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Het leven van den Christen. 
Het onderwerp, dat wij in de volgende regelen wenschen 

ïe behandelen, is een van de belangrijkste en leerrijkste, 
•waarmee wij ons kunnen bezig houden. Wat is het 
leven, hetwelk wij als Christenen bezitten? Wat is de 
bron, wat zijn de eigenschappen, wat is het einde van 
dit leven? Ziedaar de vragen, die wij met de hulp des 
Heeren klaar en duidelijk hopen te beantwoorden. 

De Heilige Schrift spreekt van twee hoofden of bronnen. 
Zij spreekt van een eersten en van een tweeden mensch. 
tn het begin van Genesis lezen wij: „En God zeide: 
I/aat ons menschen maken, naar ons beeld, naar onze 
gelijkenis . . . . En God schiep den mensch naar zijn 
%eeld, naar het beeld van. God schiep Hij hem; man 
en vroiiw schiep Hij ze." (Gen. 1 : 26, 27.) „Ten dage 
fels God den mensch schiep, maakte Hij hem naar de 

gelijkenis Gods En Adam leefde honderd en dertig 
jaren, en gewon een zoon naar zijne gelijkenis, naar zijn 
evenbeeld, en noemde zijnen naam Seth." (Gen. 5 : 1, 3.) 

Evenwel tusschen de schepping van Adam naar het 
beeld van God en de geboorte van een zoon, die naar 
Adams gelijkenis was, had een groote verandering plaats 
gevonden. De zonde was ingekomen. De toestand van 
•onschuld was verdwenen. Adam was een gevallen, ver
dorven, uitgeworpen mensch geworden. Dezen stand van 
zaken mogen wij niet uit het oog verliezen Het is een 
gewichtig feit, dat ontzettende gevolgen had. Wij kunnen 
daardoor een blik werpen in het geheim van het leven, 
hetwelk wij als kinderen van Adam bezitten. Een schuldig, 
•verdorven, uitgeworpen hoofd was de bron van dat 
leven. Niet in den toestand van onschuld werd Adam 
het hoofd van het menschelijk geslacht. Niet binnen de 
grenzen van het paradijs, maar daar buiten, in een 
verdorven en vervloekte wereld werd Kain geboren; en 
deze geboorte was niet naar het beeld van God, maar 

naar het beeld van den gevallen vader. 
xv j 
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Wij twijfelen geenszins, dat Adam persoonlijk een 
voorwerp der goddelijke genade was, en dat hij door 
het geloof aan het beloofde zaad der vrouw behouden 
is geworden. Maar wanneer wij hem als het hoofd van 
het menschelijk geslacht aanzien, dan staat hij voor ons 
als een gevallen, verdorven, uitgeworpen mensch; en 
ieder van zijne nakomelingen is in denzelfden toestand 
geboren. Gelijk het hoofd is, zoo zijn ook de leden — 
al de leden te zamen, en ieder lid afzonderlijk. De 
zoon draagt het beeld zijns "gevallen vaders, en is de 
erfgenaam zijner natuur. „Wat uit het vleesch geboren 
is, is vleesch." Men veredele, verheffe en beschave het 
„vleesch," zooveel men wil, het zal toch nooit in „geest" 
veranderen. Deze twee dingen staan lijnrecht tegenover 
elkander. Het eerste is de uitdrukking van alles wat 
wij zijn als geboren in deze wereld en als nakomelingen 
van den eersten Adam: het tweede drukt ui t , wat wij zijn 
als wedergeborenen en gereinigden in den tweeden Adam. 

De „opvoeding" en „veredeling" van den van Adam 
afstammenden mensch is een arbeid, waarmede zich 
alle wijzen dezer wereld reeds eeuwen lang tevergeefs 
hebben geplaagd. Het is onmogelijk, dat het water ooit 
hooger kan stijgen dan zijn bron; en even onmogelijk is 
het, dat, de kinderen van den gevallen Adam hunnen 
vader kunnen overtreffen. Doe met hem wat gij wilt, 
gij kunt hem nooit verheffen boven zijnen gevallen, ver
dorven stamvader. De mensch kan niet uit de natuur, die 
hem aangeboren is , uitgroeien. Hij kan er wel in, maar 
niet uitgroeien. Men zoeke den stroom der gevallen 
menschheid in zijne bron op, en men zal vinden, dat 
die bron een gevallen, verdorven, uitgeworpen mensch 
is. Deze eenvoudige waarheid raakt den wortel van elke 
trotschheid van den mensch. Allen zijn wij van één
zelfden stam, van éénzelfde hoofd, van éénzelfde bron. 
Wij zijn allen geboren naar éénzelfde beeld, en dat wel 
naar het beeld van een gevallen mensch. Het hoofd van 
het geslacht, en het geslacht, waarvan hij het hoofd is, 
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zijn beiden in hetzelfde verderf gedompeld. Uit een 
wettisch en maatschappelijk oogpunt beschouwd, moge 
er onderscheid bestaan; doch uit een goddelijk oogpunt 
gezien is er geen onderscheid. Indien wij ons een juist 
denkbeeld willen vormen van den toestand van ieder lid 
van het menschelijk geslacht, dan moeten wij den toe
stand van het hoofd beschouwen. Wij moeten teruggaan 
tot Genesis 3, en daar de woorden lezen: „ E n de 
H e e r d r e e f d e n m e n s c h u i t . " Ziedaar de wortel 
van de gansche zaak. Ziedaar de bron van den stroom, 
waaruit gedurende bijna zes duizend jaren de millioenen 
van Adams nakomelingen hunne ellende geput hebben. 
De zonde is ingekomen, en heeft den band van gemeen
schap tusschen God en den mensch verbroken, de bron 
des levens bedorven, den dood ingebracht en den duivel 
de macht des doods gegeven. Zoo staat het met het 
geslacht van Adam, als één geheel beschouwd, en- met 
ieder lid in het bijzonder. Zij zijn allen onder de zonde 
en het verderf besloten — zij zijn allen aan den dood 
en het oordeel onderworpen. Er is geen uitzondering. 
„Daarom gelijk door één mensch de zonde in de wereld 
ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzoo is de 
dood tot alle menschen doorgegaan, omdat allen gezondigd 
hebben." (Eom. 5 : 12.) „In Adam sterven allen." (1 Kor. 
15 : 22.) Twee treurige en ernstige werkelijkheden: 
„zonde" en „dood" zijn hier met elkander verbonden. 

Doch, Gode zij dank! een tweede mensch is ver
schenen; en dit groote feit, hetwelk de onuitsprekelijk 
groote genade Gods voor den eersten mensch en zijne 
nakomelingen ten toon spreidt, bewijst op de duide
lijkste en onwedersprekelijkste wijze, dat de eerste mensch 
geheel en al ter zijde gesteld is. Ware de eerste mensch 
vlekkeloos geweest, dan zou er geen plaats voor den 
tweeden mensch gezocht zijn geworden. J a , zelfs als er 
een enkele straal van hoop voor den eersten Adam zou 
geweest zijn, dan zou er voor de verschijning van den 
tweeden geen noodzakelijkheid bestaan hebben. 

i* 
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Maar God zond zijnen Zoon in deze wereld. Die Zoon 
was het „zaad der vrouw." Moge dit heerlijk feit diep in 
onze harten gegrift zijn! Jezus Christus kwam niet 
onder ons gemeenschappelijk hoofd Adam. Naar de 
joodsche geslachtrekening stamde Hij van David en 
Abraham af, gelijk wij in Mattheüs lezen. Hij was „uit 
het zaad van David." (2 Tim. 2 : 8.) J a , in Lukas 
wordt zijn geslachtregister opgevoerd tot Adam. Maar 
in datzelfde evangelie wordt ons het geheim zijner ont
vangenis door den engel medegedeeld. „En de engel 
antwoordende, zeide tot Maria: De Heilige Geest zal 
over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u 
overschaduwen; daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren 
zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden." (Luk. 1: 35.) 
Hier hebben wij alzoo een waarachtig mensch, maar 
zonder de geringste vlek van zonde en zonder het geringste 
spoor van sterfelijkheid. Hij was geworden uit een vrouw, 
en alzoo een waarachtig mensch, in alles ons volkomen 
gelijk, doch geheel zonder zonde, en geheel vrij van elke 
verbinding, waardoor de zonde of de dood een recht op 
hem hebben kon. Indien echter onze gezegende Heer 
met Adam, het hoofd van het menschelijk geslacht, op 
eenigerlei wijze, zou verbonden geweest zijn, dan kon 
Hij niet de tweede mensch genoemd worden, maar zou, 
evenals alle andere menschen, een nakomeling van Adam 
geweest zijn; en ten gevolge daarvan in zijn eigen per
soon aan den dood onderworpen zijn geweest. Zulk een 
bewering of veronderstelling nu zou bepaalde lastering zijn. 

Jezus was — dank zij zijn heerlijken Naam — de reine, 
heilige, vlekkelooze mensch Gods. Hij was geheel eenig. 
Hij stond alleen als het eenig reine, vlekkelooze tarwe-
graan, dat ooit op deze aarde geweest was. Hij kwam 
in deze wereld van zonde en dood als de Zondelooze en 
als de Gever des levens. In Hem en in Hem alleen was het 
leven. Buiten Hem was alles dood en duisternis. Buiten 
Hem was geen polsslag van geestelijk leven, geen straal 
van goddelijk licht. De geheele nakomelingschap van den 
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eersten mensch lag onder de zonde, onder de macht des 
doods, en was aan het eeuwig oordeel onderworpen. Hij 
kon zeggen: „Ik ben het licht der wereld." In Adam 
sterven allen; in Christus worden allen levend gemaakt. 
Zien wij nu, hoe dit geschiedt. 

Nauwelijks was de tweede Mensch verschenen, of 
de duivel kwam om Hem iedere duimbreed gronds 
te betwisten. De mensch Christus Jezus had op zich 
genomen om God op aarde te verheerlijken, de werken 
des duivels te verbreken en zijn volk te verlossen. 
Welk een groot en heerlijk werk! 't Was een werk, 
dat alleen de Mensch Gods volbrengen kon. Jezus 
moest al de list en de macht van den duivel te gemoet 
gaan. Hij moest hem ontmoeten als de slang en als de 
leeuw. Daarom werd Hij, bij het begin van zijne gezegende 
loopbaan, als de gedoopte en gezalfde mensch, in de 
woestijn geleid, om door den duivel verzocht te worden. 
(Zie Matth. 4 en Luk. 4.) En letten wij hierbij wel op 
het onderscheid tusschen den eersten en den tweeden mensch. 
De eerste mensch stond in e e n h o f vo l v a n de 
r i j k s t e g e n i e t i n g e n , die wel geschikt waren om 
hem voor God en tegen den verzoeker in te nemen. De 
tweede mensch daarentegen stond in e e n w o e s t ij n v o l 
o n t b e r i n g e n , waar alles geschikt was om zijn hart 
vóór den verzoeker en tegen God te stemmen. De duivel 
bezigde bij den tweeden mensch juist dezelfde wapenen, 
welke hij met zulk een goed gevolg bij den eersten 
gebruikt had, namelijk, „de begeerlijkheid des vleesches, 
de begeerlijkheid der oogen en de grootschheid des levens." 
(Vergelijk Gen. 3 : 6 , Matth. 4 : 1—9, Luk. 4: 1—12 
en 1 Joh. 2 : 16.) 

Doch de tweede mensch overwon den verzoeker. Hij 
overwon hem met een eenvoudig wapen, namelijk, het 
geschreven Woord. „ E r is g e s c h r e v e n , " dat was 
het eenige, onveranderlijke antwoord van den afhanke-
lijken en gehoorzamen Mensch. Geen redeneeren, geen 
bedenken, geen heen of weder zien. Het woord van den 
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levenden God had gebiedend gezag voor den volmaakten 
Mensch. Zijn Naam zij geprezen tot in eeuwigheid! Hem 
zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, amen! 

Doch wij kunnen nu niet langer hierbij stilstaan, en 
moeten tot ons eigenlijk onderwerp terugkeeren. Wij 
wenschen onzen lezers in het licht der Heilige Schrift 
aan te toonen, hoe de tweede Adam het leven aan de 
zijnen mededeelt. 

Door de overwinning in de woestijn was de sterke 
gebonden, maar niet verslagen. Daarom zien wij, dat 
het hem veroorloofd wordt aan het einde van de loopbaan 
onzes Heeren nog eenmaal terug te komen. Nadat hij 
zich „voor een tijd" verwijderd had, kwam hij in den 
laatsten nacht van Jezus' leven terug, en dat wel als 
degene, die de macht des doods had, waardoor hij 
de ziel des ménschen kon verschrikken. Ontzettende 
gedachte! Met deze macht verscheen hij in Gethsémané 
in al hare verschrikkelijkheid, om de ziel van den Heer 
te beangsten. Wij kunnen onmogelijk dit vreeselijk tooneel 
beschouwen, zonder te gevoelen, dat onze Heer en 
Heiland hier iets ondervond, dat Hij te voren nog niet 
ondervonden had. Het is duidelijk, dat het den Satan 
veroorloofd werd op een geheel bijzondere, wijze op te 
treden en een bijzondere macht te ontwikkeien, om, zoo 
doende, indien het mogelijk ware, den Heer af te schrik
ken het werk te volbrengen, waartoe Hij in de wereld 
gekomen was. Jezus zegt daarom in Joh. 14 : 30: „De 
overste dezer wereld komt, en heeft aan mij niets." En 
in Luk. 22: 52, 53 zegt Hij tot de overpriesters en de 
hoofdmannen des tempels: „Zijt gij uitgegaan met zwaar
den en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks 
met u was in den tempel, zoo hebt gij de handen tegen 
mij niet uitgestoken; maar d i t is u w e u r e , en de 
m a c h t d e r d u i s t e r n i s . " 

Hieruit blijkt duidelijk, dat de tijd, die er verloopen 
is tusschen het laatste avondmaal met zijne discipelen 
en zijn dood aan het kruis, zich kenmerkt door een lijden, 
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waarbij alles, wat in de wonderbare geschiedenis van 
den Heer gebeurd was, in het niet verdwijnt. „Dit is 
uwe ure;" en verder: dit is „de macht der duisternis." 
De vorst dezer wereld viel op den tweeden mensch aan 
met de geheele macht, waarmede de zonde van den 
eersten mensch hem had bekleed. Hij wierp op zijnen 
geest het gewicht van de macht en de verschrikking des 
doods, als het rechtvaardige oordeel van God; en onze 
Heer gevoelde die macht en die verschrikking in al hare 
vreëselijke uitgestrektheid. Dit verklaart ons zijn uitroep: 
„Mijne ziel is geheel bedroefd tot den dood toe;" en 
hierdoor begrijpen wij zijn vreeselijken angst in Gethsé-
mané: „En in zwaren strijd zijnde, bad hij te ernstiger. 
En zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds, die 
op de aarde afliepen." 

Met één woord, Hij die op zich genomen had, zijn 
volk te verlossen, den zijnen het eeuwige leven te geven, 
en den wil en de raadsbesluiten van God te vervullen, 
moest al de gevolgen ondervinden van den toestand, 
waarin de mensch zich bevond. Daaraan kon Hij niet 
ontkomen. Hij ging door alles; en Hij ging er geheel 
alleen door. Wie anders dan Hij zou dit ook hebben 
kunnen doen? Hij , de ware ark, was alleen in staat, 
om door de donkere, verschrikkelijke golven des doods 
te gaan. En Hij ging er door, opdat de zijnen Hem droog-
voets zouden kunnen volgen. Hij was alleen in den 
ruischenden kuil en in het modderig slijk, opdat wij met 
Hem op den rotssteen mochten staan. 

Doch niet alleen kwamen op den Heer aan de macht 
des Satans, den vorst dezer wereld, de macht des doods 
als het rechtvaardig oordeel Gods, en de haat en vijand
schap van den gevallen mensch; maar er was nog iets 
veel verschrikkel ijkers. Nadat de mensch en de duivel, 
de aarde en de hel, alles gedaan hadden, wat zij konden, 
om hunnen haat te koelen, kwam er voor de ziel van 
onzen gezegenden Heer nog een duisternis zóó ondoor
dringbaar en verschrikkelijk, dat de menschelijke geest 
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er niets van begrijpen kan. Wij kunnen alleen aan de 
grenzen daarvan blijven staan, en met gebogen hoofden 
in het diepe stilzwijgen van onuitsprekelijke aanbidding 
naar de luide en bittere klacht luisteren, die van daar 
ons tegen komt, en zich uitdrukte in de woorden: „Mijn 
God! mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?" — 
woorden wier diepe beteekenis zelfs de eeuwigheid ons 
niet zal kunnen onthullen. O , welk een weg om ons te 
redden en levend te maken! Mogen onze harten Hem 
aanbidden! Mogen onze lippen Hem loven en prijzen! 
Moge onze wandel Hem verheerlijken! Moge zijne liefde 
ons dringen, niet meer onszelven te leven, maar H e m , 
die voor ons gestorven en opgestaan is, en ons het leven 
in de opstanding gegeven heeft! 

Wij kunnen de belangrijkheid en de waarde dezer 
verheven waarheid onmogelijk te hoog schatten, dat, 
namelijk, een opgestane en zegepralende Christus de bron 
is van het leven, dat wij als Christenen bezitten. Als de 
opgestane uit de dooden is de tweede mensch het hoofd 
van een nieuw geslacht — het hoofd der Gemeente, van 
zijn lichaam geworden. Het leven, dat de geloovige nu 
bezit, is een leven, dat op alle mogelijke wijze beproefd 
is geworden, en dat bijgevolg nooit in het oordeel kan 
komen. Het is een leven, dat door den dood en het oor
deel gegaan is, en daarom niet sterven en niet geoordeeld 
worden kan. Christus, ons levend Hoofd, heeft den dood 
te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid 
aan het licht gebracht. Hij heeft den dood in al zijne 
verschrikkelijkheid ondergaan, opdat wij dien nimmer
meer zouden behoeven te ondergaan. J a , Hij heeft, in 
zijne oneindige liefde, zóó voor ons gewerkt, dat wij 
zelfs den dood als een gedeelte van ons eigendom kunnen 
aanmerken. (1 Kor. 8 : 22.) 

In de oude schepping behoort de mensch aan den dood; 
en het is waar, wat iemand gezegd heeft: van het oogen-
blik, dat de mensch begint te leven, begint hij ook te 
sterven. Welk een ernstige gedachte! De mensch kan 
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den dood niet ontkomen. „Het is den menschen gezet 
eenmaal te sterven, en daarna het oordeel." Niets van 
hetgeen in de oude schepping het eigendom van den 
mensch is, kan de onbarmhartige hand des doods ontvluch
ten. De dood berooft den mensch van alles; hij verandert 
zijn lichaam in stof, en zendt zijne ziel naar het oordeel. 
Huizen en akkers, rijkdom en eer, aanzien en invloed — 
alles vlucht, zoodra de laatste vijand nadert. Al bezat 
de mensch ook al de schatten der geheele wereld, zoo 
zou hij nogtans geen oogenblik dien lastigen bezoeker 
kunnen uitstellen. Koning en bedelaar, edelman en boer, 
de geleerde filosoof en de onwetende daglooner, de 
beschaafde en de wilde — allen zijn in de macht des doods. 
De dood maakt geen onderscheid, maar grijpt allen aan, 
die zich binnen de grenzen der oude schepping bevinden. 
Het graf is het einde van de aardsche geschiedenis van 
den mensch; en aan de andere zijde des grafs staat de 
rechterstoel, en stroomt de verschrikkelijke vuurzee. 

In de nieuwe schepping daarentegen behoort de dood 
aan den mensch. Niets van hetgeen het eigendom des 
Christens is , is aan den dood onderworpen. J a , hij heeft 
zelfs alles aan den dood te danken. Hij bezit leven, 
vergeving, gerechtigheid, vrede, heerlijkheid; en alles 
heeft hij te danken aan den dood — aan den dood van 
Christus. Met één woord, het wezen van den dood 
is geheel en al veranderd. De duivel kan hem niet 
meer als het oordeel Gods over de zonde op de ziel van 
den geloovige wéVpen. In zijne zedelijke regeering bedient 
God zich somtijds van den dood, om de zijnen te kas
tijden; (zie Hand. 5 ; 1 Kor. 1 1 : 30; 1 Joh. 5 : 16.) 
maar de duivel, als degene, die het geweld des doods 
had, is overwonnen. Onze Heer Jezus heeft hem zijne 
macht ontnomen, en houdt nu in zijne almachtige hand 
de sleutels van dood en graf. De dood heeft zijn prikkel, 
het graf zijne prooi verloren; en als nu de dood voor 

•den geloovige verschijnt, dan komt hij niet als gebieder, 
maar als een dienaar. Hij komt niet als een gerechts-
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dienaar, om de ziel voor eeuwig in de gevangenis te 
voeren; maar hij komt als een vriendelijke hand, om de 
deur van de kooi te openen, en den geest naar zijne 
geboorteplaats in den hemel te laten vliegen. 

Dit alles maakt een verbazend groot onderscheid. Elke 
vrees voor den dood is verdwenen. Die vrees was steeds 
aan het standpunt van de geloovigen onder de wet ver
bonden; maar is onvereenigbaar met het standpunt en 
de voorrechten van hen, die met den opgestanen Christus 
verbonden zijn. En dit is niet alles. Het leven en het 
karakter des Christens moet in overeenstemming zijn 
met de bron, waaruit dit leven voortgevloeid is. „Indien 
gij dan m e t C h r i s t u s o p g e w e k t z i j t , zoo zoekt de 
dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan 
de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, 
niet die op de aarde zijn; want g ij z ij t g e s t o r v e n , 
en uw leven is met Christus verborgen in God." (Kol. 3 : 
1—3.) Water rijst altijd tot zijn bron; en evenzoo ver
heft zich het leven van den Christen, gesterkt en geleid 
door den Heiligen Geest, altijd tot zijne bron. 

Niemand ontkenne het gewicht dezer waarheid, of 
meene, dat het alleen een kwestie is voor het menschélijk 
verstand. O neen! het is, integendeel, een waarheid van 
groot praktisch belang. De apostel Paulus predikte deze 
waarheid voortdurend, en kwam er onder alle omstandig
heden op terug. Zijn hart was er zóó mede vervuld, 
dat hij er niet van kon zwijgen. Hij predikte die waarheid 
als evangelist; hij leerde en ontwikkelde haar als leeraar; 
en als herder wees hij gedurig op hare gewichtige en 
heerlijke gevolgen voor den wandel des geloovigen. De 
groote waarheid der opstanding had zulk een voorname 
plaats in de prediking des Apostels, dat zelfs eenige 
filosofen te Athene van hem zeiden: „Hij schijnt een 
verkondiger te zijn van vreemde goden! — omdat hij 
hun Jezus en de opstanding verkondigde." (Hand. 17: 18.) 
Hoe merkwaardig! Het is niet „Jezus en de mensch-
wording," of „Jezus en de kruisiging;" maar „Jezus en 
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de opstanding." Hoe duidelijk blijkt hieruit, dat Paulus 
vooral de opstanding van Christus op den voorgrond 
plaatste. Men leze dan ook zijne brieven, en men zal 
op bijna iedere bladzijde deze groote waarheid aantreffen. 
Niet dat Paulus de andere waarheden vergat of minder 
achtte. O neen! in 1 Tim. 3 : 16 zegt hij: „En buiten 
allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: 
God is geopenbaard in het vleesch, is gerechtvaardigd 
door den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt 
onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen 
in heerlijkheid;" en in Gal. 4 : 4 , 5 : „Maar wanneer de 
volheid des tijds gekomen is, heeft God zijnen Zoon 
uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder 
de wet, opdat hij degenen, die onder de wet waren, 
verlossen zou." Maar bij de verkondiging dezer waarheden 
plaatste hij altijd de opstanding op den voorgrond. Hij
zelf was bekeerd geworden tot een opgestanen en verheer
lijkten Christus. Op den weg naar Damaskus had hij 
Jezus van Nazareth gezien in de heerlijkheid des hemels. 
En met dien Jezus, gelijk hij Hem daar gezien had, 
was hij vereenigd geworden. De lijdende geloovigen op 
de aarde zijn één met den verheerlijkten Jezus in den 
hemel. Dat was de waarheid, die hij leerde op den 
weg naar Damaskus in de merkwaardige woorden: 
„Saul , Saul! wat vervolgt gij mij f' Zijne prediking 
ging Veel verder dan de vergeving der zonden en 
de verlossing van de eeuwige verdoemenis. God had 
hem geopenbaard, dat de geloovigen ééne plant zijn 
met den opgestanen en verheerlijkten Jezus. Dat was 
een waarheid, die tot daartoe onbekend was geweest. 
Door het kruis was voor de geloovigen een einde 
gemaakt aan den eersten menscb, aan zijn verant
woordelijkheid als zondaar en aan al de zonden en 
ellende, die aan zijnen toestand verbonden zijn. Maar 
in de opstanding zien wij den nieuwen mensch. In de 
opstanding zijn de geloovigen met Christus vereenigd. 
Vóór dien tijd was Hij alleen; niemand was ééne plant 
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met Hem. „Indien het tarwegraan niet in de aarde valt 
en sterft, zoo blijft het alleen." Maar in de opstanding 
was Hij niet meer alleen. Terstond na de opstanding 
noemt Hij zijne discipelen „broeders." Daarom zegt 
Paulus: „Zoo dan wij kennen van nu aan niemand naar 
het vleesch, en indien wij ook Christus naar het vleesch 
gekend hebben, nogtans kennen wij Hem nu niet meer 
naar het vleesch." En niet alleen dit. Maar toen Jezus 
verheerlijkt was aan Gods rechterhand, verklaart hij 
zich één met de zijnen op aarde. Dit werd aan Paulus 
geopenbaard. Dit noemt hij „zijn evangelie." Dit is het 
kenmerk van het Christendom. Het oude is niet alleen 
voorbijgegaan, maar alles is nieuw geworden. En het 
was het doel van Paulus' prediking, j a , het vurig ver
langen zijns harten, dat alle geloovigen deze heerlijke 
waarheid zouden leeren verstaan. Wij verkondigen, zegt 
hij in Kol. 1, Christus in u, de hoop der heerlijkheid, 
en vermanen een iegelijk mensch in alle wijsheid, 
„ o p d a t wij z o u d e n e e n i e g e l i j k m e n s c h v o l 
m a a k t s t e l l e n in C h r i s t u s J e z u s . " Hij wil dus 
niet alleen, dat wij het bewustzijn van de vergeving 
onzer zonden en van onze verzoening met God hebben, 
maar dat wij ons v o l m a a k t weten in Christus Jezus. 
„Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze 
genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie 
te verkondigen den o n n a s p e u r l i j k e n r i j k d o m v a n 
C h r i s t u s , en a l l e n te verlichten, w e l k e de b e d e e 
l i n g d e r v e r b o r g e n h e i d zij , die van alle eeuwen 
verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen 
heeft door Jezus Christus." (Efez. 3 : 8 , 9.) Geve de 
Heer ons allen, dat wij dit heerlijk evangelie recht leeren 
verstaan, en met een geloovig hart aannemen! Het is 
de grond van den volmaakten vrede en de volkomene 
blijdschap der geloovigen; het maakt ons los van de 
aarde en van alles wat daartoe behoort, en het verheft 
onze harten naar boven, waar Christus zit aan Gods 
rechterhand. Wij wandelen, wel is waar, nog in de 



13 

wereld, maar wij behooren niet tot de wereld; wij zijn 
vreemdelingen hier beneden; ons vaderland, ons burger
recht is daarboven. In Christus zijn wij reeds gezet in 
den hemel. Onze wandel is in de hemelen. Wij ver-
keeren dus op aarde als hemelsche menschen, dat is, als 
menschen, die uit de wereld zijn uitverkoren en in den 
hemel te huis behooren. Welk een onuitsprekelijke 
genade! Welk een onschatbaar voorrecht! Mogen wij het 
ten allen tijde recht waardeeren! 

Staan wij nu nog een oogenblik stil bij de e i g e n 
s c h a p p e n van het leven, dat wij als Christenen bezitten. 
Om die naar waarheid te beschrijven, zouden wij het 
heerlijke geheim van het leven van Christus, als mensch 
hier op aarde, moeten ontvouwen; wij zouden zijn wegen 
moeten volgen, en de gezindheid, waarin Hij door alle 
toestanden en omstandigheden van zijne loopbaan hier be
neden ging, moeten nagaan. Wij zouden Hem gadeslaan 
als een kind, dat aan zijn ouders gehoorzaam was, dat 
opwies onder het oog van God, dat van dag tot dag 
toenam in wijsheid en kennis, en dat slechts openbaarde 
hetgeen in het oog van God en menschen liefelijk en schoon 
was. Wij zouden Hem volgen op zijnen weg als een dienst
knecht, die getrouw was in alle dingen — een weg van 
onafgebroken arbeid en moeite. Wij zouden peinzen over 
Hem, den nederigen, gehoorzamen mensch, die, in alle 
dingen onderworpen en afhankelijk, zichzelven vernie
tigde , zijne eer en heerlijkheid aflegde, en zich geheel 
overgaf voor de verheerlijking van God en het heil van 
den mensch; die nooit, in geen enkele zaak, zijn eigen 
belang zocht. Wij zouden Hem aanschouwen als den 
genadigen, liefhebbenden, deelnemenden vriend en met
gezel, die altijd bereid was om iedere bedroefde ziel den 
beker des troostes over te reiken, die nooit toefde om 
de tranen der weduwen te troosten, de zuchten der 
verdrukten te hooren, de hongerigen te voeden, de me-
laatschen te reinigen, en alle soorten van kranken te 
genezen. Met één woord, wij zouden trachten al de 
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ontelbare stralen op te vangen van de zedelijke heerlijkheid, 
die in het heerlijke en volmaakte leven van den Zone 
Gods met onverbleekten glans schitteren. 

Doch wie zou in staat zijn al deze schoonheden in het 
licht te stellen? Wij kunnen den christelijken lezer slechts 
toeroepen: Ga heen, en bestudeer zelf uw heerlijk Ideaal! 
Vestig uwen blik onafgewend op uw verheven Voorbeeld! 
Indien een opgewekte Christus de bron is van uw leven, 
dan is de Christus, die hier beneden in deze wereld 
wandelde, uw model. De eigenschappen van uw leven 
zijn dezelfde als die in zijn leven'hier op aarde te voor
schijn kwamen. Door den dood heeft Hij gemaakt, dat 
zijn leven uw leven geworden is. Hij heeft u aan zichzelven 
verbonden met een band, die nooit verbroken kan worden; 
en nu hebt gij het heerlijk voorrecht, om terug te keeren 
en de geschiedenis der Evangeliën te bestudeeren, om 
daarin te zien, hoe-Hij gewandeld en gesproken heeft, 
opdat door de genade des Heiligen Geestes uw wandei 
aan den zijne moge gelijkvormig zijn. 

Het is een kostelijke, hoewel tegelijkertijd een ernstige 
waarheid, dat niets waarde heeft in de oogen van God dan 
hetgeen voortvloeit uit het leven van Christus. Alles, wat 
niet een onmiddellijke vrucht van dit leven is, is naar Gods 
gedachte zonder eenige waardij. De bewegingen der oude 
natuur echter zijn niet alleen zonder waarde, maar zondig. 
Er zijn zekere natuurlijke betrekkingen, waarin wij staan, 
die door God gewijd zijn, en in welke Christus ons 
voorbeeld is. Bij voorbeeld: „Gij mannen! hebt uwe 
vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad 
heeft." Wij worden erkend als ouders en kinderen, als 
heeren en dienstknechten, en worden vermaand en onder
wezen, hoe wij ons in deze betrekkingen te gedragen 
hebben; doch dit alles is op grond van het leven der 
opstanding. (Zie Kol. 3 en Efez. 5 en 6.) De oude 
mensch wordt in het geheel niet aangemerkt. Hij wordt 
beschouwd als gekruisigd, gestorven en begraven; en 
wij worden geroepen om hem voor dood te houden, om 
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onze leden, die op de aarde zijn, te dooden, en te wan
delen, gelijk Christus gewandeld heeft. Dit is het prak
tische Christendom. O, mochten wij het beter leeren 
verstaan! Mochten wij steeds bedenken, dat in de oogen 
van God alles zonder waarde is, wat niet voortvloeit 
uit het leven van Christus, hetwelk door den Heiligen 
Geest in den geloovige werkt! De zwakste uitdrukking 
van dit leven is een liefelijke reuk voor God; terwijl 
daarentegen de krachtigste pogingen van het gods
dienstige vleesch — de kostbaarste offers — de plechtigste 
ceremoniën — niets, dan „doode werken" zijn in de 
oogen van God. Voorwaar, het ware Christendom is 
geheel iets anders dan godsdienstigheid en vroomheid. 
Om godsdienstig en vroom te zijn, kan men een mensch 
van de aarde wezen; om waarlijk christelijk te zijn moet 
men een mensch Gods wezen — een burger niet van de 
aarde, maar van den hemel. 

En nu nog één woord over het e i n d e van het leven, 
dat wij als Christenen bezitten. Wij kunnen in waarheid 
zeggen slechts één woord; want dit ééne woord is: 
hee r l i j khe id . Dat is het einde van het christelijk leven. 
„Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons 
leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden 
in heerlijkheid." Jezus wacht nu op de openbaring 
zijner heerlijkheid, en wij wachten in en met Hem. 
Hij zit aan Gods rechterhand en wacht, en wij zitten 
daar ook, en wachten. „Gelijk Hij is, zoo zijn ook 
wij in deze wereld." (1 Joh. 4 : 17.) Dood en oordeel zijn 
achter ons; niets dan de heerlijkheid staat voor ons. 
Ons „gisteren" — indien wij ons zoo mogen uitdrukken —• 
is het kruis; ons „heden" een opgewekte Christus, en 
ons „morgen" de heerlijkheid. Dit is waar van alle geloo-
vigen. Het staat met hen, gelijk met hun levend en 
verheerlijkt Hoofd. Gelijk het hoofd is, zoo zijn ook de 
leden. Zij kunnen geen enkel oogenblik, door wat het ook 
zij, van elkander gescheiden worden. Zij zijn onafscheidelijk 
aan elkander verbonden in de kracht eener eenheid, die 
door geen invloed van aarde of hel kan verstoord worden. 
Het Hoofd en de leden zijn eeuwig één. Het Hoofd is 
door den dood en het oordeel gegaan, en zoo ook de 
leden. Het Hoofd zit aan Gods rechterhand, en zoo ook 
de leden— zij zijn mede levend gemaakt, mede verheer
lijkt en mede gezet in den hemel in Christus. 

Ziedaar, het christelijk leven, waarde lezer! Denk er 
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ernstig over na. Bepeins het gedurig. Beschouw het in het 
licht des Nieuwen Testaments. De b r o n van dit leven is 
een opgewekte Christus; zijne e i g e n s c h a p p e n zijn de 
heerlijke trekken van het leven van Christus hier beneden; 
zijn e i n d e is een eindelooze, onvergelijkbare heerlijkheid, 
Hoe verschillend is dit leven van hetgeen wij als zonen 
en dochteren van Adam bezitten! De bron van dat leven 
is een gevallen, verdorren, uitgeworpen mensch. De eigen
schappen zijn de duizende vormen van zelfzucht, waarmee 
de menschheid zich heeft versierd. Zijn einde is de poel 
des vuurs. Ziedaar de waarheid ten opzichte van het leven 
des eersten Adams en zijner nakomelingen, en ten opzichte 
van het leven des tweeden Adams en zijner geloovigen. 

Ten slotte merken wij nog op. dat alle geloovigen, zon
der onderscheid, hetzelfde leven bezitten. Er zijn verschil
lende trappen in het genot en de verwezenlijking van dit 
leven; maar hoeveel verschil er ook in dit opzicht tusschen 
de geloovigen moge bestaan, zij hebben allen hetzelfde 
leven. De verstgevorderde Christen op aarde en het zwak
ste kind in het geloof bezitten beiden één en hetzelfde 
leven; want Christus is het leven van beiden. Hoe een
voudig , en tevens hoe heerlijk is dit! Mogen onze lezers 
het toch recht verstaan. Ik ben vast overtuigd, dat de 
duidelijke ontvouwing en trouwe verkondiging van dit 
evangelie der opstanding een dringende noodzakelijkheid 
is. Velen blijven staan bij de menschwording; anderen 
gaan tot aan de kruisiging. Wij wenschen evenwel een 
evangelie, dat alles omvat: de menschwording en kruisi
ging zoowel als de opstanding. Zulk een evangelie bezit 
de ware zedelijke kracht, en is de machtige hefboom om 
de ziel van alle, aardsche beginselen los te rukken en 
haar tot de vrijheid te brengen, om in de kracht van het 
leven der opstanding in Christus met God te kunnen 
wandelen. Moge dit evangelie overal in de christelijke 
kerk met groote kracht gepredikt worden; want honder
den en duizenden geloovigen kennen er nog niets van. 
Helaas! hoevele zielen worden door twijfel en vrees ge
pijnigd. Verstonden zij dit evangelie, dan zou twijfel en 
vrees verdwijnen; want het ware Christendom sluit twijfel 
en vrees buiten. Zoodra men Gods volmaakte liefde ver
staat, is de vrees buitengedreven. De Heer geve, dat het 
heldere licht van Paulus' evangelie in de ziel van alle 
heiligen moge stralen, opdat zij zich mogen verblijden in de 
vrijheid, waarmede Christus de zijnen heeft vrijgemaakt. 
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De geloovige een brief van Christus. 

«Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze 
harten, bekend en gelezen van alle men-
schen." (2 Eor. 3 : 2.) 

Het is van groot belang voor ons om te verstaan, 
wat het zegt „een brief van Christus" te zijn, hoewel 
voorzeker niemand de grootheid van zulk een roeping 
kan omvatten. Iedere vergadering van geloovigen is een 
brief van Christus, „om gelezen te worden van alle 
menschen." De geloovigen zijn de aanbevelingsbrief van 
Christus in de wereld. De wereld heeft dit getuigenis 
van het leven der geloovigen noodig, om te leeren kennen 
wie Christus is, hoewel zij Hem ongetwijfeld ook uit 
zijn Woord kan leeren kennen. De belangrijkheid van 
dit getuigenis der geloovigen komt nog helderder aan 
het licht door de tegenstelling, die er tusschen dat en 
het getuigenis der wet, „geschreven op steenen tafelen," 
bestaat. Evenals de tien geboden de uitdrukking van 
den wil Gods waren onder de bedeeling der wet, zoo is 
thans de Gemeente het beeld van Christus, „geschreven 
niet in steenen tafelen, maar in vleeschen tafelen des 
harten," om te verkondigen de deugden „desgenen, die ons 
geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht." 

De eerste trek van het leven des Verlossers, waaraan 
ik hier wil herinneren, is, dat Jezus, zoowel in zijne 
eenvoudigste daden, als in zijne woorden en in de 
bewegingen zijns harten, nooit iets gedaan heeft om 
zichzelven te behagen. „ C h r i s t u s h e e f t z i c h z e l v e n 
n i e t b e h a a g d . " (Eom. 15: 3.) Alzoo moeten ook wij 
onszelven niet behagen; „ w a n t n i e m a n d v a n ons 
l e e f t z i c h z e l v e n , en n i e m a n d s t e r f t z i c h z e l 
ven ." (Kom. 14: 7.)— Jezus heeft gezegd: „ O p d a t 
de w e r e l d w e t e , d a t ik d e n V a d e r l i e f h e b , en 
a l z o o d o e , g e l i j k mij de V a d e r g e b o d e n h e e f t . " 
( Jo l . 14: 31.) 

xv 2 
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Dat was gehoorzaamheid — een gehoorzaamheid, die 
het uitvloeisel en de openbaring der liefde was; niets 
kon er Christus van terughouden. De verzoeking om aan 
een gegeven bevel ongehoorzaam te zijn, kan zich onder 
een zeer schoone gedaante voordoen: bij voorbeeld, toen 
de Heer tot zijne discipelen begon te zeggen, dat Hij 
veel moest lijden en gedood worden, antwoordde Petrus: 
„Heer, wees u genadig! dit zal TJ geenszins geschieden." 
(Matth. 16: 22.) Het was liefde tot zijn Meester, die 
Petrus aldus deed spreken, doch de Heer sloeg er geen 
acht op, omdat Hij dan het gebod zijns Vaders ongehoor
zaam zou' geweest zijn. Wat antwoordt Hij? „Ga weg 
achter mij, Satanas! gij zijt mij een aanstoot; want gij 
verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der 
menschen zijn." 

Een andere trek uit het leven van Jezus is van niet min
der belang. Hij wandelde niet alleen als zoon des menschen 
op aarde, maar zijn wandel was in waarheid in den hemel. 
Al zijne genegenheden, al de gedachten zijns harten waren 
hemelsch. Daarom zegt de Apostel tot ons: „ I n d i e n gij 
d a n m e t C h r i s t u s o p g e w e k t z i j t , zoo z o e k t de 
d i n g e n , d i e b o v e n zi jn , w a a r C h r i s t u s i s , z i t 
t e n d e aan de r e c h t e r h a n d G o d s . B e d e n k t de din
g e n , d i e b o v e n zi jn , n i e t d i e op de a a r d e zijn." 

Verder zien wij, dat de genade, die Jezus open
baarde, alleen strekte om te beantwoorden aan de smar
ten en de ellende van den mensch, in al de omstan
digheden van den tegenwoordigen tijd. Hierin zijn wij 
dikwijls nog zoo gebrekkig. Al zijn zelfs onze beweeg
redenen uit God, dan ontbreekt toch zoo dikwijs in onze 
wijze van handelen de genade. Dit was bij Christus nooit 
het geval. Hij was altijd bezig ter eere Gods; maar nooit, 
bij geen enkele gelegenheid, nooit in eenige handeling, 
week Hij af van den geest der genade. Dikwijls blijven 
wij niet genoeg in gemeenschap met God, omdat wij 
geen vertrouwen in Hem stellen. Wij worden ongeduldig, 
en nemen onze toevlucht tot middelen, die niet uit God 
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zijn, gelijk Jakob deed. Jakob had geen vertrouwen 
genoeg in God om van Hem den zegen af te wachten, 
alsof God het hart van Izak niet kon buigen om zijnen 
goddelijken raad te vervullen. Evenzoo gaat het dikwijls 
met ons; wij zondigen dikwijls, omdat wij niet lang 
genoeg op God wachten, die voorzeker zijn wil vol
brengen zal, al weten wij niet door welke middelen. Saul 
te Gilgal wilde niet wachten; en toen de zevende dag 
aanbrak, offerde hij; doch nauwelijks was de offerande 
gebracht, of Samuël kwam aan het einde van den zeven
den dag, en Saul verloor het koninkrijk. Evenzoo is 
het met de kinderen Gods; zij lijden altijd schade, als 
zij hun vertrouwen op God verliezen. Christus verliet 
zich altijd op God; Hij was altijd wachtende op Hem; en 
daardoor was Hij altijd toegerust voor elke smart en voor 
elke ellende, die zich voordeed. Hij was altijd bekwaam 
om de hulpmiddelen, die in God zijn, te gebruiken, en 
het hoofd te bieden aan iedere u nood, hoedanig die ook 
was. Het is treffend over dit overwerp het vijfde hoofd
stuk van het Evangelie van Mattheüs te lezen. Iedere 
zaligspreking is een beeld van Christus. Wie is zoo arm 
van geest geweest als Hij ? Wie zoo bedroefd als Hij ? 
Wie heeft zoo gehongerd en gedorst naar de gerechtig
heid? Zijn geheele leven was een hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid. „Het leven was het licht der 
menschen." 

Bovendien was Jezus als mensch overwinnaar over 
iederen tegenstand, ja , zelfs over den dood. Er is een 
groot onderscheid tusschen goede begeerten en kracht. 
Het is mogelijk, dat de levend gemaakte ziel zegt: „Het 
goede, dat ik wil, doe ik niet;" (Kom. 7: 19.) doch 
wij zullen nooit ten volle kunnen zeggen „een brief van 
Christus" te zijn, tenzij wij de kracht openbaren, die 
alle hindernissen beheerscht, zelfs den dood. Want ook 
de dood is ons gegeven. (2 Kor. 3 : 22.) De geloovige, 
levende door de kracht van het leven van Christus, 
heeft een volkomene macht over den dood. 



20 

Doch dit is niet alles. De Heer Jezus heeft te midden 
van zijnen ijver nooit de liefde verloochend. De liefde 
heeft geen beweegreden noodig om zich te openbaren; 
hoewel het niet anders kan, of die openbaring is hare 
vreugde. Dit is onze overwinning. Een beweegreden te 
zoeken is geen liefde. Daarom maakt de liefde iemand 
bekwaam om aan al de moeielijkheden het hoofd te bieden. 
Wordt men in het aangezicht geslagen, wat nood! — de 
liefde blijft, omdat zij hare kracht nooit aan de omstan
digheden ontleent, maar boven alle omstandigheden ver
heven is. Niets kan een geloovige ontmoeten, hetwelk 
hem scheiden kan van de liefde Gods. De liefde, die hij 
geniet, heerscht over alle omstandigheden. Indien wij deze 
hemelsche gezindheid der liefde, die uit God is , niet 
openbaren, en niet eenvoudig gehoorzamen, dan zijn wij 
geen ware brief van Christus. Hebben wij Christus niet 
geopenbaard, dan zijn wij niets, al hebben wij ook in 
ootmoed gewandeld. 

Na ons te hebben aangetoond, dat de geloovigen brie
ven van Christus zijn, gekend en gelezen van alle menschen, 
leert ons de Apostel op welke wijze wij brieven van 
Christus worden, namelijk niet door middel van de bedie
ning der letter, maar door de bediening des Geestes. 
De letter heeft gehandeld naar Gods eischen ten opzichte 
van den mensch; het was noodzakelijk een bediening des 
doods. Het Evangelie is de openbaring van God, die 
niet op den top van Sinaï gerechtigheid eischt, maar in 
de volheid zijner genade zijne eigene gerechtigheid open
baart , en zijnen Zoon zendt om ons met Hem in gemeen
schap te brengen. Aan allen, die zich aan deze gerech
tigheid onderwerpen, is de Heilige Geest gegeven tot 
onderpand dier gerechtigheid, en de Geest is in hen een 
geest van kracht. Wij kunnen nu gebruik maken van 
een groote vrijmoedigheid in het spreken, omdat wij van 
genade spreken. Wij kunnen den menschen zeggen, dat 
zij slecht, boos, zonder hoop zijn; wij kunnen alle dingen 
openlijk zeggen, omdat wij het niet van den mensch 
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verwachten, maar tot hen spreken van de genade Gods voor 
den mensch in den toestand, waarin hij is. Wij kunnen 
vrijuit van God spreken, omdat het de God van alle 
genade is, dien wij verkondigen. Israël kon het aangezicht 
van Mozes niet aanzien wegens den glans, die er van 
afstraalde, hoe zwak die ook was; doch wij kunnen 
vrij in de volle heerlijkheid Gods zien, omdat zij nu 
afstraalt in het aangezicht van Jezus Christus. Juist deze 
beerlijkheid is het, die mij verklaart, dat mijne zonden 
zijn weggedaan. Ik zie de heerlijkheid Gods, niet in het 
duistere, maar als de heerlijkheid van Hem, die zich in 
mijne plaats gesteld heeft en tot zonde gemaakt werd; 
en die in deze heerlijkheid niet zijn kon, indien Hij al 
mijne zonden niet had weggedaan; want mijne zonden 
kunnen niet anders dan de heerlijkheid verduisteren. Hoe 
wonderbaar! Wij zien niet alleen, dat God onze ziel in 
genade bezoekt, maar dat de heerlijkheid, om zoo te 
spreken, de plaats onzer zonden heeft ingenomen. En de 
Geest, die ons dit alles mededeelt, woont in ons, zoodat 
wij de kracht bezitten om in overeenstemming met het 
standpunt, waarop God ons geplaatst heeft, te wandelen. 
„Waar de Geest des Heeren is , daar is vrijheid." 

De ziel, die zich onderwerpt aan de gerechtigheid Gods, 
wordt een brief van Christus, omdat zij op Christus ziet 
in de heerlijkheid. Dit is niet het geval, indien de ziel 
slechts ziet op Jezus in zijne vernedering hier beneden; 
want zijne vernedering trekt ons wel aan, maar maakt 
ons niet vrij. Indien echter onze oogen gericht zijn op 
Jezus in de heerlijkheid, dan worden wij naar hetzelfde 
beeld veranderd. Een hart, dat leeft in de heerlijkheid, 
acht alle andere dingen schade en drek te zijn. Dit is 
gelijkvormigheid aan Christus. In de verwezenlijking dezer 
dingen leeren wij wel spoedig de zwakheid des vleesches, 
maar de blik des geloofs op Christus is de ware over
winning. De Apostel zegt: „Ik vermag alle dingen door 
Christus, die mij kracht geeft." Wij herhalen deze 
waarheid dikwijls te spoedig, zonder haar ondervonden 
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te hebben. Wij kunnen wel zeggen, dat een geloovige 
alle dingen vermag door Christus; maar hij kon zeggen: 
„Ik vermag alle dingen door Christus;" want hij had dit 
door een gegronde ervaring en een harden strijd leeren 
kennen. 

De Heer geve ons de kracht, die er in Christus is, 
te kennen, hoewel deze kracht ons in het stof vernedert, 
opdat wij nauwgezet kunnen wandelen als een brief van 
Christus in de wereld. 

De geschiedenis van Paulus naar tijdorde. 

Met de volgende lijst van de gebeurtenissen in Paulus' 
leven, naar tijdorde gerangschikt, denk ik mijnen lezers 
een groote dienst te bewijzen. Vele bijzonderheden toch 
in de brieven van Paulus worden eerst duidelijk, wanneer 
men weet van waar, wanneer en onder welke omstandig
heden die brieven geschreven werden. 

