenis 
van Nicodemus en van de vrouw van Sichar leert haar 
ons duidelijk en treffend. Had de Heer tot de vrouw ge
zegd, dat zij «goed", en tot Nicodemus, dat hij «beter" 
moest worden, dan zou men inderdaad de stelling kunnen 
verdedigen, dat sommige personen der gevallen mensch-
heid beter en nader bij God zijn dan anderen, en dat de 
menschelijke natuur trapsgewijze verbeterd moet worden, 
totdat zij eindelijk bekwaam is om voor God te verschijnen. 
Nu echter heeft het tegendeel plaats gehad. De Heer 
verkondigde de noodzakelijkheid eener nieuwe geboorte; 
wierp het wettische standpunt, waarop de overste der Jo
den stond, geheel omver; en leerde derhalve, dat de men
schelijke natuur ongeneeslijk en onverbeterlijk is. De waar
heid kon Nicodemus onmogelijk op treffender en duidelijker 
wijze worden voorgesteld dan door de woorden des Heeren: 
«gij moet wederom geboren worden," Men moge met de men
schelijke natuur doen wat men wil; men leere, beschave 
en vorme zich, zooveel als men wil; men verheffe zich tot 
het hoogste toppunt van kunst en wijsbegeerte; men trachte 
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de wet te vervallen en godsdienstig te zijn; men legge ge
loften af; men stelle voorschriften op tot zedelijke bescha
ving; men stapele de eene ceremonie op de andere; men 
legge zich allerlei godsdienstige plichten op; men wake, 
vaste en bidde; men geve aalmoezen, en volbrenge alle 
»doode werken;" en toch, niettegenstaande dit alles, zijt 
gij even ver verwijderd van het koninkrijk Gods als de 
Samaritaansche vrouw, omdat gij, zoowel als zij, »weder
om geboren moet worden." Gij, noch zij, kunt iets voor God 
brengen, wat u recht geeft op, en geschikt maakt voor het 
koninkrijk Gods. 

Wat moet men verstaan onder deze nieuwe geboorte? 
Wellicht de verbetering der menschelijke natuur? Volstrekt 
niet. Wat dan ? Zij is het eeuwige leven, door het geloof 
in den Zoon van God. »Gelijk Mozes de slang in de woes
tijn verhoogd heeft, alzoo moet de Zoon des menschen 
verhoogd worden; opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzoo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eenigge-
boren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." 

Ziedaar de nieuwe geboorte, en het middel om haar te 
ontvangen. God heeft lief gehad — God heeft gegeven — 
wij gelooven en bezitten. Niets is eenvoudiger dan dit. Het 
is niet de verbeterde natuur; het is geen herstelling der 
gevallen menschheid; neen! het is een geheel nieuw leven, 
het eeuwige leven, door het geloof in Christus, hetwelk 
de arme vrouw van Sichar op dezelfde wijze ontving als 
de overste der Joden. Er is geen onderscheid; want »allen 
hebben gezondigd", en God is rijk over allen. De leeraar 
van Israël en de Samaritaansche vrouw staan beiden gelijk, 
en Gods vrije genade openbaart zich, uit kracht van het 
bloed van Christus, om beiden het eeuwige leven als ge
nadegift te verzekeren. 

Het eeuwige leven is echter iets geheel nieuws. Adam 
m den staat der onschuld bezat het eeuwige leven niet. 
Hij had een onsterfelijke ziel; maar de ontsterfelijkheid 
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der ziel en het eeuwige leven zijn twee zeer verschillende 
dingen. Het zwakste lid van de Gemeente van Christus 
is in een veel heerlijker toestand dan Adam ten dage zij
ner onschuld. De geloovige heeft in Christus een onver
derfelijk en eeuwig leven ontvangen, terwijl Adam te mid
den der heerlijkste vruchten van Eden dit niet bezat. 
Toen echter alles verloren, en hij een zondaar geworden 
was, viel er een flauwe lichtstraal in zijne ziel door de 
belofte, gegeven door den tweeden Adam, »den Heer uit 
den hemel": «het zaad der vrouw zal de slang den kop 
vermorzelen". Het geloof aan deze belofte verloste hem uit 
zijnen treurigen toestand; en »hij noemde zijne vrouw Heva, 
omdat zij een moeder aller levenden is." 

Merken wij verder op, dat, toen de kinderen Israëls 
onder de wet waren, zij zelfs bij de getrouwste volbren
ging der wet het eeuwige leven niet konden ontvangen. 
De wet zegt: »de mensch, die deze dingen doet, zal le
ven." Nooit wordt er gesproken van het eeuwige leven. 
Het leven van een Israëliet was verbonden aan het vol
brengen der wet. Dit leven was aardsch en voorwaardelijk; 
en indien de vrouw uit Sichar tot Sinaï was gegaan, dan 
zou zij niets hebben ontvangen. De overtreding van één 
gebod zou haar schuldig hebben gemaakt aan de geheele 
wet, en haar dus onder den vloek gebracht hebben. Zij 
had dus noch op het aardsche noch op het eeuwige leven 
aanspraak. Nicodemus kon zich misschien eenig recht aan
matigen; maar de toestand dezer vrouw was zóó hopeloos, 
dat de wet van Mozes haar niets kon baten. 

Welke beteekenis had de opgerichte slang? Voor wie 
was zij bestemd? Alleen voor arme gewonde menschen. 
Hunne wonden gaven hun het recht om de slang aan te 
zien. En die de slang aanzag, genas en leefde. Welk 
een heerlijke waarheid voor Nicodemus en voor de Sama-
ritaansche, ja , voor alle kinderen van Adam, die gebeten 
zijn door de oude slang.' Niets staat de onuitsprekelijke 
genade van God in den weg; zij is grenzeloos, onvoorwaar
delijk. De Zoon des menschen is verhoogd geworden, op-
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dat een iegelijk, die in Hem gelooft, »het eeuwige leven" 
ontvange, hetwelk Adam in zijne onschuld nooit bezat, 
en de wet van Mozes nimmer kon geven. Merken wij wel 
op, dat hier geen spraak is van de onsterfelijke ziel, want 
die bezat Adam vóór en na den val ; de zielen der geloo-
vigen , zoowel als der ongeloovigen, zijn onsterfelijk. Maar 
»die in den Zoon Gods gelooft, heeft het eeuwige leven.'' 
Jezus zegt in Joh. 5 : 2 4 : » Voorwaar, voorwaar! zeg ik u : 
die mijn woord hoort, en gelooft Hem, die mij gezonden 
heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de 
verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven." 

Het is van groot gewicht bij dit belangrijke onderwerp 
stil te staan, van veel meer gewicht dan menigeen denkt. 
De noodzakelijkheid van dit nieuwe leven vernietigt elke 
aanmatiging van den mensch. Iedere godsdienst van den 
mensch, al zijne wettische vroomheid en gerechtigheid wordt 
er door ter zijde gesteld; en hij leert, dat, zoolang hij Chris
tus niet bezit, hij volstrekt niets bezit; maar dat, indien hij 
Christus bezit, hij alles bezit. Hij moge een geleerd, vroom 
man zijn zooals de overste der Joden, of een zedeloos persoon 
zooals de vrouw te öichar, het komt op hetzelfde neer, bei
den zijn dood — geestelijk dood. Er was evenmin geestelijk 
leven in Nicodemus, toen hij des nachts tot Jezus kwam, 
als in de Samaritaansche, toen Jezus des daags tot haar 
kwam. Zonder twijfel was er een groot onderscheid in zede
lijke en maatschappelijke betrekking. Het is voorzeker 
beter eerlijk, matig en zedelijk dan oneerlijk en onzedelijk 
te zijn; maar dit neemt niet weg, dat eerbaarheid, matig
heid en zedelijkheid het eeuwige leven niet zijn, en ook niet 
de weg, welke er henen leidt. Zij zullen wel de noodwen
dige vruchten van het nieuwe leven zijn, maar zij zijn noch 
het nieuwe leven, noch het middel om dit te verkrijgen. 

»Die den Zoon heeft, heeft het leven, die den Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet." Dit is duidelijk genoeg, 
er is geen middenweg tusschen de woorden «heeft" en 
«heeft niet." Wij allen zijn óf in den eenen óf in den ande
ren toestand. Zijn wij in Christus, dan hebben wij het 
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eeuwige leven, al waren wij ook de slechtste van alle men-
schen; zijn wij niet in Christus, dan zijn wij in den dood, 
en dan wacht ons de eeuwige verdoemenis, al waren wij 
ook de braafste en beminnelijkste van alle menschen. Ernsti
ge waarheid! Denken wij er biddend over na, en onderzoeken 
wij ons, of wij met vrijmoedigheid kunnen zeggen, dat wij 
in Christus zijn. 

Doch keeren wij naar de fontein van Sichar terug. — 
De verhalen in de Evangeliën hebben voor den Christen 
een bijzondere aantrekkelijkheid, omdat de Heer Jezus zelf 
ons daarin wordt voorgesteld. Zij behelzen geen moeielijke, 
diepzinnige waarheden, of afgetrokken leerstelsels, maar 
openbaren ons Jezus, die niets minder is dan »God geopen
baard in het vleesch." Hij wordt ons voorgesteld, sprekende 
met zondaars van eiken stand en karakter — met rijken 
en armen, met godsdienstigen en ongodsdienstigen, met 
farizeën, schriftgeleerden en tollenaars. Hier bij de fontein 
Jakobs ontmoeten wij Hem in gezelschap van een verach
telijke zondares, en wij zien , hoe hij haar in volkomen 
genade behandelt. Wij aanschouwen in Hem een heiligheid, 
die door geen zonde kan bezoedeld worden, en tegelijk een 
genade, die kan afdalen tot de diepste behoeften des zon
daars. God is op aarde gekomen; en wij kunnen Hem 
aanschouwen in het aangezicht van Jezus Christus. Men kan 
Hem volkomen leeren kennen door de openbaring van 
zijn eigen persoon. »De duisternis verdwijnt, en het waar
achtige licht schijnt nu." 

Johannes brengt ons aan de fontein Jakobs, en toont ons 
den Schepper des heelals in de gestalte eens vreemdelings, met 
stof bedekt, vermoeid en dorstig, die voor een dronk waters 
de schuldenaar wil zijn eener overspelige vrouw. Welk 
een ondoorgrondelijke verborgenheid! De God van hemel 
en aarde spreekt in menschelijke woorden, en vraagt 
een dronk waters aan een echtbreekster! WTaar in de 
geheele schepping kan men iets vinden, dat hierop gelijkt? 
In de schepping kunnen wij de openbaring van de wijs
heid, de macht en de goedheid Gods aanschouwen; maar 
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wat wij daar niet kunnen zien is God, geopenbaard in de 
gelijkheid des zondigen vleesches, en in de gestalte van 
een vermoeiden, door hitte en dorst gekvvelden vreemdeling, 
neergezeten op den steenen rand eener fontein, en een dronk 
waters vragende aan een arme zondares. Vol bewondering 
aanschouwen wij het werk der schepping, maar toch de 
heerlijkheid, die wij zien aan de eenzame fontein van Jakob, 
is veel grooter dan alles, wat ons oog aanschouwt in het 
eerste hoofdstuk van Genesis. Het woord: »er zij licht" is 
een heerlijk woord; maar het woord: »geef mij te drinken" 
overtreft alles. In het eerste zien wij majesteit, die ons in 
bewondering brengt, en een glans, die ons verblindt; in 
het laatste aanschouwen wij een genade, die ons vertrouwen 
wekt en een teederheid, die ons hart verkwikt. 

En was er onder de Mozaïsche bedeeling iets dergelijks 
te zien, als bij de fontein te Sichar plaats had? Zou de 
wetgever een dronk waters kunnen vragen aan een echt-
breekster? Onmogelijk. Ware de Samaritaansche vrouw 
gekomen tot den tastelijken berg en het brandende vuur, 
zij zou zonder barmhartigheid zijn gesteenigd. Van de dienst 
des doods en der verdoemenis had zij niets anders kunnen 
verwachten. De wet kan niet vergeven, maar God geopen
baard in het vleesch was gekomen, om den overtreders der 
wet vergeving van zonde te schenken en genade te bewijzen. 

«Als dan de Heer verstond, dat de farizeën gehoord 
hadden, dat Jezus meer discipelen maakte, en doopte dan 
Johannes, (hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijne dis
cipelen) zoo verliet Hij Judéa, en ging wederom heen naar 
Galiléa. En Hij moest door Samarië gaan. Hij kwam dan 
in een stad van Samarië, genoemd Sichar, nabij het stuk 
lands, hetwelk Jakob zijnen zoon Jozef gaf. En aldaar was 
de fontein van Jakob. Jezus dan vermoeid zijnde van de 
reis, zat alzoo neder nevens de fontein; het was omtrent 
de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samarië, om 
water te putten. Jezus zeide tot haar; geef mij te drinken." 

Welk een tooneel! De Heer der heerlijkheid is gekomen 
op deze aarde, om als mensch zich bloot te stellen aan 
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vermoeidheid, aan honger en dorst, om, verzocht gelijk 
wij, de behoefte te kennen naar een dronk waters. »Jezus 
dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzoo neder nevens 
de fontein." Deze aarde was voor Christus een dor en 
dorstig land. De eenige verkwikking, die Hij hier vond, 
was genade te bewijzen aan arme, ellendige zondaars, 
gelijk de vrouw, die daar aan de fontein Jakobs voor 
Hem stond. En wat zegt Hij tot haar ? »Geef mij te drin
ken." Hij zegt niet: »Gij moet wederom geboren wor
den," hoewel dit even noodzakelijk voor haar was, als voor 
Nicodemus. Wat was hiervan de reden? Wij hebben die 
reeds eenigszins aangegeven. De joodsche leeraar stond op 
den hoogsten trap van wettische gerechtigheid en voor
vaderlijke godsdienst, terwijl de arme zondares zich bevond 
op den laagsten trap der zedeloosheid. En omdat de Heer 
was gekomen om den mensch te ontmoeten in den meest 
hopeloozen toestand, om den dooden het leven te geven, 
om den mensch te redden zooals hij is, was het noodza
kelijk, dat Nicodemus tot de vernederende belijdenis kwam, 
dat het gansche gebouw, waarop hij steunde, ineen moest 
storten, en hij alles moest verlaten, zijne godsdienst en 
zijne braafheid, om als een nieuw geboren kind het konink
rijk Gods te kunnen ingaan. De Samaritaansche vrouw 
daarentegen kon zich onmogelijk inbeelden, dat zij iets 
was voor God, en daarom begint de Heer haar zijne ge
nade te openbaren. Tot Nicodemus zegt de Heer: «gij 
moet wederom geboren worden!" tot de Samaritaansche: 
»geef mij te drinken!" In de eerste woorden hooren wij 
»de waarheid," in de laatste de «genade." »De genade en 
de waarheid zijn door Jezus Christus geworden." De waar
heid om iedere aanmatiging van den farizeër ter neder te 
werpen, en »de genade" om in de diepste behoeften te 
voorzien van een overspelige zondares. 

Er is dus een groot verschil tusschen Nicodemus en de 
Samaritaansche vrouw, en toch is het van groot belang 
te letten op de overeenkomst, die er tusschen beiden 
bestaat. Beiden antwoorden den Heer door een »hoe." 
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Zoodra de waarheid het hart treft van den leeraar in Is
raël, vraagt hij: • Hoe kunnen deze dingen geschieden?" 
eu toen de genade werd voorgesteld aan de vrouw te Si-
char, vraagt zij: »Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van 
mij te drinken, die een Samaritaansche vrouw ben?" Ach, 
wij allen hebben dat »hoe" in onze harten. De waarheid 
Gods wordt ons voorgesteld in al hare goddelijke kracht, 
en wij nemen haar op met een »hoe." De genade Gods 
wordt ons voorgesteld in al hare volkomenheid, en ons 
antwoord is: 'hoc?" Het arme hart wil altijd tegenwer
pingen maken, in plaats van de waarheid te gelooven en 
de genade Gods aan te nemen. De eigen wil is werkzaam, 
en ofschoon het geweten niet rustig is en het hart onte
vreden met zichzelven, toch treedt het »/;oe" des onge-
loofs in den een of anderen vorm te voorschijn. Xicodemus 
vraagt: »Hoe kan een mensch geboren worden nu oud 
zijnde?" en de Samaritaansche vraagt: «Hoe begeert gij 
van mij te drinken?" 

De Heer laat zich evenwel niet afwijzen door het »hoe " 
van de vrouw van Sichar. Hij had geantwoord op het 
»hoe" van den mensch uit de farizeën; Hij wil ook ant
woorden op het »hoe" der Samaritaansche. Hij had Nico-
demus gewezen op de verhoogde slang in de woestijn, en 
hem gesproken over de liefde Gods in de zending zijns 
Zoons ; en Hij antwoordt de Samaritaansche: »Indien gij 
de gave Gods kendet, en wie Hij is, die tot u zegt: Geef 
mij te drinken, zoo zoudt gij van Hem hebben begeerd, 
en Hij zou u levend water gegeven hebben." 

Welk een heerlijk woord! De Heer zeide niet: «Indien 
gij de wet kendet, zoo zoudt gij begeerd hebben." Indien 
zij de wet had gekend, zoo zou zij gezien hebben, dat 
zij verloren en verdoemd en niet waardig was, dat er een 
verzoek tot haar werd gericht. Niemand had ooit «levend 
water" bekomen door de wet. «Doe dat en gij zult leven," 
is de eisch der wet. De wet kon aan niemand iets geven, 
dan aan dengene, die haar altijd en volmaakt had vol
bracht. En waar was die mensch? Het was duidelijk, dat 
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de vrouw te Sichar de wet niet had gehouden, zij had 
één gebod overtreden, en was daarom schuldig geworden 
aan alle geboden. (Jak. 1 : 10.) Hoe gelukkig dus, dat de 
Heer voor die diep gevallene iets anders had, dan de don
derslagen der wet. Hij kon met haar spreken van een »gave." 
De gave Gods is »het eeuwige leven;" zij is niet gegeven 
door de wet, maar »door onzen Heer Jezus Christus." De 
wet heeft nooit gesproken van het eeuwige leven, maar 
alleen van een voortdurend leven op de aarde; het Evan
gelie echter spreekt van eeuwig leven reeds hier op aarde 
en de eeuwige heerlijkheid in den hemel. «Indien gij de 
gave Gods kendet, (nam. Jezus Christus zelf) zoo zoudt 
gij van Hem hebben begeerd, en Hij zou u levend 
water, (nam. den H. Geest) hebben gegeven." Onder de 
wet was er alleen sprake van eischen, geboden en vloek, 
onder het evangelie van gave, genade en zegeningen. 
Vanwaar dit onderscheid? De wetgever was afgedaald 
van den tastelijken berg en van het brandende vuur; 
hij was mensch geworden en zat neder aan de fontein 
Jakobs, vermoeid en dorstig; en hoewel Hij zijne hand 
kon uitstrekken naar alle schatten des heelals, vraagt Hij 
aan een arme zondares om een dronk waters. 

Bij de verdere beschouwing van de merkwaardige geschie
denis aan de bron te Sichar moeten wij ons verwonderen 
over het aanhoudend vragen der vrouw. Nauwelijks heeft 
zij een antwoord ontvangen, of er is weder een andere 
vraag op hare lippen. Op haar eerste »hoe"? antwoordt 
de Heer met te spreken over de »gave Gods;" en dit 
antwoord was de aanleiding tot een andere vraag. »Heer," 
zegt zij, »gij hebt niet om mede te putten, en de put is 
diep; vanwaar hebt gij dan het levende water?" Arme 
vrouw! hoe weinig kent gij Hem, die tot u spreekt! — 
Het was waar, de put was diep, maar nog dieper waren 
de behoeften harer ziel, en dieper dan hare behoeften was 
de genade van Hem, die uit den hemel was gekomen om 
ze te vervullen. Omdat zij Hem zoo weinig kende, kon 
zij zeggen: «Zijt gij meerder dan onze vader Jakob, die 
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ons den put gegeven heeft? En hij-zelf heeft daaruit ge
dronken, en zijne kinderen, en zijn vee." Zij wist niet, 
dat zij sprak tot den God van Jakob, tot Hem, die Jakob 
had geschapen, en hem alles had gegeven, wat hem toe
behoorde. Van dit alles verstond zij niets. Hare oogen wa
ren nog niet geopend, en vandaar die vele vragen. Zoo 
is het altijd. Waar de oogen niet geopend zijn, heeft men 
allerlei vragen te doen. De rationalist, de twijfelaar, de 
ongeloovige — zij zijn allen blind, en maken daarom allerlei 
tegenwerpingen. Men moet somtijds verbaasd staan over de 
dwaze vragen van geleerde mannen. Een kind met gees
telijk verstand zou dikwerf oorzaak hebben om te glimla
chen over de tegenwerpingen der ongeloovige geleerden. 

De vragen, door de Samaritaansche vrouw gedaan, waren 
echter niet het gevolg van ver meter ongeloof, maar van 
natuurlijke blindheid en onkunde. De Heer hoort haar 
dan ook met geduld aan. Hij kan, waar het noodig is, 
listige en nieuwsgierige vragers afwijzen en onbeantwoord 
laten; maar Hij kan zich ook vernederen om met het 
grootste geduld arme en onwetende vragers aan te hooren, 
met het liefderijke doel, om de vragen te beantwoorden, 
den twijfel weg te nemen en de vrees te verbannen. 

Dit was het geval bij de fontein Jakobs. De Heer wilde 
zich openbaren aan deze ongelukkige, schuldige vrouw; 
daarom luistert Hij met het grootste geduld, en beantwoordt 
al hare vragen. Hij neemt langzamerhand al hare beden
kingen weg, en verlaat haar niet, voordat Hij haar vol
komen overtuigd, en hare ziel bevredigd had door de 
openbaring van zichzelven. Zij dacht aan de diepte van den 
put, en vraagde met verwondering, of hij, die met haar 
sprak, grooter was dan haar vader Jakob. Zij kon niet 
begrijpen, hoe hij het water, waarvan hij sprak, kon geven, 
«Jezus antwoordde, en zeide tot haar: een ieder die van 
dit water drinkt, zal wederom dorsten." De put, hoe diep 
hij ook mocht zijn, bevatte in vergelijking met den dorst, 
4ien hij moest stillen, slechts weinig water. De dorst der 
«iel kan niet gestild worden door de diepste en vrucht-
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baarste bronnen der aarde. De woorden, die als 't ware 
door Jezus zijn geschreven op den steenen rand van de 
fontein Jnkobs: »een ieder die van dit water drinkt, zal 
wederom dorsten," kunnen geschreven worden boven alle 
bronnen en fonteinen dezer arme en vergankelijke aarde. 
De rijke man, in purper gekleed, had in overvloed gedron
ken uit de bronnen dezer wereld; en toch wederom dorstte 
hem; j a , toen hij in de hel zijne oogen ophief, en smarte 
leed, smeekte hij tevergeefs om een droppel water, om 
zijne brandende tong te verkoelen. Ach! in de smarten 
der hel is er geen enkele droppel waters! Welk een ern
stige gedachte! Ernstig voor allen", maar in het bijzonder 
voor hen, die hunnen tijd doorbrengen in de ijdelheid en 
de vermaken dezer wereld, die van de eene bron tot de 
andere gaan, zonder te denken aan den brandenden dorst 
der eeuwigheid. Moge God door zijnen Geest deze onge-
lukkigen tot Christus brengen, die een iegelijk levend water 
geeft, opdat men nimmermeer zou dorsten. 

Hoe vertroostend zijn de woorden: »Zoo wie gedronken 
zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, die zal 
in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat ik hem 
zal geven, zal in hem worden een fontein van water, 
springende tot in het eeuwige leven." Dit bevredigt de 
behoeften der ziel. De bron van levend water, die voort
durend vloeit, en altijd terugkeert tot haren oorsprong, 
stilt eiken dorst. De Heer spreekt hier van den Heiligen 
Geest, die in ieder geloovige woont, en door wien wij 
gemeenschap hebben met den Vader en met zijnen Zoon 
Jezus Christus. In Joh. 3 : 5 wordt de Heilige Geest 
voorgesteld, als de bewerker van het leven; in Joh. 4 : 14 
als de kracht der gemeenschap, en in Joh. 7. als de kracht 
voor den wandel. Door den Heiligen Geest wordt de ziel 
wedergeboren, door Hem kunnen wij gemeenschap hebben 
met God en in God blijven, en door Hem worden wij ge
bruikt tot kanalen van zegen voor anderen. De Heilige Geest 
is de bron, die ons vereenigt met Christus, het hoofd der nieu
we schepping, in wien en door wien wij alle geestelijke ze-
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geningen ontvangen, die Hem door den Vader zijn gegeven. 
Dit alles vinden wij in onze geschiedenis. »De vrouw 

zeide tot Hem: Heer! geef mij dat water, opdat mij niet 
dorste, en ik hier niet moet komen om te putten." Zij 
is nog altijd in duisternis; haar hart is nog niet getroffen; 
hare oogen zijn nog niet geopend; haar verstand is nog 
verduisterd. Den Verlosser van zondaars, die voor haar 
stond, kende zij niet. Hij sprak woorden van genade, maar 
zij verstaat ze niet. Hij had haar om een dronk waters 
gevraagd, en zij antwoordt met een »hoe." Hij had haar 
gesproken van de »gave Gods," en zij vraagde »waar?" 
En toen de Heer sprak van een fontein van water sprin
gende tot in het eeuwige leven, denkt zij alleen om bevrijd 
te zijn van de moeite om water te scheppen. Wat kan er 
nog voor haar gedaan worden ? Dit ééne nog. »Ga heen, 
roep uwen man, en kom hier!" 

Deze uitnoodiging geeft een geheel andere wending aan 
de gedachten dezer ongelukkige vrouw. De Heer is ge
noodzaakt een scherpen pijl in haar geweten te werpen. 
Nadat zij had gezegd: «geef mij dat water", antwoordt de 
Heer: »ga heen, roep uwen man". Hij wil hiermede zeg
gen : »Indien gij dit water begeert, waarvan ik u gespro
ken heb, zoo kunt gij het alleen ontvangen als een arme 
zondares, die verslagen is van hart door het gevoel harer 
onwaardigheid." Hoe wonderbaar! Wie kan de volkomen 
diepte doorgronden van deze twee woorden »ga" en »kom"! 
Zij moest niet alleen heengaan en haren man roepen, maar 
ook tot Jezus terugkomen, juist zooals zij was. Dit was 
voor haar het middel, om het levende water te ontvan
gen. Het woord: »ga, roep uwen man," was de waarheid 
die tot haar geweten sprak, en die haar haren zedelijken 
toestand openbaarde, en het woord: »kom hier" 1 was de 
oneindige genade, die een zondares, zooals zij was, uitnoo-
digde om het levend water als een vrije gave uit zijne 
hand te ontvangen. 

Het is zeer duidelijk, dat de scherpe pijl der overtuiging 
op het geweten van de vrouw een krachtigen invloed uit-



14 

oefende. Zij zegt voor de eerste maal:»Heer! ik zie." Dit was 
reeds veel; zij begon iets te zien. Zij verstond, dat zij in 
de tegenwoordigheid was van een mensch, dien zij voor 
een profeet hield. De eerste stralen van het goddelijk licht 
drongen in haar geweten. Zij ontdekt, dat hij, die haar om 
een dronk waters had gevraagd, alles van haar wist, en toch 
zich nog met haar had willen bemoeien en haar niet had ver
acht. Dit was het beslissende oogenblik in haar ziele leven. 

Waarde lezer! hebt gij bij ervaring ook zulk een oogen
blik leeren kennen? Is uw geweten ook in de tegenwoor
digheid geweest van het licht, dat alles openbaar maakt? 
Hebt gij u zelven leeren kennen als een arm, verloren 
zondaar, die zonder Christus voor eeuwig rampzalig is? 
Is die pijl ook in uw geweten gedrongen? De Heer ge
bruikt verschillende pijlen. Hij had er een voor den mensch 
uit de farizeën en een voor de vrouw te Sichar. Beiden 
bereikten hun doel. »Wie de waarheid doet, komt tot het 
licht," was de pijl voor den mensch uit de farizeën. »Ga 
heen, roep uwen man" voor de vrouw te Sichar. Het ge
weten moest getroffen worden. De vraag der zonde en der 
gerechtigheid moest in de tegenwoordigheid van God wor
den opgelost. En nu, waarde lezer! is uw geweten getroffen? 
Is die ernstige en gewichtige vraag tusschen uwe ziel en 
God beantwoord ? Zoo ja , dan zult gij het vervolg van deze 
merkwaardige geschiedenis verstaan. 

Wij kunnen in de geschiedenis der Samaritaansche drie 
dingen opmerken. Wij vinden l e een ontdekte zondares, 
2e een geopenbaarden Verlosser en 3e een tot Jezus dienst 
geheiligde discipelin. De woorden: »ga heen, roep uwen 
man", openbaren de zondares. Wij hebben dikwerf opge
merkt, dat, waar het geweten van een zondaar ontdekt 
is aan zijne zonden, en waar de rechtvaardigheid Gods 
hem voor de oogen staat, hij zeer geneigd is, om zich 
bezig te honden met vragen omtrent wijze en plaats van 
godsvereering. Nauwelijks had de vrouw het woord »ik 
zie" uitgesproken, of zij begint een gesprek over de plaats 
der aanbidding. Zij zegt: »Onze vaders hebben op dezen berg 
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aangebeden, en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, 
waar men moet aanbidden"; met andere woorden: de een 
bidt hier aan, de andere daar, waar moeten wij aanbidden. 

Zoo gaat het nog in onze dagen. Als de Heer het gewe
ten doet ontwaken, dan begint de mensch met vragen 
omtrent de godsdienst. Waar moet ik God aanbidden? Op 
welke wijze moet ik Hem dienen? Aan welk kerkgenoot
schap moet ik mij aansluiten? Zonder in het minst het 
groot belang van deze en dergelijke vragen te ontkennen, 
zijn wij nogtans bepaald overtuigd, dat een zondaar, die 
aan zichzelven ontdekt is, er zich in het geheel niet mede 
moet bezighouden. Wat hij noodig heeft, is niet een plaats 
van aanbidding, maar een Verlosser van zijne zonden. Alle 
dingen moeten op hunne plaats blijven. Een ontdekt zon
daar heeft een Verlosser noodig; een verlost zondaar moet 
vragen naar de wijze van aanbidding, die Gode weibeha-
gelijk is. Men komt in de grootste verwarring, wanneer 
men deze dingen niet op hunne ware plaats laat. Er kan 
geen sprake zijn van rust en vrede te vinden, zoolang men 
zich bezig houdt met dienen en werken. Voordat men een 
dienstknecht van Christus kan zijn, moet men een verloste 
door Christus zijn. En daarom, al deze vragen houden de 
ziel in onrust, of geven haar een valsche rust. In plaats 
van op Christus te vertrouwen, en door Hem rust en vrede 
te hebben, vertrouwt men op hetgeen men doet, op de 
verandering, die er heeft plaats gegrepen, op de plaats 
waar, en den ernst waarmede men God aanbidt. Dit alles 
is hoogst verderfelijk. O , de Heer geve ons allen te ver
staan, dat men onmogelijk een tot Jezus dienst geheiligd 
discipel kan zijn, indien men niet aan den voet van het 
kruis rust voor zijne ziel gevonden heeft! 

Hoe treffend leert ons dit de geschiedenis van de over
spelige Samaritaansche vrouw. De Heer stond voor haar; 
en ofschoon zij Hem niet kende, was Hij bezig om haar 
uit alle schuilhoeken te drijven waar zij steun zocht, opdat 
zij zichzelve zou leeren kennen als een verloren zondares, 
en Jezus als een machtigen Verlosser, die uit den hemel 
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was gekomen om volkomen genade te bewijzen, en haar 
niet alleen te verlossen van de zonden en hare gevolgen, 
maar ook van de macht der zonde. Wat kon haar dezen 
«berg," wat kon haar »Jeruzalem" geven? Het is duidelijk, 
dat zij bezig was met de vraag: »hoe zal ik verlost wor
den van mijne zonden." Maar kon zij haren man roepen, 
en dan heengaan naar den berg van Samaria of naar den 
tempel te Jeruzalem? Zou die plaats haar beangst hart of 
haar verontrust geweten tot rust brengen?- Kon zij daar 
de zaligheid vinden? Kon zij daar den Vader aanbidden 
in geest en in waarheid? Moest zij niet eerst behouden 
zijn, voordat zij kon aanbidden ? 

Op al deze vragen geeft de Heer een duidelijk antwoord: 
o Vrouw! geloof mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch 
op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aan
bidden. Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet, wij aanbid
den, wat wij weten: want de zaligheid is uit de Joden. 
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbid
ders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; 
want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzoo aan
bidden. God is een geest, en die Hem aanbidden, moeten 
Hem aanbidden in geest en waarheid." De Heer toont 
haar duidelijk aan, dat zij niet alleen een zondares is, 
maar ook dat zij zich niet heeft bezig te houden met de 
plaats der aanbidding. Zij had de zaligheid noodig, en 
die kon zij alleen vinden in de kennis van God, die zich 
openbaart als Vader in Jezus Christus. Dit is de grond 
van alle ware en geestelijke aanbidding. Om den Vader 
te aanbidden, moet men Jezus kennen, en Hem te kennen 
is het eeuwige leven. 

Waarde lezer! hier aan de fontein te Sichar kunnen wij 
leeren, hoe wij verontruste zielen tot zegen kunnen zijn. 
Komen wij met hen in aanraking, laten wij hen niet bezig
houden met vragen over sekten en kerkgenootschappen, 
over geloofsbelijdenissen en geloofsartikelen. Zij hebben de 
zaligheid noodig; zij moeten God en Christus leeren ken
nen. Wijzen wij hen toch alleen op Christus, en waarschu-
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wen wij hen toch om niet te rusten, vóór zij Hem 
hebben gevonden. Kerkelijke vragen zijn van groot belang 
voor den geloovige, maar zij zijn nutteloos voor zielen, 
die verontrust zijn over hunne zonden. Ik vrees, dat dui
zenden verhinderd zijn geworden, om al hunne hoop op 
de eenige rots te bouwen, omdat men hen op onverstan
dige wijze heeft bezig gehouden met kerkelijke vragen, 
toen hunne oogen nauwelijks waren geopend, en zij nog 
niet konden zeggen: »Jezus heeft mij lief gehad." Men 
denkt er dikwijls meer aan, de menschen te bewegen 
zich bij ons aan te sluiten, dan om hen eenvoudig tot 
Christus te brengen. Letten wij toch op het voorbeeld, 
dat de Heer ons geeft in zijne handelwijze met de vrouw 
te Sichar; en laten wij toch nimmer de dwaasheid begaan, 
om duurgekochte zielen door ontijdig onderzoek naar de 
plaats der aanbidding af te leiden van het voorwerp der 
aanbidding. 

Slaan wij nu de gezegende uitwerking gade van de wijze 
en voorzichtige handelwijze van onzen Heer. De aandacht 
der vrouw is nu slechts op ééne zaak gevestigd. Zij is 
bereid, den geopenbaarden Verlosser aan te nemen. »Ik 
weet, dat de Messias komt; M'anneer die zal gekomen zijn, 
zoo zal Hij ons alle dingen verkondigen." Er is een einde 
gekomen aan hare tegenwerpingen en vragen. Hare vragen 
«hoe? welke plaats? waar?" had de Heer beantwoord. Wat 
blijft haar nog te wenschen over? Zij had Christus noodig; 
en Hij stond voor haar. »Ik ben het, die met u spreekt," 
zegt de Heer; en dit is voldoende. Nu zij alles in Christus 
heeft gevonden, is er een einde aan alles. Zij had noch 
een «berg," noch een «tempel," noch «Samaiia," noch 
«Jeruzalem" noodig. Zij had Jezus, den Messias, gevon
den. Een overtuigde zondares en de geopenbaarde Verlosser 
staan van aangezicht tot aangezicht, en alles is op eenmaal 
in orde gebracht. Zij was overtuigd, dat Hij, die haar om 
een dronk waters had gevraagd, al hare omstandigheden 
kende, haar alles kon zeggen, wat zij gedaan had, en dat 
Hij toch met haar sprak over de zaligheid — zij had nu 
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niets meer noodig. »Zoo verliet dan de vrouw haar water-
vat, en ging heen in de stad, en zeide tot de lieden: 
Komt, ziet een mensch, die mij gezegd heeft alles, wat ik 
gedaan heb, is deze niet de Christus?" 

Wij zien in haar een tot Jezus' dienst geheiligde disci-
pelin. Het werk was volmaakt. Hoe kon het ook anders? 
Het was de Heer zelf, die het gewerkt had. Hij had het 
geweten der vrouw doen ontwaken, en haar den toestand 
harer ziel voor oogen gesteld. Hij was haar gevolgd tot in 
de diepste schuilhoeken van haar hart, en had haar ieder 
valsch toevluchtsoord ontnomen, Hij had haar doen gevoe
len, hoe onnoodig het was, om zich bezig te houden met 
de plaats der aanbidding, omdat niets buiten Hem hare 
behoeften kon bevredigen; en eindelijk had Hij zichzelven 
aan haar geopenbaard, en haar volkomen tot zijn eigendom 
gemaakt. Des morgens had zij Sichar verlaten als een 
verloren zondares, als een onwaardige overspeelster; en zij 
keerde nu terug als een verloste, vrijgekochte, den Heer 
toegewijde vrouw. Zij liet haar water vat staan, en keerde 
terug tot de plaats harer zonde en schande, om daar een 
heerlijk en beslist getuigenis te geven van Christus. »Komt," 
zegt zij, «ziet een mensch, die mij gezegd heeft alles, 
wat ik gedaan heb." Welk een heerlijk getuigenis! Welk 
een liefelijke uitnoodiging! 

O , waarde lezers! moge het ons allen toch ernst zijn, 
om den zondaar tot Jezus te brengen! Moge deze vrouw 
ons ten voorbeeld zijn! Nauwelijks heeft zij den Heer 
gevonden, of zij begint reeds met anderen aan de voeten 
van Jezus te brengen. Helaas! hoevelen onder ons moeten 
zich veroordeelen over lauwheid in dit heerlijk werk. 
Duizenden zien wij wandelen op den breeden weg, die 
naar het verderf leidt, en hoe weinig bekommert het ons! 
Moge de Heer een diep gevoel in ons werken van de 
waarde van onsterfelijke zielen, van de oneindige genade 
Gods in Christus, van den ernst en het ontzaglijke der 
eeuwigheid, opdat wij met meer volharding en getrouwheid 
arbeiden aan de zielen onzer medemenschen! 
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Rede en Openbaring". 
In het bewustzijn van den ernst van den tegenwoordigen 

tijd, en met het oog op de gevaren, welke den Christen 
van alle kanten omringen, binden wij onzen lezers het 
oneindig groote gewicht van Gods Woord op het hart, 
en vermanen wij hen ernstig, zich in alle dingen aan zijn 
heilig gezag te onderwerpen. Door allerlei geschriften is 
de duivel bezig om het fondament van ons allerheiligst 
geloof te doen wankelen, en het ongeloof, dat spoedig de 
geheele beschaafde wereld zal verduisteren, den weg te 
banen. Niet alleen bekende ongeloovigen, maar zelfs voor 
rechtzinnig gehouden Christenen slaan hunne roekelooze 
handen aan de pilaren, waarop het Christendom rust. Op 
behendige wijze wordt het gezag van den Bijbel ondermijnd. 
Men spreekt van mythen en legenden, van tegenstrijdig
heden in de verhalen der Schrift; en tracht zoodoende het 
geloof in den Bijbel als Gods Woord aan het wankelen te 
brengen. Al wat goddelijk en heilig is, wordt op de weeg
schaal van de dwalende en blinde menschelijke rede gelegd; 
de menschelijke rede wordt hoog verheven, de Openbaring 
van God in het stof vernederd, om ten slotte God en zijn 
Woord buiten te sluiten. Zoo doende zaait men een onkruid, 
dat spoedig op schrikkelijke wijze zal opschieten. 

Wij moeten bekennen, dat wij voor deze verschijnselen 
sidderen, en ons afvragen: waar zal dit alles eindigen? 
Moet men geen acht geven op Gods Woord, omdat het door 
de menschelijke rede niet kan begrepen worden? God zij 
geloofd, dat Hij, hetgeen voor de wijzen en verstandigen ver
borgen is, den kinderkens heeft geopenbaard; en dat het 
kruis van Christus, voor de menschelijke rede een dwaasheid, 
voor ons, die gelooven, de kracht Gods is tot zaligheid! 

Moge de Heer de zijnen in deze gevaarvolle tijden bewa
ren ! Moge Hij onze harten den ernst van het tegenwoordige 
oogenblik doen gevoelen, en ons een volkomene onder
werping aan het gezag van zijn dierbaar Woord schenken! 
Dan, maar ook dan alleen, zullen wij voor iederen invloed 
des vijands bewaard blijven. Dan zullen wij geen acht 
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slaan op de spotternijen des twijfelaars, noch op de bewijzen 
van den ongeloovige. Dan zullen wij weten, vanwaar deze 
dingen komen, en waartoe zij leiden. Christus zal ons 
heerlijk deel, zijn Woord de lamp voor onzen voet, zijn 
Geest onze leidsman, en zijne wederkomst onze hoop zijn. 

Het is zeker een bewijs van verbazende aanmatiging, 
wanneer men Gods Woord aan de menschelijke rede wil 
onderwerpen. Wie gaf de rede, en wie gaf de openbaring? 
Is God niet de oorsprong van beiden? De menschelijke 
rede had de bestemming, zich in hare werkzaamheid door 
de goddelijke openbaring te laten leiden en besturen? Heeft 
zij dit gedaan? Neen, integendeel; de zonde heeft den 
mensch niet alleen ongelukkig gemaakt, maar hem ook 
geheel verblind en van het licht beroofd, om »geestelijke 
dingen geestelijk te kunnen onderscheiden." Het blijft een 
onomstootelijke waarheid, dat »de natuurlijke mensch niet 
verstaat de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij 
zijn hem een dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan." 
Welk een aanmatiging is het dus, het menschelijk ver
stand, dat door de zonde verdorven is, en geheel onder 
den invloed van den duivel staat, als rechter te erkennen 
over hetgeen God in zijn Woord geopenbaard heeft! 

Begrijpt de rede de schepping? Volstrekt niet. «Door 
het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods 
is toebereid, alzoo dat de dingen, die men ziet, niet gewor
den zijn uit dingen, die gezien worden." (Hebr. 11 : 3.) 
De menschelijke rede kan niets anders zeggen dan: »dat 
neem ik niet aan"; maar zij kan nooit met zekerheid zeggen: 
o zoo is het." Zij kan de waarheid loochenen, maar is onmach
tig iets daarvoor in de plaats te geven. — Verstaat zij de ver
lossing? Volstrekt niet. Alleen het geloof erkent in Jezus, 
den gekruisigde, het ware offerlam. De rede kan dit werk 
loochenen, maar niets in de plaats geven, wat hart en ge
weten rust en vrede kan schenken. Hoe armzalig is de men
schelijke rede! En hoe verdwaasd is de mensch, die met ter
zijdestelling van de goddelijke Openbaring, hare uitspraken 
in goddelijke dingen vertrouwen schenkt! 
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De Zoon van God. !) 
l i l . 

nik zal mijn betrouwen op Hem stellen." 
(Hebr. 2 : 13.) 

Welk een oogenblik moet het geweest zijn, toen de 
Heer Jezus den wind stilde op het Galileesche meer! 
Heerlijk en indrukwekkend moet de aanschouwing er van 
geweest zijn; en zoo zou het nog zijn, hadden wij slechts 
harten, bekwaam om ons in de heerlijkheden van Christus 
te verlustigen. De menschen mogen spreken over de wetten 
der natuur en over den gewonen loop der dingen; maar 
zeker is het de eerste wet der natuur om aan haren Schep
per te gehoorzamen. En hier — in Mark. 4 — ondervond de 
zee van Galilea in een oogwenk de tegenwoordigheid 
van Hem, die naar zijn welgevallen den loop der natuur 
verandert, aan wiens stem de natuur gehoorzaamt. 

Dit was Jezus Jehova. Dit was die God, aan wien 
vroeger de Jordaan en de Eoode zee hadden gehoorzaamd. 
»Wat was \x, gij zee! dat gij vloodt? gij Jordaan! dat gij 
achterwaarts keerdet? Gij bergen! dat gij opsprongt als 
rammen? gij heuvelen! als lammeren? Beef, gij aarde! 
voor het aangezicht des Heeren.'" Dit is het antwoord, het
zij wij luisteren naar de stem van de Eoode zee in de 
dagen van Mozes, of naar de zee van Galilea in den tijd 
van het Evangelie. De tegenwoordigheid Gods openbaart 
ons het geheim. «Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, 
en het staat er." 

Toen de zon en de maan aan den hemel stilstonden, 
lezen wij, dat de Heer naar de stem van een mensch 
hoorde. Jozua sprak toen tot den Heer; en de Heer streed 
voor Israël. Die gebeurtenis was een groot wonder. De 
Heilige Geest, die het opteekent, geeft er dit karakter 
aan, zeggende: »Is dit niet geschreven in het boek des 
oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, 
en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. 
En er was geen dag aan dezen gelijk, vóór hem noch na 

1) Zie den vorigen jaargang bladz. 145 en 177. 
xiv 2 
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hem, dat de Heer de stem eens mans alzoo verhoorde." 
Jezus handelt echter onmiddellijk en in eigen kracht, en er 
wordt geen ophef van gemaakt, De verbazing, die zich van 
de discipelen meester maakte, kwam door hunne onvoorberei
de en ongeloovige harten, welke de heerlijkheid van den God 
Israëls niet kenden. Maar door het onderwijs van den Heili
gen Geest, die van de dingen van Christus neemt, om ze ons 
te toonen, behooren wij die heerlijkheid beter te verstaan 
en te onderscheiden, zoowel bij de verdeelde Roode zee 
en bij de Jordaan, wier wateren achterwaarts keerden, 
als op het gestilde Galileesche meer. 

Maar er is meer van Jezus te aanschouwen aan de 
Roode zee, dan de verdeeling harer wateren. De wolk, 
die aan Israël verscheen, zoodra zij uit Egypte door het 
bloed verlost waren, en die hen door de woestijn vergezelde, 
was de gids van het leger. Doch zij was tevens het gor
dijn of het bedeksel der Majesteit. Op zulk een wijze was 
die heerlijke verborgenheid in het midden van Israël. 
Gewoonlijk was die heerlijkheid bedekt, somtijds werd 
zij geopenbaard, doch altijd was zij aanwezig; de wolk was 
de gids en de medgezel van Israël, en in de wolk was hun 
God. Hij, die tusschen de cherubijnen woonde, trok vóór 
Efraim, Benjamin en Manasse heen door de woestijn. 
(Ps. 80.) De heerlijkheid Gods was in de wolk tot Is
raëls nut, en zij was ook in de heilige plaats; en terwijl 
zij alzoo in hare bedekte of nederige gestalte het leger 
geleidde, ontving zij de goddelijke eer van het heiligdom. 

Evenzoo was Jezus, God geopenbaard in het vleesch. 
Gewoonlijk verborgen onder de gestalte van een dienst
knecht, was Hij voor het geloof en de aanbidding der 
heiligen altijd »Gode evengelijk," somtijds in goddelijke 
macht en genade te voorschijn tredende. 

Toen de Israëlieten de Roode zee naderden, moesten zij 
beschermd worden. De wolkkolom schonk hun deze be
scherming in genade. Zij kwam tusschen de Egyptenaren 
en het leger; zij was duisternis voor de eenen en licht 
voor de anderen; alzoo, dat zij elkander dien gansenen 



23 

nacht niet konden genaken; en daarna in den morgen
stond zag de Heer uit de wolkkolom op het egyptische 
heirleger neder, en verschrikte het. Op gelijke wijze handelde 
de Heer Jezus bij zekere gelegenheid. Hij stelde zich 
tusschen zijne discipelen en hunne vervolgers, zeggende: 
«Indien gij dan mij zoekt, zoo laat dezen heengaan." Hij 
beschermt hen door zijne tegenwoordigheid. En tevens 
scheen zijne heerlijkheid, als het ware, door de wolk 
heen, en deed de schaar der vijanden verschrikken. »Jezus 
zeide tot hen: Ik ben het. Als Hij dan tot hen zeide: 
Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde." 
De God Israêls handelde met gelijke kalmte en gezag bij 
de Roode zee, als Jezus in den hof van Gethsemané. 
(Exod. 14; Joh. 18.) De goden der Egyptenaren vereerden 
Hem aan de Eoode zee, de goden der Romeinen vereeren 
Hem in Gethsemané; en «wanneer Hij wederom den eerst
geborene inbrengt in de wereld," zal er gezegd worden: 
»dat alle engelen Gods Hem aanbidden." 

Doch gaan wij verder. In het verdere hunner geschie
denis moest Israël bestraft zoowel als beveiligd, gekastijd 
zoowel als verlost worden. Wij zien dit, als wij de Roode 
zee verlaten en in de woestijn komen. Dezelfde heerlijk
heid, die in de woikkolom verborgen is, zal dit godde
lijke werk voor hen verrichten. Ten dage van het manna, 
ten dage van de verspieders, in de zaak van Korach, aan 
de wateren van Meriba, tergt Israël de heiligheid des 
Heeren, en de heerlijkheid wordt in de wolk gezien, als 
getuigende van Gods toorn. (Zie Exod. 16; Num. 14, 
16, 20.) Alzoo ook Jezus. Bedroefd zijnde over de 
hardigheid hunner harten, (gelijk de heerlijkheid in de 
wolk dit ook was) of over het ongeloof zijner discipelen, 
geeft Hij een teeken, een kenmerk van zijne goddelijke 
macht, met woorden van bestraffing. Zie slechts het voor
gevallene op de zee van Tiberias, waarop ik reeds gewezen 
heb. Hij zegt daar tot de discipelen: »Wat zijt gij vrees
achtig, gij kleingeloovigen ?" evenals Hij tot den wind en 
de golven gezegd had: »Zwijg, wees stil!" En zoo doet 
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Jezus telkens, als de discipelen onverstandige en ongeloo-
vige gedachten aangaande Hem verraden. Eens, bij voor
beeld, zegt Hij tot Filippus met de smart en den toorn 
van de heerlijkheid in de wolk: »Ben ik zóó langen tijd 
met ulieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die 
mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt 
gij: «Toon ons den Vader?" 

Wij zien hier dezelfde verborgenheid. Of scheen de 
Heer ook hier niet door den sluier heen, ter beschaming 
van de ongehoorzaamheid of het ongeloof van Israël ? Hier 
was dezelfde heerlijkheid, als die welke in de wolk, ten 
dage van het manna, en bij meer andere omstandigheden 
gezien werd. Zeer nauwkeurig stemmen deze openbaringen 
van goddelijke macht met elkander overeen. De wolk was 
het gewone verschijnsel; de heerlijkheid, daarin verborgen, 
werd nu en dan geopenbaard, doch altijd was zij aanwezig. 
De leidsman en medgezel van het leger was tevens de 
Heer van het leger. En is Jezus niet dit alles? De heer
lijkheid was de God van Israël; (Zie Ezech. 43 : 4 ; 
44: 2.) en Jezus van Nazareth was de God van Israël, 
of de heerlijkheid. (Zie Jes. 6: 1 en Joh. 12: 4.) De 
Nazarener verbergde een licht, of openbaarde in het vleesch 
een heerlijkheid, die in zijne wezenlijke volheid, »een 
ontoegankelijk licht" genoemd wordt. 

Mozes heeft de heerlijkheid geweigerd; doch Jezus ver
bergde zijne heerlijkheid. Mozes, «groot geworden zijnde, 
heeft geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd 
te worden." Wel was dit een schoone overwinning over 
de wereld. Wij worden gaarne geëerd; wij verheffen ons 
gaarne op hetgeen wij zijn; en nemen zelfs meer eer aan, 
dan waartoe wij gerechtigd zijn, indien de menschen zich 
ten onze behoeve daarin willen vergissen. Doch Mozes 
vernederde zich aan het egyptische hof, en dit was een 
uitnemende overwinning van het geloof over den geest der 
wereld. Maar Jezus deed meer. Wel is waar, had Hij 
geen dienaren of hovelingen te onderwijzen, want in palei
zen was Hij een vreemdeling; doch de inwoners van Naza-
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reth namen Hem aan als »den zoon des timmermans"; en 
Hij wilde het alzoo. De Heerlijkheid der heerlijkheden, 
de Heer der engelen, de Schepper van de einden der 
aarde, de God des hemels was onder deze nederige gestalte 
verborgen, en liet zich dit alles welgevallen. 

In Hebr. 2 opent de Heilige Geest ons de bron dezer 
groote verborgenheid. De genade Gods wilde zich open
baren tot verheerlijking van Hem »om welken alle dingen 
zijn, en door welken alle dingen zijn." De onuitsprekelijke 
verborgenheid der verlossing, door middel van de vernede
ring van Gods Zoon, wordt ons daar voorgesteld. De 
goddelijke genade zocht zich te bevredigen, en de godde
lijke heerlijkheid moest in al hare volmaaktheid tentoon
gesteld worden. Alles vloeit hieruit voort. Vleesch en bloed 
werd aangenomen door Dengene, »die heiligt;" Hij onder
ging den dood; Hij werd in alles verzocht, gelijk »de 
broederen," uitgenomen de zonde; Hij was afhankelijk 
van God, vol medegevoel met de heiligen; Hij leidde een 
leven des geloofs hier op aarde, met gebeden en tranen 
tot Hem, die machtig was Hem van den dood te verlossen; 
Hij is nu in den hemel om voor ons te bidden; Hij is 
zoowel een volmaakte offerande, als een getrouw hooge-
priester; Hij is bekwaam om ons te helpen en waardig 
ons te reinigen; opgestaan uit de dooden en opgevaren ten 
hemel, is Hij onze verwachting voor het tegenwoordige en 
onze hoop voor de heerlijke toekomst. 

In verband met dit alles nam de Heer zijne plaats hier 
op aarde in. Hij was afhankelijk, gehoorzaam, geloovig, 
hopende, bedroefd , lijdende; Hij werd veracht, gekruisd, 
begraven; Hij onderging alles, wat het eeuwige voornemen 
voor Hem noodzakelijk had gemaakt. Hij ontledigde zich-
zelven geheel; doch alles, wat Hij deed, was zijner waardig. 
Het woord in den beginne: »daar zij licht! en daar werd 
licht," was zijner niet meer waardig dan «zijne gebeden 
en smeekingen, met sterke roepingen tranen, in de dagen 
zijns vleesches." Hij kon zich onmogelijk vereenigen met 
iets, wat der Godheid onwaardig is; hoewel Hij overvloedig 
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en ten koste van alles, wat Hij bezat, in toestanden en 
omstandigheden gevonden is, waarin onze schuld en zijne 
genade om die schuld weg te nemen, Hem brachten. 