36-39 < 

Omstreeks 't jaar 

36 Bekeering van Saulus van Tarsen. Hand. 9. 
Paulus te Damaskus; hij predikt in de synagoge 

Christus als den Zoon van God; hij gaat naar 
Arabië, keert vandaar naar Damaskus terug, en 
vlucht uit Damaskus. Gal. 1 : 17. 

Paulus' EERSTE bezoek te Jeruzalem, drie jaren 
na zijne bekeering, Hij gaat naar Tarsen. 

. Hand. 9 : 2 3 - 2 6 ; Gal. 1 : 18. 
' Paulus predikt het evangelie in Syrië en Cilicië. 

Gal. 1 :21 . Daarop volgt een tijdperk van on-
bepaalden duur, in welken tijd hij waarschijnlijk 
de gevaren en vervolgingen doorstond, welke 
hij in 2 Kor. 11 verhaalt. 

Barnabas brengt Paulus van Tarsen naar Antiochië, 
waar zij een jaar blijven vóór den hongersnood. 
Hand. 11 : 25, 26. 

40-43 { 
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50 { 

Omstreeks 'I jaar 

.. ( Paulus' T W E E D E bezoek te Jeruzalem om de 
44 ) 

) kollecte over te brengen. Hand. 11 : 30. 

45 Paulus' terugkeer naar Antiochië. Hand. 12 :25. 

Paulus' e e r s t e evangelie-reis met Barnabas. 
Zij gaan naar Cyprus, Antiochië in Pisidië, 
Iconium, Lystre en Derbe, en keeren door 

46-49 <{ dezelfde plaatsen naar Antiochië terug. 
Zij blijven langen tijd te Antiochië, en worden 

vandaar naar Jeruzalem gezonden over de 
kwestie der besnijdenis. Hand. 13, 14, 15 : 1, 2. 

Paulus' DERDE bezoek te Jeruzalem met Bar
nabas, 14 jaar na zijne bekeering. Gal. 2 : 1. 

Vergadering te Jeruzalem. Hand. 15. 
Paulus en Barnabas keeren naar Antiochië terug 

met Judas en Silas. Hand. 15:32—35. 
Paulus' t w e e d e evangelie-reis met Silas en 

Timotheüs. Hij gaat van Antiochië naar Syrië, 
Cilicië, Derbe, Lystre, Frygië, Galatië en 
Troas. — Lukas voegt zich bij hem. Hand. 
1 5 : 4 1 ; 16 :1—8. 

EERSTE P R E D I K I N G VAN H E T EVAN
G E L I E IN EUROPA. Hand. 16. 

52 I Paulus bezoekt Filippi, Thessalonika, Beréa, 
Athene, Korinthe, waar hij l i jaar blijft. 
Hand. 16, 1 7 , 1 8 : 1 — 1 1 . 

Hij schrijft den eersten brief aan de Thessalonikers. 

( Tweede brief aan de Thessalonikers. 
Paulus verlaat Korinthe, en gaat naar Efeze. 

Hand. 1 8 : 1 8 , 19. 
- • f Paulus' VIERDE bezoek te Jeruzalem op het feest. 

I Terugkeer naar Antiochië. Hand. 1 8 : 2 1 , 22. 
Paulus' d e r d e evangelie-reis. Hij reist van 

Antiochië naar Galatië en Frygië, en komt te 
54-56 { Efeze, waar hij 2 jaar en 3 maanden blijft. 

Hand. 1 8 : 2 3 ; 19 :1—10. 
Hij schrijft den brief aan de Galatiërs. 

51 
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Omstreeks 't jaar 

57 

58 

58-60 

60 

61 

62-

63 

(Lente) Eerste brief aan de Korinthiërs. 
Het oproer te Efeze. Paulus gaat naar Mace

donië. Hand. 19 en 20 : 1. 
(Herfst) Tweede brief aan de Korinthiërs. 2 Kor. 

1 : 8 ; 2 : 1 3 , 14; 7 : 5 ; 8 : 1 ; 9 : 1 . 
Paulus bezoekt Illyrië en gaat naar Korinthe, 

waar hij overwintert. Rom. 15 :19; 1 Kor. 16:6. 

(Lente) Paulus schrijft den brief aan de Romeinen. 
Bom. 15 : 25—28; 16 : 21—23; Hand. 20 : 4. 

Paulus verlaat Korinthe, reist door Macedonië, 
zeilt van Filippi, predikt te Troas, neemt af
scheid van de ouderlingen te Milete, bezoekt 
Tyrus en Cesarea. Hand. 20 en 21 : 1—14. 

Paulus' VI JFDE bezoek te Jeruzalem vóór Pink
steren. Hij wordt in den tempel gevangen 
genomen, voor Ananias en den joodschen raad 
gebracht, en eindelijk door Lysias naar Cesarea 
gezonden, waar hij twee jaren in de gevangenis 
blijft. Hand. 20—24. 

Paulus wordt gehoord door Felix en Festus. Hij 
beroept zich op den Keizer. Hij predikt voor 
Agrippa en Bernice en de mannen van Cesarea. 
Hand. 25 en 26. 

(Herfst) Paulus wordt ingescheept naar Italië. 
(Winter) Schipbreuk te Malta. Hand. 27. 

(Lente) Aankomst te Eome, waar hij twee jaar 
in zijne eigen gehuurde woning blijft. 

(Lente) Paulus schrijft de brieven aan Fiiemon, de 
Kolossers en de Efeziërs. 

(Herfst) Hij schrijft den brief aan de Filippiërs. 

(Lente) Paulus wordt losgelaten. 
Hij schrijft den brief aan de Hebreen. 
Paulus doet nog een reis, van plan zijnde Klein-

Azië en Griekenland te bezoeken. Fiiemon 22; 
Fil. 2 :24. 
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Omstreeks 't jaar 

64 

64-67 

67 

Paulus bezoekt Creta, waar hij Titus achterlaat; 
terwijl hij Timotheüs vermaant te Efeze te 
blijven. 1 Tim. 1 : 3. 

Hij schrijft den eersten brief aan Timotheüs en den 
brief aan Titus. 

Paulus heeft plan te Nicopolis te overwinteren. 
Titus 3 :12. 

Hij bezoekt Troas, Korinthe en Milete. 2 Timo
theüs 3 : 1 3 , 20. 

Hij wordt gevangen genomen en naar Rome ge
zonden. 

Door allen verlaten, alleen met Lukas bij zich, 
zit hij te Rome. 

Hij schrijft den tweeden brief aan Timotheüs, waar
schijnlijk kort vóór zijnen dood. 

Paulus sterft den martelaarsdood. 

De verzoeking afgewezen. 
Aan het slot van Gen. 14 wordt ons een treffende 

bijzonderheid verhaald uit het leven van Abraham — een 
bijzonderheid, die ons de trouwe zorg van God voor de 
zijnen zoo heerlijk voor oogen stelt. Abraham had een 
groote overwinning behaald. Met een klein leger had hij 
over vijf koningen van Kanaan gezegepraald. Het was 
hem gelukt Lot en de zijnen uit de hand dier koningen 
te verlossen. In triomf keerde hij uit den strijd terug 
met een groot aantal gevangenen en een aanzienlijken 
buit. De koning van Sodom, wiens volk hij ook verlost 
had, kwam hem vol dankbaarheid en vreugde,te gemoet. 
Voorzeker, dat was een gelukkige dag in het leven van 
Abraham. De Heer had hem geholpen; Hij had zijne 
vijanden in zijne hand gegeven; en Abrahams hart had 
reden zich te verblijden. In zulke omstandigheden vergeet 
de ziel zoo licht hare afhankelijkheid van God. In de 
vreugde der verlossing en der behaalde overwinnning ver-
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geet men zoo licht zijne zwakheid en de voortdurende 
noodzakelijkheid van Gods bewaring. Men ontkent niet 
de noodzakelijkheid daarvan, maar men vergeet ze, omdat 
men zoo vervuld is met de overwinning, die men op den 
vijand behaald heeft. En de duivel, die dit zeer goed 
weet, maakt juist van zulke omstandigheden en van die 
gemoedsgesteldheid gebruik, om met zijne verzoekingen 
de ziel te overvallen. 

Wij zien dit hij Abraham. Nauwelijks is de ééne strijd 
voorbij, of de andere staat voor de deur. Er bestond een 
groot onderscheid tusschen beiden; doch beiden kwamen 
van den duivel; en de tweede was, vooral onder die 
omstandigheden, veel gevaarlijker dan de eerste. Toen 
Abraham de overwinning op de vijf koningen behaald 
had, kwam de koning van Sodom hem den buit aanbieden. 
De duivel dacht: kan ik u door het een niet overwinnen, 
dan zal ik u door het andere terneerwerpen. En de 
verzoeking was waarlijk fijn uitgedacht. Aan wien behoorde 
de buit rechtvaardig toe? Natuurlijk aan den overwinnaar. 
En het zou dus, naar menschelijk oordeel, geheel in orde 
geweest zijn, als Abraham den buit voor zich had genomen. 
Doch het zou niet naar Gods gedachte geweest zijn. Niet 
van Sodom moesten Abraham de rijkdommen toestroomen, 
maar van den Heer, zijnen God. De schatten van Sodom 
waren voor hem onrein; en al mocht ook Lot in Sodom 
wonen, hij wilde zich verre houden van die goddelooze 
stad en van al wat tot haar behoorde. Om dit echter op 
dat oogenblik in te zien, daartoe was veel genade en 
goddelijk licht noodig. Doch Abraham wandelde met den 
Heer; en daarom liet de Heer het hem aan geen licht 
ontbreken, maar sterkte hem tegen de verzoeking, die 
komen zou. 

Melchizédek, een priester des allerhoogsten Gods, kwam 
Abraham te gemoet, en bracht voort brood en wijn, 
en hij zegende Abraham, en zeide: „Gezegend zij Abram 
Gode, den Allerhoogste, die hemel en aarde bezit!" Het 
was de Heer, die Melchizédek zond om Abraham deze 
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heerlijke 'woorden toe te spreken. Tot op dat oogenblik 
kende Abraham den Heer als den Almachtige, maar als 
de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, was Hij hem 
nog niet geopenbaard. God openbaart zich aan zijnen 
dienstknecht op deze wijze, om hem te sterken tegen de 
verzoeking, die komen zou. De Allerhoogste, die hemel 
en aarde bezit, kon voorzeker Abraham rijk maken, en 
had de schatten van Sodom niet noodig. En Abraham 
verstond de stem des Heeren. Toen de koning van Sodom 
eenige oogenblikken later kwam, om hem den buit aan 
te bieden, antwoordde hij: „Tk heb mijne hand opgeheven 
tot den Heere, den allerhoogsten God, die hemel en 
aarde bezit: zoo ik van een draad aan tot een schoenriem 
toe, j a , zoo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! Op
dat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt!" Hoe 
kostelijk is dit! Melchizédek had hem gewezen op den 
Allerhoogste, die hemel en aarde bezit; en Abraham 
verstond zóó goed dé bedoeling des Heeren, dat hij, toen 
de verzoeking van den koning van Sodom kwam, terstond 
gebruik maakte van de hem gegeven onderwijzing, en 
vol vertrouwen des geloofs het verleidelijk aanbod afsloeg. 
„Ik heb mijne hand opgeheven tot den Heere, den aller
hoogsten God, die hemel en aarde bezit; en daarom heb 
ik van u niets noodig, o koning van Sodom! Ik wil niet 
door u , maar door dien God rijk gemaakt worden. Hij 
bezit alles; Hij heeft alles onder zijne beschikking; en 
daarom verwacht ik van Hem, en van Hem alleen, ge
zegend te worden." Beschaamd moest de duivel wijken. 
De overwinnaar van de vijf koningen had ook hier de 
zegepraal behaald. De Heer was zijnen dienstknecht te 
gemoet gekomen, en had zich aan hem geopenbaard op 
zulk een wijze, dat Abraham bestand was tegen de 
verzoeking. 

En zoo doet de Heer nog. Hij is dezelfde God. Hij is 
en blijft getrouw tot in eeuwigheid. Hij weet wel, wat 
wij behoeven. Hij kent onzen strijd en onze verzoekingen. 
E n , evenals bij Abraham, komt Hij om ons te sterken. 
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Als wij zijne stem slechts altijd verstonden, dan zouden 
wij niet zoo dikwijls struikelen, en de verzoekingen inwil
ligen. Wij denken menigmaal, dat iets van den Heer tot 
ons komt, terwijl het toch van den duivel komt. De 
omstandigheden zijn geen juiste maatstaf. Dit zien wij 
bij Abraham. De buit kwam hem rechtmatig toe, en de 
dankbaarheid van Sodom's koning bood ze hem aan. Doch 
hij weigerde; omdat hij niet op de omstandigheden, maar 
op den Heer zag, en zijne hand tot den Allerhoogste 
ophief. Wandelen wij in Gods gemeenschap, en zijn wij 
daardoor gewoon de stem des Heeren te vernemen, dan 
zullen ook wij den wil van God kunnen onderscheiden, 
en ons niet door den duivel laten A^angen. Als ons-oog 
eenvoudig is, dan zal ons geheele lichaam verlicht wezen. 
De Heer geve ons dit recht te verstaan! 

De zorg van Jezus voor de zijnen. 
De Heer Jezus stond op het punt den kruisdood te 

gemoet te gaan. Zijne ure was gekomen. De nacht, 
waarin Hij zou verraden worden, was aangebroken. Het 
vreeselijkste lijden stond Hem voor oogen. Hij wist alles 
wat er gebeuren zou. Hij kende de ontzettende ure van 
duisternis en verlatenheid, die Hem op het kruis wachtte. 
En toch juist in deze ernstige oogenblikken hield Hij 
zich, gelijk ons Johannes in zijn Evangelie zoo uitvoerig 
mededeelt, op zulk een liefdevolle wijze met zijne disci
pelen bezig. Hij was in het volle bewustzijn van hetgeen 
Hem treffen zou; want Hij zeide tot Judas: „Wat gij 
doet, doe het haastelijk;" en toch had Hij rust en tijd, 
om zijne discipelen te onder wijzen, te troosten en hun 
zijn medegevoel te toonen. Hij, die zelf het zwaarste 
lijden tegenging, wilde, dat zijne discipelen niet ontroerd 
zouden zijn, maar zich zouden verblijden. Hij nam al 
het lijden en alle smarten op zich, opdat hunne vreugde 
volkomen kon zijn. Dit karakter straalt ons uit al 
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zijne handelingen in de laatste oogenblikken zijns levens 
op een bijzonder liefelijke wijze tegen. Uit alles zien wij 
zoo heerlijk, dat Hij in de wereld gekomen was, om 
voor ons alles in orde te brengen, opdat eeuwige vreugde 
ons deel zou zijn. 

Het oogenblik van scheiden was gekomen. De dood 
zou weldra den band tusschen Hem en de discipelen 
verbreken; doch alleen om een hechteren, onverbreek
baren, eeuwigen band tusschen Hem en hen te leggen; 
en het was een vreugde voor Jezus' hart hun te kunnen 
zeggen, dat zij Hem over een kleinen tijd zouden 
wederzien. J a , het is de behoefte zijns harten, om iedere 
wolk- van droefheid te verdrijven, en onze harten voor 
het genot zijner liefde te openen. Hij vertroostte zijne 
discipelen met een spoedig terugzien; en gelijk een vrouw 
na de geboorte van een kind zich verblijdt, en al hare 
smart vergeet, zoo zouden ook hunne harten zich ver
heugen, als Hij na een korte afwezigheid in hun midden 
zou terugkeeren. Hunne droefheid zou in blijdschap 
veranderd worden. En zóó zien wij het ook werkelijk 
gebeuren. Nimmer hadden de discipelen zulk een vreugde 
beleefd, als toen de Heer na zijne opstanding weer in 
hun midden verscheen. Zelfs toen de Heer ten hemel 
gevaren was, lezen wij, dat de discipelen naar Jeruzalem 
terugkeerden met groote blijdschap, lovende en dankende 
God, Wat de Heer gezegd had, gebeurde: „Uw hart 
zal zich verblijden, en niemand zal uwe blijdschap van 
u wegnemen." 

Welk een vreugde baart de droefheid! Hoe verblijdden 
zich de discipelen, toen zij den Heer wederzagen! Doch 
zulk een vreugde zou zeker nooit hun deel geweest zijn, 
als niet het droeve oogenblik der scheiding daaraan voor
afgegaan was. De wegen Gods zijn, in zekeren zin, 
altijd smartelijk, maar daarom niettemin goed en gezegend 
voor ons. Zoo was het bij het heengaan van Jezus tot 
den Vader. Droefheid vervulde het hart der discipelen; 
doch de Heer kon zeggen: „Het is u nut, dat ik 
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wegga." Hij weet, wat goed is; en zijne wijsheid brengt 
ons in wegen van droefheid, om ons daarna vreugde te 
doen vinden — een vreugde, die niemand van ons kan 
wegnemen. 

De vreugde is en blijft ons deel. Het is zijn wil, dat 
de vreugde, die Hij geeft, niet van ons zal weggenomen 
worden. Reeds nu is vreugde, hemelsche vreugde ons 
deel. Gelijk de discipelen zich verblijdden, toen zij den 
Heer weerzagen, toen zij ervoeren, dat dood noch graf 
hunnen Heer konden houden, en toen zij leerden verstaan, 
dat niets in hemel of op aarde hen van Hem vermocht 
te scheiden, evenzoo verblijden ook wij ons, dat Hij ons 
deel is , dat geen vijand ons Hem kan ontrooven, en dat 
niets in staat is, ons van zijne liefde te scheiden. 

Wat zal 't zijn, als wij Hem zien, gelijk Hij is! De 
discipelen verblijdden zich, toen zij den Heer wederzagen; 
maar hoeveel grooter en heerlijker zal onze vreugde zijn, 
als wij Hem aanschouwen, in Wien wij geloofd hebben 
zonder Hem te hebben gezien. Voor de discipelen kwam 
later nogmaals een ure van scheiding. Want hoewel zij 
vol blijdschap naar Jeruzalem terugkeerden, toen Jezus 
ten hemel gevaren was, nogtans waren zij van Hem ge
scheiden. Doch als wij Hem zien, gelijk Hij is , dan 
zullen wij nimmermeer van Hem gescheiden worden. 
Hoe gelukkig zijn toch allen, die Jezus toebehooren! 
Een eeuwige vreugde zal naar den wil des Heeren hun 
deel zijn. Reeds nu bereidt de Heer hun te midden van 
het lijden, en zelfs door het lijden, een hemelsche vreugde; 
en hoe zal het dan zijn, als wij Boven, zonder lijden 
of smart, deel zullen nemen aan het genot der eeuwige 
vreugde. Reeds nu kan niemand onze vreugde van 
ons wegnemen. Men kan ons haten; maar dat vermeer
dert slechts onze vreugde in Hem, die ons liefheeft;— 
men kan ons vervolgen en kwaad doen, maar dit 
zal slechts tengevolge hebben, dat wij ons te meer 
aan Jezus vastklemmen, die slechts liefde en goedheid 
in zijn hart voor ons heeft; — men kan ons zelfs dooden, 
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doch dan doet men eigenlijk niets anders dan dat men 
ons daar brengt, waar ongestoorde vreugde ons deel zal 
zijn. De wereld moge doen wat zij wil, onveranderlijk 
blijft het woord onzes Heeren: „Niemand zal uwe 
vreugde van u wegnemen." 

Als onze harten Hem kennen, dan is er geen twijfel, 
dan zijn er geen vragen meer; alle twijfelingen zijn ver
dwenen, alle vragen vinden in Hem hare oplossing. 
Indien het hart heeft geleerd op Hem te steunen, dan 
is alle vrees ter zijde gesteld. Ik vertrouw mij aan Hem 
toe, ik steun en leun op Hem, ik weet, dat Hij voor 
alles zal zorgen. Hi j , wiens wil het is , dat niemand 
mijne vreugde van mij wegneemt, die is mij ook genoeg 
voor alles, wat mij in deze wereld kan ontmoeten. Hoe 
gelukkig en heerlijk is dit! Bij Jezus vinden wij de be
vrediging van al de behoeften onzes harten, en het 
antwoord op al onze vragen. Hij is algenoegzaam. In 
Hem is een volheid van genade, macht en wijsheid, die 
nimmer kan uitgeput worden. 

Doch het is den Heer niet genoeg, dat wij in zulk 
een nauwe betrekking tot Hem staan; wij komen ook 
door Hem in een nieuwe betrekking tot den Vader. De 
eerste boodschap, welke Hij na zijn opstanding aan zijne 
discipelen zond, was: „Ik ga heen tot mijnen God en 
uwen God, tot mijnen Vader en uwen Vader." Hij had 
den weg tot het Vaderhart Gods geopend; en reeds in 
Joh. 16 wekt hij de discipelen op, om in zijnen naam 
tot den Vader te bidden. Tot daartoe hadden zij nog 
niet in den naam van Jezus gebeden. Jezus had hun 
geleerd, hoe zij bidden moesten. Doch nu gaf Hij hun 
een nieuwe onderwijzing omtrent het gebed. Hij had 
van den Heiligen Geest gesproken, die hen in alle 
waarheid leiden zou; en nu gaf Hij hun het recht en 
het voorrecht zich in zijnen naam, d. i., in zijne opdracht 
tot den Vader te wenden. 

Het is opmerkelijk, dat de Heer er bijvoegt: „Ik zeg 
u niet, dat ik den Vader voor u bidden zal." Onge-
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twijfeld wilde Jezus zijne discipelen beletten, van Hem 
een voorbede bij den Vader te vragen; want dit zou 
hunne harten meer of minder in een zekere verwijdering 
van God gebracht hebben. Voorzeker, de Heer Jezus 
bidt steeds voor ons tot den Vader; Hij leeft om voor 
ons te bidden; maar ook wij hebben vrijen toegang tot 
Gods Vaderhart; en het is de wil des Heeren, dat wij 
dezen weg vrijmoedig in zijnen Naam betreden, daar Hij 
ons de vrijmoedigheid daartoe geeft door de woorden: 
„Want de Vader zelf heeft u lief." 

Welk een stille, heerlijke vreugde is ons deel! Wan
delende door deze booze wereld kunnen wij tot den Vader 
naderen, en dat wel in het zalige bewustzijn, dat Hij ons 
liefheeft. Welk een geluk, Hem alles te kunnen zeggen, 
en dat wel in den naam van den Heer Jezus, om zoo te 
zeggen naar zijnen wil, alsof Hij zelf kwame. De Heeï 
wilde, dat de discipelen het Vaderhart van God zelf 
zouden leeren kennen; Hij trok zich daarom, zoo te zeg
gen , terug, om hun den weg tot den Vader te banen. 
Dit was natuurlijk door Hem. Maar toch de weg tot 
God was open. Hij had dien weg gebaand. Met vrijmoe
digheid kunnen wij dien betreden. O , welk een liefde, 
welk een zorg voor ons! Mochten onze harten steeds 
vervuld zijn met vreugde, en met vol vertrouwen in Jezus 
en in de Vaderliefde van God! 
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De dagen van den profeet Maleachi 
en van den apostel Judas. 

Vergelijken wij die beide gewijde schrijvers met elkander, 
dan vinden wij menig punt van overeenkomst, doch ook 
veel verschil. De profeet en de apostel geven beiden 
een schildering van toestanden van verval, bederf en 
afval. Eerstgenoemde is vervuld met het diepe verval 
van het Jodendom; laatstgenoemde met dat van het 
Christendom. 

De profeet Male&chi begint zijn schrijven met op 
krachtige wijze de bron van Israëls zegen, en ook het 
geheim van zijn verval te betoogen. „Ik heb u liefgehad, 
zegt de Heer." Daarin lag de groote oorzaak van al 
hun zegen, van al hun luister, van al hunne waardigheid. 
De liefde van Jehova, ziedaar de reden van den roem 
en van de heerlijkheid van Israël in het verleden, en van 
den nog glansrijker luister van Israëls toekomst. Het 
vervolg van het vers geeft aan den anderen kant, in 
hunne stoute en ongeloovige uitdaging: „waarin hebt 
Gij ons liefgehad?" rekenschap van de ontzettende 
diepte van Israëls tegenwoordige vernedering. Zulk een 
vraag te stellen na alles, wat Jehova voor hen gedaan 
had, van de dagen van Mozes tot aan die van Salomo toe, 
getuigde van een toestand van ontzettende ongevoeligheid 
des harten. Zij toch, die in het gezicht van de wonder
bare geschiedenis van Jehova's daden nog konden zeggen: 
„Waarin hebt gij ons liefgehad ?" waren buiten het 
bereik van elke zedelijke roepstem. Daarom behoeven 
wij ons geenszins over de warme taal van den profeet te 
verwonderen. J a , wij zijn voorbereid op woorden als de 
volgende: „Ben Ik dan een Vader, waar is mijne eer? 
en ben Ik een Heer , waar is mijne vreeze? zegt de 
Heer der heirscharen tot u , o priesters, verachters 
mijns naams! maar gij zegt: Waarmede verachten wij 

Uwen naam?"— Er bestond dus de grootste ongevoelig-
xv 3 
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heid, zoowel met betrekking tot de liefde des Heeren, 
als ten aanzien van hunne eigen booze wegen. Door de 
verharding des harten konden zij zeggen: „Waarin hebt 
gij ons liefgehad?" en „waarmede verachten wij uwen 
naam?" En dat met een duizendjarige geschiedenis 
voor hunne oogen — een geschiedenis als doorweven 
met de voorbeeldelooze genade, goedertierenheid en 
lankmoedigheid Gods; maar tevens bevlekt, van het 
begin tot aan het einde, met de verhalen hunner ontrouw, 
dwaasheid en zonde. 

Doch luisteren wij verder naar de woorden van den 
profeet, of liever naar de aandoenlijke vermaningen van 
den beleedigden en gekrenkten God Israëls. „Gij brengt 
op mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: waarmede 
verontreinigen wij U? Daarmede, dat gij zegt: des 
Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds 
aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad! en als 
gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad! 
Brengt dat toch uwen vorst; zal hij een welgevallen aan 
u hebben? of zal hij uw aangezicht opnemen? zegt de 
Heer der heirscharen. Wie is er ook onder u, die de 
deuren om niet toesluit? en gij steekt het vuur niet aan 
op mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u , zegt 
de Heer der heirscharen, en het spijsoffer is mij van 
uwe hand niet aangenaam; maar van den opgang der 
zon tot haren ondergang zal mijn naam groot zijn onder 
de heidenen; en aan alle plaats zal mijnen naam reuk
werk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want 
mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt 
de Heer der heirscharen, maar gij ontheiligt dien, als 
gij zegt: Des Heeren tafel is ontreinigd, en haar in
komen, hare spijs is verachtelijk. Nog zegt gij: Ziet, 
wat een vermoeidheid! maar gij zoudt het kunnen weg
blazen, zegt de Heer der heirscharen; gij brengt ook 
hetgeen geroofd is, en dat kreupel en krank is; gij brengt 
ook spijsoffer; zou mij zulks aangenaam zijn van uwe 
hand, zegt de Heer." 



35 

Wij hebben hierin een treurig en donker tafereel van 
[sraèls zedelijken toestand. De openlijke Godsvereering 
was in minachting gevallen. Gods altaar was verontreinigd; 
sijne dienst veracht. Bij de priesters was het louter een 
zaak van vuil gewin geworden; bij het volk was alles 
vermoeidheid des geestes — een ledige vorm, een ver
velende gewoonte, zonder hart geworden. Het hart was 
niet met God, maar geheel op gewin gesteld. Elke 
offerande, hoe verminkt en bedorven ook, werd als goed 
genoeg beschouwd voor Gods altaar. Het lamme, het 
blinde, het kranke, ja , het slechtste, dat er aanwezig 
was, hetgeen zij aan geen vorst uit de menschen zouden 
hebben durven aanbieden, werd op het altaar Gods 
gebracht. En zoo er een deur te openen, of een vuur 
aan te steken was, moest er voor betaald worden. Hier 
gold het: geen betaling, ook geen werk. Zoodanig was 
de beklagenswaardige toestand van zaken in de dagen 
van Maleachi. De beschouwing er van doet het hart 
smartelijk aan. 

Doch, God zij geprezen! er is een keerzijde aan het 
somber tafereel. Er waren eenige zeldzame en liefelijke 
uitzonderingen op den treurigen regel — eenige treffende 
en schoone gestalten, die op den voorgrond helder af
staken, tegenover den donkeren achtergrond. Het is een 
ware verkwikking om te midden van kuiperij, bederf, 
koudheid, valschheid, dorheid en geesteloosheid, van 
hoogmoed en onverzettelijkheid des harten, woorden als 
deze te lezen: „Alsdan spreken, die den Heere vreezen, 
een ieder tot zijnen naaste: De Heer merkt er toch op 
en hoort, en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht 
geschreven, voor degenen, die den Heer vreezen, en 
voor degenen, die aan zijn naam gedenken." 

Hoe kostelijk is deze korte vermelding! Hoe verblijdend 
is het dit overblijfsel te midden van het zedelijk verval 
te aanschouwen! Er is geen aanmatiging of opgeblazen
heid; geen poging om iets nieuws op te werpen; geen 
trachten een vervallen bedeeling weer op te richten, 

3* 
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geen ingebeelde vertoonihg van kracht. Neen, er bestaat 
erkende zwakheid, en een zich verlaten op Jehova; en 
dit — hetzij opgemerkt en steeds bedacht — is het ware 
geheim van alle wezenlijke kracht. Wij behoeven nooit 
voor een zich bewuste zwakheid te vreezen. Voor gewaande 
kracht moeten wij beducht zijn; daarvan moeten wij ons 
afhouden. „Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig," 
dit is en blijft steeds de regel voor het volk van God — 
een gezegende regel voorwaar. Op God kunnen wij altoos 
vertrouwen. Hoe ook de werkelijke toestand van de be
lijdende kerk zijn moge, het persoonlijk geloof kan altijd 
gemeenschap met God hebben en zich in de door God 
geopenbaarde waarheid verblijden. 

Dit is een gewichtig beginsel, dat wij wel mogen 
vasthouden. Laat het volk van God nog zoo laag 
gezonken zijn, zoo kunnen nogtans degenen, die zich-
zelven oordeelen en voor God verootmoedigen, zonder 
beletsel en onbeperkt, Gods tegenwoordigheid en zegen 
ondervinden en genieten. Daarvan zijn de Daniels, 
de Mordechai's, de Ezra's en Nehemia's, de Josia's 
en Hiskia's en een menigte anderen, die met God 
wandelden, de getuigen. Zij handelden volgens de meest 
verheven beginselen, en genoten de uitnemendste voor
rechten van de bedeeling waarin zij leefden, terwijl 
alles rondom hen in een hopeloos verval verkeerde. In 
de dagen van Josia werd er een Pascha gevierd, zoo
danig als er geen gekend was geweest sedert de dagen 
van Samuël, den profeet. (2 Kron. 35 : 18.) Het geringe 
overblijfsel van Israël vierde, na hunne terugkomst uit 
Babel, het Loofhuttenfeest — een voorrecht, dat sedert 
de tijden van Jozua, den zoon van Nun, niet was ge
smaakt. (Neh. 8 : 17.) Mordechaï behaalde zonder een 
slag te slaan een even glansrijke overwinning over 
Amalek, als die welke door Jozua in de dagen van 
Exodus 17 was behaald. (Esther 6 : 11, 12.) In het 
boek van Daniël zien wij den trotschen monarch aan de 
voeten gebracht van den gevangen Jood. 
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Wat leeren wij uit deze omstandigheden? Eenvoudig 
dit, dat het der geloovige, nederige en gehoorzame ziel 
vergund is, de innigste en meest gezegende gemeenschap 
met God te smaken, te midden en in weerwil van het 
gebrek en het verval van het belijdende volk van God, 
en van de verbeurde en verloren heerlijkheid der be
deeling, waarin zij leeft. 

Zoo was het ook in de dagen, waarvan Maleachi aan 
het slot zijner profetie gewaagt. Alles was in het grootste 
verval; doch dat kon degenen, die den Heer vreesden 
en liefhadden, niet verhinderen, om te zamen te komen, 
ten einde over Hem te spreken en zijnen dierbaren naam 
te gedenken, 't Is waar, dit zwakke overblijfsel was 
niet te vergelijken bij de groote vergadering, die zich 
in de dagen van Salomo van Dan tot Berséba toe ver
zamelde ; maar het bezat een geheel eigenaardige heerlijk
heid. Het kon zich in Gods tegenwoordigheid op een 
niet minder bewonderenswaardige, al was het ook op een 

. , niet zóó in het oogloopende wijze, verheugen. Wij hooren 
niet „van een gedenkboek voor Jehova's aangezicht 
geschreven," in de dagen van Salomo; evenmin dat 
Jehova het „toch opmerkt en hoort." Mogelijk zegt men, 
dat er toen geen noodzaak toe was. Al was dit zoo, 
dan vermindert het geenszins den luister der genade, 
die op de kleine vergadering neerblonk in de tijden van 
Maleachi. Wij mogen ons verzekerd houden, dat het 
hart van Jehova evenzeer verkwikt werd door de uitingen 
van liefde dier kleine vereeniging, als door de pracht 
der offeranden in de dagen van Salomo's inwijding van 
den tempel. De liefde van die geringe schaar blinkt te 
helderder uit tegenover het koude formalisme van het 
groot aantal belijders, en tegenover de verdorvenheid 
der priesters. 

„En zij zullen , zegt de Heer der heirscharen, te dien 
dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en 
Ik zal hen verschoonen, gelijk als een man zijnen zoon 
verschoont, die hem dient. Dan zult gijlieden wederom 
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zien het onderscheid tusschen den rechtvaardige en den 
goddelooze, tusschen dien, die God dient, en dien, die 
Hem niet dient. Want ziet, de dag komt, brandende 
als een oven; dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie 
goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige 
dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heer der heirscharen, 
die hun noch wortel noch tak laten zal. Ulieden daar
entegen, die mijnen naam vreest, zal de zon der gerechtig
heid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijne vleugelen; 
en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren. En 
gij zult de goddeloozen vertreden: want zij zullen asch 
worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, 
dien Ik maken zal, zegt de Heer der heirscharen." 

Wij gaan thans over om een blik te werpen op den 
zendbrief van Judas. Daarin aanschouwen wij een nog 
schrikwekkender tafereel van afval en bedorvenheid. 
Er bestaat een gewone spreekwijze onder ons — dat 
het bederf van de uitnemendste zaken het ergste bederf 
is. En vandaar komt het, dat de apostel Judas een blad
zijde voor ons uitspreidt, die oneindig donkerder en ont-
zettender is, dan die welke de profeet Maleachi ons te 
lezen gaf. Het is de beschrijving van 's menschen al-
geheele bedorvenheid en afvalligheid onder de bedeeling 
van de hoogste en rijkste voorrechten, die hem ooit konden 
verleend worden. 

In den aanvang van zijne plechtige toespraak geeft 
de Apostel óns te kennen, dat het hem op het harte 
was gelegd om „van de gemeene zaligheid te schrij
ven;" voorzeker zou dit een veel aangenamer taak 
voor hem geweest zijn. Het zou zijne blijdschap en ver
kwikking geweest zijn, om uit te wijden over de voor
rechten in het tegenwoordige en de heerlijkheden van 
het toekomende leven, die allen binnen de grenzen van 
het uitnemende woord „zaligheid" begrepen zijn. Doch 
hij vond noodzaak om zich dit voor hem zoo liefelijk 
werk te ontzeggen, ten einde onze harten te versterken 
tegen den overstelpenden vloed van dwaling en zonde, 
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die zelfs de grondslagen van het Christendom bedreigde. 
„Geliefden! alzoo ik alle naarstigheid doe, om u te 
schrijven van de gemeene zaligheid, zoo heb ik noodzaak 
gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij 
strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen over
geleverd is." Alles, wat het leven en den grondslag 
van het Christendom betrof, stond op het spel. De 
noodzakelijkheid bestond dus om ernstig voor het geloof 
zelf te strijden. „Want er zijn sommige menschen in
geslopen, die eertijds tot ditzelve oordeel te voren op
geschreven zijn, goddeloozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den eenigen Heerscher, 
God, en onzen Heer Jezus Christus verloochenen." 

Dit is veel erger dan alles, wat wij in Maleachi vinden 
opgeteekend. Er was daar sprake van de wet, gelijk 
wij (Mal. 4 : 4.) lezen: „Gedenkt der wet van Mozes, 
mijnen knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan 
gansch Israël; der inzettingen en rechten." Doch in 
Judas geldt het volstrekt niet een vergeten van de wet, 
toaar werkelijk een veranderen van de reine en dierbare 
genade Gods in ontuchtigheid, en een verloochenen van 
den eenigen Heerscher, God, en onzen Heer Jezus Christus. 
Daaruit volgt, dat in plaats van zich bij de zaligheid 
Gods te bepalen, de Apostel ons tegen de boosheid en 
wetteloosheid der menschen tracht te versterken. „Daarom", 
zegt hij, „wil ik u indachtig maken, als die het eenmaal 
weet, dat de Heer , het volk uit Egypteland verlost 
hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, ver
dorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet 
bewaard hebben, maar hunne eigen woonstede verlaten 
hebben, heeft Hij tot het oordeel des grooten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard." 

Hoe hoogst ernstig is dit alles. Doch wij willen ons 
nu niet bij de duistere trekken van dit tafereel bepalen, 
maar liever den Christen-lezer de liefelijke schilderij 
voorstellen van het christelijk overblijfsel, dat ons aan 
het slot van dit zoo hartonderzoekend gedeelte der Schrift 
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gegeven wordt. Evenals wij in Maleachi, te midden van 
het hopelooze bederf onder het Jodendom, een Gode 
toegewijde vereeniging van joodsche aanbidders vinden, 
die den Heer liefhadden en vreesden, en in liefde te 
zamen kwamen en beraadslaagden; zoo ontdekken wij 
ook in den zendbrief van Judas, onder het veel ont-
zettender verval van Christen-belijders, hoe de Heilige 
Geest ons een vergadering voor oogen stelt, welke Hij 
als „Geliefden" aanspreekt. Zij zijn „de geroepenen, 
die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus 
Christus bewaard." Hij waarschuwt deze plechtig tegen 
de verschillende vormen, waaronder dwaling en boosheid 
zich toen reeds begonnen te vertoonen, doch die sedert 
dien tijd zulk een ontzettende uitgebreidheid hebben ver
kregen. Tot die „Geliefden" wendt hij zich met uit
nemende teederheid, en vermaant hen op de volgende 
wijze: „Maar, geliefden! bouwt gij uzelven op uw aller
heiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest! Bewaart 
uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartig
heid van onzen Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven." 

Hier hebben wij dus een goddelijken waarborg tegen 
al de duistere en vreeselijke vormen, waaronder de 
afval zich openbaart — „de weg van Kaïn", „de verleiding 
van Bileam'', „de tegenspreking van Korach" — „de 
murmureerders en klagers over hunnen staat" — „de 
mond, die zeer opgeblazen dingen spreekt" — „de water-
looze wolken" — „de dwalende sterren" — „verwonderen
de zich over de personen, om des voordeels wil." Te 
midden van dit alles moesten „de geliefden" zichzelven 
bouwen „op hun allerheiligst geloof." 

De lezer sta er aandachtig bij stil. E r wordt hier 
geen woord gerept over een apostolische opvolging; 
geen woord over begaafde mannen op eenigerlei manier. 
Het is goed, dat wij dit recht inzien en in gedachtenis 
houden. Wij hooren dikwijls spreken over ons gebrek 
aan gaven en kracht, over het gebrek aan herders en 
leeraars. Doch hoe zouden wij kunnen verwachten veel 
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gaven en kracht te bezitten? Verdienen wij het? Helaas, 
neen! wij hebben gefaald, gezondigd, en zijn tekort ge
komen. Laten wij het erkennen, en ons op den levenden 
God werpen, die nimmer een op Hem vertrouwend 
hart zal teleurstellen. 

Beschouw de aandoenlijke toespraak van Paulus aan 
de ouderlingen te Efeze in Hand. 20. Aan wien beveelt 
hij ons daar aan, in het vooruitzicht van het weggaan 
der apostolische bediening? Wordt er een woord gezegd 
over opvolgers van de apostelen? Geen enkel, tenzij 
het „de zware wolven" zouden zijn, waarvan hij spreekt, 
mannen, die uit het hart zelve der gemeente zouden 
opstaan, „sprekende verkeerde dingen, om de discipelen 
af te trekken achter zich." Wat moest dan de toevlucht 
der geloovigen zijn? „Ik beveel u Gode, en den woorde 
zijner genade, die machtig is u op te bouwen, en u 
een erfdeel te geven onder al de geheiligden." 

Welk een uitnemende toevlucht! Er is geen sprake 
van rijk begaafde menschen, hoe gezegend zij ook mogen 
zijn, en hoe dankbaar wij ze ook mogen aannemen. God 
beware ons, dat wij de gaven zouden kleinachten, die 
onze genadige Heer, in weerwil van al onze zonden 
en ons gebrek, nog zoo goed is aan zijne Gemeente te 
schenken; maar het blijft niettemin waar, dat de gewijde 
apostel, toen hij afscheid van de gemeente nam, ons 
niet aan begaafde menschen opdroeg, maar_ jianG_°d 
zelven en aan den woorde zijner genade. Daaruit volgt, 
dat, al is onze zwakheid nog zoo groot, wij op God 
hebben te zien en te vertrouwen, 'die nooit begeeft 
degenen die op Hem wachten; er is hoegenaamd geen 
perk aan de zegeningen, die onze harten kunnen smaken, 
indien wij slechts in waren ootmoed en met een kinder
lijk vertrouwen ons op God werpen. 

Daarin ligt het geheim van allen waren zegen en van 
alle geestelijke kracht — nederigheid van gemoed en 
eenvoudig vertrouwen. Er behoort, aan den eenen kant, 
geen aanmatiging van kracht te zijn; doch, aan den 
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anderen kant, moeten wij, in het ongeloof onzer harten, 
geen perk stellen aan de goedheid en trouw van onzen 
God. Hij kan gaven schenken, en Hij doet het, tot 
opbouwing van zijn volk; en voorzeker zou Hij meer 
geven, indien wij niet zoo gereed waren om zelf alles 
in te richten. Indien de gemeente slechts meer op Christus, 
haar levend Hoofd en haar liefhebbenden Heer, wilde 
zien, dan op de verordeningen van menschen en de in
stellingen dezer wereld, dan zou zij een gansch andere 
geschiedenis te vermelden hebben; maar indien wij door 
ons ongeloovig plannenmaken en door onze rustelooze 
pogingen om zelf een gebouw op te richten , den Heiligen 
Geest bedroeven, verhinderen en uitblusschen, behoeft 
het ons dan nog te verwonderen, dat wij overgelaten 
zijn, om de dorheid, het onvoldoende en de verwarring 
van al die dingen te ondervinden? Mij dunkt van neen. 
Christus is algenoegzaam, voorzeker; maar Hij moet 
beproefd, Hij moet vertrouwd worden; men moet Hem 
toestaan te handelen. De grond moet volkomen vrij 
gehouden worden, waarop de Heilige Geest al de dier
baarheid, de volheid en de volkomen algenoegzaamheid 
van Christus kan ten toon stellen. 

Doch het is juist in deze dingen, dat wij falen. Wij 
trachten onze zwakheid te verbergen in plaats van die 
te erkennen. Wij zoeken onze naaktheid te bemantelen 
door iets van eigen vinding aan te brengen, in plaats 
van eenvoudig en geheel en al voor alles, wat wij be
hoeven, op Christus te vertrouwen. Wij worden moede 
van de ootmoedige, geduldig wachtende houding, en 
haasten ons, om een schijn van kracht aan te nemen. 
Ziedaar onze dwaasheid, en een smartelijk verlies voor 
ons tevens. O! konden wij slechts tot de erkentenis 
gebracht worden, dat onze ware kracht bestaat in het 
kennen van onze zwakheid, en in het ons vastklemmen 
aan Christus van dag tot dag in een ongeveinsd geloof. 

Het is tot dien uitnemenden weg, dat de apostel Judas 
het overblijfsel der Christenen vermaant aan het slot 
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; van zijnen brief: „maar, geliefden! bouwt gij uzelven 
y op uw allerheiligst geloof." Deze woorden stellen blijk-
V baar de dure verantwoordelijkheid van alle waarachtige 
f. Christenen voor oogen, om zich te zamen te vereenigen 
\ in plaats van verstrooid en verdeeld te zijn. Wij zijn 
J£ geroepen om elkander in liefde behulpzaam te zijn, 
l volgens de maat der ons toebedeelde genade, en den 
's aard der ons geschonken gaven. Er is hier sprake van 
<', iets gemeenschappelijks. „Bouwt gij uzelven op," niet 
'v door naar sommige, bijzondere personen om te zien; 
f noch door een klagen over ons gebrek aan gaven, maar 
t eenvoudig, dat een iegelijk doe wat hij kan, om den 
i algemeenen zegen en aller voordeel te bevorderen. 

De lezer zal de vier zaken opmerken, waartoe wij 
vermaand en aangespoord worden: „Opbouwen", „bidden", 

i „zich bewaren" en „verwachten." Welk een gezegende 
arbeid! J a , dit is een arbeid gepast voor een ieder onzer. 

5 E r is geen oprecht Christen op aarde, die niet één, 
J. zoo niet al deze bedieningen kan vervullen, en ieder 

onzer is verantwoordelijk het te doen. Wij kunnen ons 
zelven opbouwen in ons allerheiligst geloof; wij kunnen 

* .bidden in den Heiligen Geest; wij kunnen onszelven 
bewaren in de liefde Gods; en terwijl wij die dingen 
doen, kunnen wij de barmhartigheid van onzen Heer 
Jezus Christus verwachten. 

i „Doch," zal mogelijk iemand vragen, „wie zijn de 
? geliefden? op wie is die uitdrukking toepasselijk?" Ons 

antwoord is: Op allen, die er voor in aanmerking komen. 
Laten wij slechts toezien, dat wij de zoodanigen hebben, 
op wie deze uitnemende titel kan toegepast worden. 
Niet het zich aanmatigen van dien titel geeft zegen, 
maar wel als wij den waren, zedelijken grondslag er 
van innemen. Geen ledige belijdenis , maar een wezenlijk 
bezit. Niet den naam van „geliefden" zich toe te eigenen, 
maar werkelijk het te zijn, ziedaar de kracht. 

I Doch hiermede eindigt de verantwoordelijkheid van 
I het christelijk overblijfsel niet. Zij hebben niet louter 
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aan zichzelven te denken. Neen! zij worden geroepen 
om een blik van liefde rondom zich te werpen, en een 
helpende hand uit te strekken, verder dan hun eigen, 
kleinen kring. Hoor slechts den Apostel: „En ontfermt 
u wel eeniger, onderscheid makende; maar behoudt 
anderen door vreeze, en grijpt ze uit het vuur; en 
haat ook den rok, die van het vleesch bevlekt is." 
"Wie zijn nu „de eenigen" en wie zijn „de anderen", 
van wie de Heilige Geest hier spreekt? Wordt er in 
deze woorden niet dezelfde liefelijke onbepaaldheid ge
laten, als ten opzichte „der geliefden?" Deze laatsten 
toch zullen niet in gebreke blijven, om de eerstge-
noemden te erkennen en op te sporen. Er zijn vele 
kostelijke zielen, hier en daar, verspreid te midden 
van het ontzettend vervallen Christendom. Op „eenigen" 
moet men met de teederste ontferming neerzien, terwijl 
„anderen" door een goddelijke vreeze moeten behouden 
worden, opdat de „geliefden" zelve niet in het algemeen 
bederf mogen ingewikkeld worden. 

Het is een grove dwaling te denken, dat ten einde 
iemand „uit het vuur te grijpen", wij onszelven eerst 
in het vuur moeten wagen. Dit kan nooit goed zijn. De 
beste wijze toch om iemand uit een verkeerden toestand 
te redden, is om zelf geheel e:i al buiten dien toestand 
te staan. Hoe kan ik het veiligste iemand uit een 
moeras trekken ? Zeker niet door zelf eerst in het moeras 
te gaan, maar wel door op vasten bodem te staan, en 
alzoo hem, die in gevaar verkeert, een helpende hand 
toe te steken. Ik kan niemand „grijpen" tenzij ik zelf 
er buiten ben. Willen wij dus Gods volk, dat zich nog 
in een toestand van verval bevindt, helpen, dan hebben 
wij voor onszelven in de eerste plaats toe te zien, om 
geheel en beslist afgescheiden van dien toestand te zijn; 
en de tweede zaak is, dat onze harten overvloeiend zijn 
van teedere en vurige liefde jegens allen, die den dier
baren naam van Jezus Christus dragen. 

"Wij moeten hier eindigen, en willen alleen den heer-
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lijken lofzang aanhalen, waarmede de Apostel zijne 
plechtige en gewichtige toespraak besluit. „Hem nu, die 
machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk 
te stellen voor zijne heerlijkheid in vreugde, den alleen 
wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majes
teit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid." 
Amen. Er wordt in dezen zendbrief gedurig over afval en 
verval gesproken : Israëls verval — de afval van enge
len — het verval van steden; — doch, God zij geprezen! 
er is er Eén , die machtig is, ons voor struikelen te 
bewaren, en het is aan zijne heilige, zalige bewaring dat 
wij toevertrouwd worden. 

De Heer in het midden zijner discipelen. 

't Was de dag der opstanding van onzen Heer. De 
discipelen waren te zamen vergaderd, en hadden de 
deuren gesloten, om de vreeze der Joden. Opeens stond 
Jezus in hun midden. De opgewekte Heer verscheen in 
het midden van de zijnen, 't Was dezelfde Jezus. J a , 
Hij had vleesch en beenen; men kon de teekenen der 
kruisiging bij Hem zien. En toch hoeveel was er ver
anderd ! Hij was de Overwinnaar over dood en graf. De 
Vader had Hem opgewekt uit de dooden. Zijn lichaam 
was niet meer aan de moeiten en zwakheden des aard-
schen levens onderworpen; Hij had een verheerlijkt 
lichaam. Door de gesloten deuren kwam Hij heen, en 

'. stond eensklaps in het midden der discipelen. En acht 
dagen later kwam Hij weer. Zij waren weer bij elkaar 
op den eersten dag der week, en Thomas was met hen. 
En opnieuw kwam Jezus door de gesloten deuren, en 

" verscheen in hun midden. 
Hoe treffend en heerlijk is dit ook voor ons; vooral 

als wij er aan denken, dat, gelijk de Heer toen persoonlijk 
in het midden zijner discipelen verscheen, Hij nu in den 
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geest in ons midden komt, wanneer wij ons in zijnen 
Naam vergaderen. Tweemaal verscheen de Heer op den 
eersten dag der week in het midden der discipelen. Het 
was de dag der opstanding — de dag des nieuwen levens. 
Het oude was voorbijgegaan — ziet, het was alles nieuw 
geworden. Hierdoor heeft de Heer zelf dien dag gewijd 

;• als den dag der samenkomst voor de zijnen. De eerste 
Gemeente heeft dit goed begrepen. Wij lezen toch, dat 
de discipelen op den eersten dag der week bijeen kwamen, 
om het brood te breken. En in de Openbaring van 
Johannes wordt de eerste dag der week de „dag des 
Heeren" genoemd. Hoe heerlijk voor ons! Als wij ons 
op den eersten dag der week vergaderen in Jezus Naam, 
dan volgen wij het voorbeeld van den Heer en van de 
eerste discipelen. Dan komt Jezus in ons midden om ons 
te zegenen, 't Is waar, wij zien Hem niet, gelijk zij Hem 
die twee eerste zondagen zagen. Hij is nu verheerlijkt 
aan Gods rechterhand. Maar toch Hij is even waarachtig 
in ons midden. Het oog des geloofs aanschouwt Hem. 
En opdat wij niet zouden denken, dat ons een minder 
voorrecht te beurt valt dan de discipelen, zeide de Heer 
tot Thomas: „Zalig, die niet zullen gezien hebben, en 
nogtans zullen geloofd hebben." Welk een geluk! Zoo 
als Thomas den Heer zag en betastte, kunnen wij Hem 
niet zien; maar dit vermindert onze vreugde niet; 
o neen! integendeel, die niet zien en nogtans gelooven, 
worden door den Heer welgelukzalig genoemd. Van 
hoeveel gewicht is het dus op den eersten dag der week 
in het midden der discipelen te zijn. Daar wordt men 
door den Heer bezocht. Wat mist men veel, als men 
niet komt. Thomas bleef acht dagen langer in twijfel 
en vrees, omdat hij den eersten Zondag afwezig was. 
De Heer wil ons zoo gaarne zegenen; Hij wil ons 
hart verblijden. O, mocht het altijd onze vreugde zijn, 
ons door Hem te laten zegenen! 

Welke heerlijke zegeningen ontvingen de discipelen dien 
eersten dag der week! Jezus kwam in hun midden, en 
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zeide: „ V r e d e zij u l i e d e n ! " Dat had Hij nog nooit, 
op die wijze, gezegd. Wel lezen wij in Joh. 14 : 27 iets 
dergelijks, maar wij moeten niet vergeten, dat de Heer 
daar in den geest zich verplaatste na het volbrachte werk 
der verlossing. Hier verschijnt Hij als de Verzoener der 
zonden, als de Verlosser van het oordeel en het eeuwig 
verderf, en als de Overwinnaar over dood, graf en duivel 
in het midden der zijnen, en roept hun toe: Vrede zij 
ulieden! De vrede was nu gemaakt. En Hij, de Vrede-
maker zelf, komt om het hun te zeggen. Er was nu 
niets meer tusschen God en hen. Alles was weggedaan; 
alle dingen waren in orde. Welk een blijdschap voor de 
discipelen ! Toen zij dit verstonden, toen hunne harten door 
den Heer voor deze heerlijke dingen geopend waren, 

• waren zij vol van vreugde. Zelfs toen de Heer uit hun 
gezicht verdween bij de hemelvaart, keerden zij naar 
Jeruzalem terug met groote blijdschap, lovende en dan
kende God. Waren zij nog kort te voren ontroerd en 
versaagd geweest, toen de Heer slechts van zijn heen
gaan g e s p r o k e n had, nu verblijdden zij zich met groote 
blijdschap, omdat zij het doel van zijn werk en van zijn 
heengaan tot den Vader hadden begrepen. 

En nadat de Heer hun vrede had toegeroepen, toonde 
Hij hun zijne handen en zijne zijde. Hoe treffend! Hij 
wil hun leeren verstaan, dat Hij daarom kon zeggen: 
„Vrede zij ulieden!" omdat Hij voor hen aan het kruis 
gestorven was. De vrede was gemaakt; maar zulks had 
zijn leven gekost. Dit moesten zij goed verstaan, en altijd 
bedenken. 

En , lieve broeders! doet de Heer niet hetzelfde, 
als Hij op den eersten dag der week in ons midden 
verschijnt? Voorzeker. Hij heeft ons zijnen disch aange
richt; en daar aanschouwen wij de zinnebeelden van zijn 
lijden en sterven voor ons. Het brood, dat wij breken, 
is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 
De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende 
zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van 
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Christus? J a , evenals de Heer persoonlijk in het midden 
zijner discipelen verscheen, en hun de teekenen in zijne 
handen en zijne zijde toonde; zoo komt Hij in ons midden, 
en toont ons door brood en beker, dat Hg vo«r 0as zijn 
dierbaar leven gegeven en zijn kostbaar bloed gestort 
heeft. En daarbij roept Hij ons toe: *Ziet, ik heb alles 
voor u volbracht; ik heb alles in orde gemaakt; ik heb 
uwe zonden weggenomen; ik heb u met God verzoend; 
vrede zij ulieden!" Welk een blijdschap! Alzoo heeft 
Hij ons liefgehad, dat Hij zichzelven voor ons overgaf 
in den dood des kruises. Om ons vrede te kunnen 
schenken, was Hij in het oordeel. Opdat wij eeuwig in 
Gods gemeenschap zouden zijn, werd Hij door God 
verlaten. "Welk een zekerheid voor onze harten! Hij, 
die den vrede gemaakt, die het werk volbracht heeft, 
komt zelf in ons midden, om ons te verzekeren, dat 
alles in orde is. J a , nu behoeven wij niet meer te 
twijfelen. Ook wij kunnen vol vreugde zijn. Ook wij 
kunnen God loven en prijzen. De opgewekte en verheer
lijkte Jezus verschijnt in ons midden, om ons de zalige 
verzekering te geven, dat wij voor eeuwig verlost zijn. 
Zijn naam zij geprezen tot in eeuwigheid! 
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Toegerekende gerechtigheid. 
Wat leert de Schrift ons omtrent dit onderwerp? 

Eom. 3 : 19, 26. 

Het is zeer opmerkelijk, dat de Schrift nooit spreekt 
van „de toegerekende gerechtigheid van Christus", noch 
zelfs van „de gerechtigheid van Christus," maar altijd, zooals 
in bovenstaande Schriftuurplaats, van de „gerechtigheid 
Gods." De H. Geest moet daarmede een doel hebben; 
en zekerlijk is het om onze aandacht in de eerste plaats 
op God zelf te vestigen, om ons zijn karakter en zijne 
eigenschappen in hunne volmaakte overeenstemming en 
harmonie, en zijne rechtvaardigheid in het rechtvaardigen 
van den zondaar voor te stellen. De wijze, waarop dit 
mogelijk is , wordt gevonden in het verzoenend bloed van 
Christus. 

De Psalmen zijn geheel vervuld met dit onderwerp: 
de gerechtigheid Gods. Neem, b. v , den 71 s t e n . „Eed mij 
door uwe gerechtigheid." (vs. 2.) „Mijn mond zal uwe 
gerechtigheid vertellen, den ganschen dag uw heil." 
(vs. 15.) „Ik zal uwe gerechtigheid vermelden, uwe 
alleen." (vs. 16.) „Ook is uwe gerechtigheid, o God! tot 
in de hoogte. Gij , die groote dingen gedaan hebt: o God! 
wie is U gelijk?" (vs. 19.) „Ook zal mijn tong uwe 
gerechtigheid den ganschen dag uitspreken." (vs. 24.) 
De Geest van Christus, die in de Psalmen spreekt, is 
onuitputtelijk in ontboezemingen van lof bij het heerlijke 
gezicht van Gods gerechtigheid, die te prijzen is in der 
eeuwigheid, en wiens heerlijkheid de gansche aarde 
vervult. Het is daarom van het grootste gewicht, dat 
God beschouwd wordt, als in volkomen overeenstem
ming met zichzelven zijnde in de betrekking, waarin Hij 
staat tot alle geschapen wezens; en dit is gerechtigheid. 
Jïet zesde hoofdstuk van Daniel geeft een treffende 
verklaring van dit beginsel. De wet der Meden en Perzen 
Was onherroepelijk, zij kon niet verbroken worden. De 

xv 4-
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koning moest hare volkomen handhaving eischen. Daniël 
had deze wet overtreden, het was wel een zeer onrecht
vaardige wet, doch dit doet niets af aan de bewijsvoering. 
Darius nu had een ^eer innige liefde voor Daniël. Maar 
de wet der Meden en Perzen eischte, dat Daniël zou 
sterven, dat hij in den kuil der leeuwen zou geworpen 
worden. Als nu Darius Daniël in dien vreeselijken kuil 
liet werpen, waar bleef dan zijne liefde? Als hij hem 
spaarde, wat werd er dan van zijne rechtvaardigheid als 
koning der Meden en Perzen ? Dat was de moeielijkheid. 
De koning zette er zijn hart op om Daniël te redden, 
ja, tot den ondergang der zon beijverde hij zich om hem 
te verlossen. Maar de liefde alleen kon hem niet redden. 
Daniël moest in den kuil der leeuwen geworpen worden, 
en het gebeurde ook zoo. Het zegel des konings werd 
gedrukt op den grooten steen, die op den mond des 
kuils werd gelegd. Dit was het einde van de wet der 
Meden en Perzen. Maar de levende God stopte den muil 
der leeuwen toe. Die nacht was een nacht van droefheid; 
maar des morgens was er gejuich. Daniël verrees uit den 
kuil. Een heerlijk beeld van dood en opstanding. Daniël 
leeft en wordt hoogelijk verheven, en Darius handhaaft 
zijne gerechtigheid als koning der Meden en Perzen. Zoo 
nu een menschelijk woord, zelfs omtrent een goddeloos 
bevel, niet kon gebroken worden; zoo de menschelijke 
wet niet kon herroepen worden, hoe zou dan de uitspraak 
van den alleen heiligen God kunnen veranderd of ter 
zijde gesteld worden? „God is geen man, dat hij liegen 
zou, noch eens menschenkind, dat het hem berouwen 
zou! Zou Hij het zeggen, en niet doen ? of spreken, en 
niet bestendig maken?" (Num. 23 : 19.) Hij is heilig; en 
zijn oordeel over de zonde is de dood. Maar o, hoe 
gezegend is het te weten en het te mogen zeggen, dat 
God den zondaar liefheeft. Nu is het de vraag: Als God 
den zondaar in zijne liefde spaart, waar blijft dan zijne 
rechtvaardigheid? En zoo Hij den zondaar verdelgt, waar 
blijft dan zijne liefde? De liefde van Darius kon Daniël 
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niet redden, de liefde van God kan den zondaar niet 
sparen of verlossen, ten koste van zijne rechtvaardigheid. 
Woorden kunnen de innigheid van Gods liefde voor den 
zondaar niet uitdrukken; maar God kan zichzelven niet 
verloochenen als de zedelijke Regeerder van het heelal. 

De vraag in het boek van Job : „hoe zou dan een 
mensch rechtvaardig zijn bij God?" (Job. 25 : 4.), vereischt 
dus een antwoord. Ik geloof niet, dat die vraag ergens 
in de Schrift beantwoord wordt, totdat wij komen aan 
den brief aan de Romeinen. Het onderwerp van de eerste 
acht hoofdstukken van dezen brief is de ontvouwing 
van Gods rechtvaardigheid in het oordeelen van de zonde; 
terwijl hij nogtans den zondaar, die gelooft, rechtvaardigt. 

De liefde van God was in al hare volheid gebleken, 
toen Hij zijnen eeniggeboren Zoon overgaf. Maar de liefde 
van God alleen is niet de blijde boodschap, welke den 
schuldigen zondaar bestendigen vrede schenkt. Paulus 
was afgezonderd voor het Evangelie van God. En dit 
Evangelie schaamde hij zich niet; „want het is een kracht 
Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, 
en ook den Griek." (Rom. 1 : 16.) Welnu, wat is nU het 
voornaamste punt in deze wonderbare blijde boodschap? 
Rom. 1 : 17 geeft ons het antwoord. „Want de recht
vaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 
geloof tot geloof, gelijk geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven." Dit is het 
groote onderwerp van den brief, en hetgeen de 
zondaar boven alles noodig heeft te weten: de recht
vaardigheid Gods uit het geloof. De Apostel begint met 
te bewijzen, dat er geen menschelijke rechtvaardigheid 
bestaat of kan bestaan, anders dan uit het beginsel des 
geloofs. In het eerste hoofdstuk bewijst hij, dat de 
mensch, z o n d e r w e t , geheel en al wetteloos werd, en, 
aan zichzelven overgelaten, tot de diepste verdorvenheid 
verzonk Getuige de toestand der heidenwereld. (Rom. 
1 : 2 1 - 3 2 . ) De mensch o n d e r d e wet overtrad haar, en 
werd zoo mogelijk nog erger dan de heidenen. Getuige 

4* 



52 

Israël. (Bom. 2 : 17—29.) Door de werken der wet was 
er geen rechtvaardigheid mogelijk; want de geheele 
wereld is verdoemelijk voor God. (Rom. 3 : 19.) De wet 
maakt de zonde slechts openbaar. Hoe meer de mensen 
tracht haar te volbrengen, des te meer toont hij zijne 
algeheele verdorvenheid. De wet werd daarbij gesteld, 
opdat de overtreding te meerder zou worden O, wonder 
der wonderen, dat deze diep ingewortelde, een iegelijk 
aanklevende ongerechtigheid een oorzaak moest zijn tot 
openbaarmaking van Gods gerechtigheid, dat wil zeggen, 
toen de toestand van den mensch zóó verschrikkelijk was, 
als hij slechts worden kon, openbaarde zich Gods genade 
door tot den mensch te komen, hem te verlossen en te 
rechtvaardigen, ja, hem voor eeuwig in zijne heerlijkheid 
te doen deelen; en dat alles in overeenstemming met 
zijne volmaakte rechtvaardigheid. Zoo moest het zijn, 
omdat de mensch geen gerechtigheid bezit, en het, zoowel 
uit de Schrift als uit de ervaring, duidelijk is , dat de 
mensch op grond der wet nooit eenige rechtvaardigheid 
kan bezitten; want wij lezen: „Maar nu is de rechtvaar
digheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, 
hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk 
de rechtvaardigheid Gods, door het geloof in Jezus 
Christus, tot allen en over allen, die gelooven." Letten 
wij wel op, het is door „de verlossing, die in Christus 
Jezus is" „welken God voorgesteld heeft tot een ver
zoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betooning 
van zijne (Gods) rechtvaardigheid, door de vergeving 
der zonden, die te voren geschied zijn, onder de ver
draagzaamheid Gods, tot een betooning van zijne recht
vaardigheid, in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengenen, die uit 
het geloof van Jezus is." (Eom. 3 : 26.) De volgende 
vijf hoofdstukken verklaren, hoe dit plaats heeft. Eer 
wij die behandelen, is het van gewicht op te merken, dat 
de uitspraak van God is: „dat de mensch door het geloof 
gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet." 
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(Eom. 3 : 28.) Daarom is het ook geen wonder, dat 
iemand, die tracht gerechtvaardigd te worden door 
de werken der wet, nooit vrede en rust voor zijne 
bezwaarde ziel kan vinden ? 

Daarna haalt de Apostel twee gevallen aan, om aan 
te toonen, dat de rechtvaardigmaking altijd geweest is op 
grond van het geloof, en nooit op grond van de werken; 
een duidelijk bewijs van den gevallen toestand des 
menschen, die door sommigen zoo hardnekkig wordt 
ontkend. 

Vooreerst, Abraham. Voor den Jood moest dit een 
ergernis wezen. Al mocht Abraham een volmaakt recht
vaardig en rechtschapen man zijn voor de menschen, 
voor God werd de rechtvaardigheid hem toegerekend 
naar het beginsel des geloofs. Want wat zegt de Schrift? 
Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot 
rechtvaardigheid. (Eom. 4 : 3.) 

Omtrent het woord „toegerekend" moet ik opmerken, 
dat het grieksche woord „Logizomai" een en veertig 
maal in het Nieuwe Testament voorkomt. Negen keer is 
het vertaald door „ denkt gij;" (Eom. 2 : 3 ; 1 Kor. 
13 : 5, 11; 2 Kor. 3 : 5; 10 : 2, 7 , 1 1 ; 12 : 6; Fil. 4 : 8.) 
negen keer door „gerekend;" (Eom. 2 : 2 6 ; 4 : 3 , 5; 
8 : 3 6 ; 9 : 8 ; 1 Kor. 4 : 1 ; Gal. 3 : 6 ; Fil. 3 : 1 3 ; 
Hebr. 3 : 3.) acht keer door „toegerekend;" (Eom. 4 : 6 , 
8, 11 , 22, 23 , 24; 2 Kor. 5 : 19; Jak. 2 : 23.) zes keer 
door in een anderen zin „gerekend." (Luk. 22 : 37; 
Eom. 4 : 4 , 9 , 10; 6 : 11 ; 8 : 18.) Er zijn nog eenige 
weinige andere plaatsen, zooals Markus 11 : 31 en Mar
kus 15 : 28, waar het door geteld wordt vertaald. Maar 
een zorgvuldige vergelijking van al deze Bijbelplaatsen, 
waar het woord wordt gebruikt, doet ons zien, datrtle 
eenvoudige beteekenis van het woord is „gerekend" of 
„beschouwd zoo te zijn," evenals wij het van een jongen 
op school zouden zeggen, dien wij wisten, dat erfgenaam 
van een landgoed was, hoewel hij het nog niet wezenlijk 
in bezit had; toch zouden wij op grond van de geloof-



54 

waardigheid van het testament en de echtheid van het 
document, dien jongen als erfgenaam beschouwen. Vol
gens het beginsel des geloofs, zouden wij het landgoed 
van zijn vader hem toerekenen. Hij is nog niet in het 
bezit, maar wij zouden het hem toch toerekenen, en hem 
behandelen als ware het reeds in zijn bezit. Laten wij 
niet meenen, dat de Schrift leert, dat de gehoorzaam
heid van Christus onder de wet den zondaar wordt 
toegerekend, evenals een nieuwe lap op een oud kleed 
gezet wordt, of evenals iemand, die in een kleedingstuk 
hier een scheur en daar een gat vindt, en die er een 
nieuwen lap opzet, of die met een stuk nieuw leer zijne 
oude schoenen oplapt. De rechtvaardigheid van Christus 
wordt den zondaar niet op die wijze toegerekend om hem 
op te lappen. Het is niet het oplappen van den ouden 
schoen noch het overdekken van het versleten gedeelte 
met nieuw leder. Er is in het geheel van geen 
opknappen of verbeteren sprake; het oude wordt als 
geheel slecht ter zijde gesteld, en iets geheel nieuws 
daarvoor in de plaats gegeven. Ik zou niet zoo dui
delijk spreken, als ik het niet voor noodig hield. (Zie 
Mark. 2 : 2 1 , 22.) 

De gedachte, alsof Christus de wet voor mij volbracht 
heeft, en dit mij tot rechtvaardigheid wordt gerekend, 
zelfs verondersteld dat ik een Jood was, zou geheel ver
keerd zijn, want dit zou mij alleen rechtvaardig maken 
op grond van de vervulling der wet, hetgeen God zegt 
dat onmogelijk is. (Rom. 3 : 20.) De Schrift leert ons 
nergens, dat het leven van Jezus als vervulling van de 
wet den overtreder der wet wordt toegerekend, zoodat 
deze daardoor in staat zou zijn, voor God te staan in 
de rechtvaardigheid, die de wet aanbrengt. Er werd 
veel meer vereischt. Het was voor een heiligen Christus 
niet mogelijk, met een zondig schepsel vereenigd te 
worden. Al had de Heer altijd in onbevlekte rechtvaar
digheid op aarde geleefd, dan zou hij toch alleen hebben 
moeten blijven. De volgende woorden van Jezus doen 
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ons dit duidelijk zien: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u , 
tenzij dat het tarwegraan in de aarde valt en sterft, zoo 
blijft het alleen, maar zoo het sterft, brengt het veel 
vrucht voort." De Heer zelf verklaart, dat deze woorden 
betrekking hebben op zijn eigen dood; indien dus iemand 
het leven wil hebben, dan moet hij Hem in dezen dood 
volgen. De groote dwaling van onze dagen is de meening, 
dat de oude mensch verbeterd kan worden; terwijl God 
zegt, dat het oude als onverbeterlijk ter zijde gesteld en 
iets geheel nieuws in de plaats gesteld is. 

Laat ons nu voortgaan met ons onderzoek van Kom. 4. 
Het is zeer opmerkelijk, dat in negen van de elf plaatsen, 
waar in de Schrift van toegerekende gerechtigheid wordt 
gesproken, gezegd wordt, dat het geloof wordt toegere
kend. Hoe duidelijk stelt dit de hoofdgedachte van dezen 
brief voor: de rechtvaardigheid Gods op grond van het 
geloof. Deze plaatsen zijn Rom. 4 : 3, 5, 9, 10, 22, 23, 
24; Gal. 3 : 6 ; Jakobus 2 : 23. Deze allen spreken van 
het geloof, dat toegerekend wordt tot rechtvaardigheid. 
De twee anderen zeggen, dat de rechtvaardigheid 
zelve toegerekend wordt. „ Welken God de rechtvaar
digheid toerekent zonder werken," en „ten einde ook 
hun de rechtvaardigheid toegerekend worde." (Rom. 
4 : 6, 11.) 

„Abraham geloofde God," lezen wij. Wat geloofde hij? 
Hij geloofde eenvoudig wat God zeide, o m d a t G o d 
h e t z e i d e . Dit is het groote punt, waarop het bij waar
achtig geloof aankomt. Indien ik het eenvoudige woord 
van God niet geloof, tenzij dat de kerk of eenig mensch 
het bevestigt, dan geloof ik God in het geheel niet. 
Abraham had niets dan Gods woord; er was geen kerk, 
om te zeggen dat het zoo was; de wereld was vol af
goderij. Hij kon ook niet op zijn eigen gevoel afgaan. 
Hij zag zijn lichaam niet aan, dat aireede verstorven 
was. En wat zeide God tot hem? In de woorden, die 
God tot hem sprak, in de belofte van het zaad, 
dat komen zou, volgens het beginsel der opstanding, 
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werd aan het geloof de dag van Christus in zijne op 
standing geopenbaard. „(Gelijk geschreven staat, ik heb 
u tot een vader van vele volken gesteld,) voor Hem, 
aan welken hij geloofd heeft, namelijk God, die de 
dooden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, 
alsof zij waren." Dus geloofde Abraham in den God der 
opstanding, naar hetzelfde beginsel als wij; alleen is 
het voor ons duidelijker, daar Christus gestorven is en 
opgestaan. 

Een kort woord over het tweede voorbeeld — David. 
Het is zonder eenige tegenspraak, dat deze man onmo
gelijk kon gerechtvaardigd worden door of volgens het 
beginsel van de onderhouding der wet. Hij had haar 
schandelijk overtreden tegenover de geheele wereld. Op 
wat grond moest hij dan gerechtvaardigd worden? Wel 
op grond van het geloof. Maar waar steunde zijn geloof 
op, of hoever strekte het zich uit ? Ongetwijfeld tot den 
God der opstanding, zooals Petrus zegt. (Hand. 2 :24—34.) 
Paulus zegt hetzelfde. (Hand. 13 : 34—36.) De zeker
heid der opstanding stond David zóó helder voor oogen, 
dat hij zegt: „Maar ik zal uw aangezicht in gerechtig
heid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met uw 
beeld, als ik zal opwaken." (Ps. 1 7 : 15.) Niet dat het 
geloof verdienste had, en dat die verdienste tot recht
vaardigheid werd gerekend. Neen, het geloof kan ver
geleken worden met het gezicht. Het gezicht zou niets 
zijn, zoo er geen licht was; en beiden zouden nutteloos 
zijn, zoo er geen voorwerp was, om te aanschouwen. 
Het geloof is een gave Gods; en God zegt: „Er zij 
licht," en God openbaart door den Heiligen Geest 
het heerlijke voorwerp des geloofs. Het geloof van Abra
ham en David aanschouwde Christus in de opstanding, 
en dit werd hun tot rechtvaardigheid gerekend. Een 
gezegende toestand van rechtvaardigmaking, waarin God 
niet alleen de zonden vergeven heeft, maar waarin Hij 
aan hem, die zich in dien toestand bevindt, de zonde 
nooit toe zal rekenen. 
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Zien wij nu hoe het voorbeeld van Abraham's geloof in 
den God der opstanding op ons wordt toegepast. „Nu is het 
niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het geloof hem 
toegerekend is; maar ook om onzentwil, welken het zal 
toegerekend worden, namelijk dengenen, die gelooven in 
Hem, die Jezus, onzen Heer, uit de doodenopgewekt heeft; 
welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om 
onze rechtvaardigmaking." (Rom. 4 : 23—25.) Het is hoogst 
treurig, dat dit heerlijk gedeelte van het Evangelie 
zoozeer uit het oog is verloren. Hoe kan de rechtvaar
digheid Gods verstaan worden, waar dit het geval is? 
Waar integendeel de rechtvaardigmaking door de opstan
ding verstaan wordt, daar verdwijnt iedere schijn van 
moeielijkheid, omtrent de toegerekende rechtvaardigheid. 
De bewering, dat de rechtvaardigmaking alleen be'tee-
kent vergeving van zonden, verraadt een volkomen 
onbekendheid met de leer omtrent de opstanding. Als 
wij de beteekenis der rechtvaardigmaking in de Schrift 
nagaan, dan zal het duidelijk blijken, hoe onhoudbaar 
en dwaas het is, haar tot de vergeving der zonden te 
willen beperken. David, sprekende tot God, zegt: „Tegen 
U , tegen U alleen heb ik gezondigd, en gedaan dat 
kwaad was in uwe oogen, omdat gij rechtvaardig zijt in 
uw spreken, en rein zijt in uw richten." (Psalm 51 : 6.) 
Als men hier den beperkten zin van vergeving van 
zonden op het woord rechtvaardig wil toepassen, dan 
doet men David zeggen, dat hij gezondigd had, opdat 
God mocht vergeven worden. Vele andere Bijbelplaatsen, 
zooals over de gerechtigheid van Christus in Jes. 50 en 
over de zondaars, die God rechtvaardigden, en zich 
daarom door Johannes lieten doopen, zouden wij kunnen 
aanhalen; maar het bovenstaande is voldoende om aan 
te toonen, dat de bewering, dat rechtvaardigmaking alleen 
vergeving van zonden beteekent, alleen steunen kan op 
een treurige onwetendheid. Ik zou deze opmerkingen 
niet maken, ware het niet, dat het recht verstand van 
het dubbele karakter der rechtvaardigmaking van zulk 
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een groot gewicht is èn voor de rechtvaardigheid Gods 
èn voor het gemeten van den vrede met Hem. 

Wij vinden dat tweeledige karakter in het volgende 
hoofdstuk zeer duidelijk uiteengezet. Ik bedoel de „ r ech t 
v a a r d i g i n g d o o r b l o e d " (vs. 9.) en de „ r e c h t v a a r -
d i g m a k i n g des levens ." (vs. 18.) Rechtvaardiging van 
al hetgeen ik geweest ben, volkomen reiniging van 
zonden; en rechtvaardiging van dat leven, hetwelk ieder 
bezit, die aldus gereinigd werd. De dood van onzen aan-
biddelijken Plaatsvervanger — zijn bloed — voldoet aan 
het eerste. De opstanding van Christus is de bron en de 
rechtvaardiging van het laatste. „ D i e o v e r g e l e v e r d 
w e r d om o n z e z o n d e n en o p g e w e k t om o n z e 
r e c h t v a a r d i g m a k i n g . " De dood van Christus op 
het kruis voor onze zonden is de grond van alles. Dit 
te ontkennen is God tot een leugenaar maken. God zegt 
tot ons: „Want Christns, als wij nog krachteloos waren, 
is te zijner tijd voor de goddeloozen gestorven, Hij 
rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons 
tot God zou brengen." — „Die onze zonden gedragen 
heeft in zijn lichaam op het hout." — „Christus werd 
eenmaal geofferd om de zonden van velen weg te 
dragen." — „Die zichzelven overgaf voor onze zonden." — 
„Hij werd om onze overtredingen verwond." — „De Heer 
heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen."— 
„Christus is voor onze zonden gestorven naar de Schriften." 
Mocht iemand deze dingen ontkennen, hij zal in den 
oordeelsdag ondervinden, dat het geene zaak van opinie 
was. God te gelooven en hetgeen Hij zoo duidelijk heeft 
geopenbaard, is zaligmakend geloof, — het te ontkennen, 
is verdoemenswaardig ongeloof. Daar is geen middenweg. 
Het gezegende werk is volbracht. Christus is gestorven — 
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Laat het oog 
op Hem rusten als onze veiligheid, op Hem, die onze 
plaats als zondaar heeft ingenomen — die om onze over
tredingen verwond is, — die om onzentwille niet gespaard 
kon worden. De liefde van God kon, zoo Hij rechtvaardig 
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wilde zijn iii onze rechtvaardigmaking, zijnen Zoon niet 
sparen. De beker kon niet van Hem voorbijgaan, en het 
geschiedde ook niet. Zoo Darius het hart op Daniël 
stelde om hem te bevrijden tot aan den avond, wat moet 
het dan den Vader niet gekost hebben, toen Hij zijn 
geliefden Zoon in het bange Gethsémané neergeknield 
zag, en Hem aan het kruis zag hangen? O , wel mocht 
de Heilige uitroepen: „Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten?" O, wie kan de liefde van God 
voor ons, arme zondaars, peilen , toen Hij zijnen geliefden 
Zoon niet spaarde? Hij stierf den smadelijken dood des 
kruises; Hij werd begraven; een groote steen werd vóór 
den mond des grafs gewenteld; en, evenals de kuil van 
Daniël, werd het met een ring verzegeld. Dat was het 
einde van alle mogelijke eischen der wet — tot op den 
laatsten tittel of jota vervuld. Om degenen, die onder 
de wet waren , te verlossen , droeg hij aldus haren vloek. 
Om ons Heidenen te verlossen, die zondaren waren zon
der de wet, werd Hij tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

De wet kon niet verder gaan dan de dood, maar God 
kon verder gaan. Waar de wet eindigde, begon God; 
God wekte Hem uit de dooden op; en aldus is Christus 
het begin, de eerstgeborene uit de dooden. (Kol. 1 : 18.) 
Aldus is Christus door zijn gezegend sterven, „het einde 
der wet, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft." 
(Eom. 10: 4.) 

Indien koning Darius zoo uitermate blijde was, 
toen hij des morgens vroeg bij den leeuwenkuil kwam, 
en Daniël uit het midden van de leeuwen als het ware, 
uit de dooden opstond, hoe groot moet dan de vreugde 
van God geweest zijn op dien morgen, toen de vrouwen 
zeer vroeg tot het graf kwamen, en Jezus uit de dooden 
was opgestaan ? Darius verkondigde vrede al den volke, want 
Daniël, die in den kuil des doods was geweest, was levend; 
hij was verhoogd, en zijne vijanden waren in denzelfden 
kuil nedergestooten. Het is zeker een treffend voorbeeld van 
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Gods zegepraal door het kruis van Christus. Daniël was 
levend, en Darius had aan zijne rechtvaardigheid den 
vrijen loop gelaten, door het strikte handhaven van de wet. 

Christus was de eenige, die het leven in zichzelven 
bezat, die het voor de zijnen kon afleggen en het 
wederom nemen. Hij was dood, maar is weder levend — 
Hij stierf voor onze zonden als onze P l a a t s v e r 
vange r -— Hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking 
a l s onze z e k e r h e i d en ons v e r t e g e n w o o r d i 
g e n d H o o f d . „Daarom, gerechtvaardigd zijnde door 
het geloof, hebben wij vrede bij God, door Jezus Christus 
onzen Heer." God heeft Christus tot onzen Plaatsver
vanger gemaakt; Hij heeft Hem zonde voor ons gemaakt. 
En God heeft Hem tot onze zekerheid en onzen Vertegen
woordiger gemaakt, door Hem, als mensch, uit de dooden 
op te wekken, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden. 
Willen wij dezen vrede genieten, dan moeten wij niet bij 
den dood van Christus blijven stilstaan. Deze dood alleen 
zou ons niets baten. Indien Christus niet opgewekt is, 
zoo is uw geloof tevergeefs, zoo zijt gij nog in uwe 
zonden. (1 Kor. 15 : 17.) Maar Hij is opgestaan uit de 
dooden, en is de eersteling geworden dergenen, die ont
slapen zijn. Indien nu God onzen Plaatsvervanger niet 
kon sparen, en tevens toch rechtvaardig blijven, hoe kan 
Hij dan rechtvaardig zijn en ons veroordeelen, nu onze 
Plaatsvervanger volkomen verzoening heeft gedaan voor 
al onze zonden ? en dit zooveel te meer, daar God Hem 
uit de dooden heeft opgewekt, als de borg onzer recht
vaardigheid. Christus is altijd voor ons in dien volkomen 
gerechtvaardigden of gereinigden toestand, en hierin, 
zooals wij straks zullen zien, is de rechtvaardigmaking 
veel meer dan de vergeving der zonden. Veronderstel 
dat een gevangene voor de rechtbank werd schuldig 
verklaard, bijv., aan het stelen van schapen, 't Is mogelijk 
dat hij gratie ontvange; maar zou de rechter hem recht
vaardig kunnen verklaren ? Natuurlijk niet, of hij moest 
het stelen van schapen kunnen rechtvaardigen. Zou hij 
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in het gerechtshof op kunnen staan, en zeggen: „Ik 
verklaar dezen man vrij van alle schuld; en als een 
bewijs, dat er geen vlek aan zijn karakter kleeft, neem 
ik hem bij de hand, en ontvang hem in mijn huis en 
aan mijne tafel." Niemand zou dit kunnen doen, en toch 
rechtvaardig blijven. Werd die kleine jongen, die laatst 
geld uit de lade gestolen had, en vergiffenis ontving, 
omdat het zijn eerste misdaad was, rechtvaardig ver
klaard? Zou er geen onderscheid bestaan tusschen ver
gevingen rechtvaardigmaking? Neem een ander voorbeeld. 
De eigenaar van een grooten winkel stelt tot regel, dat 
de eerste, die in zijne zaak aan diefstal schuldig zal 
bevonden worden, ontslagen wordt. Een jong mensch 
wordt schuldig bevonden. De patroon heeft dien jongen 
man lief — hij heeft geduld met hem; maar kan hij 
hem sparen, en tegelijkertijd zichzelven gelijk blijven 
als eigenaar van den winkel en opsteller van dien regel? 
Welnu, dit is juist de betrekking, waarin God tot den 
mensch stond. De mensch zondigde — werd schuldig — 
God had 4000 jaren in zijne genade geduld met hem. 
Maar kon hij het leven van den mensch sparen, dat door 
de zonde verbeurd was, en toch rechtvaardig blij pen, dat 
is , zichzelven gelijk blijven als Schepper? Onmogelijk, 
tenzij Hij zichzelven verloochende. Maar toen Jezus 
onze zonden op zich nam, en den vloek droeg, alsof Hij 
ze één voor één bedreven had, legde God ze op Hem, 
den Plaatsvervanger, alsof het werkelijk zijne eigen 
Zonden geweest waren; en toen hij ze gedragen had, den 
•dood er voor ondergaan hebbende, was God rechtvaardig 
met Hem uit de dooden op te wekken, nadat Hij Hem 
van die zonden gereinigd had, en zoo is God dan ook 
rechtvaardig met ons er van vrij te spreken, door het 
geloof in zijn bloed. — Nemen wij nog een voorbeeld. 
Iemand is 50 gulden schuldig. Welnu, dan kan er ook 
niet gezegd worden, dat hij niets schuldig is. Maar als 
een ander borg voor hem spreekt, en het volle bedrag 
betaalt, kan er dan niet gezegd worden, dat hij, de man 
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die het schuldig was, nu vrij van schuld is ? Ik kan niet 
inzien, hoe het rechtvaardig zou zijn anders te spreken. 
Indien ik dus zie, dat Christus de schuld van al mijne 
misdaden betaald heeft, het geheele bedrag mijner 
zonden, de verledene, de tegenwoordige en de toekomende; 
en wat meer zegt, dat God Hem uit de dooden heeft 
opgewekt tot mijne rechtvaardigmaking, moet ik dan 
niet zeggen, dat God volkomen rechtvaardig is, als Hij 
mij in Christus voor rechtvaardig verklaart? Voorzeker. 
God is dus rechtvaardig in het rechtvaardigen van den 
zondaar, en zou daarom niet rechtvaardig zijn, als Hij 
hem veroordeelde. Welk een volkomen vrede geeft dit! 
Men zou kunnen zeggen: „dit is alles heel goed voor 
degenen, die een eigen gerechtigheid hebben aan te 
wijzen." O n e e n ! want „God bevestigt zijne liefde jegens 
ons, dat Christus voor ons gestorven is , als wij nog 
zondaars waren. V e e l m e e r d a n , zijnde nu gerecht
vaardigd door zijn bloed, zullen wij door Hem behouden 
worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde, 
met God verzoend zijn door den dood zijns Zoons, v e e l 
m e e r z u l l e n wij, verzoend zijnde, b e h o u d e n wor 
d e n d o o r zijn l e v e n . " (Kom. 5 : 8—10.) Wat kan 
dit tot tweemaal toe herhaalde „ v e e l m e e r d a n " 
beteekenen ? Iets meer dan gereinigd door zijn bloed — 
veelmeer dan verzoend door zijnen dood. J a , dit alles 
volbracht zijnde, zullen wij v e e l m e e r b e h o u d e n 
w o r d e n d o o r zijn l e v e n . " 

Er is een merkwaardige wending in den brief bij dit 
punt. De kwestie des levens wordt nu duidelijk aan het 
licht gebracht. Ten eerste heeft de mensch, daar hij een 
zondaar is, zijn leven verbeurd. De dood is doorgegaan 
tot het geheele geslacht van Adam, daar allen gezon
digd hebben, hetzij zij onder of zonder de wet zijn. 
Welnu, indien de dood aldus geheerscht heeft over het 
geheele geslacht van Adam, hoe kan dan iemand het 
leven bezitten ? De Apostel toont ons aan, dat dit op een 
geheel anderen grondslag moet geschieden — dat het 
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leven uit een geheel andere bron moet voortvloeien — 
namelijk het leven van den opgestanen Christus. Het is 
niet de herstelling van het leven, dat door de zonde 
verbeurd werd — het is er verre boven verheven — 
het kan er niet meê vergeleken worden. „Want indien 
door de misdaad van éénen, de dood geheerscht heeft 
door dien éénen, veel meer zullen degenen, die den 
overvloed der genade, en der gave der rechtvaardigheid 
ontvangen, in het leven heerschen door dien éénen, na
melijk Jezus Christus." (Rom. 5 : 17.) J a , het leven, 
dat de geloovige thans heeft, is de gave der rechtvaar
digheid. God is volkomen rechtvaardig in het mededeelen 
van dit leven, omdat het leven van den onbesmetten 
Plaatsvervanger vrijwillig is overgegeven. Eerst , gerei
nigd door zijn bloed van alle zonde; dan gerechtvaar
digd ; j a , v e e l m e e r gerechtvaardigd door het leven, 
dat een gave is der rechtvaardigheid. „Zoo dan, gelijk 
door ééne misdaad de schuld gekomen is over alle 
menschen tot verdoemenis; alzoo ook door ééne recht
vaardigheid komt de genade over alle menschen tot 
rechtvaardigmaking des levens." (Kom. 5: 18.) Let wel op, 
er wordt hier niet van de rechtvaardiging door het bloed, 
maar van de rechtvaardigmaking des levens gesproken. 
Om nog eens het voorbeeld van den leeuwenkuil tot op
heldering aan te halen, iemand zou hebben kunnen 
zeggen: „Hoe kan deze Daniël in het leven zijn, is hij 
niet veroordeeld om in den kuil der leeuwen geworpen 
te worden." Dan zou Darius hebben kunnen antwoorden: 
„Dit is de Daniël, die in den kuil des doods geworpen is, 
en hij is er uit opgestaan." Hij kan niet meer veroor
deeld worden. Evenzoo is het met den Gezegende, die 
onze plaats heeft bekleed. Hij is veroordeeld; Hij is ge
storven; Hij is begraven; maar Hij is weder opgestaan, 
en de dood heeft geen recht meer op Hem, zelfs niet 
waar het ons geldt. Eenmaal had de dood aanspraak op 
Hem, en Hij heeft volkomen vrijwillig aan al zijne aan
spraken voldaan. Terwijl Adam dus de eerste was van 
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een geslacht van zondaren, die den dood onderworpen 
waren, zoo is Christus, die voor de zijnen gestorven is, 
de eerste van een nieuw geslacht. Zoodat het leven, dat ik 
als geloovige bezit, niet mijn leven is , dat gespaard of 
teruggegeven werd; maar het leven van den opgestanen 
Christus, en daarom een rechtvaardig leven. Zoo zijn 
wij allen, voor zoovelen wij geloovigen zijn, gereinigd 
door het bloed van Christus van al hetgeen wij waren 
als kinderen van Adam; en wij zijn gerechtvaardigd in 
alles, wat wij zijn als kinderen van God in Christus. 
Zoo zijn wij nu v e e l m e e r behouden door zijn leven. 
J a , en wij z u l l e n behouden worden door zijn leven. 
Dit is geheel iets anders dan dat onzekere halve-evangelie, 
dat in de rechtvaardigmaking niets anders ziet dan ver
geving van zonden, en dan de toekomst geheel duister 
en onzeker laat; terwijl het in werkelijkheid na de ver
geving niet anders dan op eigengerechtigheid steunt. 

„Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien 
éénen mensch velen tot zondaars gesteld zijn geworden, 
alzoo zullen ook door de gehoorzaamheid van éénen 
velen tot rechtvaardigen gesteld worden." (Rom. 5 : 19.) 
Ik geloof dat de woorden „zullen tot rechtvaardigen 
gesteld worden," zelfs verder reiken dan onzen tegen-
woordigen toestand, en rechtstreeks doelen op onze 
lichamelijke verandering of opstanding, wanneer wij 
Hem zullen zien en Hem gelijk zullen wezen. Dit stond 
onzen gezegenden Heer voor oogen, toen Hij het kruis 
verdroeg en de schande verachtte. Daarom zit hij nu 
aan de rechterhand Gods, en wacht daar, tot Hij ons 
tot zich zal nemen; zijne onschatbare gehoorzaamheid tot 
den dood heeft alles beslist. Indien men vraagt, wat is 
de rechtvaardigheid, waartoe wij zullen gemaakt worden, 
en die ons nu wordt, toegerekend, dan antwoord ik, „zie 
op naar den verheerlijkten mensch Christus Jezus, op 
wiens gelaat de heerlijkheid Gods schittert. Zoo zullen 
wij ook zijn, mijn medegeloovige, wij zullen Hem gelijk 
wezen. Hij zegt: „De heerlijkheid, die Gij mij gegeven 
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hebt, heb ik hun gegeven." Er kan geen onzekerheid 
daaromtrent bestaan, want God heeft Hem uit de dooden 
opgewekt; en Hij is ten hemel gevaren, en heeft die 
heerlijkheid in bezit als Zoon des menschen, voor ons. 
Is het mogelijk, dat God zijnen Zoon geeft om onze 
zonden op het kruis te dragen, dat Hij Hem opwekt uit 
de dooden tot onze rechtvaardigmaking, en dat Hij ons 
dan ten laatste niet in de heerlijkheid zou brengen? Dit 
is onmogelijk. Gods volmaakte rechtvaardigheid eischt 
juist, dat wij eeuwig met zijnen Zoon leven. Niets kan 
God berooven van de vreugde zijns harten in onze 
eeuwige zaligheid. „Want die Hij te voren gekend heeft, 
die heeft Hij ook te vloren verordineerd, den beelde zijns 
Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene 
zij onder vele broederen; en die Hij te voren verordi
neerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en 
die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook ver
heerlijkt." (Kom. 8 : 29, 30.) Het feit is, dat alles zóó 
door God is samengesteld, dat alles zóó geheel van God 
komt, dat de geloovige niet zekerder zal zijn van deze 
heerlijkheid, wanneer Hij ze reeds deelachtig is, dan hij 
er nu van zijn kan, indien hij gelooft, wat God zegt. 
Overweeg nog deze woorden: „Opdat, gelijk de zonde 
geheerscht heeft tot den dood, alzoo ook de genade zou 
heerschen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, 
door Jezus Christus, onzen Heer." (Rom. 5 : 21.) Welk 
een vooruitzicht, God te zullen aanschouwen in volmaakte 
rechtvaardigheid, volmaakt rechtvaardig in onze recht
vaardiging; en wij daar rechtvaardig, zonder vlek of 
rimpel; en dit alles volbracht door de gehoorzaamheid 
van Christus tot den dood. De woorden van Daniël zijn 
vervuld: „Hij heeft een eeuwige gerechtigheid teweeg
gebracht." Daar dit alles volkomen zeker is, al de ontelbare 
eeuwen eener gelukzalige eeuwigheid door, daarom wordt 
het nu den geloovige toegerekend, gedurende het korte 
tijdstip, dat nog moet verloopen, eer wij tot het volle, 
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blijde genot ingaan. De leer der toerekening of der 
rechtvaardigrekening is dus zoo eenvoudig mogelijk. 
Vooreerst op grond, dat Christus in volmaakte recht
vaardigheid is opgestaan, nadat Hij God verheerlijkt had. 
Het rantsoen van zijn bloed wordt allen, die gelooven, 
toegerekend. Wat door een borg gedaan wordt, wordt 
dengene toegerekend, voor wien het gedaan is. En ten 
tweede, op grond van hetgeen onze Vertegenwoordiger 
in de heerlijkheid is; want hetgeen aan een vertegen
woordiger gedaan wordt, wordt gerekend gedaan te zijn 
aan hen, die hij vertegenwoordigt. Welk een vreugde 
geeft dit aan het hart, dat Jezus in de tegenwoordigheid 
van God heeft leeren kennen. In één woord het is een 
vereenzelviging met Christus in het oog van God; wij 
zijn met Christus gestorven en opgestaan. Dit is de leer 
van Kom. 6. Lees die wonderbare verzen — Bom. 
6 : 3—11.— Niet onze oude mensch wordt door Christus 
behouden of zalig gemaakt, maar hij wordt met Hem 
gekruist en met Hem begraven. Er is geen overeenkomst 
of schikking mogelijk — het oordeel des doods wordt ten 
volle voltrokken. Mijn leven, mijn eigen-ik, de oude 
mensch wordt niet gespaard of verbeterd, maar gekruist. 
Doch is dit alles? O neen! wij zijn ook met Hem 
opgewekt. Als zoodanig beschouwt God ons, en als zoo
danig hebben wij onszelven ook te beschouwen. „Houdt 
het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar 
Gode levend zijt in Jezus Christus, onzen Heer." Dit 
woord „houdt het daarvoor" beteekent hetzelfde als „toe
rekenen" op een andere plaats. Wat is er dus de 
beteekenis van ? Wel dit: veronderstel een vriend zendt 
u een brief om u te zeggen, dat een nalatenschap de 
uwe is geworden; indien gij hem gelooft, dan zult gij 
van dat oogenblik af de erfenis als uw eigendom 
beschouwen. Wanneer het in uw bezit zal zijn, dan zult 
gij het natuurlijk niet meer als uw eigendom behoeven 
te rekenen; gij zult niet langer geloof behoeven te hebben 
in den brief van uw vriend, maar gij zult uwe bezitting 
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werkelijk aanschouwen, Juist op die wijze geloof ik Gods 
Woord, dat op mij toegepast wordt door den Heiligen 
Geest. Ik aanbid den gezegenden Heiland, die zijn bloed 
voor mij gestort heeft. Ik geloof, dat een eeuwigheid 
van heerlijkheid en gerechtigheid in Hem mijn eigendom 
is. J a , mijn eigendom, op grond van de zekerheid der 
rechtvaardigheid Gods. Ik reken, gedurende dezen korten 
tijd van droefheid en strijd, dat al die toekomstige 
heerlijkheid, mijn deel is. God rekent het mij ook toe. 
Hij beschouwt mij als gestorven en opgestaan en ver
heerlijkt, me t C h r i s t u s . En dat is de verlossing Gods. 

Wij zien dus, dat de dood en de opstanding het eind 
zijn van twee dingen, van de zonde en de wet. In het 
zesde hoofdstuk worden wij beschouwd als der zonde 
dood, als gestorven en opgestaan met Christus; en in 
het zevende hoofdstuk, als gestorven aan de wet, — dat 
wil zeggen, zoo wij er onder geweest zijn. En dit alles 
om des te meer het heerlijke, eeuwige leven te open
baren, dat wij in Hem bezitten. 