De persoon in de kribbe was dezelfde als aan het kruis. 
Het was God geopenbaard in het vleesch. En in het volle 
besef van die heerlijkheid, kunnen wij slechts spreken van 
zijne vernedering, van het eerste tot het laatste oogenblik 
van zijne bewonderenswaardige loopbaan. Hij werd aan
gebeden in de kribbe. De wijzen uit het Oosten, door God 
daarheen gebracht, aanbaden Hem. Simeon aanbad Hem 
in den tempel; en tot onze bevreemding zegent hij de 
moeder en niet het kind. Hij had het kind in zijne armen, 
en bij die gelegenheid zou het natuurlijk geweest zijn het 
kind te zegenen; doch hij doet het niet. Waarom niet? 
Omdat hij, door het licht des Heiligen Geestes bestraald, wist, 
dat hij dat kind niet als een zwak wicht, hetwelk hij aan 
Gods zorg moest opdragen, in zijne armen had, maar als 
zijnde de zaligheid Gods. In dit heerlijk karakter neemt 
hij het, ter ure van de grootst mogelijke natuurlijke 
zwakheid, in zijne armen, en verheugt zich in Hem. 
»Hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder 
is." Het kwam Simeon niet toe Jezus te zegenen; al mocht 
hij, zonder roof of onrecht te doen, Maria zegenen. 

Anna, de profetes, ontvangt Jezus in denzelfden geest. 
En nog vroeger, ja , toen hij nog niet geboren was, werd 
Hij aangebeden, toen het kindeke in den schoot van 
Elizabeth opsprong bij de groetenis van Maria. Evenzoo, 
eer Hij nog ontvangen was, erkent de engel Gabriël Hem 
als den God Israëls, voor wiens aangezicht de zoon van 
Zacharias heen moest gaan. En Zaeharias zelf, vervuld 
zijnde met den Heiligen Geest, erkent Hem als den H?er, 
wiens volk Israël was, en als »den opgang uit de hoogte." 

Zelfverloochenende gehoorzaamheid, onderwerping van 
een geheel éénigen aard, is dus in eiken toestand, in elke 
handeling van Jezus te zien. En wat was die dienst naar 
de schatting van Hem, voor wien zij gedaan werd? Als 
de te Bethlehem geborene, de besnedene, de gedoopte en de 
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gezalfde, als de dienende, de lijdende, de gekruiste, en ein
delijk als de opgestane heeft Hij hier op aarde onder het 
oog van God gewandeld. In den schoot der maagd, in 
de stilte van Nazareth, in het werkzame leven te midden 
van Israëls steden en dorpen, in het offer van zichzelven 
aan het kruis en in den glans der opstanding, is Hij, 
wiens naam »wonderlijk" is, altijd door God gadegeslagen, 
en was Hij voortdurend Gods welbehagen. In alles vol
maakt en onbesmet, vernieuwde Hij het welbehagen Gods 
in den mensch, meer dan toen de mensch eerst naar het 
beeld van God geschapen werd. 

De majesteit van den persoon van Jezus gaf een 
heerlijkheid aan zijn geheele leven van gehoorzaamheid, 
welke het van onuitsprekelijke waardij maakte. De heer
lijkheid bestond niet enkel daarin, dat zijne gehoor
zaamheid en zijne dienst vrijwillig was; maar voornamelijk 
in de majesteit van zijnen persoon, die door den Heer der 
heirscharen «den Man, mijn Medgezel", genoemd wordt. 
En wie zal de grootheid dier majesteit kunnen afmeten? 

Eenigermate kunnen wij dit uit eigen ondervinding 
verstaan. Hoe hooger in stand degene is, die ons dient, 
des te hooger in waarde zal die dienst in onze gedachten 
stijgen. En te recht, want zulk één heeft méér moeten 
verloochenen, om zich aan ons te geven, dan iemand van 
geringer stand. Ons hart gevoelt dan ook, dat niet zijn 
eigen belang, maar ons voordeel door hem gezocht wordt, 
en onze wenschen en nooden zijne bedoeling zijn. Wij kun
nen nimmer de waardigheid van den persoon van zijne 
dienst afscheiden. Zoo is het ook met de verborgenheid, 
die ons bezig houdt. De gehoorzaamheid van Jezus als 
dienstknecht was volmaakt, aller aanneming waardig. Doch 
boven de hoedanigheid zijner daden staat de waardigheid 
van den persoon, welke die daden volbracht, en welke 
er een duizendvoudige heerlijkheid aan toevoegde. 

Evenzoo was het ten opzichte van zijnen dood. Het 
was zijn persoon zelf, die alle kracht aan zijn offer, of 
aan zijnen dood verleende; en het was zijn persoon, die een 
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geheel eenige heerlijkheid toebracht aan alles, wat Hij in 
zijn leven van zelfverloochenende gehoorzaamheid verrichtte. 
Het welgevallen Gods was even volmaakt in het een, als 
zijne rechterlijke aanneming van het ander. Het zinnebeeld 
van het gescheurde voorhangsel is daar, om voor het geloof 
Gods volkomen welbehagen in elke daad van het leven 
van Jezus te betoonen. Mocht God ons oogen geven, om 
te zien, en ooren om te hooren, terwijl wij Jezas' loopbaan 
van de kribbe tot het kruis nagaan! Gods oog rustte met een 
onbeschrijfelijke voldoening op al, wat Hij deed, en op al wat 
Hij was, gedurende zijn leven van gehoorzaamheid op aarde. 

De »gestaltenis eens dienstknechts" was in Jezus even
zeer een werkelijkheid als »de gestal tenis Gods." De 
eerste was slechts een aangenomen, de andere daaren
tegen een Hem geheel eigene. Dit alzoo zijnde, zoo wa
ren zijne handelingen die van een dienaar; zijne heer 
lijkheden en voorrechten die van God. Hij bad. Hij 
bleef den gansenen nacht door in het gebed. Hij leef
de door het geloof, als het volmaakte voorbeeld voor 
den geloovige, gelijk er van Hem geschreven staat: »de 
overste Leidsman en Voleinder des geloofs." In smart 
maakte Hij God tot zijne toevlucht. In de tegenwoordig
heid zijner vijanden gaf Hij zich over aan dien, die recht
vaardig oordeelt. Hij deed nooit zijn eigen wil, hoe volmaakt 
die wil ook was, maar den wil desgenen, die Hem gezonden 
had. In deze en in alle dergelijke wegen is de » gestalte van 
een dienstknecht" in Jezus in al hare volmaaktheid te zien 
en te lezen. Het was een groote en levende werkelijkheid. 
Van het begin tot het einde was het leven van dezen dienaar 
een leven des geloofs. 

In den brief aan de Hebreen wordt Jezus ons voorgesteld 
als " den Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis"; en 
tevens als «den Leidsman en Voleinder des geloofs," 
(hoofdst. 3 : 1; 1 2 : 2 , 3.) Als Hoogepriester staat Hij 
voor ons, om onze verontruste gewetens te verlichten, en 
om ons in onze verschillende verzoekingen te hulp te komen; 
als Leidsman en Voleinder des geloofs bemoedigt Hij onze 
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harten tot het leven des geloofs in navolging van Hem. 
In het eerste geval staat Hij alleen; in het tweede is Hij 
verbonden met een groote wolk van getuigen. In het eeue 
handelt Hij vóór ons; in het ander staat Hij als voorbeeld 
voor onze oogen. Doch zelfs als zoodanig is er een groot 
onderscheid tusschen Hem en andere geloovigen; want de 
Heilige Geest roept ons, »om op Jezus te zien", en niet op 
de wolk der getuigen, die wij rondom ons hebben liggende. 

Voorts heeft »het verdragen van de tegenspraak der 
zondaren" het leven van Jezus gemaakt tot een leven van 
beproeving en van geloof. Deze woorden zijn opmerkelijk. 
Een groot getal heiligen, die, gelijk Hij, tot den goeden strijd 
des geloofs geroepen waren, verdroegen bespottingen, geese-
ling, de scherpte des zwaards, hebben in de holen der aarde 
gedoold, zijn in verdrukking, in banden en gevangenissen 
geweest, kwalijk behandeld zijnde; doch van hun strijd 
te midden van al deze dingen wordt op zoodanige wijze 
niet gesproken. Het wordt niet genoemd «het verdragen 
van de tegenspreking der zondaren tegen zichzelven." 
Die woorden bezitten een kracht en verhevenheid, die 
alléén passen aan het leven des geloofs, hetwelk Jezus leidde, 
en waarvan de Heilige Geest ons in den 16den Psalm de 
beschrijving geeft. De Zoon van God wordt ons daarin 
voorgesteld als dengene, voor wien »het geloof een vaste 
grond is der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 
zaken, die men niet ziet", gelijk in Hebr. 12: 2 , 3. Hij 
geniet van het priesterlijk deel en lot. Hij stelt den Heer 
geduriglijk voor zich. Hij weet, dat Hij niet zal wankelen, 
omdat de Heer aan zijne rechterhand is. Hij vestigt den 
blik op de liefelijkheden, die aan Gods rechterhand zijn, 
en op de verzadiging van vreugde, die voor zijn aangezicht 
is, in hooger sferen. 

De 116de Psalm beschrijft het einde van zijn leven des 
geloofs in de opstanding »in lof en dankzegging;" en de 
apostel Paulus kan in »denzelfden geest des geloofs" 
spreken van het deelen in diezelfde opstandingsvreugde 
oiet zijnen oversten Leidsman en Heer. (2 Kor. 4 : 1 3 , 14.) 

Xiv 3 
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»Ik zal mijn betrouwen op Hem stellen." — Ziedaar de 
taal van Jezus' gansche leven. Maar zijn geloof was goud, 
zuiver goud; door het vuur beproefd, komt het er even 
zuiver uit; als het er in was gegaan; want het was zonder 
schuim. Het is noodzakelijk, dat de heiligen door de vuur
proef gelouterd worden. Ongeduld, eigenliefde, murmu
reering, enz. moeten vernietigd of tot zwijgen gebracht 
worden. (Zie Ps. 72 en 77.) Job werd door de beproeving 
overmeesterd; hoewel hij menigmalen de zwakke handen 
versterkt en de struikelenden door zijne woorden opge
beurd had. De sterkste valt soms het eerst. Petrus slaapt 
in Gethsemané; hij spreekt leugen en vervloekingen in de 
gerechtszaal. Doch één mensch heeft hier op aarde geleefd, 
bij wien de zevenvoudig verhitte oven slechts te meer 
zijne onuitsprekelijke waardij heeft geopenbaard. 

Lees Luk. 22, en beschouw Jezus daar in het uur 
van de beproeving des geloofs. Eerst zien wij Hem tegen
over het lijden dat Hem wachtte; daarna met zijne discipelen; 
daarna met den Vader, en eindelijk met zijne vijanden. 
Hoe onbeschrijfelijk volmaakt was dit geloof in deszelfs 
onvervalschte zuiverheid, toen het door het vuur werd be
proefd. Het geheele leven van Jezus was het leven en de 
gehoorzaamheid des geloofs. Van éénen kant beschouwd 
was het voorzeker het leven van den Zoon Gods »in de 
gestalte van een dienstknecht," zichzelven vernederende 
tot den dood, hoewel Hij in de gestaltenis Gods was, en 
»het geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn;" doch 
aan den anderen kant heeft Jezus waarlijk het leven des 
geloofs gekend: »Ik zal mijn betrouwen op Hem stellen;" 
»Ik stel den Heer geduriglijk voor mij; omdat Hij aan 
mijne rechterhand is, zal ik niet wankelen." Ziedaar zijne 
gedachten; en wij aanbidden Hem in dit leven des geloofs. 
Vol bewondering slaan wij Hem gade; en prijzen zijne 
onuitsprekelijke liefde. En dit kostelijk leven des geloofs 
werd door de zorg en bewaring Gods beantwoord. »Die 
in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal 
vernachten in de schaduw des Almachtigen." (Ps. 91.) Het 
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geloof van den Dienstknecht op aarde was volmaakt, zoo
wel als liet antwoord van Hem, die in den hemel woont. 

Onafgebroken was de zorg, die over Jezus waakte, van 
den schoot zijner moeder tot in het graf. Zijn Geest had dit 
reeds door den mond der profeten verklaard: »Op U ben 
ik geworpen van de baarmoeder af, van den buik mijner 
moeder aan zijt Gij mijn God." »Gij hebt mij doen ver
trouwen, zijnde aan mijner moeders borsten." Het was een 
onvermoeide zorg. »Gij onderhoudt mijn lot." «Mijn vleesch 
zal zeker wonen. Want Gij zult mijne ziel in de hel niet 
verlaten; Gij zult niet toelaten, dat uw Heilige de ver
derving zie." Die hulp, die zorg en die waakzaamheid 
des Vaders over den Zoon was alles voor Hem. Zij waakte 
over Hem in den nacht, toen Jozef door den engel ge
waarschuwd werd, om naar Egypte te vluchten. Het was 
's Vaders onuitsprekelijke vreugde, om in die ure de 
wacht over Hem te houden. <• De bewaarder Israëls kon 
ook toen niet sluimeren." 

Doch wel verre van afbreuk te doen aan de goddelijke 
rechten van Jezus, verkrijgen deze omstandigheden juist 
daardoor hunne beteekenis. De heerlijkheid van de betrekking 
tusschen den Vader en den Zoon, de vreugde en het welbe
hagen daarmede gepaard, zijn verloren, indien de heerlijkheid 
van Jezus' Persoon niet wordt vastgehouden en vereerd. Het 
treden in die betrekking was in Jezus een daad n van zelfvernie
tiging." Hij was evenzeer » God geopenbaard in het vleesch," 
toen Hij bij de vlucht naar Egypte in de armen zijner moeder 
lag, als toen in Gethsemané, door de macht en grootheid 
van zijn Persoon, de vijanden ter aarde vielen. Hij was 
even volmaakt Emmanuël als kind te Bethlehem, als Hij 
het thans is ter rechterhand van de Majesteit in de hemelen x). 
Alles was zelfvernedering, van den schoot zijner moeder 
tot het kruis. Indien men hieraan twijfelt, dan vergeet 

1) Ik wil hiermede niet beweren, dat bij gelegenheid van de vlucht naar Egypte 
«het kindeke" zelf eenigen zin of wil uitoefende. Dit zou een bewering zijn buiten 
de Schrift. Maar deze daad, gelijk alles van Bethlehem tot Golgotha toe, draagt 
het karakter van zichzelfvernietigende gehoorzaamheid. 
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men, wie Hij was. Doch deze heerlijke verborgenheid uit 
een ander oogpunt beschouwende, dan zien wij zijne afhan
kelijkheid van den Vader, en de teedere en volmaakte 
zorg, welke de Vader onophoudelijk over Hem had. In 
de vier Evangeliën wordt ons de Persoon des Heeren op 
verschillende wijzen en in een verschillend karakter voor
gesteld. Hij was het Voorwerp van 's Vaders voortdurende 
zorg, en tevens Jehova's Medgezel. En het wordt ons 
veroorloofd om het pad gade te slaan, waarop de godde
lijke zorg en waakzaamheid Hem beschermde, en vol 
bewondering dat heldere licht en die uitnemende heerlijk 
heid te aanschouwen, waarin zijne rechten en heerlijkheden 
als Zoon van God aan ons worden vertoond. 

Jezus kon zeggen: «Breekt dezen tempel, en in drie 
dagen zal ik denzelven oprichten;" en tevens kon de Heilige 
Geest verklaren, »dat de God des vredes den grooten 
Herder der schapen uit de dooden heeft wedergebracht." 
De vijanden, die zijn leven zochten, vielen op eenige woor
den van Jezus ter aarde; en evenwel erkende zijn volmaakt 
geloof zoo volkomen Gods zorg en hoede, dat Hij zeide: 
»Of meent gij, dat ik mijn Vader nu niet kan bidden, 
en Hij zal mij meer dan twaalf legioenen bijzetten." Door 
het oor aan te raken genas Hij den dienaar des hooge-
priesters, terwijl Hij weinige oogenblikken later toeliet, 
dat zijn eigen hoofd onder een doornenkroon bloedde. In 
de volmaaktheid van zijnen toestand, als dengene, die zich 
vernietigd had, kon Hij de sympathie der zijnen vragen, 
en zeggen: »Kunt gij niet één uur met mij waken;" en 
eenige uren later, in een oogeublik van grooter smart in 
zekeren zin, kon Hij het medelijden van de dochters van 
Jeruzalem weigeren, en het geloof van een stervenden 
kwaaddoener bekroonen, door hem het paradijs en een 
koninkrijk te beloven. Want zelfs in de ure der diepste 
vernedering straalt zijne heerlijkheid ons tegen, en doet 
Jezus aan zondaren verstaan, dat zijn kruis niet het medc-
doogen der menschen, maar hun geloof vraagt; dat Hij 
geen bloot menschelijk gevoel wenscht op te wekken, maar 
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dat zij in het geloof des harten en tot den vollen vrede 
van hun geweten door het kruis souden gezegend worden. 
Niet het kruis te beklagen, maar er op te steunen en te 
weten, dat, hoewel in zwakheid volbracht, het toch is 
de steunpilaar, waarop de schepping Gods voor eeuwig rust. 

In zulke verschillende, doch harmonische trekken lezen 
wij het leven van den Zoon Gods in het vleesch. Omdat 
zijne goddelijke natuur waar is, is daarom zijne mensche-
lijke natuur minder waar? De tranen van Jezus over 
Jeruzalem waren even wezenlijk, alsof er niets anders 
in zijn hart was dan de smart over een wederstrevend, 
ongeloovig volk, dat zijnen Messias en Zaligmaker verwierp. 
En echter was zijne blijdschap in het voornemen van de 
goddelijke wijsheid en genade even onverdeeld op het zelf
de oogenblik. Het «wee u Chorazin!" was evenzeer de uit
drukking van de levende en waarachtige liefde in de ziel 
van Jezus, als zijne woorden kort daarop gesproken:»Ik dank 
u , Vader." Alzoo openbaarden »de gestaltenis eens dienst-
knechts" in al hare volmaaktheden, en »de gestaltenis Gods" 
in al de haar eigen heerlijkheid, in één en denzelfden 
Persoon, even waarachtige en levende verborgenheden. 

En mogen wij niet somwijlen stil blijven staan bij den 
Persoon zelf, terwijl wij de verschillende daden van zijn leven, 
of de geheimen zijner liefde en waarheid beschouwen?» De 
vreeze des Heeren is rein;" maar er bestaat ook een on
reine vreeze, die een geest van ongeloof en wettischheid in 
zich heeft; door dezen weigert men soms zulke wonderen in te 
zien. Voorzeker de verborgenheid is «groot;" wie zal het 
ontkennen? Doch alzoo was ook het wondervolle schouw
spel, waarheen Mozes zich wendde, om het met ongeschoeide 
voeten te bezien en te luisteren. Had hij dit niet gedaan, 
dan ware hij ongezegend vertrokken. Maar, neen! hij luis
terde , totdat Hij ontdekte, dat de groote »Ik zal zijn, 
die Ik zijn zal," de God Abrahams, in den braambosch 
was. Wel een vreemde wijze, waarop zulk een Majesteit 
zich verbergde. Nogtans was het zoo. De Heere, God, 
Almachtig was in een brandenden braambosch. 
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En indien wij Golgotha beklimmen, en daar «den gesla
gen Herder" aanschouwen, wien zal ik daar anders zien, 
indien ik namelijk een geopend oog heb, dan «den Man, 
die de Medgezel van den Heer der heirscharen is? (Zach. 13.) 
En ga ik te midden van het volk, dat de gerechtszaal 
van Pilatus te Jeruzalem omringt, wien zal ik in dien 
bespotten, verguisden, mishandelden mensch anders vinden, 
dan Hem, die in vorige dagen de Roode zee opdroogde, 
en die Egypteland met donkerheid sloeg? (Jes. 1.) 

De Heilige Geest bewijst, te midden van vele andere 
dingen, in den zendbrief aan de Hebreen, dat de kracht 
van Christus' priesterschap geheel en al van de Majesteit 
van zijn Persoon afhangt. Lees slechts de zeven eerste 
hoofdstukken. 

In onzen Hoogepriester moesten wij een mensch aantreffen, 
iemand, die bekwaam is de broederen te hulp te komen, 
omdat Hij in alle dingen, gelijk als zij, is verzocht geweest. 
Wij moesten onzen Hoogepriester in den hemel zien ingaan, 
uit de smarten en het lijden van deze aarde. Doch even 
noodzakelijk is het, dat wij in onzen Hoogepriester den 
Zoon vinden, omdat geen ander, die deel aan vleesch en 
bloed had, »de kracht des onvergankelijken levens" bezat. 
In overeenstemming hiermede vertegenwoordigt Melchizedek 
den persoon, zoowel als de deugden, de grootheid, de 
rechten en het gezag van den waren priester Gods; 
(zie Hebr. 7 : 1—3.) gelijk wij lezen »Zonder vader, zonder 
moeder, zonder geslachtrekening, noch beginsel der dagen, 
noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God 
gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester.in eeuwigheid." 
Welk een inzicht geeft ons dit van «den Grooten Hooge
priester onzer belijdenis!" Hij kwam neder uit den hemel 
in de volle persoonlijke heerlijkheid van den Zoon; en 
Hij keerde naar den hemel terug, met zich voerende 
de kracht van zijne offerande voor de zonde, en dat 
oneindig mededoogen, waardoor Hij de heiligen op aarde 
te hulp komt. 

Het geloof neemt kennis van Jezus in al zijne wegen. 
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Het erkent in Hem den Zoon, terwijl Hij in het vleesch 
onder ons woonde; en toen zijn leven van vernedering en 
lijden hier beneden een einde genomen had, zag het geloofden 
eenmaal verworpen en gekruisigden mensch verheerlijkt in 
den hemel. Het is een en dezelfde persoon. God geopen
baard in het vleesch hier op aarde, en de mensch in de 
heerlijkheid daarboven. Gelijk wij het ook van Hem en 
van zijne aanbiddelijke loopbaan geschreven vinden: »God 
is geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd in den 
Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in 
heerlijkheid." 

In de gestaltenis Gods was Hij waarlijk God; in de 
gestaltenis eens dienstknechts was Hij waarlijk een dienst
knecht. Hij heeft het geen roof geacht, »Gode evengelijk 
te zijn," maar oefende al de goddelijke rechten uit , en 
gebruikte al de goddelijke schatten en hulpbronnen met 
het volste gezag; en evenwel «heeft Hij zichzelven ver
nietigd" en is gehoorzaam geworden. Dit is het geheim. 
Al wat in de geschiedenis van Jezus voorkomt, wordt door 
die verborgenheid verklaard. Het is gelijk de heerlijkheid 
in de wolk. De medgezel van het leger, die in al hunne 
benauwdheden mede benauwd was, is tegelijkertijd de Heer 
van het leger. De heerlijkheid, die de woestijn doortrok 
gedurende Israëls zwerftochten, was tevens de heerlijk
heid, die tusschen de cherubijnen in het heilige der 
heiligen woonde. 

Doch laat ons nog stilstaan bij de woorden, die ik ver
der in Fil. 2: 5—11 lees: «Daarom heeft Hem ook God 
uitermate verhoogd." Hier toch staan wij opnieuw in be
wondering stil. Want wat kon Jezus nog meer verhoogen? 
Vóór Hij zijn leven van lijden en heerlijkheid inging, 
was hij in zichzelf oneindig groot en verheven. Niets 
vermocht Hem persoonlijk te verhoogen, daar hij «de Zoon" 
was, en de heerlijkheid Gods, die oneindig en onuitspre
kelijk is , bezat. Geen andere eer kon ooit zijne, Hem 
eigene heerlijkheid vergrooten. En toch zien wij Hem een 
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pad betreden, dat Hem tot nog uitnemender en, in zekeren 
zin, tot nog dierbaarder majesteit en heerlijkheid voert. 
Wonderbare verborgenheid! 

De Schrift vergunt ons goddelijke dingen door gelijke
nissen te verklaren, laat ons dan trachten deze gedachten 
op te helderen. Een koningszoon gaat heen om door eigen 
verdiensten, den rang en de waardigheid te verkrijgen, die 
hem door zijne geboorte reeds toekomen. Die verworven groot
heden , hoewel zij hem persoonlijk niet kunnen verhoogen, 
zullen evenwel de grootste waarde voor hem hebben, en 
zullen ook de schoonste stof opleveren voor de achting en 
de goedkeuring van zijn volk. Deze vergelijking kan eenig 
licht werpen op de verborgenheid van den Zoon Gods, wel
ke wij thans beschouwen. Volgens het eeuwig raadsbesluit 
heeft Hij zich aangegord ten strijde; en de eer, die Hij zich 
verworven, en de overwinningen, die Hij behaald heeft of 
nog behalen zal, zullen zijne blijdschap voor eeuwig uitmaken. 
Hij zal in het licht en in het karakter dezer feiten gekend 
en voor altijd geroemd worden; hoewel Hij, wat zijn wezen 
aangaat, voor den mensch een ontoegankelijk licht bewoont. 

In Exodus 3 , sprekende uit den braambosch, deelt Hij 
aan Mozes den naam mede, die Hem eigen is: »Ik zal 
zijn, die Ik zijn zal." Doch tevens doet Hij den naam, dien 
Hij zich verworven heeft, kennen, zich noemende, »den 
God van Abraham, den God van Izak en den God van 
Jakob;" en bij dezen tweeden, bij dezen verworven naam 
voegt Hij : »dat is mijn naam eeuwiglijk, en dat is mijne 
gedachtenis van geslacht tot geslacht." Deze woorden pre
diken ons de waarde, die Hij hecht aan de heerlijkheid, 
welke zijn werk ten behoeve van arme zondaren Hem 
verworven had. Zoo was het ook in den tabernakel of tem
pel ; niet de naam, die eigen aan zijn wezen is, was daar 
te lezen en opgeteekend, maar dien welken Hij zich had 
verworven. De verborgenheden van dat heiligdom spreken 
niet van de almacht, de alwetendheid, de eeuwigheid of 
de andere heerlijkheden van zijn wezen, maar van Eén 
bij wien barmhartigheid tegen het oordeel had geroemd, 
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en die een weg gevonden had, langs welken Hij zijne 
bannelingen tot zich te huis bracht. 

Voorzeker, dit zijn getuigenissen van de waarde, welke 
Jezus hecht aan den naam, welken Hij verwierf door 
zich aan ons toe te wijden. Doch »God is liefde," dit geeft 
van alles de reden. Dit is de verklaring van het geheim. 
Zijn dus de openbaringen voortreffelijk en wonder vol, zij 
doen de verborgen bronnen slechts kennen, die in Hem 
zelf geopend zijn. 

Wij behooren Jezus te kennen, als »geworden zijnde 
onder de wet", even zeker als wij Hem in zijne persoon
lijke heerlijkheid kennen, als ver boven alle wet verheven 
zijnde. Zijn gansche leven was dat van den gehoorzamen 
dienstknecht. Hoewel God over alles, de Jehova Israëls, 
en de Schepper van de einden der aarde, was Hij de mensch 
Christus Jezus. Hij was Jezus van Nazareth, met den 
Heiligen Geest gezalfd, die het land doorging goed doende, 
genezende allen, die kwalijk gesteld en van den duivel 
bezocht waren, want God was met Hem. In het licht dezer 
waarheden zien wij Hem, en in dat verschillend licht 
lezen wij zijne geschiedenis. Hij deelde den Heiligen Geest 
mede, en was echter zelf met den Heiligen Geest gezalfd. 

De Zoon kwam, om deel te hebben aan vlcesch en 
bloed. Alzoo had de weg en de genade van Gods eeuwig 
raadsbesluit het gewild — en hadden onze nooden het 
noodzakelijk gemaakt. »Hij is in gedaante gevonden als 
een mensch;" werd beproefd in een leven van geheele 
afhankelijkheid van God; volbracht een sterven, dat — bij 
andere groote doeleinden — in volkomen onderwerping aan 
God geschiedde. Dit was de toestand, dien Hij volgens het 
eeuwig verbond op zich nam. En in dien toestand was 
Hij volmaakt in het handelen en in het leiden; van daar 
het dienen en de smarten, de zuchten en de tranen, de 
arbeid en de moeite van den Zoon des menschen op aarde. 
En wat nog meer zegt: zelfs nu, terwijl Hij in den hemel 
is, heeft Hij zich, in zekeren zin, niet geheel van dien 
toestand losgemaakt. Een belofte des Vaders verbeidde 



88 

Hem daar; die belofte heeft Jezus ontvangen, en daarin 
leeft Hij tot op dezen dag. «Zit aan mijne rechterhand, 
totdat Ik uwe vijanden gezet zal hebben tot een voetbank 
uwer voeten." Dit werd Jezus bij zijne hemelvaart ge
zegd, en in het geloof aan en in de hoop van dat woord, 
nam Hij zijne plaats in den hemel, »en is gezeten 
aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende, totdat zijne 
vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten." 
Hier is de hoop als antwoord op de belofte; en dit 
werd in het hart van Jezus gevonden, toen Hij ten hemel 
voer en nederzat aan Gods rechterhand, even zoo goed 
als Hij, hier op aarde zijnde, de geloovige, hopende, 
gehoorzame en dienende mensch was. En breiden wij 
den gezichteinder nog verder uit tot zijne toekomstige 
heerlijkheid, dan zien wij Hem nog onderdanig. »Elke 
tong zal belijden, dat Jezus Christus de Heer zij ," 
doch het zal zijn, »tot heerlijkheid Gods des Vaders." 
En wanneer het koninkrijk overgegeven zal worden, dan 
lezen wij: »De Zoon zelf zal onderworpen worden Dien, 
die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij 
alles in allen." En als Dien onderdanig zijnde, die Hem 
alle dingen onderworpen heeft, zal het ook in de toeko
mende sferen van heerlijkheid zijn genadig welbehagen 
zijn, om zijne heiligen te dienen. Wij lezen toch: »Hij 
zal zich omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijko
mende zal Hij hen dienen"; en: »die op den troon zit, zal 
hen overschaduwen: zij zullen niet meer hongeren, en zullen 
niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch 
eenige hitte ; want het Lam, dat in het midden des troons 
is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot de 
levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen 
van hunne oogen afwisschen." 
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De roeping- der Bruid. 
(Gen. 24.) 

Abraham, zijnen zoon opofferende en weder ontvangende, 
geeft ons in deze daad het voorbeeld van de opstanding 
van Jezus. Izak is het voorbeeld van Jezus, die de erf
genaam van de goederen zijns Vaders is; terwijl Rebekka, 
als het voorbeeld der Gemeente, geroepen is om de bruid 
van den opgestanen Izak te zijn, Later vinden wij in Jakob 
de voorbeeldende geschiedenis van het joodsche volk. 

In Gen. 24 zien wij in Eliëzer, die door Abraham 
uitgezonden werd, om voor Izak een vrouw te zoeken, 
een duidelijk voorbeeld van den Heiligen Geest, die door 
den Vader gezonden is, om voor Jezus de Gemeente, 
»de bruid, de vrouw des Lams," te zoeken. Evenmin als 
Izak zelf een vrouw haalde, zal ook Christus ten tweeden 
maal op aarde komen, om zich een bruid te halen. Rebekka 
moest hare maagschap verlaten en in het land der belofte 
komen. Dit hoofdstuk stelt ons derhalve de werkzaamheid 
van den Heiligen Geest voor, en de wijze, waarop een 
ziel onder zijne leiding komt, en door Hem naar het huis 
des Vaders gebracht wordt. 

Eliëzer was de bestuurder van al de goederen zijns mees
ters. Niet hij, maar de zoon was de erfgenaam, Op gelijke 
wijze beschikt de Heilige Geest over alles, wat Christus 
toebehoort; Hij neemt de dingen van Christus, en deelt 
ze ons, d. i. de Gemeente, mede. 

Abraham gaf zijnen knecht bevel voor Izak geen vrouw 
uit de Kanaanieten, maar uit het land zijner maagschap 
te hemen. Eliëzer nu zeide: «Misschien zal die vrouw mij 
niet willen volgen in dit land, zal ik dan uwen zoon 
moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen 
zijt? En Abraham zeide tot hem: Wacht u , dat gij mijnen 
zoon niet weder daarheen brengt.'' Er kan geen verbin
ding zijn tusschen Christus en de wereld. Izak haalt Re
bekka niet; zij moet tot hem komen. Zonder verdere vragen 
te doen, maakt Eliëzer zich gereed, en begeeft zich op 
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weg naar Mesopotamië. Evenzoo moeten wij ons in alles 
door het woord Gods laten leiden. Als wij aan het over
leggen gaan, is er onbeslistbeid; wij beraden ons dan 
met vleesch en bloed. Het eerste, wat wij doen moeten, 
is, ons in de tegenwoordigheid van God te stellen. Elders 
is wijsheid noch kracht. Wandelen wij evenwel op dezen 
gezegenden weg, dan ontvangen wij van God het noodige 
verstand. De reis van Eliëzer levert ons hiervan een bewijs. 

Eliëzer bidt: «Heere! God van mijnen heer Abraham!" 
Dit is opmerkelijk. Hij zegt niet: »Mijn God!" De beloften 
waren aan Abraham gegeven; en God had zich als de 
God Abrahams geopenbaard. Eliëzer wandelt in geheele 
afhankelijkheid; wij vinden hem op den weg der beloften 
als iemand, die zich niet verheft, maar die in volle afhan
kelijkheid naar Gods raadsbesluiten handelt. Voor ons is 
elke zegening in Christus; daar vinden wij het antwoord 
op onze gebeden. Daarom wenschen wij niets buiten Hem te 
ontvangen, maar te wandelen op den weg van de gehoor
zaamheid des geloofs. 

Eliëzer wendt zich tot den God van zijnen heer Abra
ham, en bidt Hem barmhartigheid aan zijnen heer te 
bewijzen. «Heer! God van mijnen heer Abraham! doe haar 
mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abra
ham , mijnen heer. Zie, ik" sta bij de waterfontein, en de 
dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande, om water 
te putten. Zoo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke 
ik zal zeggen: Neig toch uwe kruik, dat ik drinke; en zij 
zal zeggen; Drink, en ik zal ook uwe kemelen drenken; de
zelve zij, die Gij uwen knecht Izak toegewezen hebt, en dat 
ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijnen heer 
gedaan hebt." Hoe treffend is dit! Eliëzer laat God werken, 
en wil afwachten, wat God doet. Welk een heerlijk voor
beeld voor ons! God wil werken, en wij mogen toezien. 

En zie, de Heer verhoorde Eliëzer. Juist zooals hij 
gebeden had, geschiedde het. Tot in de kleinste bijzon
derheden werd zijn gebed verhoord, (vs. 15—21.) En wat 
lezen wij nu van Eliëzer? »En de man ontzette zich over 
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haar, stilzwijgende; om te merken, of de Heer zijnen 
weg voorspoedig gemaakt had, of niet." Hoe opvallend is 
dit! Waarom zou Eliëzer, nadat zijn gebed op zulk een 
treffende wijze verhoord was geworden, stil gezwegen en 
niet terstond zijn voornemen uitgevoerd hebben? Dereden 
hiervan is voor ons allen hoogst opmerkelijk. Hoe duide
lijk de openbaring van de hand Gods ook zijn moge, zoo 
is er toch in het woord van God een uitdrukkelijke regel, 
waarop de christen steeds opmerkzaam moet zijn, en dien 
hij niet mag veronachtzamen, daar hij zoo moeielijk, het
geen waarlijk van God is, van zijne eigen wenschen kan 
onderscheiden. Het geloof ziet op de macht van God; maar 
het beoordeelt tevens alle dingen naar het Woord van God; 
want God kan onmogelijk anders dan in overeenstemming' 
met zijn Woord handelen; en de geloovige, die met Hem 
in gemeenschap leeft, moet denzelfden weg inslaan. Al 
mogen er ook nog zulke duidelijke teekenen aanwezig zijn, 
zoo mag hij toch in niets beslissen, vóórdat de wil van 
God, naar zijn Woord, hem duidelijk geworden is. 

Toen nu de kemelen gedronken hadden, gaf hij de jonge 
dochter kostbare geschenken, want zij had hem gezegd, 
wie zij was. Ook had zij gezegd: »Er is stroo en veel 
voeders bij ons, ook plaats om te vernachten:" Toen neigde 
Eliëzer zijn hoofd, en aanbad den Heer. God had den 
wensch van Abraham geheel vervuld; en Eliëzer is over
tuigd, dat hij verhoord is geworden. Eer hij echter verder 
gaat, j a , eer hij den drempel van het huis overschrijdt, 
buigt hij zich neder ter aarde, en aanbidt God. De gena
dige tusschenkomst Gods in deze zaak erkennende, zegt 
hij : »Geloofd zij de Heer, de God van mijnen heer Abra
ham, die zijne weldadigheid en waarheid niet nagelaten 
heeft van mijnen heer; aangaande mij, de Heer heeft mij 
op dezen weg geleid, ten huize van mijns heeren broede
ren." — Ditzelfde zien wij bij Daniël. Eerst bidt hij met 
zijne vrienden; en nadat hij de openbaring van den droom 
ontvangen had, gaat hij niet terstond naar den koning, 
gelijk deze bevolen had, maar dankt eerst God voor de 
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openbaring van den droom. Zoo zal het altijd zijn, als wij 
den Heer de plaats, die Hem toekomt, in onze harten 
hebben ingeruimd. Wij gevoelen dan, dat Hij het is, die 
werkt, en wij danken en aanbidden Hem. 

Toen nu Eliëzer aan Laban en Bethuël al de omstan
digheden van zijne reis, van het eerste oogen blik af tot 
zijne komst bij hen, had medegedeeld, erkennen beiden, 
dat de zaak van den Heer was, en zijn gedwongen te 
zeggen: »Van den Heer is deze zaak voortgekomen, wij 
kunnen kwaad noch goed tot u spreken.'' (vs. 50.) Zoo 
zal het altijd gaan. Als wij in de omstandigheden van ons 
christelijk leven in volkomen afhankelijkheid van God han
delen, dan zal de Heer onzen weg effen maken; ja , zelfs 
om onze afhankelijkheid van Hem onze vijanden den mond 
stoppen. »Ik stel den Heer geduriglijk voor mij; omdat Hij 
aan mijne rechterhand is, zal ik niet wankelen." (Ps. 16: 8.) 
Als ik iets van God gevraagd, en zijn antwoord ontvangen 
heb, dan handel ik met vertrouwen, in de vaste overtui
ging, dat ik in zijnen weg ben. Ik ben dan gelukkig en 
tevreden. Ontmoet mij een moeielijkheid, zoo houdt zij 
mij niet tegen; het is slechts een hinderpaal, waarover 
mijn geloof moet triumfeeren. Ontbreekt mij evenwel de 
zekerheid, dan ben ik onbeslist, en weet niet, wat ik doen 
moet. Het kan een beproeving mijns geloofs zijn, of een 
waarschuwing om niet te doen, wat ik van plan ben. Ik 
ben besluiteloos; zelfs bij het doen van Gods wil ben ik 
onzeker, of het wel de wil van God is. Daarom moet men, 
eer men begint te handelen, verzekerd zijn, dat men den 
wil van God doet. Door het Woord van God openbaart de 
Heilige Geest ons den wil van God; en dit is alles, wat 
wij behoeven. Want indien wij , geleid door goddelijk ver
stand, in overeenstemming met den wil van God wandelen, 
dan helpt Hij ons in de volbrenging van zijnen wil. Wan
neer wij ook niet weten, waarheen onze weg leiden zal, 
maar wij betreden den weg, waarop wij geroepen worden 
te wandelen, dan kunnen wij alles gerust aan God over
laten. Hij zal ons veilig en heerlijk leiden. 
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»Toen kwam die man naar het huis . . . . En men zette 
hem te eten voor; maar hij zeide: Ik zal niet eten, tot
dat ik mijne woorden gesproken heb. En hij zeide: spreek!" 
Welk een vastheid van karakter! Hoe geheel anders is dit 
bij een besluiteloos mensch! Deze neemt nu eens raad bij 
den een, dan weer bij den ander; en als hij zijneneigen wil 
wenscht te doen, dan zal hij dezulken om raad vragen, 
die even weinig geloof hebben als hij-zelf. Paulus ging niet 
te rade met vleesch en bloed. (Gal. 1.) Hij wist, dat Christus 
hem geroepen had, en hij ging voorwaarts. Eliëzer, geheel 
met zijne boodschap vervuld, weigert de hem voorgezette 
spijs. Een van de geheimen van het christelijk leven is, 
zoodra men den wil van God kent, dien uit te voeren, 
en geen uitstel te gedoogen, zelfs als er spraak is van de 
bevrediging onzer lichamelijke behoeften. 

En wat gold het hier? De belangen en de eer van Abra
ham, zijnen heer. Abraham had hem de belangen van zijnen 
zoon Izak toevertrouwd, Zoo heeft God ons hier beneden 
de verheerlijking van Jezus, zijnen Zoon, toevertrouwd; 
en door den Heiligen Geest, die ons gegeven is, houden wij 
ons met deze verheerlijking bezig, indien wij namelijk een 
eenvoudig oog en een geestelijk verstand hebben. In dit 
geval zal er geen besluiteloosheid, geen weifelen bij ons zijn. 
Staan wij op ons christelijk standpunt, dan handelen wij vrij 
en met een vrolijk hart Houden wij ons met ons gemak, 
met onze belangen, met onze familie, kortom met hetgeen 
ons betreft, bezig, dan gaan wij te rade met vleesch en 
bloed, en wij zullen duizenden dingen ontdekken, die ons in 
den weg staan. Vragen wij daarentegen naar de belangen van 
Christus, dan is de zaak spoedig beslist. Eliëzer dacht voort
durend aan Abraham, die alles in zijne handen gegeven had. 
Evenzoo deed hij, toen hij met Rebekka over de voorrechten 
en rijkdommen van zijnen heer sprak. Indien onze harten 
met den Heiligen Geest vervuld zijn, dan zullen wij even
zoo handelen. God wil zich in ons door de tegenwoordigheid 
des Heiligen Geestes verheerlijken. Welk een heerlijk voor
recht! Maar tevens welk een gewichtige verantwoordelijkheid! 



44 

Merken wij tevens op, hoe eenvoudig Eliëzer alles be
handelde. Hij deelde Laban alles mede, en vertelde hem, 
hoe de Heer hem geleid had. Hij deed alles zonder men-
schelijke overlegging, maar volgde eenvoudig de aanwijzing 
van God, en liet aan God de uitkomst over. Evenzoo is 
het met ons. Indien wij, in plaats van onzen tijd met al
lerlei overleggingen te verliezen, eenvoudiger en gehoor
zamer waren, en de dingen voorstelden, zooals de Heilige 
Geest ze ons mededeelt, dan zou de uitkomst veel heer
lijker zijn ; doch wij stellen dikwijls onze menschelijke wijs
heid in de plaats van Gods geboden. De eenvoudigste 
woorden hebben dikwijls de beste uitwerking. Als wij de 
waarheid voorstellen, zooals zij naar Gods gedachte is, dan 
zegent de Heilige Geest dit getuigenis, en het geweten 
wordt aangegrepen. Moge de Heer ons daartoe meer en 
meer bekwamen! 

Den volgenden dag nu zeide Eliëzer: »Laat mij trekken 
tot mijnen heer." Doch haar broeder en hare moeder zei
den : »Laat de jonge dochter een dag of tien bij ons blijven; 
daarna zult gij gaan." Maar Eliëzer zeide: »Houd mij niet 
op, dewijl de Heer mijnen weg voorspoedig gemaakt heeft! 
laat mij trekken, dat ik tot mijnen heer ga." 

Wij zien, dat Eliëzer spoed maakt; hij wil zijne zaak 
spoedig ten einde brengen, en Rebekka aan den zoon zijns 
heeren brengen. Hij bekommert zich niet om hetjhuis van 
Laban; hij leent geen gehoor aan het verzoek van Rebek-
ka's broeder; de belangen van Abrahams huis gaan hem 
boven alles. De liefde tot zijnen heer doet hem alleen acht 
slaan op hetgeen deze gaarne heeft. Hoe dikwerf schieten 
wij hierin te kort! Wij sparen het vleesch, en verzuimen 
hetgeen God ons heeft opgedragen. Onze vrees anderen 
niet aangenaam te zijn, is in den grond genomen niets an
ders dan zelfzucht. En toch hebben wij reeds zoo dikwijls 
gezien, hoe God degenen zegent, die in eenvoudigheid en 
zonder vrees de waarheid verkondigen. 

«Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, 
en haren mond vragen. En zij riepen Rebekka, en zeiden 
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tot haar: Zult gij met dezen man trekken? En zij ant
woordde: Ik zal trekken!'' — Hier is geen toeven! Welk 
een heerlijk beeld van de bruid des Lams! Zij neemt 
oogenblikkelijk en op de meest besliste wijze een besluit, 
en verlaat alles. »Ik zal trekken!" zegt zij. Stellen wij ons 
de positie van Rebekka voor. Zij bezat noch het huis van 
Laban, noch het huis van Izak. Zoo is het ook met ons 
christenen. Wij bezitten noch de aarde, waarop wij ons 
bevinden, noch den hemel, waarnaar wij op weg zijn. Doch 
wij verlaten alles, en geven ons aan Christus. 

Onderweg houdt Eliëzer, die een voorbeeld van den 
Heiligen Geest is, Rebekka bezig met hetgeen in het huis 
van den vader haars bruidegoms is. Welk een kostelijk on
derhoud voor de ziel, die zoo zeer noodig heeft om door 
het aanschouwen van de hemelsche dingen bemoedigd en 
in staat gesteld te worden, om de moeielijkheden en het 
lijden van de pelgrimsreis te kunnen verdragen! Want 
evenals Rebekka reizen wij door de woestijn. Maar gelijk 
Eliëzer haar troostte op de reis, door haar te spreken over 
de heerlijke dingen, welke haar in het huis haars bruide
goms wachtten, zoo vertroost ons de Heilige Geest, onze 
Leidsman door de woestijn, met de mededeeling van de 
schatten en zegeningen des hemels. Hij geeft ons getuige
nis van Jezus; Hij neemt het uit Christus, en verkondigt 
het ons. Hij leidt ons in alle waarheid, en onderwijst ons, 
terwijl wij door de woestijn der wereld reizen. Met het 
oog op de aanstaande heerlijkheid valt het lijden dezes 
tegenwoordigen tijds niet zwaar. 

Had Rebekka getoeft, ware haar hart met herinneringen 
aan het door haar verlaten land vervuld geweest, dan zou zij 
ongelukkig geweest zijn bij de gedachte, dat zij nu noch het 
huis van Bethuël, haren vader, noch het huis van Izak, haren 
bruidegom, bezat. Maar dat alles had zij vrijwillig verlaten; 
en terwijl zij met Eliëzer spreekt, houdt zij zich bezig met het
geen voor haar hart van het grootste belang was, en verheft 
zij zich boven de dingen, die zij verlaten had. Vol vreugde 
trekt zij de woonplaats haars bruidegoms te gemoet. 
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De christen, die niet geestelijk, maar wereldsgezind is, 
heeft een treurig lot. Hij kan onmogelijk gelukkig zijn, 
terwijl hij de dingen der wereld zoekt. De wereldling heeft 
ten minste iets. Hij vindt genot, al is het dan ook een 
kortstondig genot, in de genoegens der wereld. Doch de 
christen moet zich ongelukkig en onbehagelijk in de wereld 
gevoelen, omdat hij een door den Heiligen Geest ontwaakt 
geweten in zich omdraagt. Hoe zou hij gelukkig kunnen 
zijn, waar hij zijn hart van den Heer afkeert, en ophoudt 
Hem te volgen! Hij kan zijn geweten niet tot zwijgen 
brengen; en daar hij aan de vermaningen des Heiligen 
Geestes geen gehoor verleent, maar de wegen des vleesches 
bewandelt, is er voor hem geen vreugde. De geestelijke 
dingen, die zijn geluk hadden moeten uitmaken, treden 
als aanklagers tegen hem op, zoodra hij met hen in aan
raking komt. Doch — God zij geloofd! — wij staan onder 
de genade van Hem, die ons geroepen heeft, en die ons, 
ook als wij afgedwaald zijn, om zijns Naams wil, op het 
rechte spoor terug brengt. Indien wij gezondigd hebben, 
dan hebben wij een Voorspraak bij den Vader, die voor 
ons bidt; en God, die getrouw is, brengt ons weer terecht, 
als wij ons tot Hem wenden. 

Eliëzer leidt Rebekka tot haren bruidegom. Zoo leidt 
de Heilige Geest ons tot aan het einde, tot aan het doel! 
De eerste, welken Rebekka aanschouwt, is Izak; en Izak 
leidt zijne vrouw in de tent zijner moeder. Nu Rebekka 
in het bezit van haren bruidegom is, bekommert zij zich 
niet om de kleinoodiën en de schatten, maar om den brui
degom. De hoofdzaak was niet, de bruid de schatten en 
heerlijkheden van Abraham, maar Izak, den bruidegom 
te gemoet te voeren. En eenmaal bij den bruidegom gekomen, 
waren al hare wenschen bevredigd en was hare vreugde 
volkomen. 

Welk een heerlijk beeld is dit alles van hetgeen met 
de Gemeente van Christus gebeurt! God heeft ons door 
den Heiligen Geest in deze wereld gezocht. Hij heeft 
ons gevonden. Hij wil, dat wij niet uitstellen, Hem te 
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volgen, nadat wij gezegd hebben: »ik zal trekken." En 
Hij brengt ons in de tegenwoordigheid van Jezus. De 
Heilige Geest vergezelt ons op den weg door de woestijn, 
om onze Leidsman en Trooster te zijn, om tot onze be
moediging en blijdschap met ons te spreken over de zege
ningen , die ons deel zullen zijn, en over de heerlijkheid, 
die ons wacht. Hij blijft bij ons en in ons, totdat de Heer 
Jezus ons te gemoel komt in de lucht. En zoodra wij 
Hem zien, gaan wij tot Hem met vreugdevol gejubel, en 
vallen neder aan zijne voeten, en Hij brengt ons in het 
huis zijns Vaders, waar wij voor altijd bij en met Hem 
zullen zijn en aan zijne heerlijkheid en eer zullen deelnemen. 

Zeg- het Jezus. 
(Math. 14: 12, enz.) 

In de gelijkluidende plaats Mark. 6: 30, enz. lezen 
wij, »dat de apostelen weder samen kwamen tot Jezus, 
en Hem boodschapten alles, beide wat zij gedaan, en wat 
zij geleerd hadden." En hier in Math. 14 lezen wij, dat 
de discipelen van Johannes den Dooper, nadat zij het 
lichaam van hunnen meester begraven hadden, «kwamen 
en het Jezus boodschapten." Het geneesmiddel, zoowel voor 
zelfverheffing als voor droefheid, is in zijne onmiddellijke 
tegenwoordigheid te vinden. Hij zeide tot hen: »Komt gij-
lieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig." 
(Mark. 6.) En terwijl zij daar waren, stelde Hij het geloof 
der discipelen op de proef. De schare was groot, en de 
voorraad levensmiddelen bestond slechts uit vijf brooden en 
twee visschen. De zelfzuchtige harten der discipelen rede
neerden aldus: »Er is juist genoeg voor onszelven; wat 
wij hebben, moeten wij voor onszelven houden daarom 
laat hen gaan." Maar de Heer zeide: »Zij behoeven niet heen 
te gaan; geeft gij hun te eten." Aldus werd de ingenomen
heid over hetgeen zij verricht hadden, bij de discipelen 
een weinig tot bedaren gebracht; en de Heer toont hun zijne 
macht tegenover hunne zwakheid. Hij spijzigt de schare, 
en ieder discipel houdt een volle korf met brood overig. 
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Wacht op den Heer! 
Wacht, o mijn ziele, 

Wacht op den Heer! 
Wat u ontviele, 

Hij nimmermeer. 
Wees onversaagd: 
't Morgenlicht daagt. 
Ziet gij reeds niet 
Het hemelsch verschiet? 

Dreigen de nooden, 

Heeft niet uw God 
Hulpe geboden 

In 't hachelijkst lot. 

Wacht, o mijn ziele, 
Wacht op den Heer! 

Wat u ontviele, 
Hij nimmermeer. 

Wie u verliet, 
Jezus toch niet. 
Nooit is de nood 
Uw Jezus te groot, 

d' Eeuwig Getrouwe 

Houdt immer stand, 
Wie op Hem bouwe, 

Keikt Jezus de hand. 

Wacht, o mijn ziele, 
Wacht op den Heer! 

Wat u ontviele, 
Hij nimmermeer. 

Zwijg, bittre klacht, 
Wijk, droeve nacht, 
Zorgen, verdwi jn t . . . . 
Mijn Jezus verschijnt. 

Zalig verblijden, 
Jezus, mijn lust! 

Kort duurt het lijden , 
Maar eeuwig de rust. 



49 

De Zoon van God. 
IV. 

«Opgenomen in heerlijkheid." 1 Tim. 3 : 16. 

De Schrift zegt ons, »dat de engelen begeerig zijn in 
te zien" in de dingen van Christus. (1 Petr. 1 : 12.) 
Toen deze dingen geopenbaard en volbracht werden, 
werd hun verlangen verhoord; want in de geschiedenis, 
ons door de Evangelisten medegedeeld, zien wij de engelen 
ooggetuigen van hetgeen zij gewenscht hadden in te mogen 
zien. Zij zijn bevoorrecht deel te nemen aan, en hun genot 
te vinden in het leven van Christus op aarde —»in de 
verborgenheid der godzaligheid," en die te vinden, gelijk 
zij die in het Oude Testament, in het heiligdom van God, 
gevonden hadden. In dat heiligdom was alles voor het 
gebruik en ten zegen van zondaren. De altaren, het wasch-
vat, het verzoendeksel en al het overige was om onzent-
wille verordend. Het werk en de genade van Gods huis 
was voor zondaren; doch de cherubijnen aanschouwden 
alles vol bewondering. Zij waren in het huis, om die ver-
borgenheden te aanschouwen. Evenzoo, in dienzelfden toe
stand, vinden wij hen in den dag, dat de hemelsche 
dingen zelven: »God geopenbaard in het vleesch" werden 
gezien. Ook toen was alles ten dienste en tot zaligheid 
van ons zondaren, opdat God, alzóó geopenbaard zijnde, 
«gepredikt onder de heidenen en geloofd in de wereld" 
mocht worden. Doch alles geschiedde ook voorzeker, 
opdat Hij «van de engelen zou gezien worden." 

Zij namen dus dezelfde plaats in het heiligdom in, als 
in de groote verborgenheid zelve. Zij staarden —*zij 
zagen — zij waren ooggetuigen. En hun aanschouwen van 
die verborgenheid had hetzelfde karakter van innige be
langstelling , als de voorstelling der cherubijnen in het 
Heilige der Heiligen. »En de cherubijnen waren de beide 
vleugelen omhoog uitbreidende, bedekkende met hunne 
vleugelen het verzoendeksel; en hunne aangezichten waren 
tegenover elkander; de aangezichten der cherubijnen 
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waren naar het verzoendeksel." Alzoo worden zij in de 
geschiedenis van Christus, de ware ark, gezien. 

De engel des Heeren komt in zijne bediening als last
drager uit den hemel, om aan de herders te Bethlehem 
de geboorte van Jezus aan te kondigen. Doch zoodra hij 
zijn last vervuld heeft, »was er van stonde aan met hem 
een menigte des hemelschen heirlegers, prijzende God en 
zeggende: Eere zij God in de hoogste hemelen, vrede op 
aarde, in menschen een welbehagen." En toen later 
een ander groot feit plaats greep, en »God geopenbaard 
in het vleesch" uit de dooden werd opgewekt, om spoedig 
te worden »opgenomen in heerlijkheid," waren de engelen 
wederom tegenwoordig met dezelfde gespannen en belang
stellende vreusde. Toen Maria Magdalena bukte, om in het 
graf te zien, »zag zij twee engelen zitten, een aan het 
hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus 
gelegen had;" en op het plechtige oogenblik der hemel
vaart zijn zij wederom tegenwoordig, ten einde de Gali-
lesche mannen bericht te geven van de verdere wegen van 
Hem, die toen juist ten hemel was gevaren. 

Wel was dit alles een gebogen zijn over het verzoen
deksel , een telkens opnieuw staren van de cherubijnen. 
De lofzang van het hemelsche heirleger in Bethlehems 
velden maakte geen deel uit van hunne dienst ten behoeve 
van menschen, het was een daad van Godsvereering. Zij 
gaven geen onderricht aan de herders, j a , zij spraken 
eigenlijk niet tot hen; maar zij uitten de verrukking, 
waarmede zij vervuld waren, bij de gedachte aan Hem, 
die toen geboren was. Evenzoo is hunne houding in het 
graf. Toen Maria komt, hebben zij wel een woord van 
sympathie voor haar; doch zij waren in het graf reeds 
vóór hare komst, en zouden er buiten die komst toch in 
geweest zijn. Gelijk de cherubijnen aan beide zijden van 
de ark over het verzoendeksel hingen, zoo zitten de enge
len ook nu bij de plaats, waar Jezus had gelegen, één 
aan het hoofd en één aan het voeteneinde. 

Welk een wijze van Jezus te aanschouwen! J a , «God 
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is geopenbaard in het vleesch — gezien van de engelen." 
O, dat ook wij genade mochten ontvangen, geliefden! 
om Jezus alzoo te vereeren en alzoo te beschouwen. Wel 
mogen wij treuren over de koudheid onzer harten, die 
hierin zoo ver ten achteren blijven. Velen onder ons zullen 
erkennen, dat zij meer door deze dingen moesten aange
trokken worden, Te dikwijls toch staan wij meer stil bij 
het licht, dat de kennis van Gods bedeelingen schenkt, dan 
dat onze harten zich warmen in den gloed van die ver-
borgenheden, welke Bethlehem, Gethsemané en de Olijf
berg aan de opgetogen engelen openbaarden. Doch alzoo 
lijden wij schade, en missen veel van de gemeenschap met 
Jezus. Daarom is het mijne begeerte om de aandacht te 
vestigen op dit heerlijke gezicht:» God geopenbaard in het 
vleesch," en Hem door het geloof te volgen van de kribbe 
tot het kruis, van bet kruis door het graf tot in de op
standing, en van daar tot in den hemel nu en tot in alle 
eeuwigheid. 

Het Evangelie van Mattheüs geeft in het algemeen ge
tuigenis van de opstanding. De engelen aan bet graf 
geven er de verzekering van; de vrouwen bij haar terug-
keeren naar de stad grijpen de voeten, en aanbidden den 
opgestanen Zaligmaker, en de discipelen ontmoeten Hem 
op den berg in Galiléa. 

Markus verhaalt verschillende verschijningen des Heeren 
na zijne opstanding aan de zijnen, als aan Maria Mag-
dalena, aan de twee Emmaüsgangers, en aan de elven, 
terwijl zij «aanzaten." 

Lukas deelt met meer zorg de bewijzen mede, die 
Jezus aan zijne discipelen geeft, dat Hij-zelf en geen 
ander weder in hun midden staat. Hij eet voor hunne 
oogen; Hij toont hun zijne handen en zijne zijde; Hij zegt 
hun, dat een geest geen vleesch en beenen heeft, gelijk 
zij zagen dat Hij had; Hij bewijst hen uit de Psalmen en 
de Profeten, dat het alzoo moest geschieden. 

Johannes spreekt op zijne eigenaardige wijze over de 
opstanding. In zijn Evangelie toch wordt Jezus altijd in 

4* 



52 

kracht en als overwinnaar voorgesteld; en zoo is het ook 
aan het graf. Toen de discipelen er in komen, zien zij 
de linnen doeken liggen, en den zweetdoek, die op het 
hoofd van den Heer geweest was, zagen zij in het bijzon
der liggen te zamen gerold. Er was geen verwarring, 
geen spoor van strijd of moeite, geen spoor alsof er iets 
zwaarwichtigs geschied was. Alles spreekt meer van zege-
teekenen en van overwinning, dan van arbeid en strijd. 
»Koem en eer den Overwinnaar, die gedood werd!" — 
ziedaar de stem, die ons uit het graf, gelijk het door 
Johannes beschreven wordt, tegenklinkt. Op dezelfde 
wijze wordt de Heer zelf ons voorgesteld. Hij bewijst de 
wezenlijkheid zijner opstanding geenszins op dezelfde wijze, 
als wij Hem dit bij Lukas zien doen. Hij geeft hun geen 
tastbaar teeken, dat Hij-zelf weer in hun midden staat. 
Hij eet en drinkt ook niet met hen, gelijk wij zulks bij 
Lukas vinden. Op een meer verheven wijze wordt in 
Johannes' Evangelie de waarheid van Jezus' opstanding 
verzekerd. Hij overtuigt de harten en de gewetens zijner 
discipelen. Zijn woord tot Maria zegt haar wie Hij is, 
omdat haar hart met het uitspreken van dien naam op die 
wijze gemeenzaam was. Zijne doorboorde handen en zijde 
worden getoond, opdat zij van vrede tot het geweten der 
elven zouden spreken in de zekerheid der aangenomen 
offerande; en zóó volkomen was Thomas' hart overtuigd, 
dat hij in ontroering uitriep: «Mijn Heer en mijn God!" 

Omtrent de hemelvaart van Christus vinden wij even
eens een groot onderscheid bij de Evangelisten. Noch 
Mattheüs, noch Johannes maken er melding van. Aan het 
slot van Mattheüs' Evangelie vinden wij den Heer nog op 
den berg in Galiléa. Ook Johannes brengt ons niet naar 
den Olijfberg of naar Bethanië. Wel stelt Hij, naar het 
mij voorkomt, door een zinnebeeldige handeling aan de 
zee van Tiberias, zijn heengaan naar het huis des Vaders 
en het volgen van zijne discipelen voor; doch het is niet 
de hemelvaart zelve — niet het tooneel van Bethanië — 
niet de opname van den Heer van de aarde naar den hemel. 
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Markus evenwel deelt ons het feit mede: »De Heer 
dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in 
den hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods." Hier 
wordt het oqgenblik zelf van de hemelvaart vermeld, maar 
dit is ook alles. Het is eenvoudig het opvaren van Hem, 
wien alle rechten en eer toebehooren, welke Hem in den 
hemel wachtende waren. Maar wij lezen niets van het 
deel, dat de discipelen in dit feit nemen. Het geschied
verhaal van Markus zegt ons zelfs niet, of zij er al of 
niet ooggetuigen van waren. 

Lukas gaat verder dan dit. In zijn Evangelie wordt de 
hemelvaart des Heeren aanschouwd door menschen, die 
gevoelden, dat zij er een onmiddellijk en persoonlijk belang 
bij hadden. »En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, 
en zijne handen opheffende, zegende Hij hen. En het ge
schiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, 
en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, 
en keerden weder naar Jeruzalem met groote blijdschap; 
en zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dan
kende God." 

Alzoo gaat Jezus, als de opgestane mensch, naar den 
hemel, achter zich latende een schare, die getuigen kon, 
dat Hij waarlijk hun Jezus was. En hoewel een wolk 
Hem uit hun gezicht wegnam, zoo wisten zij nogtans, dat 
Hij, die in de hoogste hemelen ingegaan was, dezelfde 
Jezus is als dien zij op aarde gekend hadden. Jezus, die 
met hen gegeten had vóór zijne opstanding, had ook in 
de dagen na zijne opstanding met hen gegeten. Jezus, die 
hun een groote vischvangst gaf gedurende zijne omwan-
deling op aarde, had hun ook na zijne opstanding een 
groote vangst geschonken. Jezus, die vroeger de spijze 
gezegend en hun uitgedeeld had, had dit nu weder ge
daan. En dit was degene, die nu voor hunne oogen opge
varen was. 

Hoe heerlijk en treffend stelt de Heilige Geest ons de 
verschillende bijzonderheden voor van de wonderbare loop
baan van Jezus. Altijd aanschouwen wij denzelfden Jezus 
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te Bethlehem, in den hof zijner opstanding en op den 
berg der hemelvaart. Geopenbaard in het vleesch, wandelt 
de Zoon van God van Bethlehem naar Golgotha. Opge
staan uit de dooden, met zijne doorboorde handen en zijde, 
eet en drinkt Hij gedurende veertig dagen met zijne discipelen, 
en gaat daarna met dezelfde doorboorde handen en zijde 
naar den hemel. Hij leerde zijne discipelen na zijne opstan
ding, zooals Hij te voren ook had gedaan. Hij gaf hun 
bevelen zooals te voren, en vertrouwde hun een bediening 
toe. Hij kende hen, en noemde hen bij naam, juist zooals 
vroeger. En eindelijk, toen zij Hem nazagen, als hadden zij 
Hem voor altijd verloren, komt een engel om hun te zeggen, 
dat diezelfde Jezus nog meer voor hen te volbrengen had: 
»Gij Galilesche mannen! wat staat gij en ziet op naar den 
hemel? deze Jezus, die van u opgeno. ,en is in den hemel, 
zal alzoo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt 
zien heenvaren." 

Dit is het geheim of het beginsel van alle ware gods
dienst. Het is »de verborgenheid der godzaligheid." Niets 
brengt den mensch tot de kennis en de aanbidding van 
God terug, dan het verstaan van, en het geloof aan deze 
verborgenheid door den Heiligen Geest. Dit is de waarheid, 
die het huis Gods vormt en vult. »God is geopenbaard in 
het vleesch, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien 
van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd 
in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.''" 

Hebben wij, geliefden! wel levendig en aanhoudend den 
persoon van Jezus Christus voor onze oogen? Hij was, gelijk 
ik het meermalen gezegd heb, van alle eeuwigheid afin den 
schoot des Vaders; en toen Hij in het vleesch was geopenbaard, 
lag Hij in de nederige kribbe te Bethlehem. Hij wandelde te 
midden van de moeiten en de smarten des aardschen levens; 
Hij stierf aan het kruis; Hij verrees uit het hart der aarde, 
en voer op tot de hoogste plaats in den hemel. De schakels, 
die deze feiten aan elkander verbinden, kunnen nimmer ver
broken worden, hoewel zij het meest verhevene aan het laagste 
verbinden. De Heilige Geest houdt ze ons voor oogen, zoo-
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als Hij ze verbonden heeft, en doet ons somtijds het verband 
er tusschen met goddelijk welgevallen aanschouwen. Treffend 
is dit b. v. in den 23 en 24sten Psalm. De geïnspireerde 
dichter-profeet stelt ons Jezus in het nederige leven van 
geloof, van afhankelijkheid en van hoop hier op aarde voor, 
en schildert dan zijn ingaan als »de Heer, geweldig in den 
strijd", »de Heer der Heirscharen", »de Koning der eere", 
door »de eeuwige deuren" van zijn Jeruzalem in het duizend
jarig rijk. 

Vertoeven wij in den geest met Hein op dien weg? En 
nemen wij werkelijk de plaats in, die Hij ook in deze wereld 
ingenomen heeft? Want nog is Hij in de wereld een verwor
pen Christus. In hoe ver zijn wij één met Hem als den zooda
nige? Beschouwen wij enkel dezen nederigen Jezus, of blijven 
wij met Hem in zijne verzoekingen1? (Ps. 4 1 : 1; Luk. 22: 28.) 
>' Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriend
schap der wereld een vijandschap Gods is?" Jezus was na 
zijne opstanding niets meer in achting dan vóór dien tijd. De 
opstanding veranderde niets in dit opzicht. De wereld was 
toen niets meer voor Hem dan in vorige dagen, waarvan wij 
weten, dat Hij niet had, waar het hoofd neer te leggen. Hij 
verliet de aarde voor den hemel, gelijk Hij haar vroeger 
voor Golgotha had verlaten. Bij zijne geboorte ontving de 
kribbe van Bethlehem Jezus, en na zijne opstanding werd 
de hemel geopend, om Hem te ontvangen. In het vleesch 
geboren, stelde Hij zich aan het geloof en de aanneming 
van Israël voor; doch Israël verwierp Hem. Opgestaan, 
deed Hij zich door de Apostelen opnieuw aan Israël ver
kondigen; doch het getuigenis werd nogmaals verworpen, 
en nog altijd is Jezus een vreemdeling op aarde. In deze 
tegenwoordige eeuw duurt zijne verwerping voort. Als de 
opgestane mensch was Hij eenzaam op den weg van Jeru
zalem naar Emmaus, gelijk Hij het voorheen geweest was 
op den weg van Bethlehem naar Golgotha. Geliefden! 
hebben wij ons met Jezus in het karakter van »den verwor
pene", «den eenzame" op den weg vereenigd? 

Menige gedachte zou te zwaar zijn voor ons om te ver-
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staan, waren wij niet door de goddelijke wijsheid zelve 
onderwezen, o Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch 
gij kunt die nu niet dragen", zegt onze goddelijke Meester. 
Doch wij zijn voor grooter mededeelingen aangaande Hem 
bekwaam gemaakt. Jezus kan afstanden tot niets maken, 
gelijk Hij tegenstand kan beteugelen. Op het Galilesche 
meer wandelde Hij op het water, doch toen Hij in het 
schip was gekomen, «kwam het schip terstond aan het land 
daar zij naar toe voeren." 

O, wanneer de stralen dier verborgen heerlijkheid door
breken en in onze harten schijnen, hoe welkom zijn zij dan 
niet! Wat anders betaamt ons dan het gansche hart te 
openen, opdat Jezus er in kome? Het geloof luistert. De 
Heer wilde de Samaritaansche vrouw van het begin tot 
het einde toe eenvoudig tot een hoorderes maken. Zij 
mocht spreken, en zij doet het; doch wat getuigen hare 
woorden anders, dan dat verstand, geweten en hart voor 
Jezus geopend was. En toen hare ziel aldus bereid i s , 
komt Hij-zelf er met al zijne volheid in wonen. Het is deze 
luisterende stemming des geloofs, welke wij meer moeten 
zoeken te verwezenlijken, vooral bij het onderzoeken van 
deze diepzinnige en heilige onderwerpen. 

Wij hebben uu in het kort met de Evangelisten het 
onderling verband beschouwd tusschen de verschillende 
deelen dezer groote verborgenheid in het leven van onzen 
Heer Jezus Christus, den Zoon van God. Met andere woorden, 
wij zijn met de engelen en met de discipelen geweest te 
Bethlehem, in den hof van het graf en op den Olijfberg. 
En terwijl wij nu de »Handelingen der apostelen" opslaan, 
zal het ons treffen, dat de harten der apostelen vervuld 
zijn met, en hunne prediking uitgaat van het feit, dat Jezus 
van Nazareth, de verachte en gekruiste mensch op aarde, 
nu in den hemel is Petrus vooral verbindt al de kracht 
en de genade, die toen uit den hemel aan het Joodsche 
volk geopenbaard werd, aan het groote feit: »de hemelvaart 
van Jezus van Nazarath." 

Bij de uitstorting des Heiligen Geestes, is de profetie 
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van Joel de gepaste, ja, de noodzakelijke tekst van Petrus 
rede. Maar de wijze, waarop hij er over spreekt, is , dat 
hij er Jezus van Nazareth, den gekruiste, in ziet. Hij 
verklaart, dat de man, die in hun midden door teekenen 
en wonderen van God betoond was, thans in den hemel is, en 
als de God, waarvan de profeet spreekt, nu den beloofden 
Heiligen Geest had uitgestort. Daarenboven zegt hij, dat 
diezelfde de Heer is, in wiens naam nu de zaligheid ge
predikt werd, en wiens dag eenmaal ten oordeel zou komen. 

Waar Johannes in Jezus op aarde den Zoon uit den 
schoot des Vaders in zijne volmaakte, onbezoedelde heer
lijkheid aanschouwt, daar ziet Petrus den Zoon des menschen, 
den Nazarener, die op aarde veracht en verworpen was geweest, 
in den hemel gezeten, om genade, kracht en zaligheid 
mede te deelen. 

Zoo vinden wij ook in het volgende hoofdstuk, dat Petrus 
in den naam van Jezus van Nazareth, die door de menschen 
verworpen, maar in den hemel verheerlijkt was, den bede
laar aan de schoone poort des tempels geneest, door het 
geloof in dien naam; en bij deze gelegenheid verklaart de 
apostel, dat de hemel dienzelfden Jezus had ontvangen en 
zou houden tot op het oogenblik, dat zijne vernieuwde 
tegenwoordigheid tijden van verkoeling en herstelling met 
zich zouden jrengen. Gedagvaard voor de overheden en 
schriftgeleerden, betuigt Petrus, dat deze versmade Jezus 
van Nazareth de steen is, die door de bouwlieden veracht is 
en tot «een hoofd des hoeks" is geworden in den hemel. 

Dit is de naam en het getuigenis, waarmede de apostelen 
altijd vervuld zijn, hetzij wij hen tegenover de machten 
der aarde zien verschijnen, ofte midden van het lijden der 
menschlieid zien handelen. Daarin lag al hunne wijsheid, 
hunne deugd en kracht. En diezelfde Jezus is de eenige 
grond van hun vertrouwen in de tegenwoordigheid van God. 
Hij, die zwak en veracht was in het oog van menschen, 
»het heilig Kind Jezus", tegen wien Israël en de heidenen, 
Herodes en Pilatus, de overheden en de koningen der 
aarde zich hadden verzet, is het voorwerp van hun geloof 
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en de grond van hun hoop voor God. Zij kennen Hem 
nu in het heiligdom, gelijk zij Hem voorheen te midden 
der menschen gekend hebben. En zie, op welke verschillende 
gronden zij zich van dien naam bedienen. Met volle zekerheid 
pleiten zij er op ten behoeve van nooddruftigen; met onver
schrokkenheid strijden zij er voor tegenover de wereld, en 
met groote teederheid — »uw heilig Kind Jezus" — pleiten 
zij op dien naam bij God. En de plaats, waar zij dien 
naam voor God noemen, wordt bewogen, en zij zijn vervuld 
met den Heiligen Geest. Alle kracht wordt thans in den 
hemel aan dien naam toegekend, evenals vroeger op aarde 
alle macht er uit voortvloeide. De bedelaar aan de poort 
des tempels was er door genezen, en de sterke wind van 
boven gezonden, beweegt de plaats, waar zij bidden, ja, 
wat meer is, de wereld en de hel worden er door beroerd; 
want hoogepriesters en Sadduceërs zijn vervuld met boosheid, 
en werpen hen, die van dien naam getuigen, in de 
gevangenis. 

Met dit al is Petrus niet beschroomd , ook de diepe ver
nedering te doen uitkomen van dien Jezus, van wien hij 
telkens opnieuw de verhooging in den hemel verkondigt. 
Dit is zeer treffend in zijne eerste predikingen; Jezus was 
verworpen, overgeleverd, verloochend, versmaad, gekruist, 
gedood geweest! Hij ontziet zich niet, om zulke taal te 
bezigen. Doch tevens roemt hij in den verachten naam van 
«Jezus van Nazareth," en heeft dezen gedurig op zijne 
lippen. Al de smart en de smaad, onder welken vorm ook, 
die de «Vorst des Levens," de «Heilige en Eechtvaardige," 
in zijn hart, in zijn lichaam, of wel in zijne omstandig
heden hier beneden onderging, worden door hem doorloo-
pen en herinnerd, in zijnen levendigen en krachtigen stijl, 
doortrokken van de zalving des Heiligen Geestes. In dien 
Jezus beroemt hij zich in zijne eerste prediking. (Zie 
hoofdst. 2 en 6.) En hij verklaart Hem, wien zij alzoo 
hadden behandeld, volgens Gods raad »een Heer en Chris
tus te zijn." Dat een mensch in den hemel Davids Heer 
was, het zaad van Abraham tot een zegen geschonken; 
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dat de beloofde Profeet, die aan Mozes gelijk zou zijn, 
nu ten hemel was opgevaren; dit alles verkondigde hij met 
vrijmoedigheid. 

En gelijk de zalving des Heiligen Geestes Petrus tot 
dit getuigenis in staat stelt, zoo geeft ook liet vol zijn 
des Heiligen Geestes dezelfde kracht aan Stefanus. (Zie 
hoofdst. 7.) Spreekt Petrus van Jezus in den hemel, Stefa
nus ziet Hem aldaar. De prediker verkondigt Hem zonder 
vrees, de martelaar aanschouwt Hem onbeneveld. »Maar 
hij vol zijnde des Heiligen Geestes, en de oogen houdende 
naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande 
ter rechterhand Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de heme
len geopend, en den Zoon des menschen staande ter rech
terhand Gods." 

Aldus geeft de Geest aan zijne verschillende getuigen 
Jezus in den hemel te aanschouwen. Heerlijk is het hierbij 
te kunnen voegen, dat het voor Petrus even zeker als 
voor Stefanus was, dat Jezus in den hemel is, hoewel 
Petrus die verborgenheid alléén door »de zalving des Gees
tes" zag, en Stefanus haar werkelijk aanschouwde. Moch
ten ook wij die verborgenheid meer in diezelfde kracht 
kennen, opdat wij er nu reeds in het licht des Geestes 
van genieten mogen, gelijk wij er ons later in den hemel 
voor eeuwig in zullen verlustigen. 

Welk een uitgestrekt, aanbiddenswaardig tooneel is er 
alzoo voor het geloofsoog geopend! Wij aanschouwen den 
band tusschen hemel en aarde, tusschen God en zondaren, 
tusschen den schoot des Vaders en de kribbe te Bethlehem, 
tusschen het kruis van Golgotha en den troon der Majes
teit in den hemel. Zou het menschelijk verstand zich ooit 
zulke dingen hebben kunnen voorstellen ? En toch is deze 
verborgenheid een levende, eeuwige werkelijkheid. «Nu 
dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst 
is nedergedaald in de nederste deelen der.gaarde? Die 
nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre 
boven alle hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou." 
De Heilige Geest had den God der heerlijkheid in het 
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kind te Betlilehem geopenbaard; en nu betuigt Hij, dat alle 
macht en genade uit den hemel gevonden wordt in, en afdaalt 
van den verheerlijkten mensch in den hemel! Welke god
delijke verborgenheden, die alle menschelijk begrip te 
boven gaan! »Wie zeggen de menschen, dat ik de Zoon 
des menschen ben?'' Dit was de vraag des Heeren in de 
dagen zijner vernedering; en het eenige gepaste ant
woord was: »Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden 
Gods." En later, toen den apostelen bij hunne prediking 
gevraagd werd: »Door wat kracht, of door wat naam 
hebt gijlieden dit gedaan?" kon het goddelijk antwoord 
zijn: «Door den naam van Jezus Christus, den Nazarener, 
dien gij gekruist hebt, welken God van de dooden heeft 
opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond." 

Dit is Jezus, altijd dezelfde Jezus! Hij heeft de herin
nering aan zich »in de nederste deelen der aarde" gelaten, 
en heeft die opwaarts gevoerd, «verre boven al de hemelen." 
Hij vervult alle dingen! God is geopenbaard geweest op 
aarde, de mensch is in den hemel. Dat God hier op aarde 
in zijne volle heerlijkheid geweest is, dat de Zoon uit den 
schoot des Vaders onder de kinderen der menschen was, 
heeft het geloof in vroeger dagen verstaan. Dat de mensch 
thans in den hemel is, uit alle versmading, verachting en 
vernedering van het aardsche tooneel daarheen gegaan, 
is aan het geloof geopenbaard in deze dagen. Het geloof 
neemt de verborgenheid aan, dat het dezelfde Jezus is; 
dat >• Hij die nedergedaald is, dezelfde is, die opge
varen is." 

De heerlijke geschiktheid van Jezus voor de daden en 
de roeping van zijn middelaarswerk wordt verklaard door de 
vereeniging zijner twee naturen in één en denzelfden Persoon. 
Hij die werd ontvangen en geboren uit de Maagd, was 
Immanuel, dat is »God met ons" «Want een kindisons 
geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is 
op zijnen schouder; en men noemt zijnen naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst." 
Hij, die tot de Joden sprak, en toen als mensch slechts 
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even boven dertig jaren telde, was »eer dan Abraham." 
(Joh. 8.) Het volmaakte werk van Christus in elke daad 
zijner bediening, in al wat Hij deed en leed, en in alles 
wat Hij nog doet, is het werk van zijn gansche Persoon. 

Dit is de verborgenheid, Het geloof neemt die aan met 
volle verzekering des harten. En het geloof verstaat nog 
meer van die verborgenheid, en luistert met verstand en 
blijdschap naar de woorden: » Gerechtvaardigd in den Geest, 
gepredikt onder de heidenen, en geloofd in de wereld." 
Hoewel God geopenbaard is in het vleesch, is Hij gerecht
vaardigd in den Geest. Alles in Hem was volmaakt zedelijk 
schoon; alles was volgens Gods hart, en oneindig, onbe
schrijfelijk Gode waardig. Wij behoeven een rechtvaardig-
making buiten ons, want in ons is niets in zich zelf recht
vaardig. In Jezus was alles rechtvaardig; geen woord, geen 
gedachte, geen beweging, die niet een Gode welgevallige 
offerande, een liefelijke geur was. Hij was even heilig 
onder het hart der Maagd, als in den schoot des Vaders; 
even onbesmet als God en als Mensch; even rein te mid
den van 's werelds bezoedeling, als toen Hij dagelijks 
's Vaders welgehagen was vóór den aanvang der wereld. 
Het geloof erkent en verstaat daarom, dat de arbeid en het 
lijden, de dood en de opstanding van dien gezegenden Ver
losser — «God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd 
iii den Geest" — niet was voor hem zei ven, als zulks behoe
vende, maar enkel voor zondaren, opdat Hij»den heidenen 
gepredikt en in de wereld geloofd zou worden. In het 
offer, dat Hij volbracht, in de gerechtigheid, die Hij 
bewerkte en aanbracht, wordt Jezus aan zondaren voor
gesteld, zelfs aan de meest verwijderden, wie zij ook zijn 
mogen, Jood of Heiden, opdat zij op Hem hun vertrouwen 
zouden stellen, en door Hem van hunne rechtvaardigmaking 
verzekerd zouden zijn. (wordt vervolgd.) 
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De geschiedenis van oude Betje. 

»Hebt gij nooit de geschiedenis van oude Betje ge
hoord?" vroeg ik aan een vriend, die mij een treurig verhaal 
deed van huiselijk ongeluk. •> Niet? Dan zal ik ze u ver
halen. Ze werd mij meegedeeld door een jonge dame, die 
;ik op een badplaats ontmoette." 

«Eenige jaren na mijne bekeering," zoo verhaalde 
jufvrouw F . , 11 behaagde het den Heer, mij aan het werk
zame leven te onttrekken, en mij twee jaren lang aan het 
ziekbed te kluisteren. Die werkeloosheid viel mij zeer hard; 
mijn gedurig gebed tot God was om herstel van gezond
heid en kracht, om weer zieken te kunnen bezoeken, en 
onwetenden te kunnen onderwijzen. Wanneer deelnemende 
vrienden mij bezochten, was mijn telkens herhaald verzoek, 
dat zij zouden bidden om mijn herstel en om geloof, dat 
de Heer mij zou genezen. 

Toch werd ik niet beter. Omtrent het einde van het 
tweede jaar, ontving ik het bezoek van een christen, die 
mij onbekend was, maar die, door Gods genadige leiding, 
de plaats bezocht, waar ik woonde. Hij las en bad met 
mij; hij had medegevoel met mijne smart; hij luisterde 
naar mijne klachten. Ik klaagde hem mijn zwak geloof, 
dat , zooals ik meende, de oorzaak was van mijne voort
durende zwakheid. 

»Jufvrouw F.", zeide hij, toen ik met spreken geëindigd 
had, «hebt gij nooit de geschiedenis van Betje, de oude 
zwavelstokkenvrouw gehoord ?" — »Neen, ik heb nooit van 
haar gehoord."— »Oude Betje," zeide hij daarop, »werd 
op vergevorderden leeftijd tot de kennis van Jezus gebracht. 
Van het oogenblik harer bekeering dacht zij nooit genoeg 
te kunnen doen voor Hem, die haar zoo onuitsprekelijk 
lief gehad, en haar door zijn bloed gewasschen had van al 
hare zonden. Zij ging rond goed doende. Zij was altijd 
bereid van haren Heer en Meester te spreken tot allen, 
die zij ontmoette. Zij verpleegde de zieken, zocht de bedroef
den op, bedelde voor de armen en voor de heidenen; zij ga? 
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aan hen, die armer waren dan zij zelve, een gedeelte van 
hetgeen zij aan de mildheid van christelijke vrienden te 
danken had. Kortom, zij was altijd overvloeiende in het 
werk des Heeren. 

Maar te midden van dien gezegenden werkkring, vatte 
zij een hevige verkoudheid, die door rhumatiek werd ge
volgd, waardoor zij het bed moest houden. Daar lag zij 
nu hulpeloos en alleen. De eene dag volgde op den anderen; 
de eene week na de andere ging voorbij , maanden ver
liepen , en nog lag zij daar; en zij lag er, geloof ik, totdat 
de Heer haar thuis haalde. 

Maar de oude Betje was even gelukkig op haar ziekbed, 
als te midden van hare drukke bezigheden. Zij was veel 
in het gebed; zij zeide liederen en bijbelplaatsen op; zij 
overdacht de dingen, die zij geleerd had over het Vader
huis, waar zij spoedig verwacht werd. 

Eens werd de oude Betje bezocht door een vriend, die 
haar vele jaren gekend had. Hij was verwonderd, de eens zoo 
bedrijvige en nuttige oude vrouw zoo gelukkig op haar 
ziekbed aan te treffen, en zeide tot haar: »Ik verwachtte 
niet, Betje, je zoo geduldig te vinden; het moet een groote 
beproeving zijn voor iemand, die altijd zoo graag werk
zaam was, hier te liggen, en niets te kunnen doen." 

• In het geheel niet, mijnheer; in het geheel niet," 
antwoordde de oude Betje; »toen ik gezond was, hoorde ik 
den Heer iederen dag tot mij zeggen: »Betje, ga hiernaartoe; 
Betje, ga daarnaartoe; Betje, doe dit; Betje, doe dat;" en 
ik deed het zoo goed als ik kon; en nu hoor ik Hem 
iederen dag zeggen: «Betje, lig stil en hoest." 

Jufvrouw F . vertelde mij deze geschiedenis, zooals zij 
die van haren bezoeker gehoord had; en zij deelde mij tevens 
mede, dat zij een diepen indruk op haar gemaakt had. 
Zij begon in te zien, dat het eigenwil en geen geloof was, 
die haar zoo deed verlangen om beter te worden en weer 
werkzaam te kunnen zijn; zij verootmoedigde zich voor 
trod, en bad, dat Hij haar mocht leeren zijnen wil te zoe
ken en niet haar eigen wil. Zij werd rustig, gelukkig en 
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tevreden op haar ziekbed, en bijna onmiddellijk daarna be
haagde het den Heer haar de gezondheid weer te geven, 
welke zij nog bezat, toen ik haar ontmoette. 

«Neem mijn juk op u , en leer van Mij, dat ik zacht
moedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor 
uwe ziel. Dit gevoelen zij in n , hetwelk ook in Christus 
Jezus was." 

Het Lam Gods. 
O Lam van God! 

Voor zondaars kwaamt G' op aarde; 

Gij, Schepper van 't heelal, 
Gij werdt geboren in een stal. 

Voor wie daalt Gij, o Heer! 
In armoe, dood en graf ter neer? 

De Bruid, U , Heer! gegeven, 
Om steeds met U te leven, 

Met U te deelen 't heerlijk loon. 

Zij bracht TT van Gods troon. 

O Lam van God 
Gij Bron van hemelvreugde! 

Gij zijt ons eenig deel, 
Aan U behooren wij geheel. 
Gij kocht ons door uw bloed; 

Gij gaaft Uw Geest in ons gemoed. 
Uit liefde kwaamt Gij neder, 
Zij brengt tot U ons weder; 

Wat is des hemels heerlijkheid, 

Als gij er, Heer! niet zijt? 

Heer Jezus kom! 
Wij wenschen U te aanschouwen, 

Uw godlijk aangezicht, 
O Heer! bestraald met hemelsch licht; 

Gij, die, als 's Vaders beeld, 
Zijn hart en zijnen hemel deelt. 

Wij hijgen, Heer! U tegen 
Op moeite volle wegen, 

Tot U volmaakt wordt dank gebracht, 

O Lam, voor ons geslacht! 
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De Zoon van God. 
(Vervolg van bladz. 61.) 

De tijd zou ons ontbreken, wilden wij Gods Woord, 
van boek tot boek, over deze verborgenheid nagaan; maar 
na de Handelingen der Apostelen, geeft ons de zendbrief 
aan de Hebreen ten dezen opzichte het meeste onderricht. 
»Opgenomen in heerlijkheid", ziedaar wat wij van het 
begin tot aan het einde in die goddelijke openbaring lezen. 
Elk hoofdstuk van dit bewonderenswaardig geschrift, elk 
punt van beschouwing geeft ons den opgevaren Jezus te 
zien. De brief begint er terstond mede: »De Zoon, het 
afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld 
zijner zelfstandigheid," wordt ons, *> nadat Hij de reinigmaking 
onzer zonden door zichzelven heeft te weeg gebracht," 
voorgesteld »als gezeten aan de rechterhand der Majesteit 
in de hoogste hemelen,'' hebbende d&ar een uitnemender 
naam dan de engelen geërfd, en recht hebbende op een 
troon, die in eeuwigheid zal bestaan, wachtende slechts in 
die plaats der hoogste macht, totdat zijne vijanden tot een 
voetbank zijner voeten gesteld worden. 

Het tweede hoofdstuk doet ons hetzelfde voorwerp uit 
een ander oogpunt zien. Hij, die heiligt, en zich neerge
bogen heeft, om het zaad van Abraham aan te nemen, en 
de plaats eens broeders voor hen te vervullen, is in zijne 
aangenomen menschheid in den hemel teruggekeerd, om 
daar voor ons als een barmhartig en getrouw Hoogepriester 
te verschijnen. J a , de brief is zoodanig met deze gedachte 
vervuld, dat ditzelfde hoofdstuk ons Jezus ten tweeden male 
voorstelt, volgens Psalm 8,»een weinig minder dan de engelen 
geworden," doch nu »met eer en heerlijkheid gekroond." 

Hoofdstuk 3 en 4 vormen een tusschenzin, slaande op het 
voorafgaande; doch ook daar wordt Christus op dezelfde 
wijze ons voorgesteld. In zijne menschheid hier op aarde is Hij 
va. alle dingen, gelijk als wij, verzocht geweest, uitgenomen 
de zonde; doch nu is Hij, de Zoon van God, door de 
hemelen doorgegaan, om ons genade en hulp uit het heilig
dom, ter bekwamer tijd, te schenken. 

xiv 5 
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In de volgende drie hoofdstukken, die over het Priester
schap handelen, vinden wij hetzelfde. De Zoon wordt ver
klaard een Priester geworden te zijn, hooger dan de 
hemelen. Hij was gekomen, om op aarde uit den stam van 
Juda geboren te worden, en zich in de dagen zijns vleesches 
te heiligen; doch nu is Hij opgevaren ten hemel, »om 
een oorzaak der eeuwige zaligheid te zijn voor allen, die 
Hem gehoorzamen." Evenzoo is het in hoofdst. 8 en 9, 
welke over de verbonden handelen. Wij zien Jezus in den 
tabernakel in den hemel »den waren tabernakel, dien de 
Heer heeft opgericht en geen mensch." 

In het tiende hoofdstuk, waar het slachtoffer de hoofd
gedachte is, wordt ons dezelfde ten hemel gevaren Jezus 
voor oogen gesteld. Hij, die kon zeggen: «Zie ik kom!" 
is, nadat Hij zondaren geheiligd heeft in het lichaam, 
dat Hem op aarde was toebereid, weder ten hemel gevaren; 
en heeft een weg voor ons geopend, waardoor wij met 
alle vrijmoedigheid in het Heiligdom in Gods tegenwoor
digheid, door het bloed van Jezus, mogen ingaan. 

Hiermede eindigt het leerstellige gedeelte van dezen 
brief; doch wel verre van zich niet meer met het denk
beeld, dat den geheelen brief beheerscht, bezig te houden, 
hooren wij terstond wederom spreken over Christus en den 
hemel. In de waarschuwingen, die volgen, vinden wij Jezus 
wederom voorgesteld als »den Leidsman en Voleinder des 
geloofs, Jezus, die voor de vreugde, die Hem voorgesteld 
was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en 
is gezeten aan de rechterhand des troons van God." In 
dit nieuwe karakter is Hij alzoo in den hemel verschenen — 
het leven des geloofs, zoowel als alles, wat Hij leed en 
deed voor ons in zijne goddelijke genade, heeft hem daar 
gebracht. In den hemel verschijnt Jezus voor het oog des 
geloofs. Hadden wij slechts zintuigen, om zulk een heer
lijkheid te onderscheiden, en een hart om er van te ge
nieten , dan zouden wij verstaan, dat de hemel met een 
geheel nieuwen en vroeger onbekenden glans schittert, sedert 
Jezus daar gekomen is met al de rechten en in al de 



67 

hoedanigheden, die Hij zich op aarde, en dat voor ons 
zondaren, heeft verkregen. 

Ziedaar de verborgenheid — het aannemen van vleesch 
en bloed door den Zoon, waardoor Hij de losser van het 
zaad van Abraham is geworden, en daarop de hemelvaart 
van dien verheerlijkten Persoon. »God is geopenbaard in 
het vleesch, is opgenomen in heerlijkheid." De Heilige 
Geest houdt ons deze heerlijke waarheden voor oogen, 
gelijk Hij die voor het welbehagen en de heerlijkheid 
Gods, volgens Gods eeuwigen raad, heeft geformeerd. 
»Het Woord, dat vleesch geworden is," waarvan Johan-
nes spreekt, is ook het: «iets goeds, dat uit Nazareth is 
voortgekomen." (hoofd. 1.) De Immanuël in Mattheüs is 
dezelfde als het kind, dat ter aanbidding in de kribbe van 
Bethlehem lag. (hoofd. 1 en 2.) In het midden van den 
troon wordt een Lam gezien, staande als geslacht. (Openb. 5.) 
In Hem, van wiens lippen wijsheid vloeide, geschikt voor 
de meest, gewone zaken van het dagelijksche leven, was 
Degene te vinden, die, in de verborgenheden van het 
goddelijk Wezen, de grondslag was van al den raad Gods. 
(Spreuk. 8.) In den braambosch te Horeb was de God 
Abrahams; in de wolkkolom der woestijn was de heerlijk
heid; in den gewapenden man bij Jericho was de overste 
van de heirscharen des Heeren; in den vreemdeling, die 
Gideon op zijn dorschvloer bezocht, en Manoach op zijn 
akker, is die God, wien alléén de aanbidding der gan
sene schepping toekomt. Dit zijn eenige bewijzen, die in 
genade en ter heerlijkheid Gods getuigen, dat het hoogste 
en het laagste nauw aan elkander verbonden is. »Niemand is 
opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen 
is, namelijk de Zoon des menschen, die in den hemel is." 

Hoe schoon vinden wij dit denkbeeld in den brief aan 
de Efeziërs terug. »Nu dit: Hij is opgevaren, wat is het, 
dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste deelen 
der aarde." De waardigheid van Hem, die ten hemel is 
gevaren; de plaats, die Hij bekeedt; de bediening, die Hij 
vervult, alles draagt zulk een uitstekend karakter, dat 

3* 
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het ons zegt, dat Hij, die nedergedaald is , reeds in den 
hemel, »ver boven alle dingen" was; gelijk geschreven 
staat: «Die uit den hemel komt, is boven allen." Doch eer 
Hij ten hemel opvoer, heeft hij de reinigmaking onzer zonden 
door zich zelf teweeg gebracht, heeft Hij dengene te niet 
gedaan, die het geweld des doods had, en heeft Hij verlost 
al degenen, die den duivel onderworpen waren. In deze 
hoedanigheden ging Jezus ten hemel; en opgevaren zijnde, 
vervult Hij den waren tabernakel, het heiligdom in den 
hemel, dat God opgericht heeft en geen menscb, om ons 
daar een eeuwige erfenis te verzekeren, en de hemelsche 
dingen te reinigen. (Hebr. 8 en 9.) 

Wie kon in zulk een heerlijkheid en kracht opvaren als 
Hij, die reeds in den hemel was geweest »boven allen ?" 
»Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook 
eerst is nedergedaald?" Het werk, dat Jezus volbracht, 
zegt ons wie Hij is. Zelfs zijn lijden iii zwakheid en ver
nedering meldt ons de goddelijke heerlijkheid zijns per-
soons. — Hierop volgt: »Die nedergedaald is, is dezelfde 
ook, die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij 
alle dingen vervullen zou." Deze woorden getuigen van 
de onmetelijkheid zijner souvereiniteit, gelijk de andere ons 
de grootheid zijns persoons hebben geopenbaard. In zijn 
werk, in zijne omwandeling op aarde, in zijne over
winningen zijn de hoogste en de laagste plaatsen door 
Jezus bezocht. Hij is op aarde geweest, in de nederste 
deelen der aarde. Hij was in het graf, den zetel van de 
macht des doods. Thans is Hij in de hoogste hemelen, ver
heven ver boven alle overheid en macht. Aldus wordt zijn 
rijk en zijne heerschapppij voor het geloofsoog ten toon 
gespreid. Geen tinne des tempels, geen hooge berg, kan 
zulk een schouwspel opgeleverd hebben. Maar aan het 
geloof wordt het geschonken. »Die nedergedaald is, is 
dezelfde ook, die opgevaren is ver boven al de hemelen, 
opdat Hij alle dingen vervullen zou." 

Het is dezelfde Jezus, Immanuël, de Zoon, en echter 
onze broeder uit het zaad Abrahams. Wij moeten de twee 
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naturen in dezen Heerlijke en Volzalige niet verwarren. In 
het geloof buig ik mij voor de waarheid, dat Hij, die hei
ligt, deel genomen heeft aan vleesch en bloed. Ik erken 
met mijn gansche hart de waarachtige menschheid in zijn 
Persoon; doch het was geen onvolmaakte menschheid, die 
eenigerwijze in den toestand of onder de gevolgen der 
zonde lag. Ik verlustig mij in de taal des Heiligen Gees-
tes, die van den «mensch Christus Jezus," spreekt. De 
mensch, die gehoorzaam is geweest, is ons als grond en 
voorwerp der gerechtigheid geschonken. (Rom. 5 : 15.) De 
opgestane mensch is het onderpand onzer opstanding. (1 Kor. 
15 : 20.) De mensch, die opgevaren is, is de zekerheid, 
dat onze belangen elk oogenblik voor God in den hemel 
behartigd worden. (1. Tim. 2 :5 . ) De mensch, die straks 
uit den hemel terug zal komen, maakt de vastheid en 
blijdschap uit van het toekomende koninkrijk. (Ps. 8.) 
Doch ik herhaal het: de persoon van Christus in zijne 
onverbreekbare eenheid moet in het oog gehouden worden. 
Het volmaakte werk van Christus in elke daad zijner 
bediening, in al wat Hij deed en leed, en in alles wat 
Hij nog doet, is het werk van zijn gansche Persoon. Die 
gansche Persoon hing aan het kruis. Die Persoon was 
het slachtoffer, en in dien Persoon was de Zoon, »God 
bovenal te prijzen in der eeuwigheid." Hij gaf den geest 
over l), hoewel Hij stierf onder het oordeel Gods tegen de 
zonde, en hoewel Hij door de handen der booze menschen ge
kruist en gedood werd. En dit is een oneindige barmhartigheid. 

Het was Jezus zelf, geliefden! van het begin tot het 
einde. Hij betrad dien verborgen weg alleen en zonder 
iemands hulp. Niemand dan Hij, »God geopenbaard in 
het vleesch," had dien weg kunnen bewandelen. De Zoon 
uit den schoot des Vaders werd hier beneden het Lam 
voor het altaar, en daarna bereikte het geslachte Lam 
de plaats der heerlijkheid ver boven al de hemelen. Het 
is zijn Persoon, die kracht en waarde aan alles geeft. 

1) Zoo staat er in het oorspronkelijke — 7Ta.pe.dwe. T0 7TVe.flfia. — en niet: 
Hij gaf den geest. 

7Ta.pe.dwe
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Dienen alleen zou niet gebaat hebben — lijden, sterven, 
opstaan noch hemelvaart zou gebaat hebben, ware Jezus 
niet degene geweest, die Hij is. Zijn Persoon is de Rots
steen, en daarom is zijn werk volmaakt. Het is de ver
borgenheid der verborgenheden. Doch bedenken wij wel, 
dat Jezus ons niet wordt voorgesteld als een voorwerp 
van redeneering, maar als voorwerp van geloof, liefde, ver
trouwen en aanbidding. 

God en mensch, hemel en aarde worden in deze ver
borgenheid gelijkelijk voor het geloofsbegrip geplaatst. 
God is hier op aarde geweest, en dat geopenbaard in het 
vleesch, en de verheerlijkte mensch is thans daarboven in 
den hemel. Het verband tusschen deze verheven waarheden 
heb ik getracht in bijzonderheden te beschouwen; en deze 
beschouwing is voorzeker geschikt, om de hemelsche en eeu
wige dingen meer nabij ons te brengen en meer wezenlijk 
voor onze harten te maken. Het vleesch met zijne begeer
lijkheid en wereldschgezindheid verhindert ons dikwijls om 
de heerlijkheid daarvan te genieten; maar de afstand zelf is 
verdwenen; wij zijn Hem nabij gebracht. Nadat Jezus ten 
hemel was gevaren, vertoont Hij zich aan Stefanus, even 
buiten de stad der Joden; en verschijnt Hij op den weg 
aan Saulus van Tarsen, terwijl Hij van Jeruzalem naar 
Darnaskus reist; en hoewel ons nu zulk een aanblik van 
de heerlijkheid niet geschonken wordt, zoo wordt nogtans 
de nabijheid en de wezenlijkheid dier heerlijkheid voor 
ons hart verlevendigd en bevestigd door de beschouwing 
dezer groote verborgenheden. 

En zal niet het koninkrijk van Christus op aarde de 
tentoonstelling zijn van deze wondervolle vereeniging van 
God en mensch, van hemel en aarde? Voorzeker; want 
hemel en aarde zullen op hunne verschillende wijze ge
tuigen en verkondigers zijn van deze verborgenheid. «Dat 
de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge." 
De gemeente, met den verhoogden en verheerlijkten Mensch 
in den hemel vereenigd, zal ver boven alle overheden en 
machten verheven zijn. De ladder, die Jakob zag, zal op-
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gericht staan; en de Zoon des menschen zal het middelpunt 
zijn zoowel als de steun van alle hemelsche en aardsche 
heerlijkheid. De openbaring der kinderen Gods zal de 
gansche schepping vrij maken van de dienstbaarheid der 
verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid. De hemelsche 
stad (de bruid, de vrouw des Lams) zal nederdalen van 
den hemel, en de koningen der aarde zullen hunne heer
lijkheid daarin brengen; terwijl zij aan de aarde onder 
hare voeten zal geven de wateren van hare rivier, de 
bladen van haar boom, en het licht harer heerlijkheid. 
Engelen rondom den troon zullen zeggen: »waardig is het 
Lam, dat geslacht is," en alle schepsel dat in den hemel 
is, en op aarde, en in de zee, zal dankzegging en eer 
en heerlijkheid en kracht geven, »Hem, die op den troon 
zit, en het Lam in alle eeuwigheid." De volken zullen 
geen oorlog meer leeren. » Het hout van Juda en het hout 
van Efraïm zullen te zamen gevoegd worden, en zij zullen 
één eenigen koning hebben." (Ezech. 37.) "En het zal te 
dien dage geschieden, dat Ik verhooren zal, spreekt de 
Heer; Ik zal den hemel verhooren, en die zal de aarde 
verhooren, en de aarde zal het koren verhooren, mitsgaders 
den most en de olie; en die zullen Israël verhooren." 
(Hos. 2 : 20, 21.) Wat zijn dit anders dan de gezegende 
vruchten, die in het toekomstige koninkrijk zullen geoogst 
worden van de vereeniging tusschen God en den mensch, 
waarin wij ons nu reeds mogen verblijden. De grond van 
al deze openbaringen in hemel en op aarde, onder 
engelen, menschen, schepselen, j a , in de schepping zelve, 
wordt te Bethlehem, in den hof van Jozef van Arimathéa 
en op den Olijfberg gevonden. 

Mocht ons hart dit onderricht des Geestes verstaan! Moch
ten wij deze heerlijke verborgenheden met heilige aandacht 
beschouwen, evenals de engelen in de velden van Bethlehem 
en bij het graf van Jezus; mochten wij meer treden in de 
gedachten der discipelen op den Olijfberg, toen zij hunne 
oogen naar den hemel hielden, om hun ten hemel gevaren 
Meester na te staren. (Zie Luk. 24: 44—52.) Zij vierden 
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toen, evenals Israël in Lev. 2 3 : 9—14, het feest »van de 
garf der eerstelingen." 

Jezus, de ware eersteling, was juist ingezameld geworden; 
als hun goddelijke Meester had Hij hun den verborgen 
zin van die garf der eerste vruchten, dat wil zeggen de 
beteekenis zijner opstanding, uitgelegd. Zij zien hun opge-
wekten Heer ten hemel varen, en vieren feest als ware het 
een brandoffer.»En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar 
Jeruzalem met groote blijdschap." Voorzeker, wel mogen 
wij zeggen: »De verborgenheid der godzaligheid is groot: 
God is geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd 
in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder 
de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in 
heerlijkheid." 

Jezus werd op heerlijke wijze verhoogd, zoowel als opge
nomen in heerlijkheid. Hij trad in het licht van de hoogste 
hemelen; maar Hij ging daar in den luister, die Hem eigen 
was; en thans is Hij daar met een heerlijk lichaam, het 
voorbeeld van hetgeen ons lichaam eens zal zijn. De ware 
menschheid is in de hoogste hemelen, maar het is een ver
heerlijkte menschheid. Doch hoewel verheerlijkt, zoo is het 
nogtans de waarachtig menschelijke natuur. Jezus is in 
den hemel met hetzelfde lichaam, waarin Hij hier op aarde 
gewandeld heeft. Dit is »het heilige," dat door den Heiligen 
Geest in den schoot der Maagd gevormd is. Dit is de 
«Heilige," die, in het graf zijnde, geen verderving heeft 
gezien. Dit is »het lichaam," dat voor ons opgeofferd is, 
en waarin Hij onze zonden gedragen heeft op het hout. 
Diezelfde natuur, waarin Hij alle versmading, verachting 
en lijden gedragen heeft, is nu verheerlijkt gezeten in den 
hemel. Het lichaam, dat doorboord is, is hetzelfde, dat 
aller oog zal zien. Die tabernakel zal nooit ter zijde gesteld 
worden. De persoon van Christus, die ook zijne mensche
lijke natuur insluit, zal eeuwig het voorwerp van goddelijke 
vereering, lof en aanbidding uitmaken. 

Jezus' tegenwoordige toestand is die der hoogste heer
lijkheid, ver boven de gansche schepping Gods verhe-
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ven, en boven eiken naam, die kan genoemd worden. 
Hij werd opgenomen met onuitsprekelijke liefde en met 

grenzenlooze aanneming van God den Vader, nadat Hij het 
plan van Gods genade tot verlossing van zondaren volkomen 
had ten uitvoer gebracht. 

Hij werd opgenomen in triomf, nadat Hij de gevangenis 
gevangen genomen en de overheden en machten uitgetogen 
had; en Hij nam daar zijne plaats in aan de rechterhand 
der Majesteit in de hoogste hemelen, bekleed met al de 
macht, die Hem in hemel en op aarde gegeven was. 

Hij werd opgenomen als het hoofd van zijn lichaam, de 
gemeente, zoodat deze uit de volheid der Godheid, die 
lichamelijk in Hem woont, opwast met goddelijken wasdom 
door den Heiligen Geest, die ons is gegeven. 

Hij werd opgenomen als in een tempel, om daar in de 
tegenwoordigheid van God voor ons te verschijnen, en 
daar te zitten als de bedienaar van den waren tabernakel en 
om altijd onze Voorspraak te zijn, en op deze en andere 
wijzen van genade voor den troon ons te dienen. 

Hij werd opgenomen als onze Voorlooper in het huis 
des Vaders, om daar woningen te bereiden voor de kinde
ren, die God Hem gegeven heeft, opdat zij ook zijn mogen, 
waar Hij is. 

Voorts zittende in den hemel, zit Hij daar als wachtende. 
Jezus wacht om te verschijnen, ten einde zijne heiligen 
te ontmoeten in de lucht, opdat zij voor eeuwig met Hem 
zijn mogen. Hij wacht totdat Hij opnieuw gezonden zal 
worden, om tijden der verkoeling aan de aarde te brengen 
door zijne tegenwoordigheid. En Hij wacht, totdat zijne 
vijanden tot een voetbank zijner voeten gesteld worden. 

Koud is onze liefde, en klein onze kracht; maar als 
beginsel weet ik niets, dat op waardiger wijze aan zulke 
blikken van het geloof beantwoordt, dan den geest der 
toewijding, die ons met Paulus doet zeggen: »Ik weet 
vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben," 
en dien geest van verlangen, die naar Hem doet uitzien, 
en zegt: «Kom, Heere Jezus! J a , kom haastelijk." 
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Geliefden! onze God en Zaligmaker heeft aldus door 
onverbreekbare banden zijne menschheid aan zijne Godheid 
verbonden. Zijn eigen blijdschap en heerlijkheid, zoowel 
als zijn raad en sterkte, verzekeren de duurzaamheid er 
van voor eeuwig. God-mensch, hoe onverklaarbaar die 
vereeniging ook zij, Hij-zelf heeft haar gevormd; ja Hij 
heeft die vereeniging in zichzelven daargesteld; het geloof 
neemt het aan, en de verloste zondaar rust in vrede en 
veiligheid op de Eots der eeuwen. 

Mochten deze overdenkingen er toe bijdragen om die 
groote onderwerpen des geloofs meer toegankelijk en wezen
lijk voor ons te maken. Zij blijven onvruchtbaar, indien zij 
onzen Heer niet in onze gedachten verheerlijken, en Hem 
opnieuw dierbaar aan het hart maken. 

(Wordt vervolgd..} 

Maak u op, trek naar Bethel! 
Deze woorden bevatten een diepe, praktische waarheid, 

waarbij wij een oogenblik de opmerkzaamheid onzer lezers 
wenschen te bepalen. Zij toonen ons op de duidelijkste 
wijze aan, dat God ons steeds binnen de ons eenmaal ge
stelde grenzen terugbrengt. Met andere woorden: wanneer 
God ons tot iets geroepen heeft, en wij uit zwakheid of 
ontrouw onze plaats verlaten, dan zal Hij ons altijd weder
om in dezelve terugbrengen, 't Is waar, Hij draagt ons 
met groot geduld, en wacht met langmoedigheid en genade; 
maar Hij rust niet, voor en aleer wij onze plaats weer 
ingenomen hebben. Hij kan ons niet aan onszelven over
laten, omdat Hij ons zoo onuitsprekelijk liefheeft. 