Verre van ons zij de gedachte, dat dit alles zou zijn, 
opdat wij in de zonde zouden kunnen voortgaan. „Hoe 
zullen wij, die der zonde dood zijn, wederom in dezelve 
leven?" Zoo iemand wenscht in de zonde te blijven leven, 
zoo komt dit daarvan, dat er geen leven in hem is. 
Hetgeen uit God geboren is, moet Hem gelijk zijn. Nu 
is God niet alleen rechtvaardig, maar ook heilig. Zoodanig 
is ook de nieuwe natuur, die uit God geboren is. J a , 
zoodanig is hij, die uit God geboren is. Hetgeen van 
God komt, moet rein zijn. Hoe heerlijk is dat! Terwijl 
onze oude mensch of natuur, die uit deu eersten gevallen 
Adam is, noch rechtvaardigheid, noch heiligheid bezat, 
maar geheel en al zondig was, en als zoodanig in den 
dood van Christus ter zijde gesteld werd, zoo is de 
nieuwe natuur of het leven, dat wij in Christus hebben, 
v a n G o d , en vindt zijn geluk in heiligheid. En is het 
niet zoo, geloovige? Verlangt gij niet naar dien gezegenden 
toestand, wanneer alles onbevlekte rechtvaardigheid en 
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onveranderlijke heiligheid zal zijn? O, hoe spoedig zult 
gij daar in eeuwigheid van genieten ? En n u wordt het 
u in C h r i s t u s reeds toegerekend. 

De rechtvaardigheid Gods werd Abraham dus op grond 
van het geloof toegerekend, daar hij geloofde, dat God 
machtig was zijne belofte te vervullen. Hoeveel te meer 
wordt zij ons dan toegerekend, die gelooven, dat God 
zijne belofte vervuld h e e f t , daarin dat Hij Jezus, onzen 
Pleer, uit de dooden opgewekt h e e f t . Alles is volbracht. 
God is goddelijk rechtvaardig, nu Hij ons van alle zonde 
vrijspreekt, en ons uit de dooden opwekt, ons het leven 
van den eeuwigen Zoon mededeelende, dat daarom het 
eeuwige leven is. Dit leven is onvergankelijk. 

De rechtvaardigmaking is dus een toestand van volkomen 
vrijmaking van alle zonde en van de schenking des eeuwi
gen levens; en dit alles is het gevolg van Gods rechtvaardig
heid, geopenbaard in den dood en de opstanding van 
Christus. Wij worden niet langer beschouwd in onzen ouden 
toestand in Adam, maar als daaraan gestorven, en „in 
C h r i s t u s o p g e s t a a n u i t d e d o o d e n . " 

Er kan geen vergissing plaats hebben. Dit was — 
welke vergissingen de menschen nu ook maken mogen — 
dit was de wijze, waarop de apostelen de blijde boodschap 
van God predikten: door Jezus de opstanding uit de 
dooden. Geen woord wordt er in de Schrift gevonden 
over het verbeteren en oplappen der menschheid. De 
gevallen, zondige menschheid kan niet leven in de tegen
woordigheid der goddelijke heiligheid. Zij wordt geheel 
terzijde gesteld, en de wet, die er toe behoorde, ook. 
En daar wij dus gestorven zijn, zoo is er een einde 
gemaakt aan de zonde, den dood en de wet. De zonde 
zal niet over ons heerschen, omdat wij niet onder de 
wet zijn, maar onder de genade. In hoofdstuk 7 zien 
wij, dat wij niet met twee mannen tegelijk verbonden 
kunnen zijn. Indien wij nog onder de wet leven, of indien 
wij ons op dat standpunt plaatsen, dan kunnen wij niet 
met Christus verbonden zijn. Tot de geloovige Joden te 
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Rome kon de Apostel zeggen: „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.) De kracht om vrucht te 
dragen ligt dus in onze vereeniging met den opgestanen 
Christus. De Apostel toont voorts aan, dat alles, wat 
de wet voor den ouden mensch kan doen, is hem onder 
de slavernij der zonde te brengen — juist het tegenover
gestelde van den toestand van iemand, die door den 
dood en de opstanding verlost is. Het is geheel nutteloos 
om rechtvaardigheid te zoeken in den ouden mensch, 
volgens het beginsel van het onderhouden der wet. Alles 
is in Christus, de verlossing van schuld en oordeel even
goed als de eeuwige rechtvaardigheid voor God, en het 
dragen van vrucht voor de menschen. De geloovige wordt 
dus beschouwd als gestorven en opgestaan met Christus; 
niet langer in den eersten Adam, maar in Christus. 
En zoo wij in Christus zijn, zoo is er geen verdoemenis. 
„Zoo is er dan nu geene verdoemenis voor degenen, die 
in Christus Jezus zijn." (Rom. 8 : 1 . ) 

Dit is veel meer dan bloote vergeving van zonden. 
In Christus te zijn, is te zijn in een toestand, w a a r i n 
g e e n v e r d o e m e n i s b e s t a a t . Er kan geen recht
vaardiging plaats hebben van ons leven in Adam; er 
kan geen verdoemenis plaats hebben van ons gerecht
vaardigd leven in den opgestanen Christus. „De wet des 
geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijge
maakt van de wet der zonde en des doods." (Rom. 8 : 2—17.) 
Lees die verzen zorgvuldig na. Welk een volkomen 
vrijmaking van de wet der zonde en des doods! En 
de rechtvaardigheid van de wet wordt vervuld in ons, 
die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den 
Geest. En dit wordt ons niet alleen toegerekend, maar 
wij hebben den geest der aanneming ontvangen, waardoor 
wij roepen: „Abba, Vader!" Op die wijze verzegelt de 
Heilige Geest ons kindschap. En terwijl Christus in de 
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heerlijkheid de levende getuige is van onze volkomen 
rechtvaardigmaking, getuigt de Geest het ons ook hier 
heneden. 

Indien nu God vóór ons is, voor ons arme zondaren, 
en Hij ons volmaakt rechtvaardigt, wie kan dan tegen 
ons zijn? Het is van het grootste gewicht te zien, dat 

, God vóór ons is. De gedachte, dat God den zondaar 
vijandig was, en dat Christus stierf om Hem met den 
zondaar te verzoenen, in dien zin, alsof Christus Gods 
hart naar den zondaar toe moest keeren, deze gedachte, 
zeg ik, is verschrikkelijk. Zoo Darius over Daniël be
wogen was, hem niet alleen liefhad, maar hem als een 
medelijdenswaardig mensch beschouwde, hoeveel te meer 
was God dan met den zondaar bewogen. J a , God heeft 
de verlossing van den mensch bewerkt. God is de Vriend 
van zondaren. Was het niet, omdat Hij ons liefhad, 
toen wij nog zondaars waren, dat Hij zijnen Zoon heeft 
overgegeven, opdat Hij voor ons zijn kostbaar bloed zou 
storten, dat reinigt van alle zonden? Versta mij hier 
niet verkeerd. Zekerlijk, de onbeschrijfelijke doodsangst 
op Golgotha toont ons, hoe ontzettend afschuwelijk de 
zonde voor God is. Doch aanschouw tevens de heerlijk
heid van het kruis! Oneindige liefde voor den zondaar, 
onbegrensde straf over de zonde. „Hij heeft zijnen eigenen 
Zoon niet gespaard." Het werk van het rechtvaardigen 
des zondaars door de overgave zijns Zoons is de schit
terendste tentoonspreiding van Gods onveranderlijke recht
vaardigheid. Welk een rechtvaardigmaking! „God is het , 
die rechtvaardig maakt, wie is het, die verdoemt? 
Christus is het, die gestorven is; ja , wat meer is, die 
ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die 
ook voor ons bidt." 

Er is geen verdoemenis meer; er is geen scheiding 
meer. Wie is het die verdoemt? Wie kan ons scheiden? 
Hoe kan er verdoemenis zijn? Het oude kind Adams 
bestaat niet meer voor God. Zoolang een misdadiger 
leeft, kan hij verhoord, veroordeeld, ter dood gebracht 
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worden; maar wanneer hij dood en begraven is, kunt 
gij hem niet meer veroordeelen. Zoo is het met den 
geloovige; hij is ter dood gebracht in den persoon des 
Plaatsvervangers; hij is met Hem begraven. Hij bestaat 
voor God niet meer, als een kind van Adam, en daarom 
kan hij geen oordeel meer ondergaan. De Apostel zegt: 
„Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet 
meer ik, (dat is het oude eigen-ik) maar Christus leeft 
in mij; en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef 
ik door het geloof des Zoons van God, die mij liefgehad 
heeft, en zichzelven voor mij overgegeven heeft, ik doe 
de genade Gods niet te niet, want indien de rechtvaar
digheid door de wet is, zoo is dan Christus tevergeefs 
gestorven." (Gal. 2 : 20, 21.) Indien mijn oude mensch 
rechtvaardig had kunnen gemaakt worden, volgens het 
beginsel der wet, of indien God rechtvaardig had kunnen 
zijn, in het rechtvaardigen van de oude natuur, dan 
had Christus niet behoeven te sterven en op te staan, opdat 
ik rechtvaardig zou worden door den dood en de opstanding. 
Mijn leven in Adam is dood door de zonde; mijn leven 
in Christus is eeuwigdurend, omdat het gerechtvaardigd is. 

Hoe staat dit alles met de ervaring in verband? Laat 
de Apostel antwoorden. Lees met aandacht den brief van 
ware, christelijke ervaring, den brief aan de Filippiërs. 
In hoofdstuk 3 zegt de Apostel geen betrouwen te stellen 
in het vleesch, hoe onberispelijk het ook moge zijn. De 
dingen, die hem gewin waren, rekent hij schade; „ja, 
gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om 
de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen 
Heer; om wiens wil ik al die dingen schade gerekend 
heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge 
gewinnen, en in Hem gevonden worde, niet hebbende 
mijne rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die 
door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaar
digheid, die uit God is door het geloof." Hij had den 
opgestanen Christus gezien, wiens heerlijkheid die der 
zon te boven gaat. Vergeleken met Hem was alles schade 
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en drek. Deze opgestane Christus was het eenige voor
werp voor zijne ziel bij het einde van zijne reis door 
deze moeitevolle wereld. Dit is ervaring, geen toerekening; 
vandaar dat hij ziet op de eindelijke zegepraal in heer
lijkheid, „en in Hem wil gevonden worden." Dit is het 
eenige voorwerp voor zijn hart; hiertoe strekte hij zich 
uit. „Opdat ik Hem moge kennen, en de kracht zijner 
opstanding." Het is duidelijk, dat in deze plaats de 
rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof, Christus 
is in de opstanding. Wat was de rechtvaardigheid, die 
toegerekend wordt? Christus in de opstanding. Wat 
was het wit, waarnaar hij jaagde? Christus in de op
standing. Indien Christus er niet was in de opstanding, 
dan was er geen schaduw van hoop voor Paulus. Er 
was geen rechtvaardigheid mogelijk zonder dit, of op 
eenigen anderen grondslag. Zonder dit wist hij niets, 
dat de moeite waard was meê te deelen. Behalve dit 
kende hij geen voorwerp, dat de moeite waard was om 
voor te leven. O , moge deze heerlijke waarheid in onze 
dagen weder verlevendigd worden.' Welk een kontrast 
vormt het met de zelf-verbeterende leerstellingen, die 
gepredikt worden door hen, die deze opstandingsleer 
van het Evangelie niet kennen! Wat is het geloof van 
het Evangelie, dat door den Apostel gepredikt wordt? 
Christus in de opstanding. Hij is onze rechtvaardigheid, 
als opgestaan uit de dooden. Het is alleen in Hem, 
gelijk geschreven is, „maar uit Hem zijt gij in Christus 
Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en recht
vaardigheid, en heiligmaking, en verlossing." (1 Kor. 1:30.) 
Wij hebben niet gemaakt, dat Hij ons toebehoorde. 
Neen, God heeft Hem uit de dooden opgewekt. Hij 
heeft Hem gemaakt tot ons leven, onze gerechtigheid, 
ons alles. Het geheele werk is van God, en daarom 
wordt het de rechtvaardigheid Gods genoemd, of de 
rechtvaardigheid, die uit God is. Welk een volmaakte 
overeenstemming, welk een goddelijke harmonie! God 
volkomen rechtvaardig, en toch mijn Rechtvaardiger. 
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O, welk een schouwspel! God kan den diepst gevallen 
zondaar uit het rijk der duisternis, der zonde en des 
doods brengen en overzetten in het koninkrijk van zijnen 
opgewekten Zoon, in onveranderlijke rechtvaardigheid. 
Want terwijl de vergeving der zonden dikwijls herhaald 
wordt in de Schrift, kan er bij de rechtvaardiging van 
geen herhaling sprake zijn. Hoe zou dit ook kunnen? 
De dood en de opstanding van Christus is de recht-
vaardigmaking van den geloovige; zij behoeft niet, neen! 
zij kan niet herhaald worden. 

Er is nog een uitdrukking, geheel verschillend van al 
degenen, die wij reeds beschouwd hebb en. „Want dien, 
die geene zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 
in Hem." (2 Kor. 5 :21 . ) W i j , r e c h t v a a r d i g h e i d 
G o d s w o r d e n . Dit is een zeer opmerkelijke uitdruk
king. De samenhang zal het duidelijk maken. Christus, 
die voor allen gestorven is, heeft daardoor bewezen, dat 
allen dood zijn, en dat daarom niets, behalve zijn dood, 
hen verlossen kon. Het doel van zijnen dood was, dat 
de verlosten ter eere van God zouden leven, „opdat 
degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar dien, die voor hen gestorven en opgewekt is." 
(2 Kor. 5 : 14, 15.) Daar allen dood waren, kon de ver
schijning van Christus in het vleesch hen niet helpen. 
„Zoo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het 
vleesch; en indien wij ook Christus naar het vleesch 
gekend hebben, nogtans kunnen wij Hem nu niet meer 
naar het vleesch. Zoo dan, indien iemand in Christus is, 
die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet het is alles nieuw geworden; en al deze dingen zijn 
uit God." Er kan niets duidelijkers en treffenders gevon
den worden. Christus tot zonde gemaakt — aan het 
kruis stervende als een offer voor de zonde; dit is het 
einde van al het oude, en van al wat tot mij als doode, 
verloren zondaar behoorde. Aan dat kruis zie ik door 
het geloof het einde van het eigen-ik, en van al wat 
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tot dat eigen-ik behoort. Christus opgestaan uit de 
dooden, is het begin van de nieuwe schepping. „Die het 
begin is, de eerstgeborene uit de dooden." Dit wordt nog 
duidelijker aangetoond in Efeze 1 en 2. Gelijk God 
Christus heeft opgewekt, alzoo heeft Hij ook ons in 
Christus opgewekt, die dood waren in zonden en mis
daden. Voorwaar, Hij heeft ons niet alleen vergiffenis 
geschonken, maar Hij heeft ons ook met Christus in 
den hemel gezet. Deze nieuwe schepping is zoo ge
heel en al van God, dat wij Gods akkerwerk zijn, of 
gelijk in 2 Kor. 5 gezegd wordt: „Opdat wij zouden 
zijn rechtvaardigheid Gods in Hem," namelijk in den 
opgestanen Christus, het begin, de eerstgeborene uit 
de dooden. Wij waren dood in zonden en misdaden; 
maar God heeft ons een nieuw leven geschonken , een 
nieuw bestaan, een nieuwe schepping in Christus, in 
welke nieuwe schepping geen zonde is; die kan er 
niet in zijn; alles is volkomen heiligheid, volmaakte 
rechtvaardigheid. Beschouwd in die nieuwe schepping, 
zijn wij wat God ons gemaakt heeft; want alle dingen 
zijn nieuw en alle dingen zijn uit God, en daarom is de 
geloovige, als opgestaan met Christus, de rechtvaardigheid 
Gods, geheel en al uit God. 

Het is dus op grond van Gods rechtvaardigheid, 
waaraan volkomen voldaan is, dat het Evangelie ge
predikt wordt, God Christus uit de dooden opgewekt 
hebbende. „Zoo zij u dan bekend, mannen broeders! dat 
door dezen u vergeving van zonden verkondigd wordt; en 
dat van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt 
worden door de wet van Mozes, door dezen een iegelijk, 
die gelooft, gerechtvaardigd wordt.t (Hand. 13 : 38.) 

Zoo deze bladzijden in handen van een spottend onge-
loovige mochten vallen, dan zijn de volgende woorden 
hoogst ernstig voor hem: — „Ziet, gij verachters! en 
verwondert u , en verdwijnt: want Ik werk een werk 
in uwe dagen, een werk hetwelk gij niet zult gelooven, 
zoo het u iemand verhaalt." (Hand. 13 : 41.) 
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En voor mijne medegeloovigen zijn deze bladzijden 
slechts een vluchtige blik op de heerlijke nieuwe schep
ping. Gewesten van heilige, geestelijke verrukking strek
ken zich veel verder voor onze oogen uit. Moge het 
Lam u leiden aan de stille wateren en de grazige weiden 
zijner kostbare waarheid, weldra, weldra zult gij opwaken 
en Hem gelijk zijn. O, Hem gelijk te zijn, en dit met 
zekerheid te weten, welk een genade! Even zeker als 
het is, dat Jezus gestorven is en opgestaan, even zeker 
wordt het u nu toegerekend. De rechtvaardigheid Gods 
is thans de uwe op grond van het geloof. Dit in al zijn 
volheid en gezegende gevolgen te genieten, zal weldra 
uw eeuwig deel zijn. Gezegende hoop der rechtvaardig
heid, gelijk de Apostel zegt: „Want wij verwachten 
door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaar
digheid." (Gal. 5 : 5.) Nu door toerekening, straks voor 
eeuwig in het volle genot der aanschouwing. Gezegende 
Heiland, vermeerder ons het geloof! 

c. s. 

De komst des hemelschen Bruidegoms. 
«Doch, broeders! ik wil niet, dat gij onwetende zijt 

van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd 
zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want 
indien wij gelooven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, 
alzoo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, 
met Hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord 
des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de 
toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die 
ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, 
met de stem des archangels, en met de bazuine Gods 
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven 
zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij, die levend over
gebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen 
worden in wolken, den Heer te gemoet in de lucht; en 
alzoo zullen wij altijd met den Heer wezen. Zoo dan 
vertroost elkander met deze woorden." 1 Thess. 4 : 13—18. 

Welk een heerlijke openbaring omtreut de wederkomst 
van Jezus vinden wij in deze verzen! De aanleiding tot 
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het mededeelen van deze openbaring was de droefheid 
der Thessalonikers over de ontslapen broeders. Evenmin 
als de Korinthiërs hadden de Thessalonikers tot daartoe 
de openbaring omtrent de opname der Gemeente ont
vangen. In 1 Kor. 15 zegt Paulus: „Ziet, ik zeg u een 
verborgenheid." Tot op het oogenblik dat de Apostel 
schreef, was de opname der Gemeente voor hen ver
borgen geweest. Hier zegt Paulus: „Dat zeggen wij u 
door het woord des Heeren." In beide gemeenten ge
loofde men in de komst van Christus, en te Thessalonika 
verlangde men vurig naar die komst; maar noch de 
bijzonderheden van die komst, noch het onderscheid 
tusschen de komst van Jezus in de lucht voor de Ge
meente en zijne komst op aarde tot oprichting van zijn 
koninkrijk was hun geopenbaard. Deze openbaring ontvin
gen zij nu. De geloovigen te Thessalonika waren bedroefd 
over de broeders, die ontslapen waren, omdat zij meen
den, dat die nu bij de komst van Christus niet zouden 
tegenwoordig zijn. Zij hadden hen zóó lief, en zij hechten 
zooveel waarde aan de komst van Christus, dat de 
gedachte hun ondragelijk was, dat die ontslapen broeders 
de heerlijke verschijning van Jezus niet zouden bijwonen. 
Dit bewijst duidelijk, dat zij nog niets wisten van de 
opname der Gemeente. Hadden zij die gekend, dan 
zouden zij niet bedroefd zijn geweest. Wij kunnen onmo
gelijk om die reden bedroefd zijn over de ontslapenen, 
daar wij weten, dat zij, evengoed als wij, den Heer te 
gemoet zullen gaan in de lucht. 

De Apostel nu komt hen vertroosten. In de eerste 
plaats zegt hij hun, dat het met de ontslapenen evenzoo 
gaan zal, als het met den Heer Jezus gegaan is. Jezus 
is gestorven en opgestaan, en Hij komt weer. Zoo zal 
het met de ontslapenen ook gaan; zij zijn gestorven, zij 
zullen opstaan en met Jezus komen. „Want indien wij 
gelooven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzoo zal 
ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, met Hem 
brengen." Welk een troost voor de Thessalonikers! De 
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ontslapen broeders zouden evengoed als zij bij de heerlijke 
komst van Jezus op aarde tegenwoordig zijn. „Wees 
niet bedroefd — zegt de Apostel — die broeders zijn nu 
wel gestorven, maar zij zullen opstaan. Denkt slechts aan 
den Heer Jezus zelf: Die is ook gestorven en opgestaan. 
En als Hij weerkomt, dan zal God degenen die in Hem 
ontslapen, met Hem doen komen." Hoe verblijd zullen 
die geloovigen geweest zijn, toen zij dat lazen! Hunne 
belangelooze liefde was bedroefd over het gemis, dat de 
ontslapenen zouden hebben ,• maar nu werd hun hart ver
kwikt en verheugd. 

Doch de Apostel gaat nog een schrede verder. Hij zegt 
hun niet alleen, dat de ontslapenen bij de komst van Jezus 
op aarde met Hem zullen verschijnen; maar Hij deelt 
hun nu mede, dat die ontslapenen met de levend over
geblevenen te zamen den Heer te gemoet zullen gaan in 
de lucht. Dit zou eerst gebeuren. Want om met den Heer 
bij zijne komst op aarde mede te komen, moeten wij eerst 
bij den Heer zijn. En hoe komen wij bij den Heer? Dit 
beantwoordt Paulus in de volgende verzen: „Door het 
woord des Heeren," dat is door een direkte openbaring 
deelt hij hun dit mede. „Wij, die levend overblijven 
zullen tot de toekomst des Heeren, zullen niet voorkomen 
degenen, die ontslapen zijn." Er zijn dus geloovigen, die 
op aarde blijven leven, totdat de Heer komt. Uitdrukkelijk 
zegt de Apostel dit ook in 1 Kor. 15. „Wij zullen niet 
allen ontslapen." Geenszins zullen dus alle geloovigen 
sterven; o neen! er zullen geloovigen blijven leven, totdat 
de Heer komt. Deze zullen niet sterven, maar in een 
oogenblik, in een punt des tijds veranderd worden. De 
geloovigen nu, die levend overblijven zullen tot de komst 
des Heeren, zullen niet afzonderlijk en niet eerder dan 
de ontslapenen in Jezus den Heer te gemoet gaan. O, neen! 
zij zullen niet voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
Gezamenlijk, op hetzelfde oogenblik, zullen zij den Heer 
zien en Hem te gemoet gaan. 

En hoe zal dit geschieden? De Apostel zegt ons dit. 
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De Heer zelf zal nederdalen van den hemel. De geliefde 
Bruidegom komt zelf om zijne bruid af te halen en haar 
in het huis des Vaders te brengen. Hij zendt geen engelen 
om ons te halen; ook geen vurigen wagen met vurige 
paarden, gelijk bij Elia; neen! Hij komt zelf. Zoodra het 
door den Vader bepaalde oogenblik daar is , zoodra het 
laatste lid aan de Gemeente is toegevoegd, verlaat Hij 
zelf den hemel om zijne bruid tot zich te nemen. Hoe 
onuitsprekelijk is zijne liefde voor ons! En waar komt Hij? 
Niet op aarde, maar in de lucht. Als Hij komt om zijn 
koninkrijk op te richten, dan komt Hij op aarde. Maar 
als Hij komt om zijne bruid af te halen, dan daalt Hij 
neer van den hemel en blijft in de lucht, en wij worden 
tot Hem opgenomen in de lucht. En hoe komt Hij? Hij 
komt met een geroep, met de stem des archangels en met 
de bazuin Gods. Die in Christus gestorven zijn, zullen 
opstaan. De stem van den Zoon des menschen doet de 
ontslapenen uit hunne graven verrijzen. Het is de volko
men triumf over den dood. Dan is de dood verslonden 
tot overwinning. Ten teeken daarvan wordt de bazuin 
Gods geblazen. In een oogenblik, in een punt des tijds 
worden al de duizenden en millioenen geloovigen uit hunne 
graven opgewekt in een nieuw, verheerlijkt lichaam. In 
datzelfde oogenblik worden de levend overgeblevenen ver
anderd. (1 Kor. 15.) Hun sterfelijk en verderfelijk lichaam 
wordt eensklaps veranderd in een onsterfelijk en onver
derfelijk lichaam. Dan is de geheele Gemeente bijeen. 
Dan is de bruid gereed. Dan is zij, ook naar het lichaam, 
aan Jezus gelijkvormig Want wij zullen een lichaam ont
vangen , gelijkvormig aan het heerlijke lichaam van Jezus. 
En dan gaan die opgewekte ontslapenen, die veranderde 
levenden, gezamenlijk den Heer te gemoet in de lucht; 
en zullen alzoo altijd met den Heer zijn. 

Hoe heerlijk zal dat wezen! Welk een genade, Jezus 
te zien van aangezicht tot aangezicht, en Hem gelijk te 
zijn! En daar te zijn met alle verlosten! Geen zal er 
gemist worden. De ontslapenen zijn opgewekt; de levend 
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overgeblevenen zijn veranderd; allen zijn te zamen; allen 
aan elkaar en aan Jezus gelijk. En daar verrijzen zij 
van deze aarde, in wolken gehuld, of met wolken bedekt, 
zoodat de wereld hunne opname niet aanschouwt, met 
blij gejubel den Heer te gemoet, om tot in alle eeuwig
heid in zijne gemeenschap, in zijne onmiddellijke nabij
heid te blijven en Hem te omringen. Hoe zal het hart 
der Thessalonikers geklopt hebben van zalige vreugde, 
toen zij deze woorden lazen; hoe zal hun gelaat van 
hemelsche blijdschap gestraald hebben! Voortaan be
hoefden zij niet meer bedroefd te zijn over de ontslapen 
broeders; o neen! hun hart was volkomen gerust gesteld; 
met deze woorden konden zij elkander vertroosten. 

Ook wij mogen dit doen. J a , de prediking van de 
wederkomst van Jezus is een ware vertroosting voor het 
moede pelgrimshart. „Ziet, Ik kom haastelijk!" roept de 
Bruidegom ons toe. „Amen. J a , kom, Heere Jezus!" 
zoo roept de Bruid. Gelukkig voor ons, als wij aan dit 
geroep deelnemen. Lang genoeg is deze zalige hoop en 
verwachting door de Gemeente uit het oog verloren. 
Hebben wij haar leeren kennen, o, dat wij dan vol 
vreugde roepen: Kom! Dat wij dan elkander vertroosten 
met deze heerlijke woorden. Dat wij het elkaar gedurig 
toeroepen: De Heer komt weldra! Wat kan ons hart 
meer verfrisschen en verlevendigen dan het geloof in deze 
zalige komst? Wat maakt ons losser van de aarde? Wat 
kan ons meer vertroosten bij al de moeite en het leed 
dezer aarde? J a , met deze woorden verdrijft men de 
zorgen en de droefheid; lenigt men de smart en het 
lijden; verlevendigt men den moed en het geloof. Roepen 
wij het daarom elkander gedurig toe: „de Heer Jezus 
komt; ja , Hij komt haastelijk!" En moge ons hart tel
kens, bij iedere herinnering daaraan, zeggen: „Amen. 
J a , kom, Heere Jezus!" 
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De volheid van Jezus. 
Ik leg mijn zonde op Jezus, 

Het vlekloos Lam van God: 
Hij wil mij zoo benijden 

Van mijn rampzalig lot. 
Ik breng mijn schuld bij Jezus, 

Opdat Hij in Zijn bloed 
De vele zondevlekken 

Geheel verdwijnen doet. 

Ik zeg mijn nood aan Jezus: 
De volheid woont in Hem, 

Mijn nooden en mijn kwalen 
Verdwijnen op Zijn stem. 

Mijn lasten en mijn zorgen, 
Mijn moeite en mijn verdriet 

Helpt Hij mij altijd dragen, 
En Hij begeeft mij niet. 

Mijn ziel vindt rust bij Jezus, 
Den dierbren Vredevorst, 

Zijn rechterhand omhelst mij, 
Ik leun aan Zijne borst, 

'k Bemin den naam van Jezus, 
Wijl die een geur verspreidt, 

Die 't gansche huis des Vaders 
Vervult met lieflijkheid. 

'k Begeer te zijn als, Jezus: 
Zachtmoedig, nedrig, stil, 

En mij geheel te voegen 
Naar mijnes Vaders wil. 

'k Verlang te zijn bij Jezus, 
Waar 'k zonder zonde en pijn 

Zijn heerlijkheid aanschouwen 
En Hem gelijk zal zijn. 

Hoe heerlijk zal dat wezen, 
Om in alle eeuwigheid 

Dien Jezus daar te aanbidden 
Die dat mij heeft bereid! 

Uw dierbaar kruis, mijn Jezus! 
Zij steeds mijn roem en eer; 

Moog 'k U tot vreugde wezen, 
Totdat Gij komt, o Heer! 
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Jeremia als voorbeeld. 
Het is zeer belangrijk voor ons, acht te geven op de 

werktuigen, die God gebruikt, om zijne raadsbesluiten 
ten uitvoer te brengen. 

Evenals, toen alles door de menschen was bedorven, 
Gods redmiddel alle verstand, ja , al wat de mensch ooit 
had kunnen begrijpen of bedenken, te boven gaat, — een 
redmiddel, waardoor Hij zich rechtvaardig kon betoonen, 
en toch rechtvaardigen degenen, die in Jezus geloo-
ven, — zoo gebeurt het ook dikwijls, dat, als Hij werkt, 

-de uitverkoren werktuigen dezulke zijn, die door den 
mensch ter zijde zouden gesteld worden, als geheel on
geschikt voor den arbeid. Doch diezelfde werktuigen, 
wanneer zij bekwaam gemaakt zijn voor het doel, dat 
God voor oogen heeft, brengen zijne macht aan den dag, 
en strekken tot zijne verheerlijking. 

Hiervan is Jeremia een treffend voorbeeld. Van nature 
schroomvallig en zich terugtrekkende, is hij echter door 
den Heer onverschrokken als een leeuw gemaakt, en 
in staat gesteld om te doen en te ondergaan, waarvoor 
zelfs het moedigste hart zou teruggedeinsd zijn. 

Het is altijd een moeielijke taak vóór den mensch, 
Om tegen het kwaad te getuigen, om de boosheid van 
het geslacht, waaronder wij verkeerön, bloot te leggen, 
«n de zonde van een volk te bestrijden», Alleen de ge
dachte er aan doet ons reeds sidderen. En hoe natuur
lijk is dit; want welke kracht heeft het aarden vat in 
zichzelven? Doch indien de Heer met zulk een vat is, 
indien Hij, hoe zwak en broos het in zichzelf is, zich 
•verwaardigen wil het te gebruiken, dan kan het in zijne 
hand worden „tot een vaste stad, tot een ijzeren pilaar, 
en tot koperen muren." (Jer. 1 : 18.) 

In zulk een toestand wordt men gevoerd tegen den 
stroom van de gedachten en gevoelens der wereld; ja , 
men is gekant tegen de meeningen, de stelsels en de 
gewoonten derzulken, die, wat hunne openlijke belijde-
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nis ook zij, zich echter tegen God stellen, en onder de macht 
en het gezag van den grooten vijand des Heeren staan. 
„De vriendschap der wereld is vijandschap tegen God." 

Het moet altoos een werk des geloofs zijn; en het 
werk des geloofs getuigt van de onmacht van het schepsel 
en van de kracht Gods. Vertrouwen wij op eigen kracht, 
en zijn wij verzekerd, dat wij in onze sterkte zullen over
winnen, dan zoeken wij nergens elders hulp; doch ge
voelen wij, dat de taak, waartoe wij geroepen zijn, ons 
te groot is, dan kunnen wij enkel in de kracht van een 
ander voorwaarts gaan. Wendt het schepsel zich alsdan 
van alle aardsche bronnen af, om alleen op God te zien, 
dan wandelt het door het geloof. En de wandel des ge
loofs is lijnrecht tegen hetgeen de natuurlijke mensch 
voorstelt; een wandel, die zich blootstelt aan hetgeen 
wereldsere omzichtigheid zou vermijden, en juist datgeen 
doet wat men, met het oog op rust en gemak, zulk een 
persoon ten zeerste zou ontraden. 

Zwak en schroomvallig als een kind wordt ons Jeremia 
in hoofdstuk I voorgesteld, toen het profetisch bevel tot 
hem komt. „Ach Heere Heere! zie, ik kan niet spreken, 
want ik ben jong." (vers 6.) Zoo luiden de eerste woor
den van den toekomstigen profeet. Hij staat ontzet over 
de hem opgedragen taak. Een profeet „over de volken 
en over de koninkrijken!" „Ik ben jong," zegt hij. Wist 
dan de Heer dit niet? Voorzeker, want de Heer had 
reeds gezegd: „Eer Ik u in moeders buik formeerde, 
heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voort-
kwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot 
een profeet gesteld." De hem opgedragen last was geene 
opkomende gedachte. Hi j , die Hem tot de volken zond, 
had hem van voor zijne geboorte af voor dit werk ge
formeerd en afgezonderd. Eer Jeremia zijne toekomstige 
loopbaan van profetische bediening betrad, had de Heer 
hem geheiligd en tot een profeet voor de volken gesteld. 

; Deze aankondiging, hoe vertroostend en bemoedigend 
ook voor iemand, die op den levenden God had leeren 
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vertrouwen, bleef zonder uitwerking bij Jeremia. Hij 
was enkel vervuld met zijne zwakheid; die had hij voor 
oogen, die voelde hij; en daarom kon hij geen acht 
geven op de woorden: „Ik heb u gekend, Ik heb u ge
heiligd." Hij maakt tegenwerpingen — „ik ben jong." 
Dit meende hij, dat een gepaste tegenwerping was tegen 
het gehoorzamen aan Gods bevel. Zijn onbekwaamheid 
tot spreken is in zijne oogen een goede reden, waarom 
de Heer hem niet moest zenden; en toch had de Heer 
hem van zijne vroegste jeugd af voor dit werk geformeerd. 

Hoe menigmaal ontmoeten wij soortgelijke wijze van 
handelen bij de kinderen Gods; ja misschien hebben wij 
het bij ons zelven ondervonden. God roept; zijn dienaar 
heeft allerlei tegenwerpingen. Er is een zwarigheid, een 
hinderpaal, dien wij meenen, dat door God is voorbij gezien; 
iets dat werkelijk ons zal beletten om aan zijn^vil ge
hoor te geven. Misschien is het, dat men niet kan spreken, 
of te jong is, gelijk Jeremia, en gelijk Mozes. Op per
soonlijke onbekwaamheid wordt gepleit. Heeft God zich 
dan vergist? Hoe zou dit mogelijk zijn? Hij heeft hem 
gekend. Het is zeer goed van zijn eigen zwakheid door
drongen te zijn — te gevoelen, dat wij uit ons zelven 
niets kunnen doen. „Als ik zwak ben, dan ben ik mach
tig." Doch het is nimmer goed ons gevoel van zwakheid 
als een voorwendsel tot ongehoorzaamheid jegens God 
te gebruiken. Wij kunnen nooit genoeg onze nietigheid 
erkennen, maar behooren evenzeer van Gods algenoeg-
zaamheid bewust te zijn. Gehoorzaamheid aan Hem betaamt 
altijd. God had Jeremia tot een bediening geroepen, 
hoe ongeschikt hij er zich ook toe gevoelde. En onge
twijfeld, naar den mensch gesproken, was hij er ook 
ongeschikt voor. Hadden de menschen iemand moeten 
uitkiezen, dan ware het waarschijnlijk niet Jeremia ge
weest. Isaï dacht er niet aan om David voor Samuël te 
brengen; en Samuël dacht, dat Eliab door Godverkoren 
was; doch zij konden niet aanzitten, voor dat David ge
komen was; en toen die kwam, stond de gezalfde des 

e* 
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Heeren voor hen. Jeremia dwaalde, toen Hij Gods bepaald 
bevel tegensprak. Daarbij, wat had hij er mede gewon 
nen ? Kon hij den Heer van zijn voornemen terughouden ? 
Vroeg of laat zou hij toch moeten gehoorzamen. Jona, 
ontmoedigd over het hem gegeven werk, tracht naar 
Tarsis te vluchten, om de uitvoering er van te ontgaan. 
Door zijne ongehoorzaamheid kon hij het werk vertragen, 
doch niet Gods raad daaromtrent veranderen. Hij moest 
gaau, en ging ook later. Israël in de woestijn deinsde 
terug voor den strijd met de Kanaanieten. De strijd werd 
veertig jaren uitgesteld, doch moest ten laatste plaats 
hebben; en dezelfde vijanden, die de vaderen gevreesd 
hadden, moesten door de kinderen worden overweldigd. 
Jeremia poogt te vergeefs den zin des Heeren te ver
anderen Jer. 14 : 27. „Want de Heer der heirscharen 
had het in zijn raad besloten, wie zal het dan breken!" 
Het gebz-ek van den profeet geeft gelegenheid tot open
baring van de genade des Heeren, die zijnen dienaar 
toestaat om met hem te redetwisten, niet om zijn plan 
te veranderen, maar om door de belofte van zijne hulp 
en bescherming overreed te worden. „Zeg niet: ik ben 
jong; want overal, waarhenen Ik u zenden zal, zult gij 
gaan, en alles, wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken. 
Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, 
om u te redden, spreekt de Heer." (vs. 7, 8.) Is zijne 
jeugd geen geldende verhindering tot Jeremia's profetisch 
ambt, evenmin is zijne onbespraaktheid een beletsel voor 
zijn werk. „En de Heer stak zijne hand uit, en roerde 
mijnen mond aan; en de Heer zeide tot mij: zie, Ik geef 
mijne woorden in uwen mond. Zie, Ik stel u te dezen 
dage over de volken en over de koninkrijken, om uit 
te rukken, en af te breken, en te verderven en te ver
storen; ook om te bouwen en te planten." Welk een 
bevel! Ontzettend voor den natuurlijken mensch, — voor 
het geloof was het Gods wil, en dat is voldoende. 

Doch hiermede eindigt zijn werk niet. Jeremia had 
zijn profetisch ambt aan de volken kunnen volvoeren, 
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zonder nog met de voorwerpen zijner profetieën zelve 
in aanraking te komen, indien hij die profetieën aan de 
verschillende volken door de hand van boden had gezon
den, gelijk hij in sommige gevallen ook deed. (zie Hoofd. 
27 : 2; 51 : 59—64.) Doch hetgeen volgt snijdt alle 
hoop op zoodanige afzondering af. Hij moet voor het 
aangezicht van menschen verschijnen, tegen Juda profe-
teeren, en oordeelen tegen Jeruzalem aankondigen. „Gij 
dan, gord uwe lenden, en maak u op, en spreek tot hen 
alles, wat Ik u gebieden zal: wees niet verslagen voor 
hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangzicht niet 
versla. Want , zie, Ik stel u heden tot een vaste stad, 
en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren tegen 
het gansche land: tegen de koningen van Juda, tegen 
hare vorsten, tegen hare priesteren, en tegen het volk 
van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen 
u niet vermogen: want Ik ben met u, spreekt de Heer, 
om u uit te helpen." (Jer. 1 :17 — 19.) Hier was dus geen 
ontwijken mogelijk. Trad hij terug, dan zou de Heer hem 
voor hunne oogen beschamen; ging hij voorwaarts, dan 
was het om hun haat en tegenstand te ontmoeten. „Zij 
zullen tegen u strijden." Stilstaan was onmogelijk; 
teruggaan buiten kwestie; vooruitgaan was dus hetgeen 
hem te doen stond, en: „zie, Ik ben met u, om u te 
helpen," is het eenige, waarop hij vertrouwen kon, doch 
dit was dan ook het Woord van zijnen God. 

Zijne boodschap moest bestraffing en oordeelen aan
kondigen, hoewel menige uitnemende belofte met die 
aankondiging van toekomenden toorn verbonden was. Er 
zijn menschen, die een zeker genoegen scheppen in het 
kwade te voorspellen, en de oordeelen, die hunne tegen
standers boven het hoofd hangen, te voorzeggen. Ware 
Jeremia een derzulken geweest, dan had hij een tegen
wicht voor zijne moeielijkheden gevonden in het vooruit
zicht van de verwarring en de ellende zijner benauwers. 
Doch hij was iemand van een anderen aard. Wel kon 
bij, volgens het karakter der bedeeling, waaronder hij 
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leefde, om straf voor zijne vijanden bidden (zie hoofd. 
15 : 15); maar wij vinden hem van harte bedroefd over 
het kwaad, dat door zijne tusschenkomst aangezegd werd. 
(Jer. 4 : 19—26; 8 : 18—22; 9 : 1 ; 13 : 17.) Op 
geenerlei wijze kwam dus het profetische ambt met 
zijne natuurlijke geaardheid overeen. Van aard beschroomd, 
huiverde hij tegen den strijd met de boosdoeners; en 
toen hij het woord des Heeren sprak, waardoor hij de 
oordeelen en de ellende, die over zijn volk zouden komen, 
voorspelde, toen leed zijn teeder gemoed er onder, en 
de voorbede, die uit den diepsten grond zijner ziel opstijgt, 
wordt slechts door het herhaalde bevel des Heeren om 
er van af te zien, terug gehouden. (Jer. 7 : 16; 11 : 
14, 15; 1 4 : 11; 15 : 1.) 

Van het begin tot aan het einde zijner bediening, moet 
hij tegenover het goddelooze gedeelte van zijn volk staan; 
j a , zelfs in het huis des konings komen, om d&ar de 
aanstaande jammeren aan te zeggen. Hij wordt gedurig 
vooropgesteld en door den Heer geleid, om een in het 
oogloopende plaats in de geschiedenis van zijn land in te 
nemen. En hoe gedraagt zich Jeremia in dezen door hem 
niet gewenschten toestand? 

Hij begint in het openbaar te handelen met tot het 
geweten des volks te spreken, en tracht hun een begrip 
te geven van de grootheid hunner schuld. Van het tweede 
tot het twaalfde hoofdstuk stelt hij hun hunne ongerech
tigheden voor oogen, die in drie punten opgesomd kunnen 
worden: algemeen bederf, afgoderij, en verbondbreken. 

Van hoofdstuk 2—6 ontvouwt hij hunne algemeene 
bedorvenheid, roepende Jeruzalem in de ooren, dat de 
Heer hen enkel goed gedaan had van het vroegste tijd
stip van hun volksbestaan af. Doch zij hadden Hem 
enkel met ondank betaald, hebbende Hem, de bron van 
levende wateren, verlaten en voor zichzelven bakken uit
gehouwen, gebrokene bakken, die geen water houden. Van 
den Heer hadden zij zich afgewend tot Assyrië; en toen 

*/Assyrië faalde, hadden zij op Egypte voor hulp gesteund. 
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Hunne eer hadden zij veranderd in hetgeen geen voordeel 
aanbracht. Afgoderij was bevestigd met de daarmede ver
bonden ondeugden, waarover de profeet hen bestraft, (zie 
Jer. 2 : 27; 3 : 9 ; 5 : 7—9.) Des Heeren Woord werd 
niet geloofd. (V : 12.) Zij waren oproerig. Alle standen 
waren bedorven. De handelingen Gods in zijne Voorzie
nigheid werkten niets uit. (Jer. 3 : 3.) „Gelijk een 
bornput zijn water opgeeft, alzoo geeft Jeruzalem hare 
boosheid op." (6 : 7.) „Zij schaamden zich in het minste 
niet, wisten niet van schaamrood te worden." „Verworpen 
zilver zouden zij genoemd worden, want de Heer had 
hen verworpen." Te midden van zulk een toestand was 
Jeremia gesteld als „een wachttoren en vesting; opdat 
zij hunne wegen zouden wegen en proeven." 

Van het zevende tot het tiende hoofdstuk wordt Jeremia 
tot de mannen van Juda in het huis des Heeren gezonden, 
om hunne afschuwelijke zonden aan den dag te brengen, 
die gepleegd werden onder het geroep van: „des Heeren 
tempel, des Heeren tempel zijn deze." Zij waren schijn
heiligen, konden stelen, moorden, hoererij bedrijven, 
op de Baals^-altaren wierooken, en toch tot het huis des 
Heeren komen, zeggende, dat zij verlost waren, om al 
die dingen te doen. 

Afgoderij wordt hun verweten, doch daarin waren zij 
niet alleen. De heidenen waren er insgelijks aan schuldig: 
hun wordt daarom een boodschap gezonden door hem, 
„die den volken tot een profeet gesteld was," zeggende: 
„de goden, die den hemel en de aarde niet gemaakt heb
ben, zullen vergaan van de aarde en van onder dezen 
hemel." Daarop volgt een tegenstelling tusschen den 
Heere God en de afgoden, (10:14—15) en oordeelen 
worden afgebeden over de Heidenen; „want zij hebben 
Jakob opgegeten, ja , zij hebben hem opgegeten, en hem 
verteerd, en zijne woning verwoest." 

Maar al was Juda met de heidenen in het algemeen 
aan afgoderij en de daaraan verknochte zonden schuldig — 
ééne zonde was er, die hun alleen eigen was. Zij hadden 
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het verbond verbroken. Dit wordt hun in het elfde en 
twaalfde hoofdstuk verweten. Daarom had God zijn 
huis verlaten, en zijne erfenis laten varen. Het bidden 
van hen zou thans niet baten, (zie 11 : 14.) Doch daarna 
zou de Heer zich hunner ontfermen. Het volk zou her
steld worden; maar degenen, die Hem tot toorn ver
wekt hadden, zouden uitgeroeid worden. 

Nadat deze drie groote beschuldigingen hun ten laste 
gelegd waren, wordt den profeet onder verschillende 
beelden de zekerheid van des Heeren verwerping van 
zijn volk aangetoond. De verdorven gordel aan den oever 
van den Eufraat (Jer. 13) beteeken t de trotschheid, 
die vernederd wordt. „God zal hen in stukken slaan den 
eenen tegen den anderen, zoo de vaders als de kinderen 
te zamen." De Heer zal niet verschoonen, niet sparen, 
noch zich hunner ontfermen. Ter gelegenheid eener 
groote droogte moet de profeet nogmaals leeren, dat de 
Heere nu geene voorbede wil aannemen; en al ware 
het, dat Mozes en Samuël voor zijn aangezicht stonden, 
Hij toch niet naar hen zou hooren. Zwaard, honger, 
dood en gevangenis, ziedaar wat hun deel zou zijn, en 
voor de getrouwen bleef niets anders over, dan zich 
van de goddeloozen af te zonderen. (Jer. 14, 15.) De 
twee volgende hoofdstukken toonen aan, hoe ver die af
zondering gaan moest; niet enkel met het hart moesten 
zij zich afscheiden, maar met der daad. (16:1—8.) 
Voorzeker zulk een pad zal altijd moeielijk zijn, doch 
de getrouwen worden gesterkt door de verzekering van 
den zegen, die steeds rusten zal op hem „wiens ver
trouwen de Heer is ," en den vloek, die dezulken zal 
volgen, die op menschen bouwen. (17 : 5—8.) Des pot
tenbakkers vat, dat onder de hand van den pottenbakker 
verdorven werd, en de kruik, die door den profeet in 
het dal des zoons van Hinnom voor de oogen van eenigen 
der oudsten van het volk, en van de oudsten der pries-

, teren, gebroken werd, maken Gods macht en zijn recht, 
om met zijn volk te doen gelijk Hij wil, aanschouwelijk, 
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en toonen de zekerheid aan, dat zij voor Hem zouden 
verbroken worden, (zie Jer. 18, 19.) 

Hoofdstuk 21—24 treedt in het koninklijke huis van 
David, in deszelfs kastijdingen en in de toekomstige 
heerlijkheid, die zich aan dat huis hecht. Sallum, de 
zoon van Josia, zal niet terugkeeren, noch zijn vader
land weerzien. Jojakim zou met een ezels-begrafenis be
graven worden; Chónia, een veracht en verdorven vat, 
zou in Babel sterven; Zedekia zou kinderloos blijven; 
echter zou het huis van David niet voor altoos afge
sneden worden. „Ziet, de dagen komen, spreekt de 
Heer, dat Ik aan David een rechtvaardige S p r u i t zal 
verwekken, die zal, koning zijnde, regeeren en voorspoe
dig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 
In zijne dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker 
wonen, en dit zal zijn Naam zijn, waarmede men hem 
zal noemen: „DE HEER ONZE GERECHTIGHEID." 
(Jer. 23 : 5, 6.) Doch dit is in het verschiet en nog 
niet vervuld. Hoe geheel verschillend was het tafereel 
ten dage van Jeremia! Te midden der ongerechtigheid 
van koningen, profeten en priesters, komt deze profetie 
als een lichtpunt in de alles omringende duisternis. Al
vorens zij echter verwezenlijkt kon worden, en de heer
schappij der gerechtigheid zou beginnen, moest er een 
algemeen oordeel over de volken plaats grijpen. De 
beker, die eerst door Juda werd gedronken, moest daarna 
door alle volken, en ook door Babel, hetwelk als roede 
door God gebezigd werd om zijne voornemens ten uit
voer te brengen, geledigd worden. Hoofdstuk 25. 

Een ander gedeelte van het boek vangt nu aan. De 
heerschappij, die van Juda geweken was, moest aan 
heidensche handen opgedragen worden, en allen zouden 
er zich aan moeten onderwerpen, omdat God het alzoo 
wilde. De profeet bevindt zich thans in een zeer moeie-
lijken toestand; hij moet zijne landgenooten, die zich 
nog in Judea bevonden, zoowel als degenen, die reeds 
gevankelijk weggevoerd waren, met de natiën rondom 
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het joodsche land, vermanen om zich aan de heerschappij 
van Nebukadnezar te onderwerpen. Doch het zou slechts 
voor een bepaald tijdperk zijn. Later zou Israël hersteld 
worden, en opnieuw zijne eigen heerschers hebben, en 
David, hun koning, in hun midden zijn. Dit is het 
onderwerp van hoofdstuk 26—33. Vervolgens vinden wij 
van hoofdst. 35—45 het verschillende lot opgehelderd, 
dat dengenen, die enkel gehoorzaamheid voorgeven, en 
dengenen die waarlijk gehoorzaamheid betrachten, te 
wachten staat. • Zij, die enkel belijden zonder eenige 
werkelijkheid aan den dag te leggen, worden verdelgd, 
terwijl zij die gehoorzamen het leven behouden. Aan 
Jonadab, den zoon van Rechab, zou geen man worden 
afgesneden, die voor het aangezicht des Heeren stond 
al de dagen; terwijl Baruch's ziel hem slechts tot een 
buit wordt geschonken. De laatste hoofdstukken van 
Jeremia houden zich bezig met voorzeggingen tegen 
eenige volkeren, twee van dewelke nakomelingen van 
Cham, en de overige afstammelingen van Sem zijn. 

Wij zien dus, dal/*SU*;6mia gedurende zijne gansche 
bediening een in het oog vallende plaats moest bekleeden, 
waarvan de gevolgen voor hem zelf niet moeielijk te 
raden zijn. Vier malen is zijn leven in gevaar, (zie Jer. 
11 : 19—21; 26 : 11 ; 36 : 26; 38 : 4.) De tegenstand van 
het volk lost zich niet alleen in dreigingen op. Eens 
stelt men hem in de gevangenis, (hoofdst. 20.) Twee
maal wordt hij in den kuil en in de boeien gedaan; 
en uit den kuil gehaald zijnde, wordt hij in bewaring 
gesteld bij Malchia „in het voorhof der bewaring" tot op 
de inneming van Jeruzalem. (Jer. 37 : 16; 38 : 6, 13; 
39 : 14.) Het boek eindigt met de gevankelijke weg
voering van den profeet naar Egypte, werwaarts hij, 
met het overblijfsel des volks, door Johanan gevoerd 
wordt. Voorwaar, Jeremia was een man van smarte. 
„Wee mij, mijne moeder! dat gij mij gebaard hebt, 
een man van twist, en een man van krakeel den ganschen 
lande! ik heb hun niet op woeker gegeven, ook hebben 
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zij mij niet op woeker gegeven, nog vloekt mij een 
ieder van hen." (Jer. 15 : 10.) 

Welk een plaats voor hem om in te nemen! Van het 
dertiende jaar van koning Josia, tot de vlucht van 
Johanan naar Egypte, dus gedurende een tijdperk van 
meer dan veertig jaren, was Jeremia dus voor zijn 
volk gesteld, hen bestraffende en hen voor de aanstaande 
oordeelen waarschuwende. Bij verschillende gelegenheden 
werd hunne woede zelfs tegen hem openbaar; maar 
toch ten koste van alles bleef hij volharden. Een heerlijk 
voorbeeld van zijne onverschrokkenheid en trouw wordt 
ons in hoofdstuk 26 : 14 gegeven, toen zijn leven door 
de priesters, de profeten en hunne aanhangers onder 
het volk werd bedreigd. E r is geen achteruitgaan, geen 
slaafsche onderdanigheid, geen toegeven bij hem te 
vinden. „Doch ik, ziet, ik ben in uwe handen; doet mij, 
zooals het goed, en als het recht is in uwe oogen." 
Hij is gereed den dood te gemoet te gaan, liever dan 
zijne woorden terug te trekken, of te weigeren wat God 
hem bevolen heeft te zeggen. Hoe verschillend is zijne 
taal nu, van hetgeen wij in hoofdst. 1 lezen. Toen vreesde 
hij voor het aangezicht van menschen; nu vreest hij 
God alleen. Hij spreekt gelijk hem delast is opgedragen, 
en laat de uitkomst aan den Heer over. Jeremia leed 

' veel. Hij leed door het vooruitzicht van de rampen, die 
op zijn land zouden komen; hij leed door het wijzen 
op die rampen, als zij er waren. Hij leed door zijne land-
genooten, die hem met kwaad voor goed, met haat voor 
liefde beloonden. Van den heidenschen Monarch, de 
verwoesting van wiens rijk, en de inneming van wiens 
hoofdstad hij voorspeld had, ontmoet hij niets dan goed
heid. (39 : 1 1 , 12; 40 : 4.) Van zijn eigen medeburgers, 
met uitzondering van een paar schitterende voorbeelden 
als Ahikan en Ebed-Melech, ondervindt hij niets dan 
bitterheid, vijandschap en vervolging. 

Alzoo wordt ons in Jeremia de zwakheid van het • 
schepsel en de kracht, die God kan schenken, voor 
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oogen gesteld. Somtijds faalt hij. Één slechts was er, die 
zoodanig een pad zonder falen kon bewandelen. Slaan 
wij echter het oog op des profeten zwakheden, dan is 
het niet om over hem het oordeel te vellen, noch om 
menschelijke gebreken tentoon te stellen. Zij, die in zulk 
een taak genoegen scheppen, kunnen het doen, zorg 
dragende, dat degene, die zonder zonde is, den eersten 
steen werpe. 

Wat ons betreft, zijne fouten, zwakheid en natuur
lijke schroomvalligheid van karakter geven ons slechts 
gelegenheid, om de kracht Gods des te meer aanschou
welijk te maken; hoe Hij aan het minst geschikte werk
tuig in de oogen van menschen, de bevoegdheid kon 
geven, het grootste werk te verrichten, en hoe de 
schijnbaar meest ongepaste persoon voor zoodanig dienst
werk, krachtdadig in staat kan gesteld worden. 

Dit laatste brengt ons tot de overweging van het 
geheim der uitkomsten, die Jeremia verkreeg. Hij ge
hoorzaamde God zonder aarzelen, en bracht al zijne 
zwarigheden voor Hem met kinderlijken eenvoud. Toen 
hij eerst tot zijn ambt werd geroepen, zagen wij hem 
twijfelingen opperen alvorens te gehoorzamen; later be
gint hij altijd met gehoorzamen, en spreekt dan over 
moeielijkheden. De les van gehoorzaamheid had hij dus 
in het begin zijner bediening geleerd. Zijn wij in die les 
geoefend? Grievend waren hem menigmalen de bood
schappen, die hij moest overbrengen; doch hij brengt ze, 
gelijk ze hem waren gegeven. Van daar zijne stoutmoe
digheid. Verzekerd, dat het Gods Woord was, gaat hij 
den tegenstand van priesters, profeten, koningen en 
volken te gemoet. Onverschillig wie tegenstaat, of wie 
mocht dreigen, spreken moet hij, en hij spreekt. Zie 
hem in het twintigste hoofdstuk, nadat hij uit de ge
vangenis is gehaald, waarin Pashur, de voorganger van 
het huis des Heeren, hem geworpen had, omdat hij de 
verwoesting der stad voorspelde — hij heeft de macht 
van menschen, van wege zijne getrouwheid aan God, 
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ondervonden — doch toen hij den volgenden dag uit de 
gevangenis is gelaten, herhaalt hij de onaangename 
waarheid, beschuldigt Pashur van enkel leugen aan te 
kondigen, en noemt hem deswege „Magor-Missabib." 
Doch zie hem daarna tegenover God. (vers 7—9.) 
„Heer! Gij hebt mij overreed, en ik ben overreed ge
worden; Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt over-
mocht; ik ben den ganschen dag tot een belachen, een 
ieder van hen bespot mij. Want sints ik spreke, roep 
ik uit, ik roep geweld en verstoring; omdat mij des 
Heeren Woord den ganschen dag tot smaad en tot 
schimp is. Dies zeide ik: ik zal zijner niet gedenken, en 
niet meer in zijnen naam spreken; maar het werd in 
mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijne 
beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, maar 
ik konde niet." Voor den Heer ontvouwt hij zijne ge
dachten en zijne vrees. Voor menschen staande is hij 
moedig als een leeuw, den koperen muur en den ijzeren 
pilaar gelijk. Aan God ontboezemt hij zijne klachten, 
belijdt zijn aarzelen, en zegt zijne bezwaren. Hij stort 
zijn hart uit voor den Heer. Dit wekt vertrouwen. Want 
de Heer , voor wien en tot wien hij spreekt, was met 
Jeremia „als een verschrikkelijk held;" daarom kon hij 
betuigen: „mijne vervolgers zullen struikelen en niets 
vermogen; zij zijn zeer beschaamd geworden, omdat zij 
niet verstandiglijk gehandeld hebben; het zal eene eeuwige 
schande zijn, zij zal niet vergeten worden." (vs. I I . ) 

In dit vertrouwen kan hij den Heer prijzen, en anderen 
aanmanen, om het ook te doen, op grond een er besliste 
bevrijding. „ Hij heeft de ziel des nooddruftigen uit de 
hand der boosdoeners verlost." (vs. 13.) Voor Jeremia 
is het pad der gehoorzaamheid het eenige veilige, en 
in het geloof bewandelt hij het. Gehoorzaamheid voert 
hem voorwaarts; het geloof houdt hem staande. Maar 
die weg van gehoorzaamheid brengt hem in geen toe
stand van rust of gemak. Zijne moeielijkheden worden 
er niet in weggenomen; integendeel zij schijnen er als 
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door geschapen te worden. Doch altijd opent gehoorzaam
heid hem den weg, om de zwarigheden te boven te komen. 

In vorige dagen werd aan Israël bij de Roode zee 
het bevel gegeven om voorwaarts te trekken, toen zij 
aan alle kanten ingesloten waren door de zee en door 
de vijanden. Hunne gehoorzaamheid werd daarin op de 
proef gesteld, of zij den Heer vertrouwden om hun den 
weg te openen. Evenzoo was het met Jeremia, en even
zoo is het met al Gods volk. Het eenige veilige beginsel 
is gehoorzaamheid op den grond des geloofs. Jeremia 
had moeielijkheden te trotseeren, leed gevangenschap, 
zijne voeten werden geketend, hij was eenigen tijd in 
een kuil, en zonk diep in het moeras. Dit alles, en nog 
veel meer, onderging hij ter wille zijner gehoorzaamheid 
aan God; maar hij kon den Heer vertrouwen, en 
daardoor elke zwarigheid in het aangezicht zien en 
voorwaarts gaan. Niet, dat zijn geloof niet soms ge
brekkig was, in ditzelfde hoofdstuk hebben wij er een 
voorbeeld van. (zie vers 14—18.) Doch het beginsel, 
dat hem deed handelen, was gehoorzaamheid; en dit 
ondervond hij, dat machtig genoeg was om elke proef, 
waaraan het onderworpen werd, door te staan. Zie hem 
slechts in hoofdstuk 32, toen hem last werd gegeven het 
veld van Hanameël, den zoon van Sallum, zijn oom te 
koopen. Jeremia begrijpt het niet, maar hij koopt het 
land volgens 's Heeren woord. Nadat hij het gekocht 
heeft, vraagt hij den Heer dienaangaande, en de Heere 
God, die altijd het geloof zijner kinderen beantwoordt, 
antwoordt hem met woorden van vertroosting, hem 
sprekende over de zegeningen, die voor het volk, en het 
zoozeer door Jeremia beminde land voorhanden waren. 

Al deze dingen bevatten veel onderricht voor ons. 
Is de profeet gehoorzaam, God vindt hij altijd getrouw. 
Hij had beloofd, dat zijne vijanden de overhand over 
hem niet zouden hebben, en dit werd altijd bewaarheid. 
Zij konden onderdrukken, smart aandoen, dreigen, ge
vangen nemen, het op zijn leven aanleggen, doch nooit 
hem het leven benemen. Pashur zou in Babel sterven. 
Hananja moest sterven in hetzelfde jaar , dat hij valsche-
lijk profeteerde, en hij stierf inderdaad twee maanden 
na de voorspellingen door hem gedaan, omdat hij op
stand tegen den Heer geleerd had. (Hoofd. 28 : 1, 17.) 
Semaja, de Nechlamiet, zou het goede niet zien, dat de 
Heer aan Israël beloofde te doen, noch iemand van 
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zijn zaad hebben, die in het midden des volks zou 
wonen. (Jer. 29 : 32.) Doch 's Heeren belofte aan 
Jeremia „want Ik ben met u , spreekt de Heer, om u 
uit te helpen" faalde nooit. Weinige woorden voorzeker, 
doch hoe vol beteekenis, daar zij Gods tegenwoordigheid 
om hem te verlossen verzekerden. J a , in een vreemd 
land moest hij gaan. Met het overblijfsel zijns volks 
zou Jeremia het lijden der joodsche natie deelen. Doch 
wie kon „het ijzer van het noorden •, of koper verbreken ?" 
(Jer. 15 : 12.) De Heer maakte hem tot een koperen 
muur, die niet kon verbroken worden. 

Een man van smarte was Jeremia voorwaar! En 
evenwel smaakte hij blijdschap, in weerwil van de om
standigheden , en zelfs te midden zijner grootste beproe
vingen. Zijne blijdschap lag in het woord van zijnen 
God. Wat voor het uitwendige oog de oorzaak zijner 
kwellingen scheen, bracht hem juist verzachting aan 
onder dit lijden. „Als uwe woorden gevonden zijn, zoo 
heb ik ze opgegeten, en uw woord is mij geweest tot 
vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben 
naar uwen naam genoemd, o Heer , God der heirscharen." 
(Jer. 15 : 16.) Doch was het woord Gods, door Jeremia 
opgenomen in zijn hart , hem tot een bron van vreugde, 
evenzoo was het hem het middel, waardoor hij zich van 
het kwaad, dat hem omringde, af moest scheiden. „Ik 
heb in den raad der bespotters niet gezeten, noch van 
vreugde opgesprongen; van wege uwe hand heb ik alleen 
gezeten, want Gij hebt mij met gramschap vervuld." 
Als vertegenwoordigende het getrouwe overblijfsel, drukt 
hij hun lijden uit. Maar hoe grievend hun toestand ook 
zij, toch was het de plaats van getuigenis en de sfeer 
van invloed. Hetgeen volgt maakt zulks duidelijk: „zoo 
gij het kostelijke van het snoode uittrekt, zoo zult gij 
als mijn mond zijn: laat hen tot u wederkeeren, maar gij 
zult tot hen niet wederkeeren. Want Ik heb u tegen dit 
volk gesteld tot een koperen, vasten muur, zij zullen wel 
tegen u strijden, maar u niet overmogen, want Ik ben met 
u , om u te behouden, en om u uit te rukken, spreekt de 
Heer! ja! Ik zal u rukken uit de hand der boozen, en Ik zal u 
verlossen uit de handpalm der tirannen." (Jer. X V : 19—21.) 

Wij zien dus, wat het woord des Heeren voor Jeremia 
Was. Volgens dat woord wandelde hij in gehoorzaamheid, 
uit hetzelve ontving hij troost en blijdschap, en door middel 
er van was er scheiding tusschen hem en de zonde, die hem 
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omringde. En wat liet woord des Heeren voor den profeet 
was, behoort het ten allen tijde voor Gods volk te zijn. Is 
het aldus met ons gesteld? Jeremia wandelde niet naar 
zijne eigen gedachten, gevoelens of veronderstellingen. 
Hij wandelde naar het geopenbaarde woord, zoodra hij 
verzekerd was, dat het Gods woord was. Niets anders 
wordt van ons geeischt. Het is op het woord en de leer, 
dat wij acht hebben te geven; op de leer volgens de 
godzaligheid, het woord van Gods genade. Het woord 
maakte scheiding tusschen den profeet en het kwaad, 
dat hem omgaf. Oefent het diezelfde kracht op ons uit? 
Het behoort zulks te doen; want zullen wij in gehoor
zaamheid aan Gods Woord wandelen, dan moet het zijn, 
als afgezonderd van alles, wat er mede in strijd is. Ver
troosting zal er altijd in het Woord gevonden worden, 
door de verzekering van de nabijheid des Heeren, en in 
de blijdschap, welke de waarheden, die Hij het hart 
heeft bekend gemaakt, schenkt aan de ziel, die er zich 
mede voedt; doch scheiding moet er zijn. Hoe menig
maal wordt het lokaas van grooter invloed uit te oefenen, 
ten koste van ontrouw, aangeboden. Te gestrenge gelijk
vormigheid aan het Woord, zegt men, ergert sommigen. 
Een weinig loslaten, een weinig zich naar de mee
ningen van anderen te voegen, zal onzen persoonlijken 
invloed van meer gewicht maken. 

Zoo spreken de menschen, doch hoezeer zijn Gods 
gedachten daarmede in strijd! Dit bewijst ons Jer. 15 : 19 
en 2 Tim. 2 : 21. „Zoo gij het kostelijke van het snoode 
uittrekt, zult gij als mijn mond zijn." „Indien dan iemand 
zich zelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter 
eere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot 
alle goed werk toebereid." Doch hiertoe kunnen alleen zij 
komen, die zich terughouden van alles, wat tegen Gods 
wil is gekant. De Heer geve aan al zijn volk de waar
achtige begeerte om te weten wat dit is, en er naar 
te handelen. Gehoorzaamheid aan Gods wil is de eenige 
bescherming in kwade dagen — zij voert tot afscheiding 
van vele dingen, en is een pijnlijk en moeielijk pad. 
Doch te midden daarvan wordt een vreugde door het 
Woord gesmaakt, welke het hart vroeger niet kende. 
En wij kunnen alleen dan gelukkig, alleen dan sterk 
zijn, alleen dan invloed hebben, als wij door het geloof, 
in kinderlijke gehoorzaamheid aan den geopenbaarden 
wil des Heeren, wandelen. 
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Jezus' liefde en heerlijkheid. 
(Mark. 6.) 

De handelingen van Jezus gade te slaan is onuitsprekelijk 
heerlijk voor ons. Iedere daad zijns levens was een 
openbaring van Gods liefde. „Genade was uitgestort op 
zijne lippen.'' De liefde zijns harten, zijne ontfermende 
goedheid, zijne teedere zorg drukten zich uit in elk woord 
door Hem gesproken, in elke daad door Hem verricht. 
Hij ging het land door, goeddoende. Hij voorzag in alle 
nooden; Hij kwam aan alle bezwaren te gemoet, Zijn 
geduld was onuitputtelijk; zijne bereidwilligheid onveran
derlijk. Hoe meer wij Hem aanschouwen, des te meer 
gevoelt ons hart zich aangetrokken tot Hem, en roepen 
wij met den Psalmist uit: „Gij zijt de schoonste onder de 
menschenkinderen." 

Ook in het tafereel, dat voor ons ligt, (Mark. 6:30 — 44.) 
vinden wij hiervan treffende bewijzen. De twaalf apostelen 
kwamen van hunne reis door het land van Israël terug tot 
Jezus, en boodschapten Hem alles, beide wat zij gedaan 
en geleerd hadden. De Heer had hen uitgezonden in de 
steden van Israël om het Evangelie te verkondigen, en 
had hun macht gegeven om wonderen te doen. En nu, 
na het volbrengen van hunnen last, kwamen zij tot Jezus 
terug, geheel opgetogen over het werk, dat zij verricht 
hadden. Dit blijkt uit Jezus' antwoord. In plaats van hen 
te prijzen, in plaats van te deelen in hunne opgetogenheid, 
zegt Hij : „Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, 
en rust een weinig." Welk een wijsheid! welk een liefde! 
Hoe goed is het, als wij met alle dingen tot Jezus komen. 
Hem kunnen wij onze blijdschap, Hem onze bezwaren 
en moeielijkheden mededeelen. Hij is de rechte man om 
ons terecht te wijzen en te helpen. Hij weet onze opge
togenheid over onzen arbeid te matigen, en ons daardoor 
voor hoogmoed en zelfverheffing te vrijwaren; en Hij kan 
ons ook opheffen, als wij onder het gewicht van zorgen 

en bezwaren dreigen te bezwijken. Gaan wij maar altijd 
iv 7 
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tot Hem. Storten wij maar altijd ons hart voor Hem uit. 
Laat ons niets, niets terughouden. Het zal dienen tot 
onzen onuitsprekelijken zegen. 

Welk een wijsheid van Jezus! Opgetogen over hun 
werk komen de discipelen tot Hem, en vertellen Hem alles 
wat zij gedaan en geleerd hadden. En Hij luistert naar 
hen , Hij laat hen uitvertellen; maar dan, in plaats van 
door blijken van ingenomenheid hunne vreugde te ver
meerderen , zegt Hij : komt in een woeste plaats alleen, 
en rust een weinig. Voorzeker, de Heer verblijdt zich 
in den zegen op onzen arbeid; maar Hij wil niet, dat 
onze ziel schade zal lijden door te groote vreugde. Zoo 
licht verheffen wij ons; ja , spoedig zijn wij ingenomen 
met onszelven; zoo gemakkelijk zien wij de genade 
voorbij, die ons in staat stelde te arbeiden. Doch als wij 
maar tot Jezus komen, dan zijn de gevolgen niet slim. 
Hij weet onze vreugde te temperen; in zijne tegen
woordigheid worden wij klein. In de tegenwoordigheid 
van Jezus kan geen hoogmoed, geen zelfverheffing 
bestaan. 

Maar ook, welk een liefde van Jezus! „Komt gijlieden 
in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig." 
Hoe weldadig is rust na arbeid. En niet alleen het lichaam, 
ook de geest behoeft die rust. Men kan niet altijd door
werken, ook de geest wordt moe en afgemat. Kust is 
noodig om nieuwe krachten, nieuwe frischheid te verza
melen. Welnu, Jezus geeft die rast. Hij zegt nooit: werkt 
maar door. Dit mogen sommige menschen doen, die van 
geestelijke inspanning niet het minste begrip hebben; 
Jezus doet het nooit. Hij zegt na den arbeid: „rust een 
weinig." O, hoe gelukkig! Hoe goed is Hij bekend met 
de behoeften der zijnen, en hoe trouw voorziet Hij daarin. 
In zijne nabijheid komt alles in orde. Hij is vol wijsheid; 
Hij is vol liefde. Laten wij ons slechts door Hem leiden 
en door Hem terecht wijzen, dan zal ons werk gezegend 
voortgaan, zonder dat onze ziel schade lijdt. 

„Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en 
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rust een weinig," zeide de Heer tot zijne discipelen; „want," 
voegt Markus er bij, „er waren velen, die kwamen en 
die gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te eten." 
Rust was daar niet te vinden. Er was zooveel werk, dat 
er aan geen rusten te denken viel. Daarom wilde de 
Heer naar een woeste plaats alleen. Maar zie, wat ge
beurt er? Vond Hij rust in die woeste plaats? O 
neen! Wij lezen: „En de scharen zagen Hem heen
varen , en velen werden Hem kennende, en liepen 
gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts, en 
kwamen hun voor, eu gingen samen tot Hem." Hoe 
treffend! hoe aandoenlijk! Voor Jezus was er geen 
rust hier op aarde. Zocht Hij rust, dan kwam men die 
rust storen. En o ! aanschouw zijne onvergelijkelijke liefde. 
Nauwelijks ziet Hij de schare, of Hij wordt innerlijk 
met ontferming bewogen over hen; want zij waren als 
schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele 
dingen te leeren, tot aan den avond toe. Van de andere 
zijde weggevaren, omdat daar geen gelegenheid was tot 
rusten, zoodat zij zelfs geen tijd hadden om te eten, vindt 
Hij hier nieuwen arbeid in plaats van de gewenschte en de 
gezochte rust. En wel verre van, verdrietig over deze 
stoornis, de schare van zich weg te zenden, wordt Hij 
met innerlijke ontferming over hen bewogen, en begint 
hen te leeren. Ziedaar, de liefdevolle Jezus! Waar behoefte 
is, daar is Hij gereed die te vervullen; waar nood is, 
daar voorziet Hij er in. Nooit weigert Hij te helpen. Nooit 
komt men ter ongelegener ure. Komt men midden inden 
nacht, gelijk Nicodemus, of midden op den dag, gelijk 
de Samaritaansche, Hij is bereid te luisteren en te zegenen. 
Zoekt men Hem op in de woestijn, of maakt men Hem 
wakker op de zee — Hij is gereed te helpen. Treft men 
Hem alleen, of te midden van de schare — Hij heeft een 
luisterend oor en een helpende hand. Zit Hij aan den 
bruilofts-disch, of hangt Hij aan het kruis — Hij is altijd 
dezelfde. Overal, ten allen tijde en onder alle omstan
digheden is zijne liefde onveranderlijk. Welk een genade! 

7* 
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En is Hij nu veranderd? O neen! Het is nog altijd 
dezelfde Jezus. Hoewel verheerlijkt aan Gods rechterhand, 
neemt Hij nog steeds deel aan al ons leed, aan al onze 
zorgen en moeielijkheden. Denk slechts aan zijne woorden 
tot Saulus op den weg naar Damaskus: „Saul, Saul! wat 
vervolgt gij mij!" Denk slechts aan zijn vertrouwelijk: 
„Vrees niet!" tot Johannes op Fatmos. Denk slechts aan 
de kostelijke woorden: „Hij leeft om voor ons te bidden." 
J a , ook nu nog is Hij altijd bereid om naar ons te 
luisteren en ons te zegenen. Nimmer komen wij tever
geefs; nooit ter ongelegener ure. Het is Hem nooit te 
veel, al is het ook honderdmaal op één dag, ons te 
helpen, ons telkens opnieuw te onderwijzen. Zijn Naam 
zij geloofd tot in eeuwigheid! 

Doch de liefde van Jezus gaat nog verder. Toen het 
avond begon te worden, dachten de discipelen, dat het 
nu tijd werd om de schare te laten gaan. Zij kwamen 
tot Jezus, en zeiden: „Deze plaats is woest, en het is 
nu laat op den dag; laat ze van u , opdat zij heengaan 
in de omliggende dorpen en vlekken, en brooden voor 
zich zelven mogen koopen; want zij hebben niet, wat zij 
eten zullen." En wat is het antwoord van den Heer?,, Geeft 
gij hun te eten," zegt Hij; en toen zij vol verbazing 
uitroepen : „Zullen wij heengaan, en koopen voor twee 
honderd penningen brood , en hun te eten geven ! " geeft 
Hij bevel, dat zij de schare zouden doen nederzitten, 
en spijzigt ze allen. Welk een verschil tusschen de disci
pelen en den Meester! Zij wilden de schare laten heen
gaan om voor zich zelf brood te koopen; Hij wil hen 
niet alleen onderwijzen, maar ook verzadigen. Zij richtten 
hunnen blik op de menigte menschen en de geringe 
hoeveelheid spijs, en staan radeloos. Hij slaat zijne 
oogen omhoog, en overvloed van brood is daar voor 
meer dan vijfduizend menschen. Hoe onuitsprekelijk goed 
is de Heer! Onvermoeid had Hij gearbeid; zonder tegen
spreken had Hij zijne rust laten verstoren; met innerlijke 
ontferming was Hij bewogen geworden; woorden van 
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wijsheid en genade waren den gansenen dag tot onder
wijzing eener onkundige schare van zijne lippen gevloeid; 
en nu het avond geworden is , en de menigte honger 
heeft, kan hij het niet van zich verkrijgen hen zonder 
spijs te laten gaan, maar verzadigt hen allen op wonder
dadige wijze. Welk een ontferming! O , hoe gelukkig, 
dat wij zulk een Meester hebben! En merken wij wel 
op, er was overvloed van spijs, er was een onuitput
telijke bron van zegeningen. Slechts vijf brooden waren 
er en twee visschen, en de Heer nam ze, en vermenig
vuldigde ze zoodanig, dat vijfduizend mannen zonderde 
vrouwen en de kinderen verzadigd werden, zoodat er 
twaalf korven vol brood overbleven. Waren er nog meer 
menschen geweest, er zou nog meer brood gekomen zijn. 
Het brood hield niet op, omdat er geen brood meer was, 
maar omdat allen verzadigd waren. Evenzoo was het 
met de olie in de kruik van de weduwe. (2 Kon. 4.) Zoolang 
er ledige vaten waren, vloeide de olie; doch toen er 
geen vat meer in huis of bij de buren was, stond de 
olie stil. E r was geen gebrek aan olie, maar aan ledige 
vaten. Waren er nog duizend maal meer vaten geweest, 
de olie zou altijd gevloeid hebben. Dit is van groot en 
heerlijk gewicht voor ons. Evenzoo is het met de gees
telijke spijs en met de olie des Geestes. Er is een onuit
puttelijke bron. Spijs is er in overvloed; de olie vloeit 
altijd. Als er slechts menschen zijn, die honger hebben, 
en vaten, die ledig zijn, dan is er altijd overvloed. Het 
getal van hen, die gespijzigd en verkwikt moeten worden, 
doet niets ter zake. Het is volmaakt hetzelfde, of er 
duizend of honderdduizend of millioenen zijn, er is nooit 
gebrek, ja, er is altijd over. Twaalf volle korven bleven 
er over, toen allen verzadigd waren. 

Hoe heerlijk voor ons! Nooit behoeven wij dus gebrek 
te lijden. Het geestelijke manna is in overvloed aanwezig; 
de olie des Heiligen Geestes vloeit onophoudelijk, zoodat 
men, evenals Stefanus, vol des Heiligen Geestes kan 
worden. Ontvangen wij dus weinig, zoo ligt het nooit 
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aan gebrek aan spijs, maar aan onszelven, dat wij 
geen ledige vaten zijn. Hebben wij geen honger, dan 
behoeven wij niet verzadigd te worden. Zijn wij vol 
van onszelven, of van de wereld, of van allerlei ijdele 
en nietige dingen, dan kan de olie des Geestes niet in 
ons overgestort worden. Een ledig vat te zijn, is een 
eerst vereischte om met de goederen des heils, met de 
geestelijke zegeningen gezegend te worden. Klagen wij 
dus over koudheid, dorheid of geesteloosheid, dan is de 
reden daarin te zoeken, dat wij niet ledig zijn van ons 
zelven. Dit is hoogst ernstig! Hoe treurig is het iemand 
te zien, die schatrijk is , en als een bedelaar leeft. En 
zoo doen wij, als wij dor en koud en geesteloos zijn. 
Wij zijn rijk aan geestelijke goederen. De schatkameren 
Gods staan voor ons open. God heeft ons gezegend met 
alle geestelijke zegeningen in den hemel is Christus. 
Zijn wij dus dor en koud, dan maken wij bijgevolg geen 
gebruik van onze zegeningen. Welk een droefheid is dit 
voor Hem, wiens vreugde in zegenen bestaat; die zegt : 
doe uwen mond wijd open, en ik zal dien vervullen. 
Ach! wij zijn dikwijls zoo vol van onszelf, dat er voor 
het hemelsche manna en voor de olie des Geestes 
geen plaats is in ons hart. Mochten wij veel behoefte 
hebben of krijgen naar de hemelsche zegeningen, die 
de Heer in zoo milden overvloed over ons wil uitstorten, 
opdat wij met een gelukkig hart onze reis door de 
wereld voortzetten en voleindigen! 

En welk een gezegende plaats namen de discipelen in ! 
Wrelk een heerlijk werk hadden zij te verrichten! Zij 
waren de uitdeelers van de genadegaven des Heeren. 
Jezus brak het brood, en vermeerderde het; doch Hij 
gaf het niet zelf aan de schare; neen! Hij gebruikte 
zijne discipelen als kanalen om zijne zegeningen der 
schare mede te deelen. Wrelk een genade! Slechts vijf 
brooden en twee visschen hadden zij in het begin; en 
daarmee meer dan vijfduizend menschen te willen spijzigen, 
ware dwaasheid geweest. En toch gebeurde het. De Heer 
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maakte hen rijk. Die handvol spijs werd zulk een menigte, 
dat allen verzadigd werden. En zij mochten dien rijkdom 
uitdeelen. Zoo is het ook met ons. Arm in onszelven, 
wil de Heer ons vervullen met de goederen des heils 
en met de olie zijns Geestes, zoodat wij niet alleen voor 
onszelven genoeg hebben, maar ook anderen kunnen 
mededeelen. „Stroomen des levenden waters zullen uit 
zijnen buik vloeien." Hoe groot is ons voorrecht! Uit-
deelers van Gods genadegaven te zijn! Nu reeds in 
een zondige wereld; straks in het rijk van Christus op 
aarde. In het nieuwe Jeruzalem , de Bruid des Lams, 
is de boom des levens, iedere maand zijne vrucht voort
brengende; en de bladeren des booms zijn tot genezing 
der volken; dat wil zeggen: Wij zullen ons voortdurend 
laven en verkwikken aan Gods heerlijke zegeningen, en 
een deel dier zegeningen overbrengen aan de volken 
op aarde. 

Ten slotte nog een woord over den Heer zei ven. Hij 
staat hier voor ons als de Schepper van hemel en aarde. 
Het brood vermeerdert in zijne handen, zoodat er, nadat 
allen verzadigd waren, veel meer overblijft dan er ge
weest was. Hoe treffend en heerlijk, als wij er aan 
denken, dat diezelfde Heer honger leed in de woestijn. 
„Maak van die steenen brood," zegt de duivel. J a , Hij 
had het kunnen doen; wij zien het hier. Maar Hij was 
niet op aarde gekomen om gediend te worden, maar om 
te dienen. Niet voor zichzelven openbaarde Hij zijne 
macht, maar voor de arme menschen, die Hij was komen 
redden. Evenzoo zit Hij hongerig en dorstig aan de 
fonteine Jakobs. Hij maakt geen brood, en verschaft 
zich geen water, maar zendt zijne discipelen naar 
Samaria om spijs te koopen* en vraagt aan de Samari-
taansche: „Geef mij te drinken." Welk een goddelijke 
volmaaktheid! Op aarde gekomen om den wil des Vaders 
te doen, onderwerpt Hij zich aan elke vernedering, aan 
elke ontbering; doch, waar het noodig is om de hongerige 
schare te spijzigen, waar er gelegenheid is om zijne 
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goddelijke liefde te openbaren, daar staat Hij in a. 
zijne goddelijke grootheid en almacht voor ons, en 
maakt brood voor duizenden. J a , waarlijk, Hij is de 
schoonste onder de menschenkiiideren; de schoonste van 
tienduizenden. Hem aanschouwende, en in zijne nabijheid 
vertoevende, zeggen wij met Paulus: „Je gewisselijk, ik 
acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemend
heid der kennis van Christus Jezus, mijnen Heer." 

De christelijke bediening, 
Men beschuldigt ons, dat wij de christelijke bediening 

verwerpen; en wij geven daarop het eenvoudige antwoord, 
dat wij alleen een onchristelijke bediening verwerpen. 

Wij gelooven niet, dat iemand door aanstelling eener 
wereldlijke overheid, of door keuze des volks (eener 
gemeente) in het bezit van zulk een bediening kan 
komen; en hierin ligt de kern der kwestie. Op grond 
van Gods Woord kennen wij noch aan de overheid, noch 
aan de gemeente het recht toe om in deze zaak te be
roepen of te kiezen. God alleen heeft dit recht. Nogtans 
gelooven wij ., dat voor den tegenwoordigen tijd de chris
telijke bediening even noodig is als de wederkomst van 
Christus; en wij zijn er verre van verwijderd de christe
lijke bediening ter zijde te stellen, daar wij vast overtuigd 
zijn, dat zij door God is ingesteld. Wij begrijpen even
wel niet, wat de wil eener overheid of des volks met 
zulk een heilige zaak te maken heeft, welke God alleen 
naar zijnen wil ordent. 

Wij lezen, dat de ten hemel gevaren Heer „sommige 
heeft gegeven tot apostelen, en sommige tot profeten, 
en sommige tot evangelisten, en sommige tot herders en 
leeraars/' Dit, en niet de aanstelling der overheid of 
de keuze der gemeente, is de eenige bron der bediening. 
Wel is waar, beweren sommigen, dat de overheid het 
recht tot' aanstelling, en anderen, dat de gemeente 
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het recht om te kiezen heeft; doch wij ontkennen beiden. 
Christus schenkt de bediening, wanneer en zooals Hij 
het goed vindt; en wee hem, die zulk een bediening 
niet erkent. Wanneer echter, gelijk in zeker geschrift 
wordt staande gehouden, de mensch evengoed het recht 
heeft om zijn eigen leeraar te kiezen, als hij voor de 
rechtbank zijn eigen advocaat, of in ziekte zijn eigen 
dokter mag kiezen, dan is God inderdaad geheel en al 
buitengesloten; en daartegen komen wij op. Als Christus 
een gave verleend heeft, dan is ieder geloovige verplicht, 
hare uitoefening, en door haar het woord van Christus 
te erkennen. 

Het bewijs van de gave eens evangelists is te vinden 
in de door zijne werkzaamheid bekeerde zielen; en de 
gemeente is verplicht zulk een te erkennen. Zijn de leden 
der gemeente in geestelijken toestand, dan zullen zij, 
•wanneer de gave en het bewijs, dat God ze gegeven 
heeft, aanwezig zijn, die erkenning niet weigeren. 
Weigeren zij, dan zondigen zij tegen Christus, die dien 
evangelist gezonden heeft. Iedere menschelijke aanstelling 
of keuze heeft ten gevolge, dat men het oog op iemand 
vestigt, die — hij moge bruikbaar of onbruikbaar zijn — 
aan de overheid of aan de gemeente bevalt, en die als 
de eenige persoonlijkheid moet erkend worden, in welke 
alle gaven vereenigd zijn. ü p deze wijze beweegt zich 
gewoonlijk de geheele dienst om éénen prediker. 

Wij verzetten ons derhalve niet tegen de bediening, 
maar wel tegen hare aanneming door iemand, wiens 
goddelijke zending niet is bewezen; want hoewel de 
een of andere gave bij iemand aanwezig zijn kan, zoo 
bezit hij toch niet alle gaven. Als iemand klaarblijkelijk 
als evangelist geroepen is, mag hem dan daarom de bedie
ning van herder of leeraar tevens toevertrouwd worden, 
waartoe hij misschien niet de minste bekwaamheid bezit ? 
Misschien heeft hij de gave om te leeren, terwijl hij vol-
Strekt geen gave heeft om te leiden; — kan hij dan als 
fierder der kudde worden aangesteld 't Waarlijk, wij bekla-
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gen diep de aanstelling van een predikant — hij moge goed 
of slecht zijn — voor het geheele werk der bediening. "Wat 
is het gevolg van zulk een aanstelling? Men maakt de 
uitoefening der verschillende gaven in de gemeente ge
heel onmogelijk. En is de zoogenaamde „inwendige 
zending" iets anders dan een poging om de groote 
gebreken in de inrichting der genootschappen, welke 
zich kerken noemen, te verbeteren ? 

De grond, waarom wij de bediening in de tegen
woordige bedeeling voor bepaald noodzakelijk houden, 
vinden wij in de woorden: „God was in Christus, de 
wereld met zichzelven verzoenende, hunne zonden hun 
niet toerekenende, en het woord der verzoening in ons 
leggende." (2 Kor. 5.) Derhalve het verzoenen der wereld, 
het niet toerekenen der zonden en het vestigen der be
diening waren de drie dingen, welke God in Christus 
beoogde. Onder de Joden was dit zoo niet; zij waren 
uit kracht van geboorte een volk, aan hetwelk als 
zoodanig wetten gegeven waren. Toen God echter in 
Christus als een verzoenend God verscheen, was de 
bediening noodig als het middel, om dit doel van G od 
ten uitvoer te brengen. 

De bediening is derhalve het kenmerkende karakter 
van de tegenwoordige bedeeling. Gods genade moge soms 
de gaven, zooals bij de apostelen, opwonderbare wijze in 
één persoon vereenigd hebben, gewoonlijk zijn zij in 
verscheidene vaten verdeeld. Zij dienen tot nut der ge
meente; en deze is verplicht ze te erkennen. Doet zij 
dit niet, dan ontkent zij het recht van Jezus, om deze 
gaven ten nutte der gemeente uit te deelen, welk recht 
Hij even noodzakelijk moet bezitten als de macht, door 
welke Hij als Verzoener vergeven kan en de zonden 
niet toerekent. Ieder, die verzoend is, is toebereid, en, 
in zooverre hij bekwaam is, verplicht, den onwetenden 
de heerlijkheid van Christus als Verzoener te verkondigen. 
Er zijn er , die de bijzondere gave hebben om het 
evangelie te verkondigen; en het spreekt vanzelf', dat 
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niet de gemeente, maar de wereld de plaats is voor de 
uitoefening van die gave, Niemand heeft het recht in de 
gemeente te spreken, als God hem geen gaven gegeven 
heeft tot opbouwing der Gemeente. Voor de natuur is 
hier geen plaats; zij heeft in Christus haar dood gevon
den. Buiten Christus is zij dood in zonden en misdaden; 
haar doel is eeuwige vernietiging. Wij kunnen den 
vijandigen zondaar geen ander recht toestaan, dan dat 
hij verloren is. Christus heeft alle rechten en alle macht. 
Nooit geeft de genade het recht, in de gemeente te 
spreken, als het niet dient tot opbouwing der broeders. 
Deze zullen spoedig ontwaren, of zij door iemand ge
sticht worden of niet. In het laatste geval is de onbe
kwaamheid des sprekers, al bezat hij ook de wijsheid 
van een koning van Tyrus, (Ezech. 2 8) volkomen bewe
zen, want de Heilige Geest spreekt altijd ten nutte 
dergenen, tot wie Hij spreekt. 

Wel is waar, kunnen de toestanden zóó slecht zijn, 
dat de menschen de gezonde leer niet meer willen ver
dragen ; en in dit geval is er geen ander hulpmiddel dan 
de tusscbenkomst der barmhartigheid, die de een of andere 
begaafde persoonlijkheid zendt, om de dwalenden terecht 
te brengen. De gemeente heeft het recht, uit iedere 
bediening, waartoe God een broeder tot hare opbouwing 
begiftigd heeft, nut te trekken. Wien deze gave ontbreekt, 
moet natuurlijk zwijgen, want het is God, die alleen kan 
zegenen, en Hij zal dit voorrecht daarin bewijzen, dat 
Hij zijne gaven geeft, aan wien Hij wil. Als iemand op 
bijzondere wijze door God met kennis en wijsheid is 
toegerust, om de zielen in liefde te verzorgen, en met 
bekwaamheid om de ongeregelden in de kracht des 
Heiligen Geestes te bestraffen, en de listen des duivels 
aan het licht te stellen, dan zal zijne gave om de kudde 
"van Christus te weiden spoedig erkend worden, en het 
geestelijk gedeelte der gemeente zal spoedig toebereid 
zijn, zich eer te veel dan te weinig vast te klemmen aan 
hem, die tot leiding, troost en steun is gegeven. 
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Wie een gave van God ontvangen heeft, is verplicht 
die gave naar de hem geschonken maat uit te oefenen, 
hetzij in engeren, hetzij in wijderen kring. Alle gaven 
zijn ten nutte der geloovigen; geen enkele kan worden 
gemist. De een heeft een woord der wijsheid, de ander 
een woord der kennis — alles is door God gegeven 
tot opbouwing der gemeente. Hoe kunnen wij evenwel 
deze gaven genieten, als zij niet in beoefening gebracht 
worden? Het is zeker, dat Christus rekenschap zal vra
gen van ieder talent, dat Hij gegeven heeft. Ieder is 
alzoo verantwoordelijk voor de hem verleende gave. En 
waar de Heilige Geest wordt erkend en geëerd, daar 
zullen de zielen der geloovigen in de kracht der genade 
en der gemeenschap rijkelijk gezegend worden. 

Wij erkennen derhalve de christelijke bediening; 
maar wij bestrijden, op grond der Schrift, dat zij zich 
in de handen bevindt van hen, die gelooven gerechtigd 
te zijn, haar aan iemand naar hun goedvinden toe te 
vertrouwen. Zijn er geloovigen, die een gave bezitten 
van een bepaald karakter, zoo is het hun plicht, die te 
besteden door van tijd tot tijd een woord tot nut der zielen 
tot hen te richten. Zijn er anderen , die door Gods genade 
ondervindingen tot besturing en leiding der gemeente 
verzameld hebben, zoo zullen de heiligen door den Geest 
van God geleid worden, om zich tot hun eigen nut aan 
hen te onderwerpen; ja , allen zullen aan elkander onder
worpen zijn. Waar de Geest der genade en der liefde 
aanwezig is, daar zal alles goed gaan; waar die niet is, 
daar zal het kwaad zich spoedig vertoonen, indien de 
Heer niet in zijne ontferming tusschenbeide treedt door 
de zending van iemand, die de ongeregelden waarschuwt 
en de tegensprekers tot zwijgen brengt. De Heer zal voor
zeker aan de gemeente geven al wat zij behoeft, hoewel Hij 
ons somtijds tot ons bestwil daarop laat wachten, om ons 
te leeren, dat wij van Hem afhankelijk zijn. Indien wij onze 
oogen op Hem vestigden, dan zouden wij zeker niet zoovele 
moeielijkheden ontmoeten, want de Heer zou dan meer, ik 
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zou zeggen, op een zichtbare wijze voor ons werkzaam zijn. 
Ik moet hier nog bijvoegen, dat, hoewel iedere 

bediening of iedere gave een zegen voor de Gemeente is, 
en erkend moet worden, het nogtans het voorrecht is 
van twee of drie Christenen — als dit namelijk niet in den 
geest eener secte geschiedt — zich in den Naam van 
Jezus te vergaderen om het brood te breken, al moge 
onder hen geen bediening of gave aanwezig zijn. Zij 
bezitten als Christenen dit voorrecht, Alle gaven zijn 
ten nutte der heiligen, en moeten met vreugde aan
genomen en tot de dienst aangewend worden; maar 
geenszins mogen zij met het altijd blijvende voorrecht 
der gemeenschap en der plichten onder elkander, als het 
bestendige deel der geheele vergadering, verwisseld wor
den. Het is, helaas! zoover gekomen, dat men de aanstel
ling van een herder en leeraar in de gemeente voor 
noodzakelijk houdt. Dit is een duidelijk bewijs van 
den afval der gemeente. De bediening behoeft geen 
bevestiging ten aanschouwe der wereld of door de 
wereld; en toch maakt men dit in onze dagen tot voor
waarde, om een zoogenaamde geestelijke te zijn. In dit 
geval treden de teekenen des afvals — de vereeniging 
van de gemeente met de wereld — duidelijk aan 't licht; 
en het standpunt van een geestelijke in dezen zin ver
afschuwen en verwerpen wij ten zeerste. Alleen de 
natuur of het vleesch — hiervan zijn wij ten volle over
tuigd — heeft zulk een standpunt lief. De vrijheid om 
in de gemeente te mogen dienen, hangt alleen af van 
de bevoegdheid, welke Christus verleent, en daarom is 
hare erkenning door de Gemeente een van het 

hoogste gewicht. Is de Geest van God tegenwoordig, 
dan zal Hij alles schenken, wat tot de bediening noodig 
is, en de dwaling aan het licht brengen en wegdoen. 
Als wij spreken van een bevoegdheid tot dienen in de 
gemeente, dan is het zeker een groote verantwoordelijk
heid, deze overeenkomstig Gods Woord uit te oefenen; en 
zonder twijfel zal Christus rekenschap vragen en onze 
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nalatigheid oordeelen. Iedere erkenning door de gemeente 
is aan hare plaats; doch op dezen weg kan nooit de be
voegdheid tot dienen verleend worden. Deze bevoegd
heid komt van Christus; en de gemeente heeft haar 
alleen te erkennen. 

God werkt, trots onze zwakheid en dwaasheid, door 
zijne macht veel dieper en machtiger dan de eigen-
willige orde der menschelijke inrichtingen dit vermag te 
doen. Moge Hij ons bereidwillig maken, om op zijnen 
tijd en op zijne wegen voor iedere gave en besturing 
des Heiligen Geestes te wachten! Zijn Geest is de 
onbeperkte Heerscher, en zal zich als zoodanig open
baren , niettegenstaande alle hinderpalen, welke de 
mensch Hem in den weg legt. Hij verbreekt al de 
menschelijke inrichtingen en instellingen, en spot met 
al hunne bepalingen. Hij gaat zijn weg tot bekeering 
van zondaren en tot opbouwing der geloovigen. J a , 
wij zijn ten volle overtuigd, dat de Heer , als wij 
geduldig en onderworpen zijn, nog veel meer zegen 
zal geven, dan wij tot nu gezien hebben. Met alle 
vrijmoedigheid erkennen wij dus allen, die de Heer 
bekwaam gemaakt heeft in de gemeente te dienen, en 
verblijden ons in elke gave, welke Christus tot nut en 
opbouwing zijner gemeente gegeven heeft. Maar met 
evenveel vrijmoedigheid verwerpen wij iedere mensche
lijke aanstelling of roeping — moge die uitgaan van de 
overheid of van de gemeente, daar zoo iets in lijnrech
ten strijd is met de Heilige Schrift en met de orde des 
Heiligen Geestes. Niemand heeft het recht in de rechten 
van Christus en van den Heiligen Geest te treden. De 
gave en de bediening komen van Christus alleen; en de 
Heilige Geest geeft ze aan wien Hij wil. De geloovigen 
hebben niets anders te doen, dan deze gaven dankbaar 
aan te nemen en zich door dezelve te laten dienen. 