Toen Petrus aan het meer van Genezareth bekeerd 
werd, verliet hij alles, en volgde Jezus na; en toch klonken 
hem van de lippen des ten hemel varenden Meesters de 
laatste woorden in de ooren: »Volg mij!" Dit was niets 
anders dan het terugbrengen binnen de oorspronkelijke 
grenzen. Het hart van Jezus kon met niets minder tevre
den zijn; en evenzoo moest geen der zijnen iets anders 
willen. Aan het meer Genezareth begon Petrus zijn Heer 
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en Meester te volgen. Doch wat gebeurde daarna? Jaren 
gingen voorbij; Petrus struikelde menigmaal; hij ver
loochende zijnen Heer; en keerde eindelijk tot zijne schepen 
en netten terug. En wat volgde er toen ? Petrus werd 
volkomen hersteld; en toen hij in dezen toestand aan de 
zee van Tiberias in de nabijheid van zijnen liefhebbenden 
Meester stond, moest hij het korte en beslissende woord uit 
zijnen mond vernemen: » Volg gij mij!" Petrus werd binnen 
de oorspronkelijke grenzen teruggebracht. Hij werd er toe 
gebracht, om te leeren, dat het hart van Jezus niet ver
anderd was, en dat Hij daarom ook geen verandering in 
het hart zijns discipels, geen verwijdering van de hem 
aangewezen plaats kon dulden. 

Ditzelfde vinden wij in de geschiedenis van den patriarch 
Jakob. Bepalen wij daarbij eenige oogenblikken onze aan
dacht. In de laatste helft van Genesis 28 wordt ons de 
plaats aangegeven, welke de Heer en Jakob innamen. Wij 
lezen daar: »En Jakob toog uit van Berséba, en ging naar 
Haran. En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte, 
want de zon was ondergegaan; en hij nam van de steenen 
dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en leide zich te 
slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en ziet, een 
ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den 
hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij 
op en neder. En ziet, de Heer stond op dezelve, en zeide: 
Ik ben de Heere, de God van uwen vader Abraham, en de 
God van Izak: dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik u 
geven, en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der 
aarde, en gij zult uitbreken, westwaarts en oostwaarts, en 
noordwaarts en zuidwa arts; en in u en in uw zaad zullen 
alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, 
Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij 
trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land: want 
Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, het
geen Ik tot u gesproken heb." 

Dit was derhalve de gezegende plaats, waar de God 
van Abraham, Izak en Jakob den armen vluchteling 
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beloofde, hem en zijn zaad te zullen gedenken, — de plaats, 
waar de gedenkwaardige woorden vernomen werden: »Ik 
zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen 
Ik tot u gesproken heb." Dit was de verzekering, waar
door de Heer zich tegenover Jakob verbond, en welke 
Hij letterlijk vervuld heeft en vervullen zal, hoezeer ook 
aarde èn-JieL-zich daartegen mogen verzetten. Het zaad 
van Jakob zal eenmaal het gansche land Kanaan als zijn 
eeuwig erfdeel in bezit nemen. Wie toch zou den Heer 
in de volvoering zijner raadsbesluiten kunnen verhinderen? 

Richten wij nu onzen blik op Jakob. »Toen nu Jakob 
van zijnen slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de 
Heer aan deze plaats, en ik heb het niet geweten! En 
hij vreesde, en zeide: Hoe vreeselijk is deze plaats! Dit 
is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels! 
Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien 
steen , dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette 
hem tot een opgericht teeken, en goot daar olie boven op. 
En hij noemde den naam dier plaats Beth-El. (*) En 
Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met 
mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen 
weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om 
te eten, en kleederen om aan te trekken, en ik ten huize 
mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zoo zal de Heer 
mij tot een God zijn. En deze steen, dien ik tot een opgericht 
teeken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles, wat 
gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven." 

God verpandde zijn woord aan Jakob binnen de grenzen 
van Bethel; en dit pand moet eenmaal, al zou hemel en 
aarde vergaan, in zijne gansche uitgestrektheid ingeruild 
worden. De Heer openbaarde zich niet alleen aan den 
armen vluchteling, maar Hij verbond zich aan hem door 
een band, welken geen macht ter wereld kan verbreken. 
En wat doet Jakob? Hij wijdt zich aan dezen God toe, 
en legt de belofte af, dat de plaats, waar hij zich in zulk 
een openbaring verblijden, en waar hij zulke heerlijke en 

(*) Beth-JEl wil zeggen: huis Gods. 
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groote beloften vernemen mocht, een Godshuis zou worden. 
Hierop vlogen jaren voorbij — twintig lange jaren — jaren 
vol wederwaardigheden, vol lijden en beproevingen — jaren, 
waarin Jakob de troostelooze ervaringen van een niet-vrij-
gemaakte ziel maakte. Doch de God van Bethel waakte 
over zijnen armen dienstknecht, en verscheen hem te midden 
zijner beproevingen, en zeide: »Ik ben de God van Bethel, 
waar gij het opgerichte teeken gezalfd hebt, waar gij Mij 
een gelofte beloofd hebt. N u , maak u op, vertrek uit dit 
land, en keer weder in het land uwer maagschap." (Gen. 
3 1 : 13.) God had de oorspronkelijke grenzen niet vergeten; 
en daarom mocht zijn dienstknecht ze ook niet vergeten. 
God had Jakob lief, en daarom kon Hij niet toelaten, dat 
hij verwijderd bleef van de plaats, waar Hij hem zegen 
beloofd had. Hij waakte over den toestand zijns harten; en 
daarom gaf Hij hem bevel naar Bethel terug te keeren. 

Hoe heerlijk is dit! Welk een bemoeienis heeft God, 
de Almachtige, met een armen aardworm! O, mocht dit 
kostelijke bewustzijn meer wonen in onze harten! Het is, 
helaas! zoo weinig het geval. Wij zijn bereidwillig genoeg 
om de genadebewijzen onzes Gods aan te nemen; maar wij 
denken er zoo weinig aan, dat wij ons gansche leven den 
Heer moeten toewijden. En toch niets minder dan dat is 
zijn verlangen. Hij is met niets minder tevreden. Hij wil 
ons geheel voor zich hebben. Dat is zijne vreugde, zijn 
welbehagen. En als wij in onze zwakheid ons hierheen en 
daarheen wenden, dan leidt Hij ons op teedere, liefdevolle 
wijze terug. Zijne liefde straalt ons gedurig tegen; en op 
de een of andere wijze zegt zij tot ons: »Ik ben de God 
van Bethel, waar gij het opgerichte teeken gezalfd hebt, 
waar gij Mij een gelofte beloofd hebt." Op zulke wijze 
handelt Hij met ons, terwijl wij struikelend en hinkend 
ronddwalen. Hij doet ons gevoelen, dat, gelijk wij niets 
doen kunnen zonder zijne liefde, Hij voor zijn doen onze 
liefde eischt. Zijn werken en handelen ten onzen gunste 
is wonderbaar. O, mochten toch de geloovigen in onze 
dagen achtgeven op de roepstem van den Geest van Chris-
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tus, als Hij zegt: »Gij hebt uwe eerste liefde verlaten. 
Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, 
en doe de eerste werken." (Openb. 2 : 4 , 5 . ) «Gedenkt der 
vorige dagen!" (Hebr. 10 :82 . ) »Welke was dan uwe 
gelukachting?" (Gal. 4 : 15.) 

Wat is dit anders dan het terugroepen tot de oude gren
zen, waarvan men zich verwijderd heeft? Wel is waar 
moest dit niet noodig zijn. De heiligen hadden nooit hunne 
oorspronkelijke grenzen moeten verlaten. Maar zij hebben 
het gedaan, en daarom vernemen wij de genadige roep
stem van onzen Heer. Men zou kunnen zeggen, dat een 
beproefde liefde beter is dan de eerste liefde. Wij stemmen 
dit toe; maar is het niet een onloochenbaar feit, dat de 
eerste stappen in de navolging van Jezus gepaard gaan 
met een eenvoudigheid, een ernst, een frischheid, een har
telijkheid, welke uit vele oorzaken later ontbreken? Wij 
worden koud en onverschillig; de wereld oefent invloed 
op ons hart, en verstikt ons geestelijk leven; de natuur 
krijgt op de een of andere wijze de bovenhand, en doodt 
ons geestelijk gevoel, dempt onzen ijver en benevelt ons 
oog. Heeft geen mijner lezers zich in dit opzicht te be
schuldigen? En zou het in zulk een geval niet een groote 
genade zijn, als hij in dit oogenblik tot de oude grenzen 
teruggebracht werd? Ongetwijfeld. Welnu, wij kunnen 
verzekerd zijn, dat het hart van Jezus steeds op onzen 
terugkeer wacht. Zijne liefde is onveranderlijk. Daarom, 
geliefde broeders! hoezeer ook uwe vroegere liefde verflauwd, 
en de overgave uws harten aan Hem verminderd moge 
zijn, sta op, en keer tot Hem weder. Wacht niet! toef 
niet! Werp u aan de voeten van den liefdevollen Heiland, 
en stort uw hart voor Hem uit! Als Jezus niet de liefde 
van uw hart bezit, dan verlangt Hij ook niet de werken 
uwer handen. Hij zegt niet: «Mijn zoon! geef mij uw 
geld, uw tijd., uwe talenten, uwe kracht, uw pen, uw 
tong, uw hoofd:" al deze dingen kunnen Hem niet bevre
digen. Maar Hij zegt: «Mijn zoon! geef mij uw hart." 
Zoodra het hart aan Jezus gegeven is, dan is alles in orde. 
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Heeft Jezus een plaats in ons hart, dan zullen ook onze 
werken en wegen, ja , alles aan zijn rechte plaats zijn. 

Doch keeren wij tot Jakob terug. In hoofdst. 33 ont
moeten wij hem bij de stad Sichem, waar hij allerlei 
lijden ontmoet. Zijn huis wordt onteerd, en zijne zonen, 
die hunne wraak aan de schenders zijner eer koelen, brengen 
zijn leven in het grootste gevaar. Jakobs ziel is vol van 
bitterheid. Hij is bedroefd en verslagen; maar toch herinnert 
hij zich niet, dat hij niet op zijn plaats is. Hoe groot 
de moeielijkheden ook waren, nogtans was zijn oog te 
beneveld om te zien, dat hij niet binnen de oude grenzen 
was. Helaas! hoe dikwerf is dit ook met ons het geval. 
V/ij verlaten zoo dikwijls de plaats door den Heer ons 
aangewezen; en hoewel de veelvuldige vruchten onzer 
struikelingen aan alle kanten opschieten, zoo heeft de ons 
omringende atmosfeer zoozeer ons oog verblind, en is ons 
geestelijk gevoel zoozeer afgestompt, dat wij niet kunnen 
onderscheiden, hoe diep wij gezonken zijn, en hoe ver 
wij ons van den Heer verwijderd hebben. 

En God sprak tot Jakob: »Maak u op, trek op naar 
Bethel, en woon aldaar, en maak daar een altaar dien 
God, die u verscheen, toen gij vluchttet voor het aange
zicht van uwen broeder Ezau." (Gen. 35: 1.) Ziedaar Gods 
wijze van handelen. Indien wij met Jakob gesproken hadden, 
wij zouden hem vermaand en bestraft hebben. Wij zouden 
hem gevraagd hebben: »Waarom zijt gij naar Sichem ge
gaan?" Doch God handelt in zijne liefde geheel anders. 
Zonder een enkel woord van berisping, zegt Hij eenvou
dig: »Maak u op, trek op naar Bethel.*' En juist deze 
handelwijze werpt een lichtstraal in de duistere ziel 
van Jakob, waardoor hij bekwaam wordt zich en zijn 
huis te oordeelen. Zoodra toch wordt hij uitgenoodigd 
naar Bethel te gaan, of hij zegt tot degenen, die in 
zijn huis waren: »Doet weg de vreemde goden, die in 
het midden van u zijn, en reinigt u , en verandert uwe 
kleederen; en laat ons ons opmaken, en trekken naar Bethel; 
en ik zal daar een altaar maken dien God, die mij ant-
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woordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest 
is op den weg, dien ik gewandeld heb." 

Dit is het terugbrengen tot de grenzen, die God 
aangewezen heeft. Het is de herstelling eener ziel. Jakob 
gevoelde, dat hij geen valsche goden en geen onreine 
kleederen naar Bethel kon medenemen. Zulke dingen pasten 
voor Sichem, maar niet voor Bethel. En Jakob deed 
alzoo, en ging naar Bethel, en noemde de naam der plaats: 
»E1-Beth-El," dat is : »God, het huis Gods." Dit was inder
daad een volkomene herstelling. Jakob was van zijne oude 
dwaalwegen teruggekeerd, en wel tot dezelfde plaats, die 
hij verlaten had. Met groot geduld had God hem jaren lang 
gedragen; doch met niets minder kan Gods hart voldaan 
worden dan met de stipte volbrenging van zijn bevel: 
«Maak u op, trek op naar Bethel!" 

Waarde lezer! ik heb behoefte u enkele vragen voor 
te stellen. Zegt uw geweten u misschien, dat gij de tegen
woordigheid van Jezus verlaten hebt en van Hem afgedwaald 
zijt? Ontdekt gij in uw hart een toenemende koudheid en 
onverschilligheid? Zijt gij, wat uw zedelijken toestand 
betreft, tot bij Sichem gekomen? Heeft uw hart vreemde 
goden nagewandeld, en zijn uwe kleederen bezoedeld gewor
den? O , bedenk dan, dat de Heer uw terugkeer vurig 
wenscht! J a , Hij verlangt er naar, dat gij nog heden 
terugkomt. Hij zegt op dit oogenblik tot u : »Maak u op, 
trek op naar Bethel!" Gij zult niet gelukkig zijn en geen 
zekere schreden doen, zoolang gij deze heerlijke roepstem 
niet ten volle gehoor verleend hebt. Daarom ik bid u : 
keer terug! Maak u op, en stel iederen hinderpaal ter zijde; 
werp al uwe valsche goden weg, en verander uwe kleede
ren! Ga tot Jezus, die u liefheeft met een liefde, waarvan 
aarde noch hel u kan scheiden, en die niet eer voldaan 
is, totdat gij binnen de oude grenzen zijt teruggekeerd! 
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Volkomen verlossing1. 

De mensch, die tot God is gebracht, heeft door het 
geloof vergeving zijner zonden, hij is verlost door het bloed 
van Christus. Daarna is het echter van het hoogste belang , 
de uitgestrektheid en de volmaakheid dier verlossing 
te leeren verstaan. Bij vele geloovigen, voornamelijk bij 
jeugdige christenen, ontbreekt deze kennis. Voor hen zijn 
dus hoofdzakelijk deze regelen geschreven, ofschoon zij, 
door Gods genade, voor allen, zelfs voor onbekeerden 
tot opwekking kunnen dienen. 

Gelijk een kind veel kan leeren door voorbeelden, zoo 
kan ook de jeugdige christen, met betrekking tot de 
kennis der goddelijke waarheid, veel leeren door de voor
beelden en afbeeldingen des Ouden Verbonds. Het is 
hoofdzakelijk in het tweede boek van Mozes, dat wij een 
zeer treffend voorbeeld vinden van den weg der verlossing. 

Beschouwen wij eerst den toestand van het volk Israël in 
dien tijd. Zij werden onderdrukt door het harde juk der 
dienstbaarheid; zij zuchtten onder de ijzeren roede van Farao. 
Wij lezen in Es 3 : 7, 8: » Ik heb zeer wel gezien de ver
drukking mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun ge
schrei gehoord, van wege hunne drijvers, want Ik heb hunne 
smarten bekend. Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het 
verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit 
land " Is dit niet een juiste beschrijving van den toestand 
van den mensch ? Is de mensch niet van natuur een dienst
knecht des Satans? Ach, hoe ontzettend is de ellende, die 
door de zonde is te weeg gebracht! De mensch geloofde Satan; 
hij wantrouwde God, en viel; die val was diep — van de heer
lijke vrijheid in Eden tot de ellendige slavernij des Satans. 

God hoorde echter het gejammer der ellende en des 
noods. Welk een treffend bewijs van de waarheid, dat God 
voor ons is. Hij kwam neder om te verlossen, toen de 
arme mensch hopeloos verloren was. Hij bracht verlossing 
door zijne gerechtigheid, toen er niemand was om te redden. 
«Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat 
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God zijnen eeniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, 
opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, 
niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad, en zijnen Zoon gezonden heeft, tot een verzoe
ning voor onze zonden." (1 . Joh. 4 : 9 , 10.) O, mochten 
wij toch meer rusten in die volmaakte liefde! De slavernij 
van de kinderen Israëls, hunne ellende en Gods trouwe 
liefde heeft Hem bewogen om tot hen neder te komen. 
Wij lezen in Ex. 2 : 23 , dat zij zuchtten en schreeuw
den , maar zij zagen niet op tot God. God echter zag neder 
op hen. »God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan 
zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En 
God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen.'' 
(Exod. 2 : 24, 25.) J a , alles kwam van God, bij Israël 
was niets. God hoorde — God gedacht — God zag aan — 
God kwam neder om te verlossen. Hij openbaarde zich 
vol liefde en mededoogen als de vriend der onderdrukten. 

Geliefde lezer! was het niet evenzoo met u? God hoorde 
uw zuchten. Vol erbarming en liefde kwam Hij neder; 
j a , ware Hij niet gekomen om ons te verlossen, wij zouden 
tot in alle eeuwigheid hebben gezucht en geweend. Hij is 
gekomen; Jezus is voor onze zonden gestorven, eer wij 
nog geboren waren. Onze verlossing is daarom volkomen; 
want vóór de grondlegging der wereld heeft God ons 
uitverkoren in Christus, »in wien wij hebben de verlossing 
— de vergeving onzer zonden." 

Vervolgen wij nu het voorbeeld in Ex. 2. God had aan 
Mozes zijne erbarming en liefde bekend gemaakt; en zond 
hem tot Israël met de boodschap der verlossing; doch de 
kinderen Israëls wisten nog niets van Gods wonderbare 
genade. Eerst nadat Mozes Aaron had ontmoet, werd de 
blijde boodschap der verlossing aan het volk meegedeeld. 
»En het volk geloofde, en zij hoorden, dat de Heer de 
kinderen Israëls bezocht, en dat Hij hunne verdrukking 
zag, en zij neigden hunne hoofden en aanbaden." (Ex. 2 : 
31.) En gij, toen gij nog zuchttet onder de slavernij der 
zonde, hoe weinig dacht gij aan het raadsbesluit der liefde 
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Gods! Eerst toen de Geest Gods u. bestraalde, was »het 
geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods." 

In Ex. 5. word de toestand des volks nog drukkender 
en ondraaglijker. Zij smachtten naar verlossing; zij 
wenschten den Heere, hunnen God, te offeren, maar 
hunne lasten werden vermeerderd. Zij ontvingen geen 
stroo meer, en konden hunnen arbeid niet voltooien. 
Hoe smartelijk voor de ziel, zulke ervaringen te maken. 
De kinderen Israëls wilden tichelsteenen maken, maar er 
was geen stroo. Men wil het goede doen, maar het 
kwade is daar; men wil aanbidden, men beijvert zich de 
geboden der wet te volbrengen, maar men zucht onder 
de slavernij, en er is geen verlossing. Hoe lang was de 
arme Luther bezig met deze tichelsteenen! Waart gij er 
ook mee bezig, lieve lezer? Zoo j a , dan zult gij verstaan, 
dat «de ambtlieden der kinderen Israëls zagen, dat het 
kwalijk met hen stond, dewijl men zeide: »gij zult niet 
minderen van uwe tichelsteenen, van het dagwerk op zijnen 
dag." (vs. 19.) Zoo gingen zij voort', van dag tot dag, 
onder zwaren druk en veel zuchtens. — Vergeet echter 
niet, dat de verlossing niet werd ondervonden gedurende 
het maken der tichelsteenen in Egypte; en evenmin kan 
de goddelijke verlossing verstaan worden door hen, die 
door ervaringen willen leven. Misschien zijt ook gij in 
dezen toestand. Gij moogt geloofd hebben in de blijde 
boodschap des Evangelies; gij moogt vurig verlangen God 
te aanbidden; gij moogt wenschen de zonde en den duivel 
te vlieden; maar de volkomen verlossing hebt gij niet 
leeren verstaan. Gij hebt geen vrede; gij moet altijd belij
den: ik heb geen kracht om te volbrengen wat ik wil. 
Gelijk het volk Israëls geen stroo had, hebt gij geen 
kracht. De Satan stelt u nu voor, de geboden der 
wet te volbrengen. De drijvers van Farao zijn een treffend 
beeld van hen, die de wet prediken om verlost te worden! 

«Zoo gaat nu heen, arbeidt; doch stroo zal u niet gege
ven worden: evenwel zult gij het getal der tichelsteenen 
leveren." (Ex. 5 : 18) «Zoo gaat nu heen en werkt; indien 

ö* 



84 

gij de wet niet volbrengt, kant gij niet behouden wor
den." — In Ex. 6 zien wij, dat de beloften Gods volstrekt 
geen verlichting gaven, terwijl het volk zuchtte onder den 
verschrikkelijken last van het maken der tichelsteenen. In 
vers 1—8 vinden wij de heerlijke uitdrukking van Gods 
liefde: »Ik heb gehoord het gekerm. — Ik heb gedacht aan 
mijn verbond. — Ik ben de Heere. — Ik zal u uitleiden. — 
Ik zal u aannemen. — Ik zal u tot een God zijn. — Ik 
zal u brengen in dat land. — Ik zal het u geven. — Ik 
ben de Heere." En toch, hoe kostelijk die beloften ook zijn 
mogen, zij geven niet de minste verlichting bij den 
zwaren arbeid der tichelsteenen. «Zij hoorden naar Mozes 
niet, van wege de benauwdheid des geestes, en van wege 
de harde dienstbaarheid." (vs. 8.) 

De ziel, die ontdekt, maar nog onder de wet is, 
zal na langer of korter tijd dezelfde ervaringen maken. 
Men zegt dan: »Ja , de beloften Gods ziju zeer kostelijk, 
maar ik kan mijne roeping niet vervullen. Ik heb getracht 
voor God te leven en zijne geboden te volbrengen, maar, 
helaas! ik kom altijd te kort." Ach! zoolang de ziel 
onder de wet is, vindt zij niets dan afdwalingen en zonden, 
een beangstigd hart en treurige dienstbaarheid. Ieder kind 
Gods weet bij ervaring, hoezeer men geneigd is, steeds 
met zichzelven bezig te zijn. De oorzaak ligt hierin, 
dat men de volkomen verlossing niet verstaat. Doch, God 
zij geloofd! wij zijn niet onder de wet, gelijk de werklieden 
in Egypte, maar wij zijn in Christus, door wiens dierbaar 
bloed wij de verlossing hebben, de vergeving onzer zonden. 

God toont nu zijne macht in de plagen van Egypte, in het 
oordeel over den trotschen onderdrukker zijns volks, maar 
nog was er geen redding. Hier zien wij het oordeel van God 
in de laatste dagen, hetwelk ons wordt medegedeeld in het 
boek der Openbaring, waar ons wordt gemeld, dat de trot-
sche onderdrukker van het volk Gods zal worden verdelgd. 

Het moge ons verwonderen, dat geen enkele ziel ver
lost werd door de ontzachelijke openbaring van de macht 
Gods in Egypte; doch wij zien hetzelfde in het Evangelie. 
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Na de heerlijke openbaringen van de macht en de genade 
in het leven van Jezus, had de Heer nogtans alleen 
moeten blijven, indien er niets anders gebeurd ware. Hoe 
gezegend zijn leven, hoe groot zijne wonderen, hoe 
goddelijk zijne leer, hoe heilig zijn wandel ook waren, 
toch had niemand kunnen behouden worden, indien Hij 
niet gestorven was — Hij, de rechtvaardige voor de onrecht-
vaardigen. Zoo was het ook in Egypte. Wij hebben het 
mededoogen Gods gezien, zijne heerlijke beloften gehoord, 
de openbaring zijner ontzettende macht aanschouwd, doch 
geen enkele ziel werd verlost uit de slavernij, totdat het 
bloed des Lams was gestort. Bepalen wij nu onze aandacht 
bij het hoogst belangrijke twaalfde hoofdstuk van Exodus. 
Men moet inderdaad blind zijn, indien men niet ziet, dat 
daar de verlossing door het bloed van Christus wordt 
afgebeeld. »Want ook ons pascha is voor ons geslacht, 
namelijk Christus." (1 Kor. 5: 7.) Gelijk het lam zonder 
gebrek, één jaar oud, na een bewaring tot den veertienden 
dag dierzelfde maand, door de gansche vergadering ge
slacht werd, zoo heeft ook Jezus zichzelven Gode geofferd 
als het vlekkeloos reine Lam. In den nacht, toen het pascha 
werd geslacht, gaf Hij zich voor ons in den dood. »Ik 
heb grootelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat 
ik lijde." (Luk. 22: 15.) Waar is een liefde aan deze 
gelijk? Het bloed werd gesprengd aan de deurposten van 
het huis, en de Heer zeide tot de kinderen Israëls: »En 
dat bloed zal ulieden tot een teeken zijn aan de huizen, 
waarin gij zijt: wanneer Ik het bloed zie, zal ik ulieden 
voorbijgaan." (Ex. 16: 13.) God vervulde zijn woord. 
Geen enkele ziel, die in zijn woord geloofde, kwam in dien 
nacht om. God zeide: wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u 
voorbijgaan." Merken wij op, waarde lezer! dat het hier 
de vraag is, wat God ziet in het bloed van Christus, en niet 
wat gij ziet. Wij hebben dikwerf zulke beperkte beschouwin
gen over de waarde van Jezus verzoenend sterven. Vragen wij 
echter wat God ziet? Het kruis van Christus heeft voor God 
zulk een waarde, dat Hij Jezus, die zich als slachtoffer heeft 
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gegeven, verhoogd heeft tot de hoogste heerlijkheid. 
Welk een bewijs van liefde geeft ons het bloed des 

Lams! De dood van Christus openbaart de volkomen ge
rechtigheid Gods, zijnen toorn tegen de zonden, maar 
tevens zijne liefde voor zondaars. Hoe vertroostend 
is het te bedenken, dat God zijne gerechtigheid heeft 
bevestigd, en tegelijk zijne liefde betoond heeft in hare 
gansche volheid. Waarom waren de deurposten der kin
deren Israëls met bloed besprengd? God had hen lief. 
Waarom verlostte Hij alle mannen, vrouwen en kinderen, 
die in de huizen woonden, welke met het bloed besprengd 
waren? Hij had hen lief. Wat leest gij boven de deur
posten met het bloed besprengd?. «God is liefde." Het 
bloed is het bewijs van Gods liefde, maar tevens, dat er 
»zonder bloedstorting geen vergeving is." Waarom stierf 
Gods Zoon zulk een smadelijken dood? Waarom werden 
zijne handen en voeten doorboord? Waarom was er geen 
plaats, waar Hij zijn hoofd kon neerleggen? Zij, die Hem 
liefhadden, vloden, en zij, die Hem haatten, knersten de 
tanden tegen Hem. Waarom die duisternis van drie uren? 
Waarom die ontzettende klacht: «Mijn God! mijn God! 
waarom [hebt Gij mij verlaten?" In die uren van duisternis, 
toen God Hem verlaten had, droeg Jezus onze zonden, 
en betaalde den vollen prijs der verlossing. Zijn hoofd 
buigende, riep Hij: »het is volbracht." Vergeten wij toch 
nooit, dat onze zonden niet kunnen vergeven worden dan 
op grond van zijn kostbaar bloed! 

Vóór dien nacht van het pascha, in welken de eerst
geborenen in Egypte werden gedood, was geen enkel 
Israëliet verlost uit Egypte; doch na dien nacht bleef er 
geen enkel meer in slavernij! Treffende waarheid! De dood 
moest ondergaan worden; en het lam onderging den dood 
in hunne plaats, en de eerstgeborenen in Egypte stierven. 
Dood en oordeel hadden voor eeuwig mijn deel moeten 
zijn, maar het Lam Gods heeft in mijne plaats beiden 
ondergaan. Het bloed was gesprengd aan de deurposten; 
de Heer voerde hen uit Egypte. «Christus heeft eens 
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voor de zonden geleden, de rechtvaardige voor de onrecht-
vaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen." 

In Exodus 14 leeren wij de verlossing nog nader kennen. 
Vóór hen was de zee, achter hen de macht van Farao, 
en aan beide zijden de woestijn. Het volk was in groote 
vrees. »Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat 
vast, en ziet het heil des Heeren, dat Hij heden aan 
ulieden doen zal! want de Egyptenaars, die gij heden 
gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid." (vs. 14.) 
God schonk volkomen verlossing! De zee werd vaneen
gescheiden; zoodat de kinderen Israëls droogvoets door
gingen, en de vijanden, die hen vervolgden, kwamen om 
in de zee. Niet één Hebreër kwam om, en niet één 
Egyptenaar werd verlost. »Want als de wateren weder
keerden, zoo bedekten zij de wagenen en de ruiters van 
het gansche heir van Farao, dat hen nagevolgd was in 
de zee; er bleef niet één van hen overig." Welk een verlos
sing! Het maken der tichelsteenen, de harde dienstbaarheid, 
de onderdrukking in Egypte, alles had een einde. Wat 
moet het geweest zijn voor de kinderen Israëls, toen 
zij de Egyptenaren dood aan den oever der zee zagen. 

Het is een ontzettende toestand, als de bekommerde 
ziel de woedende golven des doods vóór zich, Satan en 
het zwarte zondenregister achter zich ziet. Hoe vreeselijk 
was het voor onzen Verlosser, toen de vorst der duisternis 
op Hem aankwam, toen de golven van Gods toorn over 
Hem kwamen, en er geen ontkomen was! Ach ! voor Hem 
was er geen doorgaan op het drooge. De gansche macht 
van den Satan, de ontzettende vijandschap der menschen 
kwam op Hem aan. Wat waren de heirlegers van Egypte 
in vergelijking met die ontzettende ure, toen al onze zon
den op Hem waren , en de slagen van Gods toorn op Hem 
aankwamen! Waarom stroomde het water des doods over 
zijne ziel ? Hij droeg alles vrijwillig, opdat wij droogvoets 
zouden gaan door dood en oordeel; »opdat Hij verlossen 
zou al degenen, die met vreeze des doods, door al hun 
leven, der dienstbaarheid onderworpen waren." (Hebr. 
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2 : 15.) Welk een volkomen verlossing! Hij is nu niet 
meer onder de golven van Gods toorn, maar Hij is op
gestaan uit de dooden. Al onze zonden zijn voor eeuwig 
uitgedelgd; en gelijk de Roode zee Farao en zijn gansene 
leger vernietigde, heeft Jezus hem, die de macht des doods 
had, dat is den duivel, tenietgedaan. 

De toestand van Israël was nu een geheel nieuwe. Zij 
waren gescheiden van Egypte; zij waren tot God gebracht, 
en konden nu het lied der verlossing zingen. (Exod. 15.) 
Vindt gij in dit lied ook de taal van uw hart, lieve lezer? 
Kunt gij u ook alzoo verblijden in de volkomen verlossing? 
Hebt gij verstaan, wat de Heilige Geest u leeren wil 
door deze geschiedenis? Is niet de toestand van ieder kind 
Gods, ook van het zwakste, geheel veranderd door den 
dood van Jezus, liet Lam Gods? Is niet de macht der 
zonde en des duivels overwonnen en vernietigd door Hem, 
die in onze plaats is gestorven? Voorwaar, toen de kinderen 
Israëls terug zagen op de Roode zee en op de doode 
lichamen hunner vijanden, hoopten zij niet verlost te 
worden, maar waren zij volkomen verzekerd verlost te zijn. 
Kan ik het ledige graf van Jezus aanschouwen, en dan 
hopen verlost te worden? Het werk der verlossing is vol
bracht. De kinderen Israëls zongen:» De Heer is hoogelijk 
verheven! Het paard en zijnen ruiter heeft Hij in de zee 
geworpen. De Heer is mijne kracht en lied, en Hij is 
mij tot een heil geweest." Ieder woord getuigt van zeker
heid en blijdschap. Kan de Christen nu niet met vertrou
wen zeggen: «Dankende den Vader, die ons bekwaam 
gemaakt heeft, om deel te hebben aan de erve der heiligen 
in het licht; die ons getrokken heeft uit de macht der 
duisternis, en overgezet heeft in het koninkrijk van den 
Zoon zijner liefde; in wien wij de verlossing hebben door 
zijn bloed, de vergeving der zonden." (Kol. 1 : 12—14.) 

Israël was gescheiden van Egypte door de Roode zee. 
Israël was dood voor Egypte, en de Egyptenaars waren dood 
voor Israël. Waarde lezer! zijt gij door den dood van 
Christus niet op dezelfde wijze der wereld gestorven? Uit 
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het egyptische leger was niemand overgebleven, om een 
steen te werpen op het verloste volk van God! Gelooft 
gij, dat de kracht van Christus bloed zóó onmetelijk groot 
is, dat geen enkele zonde u kan toegerekend worden? 
Het is de dood van Jezus, die u voor altijd heeft geschei
den van de zonde, de wereld, en den duivel. J a , dood 
en oordeel, zonde en Satan, wereld en alles ligt achter 
u; en gelijk Israël aan den oever der zee het loflied zong, 
zoo kunnen wij het loflied der verlossing aanheffen. 

ïs dit niet een gelukkig en gezegend standpunt? Wel
licht zult gij zeggen: Ik geloof dit alles, maar toch ben 
ik niet meer zoo gelukkig, als toen ik pas bekeerd was. 
Dit kan zeer goed zijn; de oorzaak hiervan is, dat uw 
hart en uw oog toen op Christus gevestigd was, en gij nu 
met uzelven bezig zijt. Is dit zoo, dan zijt gij terugge
keerd tot de wet; en dit verstoort den vrede des gemoeds; 
al beschouwt gij ook de wet niet als middel ter verlossing, 
maar als richtsnoer voor uwen wandel. Indien gij het 
maken van tichelsteenen beschouwt als regel des levens, 
dan leidt dit weer tot treurige slavernij. Nooit heb ik 
iemand gezien, die de wet tot regel des levens stelde, en 
daarbij den vrede met God in waarheid genoot. De 
Israëlieten waren volkomen verlost van het juk der dienst
baarheid ; en evenzoo heeft de dood van Christus de ge-
loovige Joden volkomen verlost van de dienstbaarheid der 
wet. Ik zeg: de Joden; want het is een groote dwaling 
en geheel in strijd met de Schrift, dat alle menschen 
onder de wet zijn. Van Adam tot Mozes was er geen wet; 
zij werd gegeven aan de kinderen Israëis 4S0 jaren na 
de belofte aan Abraham, die bevestigd is aan zijn zaad. 
(Gal. 3.) De Joden waren onder de wet; »zij is om der 
overtredingen wil daarbij gesteld." Het gebod is gegeven om 
den mensch te overtuigen van zonde, en om de behoefte 
naar verlossing te bewerken. De Joden, die onder de wet 
waren, zijn verlost van de wet door den dood van Christus. 
» Christus heeft ons verlost van den vloek der wet." (Gal. 3 : 
13.) «Wanneer de volheid des tijcis gekomen is, heeft God 
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zijnen Zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden 
onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de wet waren, 
verlossen zou." (Gal. 4 : 4 , 5.) De verlossing van de wet 
was even volmaakt als de verlossing van de zonde en 
van den vloek. In Rom. 7 leeren wij dezelfde waarheid. 
De geloovige is door het lichaam van Christus der wet 
gedood, en, volgens Rom 6: 2 is hij der zonde gestor
ven. Verstaat men, wat het is onder de wet te zijn, dan 
verstaat men ook, wat het zegt verlost te zijn van 
de wet. De geschiedenis van het maken der tichelsteenen 
zal het ons duidelijk maken. De bebreeuwsche slaaf was 
verantwoordelijk om te doen , wat hij niet kon. De mensch 
onder de wet is ook verantwoordelijk om te doen, wat hij 
niet kan volbrengen. Merken wij op, dat Israël zichzelven 
in dien toestand had gebracht. (Ex. 19.) Een iegelijk, het
zij Jood of Christen, die zich onder de wet plaatst, is 
verantwoordelijk om haar te volbrengen, en ondervindt, 
dat hij het niet kan. De wet is heilig, rechtvaardig en 
goed; de mensch is verloren, vleeschelijk, verkocht onder 
de zonde. Wil hij het goede doen, zoo ligt het kwade 
hem bij; en in dien toestand is men zeer ongelukkig. Hij 
doet, wat hij haat; en wat hij doen wil, kan hij niet 
volbrengen. Gij zegt misschien: -Juist zoo is het bij mij." 
Gij waart nooit onder de wet gelijk Israël; en toch plaatst 
gij u , gelijk de Christenen uit de heidenen in Galatië, weder 
onder het juk der dienstbaarheid, en daarom is het niet te 
verwonderen, dat gij ongelukkig en ter neder gebogen uwen 
weg gaat. Uw leven is een treurige slavernij. Gij erkent, dat 
gij de geheele wet moet volbrengen, en omdat gij in ieder 
gebod te kort komt, zijt gij soms der vertwijfeling nabij. 

Welnu, indien de dood van Christus degenen verlost, die 
onder de wet waren, hoe zou het dan mogelijk zijn, dat wij, die 
nooit onder de wet waren, onder de wet zijn geplaatst ? Men 
zal misschien vragen: Indien de wet het richtsnoer des levens 
niet is, is er dan geen spraak van gehoorzaamheid ? Voorze
ker, doch dit beginsel is niet gelijk aan de wettische dienst
baarheid. De wet eischte van den mensch gehoorzaamheid, 
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maar zij gaf geen kracht om de geboden te volbrengen. Zij 
bracht niets dan verdoemenis; en uit dezen toestand zijn wij 
verlost. Daar de zonde en de dood doorgegaan zijn tot alle 
menschen, of zij onder de wet of zonder wet zijn, zoo 
zijn wij als zondaars geheel verlost uit den ouden toestand; 
en onze verantwoordelijkheid tegenover God is een geheel 
andere dan onder de wet. Wij zijn geen dienstknechten 
der zonde meer, maar kinderen Gods, geboren uit Hem, 
zijne natuur deelachtig, en de Heilige Geest woont in ons. 
«Overmits gij kinderen zijt, zoo heeft God den Geest zijns 
Zoons uitgezonden in uwe harten, die roept: Abba, Vader!" 
(Gal. 4 : 6.) En wat nog meer zegt, wij weten, dat het 
een eeuwige verlossing is. »Door zijn eigen bloed eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing te weeg 
gebracht hebbende." (Hebr. 9 : 12.) 

Bij de Israêllieten ware het mogelijk geweest, dat zij 
terugkeerden naar Egypte, maar door het bloed van 
Christus bezit de geloovige een eeuwige verlossing. Wie 
kan naar waarheid beschrijven, wat het is voor eeuwig 
verlost te zijn van de zonde, den dood en de verdoemenis. 
De oude mensch is met Christus gekruisigd, en mijn 
vorige toestand is voor altijd weggedaan. Bedenken wij 
toch wat het zegt »een eeuwige verlossing." Uwe zonden 
zijn voor eeuwig uitgedelgd; de dood des kruises heeft aan 
alles een einde gemaakt. Wij hebben geen onzekere hoop; 
maar wij weten, dat onze verlossing een eeuwige, is. Waar 
dit wordt verstaan, daar is vrede. Eerst na de verlossing 
uit Egypte, en niet eerder, maakte God de Israëlieten 
bekend met de rust van den sabbat. In Eden lezen wij van 
sabbatsrust, maar van Adam tot Mozes hooren wij niet 
meer van rust voor den mensch. Er kan geen rust voor 
den zondaar zijn dan door het bloed des Lams. De 
eeuwige verlossing geeft eeuwigen vrede. Gelooft gij dit? 
En rust gij alleen in het volbrachte werk van Christus? 
O, de Heer geve, dat wij zijn Woord steeds meer 
onderzoeken en zijne getuigenis steeds vaster gelooven! 
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Abraham en Lot. 
(Gen. 18, 19.) 

De verwoesting van Sodom en Gomorra is een voorbeeld 
van hetgeen geschieden zal, als de Heer komt. De menschen 
deden toen, alsof de wereld altijd zou blijven bestaan; 
en dit is ook nu nog de grootste zonde der wereld en het 
onwederlegbaar bewijs van haar ongeloof. (2 Petr. 3.) De 
menschen maken allerlei plannen met het oog op de toe
komst; terwijl de wereld toch, na den dood van Jezus, 
op geen enkelen dag kan rekenen. God wacht, totdat de 
goddeloosheid op de aarde haar toppunt zal bereikt hebben, 
totdat zij zich in haar volle licht geopenbaard en tentoon
gesteld heeft, en dan zal Hij het oordeel voltrekken. De 
wereld misbruikt evenwel deze lankmoedigheid van God 
tot een steun voor haar ongeloof. »Omdat niet haastelijk 
het oordeel over de booze daad geschiedt, daarom is het 
hart van de kinderen der menschen in hen vol om kwaad 
te doen." (Pred. 8 : 11.) Naar dit beginsel en op deze wijze 
handelt het ongeloof altijd. Dit was de geschiedenis van 
den mensch vóór den zondvloed en van de inwoners van 
Sodom en Gomorra. (Luk 17 : 26, 30.) 

De Gemeente heeft eigenlijk slechts één voorwerp, 
namelijk den verheerlijkten Christus in den hemel; daarom 
wordt de Christen geroepen, met het hart van de dingen 
dezer aarde gescheiden te zijn. Abraham, als pelgrim of 
vreemdeling op aarde, is een juist en heerlijk beeld van 
de geloovigen. (Hebr, 11.) Hij zag de beloften van verre; 
hij was er van overtuigd; hij omhelsde ze, en bekende, 
dat hij een vreemdeling op aarde was; en God schaamt 
zich niet, de God van zulke menschen genoemd te worden. 
Hij zou zich schamen, dezulken als zijn volk aan te 
nemen, die de wereld tot hun vaderland kiezen. Abraham 
z o c h t een vaderland. »En indien zij aan dat vaderland 
gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zou
den tijd gehad hebben om weder te keeren; maar nu zijn 
zij begeerig naar een beter, dat is, naar het hemelsche. 
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Daarom schaamt zich God hunner niet, om hun God 
genoemd te worden; want Hij had hun een stad bereid." 
(Hebr. 11 : 15, 16.) Abraham bezat in het land Kanaan 
alleen een graf. En omdat hij een getrouw dienstknecht 
van God was, zoo stelde God bijzonder belang in hem. 
Abraham wordt »de vriend van God" genoemd. (Jak. 2.) 
Zijne schreden verraden geen onzekerheid; hij gaat uit Ur 
in Ghaldéa; en later verlieten hij en de zijnen Haran. Zij 
togen heen, en kwamen in het land Kanaan. (Gen. 12.) Hoe 
ging het echter later met de vrouw van Lot. Zij verliet 
wel met het lichaam Sodom , maar niet met het hart; en 
de Heer Jezus herinnert zijne discipelen aan het oordeel 
dezer vrouw, daar Hij zegt: »Gedenkt aan de vrouw van 
Lot!" (Luk. 17: 32.) En bij wie is de Christenheid te 
vergelijken, bij Abraham of bij de vrouw van Lot? 

God deelt aan Abraham zijne gedachten mede over 
Sodom; en Abraham beantwoordt deze genade van God 
naar de hem verleende gave. Hij bidt hier niet voor zich-
zelven, zooals in hoofdst. 15, maar hij doet voorbede voor 
anderen. Het is een liefelijk tooneel, waarmede het 18de 

hoofdstuk begint. Hoewel Abraham aan Gods wegen en 
woorden gewend, en zich ten volle van de goddelijke tegen
woordigheid bewust was, zoo wacht hij nogtans met alle 
bescheidenheid, totdat het den Heer behaagt, zich te 
openbaren. En deze waarlijk roerende en gepaste eerbied 
van Abraham wordt van Gods wege met een treffende 
vertrouwelijkheid beloond, waardoor Abraham tot de heer
lijke, hem beloofde zegeningen voorbereid, -en voor die 
hartelijke gemeenschap met God gevormd werd, waar men 
zich in het geluk van a n d e r e n verheugt, en aan het 
lijden van a n d e r e n innig deelneemt. 

Voorwaar, Abraham bevond zich in het genot van de 
innigste gemeenschap met Jehova, die hem zijne raads
besluiten openbaarde, en niet alleen opnieuw en met 
grootere duidelijkheid van het beloofde zaad met hem sprak, 
maar hem ook het oordeel, dat over Sodom besloten was, 
mededeelde. Nu heeft God andere, rijker en geestelijker 
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middelen geopenbaard, om onze harten van zijne liefde te 
verzekeren; terwijl toen niets geschikter daartoe was 
dan zijne wegen met Abraham. God verschijnt hem in de 
vlakte van Mamre; Hij komt tot aan de deur zijner tent; 
Hij spreekt met hem met een bewonderenswaardige, neder-
buigende goepheid. God wilde op praktische wijze het hart 
van Abraham versterken; en wij behoeven waarlijk niet te 
zeggen, dat Hem dit gelukte; want Abrahams voorbede is 
er het duidelijk bewijs van. Voor ons heeft de Heer in zijne 
oneindige genade nog iets beters voorzien; Hij is gekomen en 
heeft zich in Jezus geopenbaard; en wij hebben de zekerheid, 
dat wij in Christus iemand bezitten, die voortdurend voor 
ons bidt. J a , wij zien ons zelfs in Christus in Gods tegen
woordigheid , en zijn door den Heiligen Geest in zulk een 
innige betrekking tot God gekomen, dat zelfs Abraham 
zich in een zoodanige niet kon verblijden, daar de grond
slag, waarop zulk een betrekking alleen rusten kan, nog 
niet gelegd was. — Het is wel mogelijk, dat wij, wat de 
verwezenlijking dezer betrekking aanbelangt, niet vele 
vorderingen hebben gemaakt; doch desniettegenstaande ïs 
dit een altijd voortdurend voorrecht, en in geen enkel 
opzicht geringer dan het zijn zal, als wij het niet meer 
door het geloof, maar 'm aanschouwen zullen genieten. 
De raadsbesluiten Gods zijn ons in zijn Woord geopenbaard; 
en de Heilige Geest is ons gegeven, opdat wij ze erkennen 
en genieten zouden. Wat ons menigwerf ontbreekt, is het 
eenvoudige en vaste geloof van Abraham. Hij vreesde de 
tegenwoordigheid van God niet. 

Als wij de heerlijkheid Gods in het aangezicht van 
Jezus gezien hebben, dan is de tegenwoordigheid van God 
zoet en kostelijk voor ons; en wij vinden in haar de 
noodige kracht en het noodige vertrouwen. H e m te kennen 
is waarlijk het eeuwige leven; zijne tegenwoordigheid 
bewerkt in ons de grootste vreugde. Als eén ziel zich in dezen 
toestand bevindt, dan deelt God haar zijne gedachten 
mede, gelijk Hij Abraham als zijn vriend behandelde, en 
hem zelfs mededeelingen deed omtrent het lot der wereld. 
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Met een vriend spreken wij niet alleen over zaken, maar 
over hetgeen wij op ons hart hebben. De voorbede is de 
vrucht van de openbaring Gods en van de gemeenschap 
met Hem. Abraham, van de wereld gescheiden, is op den 
berg met den Heer; het oordeel, dat over de aan zijne 
voeten liggende wereld zal losbreken, is het onderwerp 
van het gesprek. Nog veel beslister is de Gemeente van 
de wereld gescheiden en door God geliefd. God deelt 
haar zijne gedachten mede, en dat niet alleen omtrent 
hetgeen Hij voor haar doen zal, maar ook omtrent hetgeen 
der wereld te wachten staat. 

God betoont der wereld de grootste lankmoedigheid. 
Hij wacht met geduld. »De Heer vertraagt de belofte 
niet, gelijk eenigen dat traagheid achten, maar is lank
moedig over ons, niet willende, dat eenigen verloren gaan, 
maar dat zij allen tot bekeering komen." (2 Petr. 3 : 9.) 
En wanneer zijne liefde in ons woont en werkt, dan 
zullen wij zijne lankmoedigheid tegenover de schuldige 
wereld kunnen begrijpen. Indien een mensch geroepen 
werd, de wereld te regeeren, dan zou hij geen uur in 
staat zijn, hare ondankbaarheid en verkeerdheid te ver
dragen. God bracht zijn vriend Abraham er toe, om, tot 
op zekere hoogte, in zijne gedachten in te gaan. De 
engelen in menschelijke gedaante zien en gaan naar Sodom. 
Doch Abraham staat nog voor Jehova. Evenzoo is het het 
deel der gemeente, voor den Heer te staan, en van 
Hem zijne gedachten en raadsbesluiten te vernemen; de 
Gemeente is van zijne liefde tot haar verzekerd, en met 
het bewustzijn dezer liefde vertrouwd. [Zij bidt voor de 
wereld, in de hoop, dat haar nog barmhartigheid zal 
wedervaren; het hart verheft zich en leeft boven de om
standigheden, in welker midden zij zich bevindt, en het 
rekent op de liefde, die in God is. Als wij praktisch 
dicht bij God zijn, dan bidt de Geest, die de zonde ziet, 
voor den zondaar. Abraham zweeg; en »Jehova ging weg, 
als Hij geëindigd had tot Abraham te spreken." Doch 
Jehova deed meer dan Abraham gebeden had; Hij trok 
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Lot uit Sodom, en redde hem. Er kon niets geschieden, 
voordat Lot in veiligheid was. (Gen. 19 : 16—22.) 

Abraham volhardde in zijne voorbede, hoewel hij de 
volheid van Gods barmhartigheid niet vermocht te onder
scheiden. Wij weten niet, gelijk God het weet, wat de 
Heer wil doen; en toch kunnen wij in het geloof voor 
anderen bidden. Abraham verstout zich gedurig meer te 
bidden; zijn vertrouwen neemt toe; en aan het eind kent 
hij God beter dan vroeger. De liefde Gods bewaarde zijn 
hart. De vrucht van dit alles wordt ons in hoofdst. 19 : 
27, 28 getoond, waar wij Abraham 's morgens vroeg zien 
gaan naar de plaats, waar hij voor Jehova gestaan had, en 
vanwaar hij nu de vlakte aanschouwde, die rookte als een 
oven. Hij aanschouwde uit de verte en van boven de uitwer
king der verwoesting. Dit is ook ons standpunt. Uit de verte 
en van boven zullen wij het gericht der goddeloozen aan
schouwen — nu door het geloof, weldra in werkelijkheid. 

Lot en zijne beide dochters werden verschoond en gered, 
doch alzoo als door vuur. De trouwe en ondoorgrondelijke 
barmhartigheid van God had over hem gewaakt. Doch welk 
een onderscheid tusschen hem en Abraham! Zijne ontrouw 
had hem naar Sodom gebracht; zijn lust naar de aan
gename dingen dezer wereld had hem misleid. Hij had 
zijne oogen opgeheven en de gansche vlakte der Jordaan 
aanschouwd, die, eer de Heer Sodom en Gomorra ver
delgde, een zeer waterrijk land was, gelijk de hof des 
Heeren; »en L o t koos voor z i c h de g a n s c h e v l a k t e 
d e r J o r d a a n . " (Gen. 13.) Hier sloeg hij zijne tent op 
» to t a a n S o d o m ; " later »woonde hij in S o d o m ; " (Gen. 
14.) en op den avond vóór de verdelging der stad, z a t 
hij in de p o o r t te S o d o m ; (Gen. 19.) derhalve op een 
eereplaats! O , welk een waarschuwend voorbeeld voor den 
geloovige, wiens hart aan de dingen dezer aarde gehecht 
is! Hij bevindt zich op den weg van achteruitgang. Helaas ! 
zulke Christenen onteeren den Heer, en doorboren zich-
zelven met vele smarten. 
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De Zoon van God. 
v. 

«Alle dingen hebt Gij onder zijne voeten onderworpen." Hebr. 2: 8. 

Als wij het Evangelie van Lukas openen, treft ons 
terstond de innige en nauwe gemeenschap tusschen hemel 
en aarde, die daar gevonden en gevoeld wordt. Het zijn 
de nooden en zwakheden der menschen, die de deur 
des hemels openen; en éénmaal geopend, is zij het ook 
geheel en al. 

Zacharias en Elizabeth waren beiden rechtvaardig voor 
God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, 
onberispelijk. Zij waren uit het priesterlijk geslacht, uit 
het zaad Aarons. Doch het was niet hunne rechtvaardigheid, 
die den hemel voor hen opende, doch hun zwakheid en 
gebrek. Elizabeth was onvruchtbaar, en zij waren beiden 
ver op hunne dagen; maar juist in hunne smart en zwak
heid lag hun eigenlijke zegen. Want tot de onvruchtbare 
vrouw en den kinderloozen man komt de engel Gabriël met 
een belofte uit den hemel. En gelijk wij het opmerkten, is 
de hemel éénmaal geopend, dan wordt hij wijd open gedaan. 
De engelen zijn vol werkzaamheid en blijdschap. Of het 
in den tempel is, of in de heilige koningstad, of in een 
afgelegen dorp in het verachte Galiléa, dit is hetzelfde. 
Gabriël bezoekt al die plaatsen met gelijke vaardigheid. 
De heerlijkheid Gods vervult de velden van Bethlehem, 
zoowel als de heirlegers der engelen. De Heilige Geest 
vervult met goddelijk licht en kracht zijne uitverkoren 
vaten; en de Zoon zelf neemt vleesch aan. Hemel en aarde 
zijn alzoo zeer nabij elkander gebracht. De werkzaamheid 
en blijdschap, die daarboven zijn begonnen, worden op 
aarde gevoeld en beantwoord. De herders, de bevoor
rechte vrouwen, de oude priester en het ongeboren kind 
deelen in de heilige verrukking van het oogenblik. En 
hoe innig is de gemeenschap tusschen hemel en aarde. De 
engel noemt Zacharias en Maria bij naam, en spreekt tot 

hen van Elizabeth. Het hart verstaat die taal, en zeker 
xiv 7 



98 

zouden wij den Heer voor al deze dingen danken, indien 
wij eenvoudiger en gelooviger wandelden in het bewustzijn 
van de wezenlijkheid en de nabijheid des hemels. 

Jakob en Stefauus hebben, elk in hun dag, den geopenden 
hemel gezien, en zij hebben de betrekking, waarin zij er 
mede stonden, mogen verstaan. Een ladder vertoonde zich 
aan Jakob's oog, waarvan de top in den hemel reikte, 
en het einde op de plek stond, waar hij nederlag. Het 
was een ellendige, een onheilige plek, getuige van zijne 
zonde en van zijn ongeluk; maar de ladder stond op die 
plaats, en de stem des Heeren, die in zijne heerlijkheid 
daar boven stond, sprak tot Jakob van zegen, van veiligheid, 
van leiding en van de erfenis, die hem wachtte. 