J. N. D. 
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Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
1 Kor. 15: 29 — 32. — Om deze woorden van Paulus 

recht te verstaan, moet men opmerken, dat vers 20 tot 
2̂ 8 een tusschenzin is, waarin de Apostel de aanstaande 
gebeurtenissen beschrijft, welke met de opstanding van 
Christus en van de geloovigen in betrekking staan. Vs. 
29—32 staat dus in verband met vs. 18 en 19 — vs. 29 met 
vs. 18 en vs. 30—32 met vs. 19. Indien Christus niet is 
opgewekt, dan, zegt Paulus in vs. 18, zijn ook verloren 
die in Christus ontslapen zijn. „En wat zullen dan zij doen, 
die voor de dooden gedoopt worden, indien de dooden 
ganschelijk niet opgewekt worden? waarom worden zij 
Voor de dooden ook gedoopt ?" Men denke aan een leger 
soldaten, dat in slagorde geschaard is. De vijandelijke 
kogels nemen gansche rijen weg; doch gedurig komen 
nieuwe rijen voor de gesneuvelden in de plaats. Zoo 
werden door de vervolgingen honderden Christenen weg
genomen; doch telkens kwamen nieuwe voor hen in de 
plaats. Zij, die bekeerd werden en zich lieten doopen, 
namen, als het ware, de plaats dier martelaren in, en 
konden alzoo gezegd worden, zich voor de dooden, d. L 
in plaats der dooden, te laten doopen. Welk een dwaas
heid zou dit zijn, wil Paulus zeggen, indien de dooden 
niet opgewekt worden. Door den doop de plaats dier 
martelaren in te nemen, in het vooruitzicht weldra 
eveneens gedood te worden; welk een onzin, indien de 
dooden niet opgewekt worden ! 

Zoo ook, „indien wij alleenlijk in dit leven op Christus 
zijn hopende, zoo zijn wij de ellendigste van alle 
menschen." (vs. 19.) „Waarom zijn wij ook alle uur 
m gevaar." Het leven van den Christen was een ge
vaarlijk leven; hij was alle uur in gevaar gevangen 
genomen en ter dood gebracht te worden. Paulus was 
alle dag in stervensgevaar; (vs. 31) hij had te Efeze, 
als het ware, tegen de beesten gevochten, toen zij als 
«rullende leeuwen twee uren lang riepen: „Groot is de 
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Diana der Efezeren." Welk een dwaasheid dit alles te 
verdragen, als men niet het vooruitzicht heeft uit de 
dooden te worden opgewekt! Voorwaar, dan was het beter 
geen Christen te zijn. Dan is de Christen de ellendigste 
van alle menschen. Hier op aarde vervolgd, gehaat, 
bespot, ter dood gebracht, en dan na den dood geen 
opstanding! Neen! laat ons dan liever eten en drinken, 
want morgen sterven wij. 

Hebr. 7 : 1—11. — Melchizédek is een voorbeeld, een 
type van Christus, zoowel in zijn naam als in zijn ambt. 
Zijn naam beteekent „koning der gerechtigheid," en hij 
was koning van de stad Salem, d. i. koning des „vredes." 
Zijn ambt was koning en priester. Evenzoo is Christus 
koning en priester. En als priester is Hij naar de 
ordening van Melchizédek, niet naar de ordening van 
Aaron. Melchizédek was de eenige in zijn geslacht, die 
priester was — vóór hem en na hem was niemand priester. 
Met het oog hierop wordt van hem gezegd, dat hij was 
„zonder vader, zonder moeder, zonder geslacht-rekening, 
noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende." 
Niet als mensch, maar als priester had hij geen geslacht-
rekening. Zijn vader was geen priester, en zijn zoon 
volgde hem niet op in het priesterschap. Evenzoo is het 
met Christus. Hij was uit den stam van Juda, „op welken 
stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap." 
(vs. 14.) Christus was de eenige in zijn geslacht, die 
priester was; en daarom was hij naar de ordening van 
Melchizédek. Na Hem is niemand priester, en daarom 
is Hij priester in der eeuwigheid. 
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Job en zijne vrienden, 
i. 

Het boek Job beslaat een zeer bijzondere plaats in 
de Heilige Schrift. Het heeft een geheel eigenaardig ka
rakter, en leert ons dingen, die in geen ander gedeelte 
der Schrift geleerd worden. Het is. geenszins onze be
doeling, om hier de echtheid en de goddelijke inspiratie 
van dit kostelijk boek te bewijzen. Wij nemen die als 
bewezen aan, en ontvangen dit boek, evenals alle an
dere boeken des Bijbels, uit Gods hand tot zegen en 
onderricht van zijn volk. Ook willen wij ons hier niet 
inlaten met een onderzoek naar den schrijver van dit 
boek, hoe belangrijk dit ook zijn moge. Voor het doel, 
dat wij beoogen, is dit onnoodig. Wij wenschen name
lijk eenige opmerkingen te maken over de wegen, die 
God houdt met een geloovige ziel, om haar van alle 
eigengerechtigheid en eigenwaan te bevrijden. Dit toch 
was de bedoeling van God met de moeielijke en zware 
wegen, waarin Hij zijnen knecht Job bracht. 

De eerste verzen van het boek deelen ons mee, w i e 
J o b w a s , w a t hij h a d , en w a t hij d e e d . — „Er 
was een man in het land Ur , zijn naam was Job ; en 
die man was oprecht, en vroom, en Godvreezende, en 
wijkende van het kwaad." Ziedaar wie Job was. — „En 
hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 
Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie 
duizend kemelen, en vijf honderd juk ossen, en vijf hon
derd ezelinnen; en zijn dienstvolk was zeer veel, zoodat 
deze man grooter was dan al die van het Oosten." Zie
daar wat Job had. — „ E n zijne zonen maakten maal
tijden * En het geschiedde, als de dagen der maal
tijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen hei
ligde, en des morgens vroeg opstond, en brandofferen 
offerde naar hun aller getal; want Job zeide: misschien 
hebben mijne kinderen gezondigd, en God in hun hart 
gevloekt." Ziedaar wat Job deed. 

xv 8 
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Welk een buitengewoon man staat hier voor ons! Hij 
was oprecht, vroom, Godvreezende en wijkende van het 
kwaad. Gods hand had hem daarbij aan alle kanten als 
't ware omtuind, en zijn pad met de rijkste zegeningen 
bestrooid. Hij bezat al wat zijn hart begeeren kon — kin
deren , rijkdom, eer en aanzien van allen, die hem om
ringden. J a , wij kunnen wel zeggen, dat de beker zij
ner aardsche zegeningen overvloeiende was. 

Doch het was noodig, dat Job beproefd werd. Hij 
kende zichzelven niet. Eigengerechtigheid heerschte op 
den bodem zijns harten. Dit blijkt reeds uit hetgeen hij 
deed voor zijne kinderen. „Misschien hebben mijne kin
deren gezondigd," zegt hij. Hij schijnt er niet aan te 
denken, dat hij-zelf kon gezondigd hebben. Een zied, 
die zichzelven oordeelt — een verbroken hart, dat zich 
van zijn eigen toestand, van zijne neigingen en vatbaar
heid voor het kwaad bewust is, zou zeker om eigen 
zonden en eigen behoefte aan een brandoffer gedacht 
hebben. Deze eigengerechtigheid van Job moest open
baar, en voor hemzelven duidelijk worden. De wortel 
des kwaads in zijn eigen hart moest worden ontbloot. 

Job was zeer zeker een oprecht geloovige, een le
vend gemaakte ziel, een wedergeboren mensch. Dit 
is boven allen twijfel verheven. Het eerste vers leert ons 
dit duidelijk, en bovendien hooren wij het uit den mond 
des Heeren zelf. God zegt tot den satan: „Hebt gij wel 
acht gegeven op mijn knecht Job? W a n t n i e m a n d is 
op de a a r d e ge l i j k hij, e e n m a n o p r e c h t en 
v r o o m , G o d v r e e z e n d e en w i j k e n d e v a n he t 
k w a a d . " Wij moeten dit wel in het oog houden; want 
zonder dit kunnen wij de bedoeling en de lessen van dit. 
heerlijke boek onmogelijk begrijpen. 

Maar hoewel Job een oprecht geloovige, een knecht 
Gods was, zoo had hij nooit goed zichzelven leeren ken
nen. Hij kende zijne algeheele bedorvenheid en boosheid 
niet. Hij had niet geleerd te zeggen : „Ik weet dat in 
mij, dat is in mijn vleesch, geen goed woont." Als een 
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treffend bewijs hiervan behoeven wij slechts het 29ste 

hoofdstuk te lezen. Dat hoofdstuk behelst een roerend 
klaaglied over het vervlogen licht en de verdwenen groot
heid van vroeger dagen; en doet ons zien, welk een 
diepe wortel van zelfbehagen er in het hart van dezen 
gewaardeerden en beminden dienstknecht Gods aanwe
zig was, en hoe deze wortel gevoed werd door de be
wijzen van Gods welbehagen, waarmee hij omringd was. 
Luisteren wij slechts naar hetgeen hij zegt: 

„Och of ik ware, gelijk in de vorige maanden, gelijk 
in de dagen, toen God mij bewaarde! Toen hij zijne 
lamp deed schijnen over mijn hoofd, en ik bij zijn licht 
de duisternis doorwandelde; gelijk als ik was in de da
gen mijner jongheid, toen Gods verborgenheid over mijne 
tent was; toen de Almachtige nog met mij was, en 
mijne jongens rondom mij; toen ik mijne gangen wiesch 
in boter, en de rots bij mij oliebeken uitgoot; toen ik 
uitging naar de poort door de stad; toen ik mijnen stoel 
op de straat liet bereiden. De jongens zagen mij, en 
verstaken zich, en de stokouden rezen op en stonden. 
De oversten hielden de woorden in, en leiden de hand 
op hunnen mond. De stem der vorsten verstak zich, en 
hunne tong kleefde aan hun gehemelte. Als een oor mij 
hoorde, zoo hield het mij gelukzalig; als mij een oog 
'zag, zoo getuigde het van mij. Want ik bevrijdde den 
'ellendige, die riep, en den wees, die geen helper had. 
De zegen desgenen, die verloren ging, kwam op mij; 
en het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik be
kleedde mij met gerechtigheid, en zij bekleedde mij; 
'mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed. 
'Den blinden was ik tot oogen, en den kreupelen was 
,ïk tot voeten. Ik was den nooddruftigen een vader; en 
4et geschil, dat ik niet wist, dat onderzocht ik. En ik 
verbrak de baktanden des verkeerden, en wierp den roof 
üit zijne tanden. En ik zeide: ik zal in mijn nest den 
geest geven, en ik zal de dagen vermenigvuldigen als 
het zand. Mijn wortel was uitgebreid aan het water, en 
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dauw vernachtte op mijn tak. Mijne heerlijkheid was nieuw 
bij mij, en mijne boog veranderde zich in mijne hand. 
Zij hoorden mij aan, en wachtten en zwegen op mijn 
raad. Na mijn woord spraken zij niet weder, en mijne 
rede drupte op hen, want zij wachtten naar mij, gelijk 
naar den regen, en sperden hunnen mond open, als naar 
den spaden regen. Lachte ik hun toe, zij geloofden het 
niet, en het licht mijns aangezichts deden zij niet neder-
vallen; verkoos ik hunnen weg, zoo zat ik bovenaan, 
en woonde als een koning onder de benden, als een die 
treurigen vertroost, maar nu lachen over mij minderen 
dan ik van dagen, welker vaderen ik versmaad zou heb
ben, om bij de honden mijner kudde te stellen." 

Voorwaar dit zijn opmerkelijke woorden! Tevergeefs 
zoeken wij naar eenige uiting van een verbroken en ver
brijzeld gemoed. Geen enkel bewijs van zelf-verfoeiing, 
zelfs niet van wantrouwen aan zichzelven. Geene enkele 
uitdrukking van gekende zwakheid en onwaardigheid. In 
den loop van dit ééne hoofdstuk komt Job meer dan 
veertigmaal op zichzelven terug, terwijl hij slechts vijf 
maal van God gewaagt. Dit doet ons denken aan 
Rom. 7, waar het „ i k " ook de hoofdrol speelt, met dit 
groote verschil evenwel, dat in Rom. 7 het „ i k " een 
ellendig, zwak, onwaardig schepsel is tegenover de hei
lige wet Gods, terwijl in Job 29 het „ i k " een zeer 
belangrijk, invloedrijk persoon is, bewonderd, ja , bijna 
aangebeden door allen, die hem kenden. 

Job moest van dit alles ontdaan worden; en als wij het 
29ste met het 30ste hoofdstuk vergelijken, dan zullen 
wij ons eenigszins kunnen voorstellen, hoe pijnlijk dit 
ontdaan worden voor hem moet geweest zijn. E r ligt een 
bijzondere nadruk op de woorden „maar nu''. Job maakt 
een treffende tegenstelling tusschen zijn verleden en zijn 
tegenwoordig bestaan. In het dertigste hoofdstuk is hij 
nog wel met zichzelven bezig, maar, o, welk een ver
andering! Dezelfde menschen, die hem vleiden in den dag 
des voorspoeds, behandelen hem met minachting ten dage 
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zijns ongeluks. Zoo gaat het altoos in deze arme, trouw-
looze, bedriegelijke wereld; en het is noodig voor ons dit 
bij ervaring te ondervinden. Vroeg of laat moeten wij 
allen de ongenoegzaamheid van de wereld inzien — de 
veranderlijkheid van hen, die heden roepen „Hozanna" 
en morgen „kruis hem, kruis hem." Op den mensch is 
niet te rekenen. Alles is goed en fraai, zoolang de zon 
schijnt; maar wacht slechts tot de snerpende rukwinden 
van den winter zich doen gevoelen, dan zult gij onder
vinden , in hoe ver op al die schoone, menschelijke belof
ten en betuigingen gebouwd kan worden. Toen de ver
loren zoon veel goederen had, vond hij velen, die 
er deel aan wilden hebben; doch toen hij alles verteerd 
had, gaf niemand hem iets om zijn honger te stillen. 

Evenzoo ging het met Job in hoofdst. 30. Doch men 
bedenke wel, dat er nog meer noodig is, dan ontdaan te 
worden van het eigen-ik, en overtuigd te worden van het 
nietige en bedriegelijke der wereld. Iemand zou dit al
les kunnen doormaken, en de uitkomst er van zou toch 
louter verdriet en teleurstelling kunnen zijn. Ja, werke
lijk, het zou tot niets anders kunnen voeren, indien het 
hart niet Gode nabij gebracht werd. 

Doch er is meer noodig dan van het eigen-ik ontdaan, 
en van het nietige en bedriegelijke der wereld overtuigd 
te worden. Indien het hart niet in Gods tegenwoordig
heid gebracht wordt, en zijne algenoegzaamheid niet in 
God heeft gevonden, dan zal de wisseling der fortuin het 
troosteloos maken, en de ontdekking van de nietigheid 
en veranderlijkheid der menschen het met bitterheid ver
vullen. Dit lezen wij in Jobs wanhopige taal in hoofdst. 
30 : „Maar nu lachen over mij minderen dan ik van 
dagen, welker vaderen ik versmaad zou hebben, om bij 

de kinderen mijner kudde te stellen Zij waren 
honden der dwazen en kinderen van geen naam; zij 
waren geslagen uit den lande, maar nu ben ik hun sna
renspel geworden, en ik ben hun tot een klapwoord. Zij 
hebben een gruwel aan mij, zij maken zich verre van 
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mij, ja , zij onthouden het speeksel niet van mijn aange
zicht. Want Hij heeft mijn zeel losgemaakt, en mij be
drukt; daarom hebben zij den breidel voor mijn aange
zicht afgeworpen. Ter rechterhand staat de jeugd op , stoo-
ten mijne voeten uit, en banen tegen mij hunne verderfelijke 
wegen. Zij breken mijn pad af; zij bevorderen mijne ellen
de; zij hebben geen helper; zij komen aan als door een 
wijde breuk, onder de verwoesting rollen zij zich aan." 

Welke taal! Enkel klaagliederen over vervlogen groot
heid en bijtende schimpwoorden tegen zijne medemenschen! 
Maar Job ging nog verder; want hij vervloekte werkelijk 
den dag zijner geboorte. „Daarna opende Job zijnen mond, 
en vervloekte zijnen dag. Want Job antwoordde en zeide: 
De dag verga, waarin ik geboren ben, en de nacht, 
waarin men zeide: een knechtje is ontvangen." (hoofdst. 
3:1—3.) Zou Job zóó gesproken hebben aan het eind van 
dit boek ? Stellig niet. Toen hij zich bevond in de tegen

woordigheid van God, toen was er een einde aan de 
zelfzucht van hoofdst. 29 en aan de bitterheid van hoofdst. 
30 , toen dacht hij er niet meer aan den dag zijner ge
boorte te vervloeken. 

Het is dus duidelijk, dat het doel van dit boek is, ons 
in de geschiedenis van Gods leidingen met een geloovige, 
zóó vroom en godvruchtig als J o b , de noodzakelijkheid 
te leeren van een verbrijzeld gemoed en een verbroken 
hart. Gods doel met Job was, hem van zijne eigen-ge-
rechtigheid te ontdoen, hem van alle zelfvertrouwen te 
spenen, en hem alleen te doen vertrouwen op Gods goed
heid en genade. En dit moet, vroeg of laat, bij ons allen 
plaats hebben. Bij sommigen gebeurt dit vóór hunne 
bekeering; bij anderen volgt het daarna. Doch hoe dit 
ook zij, het moet eenmaal gebeuren. Het „eigen-ik" moet 
geoordeeld worden voor God. Men moet zichzelven leeren 
verafschuwen. Wij kunnen dit op tweeërlei wijze leeren: 
door in gemeenschap met God te wandelen, of door de 
omstandigheden waarin wij komen. Het licht openbaart 
de duisternis. Wandelen wij met God, dan zullen wij in 
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zijn licht onze eigen duisternis en verdorvenheid ont
dekken , en onszelven verafschuwen. Doch wandelen 
wij niet in gemeenschap met God, dan moet God ons 
door moeielijke wegen doen gaan en ons bittere ervaringen 
doen maken, opdat wij langs dien weg onszelven zouden 
leeren kennen. Daar Hij ons liefheeft, kan Hij ons niet 
aan onszelven overlaten; en, hoewel dit zeker pijnlijk 
voor Hem is, moet Hij vele treurige dingen over ons 
doen komen. Zoolang wij niet onze algeheele onmacht in 
ieder opzicht erkennen, kunnen wij de vertroostende 
waarheid niet verstaan, dat Christus ons van God 
gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking 
en verlossing. En ten koste van alles wil God ons dit 
leeren, opdat „geen vleesch voor Hem zou roemen," en 
wie roemt, zou roemen in den Heer. „Want , zoo zegt 
de Hooge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont, 
en wiens naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in 
het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en 
nederigen geest is , opdat Ik levend make den geest der 
nederigen, en opdat Ik levend make het hart der ver
brijzelden." (Jes. 57 : 15.) 

Het grootste gedeelte van ons lijden en van onze 
moeielijke wegen is noodzakelijk, omdat deze gezindheid 
des harten ons ontbreekt. Het is verwonderlijk te zien, 
welke vorderingen wij maken in ons huis, in de ge
meente , in de wereld, ja in ons gansehe leven, als het 
eigen-ik ten onder gehouden en geoordeeld wordt. Duizend 
dingen, die ons anders in vuur en vlam zetten, worden dan 
in hunne nietigheid erkend. Wij zijn dan in staat smaad 
en beleedigingen te verdragen, beschimping en miskenning 
over het hoofd te zien, onze luimen, grillen en voor-
oordeelen te onderdrukken, toe te geven, waar geen 
gewichtige beginselen op het spel staan; j a , door onze 
goede werken de leer van onzen God en Zaligmaker te 
versieren. Helaas! hoe menigwerf is het gansch anders 
met ons gesteld. Hoe dikwijls openbaren wij een onbuig
zame stijfhoofdigheid! Hoe menigmaal staan wij op ons 
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recht! Hoe dikwerf hebben wij ons eigen belang op het 
oog, en zoeken wij onszelven of strijden voor onze eigen 
meeningen! Dit alles toont duidelijk, dat ons eigen-ik 
niet in de tegenwoordigheid van God geoordeeld is. 

God wil l e d i g e v a t e n hebben. Hij heeft ons te lief 
om ons in onze hardheid en onbuigzaamheid te laten 
voortgaan; en daarom houdt Hij het voor noodig ons 
allerlei beproevingen te zenden, ten einde ons in dien 
zielstoestand te brengen, waarin Hij ons tot zijne eigen 
eer kan gebruiken. De wil moet gebroken, zelfver
trouwen en zelfbehagen tot op den wortel afgesneden 
worden. De Heer maakt daartoe van alle omstandigheden 
en toestanden, waarin wij komen, en van de menschen, 
waarmede wij in het dagelijksche leven te doen hebben, 
gebruik, om ons hart te onderwijzen en onzen wil 
te buigen. 

Dit alles wordt ons in het boek Job op duidelijke 
wijze voor oogen gesteld. Kennelijk had Job een grondige 
zifting noodig. Had hij er geen behoefte aan gehad, dan 
zou de liefderijke en genadige Heer hem niet door 
zulke zware beproevingen geleid hebben. Niet voor niets 
liet Hij den Satan toe, vergiftige pijlen op zijnen trouwen 
dienstknecht af te schieten. Wij kunnen met de volste 
zekerheid zeggen, dat de Heer zeker zulk een reeks van 
ellende niet zou toegelaten hebben, als de toestand van 
Job zulks niet dringend noodzakelijk had gemaakt.; God^ 
beminde Job met een volmaakte liefde; maar het was/ 
tevens een verstandige en trouwe liefde — een liefdei, 
die tot in het binnenste drong, en daar een diepen zede-
lijken wortel van boosheid ontdekte, welken Job nog nim
mer gezien en daarom ook niet geoordeeld had. Welk 
een genade met zulk een God te doen te hebben! Welk 
een genade, aan de handen toevertrouwd te zijn van 
Hem, die geen moeite ontziet, om alles wat Hem 
mishaagt, in ons te verbreken, en zijn heerlijk beeld in 
ons te openbaren. En het is een zaak van het hoogste 
gewicht, dat God zelfs den duivel als werktuig tot 
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tuchtiging van zijn volk kan gebruiken. Wij zien dit 
evenzeer in de geschiedenis van den apostel Petrus, als 
in die van den aartsvader Job. Petrus moest gezift 
worden, en de satan werd voor dit doel gebruikt. „Si-
mon! Simon! ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd 
om te ziften als de tarwe." Ook hier was een gebiedende 
noodzakelijkheid. Er was op den bodem van Petrus' hart 
een wortel van zelfvertrouwen, die bereikt moest wor
den — en zijn getrouwe Meester zag de volstrekte noodza
kelijkheid in, om hem door een allertreurigste en pijnlijke 
ervaring te doen gaan, opdat deze wortel aan den dag 
zou komen en geoordeeld zou worden. Het werd den 
satan vergund hem door en door te ziften, opdat hij nooit 
meer op zijn eigen hart zou vertrouwen, maar alle zijne 
dagen voorzichtig zou voortwandelen. God wil een ver
broken en verbrijzeld gemoed hebben, zoowel in een 
aartsvader als in een apostel. Alles moet klein gemaakt 
en onderworpen worden, opdat de goddelijke heerlijkheid 
met steeds toenemenden luister moge schijnen. Had Job 
dit groote beginsel verstaan —• had hij het goddelijk doel 
begrepen, hoe geheel verschillend zou hij zich dan ge
dragen hebben! Doch hij moest, gelijk wij allen, een 
ernstige les leeren; en de Heilige Geest heeft ons het 
verhaal geschonken van de wijze, waarop die les ge
leerd werd, opdat wij daarmee ons voordeel zouden doen. 

I I . 

„Er was nu een dag, als de kinderen"Gods kwamen, 
om zich voor den Heer te stellen, dat de satan ook in 
het midden van hen kwam. Toen zeide de Heer tot den 
satan: vanwaar komt gij ? En de satan antwoordde den 
Heer en zeide: van om te trekken op de aarde, en 
van die te doorwandelen. En de Heer zeide tot den 
satan: „hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? 
Want niemand is op aarde gelijk hij, een man oprecht 
en vroom, godvreezende en wijkende van het kwaad. Toen 

8* 
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antwoordde de satan den Heer, en zeide: is het om niet, 
dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining ge
maakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij 
heeft rondom? Plet werk zijner handen hebt Gij geze
gend en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. 
Maar toch strek uwe hand uit, en tast aan alles wat hij 
heeft; zoo hij U niet in uw aangezicht zal vloeken!" 

Welk een blik slaan wij hier in de boosaardigheid van 
den satan! Welk een treffend bewijs van de wijze, waarop 
hij de wegen en werken van Gods volk gadeslaat! Hoe 
goed kent hij het menschelijk karakter! Welk een gron
dige kennis bezit hij van 's menschen geestelijken en ze-
delijken toestand! Wat is het vreeselijk in zijne handen 
te vallen! Hij ligt altijd op deu loer. Hij is altijd gereed, 
indien het hem door God wordt toegestaan, om zijne 
sluwheid met kracht tegen den Christen te gebruiken. 

Voorwaar de gedachte hieraan is hoogst ernstig, en be
hoort ons tot een nederigen en waakzamen wandel aan 
te sporen in een wereld, waarin de satan heerscht. Hij 
heeft geen de minste macht over een ziel, die in de 
plaats van afhankelijkheid en gehoorzaamheid blijft; en, 
Gode zij dank! hij kan in geen geval een haarbreed 
verder gaan dan de hem door goddelijk bevel aangewe
zen grenzen. Zoo was het ook bij Job : „En de Heer 
zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uwe 
hand; alleen aan hem strek uwe hand niet uit." Het 
werd den satan vergund, de hand op Jobs bezittingen 
te leggen, hem van zijne kinderen en van al zijn rijk
dom te berooven. En waarlijk hij verloor geen tijd, om 
zijne plannen uit te voeren. Met een verwonderlijke snel
heid volvoerde hij zijn last. Slag op slag kwam in ijlende 
vaart op het hoofd van den aartsvader neder. .Nauwe
lijks had de eene bode zijn treurig bericht geëindigd, of 
een ander meldde zich aan met nog pijnlijker tijdingen, 
totdat eindelijk de beproefde dienaar Gods opstond, zij
nen mantel scheurde, zijn hoofd schoor, op de aarde 
viel, en zich nederbuigende zeide: „Naakt ben ik uit mijns 
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moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen we-
derkeeren, de Heer heeft gegeven, en de Heer heeft ge
nomen, de naam des Heeren zij geloofd! In dit alles 
zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe." 
(Hoofdst. 1 : 20—22.) 

Hoe treffend was dit alles! Zich op eenmaal van zijne 
tien kinderen beroofd te weten, en van een vorste
lijken rijkdom tot volslagen armoede vervallen te zijn, 
was, naar den mensch gesproken, genoeg om iemand 
van zijn verstand te berooven. "Welk een ontzettend ver
schil tusschen den aanvang en het slot van dit eerste 
hoofdstuk! In het begin zien wij Job, omringd van een 
groot gezin en in het genot van uitgestrekte bezittingen; 
aan het slot vinden wij hem eenzaam, ontbloot en 
arm. En dan te denken, dat het den satan werd toe
gestaan, ja , dat het hem van God bevolen werd, 
dat alles te weeg te brengen! En waarom? Om een 
grondig en blijvend werk in de kostbare ziel van Job 
te weeg te brengen. God zag dat zijn dienaar iets 
te leeren had; en dat die les op geen andere wijze en 
door geen ander middel geleerd kon worden, dan hem 
een vuurproef te doen ondergaan, waarvan het verhaal 
alleen ons met ontzetting vervult. God wil zijne kinde
ren onderwijzen, al is het ook door hen te ontdoen van 
alles, waaraan het hart zich in deze wereld hecht. 

Doch wij moeten Job in een nog diepere zee van el
lende volgen. 

„Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwa
men om zich voor den Heer te stellen, dat de satan 
iook in het midden van hen kwam, om zich voor den 
Heer te stellen. Toen zeide de Heer tot den satan: van 
Vaar komt gij? En de satan antwoordde den Heer, en 
zeide: van om te trekken op de aarde, en van die te 
doorwandelen. En de Heer zeide tot den satan: hebt gij 
ftcht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op 
aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvree-
zende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast 
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aan zijne oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opge
hitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen 
antwoordde de satan den Heer en zeide: huid voor 
huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn 
leven. Doch strek nu uwe hand uit, en tast zijn ge
beente en zijn vleesch aan; zoo hij u niet in uw aange
zicht zal vloeken! En de Heer zeide tot den satan: Zie, 
hij zij in uwe hand; doch verschoon zijn leven. Toen 
ging de satan uit van het aangezicht des Heeren, en 
sloeg Job met booze zweren, van zijnen voetzool af tot 
zijnen schedel toe. En hij nam zich een potscherf, om 
zich daarmede te schrabben; en hij zat neder in het mid
den der aseh. Toen zeide zijne huisvrouw tot hem: Houdt 
gij nog vast aan uwe oprechtigheid? Vloek God en sterf. 
Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottin
nen spreekt; j a , zouden wij het goede van God ontvan
gen , en het kwade niet ontvangen ? In dit alles zondigde 
Job met zijne lippen niet." (Job 2 : 1—10.) 

Opnieuw zien wij hier, welk een plaats de duivel in
neemt in de regeering van God. Hij is niets anders dan 
een werktuig; en hoewel altijd gereed om Gods volk aan 
te klagen, zoo kan hij nogtans niets doen, indien de 
Heer het hem niet toelaat. Bij Job waren al zijne po
gingen vruchteloos. Wat hij ook beproefde, het baatte 
niets. Job bleef, wie hij was — een man oprecht en vroom, 
Godvreezende en wijkende van het kwaad. De Heer had 
niet te veel gezegd, toen Hij verklaarde: „niemand op 
de aarde is gelijk hij." Toen al zijne kinderen gestorven 
waren en zijn rijkdom was verdwenen, zeide hij vol ge-
loovige onderwerping: „De Heer heeft gegeven, de Heer 
heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd." Toen 
hij vol booze zweren te midden der asch zat, en zijne 
huisvrouw hem God wilde doen vloeken, antwoordde hij 
met heilige verontwaardiging: „Zouden wij het goede 
van God ontvangen, en het kwade niet?" Ja, de Heilige 
Geest getuigt van hem, dat hij in dit alles met zijne 
lippen niet zondigde. De duivel moest dan ook beschaamd 
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aftrekken; zijn doel was niet bereikt. Welke de inwendige 
verzoeking van Job ook moge geweest zijn, de satan komt 
in het verdere gedeelte van het boek niet meer voor. Hij was 
geheel verslagen. Deze proef had Job glansrijk doorgestaan. 

Maar hierbij bleef het niet. Ware het hierbij gebleven, 
dan zouden wij wel het geduld van Job bewonderen, maar 
niet het einde van 's Heeren wegen aanschouwen. Ja
kobus zegt: „Gij hebt de verdraagzaamheid van Job ge
hoord." En wat laat hij daarop volgen? „En gij hebt 
het einde des Heeren gezien, dat de Heer zeer barmhar
tig is en een Ontfermer." (Jak. 5 : 11.) Indien de zaak 
gebleven was, zooals die ons in de twee eerste hoofd
stukken wordt verhaald, dan zou de eigengerechtigheid 
van Job zijn toegenomen, en het einde des Heeren niet 
zijn bereikt. Het einde, het doel van den Heer was, het 
hart van Job te verootmoedigen en te verbreken; want 
de barmhartigheid en de teedere ontferming des Heeren 
kan alleen gesmaakt worden door dezulken, die waarlijk 
boetvaardig en verbroken van hart zijn. En dit was Job 
niet, zelfs niet toen hij op den aschhoop zat. Uit het ver
volg der geschiedenis blijkt, dat zijn gemoed niet geheel 
verbroken was voor God. Hoe schoon en heerlijk zijne 
woorden ook waren, hoe onderworpen hij zich ook 
toonde, hoe vrij hij ook was van murmureering en ontevre
denheid, nogtans was zijn hart niet verbrijzeld. Hij kende 
;zicbzelven niet. Hij was nog altijd de groote man — 
groot in zijne ongelukken, gelijk hij het in zijnen voor
spoed geweest was — groot te midden van den snerpen-
den wind van rampspoeden, gelijk hij het was onder den 
zonneschijn van schooner dagen. Hij was er nog verre 
Van verwijderd, uit te roepen: „Zie ik ben te gering!" 
.Hij had nog niet geleerd, zich te verfoeien, en berouw 
te hebben in stof en asch. (Hoofdst. 39 : 34; 42 : 6.) 

Wij kunnen dit niet genoeg in het oog houden. Dit 
is, als het ware, de sleutel van het boek Job. Het was 
Gods doel, Job dé diepten zijns eigen harten te doen 
peilen, opdat hij zou leeren, zich alleen in de genade 
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en barmhartigheid van God te verblijden, en geen waarde 
te hechten aan zijne eigene voortreffelijkheid, die gelijk 
een morgenwolk en de vroege dauw ijlings verdwijnt. 
Job was voorzeker een oprecht geloovige, een man 
Gods, die al de aanvallen des satans had afgeslagen; 
maar hij was geen ledig vat; hij had geen verbroken 
hart en geen verslagen geest; en daarom was hij onge
schikt om de genade en barmhartigheid Gods te genie
ten. Welnu, dit wilde de Heer hem leeren. Door hem 
te slaan, wilde God hem zegenen. Het „einde des Hee
ren" zou heerlijk en zalig zijn. Job zou zichzelven in" 
zijne nietigheid en ellende hebben leeren kennen, en den 
Heere God in zijne groote genade en eindelooze barm
hartigheid. 

I I I . 

Wij hebben gezien, hoe Job aan zijne oprechtheid vast
hield. Hij nam alles uit de hand des Heeren aan, en boog 
zijn hoofd onder de slagen der goddelijke kastijding. Doch 
het optreden zijner drie vrienden doet een opvallende ver
andering ontstaan. Reeds hunne tegenwoordigheid, het 
feit, dat zij ooggetuigen van zijne wederwaardigheden wa
ren, doet hem pijnlijk aan. „Als nu de drie vrienden van 
Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen 
was, kwamen zij, ieder uit zijne plaats, Elifaz, de The-
maniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naamathiet; en 
zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te 
beklagen, en om hem te vertroosten. En toen zij hunne 
oogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hie
ven hunne stem op, en weenden; en zij scheurden een 
ieder zijnen mantel, en strooiden stof op hunne hoofden 
naar den hemel. Alzoo zaten zij met hem op de aarde, 
zeven dagen en zeven nachten; en niemand sprak tot 
hem een woord, want zij zagen, dat de smart zeer groot 
was. En Job opende zijnen mond, en vervloekte zijnen 
dag." (Hoofdst. 2 : 11—13 en 3 : 1.) Wij mogen het 
er gerust voor houden, dat deze drie mannen in den 
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grond door gevoelens van vriendschap jegens Job gedre
ven werden. Het was geen gering offer van hunnen kant, 
om hunne woonplaatsen te verlaten ten einde hun be
roofden en bedroefden vriend te komen troosten. Doch 
het is blijkbaar, dat hunne tegenwoordigheid gevoelens 
en gedachten in het hart van Job opwekte, die tot 
hiertoe gesluimerd hadden. Hij had met onderwerping 
het verlies van kinderen, vermogen en gezondheid gedra
gen. De satan was weggezonden en de raad zijner huis
vrouw afgeslagen; maar de tegenwoordigheid zijner drie 
vrienden verbitterde Job ten eenen male. Daarna opende 
Job zijnen mond, en vervloekte zijnen dag. 

Dit is zeer opmerkenswaardig. Het schijnt, dat de 
vrienden nog geen enkel woord gesproken hadden. Zij 
zaten daar in volstrekt stilzwijgen, met gescheurde klee-
deren en met stof bestrooide hoofden, een smart aan
schouwende, die te diep was om te peilen. Het was 
Job zelf, die deze stilte het eerst verbrak, en het derde 
hoofdst. behelst een uitstorting van de bitterste klachten, 
welke blijken geven van een niet onderworpen gemoed, 
't Is toch zeker dat iemand, die slechts eenigermate 
geleerd heeft: „Uw wil geschiede" te zeggen, nooit 
zijnen dag zal verwensenen, noch een taal zal bezigen, 
gelijk het derde hoofdstuk van Job bevat. Men kan 
ongetwijfeld aanvoeren, dat het gemakkelijk is zoo te 
spreken, als men nooit zulke zware beproevingen als 
Job heeft moeten dragen. Dit is volkomen waar; en wij 
voegen er nog bij, dat geen mensch onder dezelfde om
standigheden een haar beter zou gehandeld hebben. 
Doch dit doet niets af van het zedelijk onderricht, dat 
het boek Job ons geeft. De Heere heeft ons dit boek 
geschonken, opdat wij de wegens Gods met een geloo-
vige ziel zouden leeren verstaan; en daartoe is het noo-
dig, dat wij Job leeren kennen, gelijk de Heer zelf 
ons hem voorstelt. Job antwoordde en zeide: „De dag 
verga, waarin ik geboren ben, en de nacht, waarin men 
zeide: een knechtje is ontvangen Waarom ben ik 
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niet gestorven van de baarmoeder af?" Nu is het dui
delijk, dat dit geen woorden zijn van een gebroken en 
verbrijzeld gemoed, noch van iemand, die had leeren 
zeggen: „Ja , Vader! want alzoo is geweest het welbe
hagen voor U." Een gebroken wil is een zeldzame en 
kostelijke gift; en in de school van Christus is het een 
groote winst, als men kan zeggen: „Ik heb geleerd ver
genoegd te zijn in hetgeen ik ben." (Pil. 4 : 11.) Paulus 
moest dit leeren, want het was hem niet eigen van ^na
tuur, en zeker had hij het nooit aan de voeten van Ga-
maliël geleerd. Saul van Tarsus had nooit vergenoegd 
kunnen zijn bij al de eerbewijzen dezer wereld. Hij moest 
eerst met een verbrijzelden geest aan de voeten van Je 
zus van Nazareth gebracht worden, eer hij van harte 
kon zeggen: „Ik heb geleerd vergenoegd te zijn." Hij 
moest eerst den diepen zin der woorden: „mijne genade 
is u genoeg," in zijn hart opnemen, eer hij kon betui
gen : „ik heb een welbehagen in zwakheden." De man, 
die zoo kon spreken, stond op een geheel ander punt 
dan de man, die den dag zijner geboorte verwenschte. 
Ware Job in de tegenwoordigheid Gods geweest, dan 
zou hij nooit zulke woorden geuit hebben; dan had hij 
heel goed begrepen, waarom hij niet gestorven was; hij 
zou dan een diep gevoel gehad hebben van het deel, 
dat God voor hem had weggelegd; hij zou God in al 
zijne handelingen gerechtvaardigd hebben. Doch, helaas! 
Job bevond zich niet in de tegenwoordigheid Gods, maar 
wel in de tegenwoordigheid zijner vrienden, die zeer dui
delijk toonden, dat zij weinig of niets van Gods karakter 
verstonden, noch van de ware bedoeling zijner hande
lingen met zijnen geliefden dienstknecht. 

Het is geenszins ons voornemen lang stil te staan bij 
de zeer uitgebreide redeneeringen van Job en zijne 
vrienden; wij zullen ons bepalen bij het aanhalen van 
enkele woorden uit het begin hunner betoogen, om den 
lezer in staat te stellen zich een juist denkbeeld te vormen 
van den bodem, waarop deze dwalende menschen stonden. 
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Elifaz was de eerste spreker. „Toen antwoordde Elifaz, 
de Themaniet, en zeide: zoo wij een woord opnemen 
tegen u , zult gij verdrietig zijn ? Nogtans wie zal zich van 
woorden kunnen onthouden? Zie, gij hebt velen onder
wezen, en gij hebt slappe handen gesterkt; uwe woorden 
hebben den struikelende opgericht, en de krommende 
knieën hebt gij vastgesteld; -maar nu komt het aan u , 
en gij zijt verdrietig; het raakt tot u , en gij wordt beroerd. 
Was niet uwe vreeze Gods uwe hoop, en de oprechtheid 
uwer wegen uwe verwachting? Gedenk toch, wie is de 
onschuldige, die vergaan zal, en waar zijn de oprechten 
verdelgd? Maar g e l i j k a l s ik g e z i e n h e b ; die 
ondeugd plegen, en moeite zaaien, maaien dezelve." 
(Hoofdst. 4 : 1—8.) En „ik h e b g e z i e n een dwaas, 
worstelende; doch terstond vloekte ik zijne woning," 
(Hoofdst. 5 : 3 ) en hetgeen ik g e z i e n heb, dat zal ik 
vertellen." (Hoofdst. 15 : 17.) 

Uit deze aanhalingen blijk duidelijk, dat Elifaz tot dat 
soort van menschen behoorde, die altijd uit hunne e i g e n 
b e v i n d i n g gevolgtrekkingen maken. Zijn motto was: 
„Zoo a l s ik g e z i e n h e b . " Dit nu moge volkomen 
waar zijn, voor zooverre het onszelven geldt; doch het 
is een grove dwaling, om een algemeenen regel op 
persoonlijke ondervinding te bouwen. Nogtans vervallen 
duizenden in die dwaling. Wat toch had de ondervinding 
van Elifaz met Job te maken? Misschien had hij nooit 
een geval ontmoet, dat volmaakt op dit geleek; en wan
neer er maar een weinig verschil is tusschen de omstan
digheden van twee menschen, dan is de gevolgtrekking, 
pp bevinding gegrond, geheel en al valsch. Dat zij niets 

:beteekende in het geval van J o b , is klaarblijkelijk; want 
#oodra Elifaz eindigde met spreken, ging Job, zonder in 
feet minste op zijne woorden acht te geven, met zijne 
zelfrechtvaardiging en bittere klachten over Gods hande
lingen voort. Zie hoofdst. 6 en 7. 

Hierop volgt Bildad. Hij neemt een gansch ander 
Standpunt in , dan Elifaz. Hij beroept zich niet op zijne 
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bevindingen of waarnemingen. Hij beroept zich op het 
voorgeslacht. „Want vraag toch naar het v o r i g e g e 
s l a c h t , en bereid u tot de onderzoeking hunner vade ren . 
(Want wij zijn van gisteren, en weten niet; dewijl onze 
dagen op de aarde een schaduw zijn.) Zullen die u niet 
leeren, tot u spreken , en uit hun hart redenen voort
brengen?" (Job 8 : 8—10.) 

Wij moeten toestemmen, dat Bildad een veel uitge
strekter veld inneemt, dan Elifaz. Het gezag van velen uit 
„de vaderen "is van meer gewicht en veel achtenswaardiger 
dan de ondervinding van één persoon. Daarenboven pleit 
het voor meer zedigheid, om door de stem van een groot 
aantal verstandige en geleerde menschen geleid te worden, 
dan door het licht van eigen ervaring. Doch het is een 
bewezen feit, dat noch ondervinding, noch overlevering 
voldoende is. De eerste moge waar zijn, in zekeren zin, 
maar gij zult zelden twee menschen ontmoeten, wier 
ervaringen geheel overeenkomen; en wat de overlevering 
betreft, het is niets dan groote verwarring, want de eene 
vader verschilt van den anderen, en niets is wisselvalliger 
en onzekerder dan de stem der overlevering — het gezag 
van de voorvaderen. 

Daarom hadden ook de woorden van Bildad geen grooter 
gewicht bij Job dan die van Elifaz. De een was even 
ver van de waarheid verwijderd als de ander. Hadden 
zij zich op de goddelijke openbaring beroepen, dan ware 
de zaak geheel anders geweest. D e w a a r h e i d G o d s 
is de eenige maatstaf—het eenige gezag. Daarnaar moet 
alles afgemeten worden, daarvoor moet alles, vroeg of 
Iaat, zich buigen. Niemand heeft eenig recht, zijn eigen 
ervaring als regel voor zijne medemènschen op te dringen; 
en heeft één mensch daartoe geen recht, dan hebben een 
aantal menschen het ook niet. Met één woord — niet de 
stem van menschen, maar Gods stem alleen moet ons be-
heerschen. Niet door de ervaring, noch door de overlevering 
zullen wij ten laatsten dage geoordeeld worden, maar door 
het Woord van God alleen. Hadden Bildad en Elifaz dit 
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verstaan, dan zouden hunne woorden van meer waarde 
geweest zijn voor hun beproefden vriend. 

Zofar, de Naamathiet, de derde vriend, zegt: „Och of 
God sprak, en zijne lippen tegen u opende; en u bekend 
maakte de verborgenheden der wijsheid, omdat zij dubbel 
zijn in wezen! Daarom weet, dat God voor u vergeet van 
uwe ongerechtigheid." — „Indien gij uw hart bereid hebt, 
zoo breid uwe handen tot Hem uit. Indien er ondeugd 
in uwe hand is , doe die verre weg; en laat het onrecht 
in uwe tenten niet wonen. Want dan zult gij uw aange
zicht opheffen uit de gebreken, en zult vast wezen, en 
niet vreezen." (Job 1 1 : 5 , 6 , 13—15.) 

Deze woorden geven den indruk van wettischheid, zij 
bewijzen, dat Zofar geen recht begrip had van het ka
rakter Gods. Hij kende God niet. Niemand, die ware 
kennis van God bezit, kan spreken, alsof God zijn mond 
tegen een ellendig en beproefd zondaar zou openen, of 
iets van een behoeftig en hulpeloos schepsel zou eischen. 
God is niet tegen, maar vóór ons, zijn naam zij eeuwig 
geprezen! Hij is geen eischer volgens de wet, maar een 
milde gever. Zofar zegt: „Indien gij uw hart bereid 
hebt." Doch bijaldien dat hart eens niet bereid is , wat 
dan? — Ongetwijfeld behoort de mensch zijn hart te be
reiden. En ware hij in een goeden toestand, dan zou hij 
het doen, doch hij is zulks niet. Vandaar komt het, 
dat, zoodra hij er zich toe zet, om zijn hart te bereiden, 
hij niets dan zonde vindt, en zichzelf geheel en al krach
teloos. Wat moet hij dan doen? Zofar kan het niet 
zeggen, noch iemand uit diezelfde school. En hoe zou
den zij het? Zij kennen God enkel als een gestrengen 
'Eischer — als Een, die, als Hij zijnen mond opent, enkel 
tegen den zondaar spreekt. 

Kan het ons dus verwonderen, dat Zofar er even ver 
van verwijderd was, om Job te overtuigen, als zijne 
beide medgezellen? Allen dwaalden zij. Wettischheid, 
overlevering, ervaring — alles bleef gebrekkig, eenzij
dig, valsch. Niemand uit hen, noch allen te zamen kon-
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den zij in Jobs toestand komen. Zij verduisterden enkel Gods 
raad door woorden zonder kennis. Geen der drie vrienden 
verstond Job, en wat meer is, zij kenden God niet, noch 
zijn doel met aldus jegens zijn geliefden dienaar te han
delen. Zij vergisten zich geheel en al; zij wisten niet hoe 
God tot Jobs hart te brengen; en bijgevolg konden zij ook 
niet Jobs geweten in de tegenwoordigheid Gods plaatsen. 
In plaats van hem tot een geest van zelfveroordèeling te 
leiden, deden zij niets dan zijn geest van zelfrechtvaar
diging te voeden. Wel is waar, zeiden zij vele waarheden; 
doch zij hadden de waarheid niet; zij pasten ervaring, 
overlevering en wet op dit doel toe, maar niet de waarheid. 

Daarom bleven de drie vrienden in gebreke Job te 
overtuigen. Zij waren allen eenzijdig, en in plaats van 
Job tot zwijgen te brengen, deden zij hem enkel in een 
veld van tegenspraak afdalen, dat schier grenzenloos 
scheen. Hij geeft hun woorden op woorden, en nog veel 
meer, ten antwoord. „Trouwens", zegt hij, „omdat gij-
lieden het volk zijt, zoo zal de wijsheid met ulieden 
eterven! Maar ik h e b ook e e n h a r t , e v e n a l s 
g i j l i e d e n ; i k z w i c h t n i e t v o o r u : en bij wien 
zijn niet dergelijke dingen?" (Job 1 2 : 2 , 3.) „Gelijk 
gijlieden het weet, weet ik het ook; ik zwicht niet 
voor u." (Job 1 3 : 2 , 4, 5.) „Want gewisselijk gij zijt 
leugenstoffeerders; gij allen zijt nietige medicijnmees
ters. Och of gij gansch stil zweegt! dat zou ulieden 
voor wijsheid wezen." (Job 16 : 2—4.) „Ik heb vele der
gelijke dingen gehoord; gij allen zijt moeielijke vertroos
ters. Zal er een einde zijn aan de winderige woorden, 
of wat stijft u , dat gij alzoo antwoordt? Zou ik ook, 
als gijlieden, spreken, indien uwe ziel ware in mijner 
ziele plaats? Zou ik woorden tegen u samen hoopen, en 
zou ik over u met mijn hoofd schudden?"— (Job 19: 2 , 
3 en 21.) „Hoe lang zult gijlieden mijne ziel bedroeven; 
en mij met woorden verbrijzelen ? Gij hebt nu tien maal 
mij schande aangedaan; gij schaamt ü niet, gij verhardt u 
tegen mij." — „Ontfermt u mijner,ontfermttt mijner, o gij, 
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mijne vrienden! want de hand Gods heeft mij aangeraakt." 
Al deze woorden bewijzen, hoe ver Job nog verwij

derd was van die ware gebrokenheid van geest en van 
dien ootmoed des harten, die steeds de vruchten zijn 
van Gods tegenwoordigheid. De vrienden hadden onge
lijk , dit is waar — zij dwaalden in hunne meeningen om
trent God, en in hunne wijze van handelen met Job. 
Doch hun ongelijk stelde hem niet in het gelijk. Ware 
Jobs geweten in de tegenwoordigheid Gods geplaatst ge
weest , dan zou hij zijnen vrienden niets geantwoord heb
ben, al hadden zij zich duizend malen meer vergist, en 
waren zij nog strenger in hun oordeel geweest. Hij zou 
dan ootmoedig zijn hoofd hebben gebogen, en de vloed 
van bestraffingen en aanklachten over zich heen hebben 
doen gaan. Zelfs de gestrengheid zijner vrienden zou hij 
zich ten nutte gemaakt hebben, door haar als een heil
zame tuchtiging voor zijn hart te beschouwen. Maar zoo 
ver was Job nog niet. E r was nog een andere dienst 
noodig, om hem in den waren zielstoestand te brengen. 