Stefanus zag insgelijks den hemel geopend en de heer
lijkheid geopenbaard; doch hij zag den Zoon des mensehen 
staande aan de rechterhand Gods. Dit zeide aan den 
martelaar, wat de ladder aan den aartsvader verkondigde, 
dat hij en de omstandigheden, waarin hij zich bevond, op 
dat oogenblik gekend, en met deelneming in den hemel 
aanschouwd werden. Aizoo was het in de dagen van 
Jakob en Stefanus, en zoo is het nu. De tijd maakt geen 
verschil. Het gehof ziet nu dienzelfden geopenden hemel 
aan. Het leert ons, dat er tusschen dien hemel en onze 
omstandigheden gemeenschap is. Voor het geloofsoog is 
er een ladder, en de hemel is open. »De mensch Christus 
Jezus," de Middelaar des nieuwen verbonds, de Hooge-
priester, de Voorspraak bij den Vader, Hij die medelijden 
heeft, de voorlooper in de gewesten der heerlijkheid, 
wordt aan haar top gezien. 

Doch dit is nog niet alles. Het geloof buigt zich nog 
voor een andere verborgenheid in den hemel. Het weet, 
dat, indien de Heer zijne plaats in den hemel in zulk een 
genadevol karakter voor ons innam, Hij het ook 
deed als degene, die door de menschen veracht en ver
worpen was. Voorzeker, de Heer Jezus stierf onder de 
hand Gods; zijne ziel is tot een offer voor de zonden 
gemaakt. »Het behaagde den Heer Hem te verbrijzelen." 
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En Hij stond op als degene, die alzoo gestorven was; zijne 
opstanding getuigde van de aanneming zijner offerande; en 
in ditzelfde karakter voer Hij op ten hemel, om daar 
de bedoeling van Gods genade met zulk een sterven en 
opstaan voort te zetten. Maar de Heer stierf ook onder 
de hand der menschen; dat wil zeggen: de boosheid der 
menschen had evengoed deel aan zijnen dood, als de onein
dige genade Gods. Hij is door de landlieden weggezonden, door 
de wereld gehaat 'en verworpen, gekruist en gedood. Dit 
is Jezus' dood uit een ander oogpunt beschouwd. En ook 
zijne opstanding en hemelvaart moeten uit datzelfde oogpunt 
beschouwd worden. Jezus' opstanding is het bewijs van het 
oordeel dezer wereld (Hand. 17, 7 ) , en zijne hemelvaart 
brengt Hem tot de afwachting van een dag, wanneer 
«zijne vijanden tot een voetbank zijner voeten zullen 
gemaakt worden." (Hebr. 10 :13.) Het geloof aanschouwt 
alzoo den opgevaren Jezus als den Hoogepriester, die in 
den hemel in genade onze voorspraak is, en die tegelijkertijd 
wacht op het oordeel zijner vijanden. 

Bij de prediking van het evangelie treedt de eerste 
dezer verborgenheden op den voorgrond. Hoewel er altijd 
melding gemaakt wordt van het dooden van den Heer der 
heerlijkheid door den mensch, zoo is toch de dood van 
den Heer als het Lam Gods de grond van de genade, 
die door het evangelie gepredikt wordt. De tweede ver
borgenheid : de dood des Heeren door de handen der 
menschen wordt somtijds voorbij gezien. Terwijl wij in 
de eerste waarheid te recht roemen, is het voorbijzien 
van de tweede een ernstig gemis voor de ziel der heiligen, 
en voor de verwachtingen en het getuigenis der Gemeente. 
Want al wordt het feit van den dood des Heeren Jezus 
door de handen der menschen op aarde vergeten, in den 
hemel wordt het niet vergeten. Hetgeen tegenwoordig in 
den hemel geschiedt, is het gevolg van den dood van 
Jezus als het offer voor de zonde, en van zijne voorbede 
als priester; doch weldra zal de dood van den goddelijken 
martelaar, den Zoon Gods, door de handen van menschen, 

7' 
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het karakter geven aan de handelingen in den hemel. 
Dit onderscheid wordt in de Schrift steeds volgehouden. 

De hemel, gelijk hij in Openbaring 4 is geopend, is geheel 
verschillend in beginselen en werkzaamheid van dien, 
welken wij in den zendbrief aan de Hebreen geopend zien. 
Zij zijn evenzeer onderscheiden van elkander als de dood 
des Heeren Jezus, beschouwd als geschied door 's menschen 
hand, d. i. door ons, of als plaats gehad hebbende door 
Gods hand, d. i. voor ons. Wij mogen dezelfde voorwerpen 
of bouwstoffen in beiden zien, doch zij staan in gansch 
andere betrekking. 

Zoowel in den brief aan de Hebreen als in de Openbaring 
zien wij een troon en een tempel in den hemel. Doch 
het verschil tusschen die twee is zeer opmerkelijk. In de 
Hebreen is het de troon der genade; en alles wat onze 
tegenwoordige toestand van nood en droefheid noodzakelijk 
maakt, is daarin te verkrijgen. In de Openbaring is het 
de troon des oordeels; de werktuigen of uitvoerders van 
Gods toorn en wraak omringen hem. In de Hebreen is 
het heiligdom of de tempel door den Hoogepriester onzer 
belijdenis in bezit genomen, de Middelaar van een beter 
verbond dient daar in de kracht van zijn eigen dierbaar 
bloed. Uit den tempel in de Openbaring gaan vreeselijke 
stemmen van voorbereiding ten oordeel; bliksemen, aard
bevingen en stemmen worden vernomen. Het is als de 
tempel, door den profeet Jezaja gezien, vervuld met rook, 
waarvan de posten der dorpels schudden ten bewijze, dat 
de God, wien wraak toekomt, zich daar in zijne heerlijkheid 
openbaarde. (Jez. 6.) 

Het gezicht, dat wij in de Openbaring krijgen van den 
hemel, is dus zeer plechtig. Het is de plaats van macht, 
welke zich ten oordeel bereidt. De zegels worden geopend, 
de trompetten geblazen, de fiolen geledigd; alles voert 
een vreeselijke bezoeking over de aarde met zich. Het 
altaar, dat daar staat, is niet het altaar van den zendbrief 
aan de Hebreen, waar het hemelsche priesterdom van 
het brood des levens eet, maar een altaar, dat vuur 
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levert voor de aarde. Er is ook krijg aldaar; en eindelijk 
opent de hemel zich voor Hem, wiens naam is »het Woord 
Gods", wiens gewaad in bloed is gedoopt, en die een 
scherp zwaard in zijn mond draagt, om daarmede de 
volken te slaan. 

Voorzeker, dit is de hemel uit een nieuw gezichtspunt. 
De tegenstelling is zeer treffend. Het is niet de hemel, 
die thans door het geloof wordt aanschouwd, een heiligdom 
van vrede, voorzien met al de getuigen en de middelen 
der genade; maar een hemel, die ons verklaart, dat, hoewel 
oordeelen een vreemd werk voor den Heer is, het nogtans 
zijn werk is ter bekwamer tijd. Want de hemel is achter
eenvolgens de plaats der genade, des oordeels en der 
heerlijkheid. Nu is het de hemel der genade; in den dag 
van Openb. 4 zal het de hemel der oordeelen zijn; en 
zoo blijft het gedurende de handelingen van het geheele 
boek, totdat wij aan het slot, in de hoofdst. 21 en 22, 
in den hemel der heerlijkheid gebracht worden. 

De ziel moet zich gemeenzaam maken met de ernstige 
waarheid, dat het oordeel de heerlijkheid vooraf gaat. Ik 
spreek hiervan met betrekking tot de geschiedenis van 
God met de wereld. De geloovige is van den dood over
gegaan in het leven. Voor hem is er geen oordeel. Hij 
staat niet op ten oordeel, maar ten leven. Doch hij moet 
weten, dat in de Godsregeering over de aarde of de 
wereld, het oordeel de heerlijkheid voorafgaat. Het konink
rijk zal komen met het zwaard of de «ijzeren roede," eer 
het komt met den scepter. Wanneer de Zoon de heidenen 
als onderdanen neemt, dan breekt hij hen eerst aan 
stukken, gelijk een pottebakkers vat. De oude van dagen 
zit op een troon, door vuur vlammen omringd, met de 
boeken geopend voor zich, eer de Zoon des menschen tot 
Hem nadert met de wolken des hemels, om macht en 
gezag te ontvangen. (Ps. 2 en Dan. 6.) 

Dit alles wordt ons duidelijk in de Schrift aangewezen. 
In Openb. 4 houdt de hemel zich — indien ik mij zoo 
mag uitdrukken — met een nieuw denkbeeld, met een 
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nieuw voorwerp bezig. Het is Christus, verworpen door 
de menschen, en niet Christus, door God aangenomen 
tot verlossing van zondaren. Daarom worden er toebe-
reidselen gemaakt om het kwaad, dat de Heer Jezus 
van de aarde heeft geleden, te wreken, en zijne 
rechten op aarde te verdedigen: met andere woorden, de 
hemel begint daar die handelingen en daden ten uitvoer 
te brengen, die Hem in zijn koninkrijk zullen inbrengen, 
na het oordeel over zijne vijanden. 

Jezus haast zich evenwel niet om in de tweede hoeda
nigheid, als de door de wereld verworpene en verachte, 
handelend op te treden. Hij toeft, als het ware, eer Hij in 
het karakter van de Openbaring verschijnt. En in dit 
uitstellen van de oordeel en, en dit vertoeven in de plaats 
der genade, hebben wij weder een liefelijke uitdrukking 
van dien Jezus, dien wij door het geloof kennen. Want 
toen Hij hier beneden het oordeel over Jeruzalem zou 
uitspreken, naderde hij slechts met langzame schreden. 
Hij zeide: «Hoe menigmaal heb ik uwe kinderen willen 
bijeenvergaderen, gelijkerwijze een hen hare kiekens bijeen-
vergadert onder de vleugelen," eer Hij er bijvoegde: »Ziet 
uw huis wordt u woest gelaten." Hij toefde in de vlakten 
beneden, bezoekende elke stad of dorp in die streek in 
dienende genade, eer Hij, op den Olijfberg gezeten zijnde, 
de oordeelen en verwoestingen uitsprak, die over Sion 
komen zouden. (Matth. 21 : 1.) Van Hem nu, die op 
deze wijze zachtkens den weg betrad naar de plaats der 
oordeelen, staat geschreven: »De Heer is lankmoedig over 
ons, niet willende, dat eenigen verloren gaan, maar dat 
zij allen tot bekeering komen." (2 Petr. 3.) 

Het is dezelfde Jezus hier op aarde en in den hemel, 
hoewel de toestanden en omstandigheden veranderd zijn. 
De genade, die in Christus was in deze wereld, is-de
zelfde, die nu in Hem is in den hemel. Hoe vertroos
tend en heerlijk! Welk een geluk, als wij in waarheid 
kunnen zeggen: » Wij hennen Hem!" Het geloof aanschouwt 
in Jezus in den hemel denzelfde, dien het hier beneden 
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gekend heeft. Hij is de bedienaar en de getuige van Gods 
genade aan menschen, die zelf de drager van de vijandschap 
der menschen jegens God is geweest, en evenwel als de 
God der wrake zich zal openbaren. 

Maar ik heb nog meer van dienzelfden Jezus, in onmid
dellijk verband met onze tegenwoordige beschouwing, te 
zeggen. Toen de Heer Jezus op aarde was, zag Hij uit 
naar zijn koninkrijk. Hij vertoonde zich aan de dochter 
Sions, als haar koning, dèsZoon Davids. Hij verscheen 
als Degene, die van ousts her door de profeten was 
beloofd, en trad binnen de stad, "zachtmoedig en rijdende 
op een ezelin." Reeds in het begin was zijne ster, de ster 
van den koninklijken Bethlehemiet in het Oosten ver
schenen , om de Heidenen te roepen tot den Zoon Davids, 
die in de stad Davids geboren was. Doch wat Hij toen 
zocht, heeft Hij niet gevonden; »de zijnen; hebben hem 
niet aangenomen." Evenwel heeft Hij in dèn hemel het
zelfde verlangen naar zijn koninkrijk. »Een zeker welge
boren man reisde in een vergelegen land, om voor zich-
zelven een koninkrijk te ontvangen." Hoewel op den troon 
des Vaders, denkt Jezus aan zijn rijk, gelijk Hij er hier 
op aarde aan dacht. Ook in deze hoedanigheid zijn wij 
dus met denzelfden Jezus in gemeenschap. Op aarde 
zijnde, was Jezus de koning Israëls, en had Hij groote 
begeerte naar zijn rijk; doch door zijne medeburgers 
verworpen, heeft Hij zijn koninkrijk ontvangen in den 
hemel. Ter bekwamer tijd zal Hij wederkeeren, om in de 
blijdschap zijns harten te heerschen, daar, waar Hij in het 
begin tevergeefs gezocht had, zijn rijk te vestigen. 
»Ik zag in de nacht-gezichten, en ziet, er kwam een met 
de wolken des hemels, als eens menschen zoon, en Hij kwam 
tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven 
naderen. En Hem werd gegeven heerschappij en eer en het 
koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eeren 
zouden. Zijne heerschappij is een eeuwige heerschappij, die 
niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden." 

Doch er is nog meer. Hier op aarde zijnde, was het de 
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wensch van Jezus om door zijne discipelen gekend te zijn. 
Hij verlangde, dat zij, arme zondaren gelijk zij waren, 
den sluier zouden doorzien, die zijne heerlijkheid bedekte. 
Hij verheugde zich ook in al de mededeelingen zijner 
genade aan het geloof. Het geloof, dat geen grenzen 
kende voor de verwachtingen, die het van Hem had; het 
geloof, dat met vrijmoedigheid tot Hem kwam — dat 
geloof was Hem kostbaar. De zondaar, die zich aan 
Jezus vasthield te midden van de verachting der wereld , 
of zich aan Hem alleen toevertrouwde zonder bemidde
ling van anderen, was Hem steeds welkom. De ziel, die 
met vrijmoedigheid naar zijne tegenwoordigheid en ge
meenschap zocht, die aan zijne voeten of aan zijne zijde 
gezeten was, kon van verhooring verzekerd zijn. 

Jezus vei'langde eenheid met zijne uitverkorenen — een 
volkomen, persoonlijke, blijvende eenheid. Hij wilde met hen 
bij den Vader zijnen naam deelen, zoowel als de liefde, waarin 
Hij stond, en de heerlijkheid, waarvan Hij erfgenaam was. 

Hij zocht naar sympathie. Hij had behoefte aan gemeen
schap in zijne vreugde zoowel als in zijne smarten. En 
wij kunnen onmogelijk de teleurstelling van zijn hart peilen, 
toen Hij dit alles zocht, doch niet vond; grooter, ja, veel 
grooter was-deze teleurstelling, dan toen Hij een konink
rijk kwam eischen en het niet ontving. »Kunt gij niet één 
uur met mij waken," was de taal van een alleengelaten, 
teleurgesteld hart. 

Jezus begeerde, toen Hij op aarde was, zijnen troon 
met de zijnen te deelen. Hij wilde niet alleen blijven. Hij 
wenschte zijne eer en heerschappij met zijne uitverkorenen 
te deelen, gelijk Hij verlangde, dat zij in zijne blijdschap 
en zijne droefenissen deel zouden nemen. 

Welnu, dit alles vindt Hij, en zal Hij vinden in en door 
de Gemeente. De Gemeente is geroepen, om aan het verlangen 
van Jezus in dit alles te beantwoorden, om alles voor Hem 
te zijn, hetzij nu in den Heiligen Geest, of straks in het 
koninkrijk; om nu door den Geest in te treden in zijne 
gedachten en liefde, in zijne blijdschap en zijne droefenissen, 
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en hiernamaals in zijne heerlijkheid te schijnen en op zijnen 
troon te zitten. 

Welk een verborgenheid! De Gemeente, nu begiftigd met 
den in wonenden Geest, en bestemd om zelve, verheer
lijkt, de erfenis zijner heerschappij te deelen, is het antwoord 
op de innigste begeerte van het hart van Jezus, den Zoon 
van God. Hij kwam hier op aarde om een koninkrijk te 
bezitten, en Hij zocht de sympathie der zijnen; maar zijn volk 
was niet bereid om zijne heerschappij te erkennen, en zijne 
discipelen waren niet bekwaam Hem die gemeenschap te 
geven. Doch thans ontvangt Jezus een koninkrijk in den 
hemel, en later komt Hij op aarde om er de heerschappij 
over te nemen. Nu reeds heeft Hij gemeenschap met de 
zijnen door den Heiligen Geest, die in hen woont, en in 
den dag hunner volmaking zal Hem alles vergoed worden. 
Het koninkrijk zal zijne heerlijkheid en blijdschap uitmaken. 
Het wordt genoemd »de vreugde des Heeren;" want tot 
hen, die het met Hem deelen, zal gezegd worden: «Ga in 
in de vreugde uws Heeren." Maar de éénheid, waarin de 
Gemeente met Hem zal staan, zal Jezus nog dierbaarder 
zijn. Dit was zijn grootste wensch hier, en het zal zijn 
rijkste genot hiernamaals uitmaken. Eva was grooter schat 
voor Adam dan al zijne andere bezittingen. 

Jezus heeft aanspraak op het koninkrijk. Vooreerst volgens 
het verbond of het raadsbesluit Gods, genomen vóór de grond
legging der wereld. Ten tweede zal Hij het ontvangen, 
omdat Hij er een persoonlijk recht op heeft. Hij is de vol
maakte mensch, en daarom heeft Hij recht op de gansche 
schepping. »En God zeide: Laat ons menschen maken, naar 
ons beeld, naar onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben 
over de vissclien der zee, en over het gevogelte des hemels, 
en over het vee, en over de geheele aarde, en over al het 
kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." — Verder zal Hij 
het rijk aanvaarden, omdat Hij in alles gehoorzaam geweest 
is, gelijk wij van Hem lezen. »En in gedaante gevonden 
als een mensch, heeft Hij zichzelven vernederd, gehoor
zaam geworden zijnde tot den dood, ja den dood des 
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kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, 
en heeft Hem een naam gegeven, welke boven allen naam 
is, opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie 
dergenen, die in den hemel en die op de aarde en die 
onder de aarde zijn." Ook volgens het recht, dat zijn dood 
Hem geeft, zal Hij het koninkrijk nemen; want wij lezen: 
»En dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende door het 
bloed zijns kruises, door Hem zeg ik, alle dingen verzoenen 
zou tot zichzelven, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij 
de dingen die in de-hemelen zijn." En boven aan het kruis, 
waarop Hij dien dood volbracht, stond in de meest bekende 
talen der wereld geschreven, en door de sterke hand Gods 
onuitwischbaar in zijn geheel bewaard. •> Deze is Jezus, de 
Koning der Joden." 

De heerschappij over alle dingen behoort dus rechtshalve 
den Zoon des menschen toe, krachtens het eeuwig verbond, 
krachtens zijn persoonlijk recht, volgens het recht, dat 
zijn werk, gehoorzaamheid en dood Hem gaf, en — mag ik 
er wel bijvoegen — volgens het recht van overwinning; 
want de oordeelen, die zijnen weg tot den troon moeten 
banen, en alle ergernis uit het koninkrijk moeten verwijderen, 
worden door zijne eigen hand ten uitvoer gebracht. » Heft 
uwe hoofden op, gij poorten! en verheft u, gij eeuwige 
deuren! opdat de Koning der eere inga. Wie is de Koning 
der eere? De Heer, sterk en geweldig, de Heer, geweldig 
in den strijd." 

Welke sterke grondslagen zijn er derhalve voor de heer
schappij van den Zoon des menschen gelegd! Hoe brengt 
elke aanspraak een heerlijkheid te meer toe aan zijn naam! 
Wij zien het in het boek der Openb. Niemand in den hemel, 
noch op aarde kon het boek openen dan het Lam, dat geslacht 
was, de leeuw uit Juda. En Hij, die op den troon zit, geeft het 
Hem terstond. En de Gemeente in heerlijkheid, de engelen 
en alle schepselen in alle deelen van het groote gebied des 
Lams, roemen daarop in zijne rechten en in zijn bewind. 
En indien zijn recht zóó zeker is, door duizenden getuigen 
en wonderen verzegeld, zoo zal ook de macht en het rijk 
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zijn, dat het steunt. In den Heer Jezus Christus, den 
Zoon Gods, »den Heer des hemels," zoowel als «den Zoon 
des menschen," zijn al de groote bedoelingen Gods in de 
heerschappij over alle dingen hersteld en bevestigd. Wij 
kunnen betuigen, dat, gelijk »zoo vele beloften Gods als 
er zijn, in Hem ja , en in Hem amen zijn", zoo ook de 
bestemming der menschen onder de regeering Gods allen in 
Christus ja en amen zijn. 

Aan Adam was heerschappij geschonken, aan Noach de 
regeering. Het vaderschap der geloovigen aan Abraham. 
David had oordeel en uit te voeren. Salomo vertegenwoor
digde het koningschap. In Christus zullen al deze heer
lijkheden zich vereenigen en uitblinken. In en onder Hem 
zal »de wederoprichting aller dingen" geschieden. Vele 
kronen en vele namen zal Hij dragen. Zijn naam van 
»Heer" in Psalm 8 heeft niet dezelfde beteekenis als die 
van «Koning'' in Psalm 72. Ieder drukt een eigenaardige 
heerlijkheid uit. De kronen zijn verschillend, doch zij 
behooren Hem toe. In Jesaja 9 wordt Jezus ook genoemd 
• de Vader der eeuwigheid." Koning en toch Vader — 
de Salomo en de Abraham Gods. In Hem zullen allen 
gezegend zijn, en voor Hem zal alle knie buigen. Het 
zwaard en »de ijzeren roede", zoowel als »de scepter 
der gerechtigheid" zal in zijne handen zijn. Hij zal 
oordeelen met David, en regeeren met Salomo. 

Als Zoon Davids neemt Jezus de macht aan, om die in 
een Hem gegeven gebied van heerlijkheid uit te oefenen. Als 
Zoon des menschen neemt Hij cle macht in een uitgestrekter 
gebied in handen. Jezus komt in zijn eigen heerlijkheid, 
in de heerlijkheid des Vaders en in die der heilige engelen. 
Hij neemt ook als de opgestane mensch de macht in 
handen. Dit wordt ons in 1 Kor. 15 : 23—27 getoond, en 
in die hoedanigheid heeft Jezus ook zijne bijzondere eer. 
Hij doet den dood, als laatsten vijand, onder zijne voeten. 
En dit, gelijk al het andere, is volkomen recht en gepast — 
de opgestane mensch moest ook den dood vernietigen. 

Heerlijkheid onder verschillende vormen zal Christus 
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omringen, en onder verschillende karakters Hem eigen 
zijn. Het wezen zelf van het koninkrijk zal zijn, dat het 
vol is van de heerlijkheid van Christus, onderscheiden in 
aard, echter in volmaakte harmonie onderling. Eeeds heeft 
het kruis een voorbeeld van dit volmaakte werk gegeven. 
Goedertierenheid en waarheid hebben elkander daar ont
moet. God was daar «rechtvaardig" en toch «recht
vaardigende," en alzoo zal het in de toekomende dagen 
van kracht zijn, gelijk het was in vorige dagen van zwak
heid. Gelijk goedertierenheid en waarheid, gerechtigheid 
en vrede zich eenmaal ontmoet en omhelsd hebben, zoo 
zal ook gezag en gehoorzaamheid, zegen en toch heerschappij, 
een naam van majesteit en alle kracht, en evenwel een 
naam, die »als regen op het nagras zal nederdalen," te 
zamen gekend en gewaardeerd worden. De algemeene 
heerschappij van den mensch over de gansche uitgestrekt
heid der werken Gods zal daar zijn, en de eer van het 
koninkrijk in het gebiedvoeren over alle natiën, zoowel 
als de tegenwoordigheid van den »Vader der eeuwigheid" 
om alles te zegenen. »Men noemt zijn naam Wonderlijk, 
Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst." 

Alles loopt op deze heerlijke en gezegende heerschappij 
van den Zoon Gods ui t , hoewel sommigen eerst door een 
zee van verdrukkingen heen moeten gaan, en door het 
oordeel over deze tegenwoordige booze wereld. God leidt 
alles tot die ontknooping. De menschen kunnen het niet 
verhinderen, al zoeken zij de aarde op hare tegen
woordige grondslagen te bevestigen, weigerende te erkennen, 
dat zij van den rechten weg af zijn, dat de aarde en hare 
inwoners wankelen, en dat Christus alleen hare grond
vesten schraagt. «Het bundeltje der levenden," waarvan 
de vrouw sprak, die Davids roem voorzag, in de dagen 
zijner vernedering, is een vaste bundel, wel te zamen-
gevoegd en zeker, omdat de Heer er de band van is, 
gelijk Hij van ouds in den braambosch aanwezig was. 
Doch buiten dien bundel, hoe zwak en veracht ook in 
de gedachten der menschen, is alles wankelend — en 
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voorzeker de tijden naderen, waarin de feiten dit zullen 
toonen aan hen, die het niet willen gelooven. 

Het zwaard en de scepter van dien dag der toekomst 
staan geheel eenig in hunne heerlijkheid. Geen ander 
zwaard en geen andere scepter kan hun gelijk zijn. 
Want dat zwaard »is dronken geworden in den hemel." 
Welk een uitdrukking! De zon zal veranderd worden in 
duisternis en de maan in bloed; de krachten der hemelen 
zullen bewogen worden; duisternis zal onder zijne voeten 
zijn, en dikke wolken zullen Hem vergezellen in den dag 
der slachting. En de macht er van is in het treden van 
den wijnpersbak des toorns Gods. Alles wat hoog en ver
heven is, de oversten en machten, die de duisternis der 
aarde regeeren, het beest en de valsche profeet, koningen 
en rijken der aarde, zoowel als de draak, die oude slang, 
welke is de duivel en Satanas, allen zijn onder de vijanden, 
die er de kracht van zullen ondervinden. »De heirscharen 
des hoogen in de hoogte, en de koningen des aardbodems 
op den aardbodem." 

Is zulk een zwaard niet eenig in heerlijkheid? Zou het 
zwaard van Jozua of David overwinningen als deze hebben 
kunnen behalen? Zouden de oversten der duisternis zich 
overwonnen gegeven hebben? Zouden »dood en hel" zich 
onderworpen hebben? »Zult gij den Leviathan met den 
angel trekken?" Doch Hij, «die hem gemaakt heeft, heeft 
hem zijn zwaard aangehecht." 

In wiens hand moet dan het zwaard zijn, dat heirlegers 
als deze kan vernietigen? Het werk zelf in dien dag der 
wraak zegt genoeg, evenals zijn werk in zwakheid of in 
kracht volbracht, wie de overwinnaar is. In alles, zoowel 
in zijne handelingen als in zijn lijden, dat wij hebben 
bewonderd, blinkt zijne goddelijke schoonheid en heerlijk
heid uit. De overwinningen van dien God der heirscharen 
hebben van ouds her altijd hetzelfde karakter van groot
heid gehad. Zijne oorlogen toonden de heerlijkheid van 
zijn persoon, en dit zullen zij blijven doen. Daarom staat 
er van Hem geschreven: »De Heer is een krijgsman: 
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»Heer is zijn naam.'" Door deze uitdrukking verstaan 
wij, dat het krijgvoeren van den Heer, zijn souvereiniteit, 
naam, heerlijkheid en persoon openbaren. In Egypte 
ondervonden de afgoden zijne machtige hand, gelijk zij 
die later onder de Filistijnen en in Babel gevoelden. 
Dagon viel voor de ark, Bel en Nebo werden omverge
worpen door dezelfde macht. 

En gelijk het zwaard des Heeren is, zoo is ook zijn 
scepter. Salomo was slechts een type. Noach's regeering 
en Adams opperheerschappij verdwijnen bij die van Jezus 
in het niet. Het gansche heelal zal Hem onderworpen 
zijn: de schepping zoowel als de natiën. »Zingt den Heere 
een nieuw lied; zingt den Heere, gij gansche aarde! 
Zingt den Heere, looft zijnen naam; boodschapt zijn heil 
van dag tot dag, vertelt onder de heidenen zijne eer, 
onder alle volken zijne wonderen." Onder de schaduw 
van dien scepter en in het licht van dien troon der 
majesteit, zullen de gewillige en rechtvaardige natiën, 
van het eene einde des hemels tot aan het andere, wan
delen. Er zal een verbond tusschen de menschen en beesten 
des velds zijn. De woestijn zal zich verheugen, de lamme
ren zullen springen gelijk een hert, de mond der stommen 
zal loven. De zon zal in dat rijk niet ondergaan, noch 
de maan zich terugtrekken, want de Heer zal haar 
eeuwigdurend licht zijn. Niets zal op Gods heiligen berg 
meer leed doen of verderven, want de aarde zal vol zijn 
van de kennis en de heerlijkheid des Heeren. 

Israël zal herleven; zijne doode beenderen zullen leven. 
De twee stukken van Juda en Efraïm zullen te zamen 
vereenigd zijn. Van de stad zal gezegd worden: de Heer 
is aldaar;" van het land zal men zeggen: »Dit land, 
dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden," 
het zal gegroet worden als »de Heer zegene u, gij 
woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid." 

De heidenen zullen tot het rechte begrip gebracht 
worden. De onverstandige wereld, schoon door Hem 
gemaakt, heeft Hem niet gekend. De koningen der aarde 
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en hunne oversten zijn tegen Gods Gezalfde opgestaan; 
zij hebben de banden verscheurd en hunne dwaasheid 
verraden. Maar hun verstand zal wederkeeren. De ge
schiedenis van Nebukadnezar is een voorbeeld hiervan. 
Het verstand van dit gouden hoofd, het groote hoofd van 
heidensche macht, keerde tot hem terug, nadat hij een 
tijdperk van zotheid, als oordeel, was doorgegaan; toen 
verstond en erkende hij de heerschappij van den God 
des hemels. 

Alzoo zal ook straks de wereld niet langer zijn scepter 
miskennen, maar integendeel Hem aanbidden en belijden, 
wien zij eens schandelijk verworpen hebben. Want «konin-
'gen zullen hunnen mond over Hem toehouden." Het 
beestenhart zal van hen weggenomen worden, en hun zal 
een menschenhart worden geschonken. Niet langer zullen zij 
bestraft worden door den os, die zijn meester kent, noch 
door den ooijevaar, de tortelduif en de zwaluw, die den 
tijd hunner aankomst waarnemen; maar zij zullen alsdan 
als «duiven tot hunne vensteren vliegen." «Ziet, dezen 
zullen van verre komen; en ziet, die van het Noorden 
en van het Westen, en genen van het land van Sinim." 

De schepping Gods zal zich, evenals Israël en de 
Heidenen, onder dien goddelijken scepter verheugen. »De 
wolf zal met het lam verkeeren, en de luipaard bij den 
geitenbok nederliggen." Zelfs het land zal weder den 
zegen des vroegen en spaden regens kennen en den arbeid 
van den goddelijken Landman. »Gij bezoekt het land, 
en hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt Gij het groote
lij ks; de rivier Gods is vol waters, wanneer Gij het alzoo 
bereid hebt, maakt Gij hunlieder koren gereed." 

Welk een schepter! Is hij niet geheel eenig in heerlijk
heid gelijk het zwaard? Kan iemand anders dan Christus 
zulk een macht in handen hebben? Hetgeen Adam door 
den val verloor; hetgeen Israël heeft verloren in het land 
der belofte; wat Abraham in zijn verbasterd, miskend en 
verworpen nageslacht verloor; wat het huis van David 
in den troon heeft verloren; wat de schepping zelve 
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heeft verloren door dien, die het »aan de dienstbaarheid 
der verderfenis heeft onderworpen," —ja , alles zal weder 
bijeenvergaderd, opgericht en openbaar worden in den 
dag van den Zoon des menschen, en in zijne kracht. 

Alleen »de Zoon" kan zulk een rijk aanvaarden. Reeds 
hebben wij in het eerste deel dezer beschouwing gezien, 
dat de kracht van het volbrachte offer op den Persoon van 
het slachtoffer rust. De vrije toegang tot het heiligdom, zoo-
als het thans vervuld en bediend wordt, berust alleen op 
den Persoon van den Hoogepriester en Middelaar, die 
daar is. Alzoo kunnen ook de heerlijkheden en krachten 
van het toekomstige koninkrijk alleen uitgeoefend, bediend 
en tentoongesteld worden door dienzelfden Persoon. De 
Zoon Gods dient in de hoogste zoowel als in de laagste 
toestanden; in armoede en in rijkdom; in eer en in oneer; 
als Nazarener en Bethlehemiet; op aarde en in den 
hemel; in een wereld van aardsche zoowel als van hemelsche 
heerlijkheden; doch alle bedieningen van het begin af tot 
aan het eind toe, in de onderscheiden phasen en ver
anderingen dezer groote verborgenheid, melden ons wie 
Hij is. Het geloof bekommert zich niet waar het Hem 
ziet, of waar het Hem volgt; het heeft slechts dat ééne 
schitterende en onuitsprekelijk heerlijke voorwerp voor 
oogen, en gevoelt diep elk woord, dat, zelfs uit onverstand, 
een smet op Hem zou kunnen werpen. 

(Wordt vervolgd.) 
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Alleen op de golven. 

In Matth. 14 vinden wij een heerlijk bewijs van de 
trouwe zorg en liefde van den Heere Jezus voor de zijnen. 
Tot versterking en verkwikking onzer ziel willen wij er 
een enkel oogenblik bij stilstaan. Wij lezen: »En terstond 
dwong Jezus zijne discipelen in het schip te gaan, en vóór 
Hem af te varen naar de andere zijde, terwijl Hij de 
scharen van zich zou laten." Het schip zeilde weg in den 
donkeren, stormachtigen nacht; en naar menschelijke be
rekening waren de discipelen te midden der woedende 
golven alleen gelaten. »En het schip was midden in de 
zee, zijnde in nood van cle baren; want de wind was hun 
tegen." En Jezus was niet met hen in het schip. Geen 
troostende Heer was daar om hunne angstige harten gerust 
te stellen. En het was aireede duister geworden, en Jezus 
was tot hen niet gekomen. (Joh. 6 : 17.) Indien de nacht 
helder en rustig geweest was, zouden zij zijne afwe
zigheid niet zoo diep hebben gevoeld. De onstuimige zee, 
de stormwind, de duisternis van den nacht, de moeielijk-
heid van het roeien, de afwezigheid van den Heer — dit 
alles maakte hen beangst en ontroerd. Geen wonder dan ook, 
dat er allengskens in hunne harten gedachten oprezen, als 
zou niet alleen hun Heer en Meester hen verlaten hebben, 
maar als zouden zij door het geweld der baren vergaan. 

Maar waar is de Heer al dien tijd, en waar is Hij 
heengegaan? Heeft Hij opgehouden voor zijne discipelen te 
zorgen? of weet Hij niets van de gevaren en van de ellende, 
waarin zij verkeeren? Voorzeker. Hij is naar de plaats der 
macht gegaan; en die macht gebruikt Hij ten hunnen be
hoeve. Van den berg, welken Hij zich tot zijne bidplaats 
had uitgekozen, volgt hen zijn alziend oog zonder op
houden. Geen golf slaat tegen het schip, zonder door zijne 
hand bestuurd te zijn, geen windvlaag treft hen, welke 
Hij niet gezonden had. Hij zit — wij kunnen het vrij
moedig zeggen — aan het roer van het schip, zoowel als 
aan dat der winden en golven. Zijne hand omvat alles — 

xiv 8 
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Hij lieerscht over alle dingen. Nooit is Hij dichter bij de 
zijnen, nooit zijn zij Hem dierbaarder, dan wanneer zij, 
oogenschijnlijk alleen, door storm en onweder moeten reizen. 

Het geheele tooneel is een levendige voorstelling van 
hetgeen in den tegenwoordigen tijd plaats vindt, en is vol 
van kostelijke leering en zoeten troost. De Heer en de 
zijnen waren persoonlijk van elkander gescheiden; maar 
in den geest en in macht was Hij bij hen tegenwoordig. 
Tot beproeving huns geloofs stond Hij den storm toe, zich 
gedurende zijne afwezigheid te verheffen. En wie zou het 
roeien tegen een sterken wind niet moeielijk vinden? Welnu, 
evenzoo is het met het volk van God in het tegenwoordige 
tijdperk. De wereld heeft den Heer gekruisigd, en de ge-
loovigen bevaren alleen de rusteloos golvende zee. Zij 
dragen, zoolang zij hier beneden zijn, het teeken van de 
verwerping huns Heeren aan hun voorhoofd. 

Doch keeren wij voor een oogenblik naar het voor ons 
liggende, treffende verhaal terug. Aan het eind van den 
gedenkwaardigen dag, welken de Heer in de woestijn had 
doorgebracht, was de oude profetie: «Zijne spijze zal Ik 
rijkelijk zegenen, zijne nooddruftigen zal Ik met brood 
verzadigen," (Ps. 132 : 15.) vervuld geworden. Duizenden 
waren op een wonderbare wijze gespijzigd geworden; en, 
gelijk wij in Joh. 6 lezen, men wilde Hem met geweld 
nemen en Hem koning maken. Doch Jezus, dit wetende, 
ontweek op den berg, Hij-zelf alleen. De ure was nog niet 
gekomen, dat de kroon van David het hoofd zijns Zoons 
zou versieren. Het volk verkeerde in het ongeloof; en Jezus 
wilde niet tot koning gemaakt worden om hunne wereld-
sche wenschen te bevredigen. Hij ontweek uit hun midden, 
en ging op den berg alleen om te bidden. Hij weigert de 
kroon uit de handen der menschen aan te nemen; doch 
Hij bekleedt de plaats als priester voor God. Kostelijke 
vrucht zijner verwerping! 

O mijne ziel 1 aanschouw hier de hand des Heeren, die 
ons deze heerlijke schilderij voor de oogen stelt. Eer Hij 
van de hoogte afdaalt, laat Hij de volksmenigte of de on-
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geloovige natie gaan. Daarna vergadert Hij zijne discipelen 
of het geloovige overblijfsel in een schip, en laat dit, 
terwijl een hevige orkaan begint te woeden, zee kiezen, 
zonder dat Hij-zelf medegaat. Hij klimt alleen op den 
berg. Waarom? Om voor de zijnen te bidden. Wij lezen: 
»En als Hij de scharen van zich gelaten had, klom 
Hij op den berg alleen om te bidden. En als het avond 
was geworden, zoo was Hij daar alleen; en het schip was 
midden in de zee." Gedurende den langen, donkeren nacht 
zijner afwezigheid volgt zijn altijd geopend oog, vol liefde 
en goedheid, de geliefde discipelen op hunne wegen over de 
diepte, hoewel zij door de golven heen en weer geslingerd 
werden en aan groote gevaren blootgesteld waren. Dier
bare Heer 1 welk een nacht was die nacht voor U! Voor
zeker, uw verziend oog heeft de gansche ruimte der vol
gende achttienhonderd jaren doorzien, en al de gevaren 
en verzoekingen aanschouwd, die het deel der Uwen moesten 
zijn. Hoevele stormen hebben uwe geliefden gedurende 
den langen, donkeren nacht uwer afwezigheid moeten door
staan! Hoevele tegenspoeden moesten hen treffen in deze 
booze wereld! Hoeveel strijd en lijden moesten zij onder
gaan ! Maar het aanbrekende morgenrood brengt verlichting. 
De treurige, duistere nacht met zijn moeiten en plagen zal 
haast voorbij zijn. »Zie, Ik kom haastelijk!" Dat is het 
woord van onzen geliefden Meester; en het is ons, alsof 
wij tusschen het tegenwoordig oogenblik en de komst onzes 
Heeren nog slechts enkele minuten te tellen hebben. 

»Maar ter vierder wake des nachts kwam Jezus af tot 
hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende Hem 
op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is 
een spooksel! en zij schreeuwden van vreeze. Maar terstond 
sprak hen Jezus aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, ik ben 
het, vreest niet. En Petrus antwoordde Hem, en zeide: 
Heere! 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. Maar ziende den sterken wind, werd hij be-
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vreesd, en als hij begon te zinken, riep hij, zeggende: 
Heer, behoud mij! En Jezus, terstond de hand uitstekende 
greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingeloovige! 
waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip ge
klommen waren, stilde de wind. — Die nu in het schip 
waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk 
gij zijt Gods Zoon!" 

Petrus zou hier de Gemeente kunnen voorstellen. Hij 
verlaat de plaats van het joodsche overblijfsel, en gaat 
in het geloof den Heer te gemoet, en dat wel zonder de 
hulp der natuur. Maar hij valt, gelijk de Gemeente ge
vallen is; hij valt, gelijk zij gevallen is, omdat hij niet 
vasthield aan Christus en zijn woord. Hij zag op de golven, 
op de omstandigheden, in plaats van op den Heer. Zoo
lang zijn oog gevestigd bleef op Christus, volgt hij Hem 
na, en wandelde hij , evenals Jezus, op de zee. Doch 
zoodra zijn blik van Jezus af op de golven zich vestigde, 
begon hij te zinken. Het geloof kan rustig en zeker over 
de bruischende golven gaan, als slechts het oog op Jezus 
gericht blijft. De Heer had tot Petrus gezegd: kom — en 
dit was genoeg. Hij, die de elementen geschapen had, kon 
de zee tot een weg voor zijne discipelen maken. Als wij 
Christus en zijn woord voor onze zielen vasthouden, dan 
kunnen wij op de stormachtige levenszee even zeker wan
delen als op de stille wateren en de effen paden. 

Wel is waar, is onze genadige Heer evenzeer bereid 
op het geroep des kleingeloofs als op de stem des geloofs 
te antwoorden; doch in het eerste geval verliest men de 
eervolle onderscheiding, welke den weg des geloofs bekroont. 
»En Jezus, terstond de hand uitstrekkende, greep hem 
aan, en zeide tot hem: Gij kleingeloovige! waarom hebt 
gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, 
stilde de wind." De Heer, in gezelschap van Petrus, ver-
eenigde zich met de discipelen in het schip; en terstond 
bedaarden de bruischende golven der zee. Wanneer Jezus 
met zijne hemelsche bruid — de Gemeente — tot Israël 
zal terugkeeren, dan zal er aan alle tegenspoeden en ver-
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zoekingen van dit volk een einde komen. Hij zal dan 
als de ware Messias, de Koning Israëls, de Zone Gods 
aangenomen en aangebeden worden. »Die in het schip 
waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, 
gij zijt Gods Zoon!" 

Doch de zegen des Heeren verbreidt zich dan over de 
gansche aarde. «En overgevaren kwamen zij in het land 
Gennesaret. En als de mannen van die plaats Hem werden 
kennende, zonden zij in dat geheele omliggende land, en 
brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren En 
baden Hem, dat zij alleenlijk den zoom zijns kleeds zouden 
mogen aanraken; en zoo velen als Hem aanraakten, werden 
gezond." — Hier vinden wij een heerlijke voorstelling van 
het duizendjarig rijk. De Heer zal vreugde ontvangen. De 
plaats zijner vroegere vernedering en verwerping is nu het 
tooneel van zijn macht en zijn roem. Hij is dan wederge
komen van de plaats zijner voorbede. Zijn oude volk, dat 
door diepe wateren gegaan is, wordt door Hem aan de 
vreedzame kust gebracht. In de wereld, die met de wer
ken des Satans vervuld is, oefent Hij zijne macht uit tot 
genezing en zegening. Hij komt de zuchtende schepping 
te hulp, en verlost haar van de dienstbaarheid der ver-
derfenis. De verleiding der oude slang heeft opgehouden; 
en vreugde en gelukzaligheid, gezondheid en schoonheid 
vervult alle landen der aarde. Heerlijke dag van Jezus' 
heerlijkheid! O Heer! verhaast die zalige tijden! 

Eer die dag evenwel aanbreekt, mogen allen, die nu 
nog door diepe wateren gaan, en wier scheepje op de on
rustige levenszee heen en weer bewogen wordt, hunne 
zielen in lijdzaamheid en volharding bewaren. Wij kennen 
den Heer nog beter dan zijne discipelen Hem kenden; 
want zijne liefde is nu volkomen geopenbaard. Wij weten, 
dat Hij aan Gods rechterhand in den hemel zit, en daar 
leeft om voor ons te bidden. J a , Hij vergeet ons geen 
oogenblik. Al zien wij Hem niet; Hij ziet ons. Zijn oog 
is onafgewend op ons gericht. En Hij kent al onze ver
zoekingen en bezwaren; ja , wat meer zegt, Hij bestuurt 
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onze paden; Hij houdt de maat van ons lijden; door stor
men, wind en golven landen wij eenmaal in de veilige 
haven. Al is de nacht ook duister en stormachtig, al ver
heffen de baren zich hemelhoog, al werpen de wolken der 
omstandigheden een duisteren schaduw om ons heen, geen 
nood! de Heer bidt voor ons, de Heer zorgt voor ons, 
de Heer waakt over ons. En te midden van den storm 
roept Hij ons toe van den hemel: »Ziet, Ik kom haaste-
lijk!" »Nog een weinig tijds, en Hij , die te komen staat, 
zal komen, en niet vertoeven." Het fel geteisterde scheepje 
zal weldra de veilige haven der eeuwige rust binnenloopen, 
en met gejuich ontvangen worden allen, die reeds vroeger 
daar aangeland zijn. — Tot zoolang, o dierbare Heer! mogen 
onze handen krachtig het roer omspannen, en onze harten 
op U vertrouwen, terwijl wij met waakzaamheid wachten 
op den eersten straal der blinkende Morgenster! 

De Zoon van God. 
(Vervolg van bladz. 112.) 

Wij moeten nu nog bij andere heerlijkheden van Jezus' 
toekomend koninkrijk stilstaan. 

»De tweede mensch is de Heer uit den hemel," en zijne 
verschijning moet met een majesteit gepaard gaan, die 
nimmer door den troon van Salomo geëvenaard kon worden. 
J a , in de tegenwoordigheid van dien Heer uit den hemel 
zal nog grooter glans dan die van Salomo worden over
troffen. »Dan zal de maan schaamrood worden, en de zon 
zal beschaamd worden, als de Heer der heirscharen regeeren 
zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijne 
oudsten zal heerlijkheid zijn." Er zullen hemelsche dingen 
in zijn koninkrijk zijn, zoowel als herstelde aardsche dingen. 
Adam bezat den hof van Eden met al deszelfs ontluikende 
schoonheid en vruchtbaarheid; maar boven dit alles wan
delde de Heere God met hem in den hof. Noach, Abraham 
en anderen hadden bezittingen van vee; en aan Noach 
gaf God heerschappij over de aarde. Doch wat meer 
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was, zij ontvingen bezoeken van engelen, ja , gezichten 
en bezoeken van den Heer der engelen. Het land Kanaan 
was een voortreffelijk land, een land van melk, olie en 
honig. Maar meer dan al dit, de heerlijkheid was er, en 
het getuigenis der goddelijke tegenwoordigheid woonde 
tusschen de chernbim. 

Alzoo zal het zijn ten dage van de openbaring van de 
macht van den Zoon van God. De hemel zal het tooneel 
van aardsche schoonheid met een nieuwe en zeer bijzondere 
heerlijkheid verlichten, even zeker als vroeger de Heere 
God in den hof van Eden wandelde, even zeker als de 
engelen op en neder daalden voor het oog van den aarts
vader, j a , even zeker als de goddelijke tegenwoordigheid 
in het heiligdom te Jeruzalem, in het land der belofte, 
gekend was. En niet alleen zullen er opnieuw hemelsche 
bezoeken op aarde plaats hebben, en zal de heerlijkheid uit 
den hemel geopenbaard worden, maar alles zal een nieuw 
en wonderschoon karakter dragen. De aarde zal getuige 
zijn van deze wonderbare, alles overtreffende verborgenheid, 
dat zij zelve, uit haar stof en hare slavernij, een familie voor 
den hemel heeft voortgebracht, welke haar in heerlijkheid 
weder zal bezoeken, en bestemd is om de hun toegekende 
macht en gezag ten zegen over haar uit te oefenen. «Want 
Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende 
wereld, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens 
betuigd, zeggende:»Wat is de mensch, dat Gij zijner gedenkt?" 

Welk een band tusschen de hoogste en laagste dingen. 
»De tweede mensch is de Heer uit den hemel." De heilige 
stad zal uit den hemel nederdalen, hebbende de heerlijk
heid Gods, en in haar gezicht zal de regeering des konink-
rijks of de macht over de aarde bediend worden. Dit zal 
verreweg Adams souvereiniteit en Salomo's glorie overtreffen. 

Bij het schouwspel op den heiligen berg in Matth. 17, 
en bij den koninklijken intocht te Jeruzalem (Matth. 21) 
wordt deze toekomst van den Zoon Gods en »de toeko
mende wereld" zinnebeeldig aanschouwd, zoowel in de 
hemelen als op aarde. De hemelsche heerlijkheid straalt 
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van den berg af. Jezus is van gedaante veranderd. Zijn 
aangezicht blinkt als de zon, zijne kleederen zijn wit als 
het licht, en Mozes en Elia verschijnen met Hem in heer
lijkheid. Evenzoo neemt de nederige Jezus bij gelegenheid 
van zijnen intocht in de heilige stad een karakter van 
majesteit aan. Hij vertoont zich als de Heer van de aarde 
en hare volheid, en tevens als de Zoon Davids in triomf. 
Hij wordt gedurende een oogenblik gezien op den weg, 
die van Jericho naar Jeruzalem leidt, als bekleed met 
zijne aardsche .rechten en waardigheden; gelijk Hij opeen 
ander oogenblik op een hoogen berg alléén in zijne per
soonlijke, hemelsche heerlijkheid verschenen was. Deze 
plechtige gelegenheden waren, ieder op hunne wijze, een 
gedaanteverwisseling, hoewel de heerlijkheid der hemelsche 
een andere is dan die der aardsche. Doch op beide wijzen 
was Jezus verheerlijkt, en voor een oogenblik ontdaan 
van zijn nederigen weg, als de verworpen, verachte 
Zoon Gods. Deze tooneelen waren voorbijgaande, maar 
hetgeen waarvan zij het onderpand waren, en wat zij ver
tegenwoordigden, zal blijvend zijn in kracht en glans in 
den toekomenden dag der heerlijkheid. Want die schitte
rende dag, die gelukkige aarde zal vol zijn van de heer
lijkheid van Gods Zoon. J a , het is die volheid, welke 
daaraan luister en grootheid zal schenken. Hoofd van de 
nieuwe schepping, Zon van de hemelsche heerlijkheid zal 
Hij de Heer van de aarde en van al hare volheid zijn; 
en tevens de Koning van Israël en van de volken. Won
derbaar zullen alsdan alle sfeeren van heerlijkheid inéén-
smelten :»de nederste deelen der aarde, en hetgeen ver boven 
alle hemelen is." »God is geopenbaard ii. het vleesch — 
opgenomen in heerlijkheid," De tweede mensck is niemand 
anders dan »de Heer uit den hemel." 

Welke verborgenheden, welke raadsbesluiten Gods, be
treffende het doel der schepping, van de verborgen eeuwen, 
vóór het begin der schepping af aan ! Mochten slechts de 
liefde en de aanbidding onzer harten de overdenkingen 
onzer ziel volgen! Ja , de Zoon, die van eeuwigheid af in 
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den schoot des Vaders was, nam vleesch en bloed aan, en 
was in den schoot der maagd. Als Zoon des menschen, God 
geopenbaard in het vleesch, wandelde Hij te midden van 
de moeielijkste paden dezes levens — paden, die uitliepen op 
den dood des kruises. Hij verliet het graf voor de heer
lijkheid, de nederste deelen der aarde voor de hoogste 
plaats in den hemel. Maar Hij zal als de zon der ge
rechtigheid over de aarde opgaan, bekleed met glans en 
majesteit, macht, eer en grootheid, om de toekomende 
wereld te verlichten. 

Doch er is nog een andere verborgenheid, die vervuld 
moet worden, eer dit tooneel van heerlijkheid, »de toeko
mende wereld," daar is. De Gemeente moet in den hemel 
zijn, gelijk haar Heer daar reeds is. 

De weg der Gemeente op aarde is die van een onopge-
merkten vreemdeling. »Daarom kent ons de wereld niet, 
omclat zij Hem niet kent," En gelijk haar pad te midden 
dier wereld ongekend is, zoo zal ook de weg zijn, die haar 
van hier brengt. Al wat de Gemeente betreft, draagt het 
karakter van vreemdelingschap hier beneden. De wereld 
zal hare opname in de lucht niet zien, en zij-zelve weet 
den tijd harer opname niet. Doch wij weten, dat de nieuwe 
band, die ons aan den hemel verbindt, gelegd zal worden, 
eer het koninkrijk of »de toekomende wereld" geopenbaard 
zal worden. De heiligen zullen den Koning vergezellen, 
als Hij in zijn rijk komt met het zwaard des oordeels om 
de aarde te reinigen, opdat Hij met den scepter van vrede 
en gerechtigheid zou kunnen regeeren, gelijk Hij beloofd 
heeft. «Die overwint, en die mijne werken tot het einde 
toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, 
en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf." 

»En ik zal hem de morgenster geven." In deze woorden 
ligt iets bijzonders opgesloten. De zon is het licht in den 
hemel, dat het meest met de aarde, met de werken en 
belangen der menschen in verband staat. De zon heerscht 
over den dag, de maan en de sterren over den nacht; 
maar de morgenster heeft geen plaats in dit stelsel. »Hij 
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heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet 
haren ondergang. Gij beschikt de duisternis, en het wordt 
nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt: 
de jonge leeuwen, brieschende om een roof, en om hunne 
spijs van God te zoeken; de zon opgaande, maken zij zich 
weg en liggen neder in hunne holen; de mensch gaat dan 
uit tot zijn werk en naar zijnen arbeid tot den avond 
toe." In al die bepalingen wordt de morgenster niet ge
noemd. Schoon is zij, doch zij blinkt in een eenzaam uur. 
De kinderen der menschen hebben zich neergelegd; de 
slaap is hun door Gods genade nog zoet, terwijl de mor
genster reeds in de lucht prijkt. 

De tijd, waarin de zon schijnt, is de ome, ik wil zeg
gen: de zon is de vriend en medgezel der menschen. Maar 
de morgenster roept niet aldus den mensch tot zijn arbeid. 
Zij schijnt op den haar eigenen tijd — het is noch dag, 
noch nacht. Het kind, dat vóór het krieken van den mor
genstond ontwaakt; hij die op is vóór de zon; de waker, 
die den nacht doorgewaakt heeft, deze zien haar, maar 
geen anderen. 

In de taal der Schrift beteekent de zon het koninkrijk. Wij 
lezen: »Er zal zijn een Heerscher over de menschen, een 
Eechtvaardige, een Heerscher in de vreeze Gods. En Hij 
zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon op
gaat, des morgens zonder wolken." (2 Sam. 2 3 : 3 , 4 ; 
Matth. 13 : 4 3 ; 17 : 4 , 5.) 

Hebben wij dus niet een licht te wachten vóór het licht 
van het koninkrijk ? Zijn deze teekenen in de hemelen niet 
gesteld voor de gezette tijden? Zijn er geen stemmen in 
die sfeeren? Is er geen verborgenheid in de morgenster, 
in het uur van haar eenzaam schijnen, zoowel als in de 
zon, als zij opgaat in hare kracht over de aarde ? Is die 
morgenster niet het teeken in den hemel van Hem, wiens 
eerste verschijnen niet zal zijn voor de wereld, maar voor 
een volk, dat wacht op de komst van een Heer uit den 
hemel? De hoop van Israël, het aardsche volk, begroet 
»den Opgang uit de hoogte." (Luk. 2 : 78.) Doch de Ge-
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meente verwelkomt de morgenster. »Ik ben de wortel en 
het geslacht Davids, de blinkende morgenster." En de Geest 
en de Bruid zeggen: Kom! Alles is het onze; en onder 
dit heerlijk alles behoort de morgenster voor onze gedaante
verandering, om Jezus gelijkvormig te zijn, en de opgaande 
zon voor den dag onzer sterkte met Jezus. 

En nadat de morgenster voor een kort oogenblik geschenen 
heeft, zal de zon op haar gezetten tijd verrijzen. »Dan 
zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon, in het 
koninkrijk huns Vaders." »En hij zal zijn gelijk het licht 
des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder 
wolken, wanneer van den glans na den regen de gras
scheutjes uit de aarde voortkomen." »Dat de hemelen zich 
verblijden, en de aarde verheuge zich, dat de zee bruische 
met hare volheid, dat het veld huppele van vreugde met 
al dat daarin is. Dan zullen de boomen des wouds juichen 
voor het aangezicht des Heeren, omdat Hij komt om de 
aarde te richten." 

Iemand heeft gezegd: »Het geloof heeft een wereld voor 
zich-zelf!" O , mochten wij maar meer in de kracht van 
dat geloof wandelen! En die kracht ligt in den ernst en de 
warmte, welke ook de eenvoud en werkelijkheid des geloofs 
uitmaken. David en Abigaïl wandelden in deze wereld des 
geloofs, toen zij elkander in de woestijn van Paran ont
moetten. Volgens alle waarschijnlijkheid of menschelijke be
oordeeling was David toen een speeltuig in de handen der 
boozen; hij moest zich verbergen in de holen en spelonken 
der aarde; voor brood moest hij aan een rijken man schul
denaar zijn. Maar het geloof zag iets anders in David. De 
nooddruftige, vervolgde vluchteling was in zijn eigen oogen 
en in de oogen van Abigaïl, de aanstaande heer van het 
koninkrijk en de gezalfde van den God Israëls. Abigaïl 
boog zich neder voor hem als voor haren koning, en 
hij nam in koninklijk welgevallen «haar aangezicht aan." 
De voorraad, dien zij bracht, haar brood en wijn, hare 
druiven en klompen vijgen, waren niet het bewijs van wel
dadigheid aan een behoeftigen David, maar de schatting 
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van een gewillig onderdaan aan den koning David. Zij 
vond zich gelukkig en geëerd, zoo zij slechts zijne dienst
knechten mocht bedienen. Alzoo kwam zij door het geloof bij 
deze schoone gelegenheid in een andere wereld — getuigenis 
gevende, dat werkelijk h e t g e l o o f een w e r e l d h e e f t 
d i e h a a r e i g e n is. En die wereld was gewichtiger voor 
Abigaïls hart dan al de schatten van Nabals huis. De woes
tijn was haar meer waard dan de kudden en de velden van 
den berg Karmel; want daarin genoot zij in den geest de 
genoegens, die het geloof haar voorspiegelde. 

Zalig is het, geliefden! wanneer ook wij, door het geloof 
geleid, onze eigen wereld ingaan en bewandelen! Bezat 
Noach niet zulk een geloof, toen hij een schip bouwde, 
dat meer voor het land dan voor het water berekend 
scheen? Had Abraham niet zulk een wereld in het oog, 
toen hij zijn land, zijn geslacht en zijn vaderhuis verliet? 
En Paulus, toen hij schreef: » Onze wandel is in de hemelen, 
waaruit wij ook als Zaligmaker verwachten den Heere 
Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen 
zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan zijn heerlijk 
lichaam?" En bezitten wij niet reeds die wereld, wan
neer door het geloof onze zielen den toegang hebben 
»tot die genade waarin wij staan." Die genade is nu de 
tegenwoordige, gelukkige rustplaats van het gereinigde en 
met bloed besprengde geweten, en de blinkende woonstede 
der hoop, vanwaar zij uitziet naar »de heerlijkheid Gods." 
(Kom. 5 : 1 , 2 . ) Weinig wordt dit geloof nog ervaren; maar 
toch is het het onze; en te midden van onze zwakheid, heeft 
het geloof slechts den Zoon Gods te verheerlijken; want 
inniger van Hem te genieten is geestelijke vooruitgang. 

Aan het slot van deze overdenking, waarin wij volgens 
onze mate de «toekomende wereld" beschouwd hebben, 
wenschte ik nog dit te voegen: dat weinige dingen ons in 
dezen tijd meer op het hart behooren te liggen: dan de 
venoerping van Christus. Het komt voorzeker te pas dit 
hier te zeggen; want is Christus heerlijk, gelijk wij het 
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zagen, in »de toekomende wereld," zoo is Hij de Verwor
pene in 1 deze tegenwoordige booze wereld." Doch dit wordt 
zoo licht vergeten; de god dezer wereld wil dit zoo gaarne. 
Bij toeneming vindt men allerlei gerieflijkheden op aarde, — 
maatschappelijke, verstandelijke, zedelijke en godsdienstige 
verbeteringen worden gezocht; en dit alles dient om een 
Christus, die niet van deze wereld is, uit het oog te ver
liezen. Doch het geloof ziet een verworpen Christus en 
een geoordeelde wereld. Het geloof erkent, dat, al is het 
huis met bezemen gekeerd en versierd, het toch niet van 
meester of eigenaar veranderd is, maar dat het daardoor 
slechts te beter voor het doel des meesters geschikt is. 

Het is een ernstige dwaling, geliefden! er aan te denken, 
om deze wereld te bewerken en te verbeteren voor den 
Zoon Gods. Was David eenmaal zorgeloos ten opzichte van 
de gedachte Gods met betrekking tot het dragen der ark, 
zoo was hij bij een andere gelegenheid onwetend omtrent 
Gods gedachte over het bouwen van een cederen huis voor 
de ark. Hij zocht den Heer een vaste woonplaats in een 
verontreinigd, onbesneden land te geven. Hij dwaalde alzoo 
grootelijks, niet wetende de reinheid van Gods heerlijkheid. 
Evenzoo gaat het met hen, die den naam van den Heer 
Jezus Christus, den Zoon van God, met de aarde, zooals 
zij nu is, en met hare koninkrijken willen verbinden. Hoe 
oprecht de begeerte van hun hart in dezen ook moge zijn, 
gelijk zulks bij David het geval was, zij dwalen groote
lijks, niet kennende de heiligheid van de heerlijkheid des 
Heeren. Dit is een les, welke wij steeds meer behoeven. 
Nog is de Zoon van God een vreemdeling op aarde; Hij 
zoekt niet de wereld, maar een volk uit de wereld, om 
nog voor een wijle tij ds vreemdelingen met Hem hier 
beneden te zijn, te midden van al de ijdelheid en eerzucht, 
die de geschiedenis der wereld thans kenmerkt. 

»En gij zijt degenen, die met mij steeds gebleven zijt in 
mijne verzoeking. En ik verordineer u het koninkrijk, ge-
lijkervvijs mijn Vader dat mij verordineerd heeft." 
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De mag-neet. 

Ik herinner mij eens een heel belangrijk gesprek gehoord 
te hebben van twee broeders over de komst van den Heere 
Jezus. Zij waren 's avonds naar bed gegaan, en hunne 
moeder hoorde het volgende onderhoud. 

»Ik kan onmogelijk begrijpen," zeide de een, »op welke 
wijze de Heere Jezus de zijnen zal opnemen. Hoe zal dit 
gebeuren? Kunt ge het mij ook uitleggen?" 

»O ja , " was het antwoord; »hebt ge wel. eens gezien, 
dat wanneer men een magneet boven een naald houdt, 
deze door de magneet wordt aangetrokken. Welnu, even
zoo zal het zijn als de Heer komt. Hij zal nederdalen van 
den hemel, en de zijnen tot zich trekken, gelijk de mag
neet de naald aantrekt." 

En zoo is het. Gelijk de naald opspringt, om zich aan 
de magneet vast te klemmen, zoo zullen allen, die Christus 
toebehooren, hoe zwak, hoe onwetend, hoe gebrekkig zij 
ook zijn mogen, opspringen, orn den Heer te gemoet te 
gaan, als Hij komt. Dan zullen de ontslapen heiligen op
staan, en de nog levende heiligen veranderd worden, en 
allen zullen gezamenlijk den Heer te gemoet snellen. 

Wij willen nog een andere vergelijking maken. Neem 
een aantal naalden, en doe die in een glas met zand gevuld; 
houd daarboven een krachtigen magneet; en gij zult zien, 
dat al de naalden oogenblikkelijk door den magneet worden 
aangetrokken, terwijl het zand in het glas blijft. — Zoo zal 
het zijn, als de Heer komt voor de zijnen. Zij mogen hier 
en ginds gevonden worden met de kinderen der wereld — 
zittende in dezelfde kamer, staande achter denzelfden les
senaar, reizende in denzelfden spoorwagen, zeilende in 
hetzelfde schip, wandelende op dezelfde straat. Maar op 
hetzelfde oogenblik, dat Christus, de ware magneet, in 
de lucht neerdaalt, zullen allen, die Hem toebehooren, 
in een oogwenk opgenomen worden, om Hem te ont
moeten. Zij zullen opgenomen worden door de aantrekkings
kracht van zijn persoon, en uit kracht van de zedelijke 
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overeenstemming, die er tusschen Hem en hen bestaat; 
terwijl aan den anderen kant allen, die Kern niet toebe-
hooren, evenals de zandkorrels zullen achterblijven. 

Lieve lezer! hoe zou het met u zijn, indien de Heer 
kwam, terwijl gij deze regelen leest? Hij kan ieder oogen-
blik komen. Zijne belofte is zeker. Hij heeft gezegd: »Ik 
zal wederkomen;" en «Ziet, ik kom haastelijk." De zijnen 
worden geroepen om dagelijks naar zijne komst uit te zien. 
Er moet niets vóór dien tijd gebeuren. Wij wachten niet op 
teekenen. Wij wachten op de komst van den Zoon Gods van 
den hemel Onze hoop wordt geenszins bepaald door de 
vervulling der profetieën. De profetie houdt zich bezig met 
Israël en de volken, met de gebeurtenissen, die op de aarde 
zullen plaats hebben. De Gemeente echter verwacht de 
verschijning van de "blinkende morgenster." Zij verwacht 
de komst van den Heere Jezus van den hemel; en op het 
oogenblik dat Hij komt, zullen alle ware geloovigen tot 
Hem opgenomen worden, terwijl alle naamchristenen ten 
oordeel zullen achtergelaten worden. 

Voorwaar, dit is hoog ernstig voor allen, die nog buiten 
Christus zijn! O, ik bind het u op het hart, lieve lezer! 
De Heere Jezus komt voor de zijnen. Deze gebeurtenis 
staat, met goddelijke helderheid, voor het oog van den 
Christen, die zich neerbuigt voor het gezag der Schrift. 
Hij verwacht geenszins de bekeering der wereld door de 
prediking van het evangelie. Hij weet, dat de wereld hoe 
langer hoe slechter, en de nacht hoe langer hoe duisterder 
zal worden. Hij gelooft, dat ongeloof en bijgeloof steeds 
meer zullen toenemen, en het Christendom als een stroom 
zullen overdekken; dat het oordeel de tegenwoordige eeuw 
zal besluiten, en de aarde daardoor zal gereinigd worden 
voor de duizendjarige heerlijkheid. 

Van hoeveel belang is het dus bereid te zijn! Zijt gij 
bereid, lezer? Zijt gij gewasschen in het kostbare bloed 
van Christus? Zijt gij behouden door Christus en verze
geld door den Heiligen Geest? Zoo j a , o, laat dan de 
zalige hoop van Jezus' komst uw hart vervullen! Ver-
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wacht Hem iederen dag. Hij komt spoedig. Leef geschei
den van de wereld en van hetgeen in de wereld is! Reinig 
u van het kwade en van alles, wat Gode niet welbehagelijk 
is. »Wie deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven 
gelijk Hij rein is." De Heer heeft zijn gansche hart aan 
ons gegeven, geven wij ons hart aan Hem. Laten wij met 
omgorde lendenen en met brandende kaarsen den Heer 
verwachten, die als de Bruidegom komt om zijne geliefde 
Bruid af te halen, en haar te brengen in het huis van den 
Vader, waar Hij ons nu plaats bereidt! — O, hoe heerlijk 
zal het zijn, Hem te zien gelijk Hij is , en Hem gelijk 
te zijn! Bij Hem zullen wij rusten en genieten. Onuitspre
kelijke vreugde zal ons deel zijn. Ongestoorde gemeenschap 
zullen wij met Hem hebben. En dat tot in eeuwigheid! 
O Heere Jezus! kom haastelijk, en neem ons op in uwe 
heerlijkheid! 

Het kenmerk der schapen. 
(Joh. 10 ; 4—6.) . j , 

Het kenmerk van schapen, die den 'Herder volgen, is 
niet alleen, dat zij zijne stem h o o r en , maar dat zij zijne 
stem k e n n e n . Zij kennen den toon dier stem. Denk slechts 
aan Maria Magdalena. Om deze reden zullen zij een 
vreemde niet volgen; zij k e n n e n de stem van den vreem
de niet; zij vluchten op het hooren zijner stem. Men moet 
niet stil blijven staan om naar de dingen te luisteren, welke 
de stem des vreemden uitspreekt, zelfs niet om ze te beoor-
deelen, maar men moet v l u c h t e n . Onze veiligheid ligt 
in het o n t v l i e d e n v a n h e t g e v a a r . Het luisteren 
naar de stem van den vreemde is hoogst gevaarlijk voor ons. 
Herinneren wij ons hetgeen met Eva gebeurd is. (Gen. 3.) 

Als wij den Herder volgen, die voor ons heengaat, dan 
plaatst zijn persoon zich tusschen ons en de omstandigheden. 
Hij houdt zich met de omstandigheden bezig; ik zie den 
weg niet vooruit, maar ik zie den Herder; en ik leg er 
mij op toe Hem te volgen, zonder mij te verontrusten 
over hetgeen op den weg voorvalt. »Die mij volgt, zal in 
de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens 
hebben." (Joh. 8 : 12.) 
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Wat moet de geloovig-e doen te midden 

van het verval der kerk? 

Hoogst treurig is de toestand, waarin zich de christe
lijke kerk op aarde bevindt, en verre is zij- verwijderd 
van hetgeen zij was in de dagen der Apostelen. Dit wordt 
door bijna alle geloovigen erkend en gevoeld. Vele 
pogingen worden aangewend, om hierin verandering en 
verbetering te brengen. Door reglementen en bepalingen 
trachten sommigen den stroom des ongeloofs en der werelds
gezindheid te keeren; terwijl anderen hunne toevlucht 
nemen tot het stichten van nieuwe kerkgenootschappen, 
niet begrijpende, dat zij daardoor de verwarring ver
meerderen in plaats van verminderen. Met dit al steekt 
het ongeloof steeds driester het hoofd op, ontwikkelt het 
bijgeloof steeds meer zijne betooverende macht, en nemen 
wereldsgezindheid en zonde op schrikbarende wijze toe. 
Wat moet de geloovige doen te midden van dit verval 
der Gemeente? Ziedaar een vraag van het hoogste gewicht. 
De beantwoording van die vraag hangt evenwel niet af 
van de meeningen of gedachten der menschen, maar van 
hetgeen God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. Het 
Woord van God is een lamp voor onzen voet en een 
licht op ons pad. En dit is het niet alleen in sommige, 
maar in alle dingen; niet alleen in hetgeen onze zaligheid, 
maar ook in hetgeen onzen wandel op aarde betreft. De 
Heer heeft ons, in zijne genade, in niets verlegen laten 
staan. Hij heeft ons een gedragslijn aangewezen voor alle 
tijden en omstandigheden. Niet alleen vinden wij in het 
Nieuwe Testament de beschrijving van den toestand en 
de inrichting der eerste Gemeente, maar ook de aanwijzing 
voor ons gedrag te midden van het verval der Gemeente. 
Dit laatste vinden wij in het tweede hoofdstuk van den 
tweeden brief aan Timotheüs; en wij willen naar aanleiding 
daarvan, met de hulp van God, het antwoord geven op 
bovenstaande vraag. 

n v 9 
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Ieder aandachtige Bijbellezer zal het onderscheid hebben 
opgemerkt, dat er tusschen den eersten en den tweeden brief 
aan Timotheüs bestaat. De eerste brief handelt over de 
orde in de Gemeente van Christus op aarde. Paulus 
geeft aan zijnen zoon Timotheüs allerlei aanwijzingen en 
bevelen omtrent de wijze, waarop hij zich in de Gemeente 
te gedragen had. De tweede brief daarentegen spreekt 
over den tijd der verwarring en des vervals, welke in 
de Gemeente komen zou, en waarvan de beginselen reeds 
in Paulus' dagen aanwezig waren. Met andere woorden: 
de eerste brief beschouwt de Gemeente in een normalen, 
de tweede in een abnormalen toestand. Hieruit volgt, dat 
de tweede brief voor ons van buitengewoon belang is. 
Het is onwedersprekelijk, dat wij ons in den abnormalen 
toestand der Gemeente bevinden. Voor ieder, die oogen 
heeft om te zien, is het duidelijk, dat wij in de laatste 
dagen zijn, welke ons in den tweeden brief beschreven 
worden. De Heilige Geest wendt zich derhalve in dezen 
brief tot ons, en geeft ons de gedragslijn aan, welke wij 
in onze dagen te volgen hebben. 

» M a a r s t e l u t e g e n h e t o n g o d d e l i j k i j d e l 
r o e p e n ; w a n t zij z u l l e n in m e e r d e r e g o d d e 
l o o s h e i d t o e n e m e n . En hun woord zal voor te ten 
ge l i j k de k a n k e r ; o n d e r w e l k e n is H y m e n é u s 
en F i l é t u s , d ie van de w a a r h e i d zijn a f g e w e k e n , 
z e g g e n d e , d a t d e o p s t a n d i n g a i r e e d e g e s c h i e d 
i s , en v e r k e e r e n s o m m i g e r ge loof . E v e n w e l 
h e t v a s t e f o n d a m e n t G o d s s t a a t , h e b b e n d e 
dezen zegel: De H e e r k e n t d e g e n e n , d ie de zijnen 
zi jn; e n : E e n i e g e l i j k , d ie d e n n a a m van C h r i s 
t u s n o e m t , s t a af v a n o n g e r e c h t i g h e i d . D o c h 
in e e n g r o o t h u i s zijn niet a l l e e n g o u d e n en 
z i l v e r e n v a t e n , m a a r ook h o u t e n en a a r d e n 
v a t e n ; en s o m m i g e t e r e e r e , m a a r sommige 
t e r o n e e r e . I n d i e n d a n i e m a n d z i c h z e l v e n van 
d e z e n r e i n i g t , die za l een v a t zijn t e r e e r e , 
g e h e i l i g d en b e k w a a m t o t g e b r u i k des H e e r e n , 
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t o t a l l e g o e d w e r k t o e b e r e i d . M a a r v l i e d de 
begeer l i jkheden der j o n g h e i d , en j a a g na r e c h t 
v a a r d i g h e i d , geloof', l iefde, v r e d e , met degenen , 
d i e d e n H e e r a a n r o e p e n u i t een r e i n h a r t . " 
(2 Tim. 2 : 16 -22 . ) 

Staan wij in de eerste plaats stil bij het verval der 
Gemeente, hetwelk ons in deze verzen zoo duidelijk voor
gesteld wordt. Drie bewijzen vinden wij hier. 

1. De Apostel neemt aanleiding uit hetgeen reeds in zijne 
dagen in de Gemeente gevonden werd, tot het voorzeggen 
van den treurigen toestand, waarin de Gemeente lang
zamerhand komen zou, Hij vermaant Timotheüs zich te 
stellen tegen het ongoddelijk ijdel-roepen; «want ," zegt 
hij , »zij zu l len in meerde re goddeloosheid toe
nemen." In hoofdst. 3 beschrijft hij uitvoerig den schrik-
kelijken toestand, waarin de Gemeente in de laatste 
dagen zijn zou. Verder spreekt hij van Hymenéus en 
Filétus, twee Christenen, die van de waarheid afgeweken 
waren; en daarbij zegt hij: «Hun woord zal voor te t en 
geli jk de k a n k e r . " Duidelijk is het dus, dat hij de 
toeneming voorspelt van het kwaad, dat reeds in zijne 
dagen in zekere mate aanwezig was. Op dezelfde wijze 
had hij gesproken tot de ouderlingen te Efeze, Hand. 20: 
« W a n t d i t w e e t i k , d a t na mijn v e r t r e k z w a r e 
w o l v e n t o t u i n k o m e n z u l l e n , d i e de k u d d e 
n i e t s p a r e n ; en u i t u z e l v e n z u l l e n m a n n e n 
ops t aan , s p r e k e n d e v e r k e e r d e d i n g e n , om de dis
c ipe len af te t r e k k e n a c h t e r zich." Petrus zegt het
zelfde in zijnen tweeden brief. En de geschiedenis der 
christelijke kerk leert ons, dat terstond na den dood der 
apostelen het kwaad op schrikbarende wijze is toegenomen. 
Allerlei dwaalleeringen werden verkondigd, onheilige en 
ongeloovige menschen toegelaten, en ten slotte de ver-
eeniging met de wereld tot stand gebracht. 

2. «Evenwel het vas te fondament Gods s t a a t , 
hebbende dezen z e g e l : De H e e r ken t d e g e n e n , 
die de zijnen zijn." Hoe vertroostend deze woorden ook 
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zijn, zoo zijn zij nogtans een bewijs van het verval der 
Gemeente. Als tot onze vertroosting moet gezegd worden: 
»De Heer kent degenen, die de zijnen zijn," dan is het duide
lijk, dat icij ze niet kennen. Zoo was het in den beginne 
niet. Toen wist iedereen, wie des Heeren waren. Allen, die 
geloofden, waren bijeen. Buiten deze waren er geen 
geloovigen. Daarbuiten waren slechts Joden en Heidenen. 
Nadat de Gemeente evenwel haar hemelsch standpunt 
verlaten, de wereld in haar midden opgenomen, en zich 
in verschillende sekten verdeeld heeft, kunnen wij niet 
meer zeggen: »Ziedaar de geloovigen aan deze plaats." 
Deden wij dit, dan zouden wij ons zeker vergissen, daar 
er in de verschillende kerkgenootschappen genoeg zijn, 
die den Heer liefhebben, zonder dat wij ze als zoodanig 
kennen. Toen Elia meende alleen te zijn overgebleven, 
kende de Heer er nog 7000, die hunne knie voor Baal 
niet gebogen hadden. Maar juist dat deze 7000 verborgen 
waren, en door Elia niet gekend werden, was een bewijs 
van den afval van Israël. 

3. De Apostel gaat evenwel nog verder. »In een 
g r o o t h u i s zijn n i e t a l l e e n g o u d e n en z i l v e r e n 
v a t e n , m a a r ook h o u t e n en a a r d e n ; en s o m m i g e 
t e r e e r , m a a r s o m m i g e t e r on ee r e." Zoo was het 
in den beginne niet. Allen, d i e g e l o o f d e n , waren bijeen. 
Zij waren volhardende in de leer der apostelen, in de 
gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. 
Zij prezen God, en hadden genade bij het gansche volk. 
En de Heer deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig 
werden. (Hand. 2.) Wel konden er ook toen insluipen, 
die later bleken geen ware geloovigen te zijn, maar zoodra 
zij als zoodanig openbaar werden, gingen zij heen, of 
werden uitgesloten. »Zij zijn uit ons uitgegaan, want zij 
waren uit ons niet," zegt Johannes.» Doet den booze 
uit uw midden weg," zegt Paulus. In 2 Tim. wordt echter 
een geheel andere toestand beschreven. Er is daar geen 
spraak van dezulken, die uit onvoorzichtigheid of onwaak-
zaamheid in de Gemeente opgenomen zijn, maar van een 
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toestand, waarin de Gemeente door haar afval en zonde 
gekomen is. Zij wordt vergeleken bij een groot huis, 
waarin vaten ter eer en ter oneer zijn; dat wil zeggen: 
er zijn niet alleen sommigen binnengeslopen, die niet 
waarachtig gelooven, maar de aanwezigheid van onreinen 
en ongeloovigen is een erkende toestand geworden, gelijk 
in een groot huis natuurlijker wijze vaten ter eer en vaten 
ter oneer zijn. 

Wij moeten hier een oogenblik stilstaan bij hetgeen de 
Schrift ons leert omtrent de Gemeente van Christus. De 
Gemeente is het lichaam van Christus, zij is de vervulling 
desgenen, die alles in allen vervult. (Efez. 1.) Door de 
uitstorting des Heiligen Geestes op den Pinksterdag zijn de 
geloovigen tot één lichaam gedoopt. (1 Kor. 12, 13.) Als 
het lichaam van Christus, omvat de Gemeente al de geloo
vigen, die op aarde geweest zijn, en nog zijn zullen, van 
den Pinksterdag af, toen het lichaam gevormd werd, tot 
den dag van de opname der heiligen, wanneer Christus 
zich de Gemeente heerlijk zal voorstellen, zonder vlek of 
rimpel. Zij heeft echter ook nog een ander karakter in 
de Schrift; zij is, namelijk, de woonstede Gods in den 
Geest, het huis of de tempel van God. (Efez. 2 : 2 1 , 22; 
1 Kor. 3 : 16, 17.) Dit wordt ons op tweeërlei wijze voor
gesteld. Aan den eenen kant is dit huis Gods het werk 
van Christus, dat nog niet voltooid is — aan den anderen 
kant is het een huis, dat zich op aarde bevindt, en onder 
de verantwoordelijkheid van den mensch geplaatst is. De 
Heer heeft gezegd: » Gij zijt Petrus, en op deze petra zal 
ik mijne Gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen 
haar niet overweldigen." Uit deze woorden leeren wij, dat 
het Christus is, die bouwt, en dat geen macht des Satans 
Hem kan verhinderen dit werk te voltooien. Christus is de 
bouwmeester, en bij dit werk wordt van geen menschelijk 
werktuig gesproken. Petrus zegt: »Tot welken komende, 
als tot een levenden steen, van de menschen wel verworpen, 
maar bij God uitverkoren en dierbaar, zoo wordt gij ook 
zelven, als levende steenen, gebouwd tot een geestelijk 
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huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden 
op te ofFeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus." (1 Petr. 2 : 4 , 5.) Wel kunnen menschen het 
woord verkondigen; maar het werk is van Christus, en de 
mensch verdwijnt. Het werk is niet van den mensch, en 
het gebouw is nog niet voltooid. Levende steenen kunnen 
dagelijks toegevoegd worden, totdat de laatste steen ge
legd is. Dit is in zekeren zin een onzichtbaar werk, het
welk ten slotte een heiligen tempel in den Heer te voor
schijn brengt. Zoo zegt Paulus: » Op welken het geheele 
gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heer." (Efez. 2 : 21.) Die tempel 
wast op door de genade; hij is nog niet voltooid. De 
apostelen en profeten des Nieuwen Testaments waren als 
fondament gelegd, van welk fondament Christus de uiterste 
hoeksteen is. De apostelen zijn steenen, geen arbeiders. 

Doch in 1 Kor. 3 vinden wij het huis uit een ander 
oogpunt beschouwd. »Naar de genade Gods, die mij ge
geven is ," zegt Paulus, » heb ik als een wijs bouwmeester 
het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar 
een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe." Hier is de 
mensch de bouwmeester; en terstond vinden wij de ver
antwoordelijkheid van den mensch. Hij kan goud, zilver 
of kostelijke steenen op het fondament bouwen, maar ook 
hout, hooi en stoppelen; zoodat zijn werk niet deugt, en 
zal verbranden. Er worden drie gevallen verondersteld: 
1 , de arbeider en zijn werk is goed, en hij wordt beloond; 
2 , de arbeider zelf is getrouw, maar zijn werk is slecht — 
hij wordt behouden, doch zijn werk verbrandt; 3 , de 
arbeider is slecht, hij wil een ander fondament leggen — 
hij-zelf, en niet alleen zijn werk, wordt door God ver
worpen. Hier hebben wij dus niet alles goed samengevoegd, 
opwassende tot een heiligen tempel, door Christus zelf 
gebouwd; maar een huis op aarde, het huis, de tempel 
Gods genoemd, waarin menschen arbeiden, die er allerlei 
materiaal inbrengen, verkeerde steenen aanbrengen, ja , 
zelfs het fondament trachten te verderven. 
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Uit dit alles zien wij, dat de gezamenlijke geloovigen 
op aarde in betrekking tot Christus, het Hoofd, voor
gesteld worden als het lichaam van Christus, en in be
trekking tot de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes als 
het huis Gods. In hun normalen toestand — d. i. in den 
toestand, zooals die naar Gods wil zijn moest — zijn het 
lichaam van Christus en het huis van God één en het
zelfde; zij zijn uit dezelfde personen samengesteld. Maar 
daar het lichaam de vrucht is van Gods raadsbesluit, en 
het huis de vrucht is van een werk Gods, waaraan ook 
de mensch geroepen wordt deel te nemen, kan er een 
onderscheid bestaan tusschen het lichaam van Christus, 
dat alleen uit ware geloovigen bestaat, en het huis, zooals 
het zich feitelijk aan ons vertoont. Niemand kan een lid 
zijn van Christus' lichaam of een levende steen van het 
huis, die niet vereenigd is met het Hoofd; evenwel kan 
het huis de woonstede van God door den Geest zijn, al 
zijn er steenen in, die geen levende zijn. Indien de ge
loovigen aan hunne roeping beantwoord hadden, dan zou 
de Gemeente op aarde, als het huis van God, uit dezelfde 
personen zijn samengesteld gebleven, als waaruit het lichaam 
van Christus bestaat. Daar echter de Gemeente in hare 
roeping gefaald heeft, en de verschillende bouwmeesters 
hout, hooi en stoppelen hebben gebouwd en valsche 
steenen hebben ingebracht, is de Gemeente op aarde gelijk 
geworden aan een groot huis, waarin vaten ter eer en 
vaten ter oneer zijn. De eerste Gemeente bestond alleen 
uit ware geloovigen. Langzamerhand zijn er valsche broe
ders en valsche leeraars ingeslopen, gelijk uit de brieven 
der apostelen blijkt; en wat Paulus voorspelde, is eindelijk 
gebeurd: de goddeloosheid is toegenomen; hun woord heeft 
voortgegeten gelijk de kanker; de Gemeente heeft haar 
standpunt verlaten, heeft zich vereenigd met de wereld, 
en is geworden wat zij nu is, een vereeniging van onge-
loovigen en geloovigen. Dit is niet de Gemeente, beschouwd 
als het lichaam van Christus of als de woonstede Gods 
in den Geest, maar de Gemeente als het huis Gods, 
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gesteld onder de verantwoordelijkheid van den mensch. 
Wat Christus werkt en bouwt, kan niet bedorven of ver
nietigd worden; wat door God aan den mensch is toe
vertrouwd, is door dezen altijd bedorven. Daarom zal de 
Heer eenmaal, trots alles, zijne Gemeente, d. i. zijn lichaam, 
zonder vlek of rimpel voor zich stellen en een heiligen 
tempel hebben, uitsluitend uit geestelijke steenen samen
gesteld. Doch de Gemeente als huis Gods, hetwelk aan 
een groot huis gelijk is geworden, zal Hij uit zijnen 
mond spuwen en oordeelen. In de Openbaring van Johan-
nes wordt de Gemeente, nadat de ware geloovigen in 
den hemel zijn opgenomen, de groote hoer genoemd, en 
als zoodanig geoordeeld. Evenals in het Oude Testament 
van Israël gedurig gezegd wordt, dat het van Jehova 
was afgehoereerd, zoo wordt de Gemeente de groote hoer 
genoemd. Israël was de vrouw van Jehova; doch daar 
het zich tot andere goden wendde, bedreef het overspel, 
en week het van God af. De christelijke kerk op aarde, 
welke de plaats en de positie van de Bruid van Christus 
inneemt, doch zich met de wereld vereenigde en Chris
tus verliet, wordt de groote hoer, en zal als zoodanig 
geoordeeld worden. Dit is het einde van de christelijke 
kerk op aarde. De ware geloovigen, het lichaam van 
Christus, de levende steenen van het huis, worden door 
den Heer in den hemel opgenomen; de anderen, die wel 
den naam van Christus dragen, en door belijdenis leden 
der christelijke kerk zijn, doch Hem niet waarlijk toe-
behooren, worden uit den mond van Christus gespuwd 
en geoordeeld. In plaats van een verbetering der christe
lijke kerk hebben wij derhalve het oordeel dier kerk te 
wachten. Het kwaad, dat in den beginne onmerkbaar en 
in geringe mate in de christelijke Gemeente aanwezig 
was, is langzamerhand toegenomen, en zal nog meer toe
nemen, totdat de maat vol is, en de Heer haar aan het 
oordeel prijs geeft. De Heilige Geest heeft ons dit 
duidelijk voorzegd. De Brieven der apostelen en de Open
baring zijn vol van bewijzen dienaangaande. Ziet men dit 
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in, dan zal men alle pogingen tot herstel der kerk opgeven, 
en den weg bewandelen, diende Heer ons in dien toestand 
van verval heeft aangewezen. 

En welke is die weg? 2 Tim. 2 geeft ons daarop het 
antwoord. De Gemeente is aan een groot huis gelijk gewor
den. Wat moeten wij doen? Moeten wij dit huis verlaten? 
Neen, volstrekt niet. Dit kunnen wij ook niet, indien 
wij ware Christenen zijn. Wel kunnen wij de kerkgenoot
schappen of sekten, waarin de christelijke kerk is verdeeld, 
verlaten — en wij zullen straks zien, dat wij daar
toe geroepen worden — maar de christelijke kerk 
kunnen wij niet verlaten. Alleen door afzwering van het 
Christendom en door terugkeer tot het Joden- of Heiden
dom kan men de christelijke kerk verlaten. Blijft men 
Christen, dan blijft men lid van de algemeene christelijke 
kerk op aarde. Maar wat moeten wij dan doen? Wij 
moeten ons in het groote huis reinigen, dat wil zeggen, 
afzonderen van de vaten ter oneer. Vaten ter oneer zijn 
allen, die alleen den naam van Christus dragen, zonder 
waarlijk Christus toe te behoor en; allen, die van de 
waarheid zijn afgeweken, en in de wereld of de zonde 
wandelen. Van dezulken moeten wij ons afzonderen. In 
hoofdst. 3 zegt Paulus: »Keer u af van degenen, die 
een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht 
derzelve verloochend hebben." In 2 Kor. 6 zegt hij: 
«Trekt niet een ander juk aan met de ongeloovigen, 
enz." Duidelijk is het, dat in al deze plaatsen alleen 
spraak is van een afzonderen ten opzichte van de Gods-
vereering en van christelijke werkzaamheden. Maatschap
pelijke zaken zijn hiervan uitgesloten; want anders zouden 
wij uit de wereld moeten gaan, zegt Paulus in 1 Kor. 5. 
Men voert ons dikwijls te gemoet, dat wij niemand mogen 
oordeelen. Doch de woorden van Jezus, waarop men 
doelt, komen hier volstrekt niet te pas. De Heer spreekt 
over het beoordeelen van de drijfveeren van iemands 
handelingen. Dat mogen wij niet doen. Doch wij worden 
uitdrukkelijk vermaand, van de ongerechtigheid af te 
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staan, van de vaten ter oneer ons te reinigen, geen 
gemeenschap met de ongeloovigen te hebben, ons af te 
keeren van hen, die een gedaante va.n godzaligheid 
hebben. En dit kunnen wij niet doen, zonder te beoor-
deelen of iemand een vat ter eer of ter oneer is. Het 
zou waarlijk al een heel slecht beginsel zijn, indien men 
zeide: wij kunnen niet weten, wie Christenen zijn. Dan 
zouden wij ook de broeders niet kunnen liefhebben. 
Want om de broeders te kunnen liefhebben, moet ik 
weten wie broeders zijn. De Heer wil, dat de zijnen, wat de 
Godsvereering betreft, van de ongeloovigen en onheiligen 
gescheiden zijn. Avondmaalsviering en aanbidding in 
gemeenschap met de vaten ter oneer is Hem een gruwel. 
(1 Kor. 5 en 10; 2 Kor. 6.) 

Doch, als wij ons afgezonderd hebben, wat moeten wij 
dan verder doen? Moeten wij dan alleen blijven staan? 
Voorzeker niet. Niets zou meer tegen de bedoeling van 
den Heer zijn. Hij wil, dat de zijnen één zijn, en hunne 
eenheid openbaren, opdat de wereld geloove. (Joh. 17.) 
Daarom zegt Paulus verder: » J a a g na r e c h t v a a r 
d i g h e i d , g e l o o f , l i e f d e , v r e d e m e t d e g e n e n , 
d i e d e n H e e r a a n r o e p e n u i t een r e i n h a r t . " 
Wij moeten ons dus niet alleen reinigen van de vaten 
ter oneer, maar in gemeenschap wandelen met allen, 
die den Heer anroepen uit een rein hart. Letten wij wel 
op, dat de Apostel niet zegt, dat wij wandelen moeten 
met allen, die eveneens denken als wij, maar met allen, 
die den Heer aanroepen uit een rein hart, d. i., m e t 
a l l e w a r e g e l o o v i g e n . Allen, die waarlijk in Christus 
gelooven , zijn leden van één lichaam, kinderen van éénen 
Vader, en behooren dus bij elkander. Elke scheiding 
tusschen hen is onnatuurlijk. Wel kunnen zij van gevoelen 
verschillen omtrent deze of gene zaak, maar dit neemt 
niet weg, dat zij leden van hetzelfde lichaam blijven. 
Omtrent de hoofdwaarheden des Christendoms zijn zij het 
natuurlijk met elkander eens; want men kan geen Christen 
genaamd worden, als men het fondament des Christendoms 
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verwerpt. Omtrent andere waarheden echter, die wel van 
groot gewicht zijn, maar waarmee het Christendom niet 
staat of valt, kunnen zij van gevoelen verschillen. Nogtans 
blijven zij één in Christus, en moeten zich als leden van 
één lichaam openbaren. Wij vinden dit onderscheid 
duidelijk in de brieven van Paulus. Tastte men den 
persoon of het werk van Christus aan, dan is hij zoo 
streng mogelijk. Vervloekt is een iegelijk, die een ander 
evangelie brengt, dat het evangelie van Christus niet is. 
Och, of zij afgesneden wierden, die u onrustig maken. 
Geldt het daarentegen ondergeschikte punten, dan zegt 
hij: «Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God 
u openbaren." (Fil 3 : 15.) Wij vinden in de Schrift aan 
iedere plaats slechts ééne Gemeente, slechts één lichaam, 
hetwelk genoemd wordt de Gemeente Gods aan die plaats. 
Behoorde men tot de gemeente aan een zekere plaats, 
dan behoorde men ook tot de gemeente aan alle andere 
plaatsen, en men kreeg als lid der Gemeente van Christus 
een aanbevelingsbrief mede. Lid eener gemeente te zijn is 
in de Schrift een geheel onbekende zaak. Alle Christenen 
zijn leden van Christus; en Christus heeft slechts één 
lichaam. Toen zich dan ook in de gemeente te Korinthe 
de beginselen der scheuring openbaarden, kwam Paulus 
met allen ernst en gestrengheid daartegen op; en zeide 
hun, dat zij vleeschelijk waren en naar den mensch wan
delden. (1 Kor. 1 en 3.) En toch waren te Korinthe 
alleen de beginselen der scheuring aanwezig; uiterlijk 
waren zij nog vereenigd, en zij zaten nog aan dezelfde 
tafel. In onze dagen echter zijn niet alleen de beginselen 
der scheiding aanwezig, maar is de christelijke kerk in 
meer dan honderd sekten verdeeld. En wat is de oorzaak 
dezer scheiding? Eenvoudig deze: men heeft Christus, 
het Hoofd der Gemeente, als eenig middelpunt der ge
meenschap uit het oog verloren, en zich geschaard om 
personen en leerstelsels. De Roomsche en Grieksche kerk 
met hare doode eenheid en grove dwalingen daargelaten, 
bestaat het Protestantisme ten deele uit staats- of volks-
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kerken, waarin men opgenomen wordt door den kinder
doop, ten deele uit allerlei partijen, die beweren uit 
geloovigen te bestaan, doch zich door hunne geloofsbelijde
nissen, formulieren en bepalingen van elkander scheiden. 
Al mogen zij u ook voor een waar geloovige erkennen, 
gij kunt geen lid hunner kerk zijn zonder hunne ge
loofsbelijdenis of hun formulier te onderschrijven. Dit 
alles in lijnrechten strijd met Gods Woord. De Heer wil, 
dat al de zijnen zich uitsluitend scharen om Hem, het 
hoofd der Gemeente; dat zij de eenigheid des Geestes 
door den band des vredes bewaren, en zich niet om ver
schil van overtuiging omtrent sommige punten van elkander 
scheiden. Zullen wij ons dus overeenkomstig Gods Woord 
en wil gedragen, dan moeten wij ons niet alleen afzonde
ren van de ongeloovigen, maar ons ook vereenigen met 
alle ware geloovigen; en dit kunnen wij niet, zoolang wij 
leden zijn van deze of gene partij. Wij moeten alle kerk
genootschappen en sekten verlaten, om ons te kunnen ver
eenigen met allen, die den Heer aanroepen uit een rein hart. 

Onderzoeken wij nu, op welke wijze de Heer wil, dat 
de zijnen zich ter Godsvereering vergaderen. Uit ons 
onderzoek is gebleken, dat wij als geloovigen, als leden 
van Christus, moeten te zamen komen, en niet als leden 
van deze of gene partij. Allen, die in den Heer Jezus 
gelooven, zijn in die vergadering op hunne plaats; voor 
niemand van hen mag zij gesloten zijn. Christus, het 
Hoofd der Gemeente, is het middelpunt der vergadering. 
Om Hem alleen moeten wij ons scharen, en Hij wil in 
ons midden wonen. »Waar twee of drie vergaderd zijn 
in mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen," 
heeft de Heer gezegd. Dit woord geeft ons het recht en 
het voorrecht, om ons in den naam van Jezus te ver
gaderen, ook waar de christelijke kerk van haar standpunt 
is afgeweken, en de ware geloovigen vaii elkaar gescheiden 
zijn. De Heer heeft in zijne genade het kleinste getal 
genomen. Al zijn er slechts twee of drie in zijnen naam 
te zamen, Hij is in het midden. En waar Hij is, daar 
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is het goed te zijn. Van deze vergadering nu is de breking 
des broods of de viering van het avondmaal de hoofdzaak. 
Dit blijkt zoowel uit de handeling van den Heer zelven, 
als uit de beteekenis van het avondmaal en uit het voor
beeld der eerste Christenen. De Heer toch heeft niet alleen 
in den nacht, toen Hij verraden werd, dit feest ter zijner 
gedachtenis ingesteld; maar Hij heeft later, toen Hij 
verheerlijkt was aan Gods rechterhand, aan den apostel 
Paulus door openbaring de instelling des avondmaals 
bekend gemaakt. (1 Kor. 1 1 : 23—26.) En die Apostel 
voegt er bij: »Want zoo dikwijls als gij dit brood zult 
eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt 
den dood des Heeren, totdat Hij komt." Voorwaar, wel 
een bewijs, hoeveel waarde de Heer hecht aan de viering 
des avondmaals. En dit is dan ook geen wonder, want 
aan het avondmaal stelt de Heer ons in de teekenen van 
brood en beker zijn lijden en sterven voor, waarin zich 
zijne oneindige liefde zoo volkomen heeft geopenbaard. 
Hij roept ons daar toe, dat alles volbracht is , dat onze 
zonden vergeven, en wij met God verzoend zijn. Wij 
ontvangen daar de verzekering, dat wij gemeenschap 
hebben aan het lichaam en bloed van Christus; (1 Kor. 
10: 16.) en door het breken des broods en het ledigen van 
den drinkbeker vieren wij de gedachtenis van onzen 
Heer, en verkondigen wij zijnen dood, die voor ons de 
weg ten leven werd, totdat Hij komt, derhalve in het 
heerlijke vooruitzicht en in de zalige verwachting, dat 
Hij, die dood geweest is, leeft tot in eeuwigheid, en 
wederkomen zal, om ons in zijne heerlijkheid op te nemen. 
Wat kan meer tot versterking van ons geloof, tot ver
meerdering onzer liefde en tot verlevendiging van onze 
hoop dienen, dan zulk een vieren des avondmaals. De 
eerste Christenen hebben dan ook het bewijs geleverd, op 
hoe grooten prijs zij de breking des broods stelden. In 
het begin te Jeruzalem braken zij dagelijks het brood; 
»en dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, 
en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen 
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met verheviging en eenvoudigheid des harten." (Hand. 
2 :46 . ) Uit Hand. 2 0 : 7 zien wij evenwel, dat de geloo-
vigen later den eersten dag der week bestemd hebben, 
om den dood des Heeren te verkondigen, zeker gedachtig 
aan hetgeen Jezus na zijne opstanding deed, toen Hij 
tweemaal achter elkander op den eersten dag der week 
in het midden zijner discipelen verscheen, hun toonende 
de teekenen in zijne handen en voeten en in zijne zijde. 
(Joh. 20.) Bovendien is de breking des broods de uit
drukking van de eenheid der geloovigen. «Want één 
brood is het, zoo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij 
allen ééns broods deelachtig zijn." (1 Kor. 10: 17.) Door 
het breken des broods verklaren wij, dat wij allen leden 
zijn van één lichaam. Uit dit alles blijkt, dat de viering 
des avondmaals de eerste plaats in onze eeredienst moet 
innemen, en wij overeenkomstig de bedoeling en den 
wensch des Heeren handelen, als wij op den eersten dag 
der week te zamen komen om het brood te breken. 

Op welke wijze wij het avondmaal moeten vieren, leert 
ons de Schrift duidelijk. De discipelen kwamen bijeen om 
het brood te breken, lezen wij in Hand. 20. Zij kwamen 
niet bijeen om het brood te breken, omdat Paulus er was; 
maar zij waren gewoon om tot de breking des broods op 
den eersten dag der week te zamen te komen, en daar 
Paulus juist in hun midden kwam, sprak hij tot hen. Er 
is in het N. Testament geen spoor te vinden van een 
bediening des avondmaals, gelijk die later in de chris
telijke kerk is ingevoerd. Van personen tot die bediening 
gewijd, hetzij leeraars of ouderlingen, weet de Schrift 
niets. Dit zijn louter instellingen van menschen. De geloo
vigen kwamen eenvoudig bijeen, om onderling het brood 
te breken volgens de instelling van den Heer. Uit zijne 
handen, en niet uit die van den mensch, ontvingen zij 
brood en beker. — Evenzoo is het met den doop. Niemand 
werd aangesteld of geordend om den doop toe te dienen. 
De apostelen ontvingen van den Heer den last om alle 
volken te doopen; zij beginnen daarmee op den Pinsterdag; 
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doch spoedig daarop zien wij, dat niet alleen de diaken 
Filippus, maar de geheele Jeruzalemsche gemeente, door 
de vervolging verstrooid zijnde, het land doorging, overal 
het evangelie verkondigende en doopende. (Hand. 8 en 11.) 
Ja, zelfs waar een Apostel tegenwoordig was, doopte hij-zelf 
niet, maar liet dit andere broeders doen. Cornelius en de 
zijnen werden niet door Petrus, maar door eenige broeders 
uit Joppe gedoopt. (Hand. 10: 48.) Paulus doopte hoogst 
zelden. (1 Kor. 1 : 17.) Uit dit alles ziet men, dat de 
instellingen omtrent doop en avondmaal, in de christelijke 
kerk ingevoerd, geheel in strijd met de Schrift zijn. 

Onderzoeken wij ten slotte, wat de Schrift ons leert 
omtrent de gaven en ambten in de Gemeente. Over het 
algemeen verwart men de gaven, die in de Gemeente en 
in de wereld uitgeoefend worden, met de ambten. Het 
onderscheid is echter duidelijk: een leeraar (gave) was 
overal leeraar; een ouderling (ambt) was alleen ouderling 
in de stad, voor welke hij bestemd was. In 1 Kor. 12 
geeft Paulus ons een volledig overzicht over de uitoefe
ning der gaven. De Heilige Geest deelt de gaven uit 
aan wien Hij wil. Van Hem gaat alles in de Gemeente 
uit. Hij werkt door de gaven tot stichting der Gemeente. 
Deze gaven nu zijn aan de Gemeente gegeven; zij 
zijn niet plaatselijk, maar bestemd voor het gansche 
lichaam. God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, 
ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde 
leeraars, daarna krachten, enz. Eenige van die gaven 
zijn verdwenen, maar allen zijn in de Gemeente, in 
het lichaam gesteld. Een wonderdoener was dit niet 
in een bijzondere gemeente; hij deed wonderen overal, 
waar God zulks wilde; evenzoo een apostel, een profeet, 
een leeraar. Het waren allen gaven, die aan de Gemeente 
als geheel gegeven waren. Als Apollos te Efeze was, dan 
leerde hij te Efeze; was hij te Korinthe, dan leerde hij 
te Korinthe; en zoo was het met allen. Gaven en be
diening waren niet aan een plaats gebonden; zij waren 
niet aan eene gemeente, maar aan de Gemeente gegeven. 
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Nergens is er spraak in de Schrift van een leeraar of 
herder of evangelist aan een zekere plaats als zoodanig 
aangesteld of geordend. Dit is een uitvinding van later 
tijd. Er is voorzeker een bediening des Woords; er zijn, 
Gode zij dank! apostelen, profeten, herders, leeraars en 
evangelisten; en die zullen er blijven, totdat alle geloovigen 
zullen gekomen zijn tot een volkomenen man, tot de 
mate der volheid van Christus. (Efez. 4.) De apostelen 
en profeten zijn de fondamenten volgens dienzelfden brief; 
en wat zij geleerd hebben, vinden wij in het N. Testament ; 
herders, leeraars en evangelisten blijven, om op dat fonda
ment voort te bouwen en de zondaars tot Christus te 
brengen. Doch deze bediening des Woords is alleen af
hankelijk van de gave des Heiligen Geestes en geenszins 
van een ordening of aanstelling, door wie ook, al ware 
het zelfs een apostel. (Rom. 12.) 

Deze beginselen vinden wij in de Handelingen en de 
brieven toegepast. Vooreerst wat de prediking des evan
gelies betreft, zien wij een volkomen vrijheid van handelen, 
en geen spoor van aanstelling of ordening. Hoewel 
Filippus tot diaken was geordend, om voor de bedeeling 
der armen te zorgen, opdat de apostelen zich geheel aan 
de bediening des Woords konden toewijden, vinden wij 
hem later als evangelist overal het evangelie verkondigen. 
Doch wat nog meer bewijst: het grootste gedeelte van 
de gemeente te Jeruzalem werd verstrooid, en ging 
overal tot in Fenicië, Cyprus en Antiochië het evangelie 
verkondigen, eerst alleen aan de Joden en daarna ook 
aan de Heidenen. (Hand 8.) Was nu de geheele gemeente 
geordend? En keurde God deze handelwijze goed? Wij 
lezen in Hand. 11 : 2 1 : »En de hand des Heeren was 
met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich 
tot den Heer." In Hand. 18 vinden wij Apollos eveneens 
zonder eenige aanstelling overal prediken. En Paulus zelf 
staat er op, dat men wete, dat hij niet van menschen 
iets ontvangen had, noch door menschen geroepen was, 
maar door God den Vader. 
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Hetzelfde vinden wij, wat de bediening des Woords in 
de Gemeente aanbelangt. Geen spoor van ordening of 
aanstelling. Alles hangt af van de gaven des Heiligen 
Geestes. Ieder, die een gave ontvangen had, moest die 
besteden. 1 Kor. 14 leert ons, hoe het in de vergadering 
der geloovigen moet toegaan. Er was wanorde in de ge
meente te Korinthe. Het schijnt, dat er somtijds twee te 
gelijk spraken. Velen spraken in vreemde talen, het
geen niet tot opbouwing was. Deze wanorde had er on
mogelijk kunnen zijn, indien Paulus, die ongeveer twee 
jaar in Korinthe vertoefde, daar een regelmatige bediening 
had ingevoerd. En wat doet hij, nu de wanorde ontstaan was? 
Zegt hij nu: daar het gebleken is, dat de vrijheid van spre
ken in de vergadering tot wanorde leidt, zal ik eenigen 
daartoe aanstellen? Volstrekt niet. Hij vermaant hen, niet 
te veel te spreken, ten hoogste twee of drie; geen vreemde 
talen te spreken, tenzij dat er een uitlegger is, enz. De 
vrijheid wordt ten volle gehandhaafd; de H. Geest blijft 
de leider der vergadering; geen gedachte aan aanstelling of 
ordening van bepaalde personen, om de bediening in de 
gemeente waar te nemen. En wat zou de vermaning be-
teekenen: »dat uwe vrouwen in de gemeente zwijgen;" 
indien er een aangestelde leeraar was om te spreken, 
gelijk nu in de kerk het geval is? Volgens den wil des 
Heeren mag dus ieder broeder in de vergadering der ge
loovigen, naar de gave hem verleend, aan de eeredienst of 
de opbouwing en stichting der heiligen deelnemen. Zoo 
was het in de dagen der apostelen, en zoo moet het nog zijn. 

Met de ambten is het geheel anders. Deze waren aan bij
zondere plaatsen verbonden. De gaven waren voor de gansche 
gemeente. Een leeraar was overal leeraar, in de geheele 
gemeente. Een ouderling daarentegen werd voor een bijzon
dere gemeente verkoren. Een ouderling van Jeruzalem 
was geen ouderling te Efeze. Er zijn twee ambten in het 
N. Testament: diakenen en ouderlingen. In Hand. 6 
lezen wij de instelling van het diakenschap. Eerst toen de 
gemeente aldaar reeds meer dan 5000 leden telde, en er 
twist over de bedeeling der armen ontstond, zeiden de 
apostelen: »Het is niet behoorlijk, dat wij het woord 
Gods nalaten, en de tafelen dienen; ziet dan nu, broeders! 
naar zeven mannen, vol des Heiligen Geestes en der wijs
heid, welke wij mogen stellen over deze noodige zaak; 
maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening 
des woords." Behalve dat Paulus aan Timotheüs opgeeft, 



146 

wie tot diaken kan verkozen worden, vinden wij niets 
omtrent dit ambt. De diakenen waren dus om de tafelen 
te dienen, óf met andere woorden om de armen te ver
zorgen. En daar zij over het geld der gemeente te be
schikken hadden, werden zij door de gemeente verkozen. 
Met de ouderlingen was het geheel anders. Deze werden 
niet door de gemeente, maar door de apostelen of door 
hunne afgezanten verkozen. In Hand. 14 : 23 lezen wij: 
»En als zij hun in elke gemeente (*) ouderlingen ver
kozen hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij 
hen den Heer, in welken zij geloofd hadden." Wie zijn die 
zij, die in elke gemeente ouderlingen verkozen? De ge
meente? Wel neen, Paulus en Barnabas. De gemeente 
had met deze keuze niets te maken, maar ontving hare 
ouderlingen door de keuze der apostelen. Dit blijkt ook 
uit Tit. 1 : 5—9. Paulus had Titus in Creta gelaten, om 
daar van stad tot stad ouderlingen aan te stellen. Hij 
herhaalt zijn bevel in zijnen brief, en geeft dan op, 
hoedanig een ouderling moest zijn. Als de gemeente 
ouderlingen had moeten kiezen, dan behoefde Paulus 
Titus daartoe niet te zenden. Dat hij Titus zendt om 
dit te doen, bewijst dat de gemeente er onbevoegd toe 
was. In den eersten brief aan Timotheüs, evenals in dien 
aan Titus, beschrijft Paulus hoe een ouderling moet wezen. 
De hoofdeigenschappen van een ouderling zijn: ernst, een 
goed geordend huisgezin, kinderen die gehoorzaam zijn, 
zelfbeheersching, bekwaamheid om opzicht te houden. Be
dienaars des woords konden jong of oud zijn; ouderlin
gen en diakenen moesten ernstig, beproefd en huisvaders 
zijn. Het was wenschelijk, dat zij bekwaam waren om te 
leeren; maar dit behoorde niet tot hun ambt als ouderling. 
»De ouderlingen, die wèl regeeren, moeten dubbele eer 
waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het 
woord en de leer." Dit bewijst, dat het arbeiden in het 
woord en de leer niet tot hun ambt als ouderling behoor
de. Het was een gave, welke zij bovendien konden hebben. 