IV. 

Hoe nauwkeuriger wij de gesprekken tusschen Job 
en zijne drie vrienden nagaan, des te duidelijker zullen 
wij de onmogelijkheid van een goede verstandhouding 
tusschen hen inzien. Hij deed alles om zichzelf te recht
vaardigen , en zij deden alles om hem te beschuldigen. 
Hadden zij van beide kanten een juist standpunt ingeno
men, dan zou de uitkomst gansch anders geweest zijn. 
Had Job zichzelven veroordeeld, en zijne nietigheid er
kend, dan zouden zijne vrienden niets meer te zeggen 
gehad hebben. En aan den anderen kant, indien de 
vrienden met zachtheid en met woorden van teederheid 
en vertroosting tot hem hadden gesproken, dan zouden 
zij wellicht zijn hart hebben getroffen. Doch gelijk het 
nu stond, was het een hopeloos geval. Hij kon niets ver
keerds in zich ontdekken, en zij niets goeds in hem. Hij 
was besloten zich vast te houden aan zijne gerechtig-
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heid, en zij waren even beslist om fouten en tekortkomingen 
uit te vinden. Er was dus hoegenaamd geen punt van aan
raking; daarom was het noodzakelijk, dat er nog een ander 
kwam, om de zaak uit het ware oogpunt voor te stellen. 

„Toen hielden die drie mannen op aan Joh te ant
woorden, dewijl hij in zijne oogen rechtvaardig was. Zoo 
ontstak de toorn van Elihu, den zoon van Baracheël, 
den Buziet, van het geslacht van Eam; tegen Job werd 
zijn toorn ontstoken, omdat hij zijne ziel meer rechtvaar
digde dan God. Zijn toorn ontstak ook tegen zijne drie 
vrienden, omdat zij, geen antwoord vindende, nogtans Job 
verdoemden." (Job 32: 1-3.) Met merkwaardige helderheid 
en kracht raakt Elihu den wortel der zaak. Hij vat in een 
paar korte zinsneden de gansche langdurige samenspraak 
van negen-en-twintig hoofdstukken te zamen. Job recht
vaardigde zichzelven, in plaats van God te rechtvaardigen 
en zichzelven te veroordeelen, en de vrienden veroordeelden 
Job , in plaats van hem tot erkentenis van schuld te 
leiden. Het is een zeer belangrijke waarheid, dat, als wij 
onszelven rechtvaardigen, wij God veroordeelen; en als 
wij Hem rechtvaardigen, wij onszelven veroordeelen. „De 
wijsheid is gerechtvaardigd van al hare kinderen." Een 
waarlijk verbroken hart zal tot eiken prijs God recht
vaardigen. „God zij waarachtig, maar alle mensch leu
genachtig , gelijk als geschreven is: opdat gij gerecht
vaardigd wordt in uwe woorden, en overwint wanneer 
gij oordeelt." (Kom. I I I : 4.) God moet ten laatste toch 
de overhand hebben, en het is ware wijsheid, Hem reeds 
nu de overhand te geven. Zoodra de ziel zichzelven veroor
deelt, treedt God in de grootheid zijner genade alsEecht-
vaardigmaker op. Doch zoolang wij door een geest van ver
ontschuldiging en zelfbehagen beheerscht worden, missen 
wij de gelukzaligheid van hem, aan wien God de rechtvaar
digheid zonder werken toerekent. De grootste dwaasheid, 
waaraan iemand zich schuldig kan maken, is het rechtvaar
digen van zichzelven, waar God de zonde moet toerekenen. 

Er is in de bediening van Elihu iets bijzonder opmer-
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kenswaardigs en treffends. Welk een verbazend onder
scheid tusschen hem en de drie vrienden! Zijn naam be-
teekent: „God is hij"; en wij mogen hem ongetwijfeld 
beschouwen als een type van onzen Heer Jezus Christus. 
Hij stelt God op den voorgrond, en maakt een einde aan 
den vermoeienden strijd tusschen Job en zijne vrienden. 
Toen zij geen antwoord meer aan Job wisten te geven, 
ontstak Elihu's toorn, en gaf hij een antwoord. Hij bewijst 
niets op grond van ervaring; hij beroept zich niet op de 
overlevering; hij spreekt geen wettische taal; maar hij 
brengt God in de zaak. „Hierom antwoordde Elihu, de 
zoon van Baracheël, de Buziet, en zeide: ik ben minder 
van dagen, maar gijlieden zijt stokouden; daarom heb ik 
geschroomd en gevreesd om ulieden mijn gevoelen te ver-
toonen. Ik zeide: laat de dagen spreken, en de veelheid 
der jaren wijsheid te kennen geven. Zekerlijk de geest, 
die in den mensch is, en de inblazing des Almachtigen 
maakt henlieden verstandig." Hier begint goddelijk licht, 
het licht der openbaring, het tooneel te beschijnen, en de 
dikke nevelen beginnen op te klaren. Zoodra hij zijnen 
mond opent, ontwaren wij, dat wij luisteren naar ie
mand, die zich in Gods tegenwoordigheid bevindt. „De 
grooten zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht 
niet. Daarom zeg ik: hoor naar mij; ik zal mijn ge
voelen ook vertoonen. Ziet, ik heb gewacht op ulieder 
woorden; ik heb het oor gewend tot ulieder aanmerkin
gen, totdat gij redenen uitgezocht hadt. Als ik nu acht 
°P u gegeven hebt, ziet er is niemand, die Job overreedde, 
die uit ulieden zijne redenen beantwoordde, opdat gij 
niet zegt: wij hebben de wijsheid gevonden: God heeft 
hem nedergestooten, geen mensch, Nu heeft hij tegen 
mij geen woorden gericht, en met ulieder woorden zal ik 
hem niet beantwoorden." (Hoofdst. 32: 9—34.) Ervaring, 
overlevering en wettischgezindheid zijn geheel van het 
tooneel verdwenen, en hebben plaats gemaakt voor den 
«adem des Almachtigen," voor de onmiddelbare en mach
tige werking van den Geest van God. 
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Wij willen daarom een weinig langer verwijlen bij de 
belangrijke woorden door Elihu uitgesproken, en naar 
aanleiding daarvan eenige, naar wij gelooven, nuttige 
opmerkingen onzen lezers voorstellen. Zijne woorden wa
ren zoowel tot Job , als tot de drie vrienden gericht. 
Met groot geduld had hij de bewijzen en redenen, die 
aan beide kanten aangevoerd waren, aangehoord; hij 
had, om zoo te zeggen, beide partijen alles laten zeggen, 
wat zij te zeggen hadden. En „Elihu had gewacht op Job 
in het spreken, omdat zij ouder van dagen waren dan 
hij." (Hoofdst. 32 : 4.) Dit was voorzeker de weg van den 
Geest van God. Bescheidenheid is een sieraad van jonge
lieden, en wij wenschten van harte, dat zij meer in ons 
midden aanwezig ware! Niets is aantrekkelijker bij een 
jongeling, dan een stil, ingetogen gemoed. E n als we
zenlijke verdienste onder een nederig en bescheiden 
uiterlijk verborgen liggen, gevoelt het hart zich met 
onwederstaanbare kracht aangetrokken. Aan den anderen 
kant is niets afstootender dan het onbeschaamde zelfver
trouwen, het zich vooropstellen en den eigenwaan van 
vele jongelieden in onze dagen. Zij zouden wel doen, 
indien zij de woorden van Elihu ter harte namen, en 
zijn voorbeeld volgden. 

„Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheël, den 
Buziet, en zeide: ik ben minder van dagen, maar gij-
lieden zijt stokouden; daarom heb ik geschroomd en ge
vreesd ulieden mijn gevoelen te vertoonen. Ik zeide: laat 
de dagen spreken, en de veelheid der jaren wijsheid te 
kennen geven." (vs. 6, 7.) Dit is de natuurlijke orde. Bij 
grijze haren verwachten wij wijsheid, en voor jongelieden 
is het goed en behoorlijk, dat zij rasch tot hooren en 
traag tot spreken zijn in tegenwoordigheid der meer be
jaarden. Wij durven bijna als een vasten regel aannemen, 
dat een voorbarig jongeling niet door den Geest van 
God geleid wordt, dat hij zich nimmer in de tegenwoor
digheid Gods heeft gezien, niet aan zichzelven is ont
dekt, noch met een verslagen geest voor God is genaderd. 
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Somtijds gebeurt het , gelijk in het geval van Job en 
zijne vrienden, dat ouden van dagen dwaze woorden 
voortbrengen. Wijsheid gaat niet altijd met grijze haren 
gepaard. Niet zelden geschiedt het, dat bejaarde lieden, 
zich louter op hunne hooge jaren verlatende, een plaats 
innemen, voor welke zij zedelijk, wetenschappelijk noch 
geestelijk de kracht bezitten. Dit behoort wel ernstig 
overwogen te worden door allen, die op zulk een plaats 
aanspraak maken. Het staat evenwel in geenerlei betrek
king met de fijne gevoelens, die in het begin van Elihu's 
aanspraak doorstralen. „Ik ben minder van dagen, maar 
gijlieden zijt stokouden, daarom heb ik geschroomd en 
gevreesd ulieden mijn gevoelen te vertoonen." Het is 
altijd goed dat een jong mensch bevreesd is zijn gevoe
len te openbaren. Wij kunnen er van verzekerd zijn, dat 
iemand, die een zekere maat van zedelijke kracht be
zit —• iemand daar iets in is, gelijk wij zouden zeggen — 
nooit in overijling zich vooraan stelt. Maar voelt hij zich 
eindelijk tot spreken geroepen, dan zal hij zeker met 
eerbied en aandacht gehoord worden. De vereeniging 
van bescheidenheid met zedelijke macht, schenkt een 
onwederstaanbare bekoorlijkheid aan het karakter, terwijl 
de schitterendste begaafdheden door een toon vol zelf
vertrouwen bedorven worden. 

„Zekerlijk" — dus vaart Elihu voort — „de geest, die in 
den mensch is, en de inblazing des Almachtigen maakt 
henlieden verstandig." (vs. 8.) Ziedaar een gansch nieuw 
ölement. Zoodra de Heilige Geest ergens ingebracht wordt, 
is er geen spraak meer van jeugd of ouderdom, daar Hij 
zoowel door ouden als door jongen kan spreken. „Niet 
door kracht, noch door geweld, maar door mijnen Geest 
aal het geschieden, zegt de Heer der heirscharen." Dit 
woord blijft altijd waar. Het was waar voor de aartsva
ders , voor de profeten, voor de apostelen, en het is weer 
waar voor ons en voor allen. Niet door mensehelijke kracht 
of geweld , maar door den eeuwigen Geest geschiedt het. 

Daarin lag het geheim van Elihu's kracht. Hij was 
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met den Heiligen Geest vervuld, en daarom vergeten 
wij zijne jeugd. Terwijl wij luisteren naar de gewichtige 
woorden en de hemelsche wijsheid, die uit zijnen mond 
vloeit, worden wij herinnerd aan Hem, die sprak als 
machthebbende en niet gelijk de wetgeleerden. Er is een 
hemelsbreed verschil tusschen iemand, die als van God 
geleerd zijnde spreekt, en iemand, die het slechts ambts
halve volgens zekeren sleur doet — tusschen iemand, die 
uit het hart, door de zalving des Heiligen Geestes, de 
waarheid verkondigt, en iemand, die het verstandelijk, 
volgens menschelijk gezag doet. 

Doch keeren wij tot Elihu's rede terug. „De grooten 
zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht niet," — 
zegt hij; „daarom zeg ik: hoor naar mij , ik zal mijn 
gevoelen ook vertoon en. Ziet ik heb gewacht op ulieder 
woorden, ik heb het oor gewend tot ulieder aanmerkin
gen, totdat gij redenen uitgezocht hadt. Als ik nu acht 
op u gegeven heb, ziet er is niemand, die Job over
reedde, die uit ulieden zijne redenen beantwoordde." 
(vs. 9—12.) Staan wij vooral stil bij de woorden: „er 
is niemand die Job overreedde." Dit was duidelijk te 
zien. Job was evenver van overtuigd te zijn aan het slot 
van den woordenstrijd, als bij het begin. J a , wij ontdek
ken veeleer, dat elk nieuw bewijs uit den schat van er
varing , overlevering en wet genomen, slechts diende, 
om de onveroordeelde, niet onder bedwang gehouden 
natuur van Job, in beweging te brengen. 

Doch hoe leerzaam is de reden van dit alles. „Opdat 
gij niet zegt: wij hebben de wijsheid gevonden; God 
heeft hem nedergestooten, geen mensch." (vs. 13.) Geen 
vleesch zal roemen voor Gods aangezicht. Het moge zich 
buiten Hem beroemen, zich veel aanmatigen, op eigen 
hulpbronnen zich verheffen, en zich op grootsche onder
nemingen verhoovaardigen, alles gaat goed, zoolang God 
niet medegerekend wordt. Doch zoodra God tusschen-
beide treedt, vervliegen grootspraak, snoeverij, valsche 
roem, zelfbehagen en eigenliefde als kaf voor den wind. 
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„Alle roem is uitgesloten." J a , alle roem — de roem 
van Job, zoowel als de roem zijner vrienden. Indien Job 
zijn eigen zaak had kunnen bepleiten, dan zou hij zich 
hebben beroemd. Hadden zijne vrienden daarentegen hem 
tot zwijgen kunnen brengen, dan zouden zij er zich op 
verheven hebben. Maar neen „God heeft hem nederge-
stooten en geen mensch." Zoo was het toen, zoo is het 
nu, en zoo moet het steeds blijven. God weet, op 
welke wijze het hoogmoedige hart te vernederen en 
den onverzettelijken wil te buigen. Het is niets dan 
dwaasheid, indien iemand zich verheft; want wij kunnen 
ons verzekerd houden, dat een iegelijk, die zichzelven 
Verhoogt, vroeg of laat omvergeworpen zal worden. Gods 
zedelijke regeering heeft het alzoo beschikt en vast
gesteld, dat al wat hoog en verheven is, nedergeworpen 
zal worden. De erkentenis dier waarheid is heilzaam 
voor ons allen, maar vooral voor de hartstochtelijke en 
eerzuchtige jeugd. Het is goed in de schaduw te blijven, 
want vandaar kunnen wij eerst recht goed van de zon 
genieten. Dit moge wonderspreukig schijnen; doch voor 
het geloof is het eenvoudig. Het nederig, ingetogen, 
stille pad is ongetwijfeld het veiligste, gelukkigste en 
beste. O, mochten wij steeds op dien weg gevonden wor
den, totdat wij dat schitterend en volzalig oord zullen 
genaken, waar trotschheid en eerzucht onbekend zijn! 

De uitwerking van Elihu's eerste woorden was aller-
treffendst op de drie' vrienden van Job. „Zij zijn ontzet, 
zij antwoorden niet meer; zij hebben de woorden van 
zich verzet. Ik heb dan gewacht, maar zij spreken niet; 
want zij staan stil, zij antwoorden niet meer. Ik zal mijn 
deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertoo-
nen." — En verder, opdat niemand zou kunnen denken, 
dat hij zijne eigen woorden voortbrengt, voegt hij er bij: 
„Want ik ben der woorden vol; de geest mijns buiks be
nauwt mij." Ziedaar de eenige ware bron van alle macht 
en van alle bediening. Het moet „de inblazing des Al-
machtigen zijn," of het is zonder eenige waarde. Vergeten 
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wij hierbij niet, dat er een groote verandering plaats 
greep, toen onze Heer Jezus Christus krachtens een vol
brachte verlossing, opgevaren was ten hemel, en aan de 
rechterhand van God was gaan zitten. Sedert den dood, de 
opstanding en de hemelvaart van Christus, en sedert de 
tegenwoordigheid des Heiligen Geestes op aarde en zijne 
inwoning in iederen geloovige afzonderlijk en in de ge
meente, als het lichaam van Christus, is alles veranderd. 
Wij mogen daarom Elihu niet uit dit oogpunt beschou
wen. De inwoning des Heiligen Geestes was toen nog 
een onbekende zaak. Nogtans blijft het beginsel van 
Elihu ten allen tijde van kracht. Indien iemand woor
den van geestelijke macht en praktische vrucht wil 
spreken, dan behoort hij eenigermate te kunnen zeggen: 
„Want ik ben der woorden vol: de geest mijns bniks 
benauwt mij. Ziet, mijn buik is als de wijn, die niet 
geopend is; gelijk nieuwe lederen zakken zou hij ber
sten. Ik zal spreken, opdat ik voor mij lucht krijge; ik 
zal mijne lippen openen, en zal antwoorden." (vs. 18—20.) 
De warme taal van Elihu herinnert ons bijzonder aan 
de gedenkwaardige woorden in Joh. VII : „Die in mij 
gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stroomen des leven
den waters zullen uit zijnen buik vloeien." Waar is het, 
dat Elihu de heerlijke waarheid, hier door onzen Heer 
geopenbaard, niet kon verstaan, daar zij eerst vijftien 
eeuwen na zijn tijd bezegeld werd; doch hij kende het 
beginsel; hij bezat de kiem van hetgeen later als volle, 
rijpe vrucht te voorschijn zou komen. Hij verstond, dat, 
zoo een mensch met kracht, scherpzinnigheid en op den 
man af wil spreken, hij het door de „inblazing des Al-
machtigen" moet doen. Hij had tot moêwordens toe naar 
menschen geluisterd, die krachtelooze woorden in menigte 
voortbrachten, die slechts enkele waarheden uit hun eigen 
ervaring, of uit de aloude menschelijke overlevering had
den opgedolven, totdat hij, vermoeid van dit alles, ein
delijk opstaat om in de kracht des Geestes zijnen hoor
ders de taal Gods te doen vernemen. 
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Hierin ligt het geheim van de gezegende gevolgen en 
de kracht der bediening. „Indien iemand spreekt," zegt 
Petrus, „die spreke als de woorden Gods." Het is niet 
louter, dat iemand volgens de Schrift spreekt, hoe allerge-
wichtigst dit ook op zichzelf moge wezen. Iemand toch 
kan uren lang spreken, zonder dat hij van het begin tot 
het einde zijner rede een enkel onschriftuurlijk woord 
bezigt, en toch kan het zijn, dat hij niets als uit Gods 
mond gesproken heeft, noch op dat gegeven oogenblik 
de verklaarder van de meening Gods voor de aanwezige 
zielen geweest is. Dit is bijzonder gewichtig en der ern
stige overweging waardig van allen, die te midden van 
Gods volk geroepen zijn te spreken. Het is een gansch 
andere zaak, een zekere reeks van waarheden te ver
kondigen , of het kanaal der levende gemeenschap te 
zijn tusschen God en de harten van zijn volk. Dit laatste 
toch is de waarachtige bediening. Iemand, die volgens 
dit voortreffelijk beginsel spreekt, zal derwijze de harten 
en gewetens zijner hoorders treffen, dat elk hunner ge
neigd zal zijn te denken, dat iemand de gevoelens of 
nooden van zijn eigen hart is gaan overbrengen aan den 
spreker; kortom iemand, die als de orakeltaal Gods 
spreekt, zal de gewetens zijner hoorders op zulk een 
wijze in het licht der goddelijke tegenwoordigheid stel
len, dat' elke schuilhoek van het hart ontdekt, en elk 
zedelijk beginsel getroffen wordt. Ziedaar het ware dienst
werk. Al het andere is krachteloos, vruchteloos en zonder 
waarde. Mets is treuriger en vermoeiender dan te luis
teren naar iemand, die alles uit zijn eigen arme, schrale 
hulpbronnen trekt, of die waarheden uit de tweede hand 
in van anderen geleende denkbeelden voortbrengt. De
zulken deden veel beter stil te zwijgen — het ware beter 
voor de hoorders, en beter voor henzelven. En niet 
alleen dit. Somtijds treffen wij iemand aan, die aan zijne 
medechristenen datgene geeft, waarmede zijn eigen ziel 
in de afzondering zich met groote belangstelling en voor
deel heeft bezig gehouden. Hij zal voorzeker alzoo waar-* 
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heid, zeer gewichtige waarheid uitspreken; doch het is 
niet de waarheid voor de zielen der hoorders misschien, 
niet de waarheid voor dat oogenblik. De spreker heeft 
wel volgens de Schrift, doch niet als het orakel of do 
mond Gods gesproken. 

Mochten wij allen alzoo gewichtige lessen van Elihu 
leeren. Sommigen zullen geneigd zijn, de les moeielijk, 
de woorden hard te vinden? Doch neen, indien wij slechts 
in de tegenwoordigheid des Heeren leven, indien wij in 
het gevoel onzer nietigheid en van Gods algenoegzaam-
heid blijven, dan zullen wij ook het kostelijk geheim 
verstaan van elke krachtdadige bediening. Wij zullen 
dan weten, op God alleen te steunen; en aldus, in den 
rechten zin, onafhankelijk van menschen zijn; j a , wij 
zullen dan in de meening en in de kracht van Elihu's 
woorden treden: „Och, dat ik niemands aangezicht aan-
neme, en tot den mensch geen bijnamen gebruike! Want 
ik weet geen bijnamen te gebruiken: in kort zou mijn 
Maker mij wegnemen." (vs. 2 1 , 22.) 

(Slot volgt.) 

Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
1 Petr. 3 : 18—21. — Tot rechte verklaring van deze 

woorden is het vooral noodig op het verband te letten. 
„Christus," zegt de Apostel, „heeft ook eens voor de 
zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaar-
digen, opdat Hij ons tot God zou brengen; die wel is 
gedood in het vleesch, maar levend gemaakt door den 
Geest; in denweiken Hij ook, heengegaan zijnde, den 
geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft " 
Hieruit zien wij dus, dat niet de Heer Jezus zelf, per
soonlijk, maar in den Geest is heengegaan en gepredikt 
heeft. Dit is van het grootste gewicht; en weerlegt de 
gewone verklaring, als zou de Heer in de drie dagen, 
dat Hij in het graf was, die geesten gepredikt hebben. 
„ I n den welken," namelijk, „in welken Geest Hij ook, 
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heengegaan zijnde, gepredikt heeft." En wanneer is Hij 
jn den Geest heengegaan en heeft Hij gepredikt? Als 
jnen vs. 19 en 20 in zijn verband leest, en goed over-
ïïenkt, dan zal men antwoorden: „In de dagen van Noach." 
•In 2 Petr. 2 : 5 wordt Noach genoemd de „prediker der 
gerechtigheid." Noach heeft 120 jaar lang aan zijne tijd-
genooten de gerechtigheid Gods voorgesteld en met het 
'oordeel van den zondvloed gedreigd. Het was de Geest 
van Christus, die in hem predikte. En de menschen, aan 
wie hij predikte, zijn nu in de gevangenis. De zin is 
dus, dat Christus, in den Geest heengegaan zijnde, den 
geesten, die in de gevangenis zijn, in de dagen van 
Noach heeft gepredikt. 

, In vs. 21 is de hoofdzin: „waarvan het tegenbeeld, de 
doop, ons nu ook behoudt door de opstanding van Jezus 
Christus;" terwijl de andere woorden een tusschenzin 
vormen ter verklaring van den doop — De behoudenis 
van Noach en de zijnen in de ark is een type van den 
doop, die ons behoudt door de opstanding van Jezus 
Christus. Gelijk Noach in de ark veilig was te midden 
van den zondvloed, zoo zijn wij veilig voor het oordeel van 
God door de opstanding van Christus, waarvan de doop 
het zinnebeeld is. De doop nu is niet een aflegging van 
de vuiligheid deslichaams, derhalve geen uitwendige daad, 
maareen vraag van een goed geweten tot God. Ons gewe
ten gereinigd zijnde, komen wij tot God en worden gedoopt. 

1 Petr. 4 : 6 . — In vs. 5 zegt Petrus, dat Christus 
bereid staat om te oordeelen de levenden en de dooden. 
Dat de levenden geoordeeld zouden worden, was heel 
duidelijk, aangezien zij het Evangelie van Christus hoor
den. Maar ten opzichte van de gestorvenen was dit niet 
zoo duidelijk, aangezien de vraag kon ontstaan, wanneer 
zij geoordeeld zouden worden. Het antwoord is: dat ook 
aan de dooden het Evangelie is verkondigd geworden. 
En ujt hetgeen de apostel er bijvoegt, blijkt, dat hij 
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bedoelt, dat hun het Evangelie verkondigd is geworden, 
toen zij nog leefden op aarde. „Opdat zij ," zegt h i j , 
„wel zouden geoordeeld worden naar den mensch in het 
vleesch, maar leven zouden naar God in den Geest." 
Van de zielen in den hades (de plaats der afgestorve
nen) kan niet meer gezegd worden, dat zij zouden geoor
deeld worden naar den mensch in het vleesch. Dit kan 
alleen slaan op degenen, die nog in hun lichaam op aarde 
leven. Het doel van het Evangelie is, dat men geoor
deeld wordt naar den mensch in het vleesch, door den 
dood van Christus aan het kruis, en naar God leven zal 
in den Geest, door de opstanding van Christus uit de 
dooden. Wie gelooft in Christus, heeft deel aan het werk 
des kruises, en is met Christus opgestaan uit de dooden. 

Matth. 12: 31, 32. — Men spreekt veel over de zonde 
tegen den Heiligen Geest, en toch is deze uitdrukking 
nergens in de Schrift te vinden, en ook geheel onjuist. 
De Heer spreekt van lastering tegen den Geest. Elke 
zonde jis een zonde tegen den Geest. Wij worden 
vermaand den Geest niet te bedroeven, niet te we-
derstaan, niet uit te blusschen. Welnu, elke zonde is een 
bedroeven van den Heiligen Geest. Al die zonden kun
nen gelukkig wel vergeven worden. Waarvoor evenwel 
geen vergeving is, is de lastering tegen den Geest. En 
wat is die lastering? Uit hetgeen aan de woorden van 
Jezus in Matth. 12 voorafgaat, blijkt dit duidelijk. De 
Heer had een duivel uitgeworpen; en de Joden zeiden, 
dat Hij de duivelen uitwierp door Beëlzebul, den overste 
der duivelen. Zij wisten dit beter. Zij wisten, dat de 
Heer alleen door de kracht van God duivelen kon uit
werpen. En toch zeiden zij, dat Hij het door de kracht 
van den duivel deed. Zij schreven dus aan de kracht 
van den duivel toe, wat door de kracht van God ge
schied was; en dat tegen beter weten aan. Dit is de laste
ring tegen den Heiligen Geest. 
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Job en zijne vrienden. 
(Vervolg en slot van bladz. 142.J 

V. 

Als wij de bediening van Elihu verder nagaan, dan 
vinden wij twee groote beginselen, namelijk „genade en 
waarheid." Die twee dingen waren noodzakelijk voor 
Job , en zij treden hier ook met bijzondere kracht te 
voorschijn. Zeer duidelijk geeft hij Job en zijnen vrienden 
te kennen, dat hij geen vleiende bijnamen of eernamen 
aan menschen weet te geven. Het woord der waarheid 
komt met helderheid tot hun oor. De waarheid stelt ieder 
op zijne ware plaats; daarom kan zij geen eernamen of 
vleitaal tot arme, zondige schepselen spreken, hoezeer de 
mensch daarmede ook gediend moge zijn. De mensch 
moet er toe gebracht worden, om zichzelf te kennen — 
om zijnen waren toestand in te zien — om te belijden wat 
hij werkelijk is. Dit was juist hetgeen waaraan Job be
hoefte had. Hij kende zichzelven niet, en zijne vrienden 
konden hem die kennis niet geven. Hij had noodig om in de 
diepte gevoerd te worden, doch zijne vrienden vermochten 
er hem niet in te leiden. Hij moest zichzelf leeren oor-
deelen, maar zijne vrienden waren daartoe onbekwaam. 

Elihu begint met aan Job de waarheid te zeggen. Hij 
stelt God voor zijne oogen in al de waarheid van zijn 
wezen. Juist daarin hadden de drie vrienden gefaald. 
Wel hadden zij zich op God beroepen; doch hun ver
wijzen naar Hem was nevelachtig, verdraaid en valsch. Dit 
komt duidelijk in hoofdstuk 42 : 7, 8 te voorschijn, 
waar ons gezegd wordt, „dat de Heer tot Elifas, den 
Themaniet, zeide: mijn toorn is ontstoken tegen u , en 
tegen uwe twee vrienden, w a n t g ij l i e d e n h e b t n i e t 
r e c h t van mij g e s p r o k e n , gelijk als mijn knecht Job. 
Daarom neemt nu voor ulieden zeven varren en zeven 
rammen , en gaat henen tot mijn knecht J o b , en offert 
brandoffer voor ulieden, en laat mijn knecht Job voor 
ulieden bidden; want zekerlijk ïk zal zijn aangezicht 

xv 10 
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aannemen opdat Ik aan ulieden niet doe naar uwe 
dwaasheid; want gijlieden hebt niet recht van Mij ge
sproken, gelijk mijn knecht Job." Zij waren in gebreke 
gebleven om God voor het zielsoog van hun vriend te 
brengen, en hadden daardoor gefaald, om de zoo noo-
dige zelfveroordeeling te weeg te brengen. 

Niet alzoo Elihu. Hij volgt een geheel anderen weg. 
Hij brengt het licht der waarheid, dat het geweten 
beschijnt; en tegelijkertijd dient hij den kostelijken balsem 
der genade toe aan Jobs hart. Laat ons verder eenige 
zijner woorden aanhalen. „En gewisselijk, o Job! hoor 
toch mijne redenen, en neem al mijne woorden ter oore. 
Zie nu, ik heb mijn mond opengedaan; mijne tong 
spreekt onder mijn gehemelte. Mijne redenen zullen de 
oprechtigheid mijns harten, en de wetenschap mijner 
lippen, wat zuiver is, uitspreken. De Geest Gods heeft 
mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij 
levend gemaakt. Zoo gij kunt, antwoord mij; schik u 
voor mijn aangezicht, stel u. Zie, ik ben Godes, gelijk 
gij, uit het leven ben ik ook afgesneden. Zie, mijne 
verschrikking zal u niet beroeren, en mijne hand zal 
over u niet zwaar zijn (Job 33 : 1—7.) 

Door deze gepaste woorden ontvouwt de bedeeling der 
genade zich zachtkens, doch met kracht aan het hart van 
Job. De drie vrienden hadden in hunne redenen volslagen 
gebrek daaraan getoond. Zij waren maar al te gereed 
geweest, om „met een zware hand" Job terneer te 
slaan. Het waren gestrenge rechters, wreede beoor
deelaars, verkeerde uitleggers. Zij konden hunne oogen 
koud en hard over de wonden van hun ongelukkigen, 
zwaar beproefden vriend laten gaan, en zich verwonderen, 
hoe hij er aan kwam. Zij staarden de bouwvallen van 
zijn huis aan, en maakten de onaangename gevolg
trekking , dat die puinhoopen slechts het gevolg waren 
van zijn eigen verkeerd gedrag. Zij aanschouwden zijn 
vervlogen voorspoed, en maakten daaruit met onverbid
delijke gestrengheid op, dat al zijn geluk ten gevolge van 
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zijne zonden als weggevaagd was. Zij hadden zich alzoo 
geheel eenzijdige rechters betoond, en de handelingen 
Gods geheel verkeerd verstaan. Nooit hadden zij de 
zedelijke kracht ingezien van dien éénen volzin „God 
proeft den rechtvaardige." In één woord zij waren geheel 
van de waarheid afgeweken. Hun standpunt was valsch, 
en daarom was ook hun oordeel onjuist. Er was in 
hunne bediening noch genade, noch waarheid, en daarom 
faalden zij Job te overtuigen. Zij veroordeelden hem 
zonder hem te overreden, terwijl zij hadden moeten over
tuigen, en hem tot het oordeelen van zichzelven haddeu 
moeten brengen. 

Elihu vormt een scherpe tegenstelling met hen. Hij zegt 
Job de waarheid, maar zijne hand drukt niet zwaar op 
hem. Elihu had de geheimzinnige macht en kracht leeren 
verstaan van „de zachte stem," de ziel - terneder - bui
gende , hart - verbrekende kracht der genade. Job had 
lucht gegeven aan vele verkeerde meeningen omtrent 
zichzelven, en die meeningen waren aan een wortel 
ontkiemd, waaraan de scherpe bijl der waarheid moest 
gelegd worden. „Zeker," zegt Elihu, „gij hebt gezegd voor 
mijne ooren, en ik heb de stem der woorden gehoord: 
ik ben rein, zonder overtreding; ik ben zuiver en heb 
geene misdaad." (vs.'8,9.) Welke vermetele woorden voor 
een arm, zondig schepsel! Hoewel „het waarachtige 
Licht," waarin wij mogen wandelen, de ziel van den 
aartsvader nog niet had beschenen, zoo moet toch 
zulke taal onze verwondering wekken. Doch wat volgt er 
nu? Hoewel Job zoo rein, zoo onschuldig, zoo vrij 
van ongerechtigheid was, zegt hij nogtans van God: 
„zie, Hij vindt oorzaken tegen mij; Hij houdt mij voor 
zijn vijand. Hij legt mijne voeten in den stok: Hij neemt 
al mijne paden waar." (vs. 10,11.) Welk een tastbare tegen
strijdigheid. Hoe toch was het mogelijk, dat een heilig, 
rechtvaardig Wezen een rein , onschuldig mensch als zijn 
vijand kon beschouwen? Een van beiden, Job bedroog 
zich, of G od was onrechtvaardig. Doch Elihu, de dienaar 
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der waarheid, heldert de zaak op, en stelt haar in het ware 
daglicht. „Zie," zegt hij, „hierin zijt gij niet rechtvaardig, 
antwoord ik u : w a n t G o d is m e e r d e r d a n e e n 
m e n s c h . " Welk een eenvoudige waarheid! Indien God 
grooter is dan de mensch, dan is klaarblijkelijk Hi j , en 
niet de mensch, de oordeelaar van hetgeen recht is. Dit 
weigert het ongeloovige hart te erkennen; vandaar aan
houdend de geneigdheid om zich als oordeelaar te stellen 
over de werken en wegen Gods, over zijn woord, j a , 
over God zelf. De mensch, in zijne goddelooze en onge
loovige dwaasheid, neemt op zich om het oordeel te vellen 
over hetgeen al dan niet Gode waardig i s , om te be
slissen wat God behoorde of niet behoorde te zeggen en te 
doen. Hij betoont zich, in één woord, ten eenenmale on
wetend van die hoogst eenvoudige, noodzakelijke en dag-
heldere waarheid, dat „God meerder is dan een mensch." 

Eerst dan wanneer het hart zich onder het gewicht 
dezer groote waarheid buigt, zijn wij bekwaam het doel 
van Gods handelingen met ons te verstaan. Voorwaar, 
Hij behoort de overhand in alles te hebben. „Waarom 
hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij antwoordt niet 
van al zijne daden. Maar God spreekt eens of tweemaal; 
doch men let niet daarop. In den droom, door het gezicht 
des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de 
sluimering op het leger: dan openbaart Hij het voor het 
oor der lieden, en Hij verzegelt hunne kastijding; o p d a t 
H i j d e n m e n s c h a f w e n d e v a n zijn w e r k , en 
van d e n m a n de h o o v a a r d i j v e r b e r g e n ; da t Hij 
z i jne z i e l v a n h e t v e r d e r f a f h o u d e ; en zijn 
leven, dat het door het zwaard niet doorga, (vs. 13—18.) 

De reden van al de valsche redeneeringen van Job 
lag in het feit, dat hij het ware karakter van God, noch 
het doel zijner handelingen had begrepen. Hij zag niet 
in , dat God hem op de proef stelde, dat Hij in al deze 
dingen zijne hand had, en verschillende werktuigen tot 
de vervulling zijner wijze en genadige bedoelingen ge
bruikte. Zelfs de Satan was een werktuig in de hand 
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van God; hij vermocht geen haarbreed verder te gaan 
dan de hem door God voorgeschreven grens; en wat 
meer is, zoodra hij den hem opgedragen last vervuld 
had, werd hij weggezonden, zonder dat wij iets naders 
omtrent hem hooreu. God had nu met Job te doen. Hij 
beproefde hem, ten einde hem te onderrichten, hem van 
zijn eigen werk af te brengen en hem voor de hoovaardij 
te verbergen. Had Job dit groote punt begrepen, dan zou 
het hem voor strijd en geschil bewaard hebben. In plaats 
van zich tegen menschen en omstandigheden, tegen per
sonen en invloeden toornig te maken, zou hij zich geoor
deeld hebben, en zich tegenover den Heer in zachtmoe
digheid, ootmoed en ware verbrijzeling des harten hebben 
neergebogen. 

Dit is van het grootste gewicht voor ons allen. Wij zijn 
toch maar al te gereed om te vergeten, dat „God de recht
vaardigen proeft," en „zijne oogen niet van hen afwendt." 
Wij zijn geduriglijk in zijne handen en onder zijn oog. 
Wij blijven de voorwerpen van zijne innige, teedere, 
onveranderlijke liefde; doch wij zijn tevens de voorwerpen 
van de wijsheid zijner zedelijke regeering. Zijne hande
lingen met ons zijn zeer onderscheiden. Somtijds geschieden 
zij om het kwaad te voorkomen; somtijds tot verbetering; 
altoos zijn zij leerzaam. Het kan zijn, dat wij geneigd 
zijn onzen eigen weg te volgen, waarvan het einde zede-
lijkerwijze het verderf zou zijn. De Heer breekt dan onze 
luchtkasteelen af, vernietigt onze gouden droombeelden, 
en verbreekt menig geliefkoosd voornemen, waarop onze 
harten gesteld waren, en hetwelk ons tot een zeker verderf 
zou gebracht hebben. „Zie dit alles werkt God twee of 
driemaal met een man; opdat Hij zijne ziel afkeere van 
het verderf, en hij v e r l i c h t w o r d e m e t h e t l i c h t 
d e r l e v e n d e n . " (vs. 29, 30.) In Hebr. 12 : 3—12 vinden 
wij drie verschillende wijzen, waarop wij de tuchtigende 
hand van onzen Vader moeten ontmoeten. Wij moeten haar 
niet „klein achten" als ware zijne hand en zijne stem niet 
in de tuchtiging; wij moeten er niet onder „bezwijken," alsof 
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zij ondragelijk ware, en geenszins de kostelijke vrucht 
van zijne liefde; ten derde moeten wij er door „geoefend" 
worden, en alzoo ter bekwamer tijd „de vreedzame vrucht 
der gerechtigheid" inoogsten. 

Had Job slechts begrepen, dat God met hem bezig was, 
en hem tot zijn nut beproefde, dat Hij de omstandigheden, 
de menschen, de Sabeërs, ja, zelfs den Satan als zijne werk
tuigen bezigde; dat al zijne beproevingen, zijne ver
liezen , zijne berooving, zijne smarten slechts leidingen 
Gods waren, om zijne wijze, genadevolle doeleinden te 
bereiken; dat Hij voorzeker datgene zou volmaken wat 
zijn geliefden en dierbaren dienstknecht betrof, omdat zijne 
goedertierenheid tot in eeuwigheid duurt — met één 
woord had Job slechts alle tweede oorzaken uit het oog 
verloren, en zijne gedachten enkel op den levenden God 
gevestigd, uit zijne liefderijke hand alles ontvangende, 
dan zou hij spoediger de goddelijke ontknooping van al 
zijne moeielijkheden hebben gevonden. 

Maar het is juist op dit punt, dat wij gewoonlijk 
struikelen. Wij houden ons bezig met menschen en 
omstandigheden; wij beschouwen die met betrekking 
tot onszelven. Wij wandelen niet met God door of liever 
boven de omstandigheden heen, maar laten integendeel 
aan de omstandigheden toe, ons te beheerschen. In plaats 
van God tusschen ons en onze omstandigheden te houden, 
laten wij aan deze laatsten toe zich tusschen ons en God 
te plaatsen. Zoo doende verliezen wij het besef van zijne 
tegenwoordigheid, het licht van zijn aanschijn, de 
heilige kalmte van ons in zijne liefdevolle hand en onder 
zijn vaderlijk oog te weten. Wij worden gemelijk, onge
duldig , prikkelbaar, vitachtig, verwijderen ons van God 
en van zijne gemeenschap, dwalen geheel af, oordee-
lende iedereen behalve onszelven, totdat eindelijk God 
ons in handen neemt, en ons onder zijne eigen onmiddel
lijke en krachtige bedeeling tot zichzelf in ware verbrij
zeling des harten en ootmoed van gemoed terugvoert. 
Ziedaar „het einde des Heeren!" 
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VI. 

Dit is het laatste gedeelte van het schoone, treffende 
en leerrijke tafereel, hetwelk ons in dit boek geschilderd 
wordt. G o d z e l f v e r s c h i j n t in a l d e n l u i s t e r 
z i j n e r m a j e s t e i t en h e e r l i j k h e i d . Treffend juist 
had Elihu alle dingen op hunne ware plaats gesteld. Hij 
had de drie vrienden hunne verkeerde redeneeringen en 
valsche gevolgtrekkingen voor oogen gesteld. Hij had 
Job zijne vermetelheid en dwaasheid duidelijk gemaakt, 
„God is meerder dan een mensch." „Al moogt gij u nog 
zoo rechtvaardigen, o Job! — zoo luidt ongeveer zijne 
rede — al kunt gij u op alle punten verdedigen, al zijt 
gij in de oogen der menschen onberispelijk, één ding 
hebt gij vergeten, dat God meerder is dan een mensch, 
en dus anders oordeelt dan gij. Voor de menschen kunt 
gij u rechtvaardigen — voor God niet. En daarom gij 
hebt noodig een gezant, een uitlegger, één uit duizend, 
om u den rechten plicht te verkondigen en u genadig te 
zijn. Dan zult gij verlost worden, en zal er Verzoening voor 
u zijn aangebracht; en uw vleesch zal frisscher worden 
dan het was in de jeugd." Dat waren woorden van 
waarheid en van genade. En toen er nu — zoo stellen 
wij ons ten minste den loop der zaak voor — gedurende 
zijne laatste rede een onweder was komen opzetten, be
schrijft Elihu de grootheid, majesteit en heerlijkheid van 
God, aldus de verschijning van Jehova voorbereidende, 
(hoofdst. 37.) 

Alles is in gespannen verwachting. De drie vrienden 
zwijgen — Job zwijgt — ook Elihu zwijgt. Door de 
redenen van Elihu zijn de harten van allen in een gansch 
andere stemming gekomen, en voorbereid op de heerlijke 
ontknooping van het treffende tooneel. Het onweder trekt 
zich hoe langer hoe meer samen. Daar verschijnt God 
zelf. „ E n de H e e r e a n t w o o r d d e J o b u i t e e n 
o n w e d e r . " En hoe verschijnt Jehova aan zijnen dienst
knecht ? Als de Schepper van de einden der aarde — in 
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al den luister zijner goddelijke Majesteit. Geen woord 
van verwijt komt over zijne lippen. Geen uitlegging van 
zijne wegen met Job wordt er vernomen. Geen woord 
over zijn verdriet en ellende. Ook niet over zijne verme
telheid en dwaasheid. Getrouw aan de waarheid, door 
Elihu verkondigd, dat God meerder is dan een mensch, 
stelt de Heer zich aan Job voor in zijne almacht, majes
teit en heerlijkheid, opdat zijn dienstknecht zijne nietig
heid zou erkennen, en zich in stof en asch zou neerbuigen. 
Men leze dat treffende en majestueuse gedeelte der 
Heilige Schrift. *) Men verlustige zich in de prachtige 
beschrijving van het paard, in de schoone voorstelling 
van den Behemoth (het nijlpaard) en in de huivering
wekkende schildering van den Leviathan (den krokodil) 
en men buige zich neer in het stof voor Hem, die dit 
alles gemaakt heeft en niet antwoordt van zijne daden. 

Wij zullen geen verklaring trachten te geven van de 
woorden van God. Zij vereischen geen opheldering. 
Hunne duidelijkheid wordt alleen door hunne schoonheid 
en heerlijkheid geëvenaard. De menschelijke hand zou 
slechts hun luister bezoedelen en hun glans doen ver-
bleeken. Men leze ze en aanbidde. Maar wat wij wel 
zullen doen, is de aandacht te vestigen op de verbazende 
uitwerking, welke deze wondervolle tusschenkomst van 
God op het hart van Job teweegbracht. Voorwaar, dat 
was een bediening verhevener dan die, waaronder 
ooit eenig sterfelijk mensch geroepen werd neder te 
zitten — de onmiddellijke tusschenkomst van den le
venden God. 

Hare uitwerking was drievoudig. Zij had betrekking 
op God, op Job zelf en op zijne drie vrienden — juist 
de drie punten, waarin hij zoozeer op den dwaalweg 

*) Wij raden onze lezers aan dit geheele boei, maar vooral de laatste hoofd
stukken in de vertaling van J. H. van der Palm te lezen, of wat nog beter is, 
als men Duitsch verstaat, in de nieuwe Duitsehe vertaling van den Bijbel door 
J. N. Darby. Veel wat door de in vele opzichten onduidelijke Hollandsche vertaling 
duister is, zal men daar opgehelderd vinden. 
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verkeerde. Met betrekking tot God had Elihu in de 
volgende woorden verklaard, hoezeer Job zich vergiste: 
„Job heeft niet met wetenschap gesproken, en zijne 
woorden zijn niet met kloek verstand geweest. Mijn 
vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe, om 
zijner antwoorden wil onder de ongerechtige lieden. 
Want tot zijne zonden zou hij nog overtreding bijvoegen; 
hij zou onder ons in de handen klappen, en hij zou zijne 
reden vermenigvuldigen tegen God." (hoofdst. 34:35—37.) 
„Houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt: mijne 
gerechtigheid is meerder dan Gods?" (hoofdst. 35 : 1.) 
Doch zie nu de verandering. Luister naar de ontboe
zeming van een waarlijk berouwhebbend hart , naar de 
korte, maar duidelijke verklaring van een terechtgebracht 
oordeel. „Toen antwoordde Job den Heer, en zeide: Ik 
weet dat Gij alles vermoogt, en dat geene van uwe ge
dachten kan afgesneden worden. Wie is hi j , zegt Gi j , 
die den raad verbergt zonder wetenschap? Zoo heb ik 
dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor 
mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. Hoor toch, 
en ik zal spreken; ik zal U vragen, en onderricht Gij 
mij. M e t h e t g e h o o r d e s o o r s h e b i k U g e h o o r d , 
m a a r nu z i e t U mijn oog." (hoofd. 42 : 1—5.) 

Hier was het keerpunt. Al Jobs vorige beweringen 
ten opzichte van God en zijne wegen worden nu door 
hem genoemd „woorden zonder wetenschap." Welk een 
belijdenis! Welk een oogenblik in de geschiedenis eens 
menschen, als hij tot de ontdekking komt, dat hij in alles 
gefaald heeft! Welk een diepe vernedering! Het doet 
ons aan Jakob denken, toen zijne heup werd ontwricht,, 
en hij daardoor zijne eigen volslagen zwakheid en onwaar
digheid leerde kennen. Zulke oogenblikken zijn hoogst 
gewichtig in de geschiedenis van ons leven — het zijn 
tijdstippen, die een onuitwischbaren indruk op geheel ons 
zedelijk bestaan en karakter achterlaten. Juiste gedachten 
omtrent God te krijgen is het begin om alle dingen op 
de rechte wijze te beschouwen. Dwaal ik met betrekking 
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tot God, dan dwaal ik ook ten opzichte van mijzelven, 
van mijne medemenschen, j a , van alles. 

Zoo ging liet met Job. Zijne nieuwe gedachten over God 
stonden in onmiddellijke betrekking tot nieuwe gedachten 
over zichzelven. Daarom vinden wij dan ook, dat zijne uit
voerige verontschuldiging, zijn hartstochtelijke eigenwaan, 
zijn zelfbehagen, de .uitgebreide bewijsgronden, die hij 
in zelfverdediging aanvoert, j a , dat alles terzijde is 
gesteld en vervangen wordt door de weinige woorden: 
„Zie ik ben te gering, wat zou ik U antwoorden?" En 
wat is er dan met dat ellendig eigen-ik te doen? Er 
over te spreken? Het te herstellen? Zich er mede 
bezig te houden ? Er voorzorgen voor te nemen ? O , 
neen, Job kon nu zeggen: „Ik verfoei mij, en heb be
rouw in stof en asch." (hoofdst. 42 : 6.) 