Het is nu de vraag, of wij in onze dagen het ambt 

(*) In onze hollandsche vertaling staat « met opsteken der handen 
verkozen." De engelsche en duitsche Bijbelvertaling heeft de woorden 
ii met opsteken der handen" terecht weggelaten. Het grieksche woord 
beteekent oorspronkelijk » de hand uitstrekken." Daarom werd het voor 
het kiezen op die wijze gebruikt; doch in later tijd werd het gebruikt 
voor verkiezen zonder die wijze van handelen. Dit blijkt duidelijk uit 
Hand. 10 : 4 1 , waar het gebruikt wordt van het kiezen van God, waarbij 
natuurlijk van geen handopsteken spraak kan zijn. 
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van ouderling kunnen hebben. Ik antwoord hierop vrij
moedig: neen. Wij hebben gezien, dat de gemeente de 
ouderlingen niet koos; de apostelen verkozen ze. Wij 
zouden dus apostelen moeten hebben, om ouderlingen te 
kunnen ontvangen. Doch dit daargelaten; wij hebben niet 
eens de gemeente, waaraan God ouderlingen zou kunnen 
geven. God gaf in de dagen der apostelen ouderlingen 
aan de gemeente van Christus aan een zekere plaats. 
Welnu, waar is de gemeente van Christus? Zij is aan 
geen enkele plaats vergaderd. Op alle plaatsen zijn de 
geloovigen in allerlei partijen en sekten verdeeld. En aan 
partijen en sekten kan God geen ouderlingen geven, want 
daardoor zou Hij hen als de gemeente van Christus 
erkennen. De menschen mogen naar hun goedvinden 
ouderlingen aanstellen, en dan beweren, dat zij van God 
zijn, maar daarom zijn zij nog niet van God. Stel u voor, 
ik woon in een stad, waar een hervormde, luthersche, 
afgescheiden en baptisten-kerk is, die elk hare ouder
lingen heeft, en die allen beweren, dat hunne ouderlingen 
van God zijn; aan welke ouderlingen moet ik mij nu 
onderwerpen? Zijn de ouderlingen van God, dan moet 
ik hen, volgens de Schrift, onderdanig zijn. Welke moet 
ik gehoorzamen? De hervormde, de luthersche, de afge
scheidene of de baptisten? Maar de een zegt fmij heel 
iets anders, j a , vaak het tegenovergestelde van den 
ander; de een zegt, dat ik mijne kinderen moet laten 
doopen, de ander dat dit een groote zonde is; de een 
verbiedt mij gezangen te zingen, de ander staat het mij 
toe. Wat moet ik nu doen? Aan wien moet ik gehoor
zamen? Zij beweren allen door God te zijn aangesteld. Is 
het niet duidelijk, dat dit louter menschelijke aanmatiging 
is? en dat de christelijke kerk door hare vereeniging 
met de wereld en door hare verdeeling in allerlei partijen 
van den eenvoudigen toestand der eerste gemeente is 
afgedwaald ? Laten wij dit erkennen, en de zonden der 
Gemeente voor God belijden. Al de pogingen, die aange
wend worden om te herstellen, wat vroeger in de Gemeente 
aanwezig was, vermeerderen slechts de verwarring, en 
doen de scheuring toenemen. 

Het is waar, dat wij veel moeten missen, wat de eerste 
Christenen hadden. Wij hebben geen wondergaven, geen 
vreemde talen. Wij kunnen geen door God aangestelde 
ouderlingen hebben. Bedenken wij echter wel, dat dit 
niet de schuld van God, maar onze schuld is, De Gemeente 
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is van haar standpunt afgeweken, en heeft zich met de 
wereld vereenigd. Zij is verdeeld in allerlei sekten. Gren
zenloos is de verwarring, waarin zij verkeert. Doch niet
tegenstaande dit alles hebben wij reden van dankbaarheid. 
Veel moeten wij missen, maar veel is ons gebleven. Wij 
mogen in den naam van Jezus vergaderen; wij mogen 
aan zijnen disch aanzitten; wij mogen elkander opbouwen 
en vermanen. De Heilige Geest geeft nog altijd gaven 
aan wie Hij wil. Hij geeft herders, leeraars en evangelisten, 
totdat Jezus komt. De Heer heeft ons de duidelijke 
aanwijzing gegeven, hoe wij ons in de afgevallen Christen
heid, in het groote huis, moeten gedragen. Afgezonderd 
van de vaten ter oneer, moeten wij ons ter eeredienst 
vereenigen met allen, die den Heer aanroepen uit een 
rein hart. En waar wij dit doen, kunnen wij rekenen op 
de trouwe zorg van Hem, die het den zijnen aan niets 
laat ontbreken. Voor alles, wat de vergadering der geloo-
vigen aanbelangt, vinden wij aanwijzing in de Schrift. 
Wij hooren, wanneer en hoe wij de tucht moeten uit
oefenen; (1 Kor. 5; 2 Kor. 2; Tit, 3 : 10.) hoe wij ons 
onderwerpen moeten aan allen, die arbeiden in het woord 
en de leer; (1 Kor. 16 : 15, 16; 1 Thess, 5 : 12, 13; 
Hebr. 13 : 17.) hoe wij hen met onze tijdelijke gaven en 
met onze gebeden moeten ondersteunen. (1 Kor. 9, enz.) 
Dit alles staat in niet het minste verband met de ambten 
in de Gemeente. Niet de ouderling, maar de Gemeente 
moest de tucht uitoefenen. Te midden van het verval der 
Gemeente blijven de beginselen Gods omtrent de inrichting 
der vergadering van kracht. De Handelingen der apos
telen en de brieven geven het antwoord op al onze vragen. 
Geve de Heer ons allen geopende oogen om zijnen wil 
te kennen, en toebereide harten om dien wil te volbrengen. 
Vele zijn de moeielijkheden, die ons op dien weg ontmoeten, 
maar de Heer is onze Leidsman. Zijne genade is genoeg; 
zijne kracht wordt in zwakheid volbracht. Wandelen wij 
in eenvoudigheid voor zijn aangezicht, in onderwerping 
aan zijn Woord, dan zal Hij het ons aan geen zegeningen 
laten ontbreken. Zijn Naam zij geprezen tot in eeuwigheid! 



149 

De Zoon van God. 
VI. 

«Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden Dien, die Hem alle 
dingen onderworpen heeft." (1 Kor. 15 : 28.) 

Het is gelukkig en heerlijk voor het hart , om door 
het geloof steeds in gedachtenis te houden, dat dezelfde 
Jezus, die op aarde was, nu in den hemel is; en dat wij 
Hem tot in alle eeuwigheid zullen kennen. Wanneer wij 
hieraan denken, dan zal elk deel van Jezus' leven hier 
beneden ons, als het ware, opnieuw voor oogen gesteld 
worden, en wij zullen gevoelen en erkennen, dat de 
Evangeliën een veel dieper beteekenis hebben, dan wij 
in het begin meenden. 

In de dagen van Jezus' omwandeling op aarde, was 
alles werkelijkheid voor Hem. Hij deed meer dan alleen 
de oppervlakte aan te raken. Heelde hij lichamelijke krank
heid , of maakte Hij een eind aan de smart, dan gevoelde 
Hij dit alles, in zekeren zin. Hij heeft onze krankheden 
op zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen. 
Niet alleen was vreugde en smart, angst en teleurstelling 
een werkelijkheid voor Hem, maar hij trad ook in al de 
omstandigheden in hun geheelen omvang. Hij verstond 
de onuitgedrukte taal van de nooddruftige ziel, die Hem 
onder de menigte aanraakte, en gevoelde in hare gansche 
beteekenis die aanraking. Hij was verblijd over het geloof 
van dien hoofdman, die door den dikken nevel zijner ver
nedering de goddelijke heerlijkheid van zijn Persoon 
erkende. Zijne ziel werd verkwikt door het geloof van 
de zondares, hetwelk door de zwarte wolk harer zonde 
en schande te voorschijn trad, om de goddelijke genade 
te bereiken, die haar alleen kon genezen. (Luk. 7.) 
Jezus verstond den ijver van Zaccheüs, toen deze op den 
vijgenboom klom, zoowel als den ernst van Nathanaël, 
toen die onder den vijgeboom zat. Hij hoorde den twist 
der discipelen op den weg, toen zij naar Jeruzalem 
gingen; en Hij kende de liefde, zoowel als het zelfver-
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trouwen van Petrus, waardoor hij van het schip op het 
water stapte. 

Als wij Jezus' wondervol leven bezien, dan moet het 
er ons dus om te doen zijn, Hem zelf in alles te zoeken. 
Doen wij dit, dan zal elk zijner woorden en daden op 
ons een nieuwen indruk maken; en niets is meer geschikt 
om onzen geestelijken vooruitgang te bevorderen, dan 
met een levenden Jezus bekend te worden. De Heer wil, 
dat de heerlijkheid van zijn persoon ons boven alles ga, 
en dat wij niet tevreden zijn met de kennis van zijn 
werk. Voorzeker, de Heilige Geest heeft er een welge
vallen aan, om het werk van Christus te vermelden, om 
het in al deszelfs dierbaarheid en algenoegzaamheid op 
hart en geweten te drukken. Niets zou ons kunnen -baten, 
ware dat werk niet wat het is, en ware het niet alzoo 
van God beschikt en verordend. Doch indien Hij-zelf, in 
al de heerlijkheid van zijn Persoon, niet het voorwerp 
onzer beschouwing is, dan zal de ziel groote schade lijden. 

Het is daarom mijn vurige wensch, dat de vrucht van 
deze overdenkingen moge zijn, dat Jezus' persoon wer
kelijkheid voor onze ziel worde — Jezus Christus, die gis
teren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. 

In vorige dagen hadden er openbaringen plaats van den 
Zoon Gods, somtijds in bedekte, somtijds in geopenbaarde 
heerlijkheid. Aan Abraham aan de deur zijner tent, aan 
Jakob te Pniël, aan Jozua bij de muren van Jericho, 
aan Gideon en aan Manoach waren de openbaringen 
bedekt; en het geloof ontsluiierde, met meer of minder 
kracht, door den Heiligen Geest, de heerlijkheid, die ver-
verborgen was. Maar aan Jesaja, Ezechiël en Daniël 
verscheen de Zoon van God in zijne volle heerlijkheid; 
zoodat Hij door de werking zijner genade het gezicht 
van den glans dier heerlijkheid dragelijk voor hen moest 
maken. (Zie Jes, 6 ; Ezech. 1 en Dan. 10.) 

De Persoon was echter altijd dezelfde, of zijne heer
lijkheid bedekt of geopenbaard was. Zoo was het ook in 
de dagen, toen Jezus werkelijk vleesch en bloed had aan-
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genomen; de heerlijkheid was niet zichtbaar; en het ge
loof werd geroepen haar te ontdekken, evenals in de 
dagen van Abraham en Jozua; en na Jezus' hemelvaart 
verscheen Hij in zulk een onbenevelden glans van heer
lijkheid, dat er iets door Hem in genade gedaan moest 
worden, evenals bij Jesaja en Daniël, eer Johannes zijne 
tegenwoordigheid kon verdragen. (Openb. 1.) 

Tijden en omstandigheden maken in dit opzicht geen 
verschil. Natuurlijk, totdat de »volheid des tijds" geko
men was, is de Zoon niet «geworden uit een vrouw." 
Toen eerst is »Hij, die heiligt," gelijk wij lezen, »over
mits de kinderen des vleesches en bloeds deelachtig zijn, 
ook desgelijks derzelven deelachtig geworden." Vleesch 
en bloed nam Jezus toen en niet eerder aan. Toen eerst 
kon Hij gezegd worden van het zaad Abrahams te zijn, 
zooals er staat: «Waarom Hij in alles den broederen 
moest gelijk worden." Doch de openbaringen van den 
Zoon van God in vroeger dagen waren onderpanden, 
zinnebeelden van deze groote verborgenheid, dat God 
zijnen Zoon zou zenden, geworden uit een vrouw. Zij 
waren, indien ik mij zoo mag uitdrukken, de schaduwen 
van het wezen der zaak, die komen zou. En zij waren 
bij uitnemendheid juist en schoon, en moesten, in den 
vorm van heerlijkheid en genade, de wegen voorafscha-
duwen van Hem, die later op deze aarde wandelde in 
nederige, dienende, medelijdende liefde, en thans in den 
hemel gezeten is voor eeuwig als de verheerlijkte mensch, 
het zaad der vrouw. 

Het hart geniet van de beschouwing dezer typen en 
schaduwen. Hebben wij een bedekte heerlijkheid op den 
dorschvloer te Ofra, zoo ook aan de bron te Sichar; zien 
wij den glans der onbewolkte majesteit aan den oever 
der Hiddekel, zoo ook op het eiland Patmos. Voor het 
oog van Abraham was de Zoon van God als een reiziger 
in de hitte des daags; en dit was Hij insgelijks voor de 
twee discipelen op den weg naar Emmaus, toen de dag 
gedaald was. Hij at van het kalf, »teeder en goed," dat 

10* 
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Abraham toebereid had, evenals Hij at van »de gebraden 
visch en honigraten," welke de discipelen bereid hadden. 
In de dagen zijner opstanding nam Hij verschillende 
gestalten aan, om in de behoefte of den eisch van het 
oogenblik te voorzien, gelijk Hij vroeger gedaan had, 
toen Hij, hetzij als vreemdeling of als bezoeker, hetzij als 
»man Gods" in het veld aan Manoach, of als gewapend 
krijgsman te Jericho aan Jozua verscheen. 

En juist dit is het, wat ik zoo bijzonder waardeer, dat 
ik altijd door alles heen denzelfden Jezus ontdek. Altijd is 
Hij voor ons de wezenlijke en nabijzijnde Jezus. Maar wij 
behoeven een gereinigd en geoefend oog, om ons in een 
hemel te kunnen verheugen, gelijk de hemel is, waar 
Jezus is ingegaan. Wat zal het zijn voor ons, om een 
eeuwigheid door te brengen met Hem, die opzag, en het 
oog van Zaccheüs ontmoette op den vijgeboom, en 
toen tot blijdschap zijner ziel zijn naam uitsprak! Met 
Hem, die zonder eenig verwijt het geopende hart van de 
zondares te Samaria met blijdschap en een geest van 
vrijheid vervulde! O, voorzeker, wij hebben niets noodig 
dan een kinderlijk, eenvoudig, geloovig gemoed! 

Doch van natuur zijn wij er niet bekwaam toe. 
Slechts het getuigenis en de werking des Heiligen Geestes 
kan het ons schenken. De natuurlijke mensch vertoont 
zich altijd, gelijk Paulus zegt als »dervende de heerlijk
heid Gods." Toen Jesaja in de tegenwoordigheid dier 
heerlijkheid gebracht werd, kon hij haar niet verdragen. 
Hij herinnerde zich zijne onreinheid, en riep: »Wee mij!" 
Alles wat hij zag, was glans en majesteit; en al wat hij 
van zichzelven gevoelde en kende, was ongeschiktheid om 
er bij te komen. Dit zijn wij van nature. Het is de 
werking van het geweten, dat, gelijk bij Adam in Eden, 
vlucht buiten de tegenwoordigheid Gods. Het vleesch in 
den profeet kon het altaar niet ontdekken, dat even
goed als de heerlijkheid voor hem lag. Hij zag niet 
hetgeen geschikt was, om hem volkomen rust en ver
zekering te geven, en hetgeen hem, hoewel een zon-
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daar in zichzelven, in gemeenschap kon brengen met 
de heerlijkheid. Het altaar was door het vleesch niet 
te ontdekken, maar de bode van den Heer der heir
scharen toont hem het middel, en past het toe; en 
de profeet is gerust in het bezit van een reinheid, 
die hem brengt iu het heilige der heiligen, tot de aan
schouwing van den schitterenden troon van den Heer 
der heirscharen. 

De Geest handelt bovennatuurlijk, ja, tegen de natuur 
in. Het vleesch in Jesaja en in ons, staat van verre, 
durft niet op te zien. De Geest doet ons naar boven en 
naar binnen zien, in heilige vrijheid. Toen Simeon door 
den Geest in de tegenwoordigheid der heerlijkheid ge
bracht werd, gaat hij met blijdschap in den tempel. Hij 
neemt het kind Jezus in zijne armen; hij vraagt niet 
eerst aan de moeder de vergunning daartoe; hij gevoelt 
zich aan niemand een schuldenaar voor het voorrecht, dat 
hij heeft, »de zaligheid Gods" te omhelzen, die zijne 
oogen toen zagen. Door den Geest had hij het altaar 
ontdekt, en daarom was de heerlijkheid hem niet te hoog 
verheven. 

En deze dingen zijn nog altijd even waar nu als in 
de dagen van Jesaja en van Simeon. De Geest leidt 
langs een weg, dien de natuurlijke mensch niet betreedt; 
het vleesch staat van verre en is bevreesd; ja , het zal 
bestraffen, daar waar het geloof in volle vrijheid staat. 
Wel mogen wij deze verschillende werkingen van vleesch 
en geloof tot onze vertroosting en versterking ons herinneren; 
tenwijl ons oog op den Zoon van God gevestigd is, en 
wij de verborgenheden en raadsbesluiten Gods in verband 
met Hem beschouwen. 

Wij hebben in onze overdenkingen den Heer gevolgd, 
van de eeuwigheid in den schoot des Vaders tot op het 
aanstaande duizendjarige rijk. Wij beschouwden zijne 
vernedering en verhooging in de bedeelingen, die daar 
tusschen liggen, en wij wezen op het verband tusschen de 
zich opvolgende deelen dier groote verborgenheid. De 
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Heilige Schrift, die ons eenig richtsnoer is , geeft ons 
slechts weinig aanleiding om Hem nog verder te volgen. 
De psalmen en profeten doen de deur van het toekomend 
koninkrijk wijd open; doch zij brengen ons niet verder. 
Al wat zij doen, is ons tot de kennis te brengen, dat er 
nog andere sferen in de verste verte zijn; doch nimmer 
geven zij ze ons te overzien. 

Zij spreken gedurig van het toekomend koninkrijk als 
eeuwig, en dat terecht, namelijk, in dezen zin, dat het 
nooit plaats zal maken voor een ander rijk. Daniël 
spreekt er van, zeggende: »dat koninkrijk zal aan geen 
ander volk overgelaten worden." Het is even weinig 
over te dragen als het priesterschap van dienzelfden 
Christus, Gods Zoon. Het zal niet eindigen, zoolang Hij, 
«wien alle macht toekomt," nog iets door middel van die 
macht te doen heeft. Doch na een zeker tijdperk zal 
alles, dit rijk betreffende, vervuld zijn, en dan zal het 
eindigen. 

Van de verborgenheid, dat dit koninkrijk zal overge
geven worden of zal eindigen, vinden wij een letterlijke 
aanwijzing in Psalm 8. Die Psalm looft de heer
schappij van den Zoon des menschen, in den dag zijner 
kracht over de werken van Gods handen. Maar hij be
helst een wenk, (en 1 Kor. 15 : 27, 28 geeft er de 
uitlegging van) die ons doet verstaan, dat die dag van 
macht door een nieuwe orde van zaken zal opgevolgd 
worden. 

Wij hebben ook zedelijke wenken, die voor dezelfde 
verborgenheid pleiten. Bij voorbeeld, de eeuw of bedeeling, 
waarvan wij nu spreken, zal, gelijk wij zagen, een konink
rijk zijn, de tijd van een scepter; en als zoodanig mag 
ik zeggen, dat het een einde zal nemen. Kan een scepter 
het symbool zijn van de eeuwigheid Gods, de eeuwigheid 
van Gods tegenwoordigheid ? Een scepter moge voor een tijd 
macht uitoefenen; maar, door de Schrift voorgelicht, kun
nen wij zeggen, dat hij nooit het symbool van onze eeuwige 
zaligheid bij God kan zijn. Zelfs van Adam kan nauwe-
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lijks gezegd worden, dat hij een scepter droeg. Hij bezat 
heerschappij, maar was het die van een koning? Hij had 
gezag, beter gezegd, hij was erfgenaam; maar hij had 
geen koninklijke regeering, hoewel alles hem onderwor
pen was, en er de volmaaktste orde heerschte. Eerst lang 
daarna ontstond er een koninkrijk, in de wegen van 
Gods wijsheid. Dit alles leidt ons tot de veronderstelling, 
dat, wanneer de tijd des koninkrijks, of het gebied van 
den scepter komt, dit niet het eind of de eeuwige toe
stand der dingen zal zijn. Naar mijne meening kan 
zulk een toestand geen rust aan het geestelijk of Gode 
onderworpen gemoed geven. Een scepter der gerech
tigheid geeft niet zulk een verheven denkbeeld van 
de eeuwigheid, als een plaats, waar de «gerechtigheid 
woord;" en dat is het, wat de Schrift ons aankondigt. 
(2 Petr. 3 : 13.) 

Nog een andere wenk omtrent dezelfde waarheid 
ligt in het feit, dat het toekomende koninkrijk als toestand 
nog onvolmaakt zal zijn. Wij behoeven niet te bepalen in 
hoeverre macht noodig, en de uitoefening er van een ver-
eischte zal zijn; dit is zeker, dat zij er zijn zal om zich 
te doen gelden. De profeten beschouwen dit rijk breed
voerig in zijn sterkte, uitgestrektheid, heerlijkheid, vrede 
en zegen; maar bij dit alles voorzien zij de blijvende tegen
woordigheid van zonde en leed, hoewel het gezag aanwezig 
is om het te beteugelen, en de hulpbronnen om te redden. 

Ligt hierin dan niet een aanwijzing, dat zulk een 
orde van zaken voor een nog betere zal plaats maken? 
Voorzeker. Doch er is nog meer; het koninkrijk is een 
opgedragen zaak; het is een rentmeesterschap; en als zoo
danig moet het, volgens de goddelijke redeneering der 
Schrift, rekenschap afleggen en overgegeven worden 

Doch hier, geliefden! worden wij opnieuw uitgenoodigd, 
om Jezus zelf, den Zoon van God, te beschouwen. In het 
karakter, waarop ik nu gedoeld heb, is zijn koninkrijk, 
evenals de tijd zijner vernedering op aarde, en zijn tegen
woordig hoogepriesterschap in den hemel, ja , in zekeren 
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zin, alles een rentmeesterschap. Jezus kwam hier op aarde, 
om Gods wil te doen, en toen Hij dien volbracht had, gaf 
Hij zijn leven als een offerande over. Zijn zitten thans in 
den hemel is rentmeesterschap. Als Hoogepriester aldaar is 
Hij getrouw. «Getrouw dengenen, die Hem gesteld heeft, 
gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was." En naar deze 
voorbeelden zal ook Jezus' aanstaande macht en koninkrijk 
zijn. Gelijk al het andere zal het een rentmeesterschap wezen; 
alhoewel van iets geheel nieuws; van iets, dat Hem nog 
niet toevertrouwd, of vroeger in handen was gegeven; 
van iets zeer heerlijks en voortreffelijks, toch zal Hij rent
meester zijn, en als zoodanig ter bepaalder ure rekenschap 
geven en het rijk overgeven. Deze vex'borgenheid zou rijk 
gezegend voor onze harten zijn, hadden wij slechts geloof 
om haar te verstaan en er van te genieten. Want op deze 
aanbiddelijke wijze krijgen afhankelijkheid en gehoorzaam
heid jegens God, (die de mensch, schepsel uit het stof, van 
zich afgeworpen en geweigerd heeft,) door de onuitspre
kelijke heerlijkheid van den Persoon, die onderworpen is, 
zulk een oneindige waardij, dat alle schepselen te zamen, 
al waren zij in onafgebroken gehoorzaamheid gebleven, 
er nimmer zulk een waarde aan zouden toegebracht hebben. 
En deze kostelijke waarheid verliest de ziel, naarmate het 
den vijand gelukt, haar iets van het begrip der grootheid 
van den persoon des Zoons te ontrooven. 

De Zoon zelf vindt er zijne vreugde in, de rentmees
ter of de dienaar van den wil van God te zijn, hetzij dit 
in genade, in heerlijkheid, in vernedering, of in macht 
zij. En wanneer wij, in den geest der aanbidding, zien 
en bedenken wie Hij is te midden van alle verandering 
van omstandigheden en toestanden, dan zullen wij moeten 
bekennen, dat die veranderingen van verhooging of verne
dering als niets zijn. Wat toch kan, in zekeren zin, een 
persoon als Jezus is verhoogen? Zou de heerlijkheid en 
een koninkrijk het kunnen? Voor het geloof is het gemak
kelijk in Hem een rentmeester van macht, heerschappij 
en koninklijke eer te aanschouwen, als Hij komen zal om 
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te regeeren, evenals het geloof in Hem een dienaar erkend 
heeft, toen Hij in zwakheid en vernedering op deze aarde 
om wandelde. Dit onmetelijke onderscheid is, in zeker op
zicht, niets voor »den Zoon." In een ander opzicht is de 
afstand oneindig; want op den bepaalden tijd betrad Jezus 
den lijdensweg, en op den bestemden tijd zal Hij in zijne 
blijdschap ingaan. Alles was, en is, en zal voor Hem 
werkelijkheid zijn. »De man van smarte" zal »den beker 
der verlossing" opnemen. Voor Hem, die veracht, verwor
pen en versmaad werd, zal alle knie zich buigen, en alle 
tong zal Hem belijden. Maar de Persoon is altijd dezelfde, 
God en mensch in één Christus. Het geloof neemt dus 
aan, dat Hij, de dienaar van 's Vaders wil en genade ge
weest zijnde in de dagen zijner vernedering, ook de stede
houder in het koninkrijk des Vaders in de dagen van 
verhooging en kracht zal zijn. 

De Schrift zegt ons, dat het alzoo zijn zal. »Als ik het 
bestemde ambt zal ontvangen hebben," zegt Christus, 
ziende op het koninkrijk, »zoo zal ik gansch recht richten." 
Jezus erkent dus, dat Hij als rentmeester, of door opdracht 
het rijk ontvangt. Zoo zegt Hij ook, dat de tijd van zijn 
ontvangen van het koninkrijk en de uitdeeling van beloo
ningen en eer in het koninkrijk niet in zijne handen, maar 
in die des Vaders zijn. (Mark. 13 : 32; Matth. 20 : 23.) 
Ja , elke tong zal in dien dag belijden, dat Jezus Christus 
de Heer zij; maar het zal zijn »tot heerlijkheid Gods des 
Vaders.'' De Heer Jezus zelf noemt het telkens het konink
rijk des Vaders. Voorts, Hij zal gezalfd worden voor zijn 
ambt, evenals Hij voor zijne bediening in de dagen zijns 
vleesches gezalfd is. (Zie Jez. 11 : 1 —3 en Jez. 6 1 : 1 , 2.) 
Ook zal Hij van God afhankelijk zijn gedurende de dagen 
zijner kracht, gelijk Hij het eenmaal was in den dag van 
zijn lijden en zwakheid Daarom lezen wij: »men zal ge-
duriglijk voor Hem bidden," evenals Salomo als type van 
Christus het rijk, dat hij ontvangen had, door een daad 
van openlijke voorbidding, stelde onder de hoede van den 
God Israëls. (Ps 72 en 2 Kron. 7.) 
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Dit zijn allen wenken, dat er een overgave van het 
koninkrijk moet volgen; en die wenken worden bevestigd 
door 1 Kor. 15 en Ps. 8. Alles is onderdanigheid in Chris
tus, de dagen van koninklijke macht, de vernederende 
dagen van smart en lijden, de dagen in den hemel van 
hoogepriesterlijke bediening — alles is dienen en onder
danigheid. Gelijk «Christus zichzelven niet verheerlijkt 
heeft, om Hoogepriester te worden, maar Dien, die tot 
Hem gesproken heeft: »Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik 
u gegenereerd," zoo kunnen wij eveneens zeggen, dat Hij 
zelf zich niet verheerlijkt heeft, om koning te zijn, maar 
wel Degene, die tot Hem heeft gezegd: «Zit aan mijne 
rechterhand, totdat Ik uwe vijanden tot een voetbank uwer 
voeten maak." »En ik zag in de nacht gezichten, en ziet, er 
kwam een met de wolken des hemels, als een menschen-
zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden 
Hem voor denzelven naderen. En Hem werd gegeven 
heerschappij, en eer, en het koninkrijk." 

Ziedaar de instelling van het toekomend rijk van Chris
tus. Het is dus een opgedragen zaak, uit de hand van 
een ander ontvangen, om daarna teruggegeven te worden. 
De Zoon zal voorzeker getrouw zijn, terwijl alle anderen 
in gebreke zijn gebleven. Van hen staat geschreven: »God 
staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden 
der goden." Maar van den Zoon lezen wij: »Uw troon, 
o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter uws koninkrijks 
is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid 
lief, en haat goddeloosheid, daarom heeft u, o God! uw 
God gezalfd met vreugde-olie, boven uwe medegenooten," 
(Ps. 45 en 82.) Die plaatsen toonen ons, dat Jezus het 
koninkrijk als een rentmeesterschap van zijn Vader ont
vangt. Doch hetzij hij zwaard of scepter draagt, of dat Hij 
regeert als een Daniël of een Salomo, altijd zal Hij even 
getrouw zijn. Wanneer Hij uittrekt ten oordeel, of om de 
oorlogen des Heeren te voeren, altijd zal het zijn gelijk 
van Hem gezegd is, «De Heer is aan uwe rechterhand; 
Hij zal koningen verslaan ten dage zijns toorns;" of»komt, 
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aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op 
aarde aanricht." Als Christus in vrede op den troon zit, 
lezen wij van Hem: »Ik zal in het midden mijns huizes 
wandelen, in oprechtheid mijns harten." Van Hem wordt 
ook aan Jehova gezegd: »Zoo zal Hij uw volk richten 
met gerechtigheid, en uwe ellendigen met recht." Wij 
zien het — altijd geldt het een opgedragen macht, hoewel 
op een geheel eenige wijze. Zijn koninkrijk zal alles vol
maken, wat er mede in betrekking staat, evenals zijn 
dood eens en voor altijd dit deed, en gelijk zijn hooge-
priesterschap in den hemel het nu dag aan dag doet. En 
als alles dienaangaande volmaakt zal zijn, dan zal Christus' 
scepter neergelegd worden, en zal zijn koninkrijk eindigen, 
gelijk geschreven staat: »Hij zal het koninkrijk overgeven 
aan God en den Vader, en dan zal ook de Zoon zelf 
onderworpen worden, Dien, die Hem alle dingen onder
worpen heeft, opdat God zij alles in allen." 

«Opdat God zij alles in allen." J a , God heeft door den 
Zoon de wereld en de eeuwen geschapen. En wanneer 
werelden en eeuwen hun loop geëindigd, en hunne verant
woordelijkheid volbracht zullen hebben, wanneer de ver
schillende bedeelingen de raadsbesluiten, werken en heer
lijkheden Gods zullen tentoongespreid hebben, dan zal 
de Zoon, als degene in wien zij gegrond, en door wien 
zij uitgevoerd en volbracht zijn, ook zelf onderworpen 
zijn, dien, die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat 
God zij alles in allen. Het is de ondergeschiktheid van 
ambtsbediening, de onderdanigheid van Hem, wien alles 
onderworpen was, aan dengene, die Hem alles onder
worpen had. Dat is het karakter dezer onderdanigheid. 
De Persoon evenwel is eeuwig. De Zoon in de heerlijkheid 
der Godheid, is één in wezen met den Vader en den 
Heiligen Geest. 

De Persoon, dien wij thans beschouwen, is de verborgen
heid der verborgenheden. Zien wij Christus, gelijk Hij is, 
dan zal zelfs de schitterende grootheid van het toe
komende koninkrijk nog als een sluier zijn, die zijne 
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heerlijkheid bedekt. Of zou de majesteit van den troon 
zijne heerlijkheid kannen ontvouwen? Zou niet de eer van 
Salomo, ja , van al de koninkrijken der wereld, slechts 
een nevel werpen over de heerlijkheid van den Zoon; 
even wezenlijk als de verachting voor Pilatus' rechterstoel, 
en de doornenkroon op Golgotha het eens deden? Daarom 
is het voor het geloof niet moeielijk, in Hem den 
dienaar te zien, zoowel in de dagen zijner verhooging 
als in de dagen zijns lijdens. Jezus diende als dienstknecht; 
Hij dient als priester, en Hij zal als koning dienen. 

In het geloof aan het onderling verband dezer verborgen-
heden verdwijnen alle kontrasten, afstanden en tusschen-
ruimten. Hemel en aarde, God en mensch, Hij die heiligt 
en zij die geheiligd worden, het meest verhevene en het 
laagste, worden hier tot elkander gebracht, op een wijze, 
die God onbeschrijfelijk vereert, en ons tot zegen strekt. 

Welke samenhang, welke verborgenheden, welke har
monie, welke raadsbesluiten aangaande het doel van de 
schepping in de verborgen eeuwen van Gods eeuwige 
wijsheid van voor den aanvang der schepping af! Hoe 
uitgestrekt de loopbaan ook zij, die de Schrift doorloopt, 
toch is het een cirkel; zij komt in den volmaaktsten 
vorm terug tot het uitgangspunt. De hemel, die sedert 
het derde hoofdstuk van Genesis verdwenen is, verschijnt 
opnieuw in de laatste kapittels der Openbaring. De 
boom des levens staat weder bij de rivier van het water 
des levens, en opnieuw zal er geen vervloeking meer zijn. 

Zelfs de zoo verschillende vormen, waaronder het 
hemelsche koninkrijk terug verschijnt, is vol van betee-
kenis. Zij toonen aan, dat alles niet slechts herwonnen 
is, maar dat alles in een veel heerlijker vorm herwonnen 
is, dan waarin het verloren was; omdat alles heroverd is 
in den Zoon. Het is nu niet meer het Paradijs, maar het 
nieuwe Jeruzalem; niet langer de hof van Eden, maar 
de stad Gods. Het is niet meer die schoone, heerlijke, 
vruchtbare hof, waarin de mensch in zijn eersten, gezegen-
den toestand van onschuld geplaatst werd, maar het is de 
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stad, kostbaarder, statiger en heerlijker voorzeker, doch 
tevens de vrucht van veel arbeid en lijden, opgebouwd 
tot een schooner en blijvender woonplaats, met steenen, 
die naar het voorbeeld van den «uitverkoren hoeksteen," 
ieder in hunnen dag, met veel arbeid uitgehouwen, en 
zorgvuldig gevormd zijn voor de plaatsen, die zij bekleeden. 

En thans zijn wij genaderd tot aan de overgave van het 
koninkrijk; wij bevinden ons op de grenzen van »den 
nieuwen hemel en de nieuwe aarde." De nu bestaande 
hemel en aarde zullen de schouwplaats geweest zijn van 
de macht des Zoons en de getuige van zijne volmaaktheden 
in genade en heerlijkheid, in vernedering en kracht, van 
zijn dienen als dienstknecht, als priester en als koning, 
van zijn leven in het geloof en van zijne heerschappij over 
alle dingen. En wanneer de Zoon aldus zal geopenbaard 
zijn geweest in zwakheid en in kracht, zoowel op aarde 
als in den hemel, van de kribbe tot aan het kruis, als 
het Lam Gods en als de gezalfde Heer over alles, dan 
zullen, volgens de voorbeschikking van Gods eeuwigen raad, 
deze hemel en deze aarde, die nu zijn, alles verricht 
hebben, wat zij te doen hadden. A l s zij t o t d e z e t e n 
t o o n s p r e i d i n g v a n d e n Z o o n g e d i e n d h e b b e n , 
d a n h e b b e n zij l a n g g e n o e g b e s t a a n . Zij mogen 
alsdan plaats maken; en de ziel, die ze beschouwd heeft 
als hebbende zulke diensten volbracht, kan wel bereid 
zijn uit den mond van den profeet Gods te hooren: »En ik 
zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan." 

Doch, gelijk ik vroeger gezegd heb, de Schrift, onze 
eenige, veilige leiddraad, geeft ons niet veel vrijheid, om 
den Heer Jezus verder dan het koninkrijk te volgen. De 
Heilige Geest geeft ons echter, als in het voorbijgaan, eenige 
kenteekenen van »den nieuwen hemel en de nieuwe aarde." 
Jesaja zegt, dat de vorige hemel en aarde niet meer her
dacht zullen worden, als de nieuwe schepping verschijnt; 
willende daarmede de uitnemende voortreffelijkheid van de 
laatste te kennen geven. En verder zegt hij: »die nieuwe 
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hemel en die nieuwe aarde, die Ik zal maken, zullen voor 
mijn aangezicht staan," daardoor hun eeuwigen duur aan
duidende. Paulus zegt, dat na de overgave van het 
koninkrijk, »God alles in allen" zal zijn. Dit wijst ons, 
dunkt mij, op het feit, dat alle opgedragen macht, alle 
rentmeesterschap, waarover wij spraken, zelfs in de hand 
des Zoons, alsdan geëindigd zal zijn, als hebbende hun 
doel volbracht. Petrus spreekt van den nieuwen hemel en 
van de nieuwe aarde als de plaats, waar de gerechtigheid 
woont, en brengt ons dus verder dan de tijd van den 
scepter der gerechtigheid. 

De taal van Johannes in de Openbaring is nog duide
lijker. »En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe 
aarde: want de eerste hemel en de eerste aarde was 
voorbij gegaan, en de zee was niet meer." En hij zegt 
van dienzelfden nieuwen hemel en aarde: »Ziet, de 
tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij 
hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hunne 
oogen afwisschen; en de dood zal niet meer zijn; noch 
rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de 
eerste dingen zijn weggegaan." Hoe onuitsprekelijk heer
lijk. »De eerste dingen zijn weggegaan." Tranen, dood, 
smart, pijn en geween — alles is verdwenen. Geen spoor 
blijft er meer over van de treurige gevolgen der zonde. 
De duizendjarige aarde zal van zulk een verheven toestand 
geen getuige zijn. »De eerste dingen zijn weggegaan." 
Niet dat wij iets zullen verliezen van hetgeen ons, naar 
zijn raadsbesluit, in genade en heerlijkheid medegedeeld 
en geschonken is door de bediening des Zoons en de 
werking des Geestes. Mets van al hetgeen wij in den 
loop der bedeelingen Gods ontvangen hebben, zal voor 
ons verloren zijn. Zelfs die gezegende invloeden des 
Geestes, die door het in ons wonend verderf zoo menig
maal, gestuit of gehinderd werden, zullen voor ons niet 
verloren zijn. Zij zijn de getuigenis van hetgeen eeuwig is 
in wezen. Alzoo zal ook al de wijsheid Gods, die zich 
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heeft ontvouwd in hare heerlijke vruchten, voor eeuwig 
genoten worden. Deze openbaringen Gods in wijsheid en 
macht, in genade en heerlijkheid zijn te voorschijn ge
komen en gezien in den loop der eeuwen, en zij hebben 
in deze bedorven, afgevallen wereld slechts tegenstand en 
strijd gevonden; maar in den nieuwen hemel en op de 
nieuwe aarde is alle tegenstreving, onder welke gedaante 
ook, voor altijd voorbij, en die openbaringen Gods zullen 
in trouwe, volmaakte en heerlijke uitkomsten gekend 
worden. 

Voor Hem, die op het witte paard is gezeten, worden 
al de afvallige machten »dezer tegenwoordige booze wereld" 
op het oogenblik van hun grootste overmoed en trotschheid 
verslagen; de Heer en zijne heiligen nemen alsdan de 
regeering in rechtmatig gezag gedurende het duizendjarige 
rijk. Voor Hem, die op den witten troon zit, vlieden de 
tegenwoordige hemel en aarde voorbij, en »geen plaats is 
voor hen gevonden;" en Hij, die op den troon zit, zegt: 
«Ziet, Ik maak alle dingen nieuw." 

Het zal niet langer zijn de scepter der gerechtigheid, 
maar hare woonplaats; bij gevolg zal het niet meer »de 
troon des Zoons zijn," maar de tabernakel Gods. Het is niet 
meer goddelijk gezag over de aarde, maar het huis Gods op 
de aarde. Het zal niet langer zijn de aarde, éénmaal met 
het bloed van Christus bezoedeld, die het graf van duizenden 
geslachten geweest is , maar een nieuwe aarde; niet meer 
de hemelen, die met een zak bekleed zijn, waar zondvloed en 
wind en donder het oordeelswerk volbracht hebben, en 
van rechtvaardige wraak getuigen zijn geweest, maar nieuwe 
hemelen. «Ik zal den dorstigen geven uit de fontein van 
het water des levens;'' «Die overwint zal alles beërven." 
(Openb. 21 : 6, 7.) Gezegende hoedanigheden der hei
ligen, mochten zij slechts meer in ons worden verwezenlijkt, 
en wij naar den levenden God dorsten, en den geest 
dezer booze wereld overwinnen! 

Ik zal slechts weinig hierbij voegen; want waar wij 
niet kunnen onderwijzen, mogen wij ons niet in be-
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bespiegelingen verdiepen. Waar wij niet naar God kunnen 
hooren, moeten wij niet luisteren. Zijn geschreven Woord 
is het richtsnoer van al de heiligen, hoewel sommigen 
door den Geest er voor hunne harten ruimer bezit van 
nemen dan anderen. Wij behooren dit richtsnoer te kennen, 
en onze eigen maat van geestelijke bevatting tevens. 
Daarom wil ik hiermede eindigen, slechts nog deze ge
dachte er bijvoegende, dat, al zien wij deze ver afge
legen sferen nog niet, wij er nogtans in mogen gelooven — 
of liever Hem mogen vertrouwen, die er de Heer van 
is. Wij mogen onze harten in zijne tegenwoordigheid 
verzekeren, dat die hemel en die aarde alles zal zijn, wat 
wij kunnen begeeren, en juist wat aan onzen nieuwen 
toestand beantwoordt. De hemel is altijd geweest, hetgeen 
de aarde van noode had. In den beginne was de zon om 
over den dag te heerschen, en de maan en de sterren over 
den nacht. Deze verordeningen waren in den hemel 
gezet, omdat zij aan de behoeften der toenmalige aarde 
voldeden. Maar er was geen regenboog in de wolken, 
want de aarde behoefde geen teeken, als waarborg, dat 
God zou strijden tegen het oordeel. Oordeel was iets 
onbekends. Doch toen het geweten wakker was geworden, 
en het oordeel gekend en gevreesd werd, toen God in 
de handelingen, die Hij volbracht had, als rechtvaardig 
gekend werd, en de aarde een bewijs behoefde, dat Hij 
in zijnen toorn aan barmhartigheid zou gedenken, toen 
droeg de hemel een kenteeken dier barmhartigheid ten 
aanschouwe van een ieder. 

De hemel heeft dus reeds verandering ondergaan, of 
zich in een nieuw gewaad gehuld, naar de hehoefte der 
aarde; in het verleden is een onderpand van de toekomst, 
al is het, dat er »een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde geopenbaard wordt. Ja, wel mag ik hier bijvoegen, 
dat de aarde van het duizendjarig rijk, ook in haar dag, 
de getrouwheid des hemels zal ondervinden. 

Want in dien hemel zal de stad der heerlijkheid ge
zien worden, evenals het geloof er thans het heiligdom 
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des vredes in aanschouwt. De hemelsche stad dier bedee
ling zal nederdalen juist in dat karakter, hetwelk de 
natiën der aarde en hare koningen, met hunne heerlijk
heid en eer, zullen behoeven, en waarin zij zich zullen 
verheugen. De God van hemel en aarde zal zich in zijne 
oneindige en onvermoeide goedheid, volgens zijn van ouds 
onveranderlijk plan, altijd zegenend met zijne schepselen 
blijven bezighouden. »Alle goede gave en volmaakte gifte 
is van boven van den Vader der lichten afkomende, bij 
wien geen verandering is, noch schaduw van omkeering." 
En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen hetzelfde 
getuigenis geven van de verschillende en onuitputtelijke 
goedheden Gods. Wij behoeven slechts het geloof, dat 
alles werkelijkheid maakt voor het hart. 

Mogen deze overdenkingen daartoe dienstbaar zijn, en 
ons meer en meer de nabijheid en de werkelijkheid dezer 
heerlijke dingen door het geloof doen gevoelen! 

Stefanus. 
(Hand. 7 : 5 5 - 6 0 . ) 

Er zijn twee feiten, waardoor het Christendom geken
merkt wordt; en waardoor het onderscheiden is van alles, 
wat voor dien tijd bestond. Deze feiten zijn: de mensch 
verheerlijkt in den hemel, en God wonende in den 
mensch op de aarde. Wonderbaar is het, en boven alle 
beschrijving heerlijk. En als wij de heerlijkheid er van 
verstaan, dan zullen zij zeker een krachtigen invloed 
uitoefenen op ons hart en ons leven. 

Zij waren niet bekend, totdat de verlossing volkomen 
volbracht was, en de Verlosser zijne plaats had ingenomen 
aan de rechterhand der Majesteit in de hemelen. Voor 
de eerste maal werd toen een mensch gezien op den troon 
van God. Wonderbare aanblik! Heerlijk resultaat van de 
volbrachte verlossing! De vijand scheen de overwinning 
behaald te hebben, toen de eerste mensch uit Eden ver-
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dreven was; maar, neen! de tweede menscli heeft zijn 
triomftocht gehouden in den hemel, en zich gezet op den 
eeuwigen troon van God. 

Het tweede feit, hetwelk een noodzakelijk gevolg is 
van het eerste, is, dat de Heilige Geest woont in den 
mensch op de aarde. Deze dingen waren onbekend in de 
oud-testamentische bedeeling. Wat wist Abraham van 
een verheerlijkten mensch in den hemel! Wat wist een 
van de andere heiligen daarvan? Niets. En hoe zou dit 
ook kunnen? Er was geen mensch op den troon van 
God in den hemel, totdat Jezus daar zijne plaats had 
ingenomen; en totdat Hij verheerlijkt was in den hemel, 
kon de Heilige Geest niet komen wonen in den mensch 
op de aarde. »Die in mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 
zegt, stroomen des levenden waters zullen uit zijnen buik 
vloeien. En dit zeide Hij van den Geest, welken ontvan
gen zouden, die in Hem gelooven; w a n t de H e i l i g e 
G e e s t w a s nog n i e t , o v e r m i t s J e z u s n o g n i e t 
v e r h e e r l i j k t was." (Joh. 7 : 38, 39.) «Doch ik zeg u 
de waarheid: het is u nut, dat ik wegga; w a n t i n d i e n 
ik n i e t w e g g a , zoo za l de t r o o s t e r t o t u n i e t 
k o m e n ; m a a r i n d i e n ik h e e n g a , zoo z a l ik 
h e m t o t u z e n d e n . " (Joh. 16 : 7.) 

In deze plaatsen zijn die twee feiten op de meest 
directe en stellige wijze aan elkaar verbonden: Christus 
verheerlijkt in den hemel, en de Heilige Geest wonende 
in ons op de aarde. Die twee zijn onafscheidelijk aan 
elkaar verbonden; het laatste is geheel afhankelijk van 
het eerste; en beiden te zamen vormen de twee groote 
kenmerken van het heerlijke Christendom, dat in het 
evangelie van God geopenbaard is. 

Het is mijn plan niet om het gezegde uitvoerig te 
bewijzen. Ik neem het als bewezen aan; en ik ga van de 
veronderstelling uit, dat de christelijke lezer deze waar
heden met zijn hart heeft aangenomen, en er zich in 
verblijdt; zoodat hij bekwaam is om de voorstelling te 
waardeeren van hunne praktische kracht en van hunnen 
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heerlijken invloed in de geschiedenis van Stefanus ons ge
openbaard. Vestigen wij onzen blik op het heerlijke 
tooneel, dat zich daar voor onze oogen vertoont. 

Het grootste gedeelte van dit hoofdstuk houdt zich 
bezig met de ontvouwing van de geschiedenis van het 
volk Israël — een geschiedenis, die loopt van de roeping 
van Abraham tot de kruisiging van Christus. Aan het 
eind zijner rede doet Stefanus een ernstig beroep op de 
gewetens zijner hoorders, hetwelk hunne ontzettende 
boosheid en woede tegen hem doet ontstaan. »Als zij nu 
dit hoorden, berstten hunne harten, en zij knersten de 
tanden tegen hem." Hier zien wij de uitwerking van 
godsdienstigheid zonder Christus. Deze mannen waren 
de beschermers van de godsdienst en de leidslieden van 
het volk; maar het bleek een godsdienst te zijn, die het 
Christendom vijandig was. In hen hebben wij het ont
zettend vooobeeld van een godsdienst zonder God en 
zonder Christus. In Stefanus daarentegen hebben wij de 
heerlijke ontvouwing van het ware Christendom. Zij 
waren vol van godsdienstige vijandschap en woede; hij 
was vol van den Heiligen Geest. Zij knersten hunne 
tanden; zijn gelaat was gelijk dat van een engel. Welk 
een tegenstelling! 

• M a a r hij , vo l z i jnde des H e i l i g e n G e e s t e s , 
en de oogen h o u d e n d e n a a r d e n h e m e l , z a g de 
h e e r l i j k h e i d G o d s , en J e z u s s t a a n d e t e r r e c h 
t e r h a n d G o d s . E n hij z e i d e : Z i e t , ik z i e de 
h e m e l e n g e o p e n d , en den Zoon des m e n s c h e n , 
s t a a n d e ter r e c h t e r h a n d G o d s . 

Ziedaar de twee groote feiten verwezenlijkt in een 
mensch van gelijke beweging als wij. Stefanus was vol 
van den Heiligen Geest, en zijn blik was onafgewend 
gevestigd op den verheerlijkten mensch in den hemel. 
Dat is het Christendom Dat is de ware toestand van 
een Christen. Hij is een mensch vol des Heiligen Geestes, 
ziende met het oog des geloofs in den hemel, en bezig 
met een verheerlijkten Christus. Wij mogen geen lagere 
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maatstaf dan deze aannemen, al komen wij ook in de 
verwezenlijking daarvan veel te kort. Het is, voorzeker, 
een hooge en heilige maatstac; en wij moeten allen 
belijden, hoe weinig wij er aan gelijken. Nogtans is het 
de goddelijke maatstaf, en ieder aan God toegewijd hart 
zal met niets minder dan dat tevreden zijn. Het is het 
gelukkige voorrecht van ieder Christen, om vol te zijn 
van den Heiligen Geest, en om het oog des geloofs ge
vestigd te hebben op den verheerlijkten Mensch in den 
hemel. Er is geen enkele reden, waarom het niet zoo zijn 
zon. De verlossing is volbracht; de zonde is te niet 
gedaan; de genade heerscht door de gerechtigheid; er 
is een mensch op den troon van God; de Heilige Geest 
is neergedaald op deze aarde, en heeft zijne woning 
gemaakt in den geloovige persoonlijk en in de Gemeente 
als geheel. 

Men denke er wel aan, dat dit geen bloote bespiegelingen 
zijn, of koude theorieën zonder invloed. Velen mogen 
het daarvoor houden; maar gelukkig is het zoo niet; in
tegendeel, het zijn beginselen van groot praktisch nut en 
van krachtigen, uitgebreiden invloed, gelijk wij duidelijk 
zien in de geschiedenis van den martelaar Stepbanns. 
Men kan onmogelijk de laatste verzen van Hand. 7 lezen, 
zonder de machtige en heerlijke uitwerking te zien, die 
bij Stephanus teweeg gebracht was door het voorwerp, 
waarop zijne gansche ziel gericht was. Wij hebben daar 
voor ons een man omringd van de ontzettendste omstan
digheden ; zijne vijanden vallen als brieschende leeuwen 
op hem aan; de steenen vliegen hem om het hoofd, en 
verpletteren hem; de dood staat hem in zijne verschrikke
lijke gestalte voor oogen; doch in plaats dat hij op 
eenigerlei wijze door deze omstandigheden beheerscht 
wordt, wordt hij geheel bestuurd door de hemelsche 
dingen, die hij aanschouwt. Hij sloeg zijne oogen onaf
gewend naar den hemel, en daar zag hij Jezus De aarde 
verwierp hem, gelijk zij aireede zijnen Heer verworpen 
had; maar de hemel opende zich voor hem, en ziende in 
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dien geopenden hemel, ving hij de stralen der heerlijkheid 
Gods op, en weerkaatste die voor het tooneel, dat hem 
omringde. Hoe onuitsprekelijk heerlijk is dit! Stephanus 
was niet alleen verheven boven al wat hem omringde, 
maar hij werd bekwaam gemaakt om zijnen moordenaars 
de genade en goedertierenheid van Jezus te openbaren. 
Wij zien in hem een heerlijk en treffend voorbeeld van 
hetgeen Paulus in 2 Kor. 3 : 18 zegt: »En wij allen, 
met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren 
als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde 
beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heer
lijkheid, als van des Heeren Geest." 

In het tooneel, dat voor ons ligt, zien wij dit op de 
heerlijkste wijze verwezenlijkt. De hoogste uitdrukking 
van het hemelsch Christendom staat tegenover de donkerste 
en doodelijkste openbaring der godsdienstige vijandschap. 
>i Maar zij, roepende met groote stem, stopten hunne 
ooren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; en wierpen 
hem ter stad uit. en steenigden hem; en de getuigen 
leiden hunne kleederen af aan de voeten eens jongelings, 
genaamd Saulus. En zij steenigden Stefanus, aanroepende 
en zeggende: Heere Jezus! ontvang mijnen geest. En 
vallende op de knieën, riep hij met groote stem: Heere! 
reken hun deze zonde niet toe. En als hij dit gezegd 
had, ontsliep h i j " 

Ziedaar ware gelijkvormigheid aan het beeld van 
Christus. Hier staat een man voor ons, die zóó boven de 
omstandigheden verheven en zóó los van zichzelven is, 
dat hij, naar het voorbeeld van zijnen Heer, voor zijne 
moordenaars kan bidden. In plaats van met zichzelven 
bezig te zijn, of aan zijn eigen lijden te denken, denkt 
hij aan anderen, en bidt voor hen. Wat hemzelven betrof, 
alles was in orde. Zijn oog was gevestigd op de heerlijk
heid — zóó sterk daarop gevestigd, dat hij de stralen 
dier heerlijkheid opving, en ze voor het oog zijner moor
denaars weerkaatste. Zijn gelaat straalde van het licht 
dier heerlijkheid, waarin hij weldra zou ingaan, en hij 
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was in staat, om door de kracht des Heiligen Geestes 
zijnen gezegenden Meester na te volgen, en zijne laatste 
oogenblikken te besteden tot het gebed voor zijne vijanden: 
«Heer! reken hun deze zonde niet toe." En toen? Wel 
hij had niets meer te doen, dan te ontslapen, dan zijne 
oogen te sluiten voor een tooneel van dood en ellende, 
en ze te openen in een plaats van eeuwige heerlijkheid 
en vreugde. 

Waarde lezer! bedenk wel, dat dit het waarachtige 
Christendom is. Het is het heerlijk voorrecht van den 
Christen, vol te zijn van den Heiligen Geest, af te zien 
van zichzelven en van al wat hem omringt, en onaf
gewend den blik te vestigen in den hemel en met den 
verheerlijkten mensch Christus Jezus bezig te zijn. Het 
noodzakelijk gevolg hiervan is, gelijkvormigheid aan Hem, 
op wien het oog gevestigd is. Wij worden Hem gelijk
vormig in geest, in weg, in ons geheele karakter. »Wij 
allen, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aan
schouwende, worden naar hetzelfde beeld veranderd." 
Het is niet genoeg, dat wij spreken over de heerlijkheid; 
neen! wij moeten de heerlijkheid in ons geheele leven 
weerkaatsen. Zoo was het bij Stephanus, Zoo moet het 
ook bij ons zijn. Helaas! hoe weinig is dit nog het geval. 
O, mogen wij het gewicht en het geluk er van gevoelen, 
opdat ons hart ernstig begeere, om het beeld van Jezus 
in al onze wegen en daden te vertoonen! Daartoe geve 
de Heer ons genade! 

De Trooster. 
Het was bezoekdag in het gasthuis, waar ik sedert 

eenigen tijd aan zware koortsen ziek lag. Ik begon lang
zamerhand te herstellen, maar voelde mij nog heel zwak. 
Het weder was zoo schoon; de zon scheen zoo helder 
door de ramen; en toen de zaal langzamerhand vol werd, 
zag het er zoo vrolijk en gezellig uit. Al de zieken kregen 
bezoek; doch er kwam niemand voor mij. En toen er een 
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vrouw tot mij zeide: »wat spijt het mij, dat niemand bij 
u is geweest," voelde ik mij nog veel eenzamer, hoewel 
ik haar dankbaar was, omdat zij het zoo goed meende. 

Eindelijk gingen de bezoekers weg, doch toen de zieken 
te zamen spraken over wat ze gehoord hadden , en elkander 
de kleine geschenken toonden, die zij van hare vrienden 
of betrekkingen hadden gekregen, werd ik zóó bedroefd, 
en voelde ik mij zóó eenzaam en verlaten, als ik mij 
nimmer te voren gevoeld had. Ik lag stil in mijn bed, 
mijn gelaat van de anderen afgewend, toen deze woorden 
mij in de gedachte kwamen: »Ik heb gewacht naar mede
lijden, maar er is geen; en naar vertroosters, maar heb 
ze niet gevonden." Dit is juist zooals ik, dacht ik, en 
nam mijn Bijbeltje van onder mijn kussen, om die woorden 
eens op te zoeken. En den Psalm (het is de 69ste) nalezende, 
begreep ik, dat zij op onzen gezegenden Heer Jezus 
betrekking hadden. Toen dacht ik, hoe eenzaam zijn 
leven geweest moet zijn. Hoe weinig werd Hij zelfs van 
zijne discipelen, die toch altijd bij Hem waren, begrepen. 
En als Hij tot hen sprak over zijn naderend, vreeselijk 
lijden en over zijnen dood, dan geloofden zij Hem niet. 
J a , zijn leven was wel heel eenzaam, en Hij kon met 
recht zeggen: »Ik heb gewacht naar medelijden, maar er 
is geen, en naar vertroosters maar heb ze niet gevonden." 

En toch, toen Hij de laatste gesprekken hield met zijne 
discipelen, had Hij zulk een medelijden met hunne droef
heid , dat Hij zeide: »Ik zal den Vader bidden, en Hij 
zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid." (Joh. 14, 16.) Alsof Jezus wilde 
zeggen: »Ik ga nu terug naar den hemel, maar wees 
niet bedroefd, want ik zal mijnen Vader vragen, dat Hij 
u een anderen Trooster zende, die u nimmer zal verlaten, 
maar die altoos bij u blijven zal." Voorwaar, dit is een 
heerlijke belofte! Indien de Trooster slechts nu en dan 
kwam, zou Hij juist weg kunnen zijn, wanneer wij Hem 
het meest van noode hadden; maar Hij zal altijd, voor eeuwig 
blijven. 
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En moet Hij "niet een groote en machtige Trooster 
wezen, als zijne komst het heengaan van den Verlosser 
vergoeden moet? Jezus wordt «de m a n v a n s m a r t e n " 
genoemd, omdat zijn lijden zoo veel grooter, dieper en 
zwaarder wq,s 'dan dat van iemand anders. Evenzoo wordt 
de Heilige ;G.pest »de Trooster" genoemd, omdat niemand 
troosten kan, gelijk Hij. Dit laatste begreep ik uit het 
volgende vers, waar gezegd wordt: «Hij woont in u ; " Hij 
leeft met u in uw huis. Vreemden weten weinig van ons 
lijden af, en wij vertellen het hun ook niet gaarne; doch 
degenen,' die met ons in hetzelfde huis wonen, kennen 
onzen kommer; en naarmate zij ons meer liefhebben, 
bemerken zij er meer van; want oprechte liefde ontdekt 
zoo spoedig het leed van anderen. Welnu, de Heer belooft 
ons, dat »de Trooster" altijd met ons blijven zal. 

En dit is nog niet alles; Hij belooft meer. Soms zijn 
wij in moeielijkheden, waarvan degenen, die ons het meest 
liefhebben, en onze huisgenooten niets vermoeden; bitter 
zieleleed, vrees, twijfelingen en zorgen, die een man kan 
hebben buiten weten zijner vrouw, of een kind buiten 
weten zijner moeder. En als zij ons lijden niet kennen, 
kunnen zij ons ook niet vertroosten of medelijden met ons 
hebben. Doch de T r o o s t e r weet alles, daar Hij niet enkel 
met ons, maar ook in ons is in onze harten, zoodat Hij 
zelfs onze geheime zorgen, die wij niet voor God in 
woorden kunnen brengen, ziet en kent. Dit is dan ook 
niet noodig, want Hij woont in ons. Er gaat geen schaduw 
over onze ziel, welke Hij niet ziet, en waarvoor Hij 
geen troost weet. Ja waarlijk, Hij is »de Trooster," beter, 
grooter, teederder dan ieder ander. 

Eensklaps bemerkte ik, hoe Hij ook mij vertroost had. 
Sinds ik een uur geleden mijn Bijbeltje geopend had om 
den Psalm over te lezen, waren mijne somberheid en het 
gevoel van verlatenheid geheel verdwenen. De Trooster 
zelf had mij die woorden te binnen gebracht, en mij 
daarna doen zien, dat zij op den Heere Jezus betrekking 
hadden. Hij had mijn hart verwarmd door de gedachte 
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aan de eenzaamheid van onzen Verlosser, en aan diens 
belofte van een Trooster. De Trooster bad mij, opi een 
wijze, zooals niemand het had kunnen doen, vertroost•, 
toen ik daar zoo moedeloos ter neder lag. Onze Heer 
zocht naar medelijden, maar er was geen'i paar troost, 
maar Hij vond ze niet. Hij kende de beh&efjte, en wist 
dus ook het best, hoe daaraan te voldoen. Daarom zond 
Hij den Trooster. 

Soms vertroost Hij ons door onze «vrienden; dan weer 
brengt Hij ons een woord uit den Bijbel te binnen, of 
spreekt Hij zachtkens tot ons hart. De Trooster heeft zoo 
velerlei wijzen om ons te helpen! 

De zaal, waar ik lag, was nu stil en ledig geworden; 
alle bezoekers waren weg, doch de Trooster was gebleven. 
Hij was met en in mij. Ik was zoo gelukkig, dat mijn 
hart zich eerst in lof en danktoonen ontlastte, en daarop 
bad ik den Heer, dat, wie mij ook ooit zou vergeten of 
verlaten, ik mij altoos herinneren mocht, dat de Trooster 
bij mij was; en dat ik Hem nimmer mocht bedroeven 
door mij zóó te bekommeren, dat er voor Hem geen plaats 
in mijn hart overbleef. 

Een woord over de gemeente. 

God heeft een gemeente op aarde. Er is nu een lichaam 
op aarde, waarin de Heilige Geest woont, en dat met 
Christus, het Hoofd, vereenigd is — dit lichaam bestaat 
uit allen, die waarachtig in den Zoon van God gelooven, 
en die door de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes 
zijn vereenigd. 

Dit is geen bloote meening, geen zaak, die naar wille
keur aangenomen of verworpen wordt; o neen! het is een 
feit, een waarheid, hetzij wij haar willen hooren of tegen
staan. De gemeente is een werkelijkheid. En zijn wij 
geloovigen, dan zijn wij er leden van, dit kan niet missen; 
wij kunnen er niet onkundig van zijn. Wij zijn werkelijk 
in die betrekking gebracht; wij zijn er toe gedoopt door 
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den Heiligen Geest. Het is een even wezenlijke zaak als 
de geboorte van een kind in een gezin. De geboorte is 
geschied, de betrekking is gelegd; wij hebben haar slechts 
te erkennen, en van dag tot dag in de bewustheid er 
van te wandelen. Op het oogenblik, dat iemand is weder
geboren en door den Heiligen Geest is verzegeld, is hij 
in het lichaam van Christus ingelijfd. Hij kan zich niet 
langer als een persoon op zichzelf beschouwen — een 
onafhankelijk persoon — hij is lid van een lichaam, 
evenals de hand of de voet leden van het menschelijk 
lichaam zijn. Hij is lid van de gemeente Gods, en kan 
geen lid van een ander lichaam zijn. Hoe toch kan mijn 
arm lid van een ander lichaam zijn? Hetzelfde geldt van 
het lichaam van Christus. 

Maar hoe is dat lichaam te zamen gesteld? Door den 
Heiligen Geest, gelijk geschreven staat »door éénen Geest 
zijn wij allen tot één lichaam gedoopt." (1 Kor 12: 13.) 
Hoe wordt het onderhouden? Door zijn levend Hoofd, 
door den Geest en door het woord, gelijk er staat: 
»want niemand heeft ooit zijn eigen vleesch gehaat; 
maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de 
Heer de gemeente." (Efez. 5 : 29.) Is de Heer Christus 
niet voldoende? Is de Heilige Geest niet genoegzaam? 
Behoeven wij iets anders dan de verschillende deugden, 
die in den naam van Jezus gelegen zijn? Zijn de gaven 
van den eeuwigen Geest niet voldoende voor den wasdom 
van de gemeente Gods? Verzekert het feit van die god
delijke tegenwoordigheid in de gemeente haar niet alles, 
wat zij noodig heeft? Is zij niet genoegzaam voor de 
behoeften van ieder uur? Het geloof zegt »ja" met 
nadruk en beslistheid. Ongeloof en menschelijke rede
neering zeggen: »Neen, wij behoeven meer dan dit." 
Ons antwoord is eenvoudig dit: Indien God niet vol
doende is , dan weten wij niet waarheen ons te wenden. 
Is de naam van Jezus niet genoegzaam, dan weten wij 
niet wat te doen. Kan de Heilige Geest niet be
antwoorden aan al onze nooden, in gemeenschap, in 



175 

bediening en in vereering dan weten wij niet wat te 
zeggen. 

Men zal misschien beweren, dat »de dingen niet meer 
zijn zooals in de apostolische tijden. De belijdende kerk 
heeft gefaald; de Pinkstergaven zijn opgehouden. De 
bloeiende dagen der eerste liefde van de gemeente zijn 
voorbij; daarom moeten wij nu de beste middelen, die 
in onze macht zijn, bezigen, tot de samenstelling en het 
blijvend bestaan onzer gemeenten." Op dit alles antwoor
den wij: »God heeft niet gefaald. Christus, het Hoofd 
der kerk, heeft niet gefaald. De eeuwige Geest heeft niet 
gefaald. Geen tittel noch jota van Gods werk heeft ge
faald. Dit is de echte grond des geloofs." »Jezus Christus 
is gisteren en heden dezelfde, en in der eeuwigheid." 
Hij heeft gezegd: »Ziet, Ik ben met ulieden." Hoe 
lang? Gedurende de dagen der eerste liefde? Gedurende 
de apostolische tijden? Zoolang als de gemeente getrouw 
zal blijven? Neen. »Ik ben met u, al de dagen, tot de 
voleinding der wereld. (Matth. 28.) 

Zoo lezen wij ook op het oogenblik, dat in de Heilige 
Schrift voor het eerst gewag gemaakt wordt van de 
eigenlijk genaamde gemeente, deze gedenkwaardige woor
den : »op deze petra — de Zoon des levenden Gods — zal 
ik mijne gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen 
dezelve niet overweldigen." (Matth. 17.) 

De vraag is echter: »Is die gemeente thans op aarde ?" 
Voorzeker, even zeker als er voorheen een leger in de 
woestijn was. En even waarachtig als God in dat 
leger was, om in al zijn nooddruft te voorzien, is Hij 
thans in de gemeente om alles te regelen en te bestieren, 
zooals wij lezen: »Op welken gij ook mede gebouwd 
wordt tot een woonstede Gods in den Geest." (Efez. 2.) 
Dit is volkomen genoeg, en alles wat wij van noode 
hebben, is door een eenvoudig geloof deze groote waarheid 
vast te houden. De naam van Jezus is even voldoende 
voor al de behoeften der gemeente Gods, als voor de 
zaligheid der ziel. Of heeft de belofte »Want waar twee 
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of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het 
midden van hen," (Matth. 18.) opgehouden waar te zijn? 
En indien niet, is dan Christus tegenwoordigheid niet 
volkomen genoeg voor zijne gemeente? Is er noodzaak, 
dat wij uit ons zelven plannen maken en arbeiden in 
kerkelijke zaken? Niet meer dan in de zaak van de 
zaligheid der ziel. Wat roepen wij den zondaar toe? 
Vertrouw op Christus. Wat zeggen wij den geloovige? 
Vertrouw op Christus. Wat zeggen wij aan een verga
dering van veel of weinig geloovigen? Vertrouw op 
Christus. Is er iets, dat Hij niet kan besturen? Is Hem 
iets te zwaar? Zijn zijne schatten van gaven en genade 
uitgeput? Is Hij niet in staat gaven der bediening te 
schenken? Kan Hij niet evangelisten, herders en leeraars 
verschaffen? Kon Hij niet volkomen voorzien in al de 
menigvuldige nooden zijns volks in de woestijn? Zoo 
niet, waar zijn wij? Wat zullen wij doen, en waarheen 
ons wenden? Wat moest de vergadering in vorige dagen 
doen? Op Jehova zien voor alles; voor voedsel, voor 
water, voor kleedij, voor leiding, voor bescherming, voor 
alles. Al hunne fonteinen waren in Hem. Zouden wij ons 
tot iemand anders moeten wenden? Nimmer. Onze Heer 
Christus is algenoegzaam, niettegenstaande al ons gebrek, 
onzen afval, onze zonde en ontrouw. Hij heeft den Heiligen 
Geest, den gezegenden Trooster gezonden, om in en met 
zijn volk te wonen — om hen tot één lichaam te vormen, 
en hen met hun levend Hoofd in den hemel te vereeni
gen. Hij is de kracht van eenheid, van gemeenschap, 
van bediening en van vereering. Hij heeft ons, en zal 
ons nooit verlaten. Laat ons slechts op Hem vertrouwen, 
Hem gebruiken, Hem plaats geven om te handelen. 
Wachten wij ons zorgvuldig voor alles, wat Hem kan 
uitblusschen, verhinderen of bedroeven. Laten v/ij Hem 
erkennen in de plaats, die Hem toekomt in de vergade
ring, en ons in alle dingen aan zijne leiding en zijn gezag 
overgeven. 
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De eerste en de tweede man of de 
wet en Christus. 

In Rom. 7 wordt ons onder het beeld van twee mannen 
het onderscheid tusschen de wet en Christus voorgesteld; 
en wij wenschen eenige oogenblikken daarbij stil te staan. 
Uit den tusschenzin in vs. 1 zien wij op welk standpunt 
de Apostel zich plaatst ten opzichte van deze zaak. »Want 
ik spreek tot degenen, die de wet verstaan." Hieruit volgt, 
dat hij zich in dit hoofdstuk in het bijzonder richt tot 
de geloovigen uit de Joden. 

«Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, 
die de wet verstaan) dat de wet heerscht over den mensch, 
zoo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder 
den man staat, is aan den levenden man verbonden door 
de wet; maar indien de man gestorven is, zoo is zij vrij 
gemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij 
eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zoo zal 
zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de 
man gestorven is, zoo is zij vrij van de wet, alzoo dat 
zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. 
Zoo dan, mijne broeders! gij zijt ook der wet gedood door 
het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens 
anderen, namelijk desgenen, die van de dooden opgewekt 
is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen 
wij in het vleesch waren, wrochten de bewegingen der 
zonden, die door de wet zijn, in onze leden om den dood 
vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van 
de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken 
wij gebonden waren; alzoo dat wij dienen in nieuwigheid 
des geestes, en niet in de oudheid der letter." (vs. 1—7.) 
Hier worden ons dus »de beide mannen" voorgesteld. Met 
den eersten man, namelijk de wet, waren de J o d e n 
verbonden, terwijl de C h r i s t e n met den tweeden man, 
namelijk met den opgewekten Christus in verbinding is 
getreden. En gelijk een vrouw, volgens de wet, niet 
tegelijkertijd met twee mannen kan verbonden zijn, zoo 
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kan ook de geloovige onmogelijk verbonden zijn met Chris
tus en de wet. 

In vers 5 , 7—24 beschrijft de Apostel de verbintenis 
met den eersten man. Stellen wij ons een echtpaar voor, 
welks gevoelens zóó geheel tegenstrijdig zijn, dat de arme 
vrouw, hoewel zij alles doet om den man te behagen, 
des te meer scheldwoorden en slagen ontvangt, totdat 
eindelijk haar leven zóó ellendig wordt, dat zij zucht om 
uit dezen jammervollen strijd verlost te worden. Dan 
hebben wij een trouw beeld van den treurigen toestand 
van hen, die verbonden waren aan de wet. Hiermede 
wordt echter niet gezegd, dat de wet een slechte man is 
geweest; o neen! de wet is »heilig, rechtvaardig en 
goed;" maar de natuur des menschen is zoo volkomen 
verdorven, zoo vleeschelijk en onder de zonde verkocht. 
Paulus en de geloovigen uit de Joden hadden dit onder
vonden, toen zij in h e t v l e e s c h onder de wet waren. 
»Want toen wij in het vleesch waren, wrochten de bewe
gingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, 
om den dood vruchten te dragen." Geen echtgenooten 
kunnen tegenstrijdiger gevoelens hebben, dan er gevonden 
worden in de menschelijke natuur en in de volmaakte 
wet van God. De Apostel beschrijft dezen toestand van 
den mensch in het vleesch en verbonden met den eersten 
man, de wet, als hij zegt: »Want wij weten, dat de wet 
geestelijk is; maar ik ben vleeschelijk, verkocht onder de 
zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want 
hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, 
dat doe ik." (vs. 14, 15.) Zóó machtig is de in hem 
wonende zonde, dat, ofschoon hij volkomen toestemt, dat 
de wet goed is, en hij ernstig begeert haar te volbrengen, 
hij toch geen kracht heeft. Want het willen is wel bij mij, 
maar het goed te doen, dat vind ik niet. Want het goede 
dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, 
dat doe ik." (vs. 18, 19.) Hij ondervindt, dat de zonde in 
hem woont, dat de kracht der zonde, als het ware, de 
wet zijner natuur is. »Zoo vind ik dan deze wet in mij, 
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als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt." 
(vs. 21.) Hij is een geloovige, hij is levend gemaakt, 
maar hij is onder de wet; en ofschoon de inwendige 
mensch de wet wil volbrengen, zoo is toch de zondige 
natuur veel te sterk, en vandaar de uitdrukking der 
diepste ellende. »Want ik heb een vermaak in de wet 
Gods, naar den inwendigen mensch. Maar ik zie een 
andere wet in mijne leden, welke strijdt tegen de wet 
mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der 
zonde, die in mijne leden is." (vs. 22, 23.) 

Ziedaar het beeld, dat de Apostel ons voorstelt van 
het leven onder den eersten man. Gelijk een arme vrouw, 
die zich lang tevergeefs heeft afgetobt om haren man 
te behagen, en eindelijk in plaats van naar hulpmiddelen 
uit te zien om zijne gunst te verkrijgen, wanhopend 
uitroept: » 0 , ik ellendige vrouw! wie zal mij v e r l o s 
sen?" Zoo ook de geloovige onder de wet; hij ziet niet 
uit naar hulp om den eersten man te behagen, maar hij 
roept u i t : »Ik ellendig mensch! wie zal mij v e r l o s s e n 
uit het lichaam dezes doods?" In het volgende vers komt 
de tweede man: »Ik dank God, door Jezus Christus, onzen 
Heer." Wij zullen nu zien, dat de verbinding met den 
tweeden man even gezegend is, als zij onder den eersten 
ellendig en beklagenswaardig was. In Rom. 8 wordt deze 
heerlijke betrekking ons bijzonder in twee dingen voor
gesteld. Verbonden met Christus is er geen verdoemenis 
(vs. 1) en geen scheiding meer. (vs. 35—39.) Onderzoeken 
wij nu, hoe deze verbintenis is tot stand gekomen. 

De Apostel stelt zijn onderzoek in met degenen, die 
met den eersten man verbonden waren geweest; en als 
wij de heilige uitspraken Gods nauwkeurig nagaan, dan 
zullen wij zien, dat de Joden 1500 jaren lang onder de 
wet of met den eersten man verbonden zijn geweest. Het 
is zeer bevreemdend, dat vele Christenen nooit hebben 
opgemerkt, dat de wet gedurende een tijdruimte van 
2500 jaren — van Adam tot Mozes — niet bestond. 
Adam werd door een gegeven gebod beproefd, toen hij 
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nog rein was. En hij heeft gezondigd door overtreding, 
en in hem zijne gansche nakomelingschap, zoodat de dood 
tot alle menschen is doorgegaan. »Daarom, gelijk door 
éénen mensch de zonde in de wereld ingekomen is, en 
door de zonde de dood, en alzoo de dood tot alle men
schen is doorgegaan.'' . . . . (Rom. 5 : 12.) Dit bewijst 
zeer duidelijk, dat het gansche menschengeslacht onder 
de zonde en den dood is gebracht. Doch er kan geen 
enkele bijbelplaats aangevoerd worden tot bewijs, dat er 
in den tijd tusschen den val van Adam en de wetgeving 
op Sinaï — een tijdruimte van 2500 jaren — een gebod 
of overtreding aanwezig was. »Want waar geen wet is, 
daar is ook geen overtreding." Van Adam tot Mozes 
is er geen wet gegeven, en derhalve kon er geen over
treding zijn. Dit blijkt ook duidelijk uit de woorden 
van Paulus in Rom. 2 : 12: «Want zoo velen als er 
zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet 
verloren gaan." De wet is dus niet aan alle menschen 
gegeven, want hoe zou iemand zonder wet kunnen over
treden? Waar zijn de «heidenen," die de wet «niet 
hebben," (Rom. 2: 12) als'de wet aan alle menschen is 
gegeven, en alle menschen, zooals velen leeren, onder de 
wet zijn? Het is van het grootste belang, dit klaar en 
duidelijk te verstaan. Stellen wij ons een onderwijzer voor 
met een aantal ondeugende schooljongens. Hij kent heel 
goed de ondeugendheid en ongehoorzaamheid zijner leer
lingen ; doch heeft tot nu toe nog geen bepaald verbod 
(wet) gegeven. Op zekeren dag gebiedt hij, op de nadruk-
kelijkste wijze, dat niemand op den muur mag schrijven. 
Nu moge er vóór het verbod allerlei gekrabbel op den 
muur zijn geweest, nogtans ben ik overtuigd, dat, zoodra 
de meester zich heeft verwijderd, er tienmaal meer dan 
vroeger op den muur wordt geschreven. De zonde van 
het schrijven op den muur bestond ook vroeger, maar 
nadat het verbod is gegeven, wordt de zonde tot o v e r 
t r e d i n g . Het geweten der leerlingen zal hun reeds 
dikwijls hebben gezegd, dat het verkeerd was, om den 
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muur door schrijven te bederven; maar nadat het verbod 
is gegeven, is de zaak veel erger, en dat is overtreding. 
Met hetzelfde doel is «de wet bovendien ingekomen; 
opdat de misdaad te meerder worde." (Rom. 5 : 20.) »Do 
wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat 
het zaad zou gekomen zijn." (Gal. 3 : 19.) Men onder-
zoeke nauwkeurig het verband dezer schriftuurplaatsen. 
Ik geloof, dat er bijna geen waarheid zóó duidelijk in de 
Schrift wordt voorgesteld als deze: dat noch de wet, noch 
de overtreding der wet bestond, totdat God aan één volk 
zijne wet gaf met het bijzondere doel, de zondigheid van 
de menschelijke natuur te bewijzen door openlijke over
treding, «opdat alle mond gestopt worde en de geheele 
wereld voor God verdoemelijk zij." (Eom. 3: 19.) Op 
deze wijze werd bewezen, dat de mensch behoefte heeft 
aan die groote, wonderbare gave, die ons is gegeven in 
den Verlosser Jezus Christus. 

Gods Woord leert ons dus, dat in de geschiedenis der 
wereld gedurende een tijdruimte van 2500 jaren, van 
den val van Adam tot aan de wetgeving op Sinaï, 
de wet niet is gegeven; dat, hoewel er gedurende 
dit tijdvak geen wet bestond, en er daarom ook 
geen overtreding »in de gelijkheid der overtreding van 
Adam" kon bestaan, nogtans de zonde aanwezig was. 
»De dood is tot alle menschen doorgegaan, omdat allen 
gezondigd hebben." De Schrift leert ons, dat het van 
Abel af voor den mensch onmogelijk was tot God te 
naderen, anders dan door den dood van een plaatsver
vanger. Later werd gedurende een tijdruimte van 1500 
jaren de wet aan één volk gegeven, om den toestand 
van den mensch door openlijke overtreding duidelijk 
voor te stellen. Alle menschen zijn zondaars, de Joden 
zijn overtreders, Zoodra de wet was gegeven, werden 
de zonden tot overtredingen. »En zij dansten rondom 
het gouden kalf." 

Dit zou aanleiding kunnen geven tot de volgende 
vraag; indien de wet gedurende die 2500 jaren niet 
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bestond, en toen 1500 jaren gegeven is aan het volk 
Israël, hoe staat het dan met de 1800 jaren daarna? 
Leert ons Gods Woord, dat, nadat Christus uit de dooden 
is opgestaan, alle menschen door Christus of door den 
Heiligen Geest onder de wet zijn gesteld? Of leert ons 
de Schrift, dat de wet is te niet gedaan voor die ge-
loovigen, die onder de wet waren? Dit is een hoogst 
gewichtige vraag. De Heer geve zoowel den schrijver 
als den lezer volkomene onderwerping aan zijn Woord, en 
doe ons volharden in den gebede, opdat de Heilige Geest 
onze zielen tot de kennis der waarheid moge leiden! 

De Heer Jezus werd geboren te midden van het volk, 
dat onder de wet was; en iedere tittel en jota der wet 
werd in en door Hem volkomen vervuld. Hij is een vloek 
geworden voor degenen, die onder den vloek eener over-
tredene wet waren — evenwel niet gedurende zijn vlek
keloos leven op aarde, maar alleen toen Hij aan het kruis 
hing. Want er is geschreven: «Vervloekt is een iegelijk, 
die aan het hout hangt." (Gal. 3 : 13.) En op het kruis 
heeft Hij niet alleen den vloek voor het volk Israël 
gedragen, maar Hij werd ook »voor ons tot zonde gemaakt." 
O , welk een liefde en welk een gerechtigheid zijn hier 
vereenigd! De Zoon van God — de Heilige — de Schepper 
en Onderhouder aller dingen — hing aan het hout! Ver
worpen door de menschen, en, ach! door mijne zonden 
vervloekt, verworpen en verlaten van God! O mijn Heiland! 
waar is een onbegrensde liefde gelijk aan de nwe? Mijn 
vlekkelooze Plaatsvervanger, ik aanbid en prijs U tot in 
alle eeuwigheid! 

Het is van groot belang voor ons om in de brieven 
te onderzoeken, hoe de verzoeningsdood van Christus wordt 
toegepast — hetzij ten opzichte van de Joden, die onder 
de wet waren, hetzij ten opzichte van de Heidenen, die 
zonder de wet dood in de zonden waren. Twee Schriftuur-
plaatsen, uit de velen die er zijn, zullen voldoende wezen, 
om deze waarheid helder te verstaan. Sprekende tot de 
Heidenen, zegt de Apostel: «Hij heeft u , als gij dood 
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waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleesches, 
mede levend gemaakt met Hem, al uwe misdaden u ver
gevende." En sprekende tot de geloovigen uit de Joden, 
zegt hij: »Uitgewischt hebbende het handschrift, dat tegen 
ons was, in inzettingen bestaande, heeft Hij dat uit het 
midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld 
hebbende." (Kol. 2 : 13, 14.) En op een andere plaats 
zegt hij tot de geloovigen uit de Joden: »Christus heeft 
ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden 
zijnde voor ons;" terwijl hij, zich tot de Heidenen wendende, 
er bijvoegt: »Opdat de zegening van Abraham tot de 
Heidenen komen zou in Christus Jezus." (Gal. 3 : 13, 14.) 

Keeren wij nu terug tot onze vraag, met betrekking 
tot de 1800 jaren na den dood en de opstanding van 
Christus. Zijn wij, die gelooven, onder de bediening van 
de in steenen tafelen gegraveerde wet, of is de wet zelfs 
te niet gedaan voor hen, die vroeger onder haar waren? 
De Apostel beschouwt de wet als de «bediening des 
doods in letteren bestaande en in steenen ingedrukt," en 
verklaart ons, dat zij te niet is gedaan; — terwijl de 
mensch haar als regel en richtsnoer des levens beschouwt, 
en ons een plaats onder de wet aanwijst. Wie moet ik 
nu gelooven — God of den mensch? (Zie 2 Kor. 3.) Ik 
moet hier evenwel bijvoegen, dat deze opmerkingen 
alleen toegepast kunnen worden op de geloovigen in 
Christus; want zij alleen worden door den Geest geleid, 
en zijn niet onder de wet. Als uitdrukking van de 
rechtvaardige regeering Gods is de wet in geenen 
deele te niet gedaan. De eischen van God als Schepper 
blijven altijd dezelfde; en derhalve is de wet voor den 
goddelooze en zondaar buiten Christus van volle toepas
sing. (Zie 1 Tim. 1 : 9.) 

Kom. 7 nu levert ons het voornaamste bewijs voor 
hetgeen wij gezegd hebben. Door de voorstelling der 
beide mannen bewijst Paulus ons de onmogelijkheid, dat de 
geloovige, omdat hij met Christus is vereenigd, o n d e r 
de wet kan zijn. En dit is te meer merkwaardig, aan-
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gezien de Apostel, dit schrijvende, een der grootste dwa
lingen zijns tijds bestrijdt; de dwaling namelijk, dat het 
niet voldoende is, door Christus gerechtvaardigd te zijn, 
maar dat er bovendien wordt geëischt de wet in alle 
deelen te houden. Ik behoef nauwelijks op te merken, 
dat deze bewering nog altijd een der grootste dwalingen 
ook van onzen tijd is. De Apostel bewijst de onmoge
lijkheid van zulk een dubbele vereeniging, en stelt dit 
den Joden voor, die de wet kenden. Een vrouw kon 
onder de wet onmogelijk tegelijkertijd vereenigd zijn met 
twee mannen. «Indien zij eens anderen mans wordt, 
terwijl de man leeft, zoo zal zij een overspeelster ge
naamd worden." Het is een zaak, die wij wel ernstig 
mogen overdenken, dat, wanneer de mensch zich beschouwt, 
als nog levende in het vleesch en onder de wet, hij dan 
niet met Christus kan vereenigd zijn. Dit zou gelijk 
staan met overspel. De Apostel had daarom wel oorzaak, 
om met zulk een ernst deze dwaling te bestrijden. Beide 
toestanden zijn zoozeer van elkander onderscheiden, dat 
het onmogelijk is, zich tegelijkertijd in den eenen en in 
den anderen te bevinden. De Joden, die eertijds beschouwd 
werden als levende in het vleesch, werden nu beschouwd 
als gestorven door den dood van Christus — gestorven 
tegenover den eersten man; terwijl de Heidenen, eertijds 
dood door de zonden en misdaden, uit dezen toestand 
zijn verlost en levend zijn gemaakt met Christus. (Efez. 2.) 
Tot de Joden zegt de Apostel: »Zoo dan, mijne broeders! 
gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van 
Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk 
desgenen, die van de dooden opgewekt is, opdat wij 
Gode vruchten dragen zouden." (Rom. 7 : 4.) Het is 
derhalve duidelijk en zeker, dat de woorden, die hierop 
volgen, in plaats van de ervaring des Christens te zijn, 
juist daarmede in tegenspraak zijn. Als de Apostel zegt 
» toen wij in het vleesch w a r e n , " spreekt hij dan niet 
over een toestand, die voorbijgegaan is, namelijk over de 
ervaringen der Joden onder den eersten man, de wet? 
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»Toen wij in het vleesch waren, wrochten de bewegin
gen , die door de wet zijn, in onze leden, om den dood 
vruchten te dragen;" en hierdoor ontstond al de ellende 
van het arme »ik", dat nog in het vleesch was onder 
de wet. En bewijst de Apostel niet zeer duidelijk, dat 
zij, die zich eertijds in dezen jammervollen toestand be
vonden, daarna er van verlost waren? Zeer zeker. Hij 
bevestigt dit in het volgende vers, en toont tegelijkertijd 
aan, hoe deze verlossing is geschied, dewijl hij zegt: »Nu 
zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien ge
storven zijn, onder welken wij gehouden waren." Zij 
waren alzoo der wet gedood door het lichaam van Christus, 
en vereenigd geworden met een anderen, met den op-
gewekten Christus. Dit was inderdaad een volkomene 
verlossing. Waren zij onder den eersten man gebonden 
gebleven, dan hadden zij onmogelijk ooit een deel van 
het lichaam van Christus kunnen worden. Helaas, welk 
een verblindheid van het menschelijk hart! Hoe bedroe
vend, dat na deze wonderbare verlossing van hen, die 
eertijds onder de wet waren, de satan nu het grootste deel 
der Christenheid zoozeer heeft verblind, dat zij meenen, 
dat de geloovige zich nog in dezen ellendigen toestand 
bevindt. 

Lieve lezer! in welken toestand bevindt gij u? Heeft 
deze algemeene dwaling ook uw hart verleid? Dan is uw 
toestand gelijk aan die arme vrouw, die verbonden is met 
een man, dien zij niet kan behagen. Hoe meer gij alle 
krachten hebt ingespannen om de wet te houden, des te 
meer ziet gij, dat gij overtreden, en dagelijks tevergeefs 
gehoopt hebt beter te worden; hoe meer gij op u zei ven 
ziet, des te meer zonden ontdekt gij. Het is nu de vraag: 
Hebt gij ü als levend of als dood te beschouwen? Ik 
spreek hier van uw zondig »ik." Wat zegt Gods Woord? 
"Houdt het daarvoor dat gij der zonde dood zijt, — ge
storven aan de wet! — Welnu, wat nuttigheid heeft de 
wet voor iemand, die gestorven is? Kan zij het richtsnoer 
des levens voor hem zijn? En boven dit alles, mijn broeder! 
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gij zijt met Christus opgewekt; gij zijt vereenigd met Hem, 
die uit de dooden is opgewekt. De ware, christelijke tijd
rekening begint eigenlijk niet met de geboorte van den 
Heer, maar toen Christus zegevierend opstond uit de dooden. 
Eerst had Hij ons door zijn dierbaar bloed volkomen verlost 
van onze zonden, en — wat nog meer is — God in zijn 
rechtvaardig oordeel, dat door onze zonden op Hem is 
gekomen, volkomen verheerlijkt. Het verlossingswerk was 
volbracht vóór dat het Christendom kon aanvangen. God 
geve den lezer verstand om deze diepe en ernstige zaak te 
verstaan! In het werk Gods is geen verwarring. De uit
verkoren Bruid van Christus was dood in zonden, onder het 
oordeel van den toorn Gods. En toen Hij, die in den beginne 
bij God was, en die zelf God was, mensch werd, kende 
Hij de gansche uitgestrektheid van de rechtvaardigheid 
Gods in het uitgesproken oordeel over de zonden der 
menschen. Alles moest echter in orde zijn gebracht, vóór 
dat ééne ziel kon vereenigd worden met den opgewekten 
Christus. 

O, hoe diep is de beteekenis van de woorden: »het 
is volbracht!" De drinkbeker was gedronken; de toorn 
Gods was in oneindige liefde gedragen; onze zonden waren 
weggedaan, en — nog meer dan dit alles — Hij was 
voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 
rechtvaardigheid Gods in Hem. Wij moeten ons vast
klemmen aan de hoofdwaarheid, dat Christus in zijn eigen 
lichaam op het hout het oordeel Gods over onze zonden 
droeg, en wel vóór dat Hij opstond uit de dooden, en 
derhalve vóór dat het Christendom een aanvang nam. 
Het was een volmaakt werk, dat nooit behoefde herhaald 
te worden. Wij zijn niet met Christus vereenigd, terwijl 
de zonden voortdurend moeten verzoend worden. Neen! 
onze zonden waren verzoend, en daarna werden wij één 
met Christus in de opstanding. Zoodra wij een helder 
begrip hebben van het Christendom, zoodra wij de 
waarheid, met Christus vereenigd te zijn, werkelijk 
verstaan hebben, zal het ons duidelijk zijn, dat onze 
zonden nimmermeer voor God kunnen gebracht worden. 
» Want met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid vol
maakt degenen, die geheiligd worden." (Hebr. 10: 14.) 
J a , het volbrachte werk van Christus is zóó volkomen, 
dat de zonden der geloovigen nimmermeer in herinnering 
kunnen gebracht worden. «Zoo is er dan nu geen ver
doemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn." (Rom. 
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8 : 1 . ) Voor de Joden, die met den eersten man verbonden 
waren, was er niets dan verdoemenis; voor den Christen, 
die met den tweeden man is verbonden, bestaat er geen 
verdoemenis. 

Is het niet zeer verkeerd deze twee toestanden, zooals, 
helaas! door vele Christenen wordt gedaan, met elkander 
te verwarren? Is men vereenigd met den opgewekten 
Christus, dan is alles nieuw geworden; er is een nieuwe 
schepping. Zonde, dood, wet en verdoemenis hebben niets 
te maken met de nieuwe schepping; zij zijn er niet mede 
vereenigd; zij behooren er niet toe, zij zijn voorbijgegaan. 
«Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; 
het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." 
(2 Kor. 5 : 17.) Welk een toestand! Eén met Christus — 
Welk een rechtvaardiging! Geen verdoemenis! — Welk 
een beeld gebruikt de H. Geest, om die innige vereeniging 
te beschrijven! Niets op aarde drukt het karakter der 
eenheid zóó duidelijk uit als de betrekking des huwelijks. 
«Toen zeide Adam: deze 'is been van mijne beenen en 
vleesch van mijn vleesch." (Gen. 2 : 23.) De Heilige Geest 
past deze woorden op ons toe, daar Hij zegt: »Wij zijn 
leden zijns lichaams, van zijn vleesch en van zijne beenen." 
(Efez. 5 : 30.) Wij weten, dat, als een vrouw in het 
huwelijk treedt, zij in een nieuwen toestand komt; het 
oude is voorbijgegaan. Op den dag harer vereeniging 
teekent zij voor de laatste maal haar naam, en dan 
heeft deze opgehouden te bestaan. Zij is voorzeker nog 
dezelfde persoon, maar zij is in een geheel nieuwen toe
stand , en de verbintenis is zóó duurzaam en onveranderlijk, 
dat alleen de dood den band harer vereeniging kan 
verbreken. 

Indien wij nu bedenken, dat dit alles kan toegepast 
worden op den geloovige, die met den opgewekten Chris
tus vereenigd is — hoe geheel nieuw is dan deze toestand. 
Het is niet het werk eens menschen; het is geheel en al 
van God. God heeft Christus opgewekt, en ons met Hem; 
en Hij heeft ons met Hem gezet in de hemelsche gewesten, 
Had de mensch zichzelven kunnen opwekken uit den 
toestand van »dood in de zonden" tot zulk een verheven 
standpunt? — Vergeten wij niet, dat de Apostel 'ons 
duidelijk de onmogelijkheid bewijst, zelfs voor de Joden, 
om tegelijkertijd te zijn in den ouden en in den nieuwen 
toestand. De oude toestand is geëindigd door den dood 
van Christus. Terugkeeren tot de wet is den dood van 
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Christus krachteloos maken. Gelijk de persoon, die in 
het huwelijk treedt, haren naam verliest, alzoo houdt ook 
de Jood op een Jood te zijn, en de Heiden houdt op een 
Heiden te zijn; en beiden worden één, vereenigd met 
Christus in de opstanding. Hoe duurzaam is deze gezegende 
verbintenis! De dood zelfs kan dezen band niet verbreken. 
Kan Christus, die uit de dooden is opgewekt, ooit weder 
sterven ? Neen, »want wij weten, dat Christus, opgewekt 
zijnde uit de dooden, niet meer sterft." (Rom. 6: 9.) En 
wij, met Hem opgestaan, deelen met Hem het opstan-
dingsleven. Het eeuwige leven kan niet vernietigd worden. 
Ons leven is even onvergankelijk als zijn leven, ja het 
is hetzelfde leven. Ik spreek niet van hetgeen Hij is als 
God, maar van hetgeen Hij is als de opgewekte mensch; 
en ik vraag: Kan Christus ooit weder sterven ? Welnu, 
evenmin kunnen zij sterven, die met Hem gestorven, 
met Hem opgewekt en met Hem vereenigd zijn; en met 
volle vrijmoedigheid voeg ik hierbij, dat, eenmaal vereenigd 
met Christus, geen macht in staat is, dezen gezegenden en 
eeuwigen band te verbreken. 

O mijn geliefde broeder! open toch uw hart voor deze 
wonderbare waarheid! Gij zijt niet verbonden met Christus 
voor eenige dagen, en dan weder door Hem verlaten. 
Wel kende Hij uwe onwaardigheid en al uwe zonden; 
maar alles is reeds gedragen op het kruis; en nu kan niets 
u meer scheiden van den opgewekten Christus. Het is 
onuitsprekelijk heerlijk en gezegend, dat deze vereeniging 
g e e n e s c h e i d i n g duldt. Waarlijk, geen woorden kunnen 
de liefde van Christus beschrijven. «Christus heeft de 
Gemeente lief gehad, en zichzelven voor haar overgegeven 
. . . . die zijne eigene vrouw liefheeft, die heeft zichzelven 
l ief—. gelijkerwijze ook de Heer de Gemeente," (Efez. 
5: 25, 28, 29.) Zijt gij ooit doorgedrongen in deze gedachte, 
dat C h r i s t u s de G e m e e n t e l i e f h e e f t , ge l i j k Hij 
z i c h z e l v e n l i e f h e e f t ? Kunt gij, vertrouwende op 
deze woorden, uitroepen: » Dierbare, opgewekte Heer! Gij 
hebt mij lief, gelijk Gij U zelven liefhebt?" Welk een 
vrede, welk een blijdschap, te mogen denken aan deze 
onveranderlijke, nimmer eindigende liefde van Christus! 

Twee andere waarheden worden door dit onderwerp 
zeer duidelijk in het licht gesteld. In één opzicht zijn 
rechtvaardiging en gerechtigheid één en hetzelfde. Nadat 
de Apostel de volkomen verlossing heeft voorgesteld van 
de jaromervolle verbintenis onder den eersten man — de 
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wet — en wel als het gevolg van het gestorven zijn tegen
over de wet door het lichaam van Christus, zoowel als 
het gevolg van de vereeniging met Hem, die uit de 
dooden is opgewekt, zegt hij: »Zoo is er dan nu geen 
verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn." 
Verder lezen wij in hetzelfde hoofdstuk: »God is het, die 
rechtvaardig maakt;'' en de Apostel voegt er bij: »Wie 
is het die verdoemt?" (Rom. 8 ) Beschouwen wij deze 
vraag nog nader in het licht van Gods Woord. 

Veronderstellen wij, dat de zoon des huizes in het 
huwelijk treedt. Indien nu de vader dit huwelijk goed
keurt of rechtvaardigt, dan heeft deze goedkeuring zoo
wel betrekking op den zoon, als op de bruid. Hij zal 
beiden in zijn huis ontvangen; en hoe groot ook de rijk
dom van den zoon, en hoe groot de armoede der jonge 
vrouw vóór het huwelijk zijn 'mocht, zoo zal de vader, 
indien hij de verbintenis goedgekeurd heeft, haar hare 
vorige armoede nimmer voorhouden. Beiden zijn één 
vleesch. Indien de zoon rijk is, kan dan zijne vrouw arm 
zijn? En als de vader haar onder zijne bescherming 
neemt, wie kan haar dan aanklagen? 

Het zal nauwelijks noodig zijn, om hier de toepassing 
te maken. God was het, die zijnen Zoon zond; en toen 
Hij ons voor zich verwierf, deed Hij den wil des Vaders. 
«Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven 
afleg." (Joh. 10.) Waar zijn nu mijne zonden ? God heeft 
ze op Christus gelegd. Hoe kon ik van mijne zonden 
gerechtvaardigd worden? Christus is het, die gestorven is, 
j a , wat meer is, die ook opgewekt is." Wat is nu het 
bewijs mijner rechtvaardiging? «Die ook ter rechterhand 
Gods is, die ook voor mij bidt." Ik herhaal het, dat 
God het is, die ons met Christus heeft opgewekt. Het is 
God, die de vereeniging rechtvaardigt. »Zoo is er dan 
nu geen verdoemenis meer." Christus heeft ons liefgehad, 
en zichzelven voor ons overgegeven. Hij nam onze zon
den en onze schuld op zich: Hij droeg ons oordeel. God 
heeft het werk van Christus aangenomen, daar Hij Dien 
nit de dooden heeft opgewekt, »die om onze zonde is 
overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging." 
(Rom. 5: 24) »God is het, die rechtvaardig maakt." Ver-
eenigd in het opstandingsleven met Hem, die uit de 
dooden is opgewekt, zijn wij één met Hem. God heeft 
deze vereeniging gerechtvaardigd. En de rechtvaardigheid 
Gods? Zij is volkomen voldaan, zoowel wat onze zonden 
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betreft, die afgewasschen zijn door het bloed van Christus, 
als ook wat aangaat ons tegenwoordig en toekomstig 
leven, als één met Christus; want de nieuwe schepping 
in Christus Jezus is in rechtvaardigheid en ware heilig
heid. Welk eene heerlijke gedachte! Wij zijn één met 
Christus. Hij is onze rechtvaardigheid, onze vrede, 
onze heerlijkheid! Hij is ons geworden wijsheid van 
God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. 

Ja, mijne geliefde broeders! wij zijn volkomen één met 
Christus: wij zijn op de huwelijksreis, en gaan onzen ge-
zegenden Heer te genioet. Wij hebben de verlossing door 
zijn bloed, dat is de vergeving der zonden naar den rijk
dom zijner genade. Wij zijn gerechtvaardigd van onze 
zonden en van alles wat met onze oude natuur en toestand 
in betrekking staat, en wij zijn met Hem opgewekt en 
in een geheel nieuwen toestand gebracht. De oude natuur 
is niet verbeterd, maar wij hebben een nieuwe natuur 
ontvangen; wij behooren tot de nieuwe schepping, en in 
dezen nieuwen toestand zijn wij één met Christus. Wij 
bezitten een nieuw leven — het opstandingsleven. Als 
opgewekten en bezitters van dat nieuwe leven zijn wij 
door God gerechtvaardigd. »Zoo God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn?'' Zullen wij nu al deze heerlijke voor
rechten en zegeningen opgeven en terugkeeren onder 
den eersten man — de wet? Bedenken wij het wel, wij 
kunnen niet met beiden vereenigd zijn. Zijn wij onder 
de wet, dan zijn wij niet verbonden met Christus; met 
Christus vereenigd, zijn wij niet onder de wet. 

Gij zult nu misschien vragen: wat is dan de regel en 
het richtsnoer van het christelijk leven en den christelijken 
wandel ? — Christus alleen. — »Gij, vrouwen! weest 
aan uwe mannen onderdanig." Is dat niet het beginsel 
der gehoorzaamheid aan Christus — het beginsel der 
liefde en niet der wet, en nogtans de wet der liefde? 
Zoo ik Christus in deze bewonderenswaardige, onveran
derlijke betrekking erken, en mij bewust ben van zijne 
onveranderlijke liefde, dan zal zijn wil mijne blijdschap zijn. 

Indien wij echter spreken van onze verlossing van de 
wet, dan versta niemand hieronder, dat wij daardoor 
wetteloosheid bedoelen, die het kenmerk der zonde is. 
Onze bedoeling is, dat wij niet in betrekking tot de wet 
staan naar het beginsel »doe dat en gij zult leven." De 
wet is niet meer de toetssteen van den mensch. Het is 
niet meer: «Gij zult den Heer, uwen God, liefhebben 
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met uw geheele hart." Alles is genade. God heeft mij vol
komen liefgehad, toen ik nog verloren en met schulden bela
den was, en niets kan mij van zijne liefde scheiden. Ik 
heb Hem nu lief, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad; en de 
liefde verblijdt er zich in den wil van God te doen. 

Maar vanwaar bekomen wij de kracht hiertoe? Wij 
hebben reeds gezien, dat de mensch onder de wet geen 
kracht tegen de zonde heeft; maar dat de wet de zonde 
openbaart door velerlei overtredingen. Onder de wet 
heerscht de zonde, en vandaar de voortdurende toeleg 
van den satan, om de Christenen onder de wet te brengen. 
De genade daarentegen is juist het tegenovergestelde, 
zelfs met betrekking tot de zonde en den wandel. «Want 
de zonde zal over u niet heerschen, want gij zijt niet 
onder de wet, maar onder de genade." (Kom. 6 :14.) 
»Wij zijn met Hem vereenigd, die uit de dooden is opge
wekt, opdat wij Gode vruchten dragen zouden " (Rom. 7 :,4.) 
»Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus 
heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 
Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door 
het vleesch krachteloos was, heeft God, zijnen Zoon zen
dende in gelijkheid des zondigen vleesches, en (als offer) 
voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vleesch; 
opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die 
niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest." 
(Rom. 8 : 2—4.) Wij mogen falen, het booze moge te 
voorschijn komen, zijn wij echter onder de genade, dan 
zal de zonde over ons niet h e e r s c h e n . Er moge zware 
strijd zijn, kwade begeerlijkheden mogen er soms zijn; 
doch de Geest begeert tegen het vleesch, alzoo dat wij 
niet doen, hetgeen wij willen. (Zie Gal. 5 : 17.) 

Zijn wij dus vereenigd met Christus, dan is het niet 
alleen onze blijdschap, zijnen wil te volbrengen, maar 
wij bezitten ook kracht daartoe, de kracht van den Geest 
des levens in Christus Jezus. Onder den eersten man was 
niets volmaakt, alles was ellende en dienstbaarheid. Zijn 
wij vereenigd met Christus, dan is alles goddelijk volmaakt. 
Van welke zijde wij deze gezegende eenheid ook mogen 
beschouwen, hetzij ten opzichte van de rechtvaardigmaking 
of van den wandel, overal is goddelijke volmaaktheid — 
volkomene rechtvaardiging — geen verdoemenis. Het vol
maakte voorbeeld en de volmaakte regel en het richt
snoer des levens zien wij in C h r i s t u s ; de kracht voor 
den wandel in den G e e s t d e s l e v e n s . 
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O, mochten onze harten toch meer doordrongen zfm 
van deze heerlijke, gezegende waarheid! Wat is voor 
ons de rijkdom dezer wereld, wij, die op de huwelijks-
reize zijn? Wat hebben wij te doen met de wereld? Wat 
is voor ons het aanzien der wereld? Wat bekommert ons 
hare staatkunde? en — laat het ons er bijvoegen — wat 
is voor ons hare godsdienst? Zijn wij met Christus gestor
ven, waarom trachten wij dan nog naar de dingen, die 
allen verderven door het gebruik? (Kol. 2 : 22.) Zijn wij 
met Christus opgewekt, zullen wij dan niet zoeken de 
dingen, die boven zijn? O , laat ons gedurig overdenken, 
op welk een heerlijk standpunt wij geplaatst zijn, en 
welk een heerlijke toekomst ons wacht. 

Wij zijn één met Christus, en wij gaan de bruiloft des 
Lams te gemoet. O, hoe ontelbaar zal het getal en hoe 
groot de vreugde zijn van hen, die, als de bruiloft des 
Lams komt, met groote stem zullen zeggen: »Hallelujah, 
want de Heere, de almachtige God heeft als Koning 
geheerscht. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en 
Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams 
is gekomen, en zijne vrouw heeft zichzelve bereid. En 
haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en 
blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de 
rechtvaardigmakingen der heiligen." (Openb. 19 : 6—8.) 
Welk een onuitsprekelijke vreugde zal dit zijn! 

* Voor die vreugde heeft onze Heer het kruis verdra
gen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand 
des troons van God." (Hebr. 12: 2.) Zouden wij zijne 
komst niet verbeiden ? Zouden wij niet roepen: kom, 
Heere Jezus? O, hoe zal 't ons zijn, als wij Hem zien 
van aangezicht tot aangezicht! Geen woorden zullen in 
staat zijn die blijdschap uit te drukken. O, welk een 
volkomen zegepraal der onuitsprekelijke genade en der 
oneindige liefde! Het is genade van het begin tot het 
einde — een liefde die nimmer zal eindigen. Welk een 
zaligheid, altijd bij den Heer te zijn; geen strijd en geen 
zonde meer, alles is veranderd in zaligen eeuwigen vrede! 
Daar is geen zwakheid, geen onvolmaaktheid, daar zijn geen 
onreine gedachten meer. O, mijne ziel! overdenk en ver
blijd u in deze heerlijke toekomst! Alles is uw. Ja, Hij, 
het middelpunt en de bron van alles, Hij-zelf is de 
uwe, en gij zijt de zijne. 