Dit is de ware zedelijke grondslag voor een iegelijk 
onzer. Job had langen tijd noodig, voordat hij dien be
reikte; en waarlijk wij eveneens. Menigeen onder ons 
verbeeldt zich, dat wij aan het einde van onszelven 
gekomen zijn, als wij de leer van 's menschen algeheele 
verdorvenheid erkend hebben, of wel als wij eenige 
uitspruitsels der zonde geoordeeld hebben, die zich op 
de oppervlakte van ons praktisch leven vertoonen. Maar, 
helaas! het is te vreezen, dat zeer weinigen onder ons 
wezenlijk de volle waarheid omtrent onszelven weten. 
Het is toch een gansch andere zaak te betuigen: „wij 
allen zijn diep bedorven," of wel diep in het binnenste 
des harten te gevoelen: „ik ben gansch bedorven en 
onwaardig." Dit laatste kan enkel gekend, en bij voort
during verwezenlijkt worden in de onmiddellijke tegen
woordigheid van God. Twee dingen moeten altijd te zamen 
gaan: „nu ziet U mijn oog" — „daarom verfoei ik mij." 
Het is slechts, als het licht van hetgeen God is, op 
hetgeen ik van nature ben, schijnt, dat ik mijzelven zal 
verfoeien; en alleen dan is mijne zelfverfoeiing een waar
achtige zaak. Het is alsdan niet in woorden, noch met 
den mond, maar in daad en in waarheid. Het zal zich in 
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een leven van zelfverloochening openbaren, in een 
geest van nederigheid, in een ootmoedig gemoed, een 
liefelijk gedrag te midden van de wereld, waarin ik ge
roepen ben te wandelen. De belijdenis van lage gedachten 
van zichzelven te koesteren, baat weinig, als wij tegelijker
tijd gereed zijn om door elke beleediging, die ons wordt aan
gedaan , door elke ingebeelde kwetsing of minachting, 
ons gekrenkt te gevoelen. Het ware geheim van een ver
broken en verbrijzeld gemoed is steeds in de bewustheid 
der Goddelijke tegenwoordigheid te blijven. Dan zullen 
wij in staat zijn ons behoorlijk te gedragen tegenover 
allen, met wie wij te doen hebben. 

.Alzoo vinden wij het hier. Zoodra Job recht staat 
tegenover God en tegenover zichzelven, komt hij ook 
spoedig in het rechte spoor ten opzichte zijner vrienden. 
Hij leerde voor hen te bidden. J a , toen kon hij 
„voor de moeielijke vertroosters," voor „de nietige 
medicijnmeesters" bidden — voor diezelfde menschen, met 
wie hij zóó lang, zóó onverzettelijk en zóó heftig ge
streden had. „En de Heer wendde de gevangenis van Job, 
toen hij gebeden had voor zijne vrienden.".. 

Hoe zedelijk schoon en volmaakt. Het is de zeldzame 
en uitnemende vrucht van de werking Gods. Er is niets 
aandoenlijker dan te zien, hoe de drie vrienden van Job 
hunne ervaring, hunne overleveringen en hunne wet
tischheid tegen het onschatbaar „brandoffer" verwisselen; 
en hoe onze geliefde aartsvader zijne bittere schimpwoor
den voor het zachte gebed der liefde doet plaats maken. 
Kortom het is in zijn geheel een hartroerend tooneel. 
De strijders liggen voor God in het stof en in elkanders 
armen. De tegenspraak is geëindigd; de woordenstrijd is 
uit; en in plaats daarvan hebben wij tranen van berouw, 
de liefelijke geur van het brandoffer en de omhelzing 
der liefde. 

Gelukkig tafereel! Kostelijke vrucht der goddelijke 
tusschenkomst! Wat blijft er nog over? Wat behoeft er 
nog meer? Wat anders, dan dat de hand Gods zelf het 
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toppunt op het schoone gebouw zou plaatsen. En ook 
dit ontbreekt geenszins; want wij lezen: „En de Heer 
vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoo 
veel." Hoe dat? En door welke middelen? Was het 
door middel van zijne eigen, onafhankelijke nijverheid, van 
zijn verstandig bestier? Volstrekt niet; alles is veranderd. 
Job bevindt zich zedelijk op een nieuwen grondslag. Hij 
heeft nieuwe gedachten over God; nieuwe gedachten 
over zichzelven, andere gedachten over zijne vrienden, 
over zijne omstandigheden; alle dingen zijn nieuw ge
worden. „Ook kwamen tot hem al zijne broeders, en al 
zijne zusters, en allen die hem te voren gekend hadden, 
en aten brood met hem in zijn huis, en beklaagden hem, 
en vertroostten hem over al het kwaad, dat de Heere over 
hem gebracht had; en zij g a v e n h e m e e n i e g e l i j k 
e e n s t u k g e l d s , e e n i e g e l i j k o o k e e n g o u d e n 
v o o r h o o f d s i e r s e l . En de Heer zegende Jobs laatste, 

meer dan zijn eerste En Job leefde na dezen 
honderd en veertig jaren, dat hij zag zijne kinderen, 
en de kinderen zijner kinderen, tot in vier geslachten. 
En Job stierf oud en der dagen zat." 

Een woord over 1 Joh. 3: 1—3. 
Drie dingen vinden wij hier: 1, den mensch en zijne 

verantwoordelijkheid, 2, de betrekking van het kind Gods 
en 3 , den wandel, die daarvan het gevolg is. 

Het is noodzakelijk, dat de mensch weet, wat hij is 
en" wat hij gedaan heeft. Wat God nu doet in liefde, is 
de werkzaamheid der genade. De mensch kan niet tot 
God komen; God komt tot den mensch. Als God ons 
gered heeft, dan is er geen spraak meer van oordeel. 
Als wij hetgeen wij zijn, vermengen met hetgeen God voor 
ons gedaan heeft, dan kan daaruit geen heil voortkomen. 
Als men ingezien heeft, dat men niets goeds in zich 
heeft, dan geeft men zich geheel aan Gods genade over. 
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Wat onze daden aanbelangt, zoo heeft Christus onze 
zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Ten op
zichte van onze natuur zijn wij met Christus gestorven. 
Ik heb het recht tot mijn vleesch te zeggen: ik ken je 
niet meer; ik ben je niets meer schuldig. Christus heeft 
mij geleerd, hoe Hij mij geheel voor zich heeft verworven. 

Het was Gods plan, ons Christus gelijkvormig te maken. 
Wij zijn kinderen Gods in den tweeden Adam. Door het 
geloof ben ik niet meer een kind van Adam, maar van 
God. Christus zegt: Ik vaar op tot mijnen Vader en 
uwen Vader.— Wij hebben ook den Heiligen Geest. Wij 
moeten het bewustzijn hebben, dat Jezus in ons is en 
wij in Hem zijn. 

Dan is er nog een tweede zaak. Hij zal verschijnen, 
en wij zullen Hem gelijk zijn. En dit standpunt zijn wij 
ons door den Heiligen Geest bewust. Met het oog hierop 
lezen wij: „Een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, 
die reinigt zichzelven." Wij hebben als kinderen Gods 
een nieuwe verantwoordelijkheid. Iedere verantwoordelijk
heid ontstaat uit het standpunt, waarop men staat, of 
uit de betrekking, waarin men is. Men moet in een be
paalde betrekking zijn om verplichting te hebben. Ik ben 
een kind Gods; mijn gedrag moet dus dat van een kind 
zijn. Dat is de maat mijner verantwoordelijkheid. Christus 
is het voorbeeld van iemand, die een kind Gods is. Zijn 
wij in Christus, en is Christus in ons, dan moeten wij 
dit ook bewijzen, en Christus in ons geheele leven 
openbaren. 

Nu hebben wij het bewustzijn van onze betrekking; 
het volle genot daarvan zullen wij krijgen. Wij zullen 
Christus gelijk zijn; wij moeten Hem daarom ook nu 
reeds zooveel mogelijk gelijkvormig zijn. Ben ik met 
Christus gestorven, dan is daardoor elke verbinding met 
de wereld afgebroken. Wat heb ik met deze wereld te 
doen, indien ik gestorven ben? 

Nemen wij daarom deze heerlijke woorden wel ter harte! 
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Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
Naar aanleiding van mijn boekje „de toekomst onzes 

Heeren Jezus Christus en de daarmede in verband 
staande gebeurtenissen" zijn mij de volgende vragen ge
daan , wier beantwoording ik bier mededeel tot ophelde
ring ook voor anderen. 

Eerste vraag. — Hoe kunnen de ontslapen geloovigen 
met Jezus in het paradijs zijn, terwijl de Heer Jezus in 
het huis des Vaders is om ons daar plaats te bereiden? 

Antwoord. — Gelijk ik op pag. 31 en 32 van mijn 
boekje duidelijk heb aangetoond, zijn de geloovigen, die 
in Jezus ontslapen zijn, de volmaaktheid nog niet deel
achtig; zij wachten in het paradijs, evenals wij hier op 
aarde, op de komst van Jezus ter opname der gemeente. 
Evenmin als wij hier op aarde alleen gelaten zijn, zijn 
zij alleen gelaten. De Schrift zegt ons uitdrukkelijk, dat 
zij bij Jezus zullen zijn. Beide dingen worden ons dus 
geleerd: de Heer Jezus is in den hemel, in het huis 
des Vaders, en Hij is bij de ontslapen heiligen in het 
paradijs. Wij moeten beide dingen geloovig aannemen, 
al moge het voor ons verstand, dat zoozeer aan tijd en 
ruimte gebonden is, tegenstrijdig schijnen. ïfogtans is 
het eenigermate te verklaren, als wij opmerken, hoe de 
Heer Jezus na zijne opstanding zich het eene oogenblik 
hier en het andere daar bevond, en hoe Hij in het dui
zendjarig rijk op aarde zal zijn, en nogtans in den hemel 
zal wonen. 

Tweede vraag. — Als de Heilige Geest met de Gemeente 
van de aarde vertrekt, hoe kunnen er dan daarna geloovi
gen zijn, daar toch de bekeering een werk des H. Geestes is? 

Antwoord. — Er is een groot onderscheid tusschen de 
werkzaamheid en de inwoning des H. Geestes. In Joh. 7 
wordt gezegd: „want de II . Geest was nog niet, over
mits Jezus nog niet verheerlijkt was." Dit wil natuurlijk 
niet zeggen, dat Hij niet bestond als persoon, en ook 
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\ niet, dat Hij nog niet werkzaam geweest was. Het wil 
| zeggen, dat Hij, als wonende in de geloovigen, nog niet 
> was. Op den Pinksterdag is de H. Geest op de geloovi-

| gen uitgestort, en van dien tijd af zijn hunne lichamen 
I f tempelen des H. Geestes. Bij de opname der Gemeente 

f nu verlaat de H. Geest als inwonende persoon deze aarde, 
| en gaat Hij met de Gemeente naar den hemel terug. 
'. Doch evenals de H. Geest, vóór de uitstorting op den 

j ' Pinksterdag, werkzaam was aan de harten, zoo zal Hij 
dit ook zijn na de opname der Gemeente. Derde vraag. — Hoe kan Openb, 1 : 7 een bewijs zijn 
voor de wederkomst des Heeren? Zullen er dan ook 
goddeloozen opstaan bij zijne komst? 

Antwoord. — Bij de komst des Heeren op aarde zullen 
er geen goddeloozen opstaan; alleen de rechtvaardigen 
behooren tot de eerste opstanding. Nogtans is Openb. 1 : 7 
een bewijs voor de wederkomst van Jezus op aarde, 
aangezien de Joden, die dan leven, gerekend worden 
voor de Joden, die Hem hebben gekruist. Dit beginsel 
van gezamenlijke verantwoordelijkheid vinden wij overal 
in de Schrift. Israël heeft zijnen Messias verworpen en 
doorstoken, en Israël zal Hem zien, in wien zij gestoken 
hebben. 

Vierde vraag. — Hoe kan Openb. 6 — 19 de geschie
denis der aarde zijn na de opname der Gemeente, zoodat 
in Openb. 19 de komst des Heeren op aarde wordt voor
gesteld, daar in Openb. 11 reeds staat: „de koninkrijken 
zijn geworden onzes Gods en van zijnen Christus?" 

Antwoord. — Zeer dikwijls worden in de Schrift, en 
vooral in de profetieën, de hoofdgebeurtenissen in weinige 
woorden te zamcn gevat, terwijl dan later de bijzonder
heden uitvoerig worden medegedeeld. Zoo is het ook in 
Openb. 11= In weinige woorden vinden wij daar het einde 
van de geschiedenis dezer bedeeling; terwijl in de vol-
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gende hoofdstukken ons de bijzonderheden van de laatste 
3 i jaar uitvoerig worden medegedeeld, die eindigen met 
het oordeel van den valschen profeet en het beest door 
de komst van Jezus met de hemelsche heirlegers; zoodat 
Openb. 1 1 : 15—18 overeenkomt met Openb. 19 : 11—21. 

H. C. v . 

Bij het avondmaal. 
, Zoo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen 

drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt den dood 
des Heeren, totdat Hij komt." — 1 Kor. 11 : 26. 

Uw wonderbare liefde, o Heer! 
Heeft ons deez' disch bereid, 
Zoolang wij hier beneên nog zijn 
Te midden van den strijd. 

Wat blijdschap U , in Uwe liefd' 
Te ontmoeten aan Uw disch, 
Wanneer wij aangezeten zijn 
Tot Uw gedachtenis. 

En o, hoe kostlijk voor het hart, 
Te ervaren naar Uw Woord, 
Hoe Gij altijd bij de Uwen zijt, 
Hun zwakken lofzang hoort! 

En toch, hoe weinig minnen we U , — 
Ach, minden wij U meer! 
En dan, hoe koud is soms ons hart! •— 
Vergeef het ons, o Heer! 

Bewerk ons door Uw Woord en Geest; 
Sterk Gij ons in den strijd, 
En doe ons wand'len aan Uw hand, 
Naar 't land der heerlijkheid. 

En als wij aangezeten zijn, 
Zij ieders hart gericht 
Op Uwe liefde, o Heer! alleen, 
En 't werk, door U verricht. 
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De vier Evangeliën. 
Ieder aandachtig bijbellezer zal meer dan eens hebben 

opgemerkt, dat er een groot onderscheid bestaat tusschen 
de vier Evangeliën onderling, en vooral tusschen de drie 
eerste en het Evangelie van Johannes. Elk Evangelie 
is met een bepaald doel geschreven, 't Was niet om ons 
viermalen de levensgeschiedenis van den Heer te be
schrijven, dat de Heilige Geest ons vier Evangeliën 
schonk; maar om ons de levensgeschiedenis van Jezus 
uit een vierledig oogpunt te doen beschouwen. Wij, die 
gelooven in de goddelijke ingeving der Heilige Schrift, 
weten, dat de Heer geen woord tevergeefs deed schrijven, 
en dat Hij met het schrijven van ieder boek een bepaald 
doel heeft voor oogen gehad. Menschelijke wijsheid zou 
geheel anders hebben geschreven. Vooral de levensge
schiedenis van onzen Heer zou ons geheel anders zijn 
medegedeeld, indien de schrijvers niet gedreven waren 
geworden door den Heiligen Geest. Hoevele bijzonder
heden zouden dan niet uitvoeriger zijn verhaald; hoevele 
niet verzwegen zijn geworden! Hoeveel meer zou er op 
de tijdrekening zijn gelet, en alles in volgorde ons zijn 
medegedeeld! Maar nu „al de Schrift van God is inge
geven," (2 Tim. 3 : 16.) nu „de heilige menschen Gods, 
van den Heiligen Geest gedreven, gesproken hebben," 
(2 Petr. 1 : 21.) nu is ons alles naar Gods gedachten mee
gedeeld, en vinden wij overal een zedelijke volgorde. Het 
is dus tot recht verstand van de verschillende boeken des 
Bijbels van het grootste belang, dat wij onderzoeken, 
wat het doel van den Heiligen Geest is geweest met het 
schrijven van ieder boek. Zoodra wij dit doel hebben 
begrepen, zal de verklaring der bijzonderheden ons veel 
gemakkelijker vallen. Dit is vooral waar ten opzichte van 
de Evangeliën. In ieder Evangelie heeft de Heilige Geest 
zulke bijzonderheden uit het leven van Jezus doen te-
boekstellen, en wel naar de volgorde, waarin zij in 
ieder Evangelie voorkomen, dat het doel, 'twelk Hij 

XV 1 1 
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zich bij het schrijven voorstelde, werd bereikt, 't Was 
Hem niet te doen, om mot een nauwkeurigheid, zooals 
de menschen die verlangen , de gebeurtenissen en gesprek
ken uit Jezus' leven ons mede te deelen; integendeel, 
de juiste aangeving van tijd en plaats is voor Hem van 
weinig gewicht, daar Hij een zedelijk doel voor oogen 
heeft, en ons Jezus wil voorstellen in al zijn schoonheid 
en heerlijkheid, in al zijn nederbuigende goedheid en 
verheven majesteit! 't Is daarom vergeefsche moeite de 
geschiedenis, zooals zij ons in de vier Evangeliën wordt 
medegedeeld, tot in hare kleinste bijzonderheden in over
eenstemming te willen brengen. Elke harmonie der vier 
Evangeliën, gelijk er zoovelen bestaan , is in strijd met de 
bedoeling des Heiligen Geestes, en doet ons uit het oog ver
liezen , dat geen chronologische, maar een zedelijke orde 
de hoofdzaak is. Wordt dit begrepen, dan vervallen van
zelf duizende moeielijkheden, die zich anders in het 
geschiedverhaal noodwendig moeten voordoen. Op elke 
vraag: „waarom wordt dit hier op deze en in een ander 
Evangelie op een andere wijze medegedeeld?" is het 
eenvoudige antwoord: „Omdat anders het doel, hetwelk 
de Heilige Geest zich voorstelde, niet zou bereikt zijn." 
Wel zullen wij niet altijd de bedoeling des Heiligen 
Geestes verstaan, en onze zwakheid en onkunde gevoelen ; 
doch dit zal ons uitdrijven tot een nauwgezetter onder
zoek der Heilige Schrift, en tot een vuriger gebed om 
het licht van dien Geest, door Wien al de Schrift werd 
ingegeven; en hierdoor zal ons telkens meer de onver
gelijkbare schoonheid en goddelijke harmonie dier Evange
liën met helderen glans tegenstralen , en ons in aanbidding 
doen neervallen voor den goddelijken Auteur. 

Hoe heerlijk is reeds de gedachte, dat onze Jezus zóó 
schoon, zóó voortreffelijk, zóó boven al onze voorstellin
gen verheven is, dat ééne levensbeschrijving niet genoeg 
was, om ons zijne schoonheid en heerlijkheid af te schil
deren. Vier Evangeliën waren er noodig om ons Hem 
van alle kanten, in zijne verschillende hoedanigheden, 
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voor te stellen. Ieder Evangelist verhaalt ons die bijzonder
heden uit het leven van den Heer, welke dienen moeten 
om ons het beeld van Jezus, zooals het hem te teekenen 
gegeven was, in duidelijke trekken voor oogen te stellen. 
De een verhaalt, wat de ander met stilzwijgen voorbijgaat; 
de een plaatst gebeurtenissen en gesprekken aan het 
begin zijns verbaals, die eerst aan het einde van Jezus' 
leven plaats hadden; en dit alles geschiedt, niet om de 
nieuwsgierigheid van den mensch te bevredigen, maar 
om het doel des Heiligen Geestes te bereiken: namelijk 
ons een indruk te geven van de schoonheid en heerlijk
heid onzes Verlossers; opdat wij met den Psalmist vol 
bewondering en aanbidding zouden uitroepen: „ Gij zijt 
veel schooner dan de menschenkinderen; genade is uit
gestort op uwe lippen." 

Mattheüs beschrijft ons Jezus als Mess i a s , als K o n i n g 
I s r a ë l s ; Markus als P ro fee t , gekomen om te d i enen ; 
Lukas als Z o o n d e s m e n se h e n ; Johannes als Z o o n 
v a n God . Dit verschillend doel verklaart vanzelf het 
groote onderscheid tusschen de drie eerste Evangeliën en 
het Evangelie van Johannes. Terwijl de drie eerste Evan
geliën Christus aan den mensch voorstellen, opdat de 
mensch Hem aannemen en in Hem gelooven zou, en ons 
de geschiedenis van zijne verwerping door den mensch 
meedeelen, gaat Johannes uit van de verwerping van 
Jezus, en stelt ons de openbaring der goddelijke natuur 
in al haar heerlijkheid voor oogen. Hij was in de wereld, 
en de wereld is door Hem gemaakt, en de wereld heeft 
Hem niet gekend; Hij is gekomen tot het zijne, en de 
zijnen (de Joden) hebben Hem niet aangenomen. Daarom 
vinden wij in Johannes de souvereine genade, de uitver
kiezing: de mensch moet wederom geboren, opnieuw 
geboren worden, terwijl de Joden als verworpen voor
gesteld worden. De drie ] eerste Evangeliën beginnen, 
hoewel op verschillende wijze, met Jezus op aarde; 
Johannes begint met Jezus in den hemel. In Johannes" 
geen woord over de geboorte van den Heer, noch over 

11* 
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zijne eerste levensjaren. Zijn Evangelie begint vóór de 
grondlegging der wereld. In den beginne was het Woord, 
en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
Wij zien hier Jezus als den eeuwigen Zoon des Vaders, 
en niet, gelijk in Lukas, als den Zoon des Allerhoogsten, 
door de kracht des Heiligen Geestes uit Maria geboren. 
Jezus is de Zoon van God van eeuwigheid — zoo vinden 
wij Hem in Johannes; Hij is de Zoon van God als mensch 
op aarde — zoo treffen wij Hem aan in Lukas. Hij nu, 
die in den beginne bij God en God was, is vleesch 
geworden en heeft onder ons gewoond. Als zoodanig 
wordt Hij ons door Johannes, van het begin tot het 
einde van zijn Evangelie, voorgesteld. Hij is het waar
achtige licht, de Schepper van hemel en aarde, het 
middelpunt, om hetwelk de geloovigen zich scharen, het 
voorwerp van de aanbidding der engelen. (Joh. 1.) Hij 
is de kenner der harten bij Nathanaël en de Samaritaan-
sche vrouw. Als de Schepper verandert Hij water in 
wijn, en spijzigt duizenden met eenige brooden en een 
paar visschen. Als de machthebbende reinigt Hij den 
tempel en stilt den storm, als de Heer van leven en 
dood wekt Hij Lazarus op, die vier dagen in het graf 
gelegen had, en reeds riekte. Als de fontein des le
venden waters stelt Hij zich aan de Samaritaansche 
voor, en roept op het feest: „Zoo iemand dorst, die kome 
tot Mij , en drinke." Heengaande van deze aarde, belooft 
Hij zijnen discipelen den Trooster, den Heiligen Geest 
in zijne plaats te zullen zenden, en vertrouwt hen toe 
aan de hoede zijns Vaders. In zijn gebed tot den Vader 
bidt Hij om verheerlijkt te worden met de heerlijkheid, 
die Hij bij den Vader had, eer de wereld was; gelijk 
Hij vroeger tot de Joden gezegd had: Ik en de Vader 
zijn één. Gedurig stelt Hij zich als de Zoon van God 
aan de menschen voor. Tot Mcodemus zegt Hi j : „ Nie
mand is opgevaren in den hemel, dan die uit den hemel 
nedergekomen is, de Zoon des menschen, die in den 
hemel is." Wandelende hier op aarde, was Hij tegelijker-
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tijd in den hemel, daar Hij God was. In Joh 8 eindigt 
Hij zijn onderhoud met de Joden over zijn goddelijk 
Zoonschap met de woorden: „ Eer Abraham was, ben 
ik." Tot den blindgeborene zegt Hi j : „ Gelooft gij in 
den Zoon van God?" En deze, Hem als zoodanig erken
nende, aanbidt Hem; evenals Petrus vroeger had uitge
roepen : „ Tot wien zullen wij heengaan ? Gij hebt de 
woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en 
bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden 
Gods." Zelfs in de lijdensgeschiedenis houdt Johannes 
zich aan zijn doel: Christus als den Zone Gods voor te 
stellen. Bij geen der andere Evangelisten vindt men zulk 
een beschrijving van Jezus' gevangenneming. Een bende 
gewapende krijgsknechten komt om Hem te vatten. Doch 
Jezus doet hen allen ter aarde vallen. Hij openbaart zijne 
macht, opdat, waar Hij meegaat, zij niet zouden denken, 
dat Hij gedwongen meeging. O , neen! vrijwillig geeft 
Hij zich over. Hij was daar de bevelhebber als 't ware. 
Nadat zij ter aarde gevallen waren, zegt Hij : „ Indien 
gij dan mij zoekt, zoo laat dezen heengaan." En niemand 
waagde het een hand aan de discipelen te slaan. Lees 
verder zijn verhoor voor Annas, Kajafas en Pilatus, en 
gij zult uitroepen: Dat is geen menseh alleen, maar de 
Zoon van God. Welk een majesteit! Welk een overwicht! 
Zijne rechters staan daar als beschuldigden; en de be
schuldigde als de rechter. Zoo ook aan het kruis. Geen 
verlaten zijn van God, geen duisternis in Johannes, even
min als het verhaal van Jezus' strijd in Gethsémané. 
Alles is goddelijke Majesteit. Hij beveelt zijne moeder aan 
Johannes aan. Hij roept: Mij dorst; maar niet omdat Hem 
dorstte, maar opdat de Schrift vervuld zou worden. *) Hij 
buigt het hoofd, en geeft zijnen geest over, (zoo moeten de 
woorden in Joh. 19 : 30 vertaald worden) niet gelijk in de 
andere Evangeliën: Hij gaf den geest. Geen been wordt 
van Hem gebroken; Hij wordt in een nieuw graf gelegd; 

*) TTit dit oogpunt wonlt het hier beschouwd, hoewel ik niet twijfel, of de Heer 
heeft werkelijk dorst gehad. 
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Hij staat op uit de dooden; en de eerste boodschap na 
de opstanding is: „Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen 
JVader, en tot mijnen God en uwen God." 

Mattheüs en Markus komen liet meest met elkaar over
een, omdat beiden ons Christus voorstellen, zooals Hij in 
het Oude Testament was beloofd — in Mattheüs als M e s 
s i a s , in Markus als P r o f e e t . Vandaar in beide Evange
liën die menigvuldige aanhalingen uit het Oude Testa
ment. Zij moesten den Joden bewijzen, dat Jezus van 
Nazareth werkelijk was de aan de vaderen beloofde 
Messias en Profeet. Klimt in Lukas het geslachtsregister 
op tot Adam, omdat wij daar Christus als Menschenzoon 
hebben; in Mattheüs gaat het niet verder dan tot Abra
ham, aangezien de Koning Israëls ons wordt voorgesteld. 
Alleen in Mattheüs vinden wij de bergrede, die men de 
grondwet van het Koninkrijk der hemelen zou kunnen 
noemen. In dit Evangelie houdt Jezus zich bijna uitslui
tend met de Joden bezig. Hij zendt de twaalven en de 
zeventig in de steden en dorpen van Israël, met uitdruk
kelijk bevel in geen stad der Heidenen of der Samaritanen 
te gaan. Zijne gelijkenissen zijn allen van het Koninkrijk 
der hemelen. Verder vinden wij hier de uitvoerige beschrij
ving van Jezus' verwerping door de Joden, eerst in beginsel, 
en later in de uitvoering; en tengevolge daarvan het 
oordeel, dat de Heer over het Joodsche volk uitspreekt, 
evenwel met de belofte van later herstel en heerlijkheid, 
wanneer zij Hem als hunnen Messias zullen erkennen en 
huldigen. Keeds in hoofdst. 11 is deze verwerping open
baar, en begint Jezus het oordeel uit te spreken; in 
hoofdst. 12 gaat het nog verder, daar de Joden de uit
werping van den duivel aan den overste der duivelen 
toeschrijven. Een vreeselijk oordeel wordt dientengevolge 
over hen uitgesproken, en als afschaduwing van Israëls 
verwerping verbreekt de Heer aan het einde van dit 
hoofdst. den band, die Hem met zijn volk verbond, en 
verlaat het huis. (Israël.) En daarna begint Hij in hoofdst. 
lo op een geheel andere wijze te spreken. In plaats van 
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verder vrucht in Israël te zoeken, gaat Hij Leen als de 
Zaaier om zaad te zaaien, waardoor de vrucht moest 
komen. Hierop volgen zes gelijkenissen, die ons voor
stellen , wat er van het koninkrijk der hemelen na zijn 
heengaan worden zou, en wat in dat koninkrijk voor zijn 
hart kostelijk was. De werkelijke uitvoering van Jezus' 
verwerping door de Joden vinden wij dan in de laatste 
hoofdstukken; en Mattheüs legt het er op toe, om ons 
duidelijk te doen gevoelen, dat Israël zijnen Koning 
verwierp. Alle bijzonderheden, daarop betrekking heb
bende , worden hier medegedeeld. Als koning wordt Hij 
verworpen, als koning door de krijgsknechten bespot, 
als koning aan het kruis genageld, als koning daar ge
hoond. In Mattheüs vinden wij de duisternis, het verlateu-
zijn van God, als vervulling van Ps. 22 en Jes. 53 , en 
dan het gescheurde voorhangsel en de geopende graven-
Tevens vinden wij in dit Evangelie (hoofdst. 24) de 
uitvoerige profetie omtrent de laatste dagen, als het 
getrouwe overblijfsel van Tsraël, na eerst door vele ver
drukkingen , vooral onder den Antichrist, gelouterd te 
zijn, door de komst van Jezus, met groote kracht en 
heerlijkheid, zal worden verlost. 

In Markus is Christus de P r o f e e t . Hij is gekomen 
om te dienen. Daarom geen verhaal van de geboorte, 
maar terstond begonnen met de dienst zelve, Hoewel er 
in dit Evangelie, gelijk ik reeds opmerkte, veel ovei*-
eenstemming is met Mattheüs, zoo zal men toch bij een 
oplettende lezing bemerken , hoe Markus altijd voor oogen 
heeft gehad, ons Jezus voor te stellen in zijn dienstwerk 
als Profeet. Nergens vindt men zulk een aaneenschake
ling van werkzaamheden als bij Markus. Neem b. v. 
hoofdst 6. Jezus is bezig met onderwijzen. Zijne discipelen 
komen om Hem mee te deelen alles, wat zij gedaan had
den. Om rustig met zijne discipelen alleen te kunnen 
zijn, vertrekt Hij naar een woeste plaats. De schare, dit 
bemerkende, gaat er ook heen; en eer de Heer het meer 
was overgestoken, zijn zij er reeds, en wachten Hem op. 
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Jezus begint weer te leeren tot aan den avond, spijzigt 
daarna de schare, gaat op den berg om te bidden, en 
komt midden in den nacht op zee naar zijne discipelen 
toe wandelen, om heniuitden nood, waarin zij verkeerden, 
te verlossen. En toen zij aan de andere zijde gekomen 
waren, kwamen velen uit het geheele omliggende land 
met hunne kranken, en Hij genas ze allen. 

Lukas geeft ons Jezus als Z o o n d e s m e n s c h e n . 
Daarom zulk een uitvoerige beschrijving van Jezus' ge
boorte met al de bijzonderheden, die daaraan vooraf
gingen , gelijk wij die nergens elders aantreffen. Op 
wonderdadige wijze uit den Heiligen Geest ontvangen 
en uit Maria geboren, was Plij een waarachtig mensch, 
hoewel een mensch, zooals er nog nooit een op aarde 
gekomen was. Als mensch wordt Hij door den engel 
genoemd de Zoon des Allerhoogsten, dien God de Heer 
den troon van zijnen vader David zou geven. Wij vinden 
hier den Heer van hemel en aarde als een kindeke 
liggen in de kribbe; wij hooren, hoe alles met Hem 
gebeurde, gelijk bij alle andere kinderen; wij zien Hem 
opgroeien als kind en jongeling, zijnen ouderen onder
danig in alles. Een waarachtig mensch staat voor ons; 
maar tevens een geheel eenig mensch. Hemel en aarde 
verblijden zich bij zijne geboorte; duizende engelen 
verkondigen „eere aan God in de hoogste hemelen, en 
vrede op aarde, in de menschen een welbehagen;" de 
herders ijlen naar Bethlehem om het kindeke te zien; 
wijzen uit het oosten verschijnen om Hem hunne hulde 
te bieden; Simeon neemt Hem in zijne armen, en zegt: 
„Nu, laat gij, Heer! uwen dienstknecht gaan in vrede, 
want mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien;" op 
twaalfjarigen leeftijd wekt Hij de bewondering der ge
leerden in Jeruzalems tempel. Heerlijk, onvergelijkelijk 
schoon tafereel! Wiens pen zou in staat geweest zijn 
het ons af te schilderen ? Alleen Hij , die er zelf het 
middelpunt van was. En op deze wijze gaat Lukas voort. 
Zijn geslachtregister klimt op tot Adam, want niet op 
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den Messias, maar op den Zoon des menschen vestigt 
hij onze opmerkzaamheid; en wel op den Zoon des 
menschen, in de wereld gekomen om te zoeken en zalig 
te maken, wat verloren was. De prediking des Evangelies 
is in Lukas veel algemeener dan bij Mattheüs en Markus. 
Het zijn niet alleen de Joden, welke door Jezus gezocht 
worden, maar allen zonder onderscheid. Hoewel wande
lende in het midden van Israël, strekt zijne liefde zich 
tot alle verlorenen uit. Willen de genooden (de Joden) i 
niet komen tot de bruiloft, dan moeten de dienstknechten \ 
heengaan in de wegen en heggen, en allen dwingen in 
te komen, (hoofdst. 14.) Nergens vinden wij zoovele ge- , 
schiedenissen van zondaren, die door Jezus gered werden. 
De vrouw bij Simon den farizeër, Zaccheüs, de moor
denaar aan het kruis komen alleen bij Lukas voor. Even
min vinden wij elders de gelijkenissen van hoofdst. 15 , 
die ons zoo heerlijk en treffend de zondaarsliefde van 
Jezus voorstellen. Van het begin tot het einde van dit 
Evangelie is Jezus bezig met het heil van verlorenen; 
zelfs op het kruis te midden van zijn lijden, en waar 
zij Hem niet willen aannemen, is Hij vol innerlijke 
ontferming over hen bewogen. Hij weent over de hard
nekkigheid van Jeruzalem, (hoofdst. 13.) Hij bidt aan 
het kruis voor zijne vijanden. Verder zien wij Hem overal J 
als de afhankelijke mensch, die ons in alles gelijk werd, .-• 
uitgenomen de zonde; en die gesterkt zijnde door God,' 
ons kracht kan geven in den strijd. Veel meer dan in de 
andere Evangeliën vinden wij hier Jezus biddende, ook 
bij gebeurtenissen, door de andere Evangelisten ver
haald , doch zonder deze bijzonderheid, zooals bij Jezus' 
doop door Johannes, (hoofdst. 3 : 21.) en bij zijne ver
heerlijking op den berg. (hoofdst. 9 : 29.) Zoo ook in zijn 
lijden. Het is altijd de Zoon des menschen. In Gethsémané 
is zijn zweet als groote droppelen bloeds. Aan het kruis 
bidt Hij voor zijne vijanden, belooft het Paradijs aan den 
moordenaar, en vertrouwt zich in volkomene onderwerping 
aan den Vader toe. En terwijl in Mattheüs de krijgs-
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knechten zeggen: „Waarlijk, deze was Gods Zoon!" zegt 
hier de hoofdman: „Waaldijk deze menscli^ was recht
vaardig !" Ook na de opstanding is het blijkbaar het doel 
van Lukas, ons Jezus als Zoon des menschen voor te 
stellen. Hij wandelt met de twee discipelen naar Emmaus, 
en wordt hen bekend onder het breken des broods. Hij 
verschijnt in het midden zijner discipelen, toont hun zijne 
handen en voeten, en zegt: „Een geest heeft geen vleesch 
en beenen, gelijk gij ziet, dat ik heb." En toen zij van 
blijdschap nog niet konden gelooven, dat het waarlijk de 
Heer was, nam Hij een stuk van een gebraden visch en 
van honigraten, en at het voor hunne oogen. En daarop 
volgt het verhaal van zijne hemelvaart. Gelijk de Heilige 
Geest ons Jezus, gedurende zijn leven op aarde, als de 
Zoon des menschen had geopenbaard, zoo zien wij hier 
den Zoon des menschen opvaren ten hemel, en zijne plaats 
innemen aan Gods rechterhand. Dezelfde Jezus, die als 
mensch op aarde rondging om goed te doen en zondaren 
zalig te maken, openbaart zich als mensch na zijne op
standing, en zit nu als mensch in den hemel. Welk een 
genade! Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid 
dezelfde. De Zoon van God is tevens de Messias, de 
Profeet en de Zoon des menschen. In deze vier karakters 
vertoonen Hem ons de Evangeliën, en in alle vier hebben 
wij Hem noodig, en wordt ons zijne heerlijkheid en groot
heid, zijne dienende liefde en ontfermende goedheid ge
openbaard. O, mochten wij Hem meer en meer leeren 
kennen! Mocht zijn aanbiddelijke Persoon ons gedurig 
meer aantrekken, en mochten onze harten zich in Hem 

^ voortdurend verlustigen! 

Rijp voor den hemel. 
Vrij algemeen is de meening onder de Christenen ver

breid, dat de geloovigen door de wegen, die God hier 
op aarde met hen houdt, worden voorbereid voor den 
hemel; en men hoort dikwerf zeggen van iemand, die 
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gelukkig gestorven is: deze was rijp voor den hemel. 
Deze uitdrukking, zoowel als de meening, die daaraan ten 
grondslag ligt, is geheel in strijd met de leer der Schrift. 
Niet door de wegen, die God met ons houdt — niet 
door de ondervindingen, die wij in het christelijk leven 
opdoen — niet door de lessen, die wij ontvangen, of 
door de kastijding, die wij ondergaan, worden wij voor
bereid voor den hemel, maar alleen door het werk van 
Christus. De Apostel zegt uitdrukkelijk in Hebr. 10, dat 
de geloovigen door den wil van God geheiligd zijn, door 
de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal 
geschied; dat Christus, een slachtoffer voor de zonden 
geofferd hebbende, in eeuwigheid gezeten is aan de rech
terhand Gods, daardoor bewijzende, dat het werk geheel 
volbracht, en door God in den hemel aangenomen is; 
dat Christus met ééne offerande in eeuwigheid beeft vol
maakt degenen, die geheiligd worden; en dat de Heilige 
Geest, in ons wonende, ons getuigt van het volbrachte 
en door God aangenomen werk van Jezus. Iemand nu , 
die geheiligd en in eeuwigheid volmaakt is voor God, 
is zeer zeker voorbereid en geschikt voor den hemel. 
God is heilig, en de mensch is onheilig; daarom kan de 
mensch in Gods tegenwoordigheid niet bestaan; maar de 
geloovige is door de eenmaal geschiede offerande van 
Jezus Christus geheiligd, zoodat hij met vrijmoedigheid 
in Gods heilige tegenwoordigheid kan verschijnen. Hij is 
door ééne offerande volmaakt, en wel in eeuwigheid vol
maakt, zoodat er geen spaak kan zijn van toeneming, 
van meer geschikt, meer bereid te worden voor den 
hemel. Het begrip van volmaaktheid sluit elke gedachte 
van toeneming buiten. Iets waaraan wat ontbreekt, of 
dat nog beter gemaakt kan worden dan het is, is niet 
volmaakt. De Apostel zegt dan ook uitdrukkelijk, dat alle 
geloovigen, op grond van het door Christus volbrachte 
werk, de vrijmoedigheid hebben, om in het heiligdom in 
te gaan. Het heiligdom nu is de tegenwoordigheid van 
God. In het O. Testament verbergde het voorhangsel 
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het heiligdom voor de oogen des volks. Doch nu is het 
voorhangsel gescheurd, en de hemel is geopend. Het 
volbrachte werk van Christus heeft ons den toegang 
verschaft tot den hemel. En zoo weinig kan er spraak 
zijn van een voorbereid worden voor den hemel, dat de 
geloovigen nu reeds — wel is waar door het geloof, 
maar dat blijft in beginsel hetzelfde — in het heiligdom, 
in de tegenwoordigheid Gods ingaan, om daar van zijne 
zalige nabijheid en gemeenschap te genieten. 

De geschiedenis van den moordenaar aan het kruis is 
een heerlijk en treffend voorbeeld van deze waarheid. Hij 
was waardig de straf, die hij ontving; hij was 's morgens 
nog een lasteraar van Jezus, en des avonds was hij reeds 
met Jezus in het Paradijs. In één enkel oogenblik werd 
hij van een moordenaar een geschikt bewoner van het 
Paradijs. Zijne zonden waren zóó volkomen weggenomen, 
zijn kleed was zóó volkomen rein, dat het licht van God 
geen enkele vlek kon ontdekken. Hij was gereinigd, afge-
wasschen en gerechtvaardigd; en ging zonder verdere 
voorbereiding den hemel binnen. Evenzoo zal het zijn, 
als de Heer Jezus komt om de zijnen op te nemen in 
zijne heerlijkheid. Dan zullen alle geloovigen, die nog 
op aarde leven, in een oogenblik, in een punt des tijds, 
veranderd worden, om den Heer tegemoet te gaan in de 
lucht, om door Hem in het huis des Vaders gebracht 
te worden, 't Spreekt vanzelf, dat de praktische toe
stand van die geloovigen zeer verschillend zal zijn. De 
een zal ver, de ander weinig gevorderd zijn; de een zal 
veel, de ander weinig kennis hebben; de een zal lang, de 
ander nog zeer kort geleden bekeerd zijn; ja, men kan 
wel haast aannemen, dat er zooveel verschillende toe
standen wezen zullen, als er geloovigen zijn. En toch, 
dit maakt volstrekt geen verschil in het lot, dat hun 
wacht. Zij zullen allen gelijkelijk in een punt des tijds 
veranderd worden, en met Jezus den hemel binnengaan. 

Er is zeker een groot onderscheid in den praktischen 
toestand der geloovigen. De een wandelt veel getrouwer 
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dan de ander; de een is veel ernstiger, veel nauwgezetter 
dan de ander; de een heeft veel meer geestelijke kennis 
en ervaring dan de ander, omdat hij meer in Gods ge
meenschap leeft. Zelfs als alle geloovigen even getrouw 
en nauwgezet wandelden, dan zou er toch nog een groot 
verschil bestaan, 't Is toch natuurlijk, dat een vader in 
Christus, iemand die vele jaren met den Heer gewandeld 
heeft, veel verder gevorderd is dan het kind in de genade, 
dat eerst eenige weken of maanden bekeerd is. Ook is 
het waar, dat de geloovige, zoolang de Heer hem hier 
beneden laat, veel heeft te leeren. Hij moet opwassen in 
kennis en genade; hij moet zichzelf en God hoe langer 
hoe beter leeren kennen; hij moet van veel onreins in 
den wandel gedurig gereinigd worden. Doch dit alles 
neemt niet weg, dat alle geloovigen in één opzicht vol
komen aan elkaar gelijk zijn. Zij zijn, namelijk, allen 
geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. (Rom. 8 : 30.) 
Zij zijn allen met Christus gestorven en opgewekt, en 
zitten in Hem reeds in den hemel. (Efez. 2.) Zij zijn 
allen koningen en priesters, gereinigd en afgewasschen 
door het dierbaar bloed van Jezus. (Openb. 1.) In dit 
opzicht is er geen onderscheid. Hier zijn het kind en de 
vader in Christus aan elkander gelijk. Hetzij men dertig 
jaar of een uur bekeerd is, men is voor God even rein, 
even heilig, even volmaakt. Hetzij men veel of weinig 
kennis heeft, hetzij men zwak of sterk is, men is even 
geschikt voor den hemel, even bekwaam voor de tegen
woordigheid van God. Dit is het gevolg van het vol
brachte werk van Christus. Van dit werk alleen, en 
geenszins van eenige werkzaamheid des Heiligen Geestes 
in ons, is ons bereid zijn voor den hemel afhankelijk. 
Allen, die aan dit werk deelhebben, zijn van hetzelfde 
oogenblik, dat zij er aan deel krijgen, bekwaam voor 
de tegenwoordigheid van God. Door het bloed van Jezus 
wordt men witter dan de sneeuw. O, mochten wij dit 
toch recht verstaan! Mochten onze harten toch rusten 
in het volbrachte werk van Jezus, en daarin alleen! 
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„Maar," zal men misschien vragen, „waartoe moeten 
de geloovigen dan na hunne bekeering op aarde blijven? 
Mijn antwoord is: niet om voor den hemel toebereid te 
worden, maar om hier beneden God, hunnen Vader, te 
verheerlijken, Rijp voor den hemel zijn zij van het oogen-
blik hunner bekeering af. Maar de Heere Jezus zeide 
van zijne discipelen: „Gelijkerwijs de Vader mij gezonden 
heeft in de wereld, heb ik hen ook in de wereld gezon
den." (Joh. 17 : 18.) En waartoe had de Vader Hem in 
de wereld gezonden? Om zijnen wil te doen, nietwaar? 
Welnu, tot hetzelfde doel zijn wij door den Heer Jezus 
in de wereld gezonden. God wil, dat de zijnen in het 
midden eener booze wereld, in alle betrekkingen des 
levens, zijnen Naam zullen verheerlijken en grootmaken. 
Door het bloed van Jezus geheiligd, worden wij geroepen 
als heiligen te wandelen. Door het werk van Jezus gerecht
vaardigd, worden wij geroepen, ons als rechtvaardigen 
te openbaren. Doen wij dit met getrouwheid, dan zullen 
wij ons loon eenmaal van den Heer ontvangen. Want 
behalve de eeuwige heerlijkheid in het huis des Vaders, 
en het wonen in het huis des Vaders, is ons nog 
een loon voor onzen arbeid beloofd. Dit loon zal 
afhangen van de getrouwheid, waarmede wij voor 
den Heer geleefd en gearbeid hebben. In de gelijkenis 
krijgt de een tien, de ander vijf steden. Het loon der 
twaalf apostelen is reeds door den Heer bepaald; zij 
zullen zitten op twaalf tronen, oordeelende de twaalf 
geslachten Israëls. Hieruit blijkt, dat het loon gedurende 
de regeering van Christus in het duizendjarig rijk zal 
uitgedeeld worden. Bestaat er dus geen onderscheid tus-
schen de geloovigen, wat de eeuwige heerlijkheid en het 
geschikt zijn voor den hemel betreft, ten opzichte van 
het loon is er wel onderscheid. De een zal veel, de 
ander weinig, een derde misschien niets ontvangen. 
(1 Kor. o.) De reden van dit verschil ligt hierin: dat 
het loon afhankelijk is van de getrouwheid, waarmede 
wij voor den Heer geleefd en Hem gediend hebben; 
terwijl de heerlijkheid in den hemel alleen afhankelijk 
is van het volbrachte werk van Christus. Dit recht te 
verstaan is noodzakelijk voor den vrede onzer ziel en 
voor de verheerlijking van God. Voor den vrede onzer 
ziel — omdat wij ons anders niet gerust en gelukkig 
kunnen gevoelen in Gods tegenwoordigheid. Moeten wij 
nog toebereid worden voor den hemel, dan zijn wij ook 
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nu niet geschikt voor Gods tegenwoordigheid; en zijn 
wij niet geschikt voor Gods tegenwoordigheid, dan kan 
ons hart ook niet gerust en gelukkig zijn. Voor de verheer
lijking van God — omdat wij ons anders bezig houden met 
onze voorbereiding voor den hemel, en geenszins met 
de dienst van God. Wij hebben dan wel wat anders te 
doen, dan alleen te denken aan het arbeiden voor den 
Heer. O , geliefde broeders! laat ons met een eenvoudig 
hart en een geloovig gemoed de getuigenis van God 
aannemen omtrent de algenoegzaamheid van het werk 
van Jezus, en omtrent den toestand van allen, die zich 
op dat werk verlaten, dan zullen wij met blijdschap 
onzen weg kunnen bewandelen, en de Naam onzes Gods 
zal door ons worden verheerlijkt. 

Christelijke bevinding. 
Ik geloof, dat er veel meer goddelijke bevinding in 

onze ziel moest zijn dan er is. Velen hebben zich hier
van afgewend door zekere dwaze begrippen omtrent de 
christelijke bevinding, die, naar ik geloof, aan verkeerd 
verstaan van dit onderwerp hun ontstaan te danken 
hebben. „Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, 
en ik zal vertellen, wat Hij aan mijne ziel gedaan heeft." 
Ik neem deze woorden als uitdrukking van hetgeen ik 
onder bevinding versta. Het is wat God aan onze ziel 
gedaan heeft. Bevinding is de vrucht van de tegenwoor
digheid des Heiligen Geestes in ons, die ons in gemeen
schap met God brengt. Men heeft strijd met bevinding 
verward. Dit heeft de zaak onduidelijk gemaakt. Strijd 
is het gevolg van het begeeren des vleesches tegen den 
vernieuwden mensch. Bevinding daarentegen is het gevolg 
van de gezegende werking en de genade des Heiligen 
Geestes in het vernieuwde gemoed. De Geest verlevendigt 
de hoop, versterkt het geloof, breidt de kennis uit, en 
vermeerdert de liefde. Van den strijd is Rom. 7, van de 
bevinding Rom. 8 het voorbeeld. Hierin bestaat, naar ik 
geloof, het onderscheid tusschen deze twee hoofdstukken, 
en bijgevolg wordt de Heilige Geest in het geheel niet 
genoemd in hoofd. 7; de twee partijen zijn daar het 
vernieuwde geweten en de begeerlijkheden des vleesches. 
De een ontmoet den ander, en het gevolg is strijd. 

Als wij nadenken over het karakter van den Geest, 
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die in ons woont, en over de wijze, waarop Hij zijne 
werking in onze zielen openbaart, dan zullen wij erkennen, 
hoeveel rijker onze bevinding moest wezen dan zij is. 
De Geest is de levende kracht in ons, die ons doet ge
nieten, wat wij in Christus hebben, indien Hij ten minste 
niet bedroefd wordt. God heeft ons verzegeld met den 
Heiligen Geest. Hij heeft ons langs dien weg, en door 
die gift, persoonlijk met zich verbonden. Dit zegel nu 
draagt een heerlijk karakter, en de indrukken daarvan 
moeten wij kennen, en dit is onze bevinding. 

De Geest, ons gegeven, is een zalving. (1 Joh. 2.) Als 
zoodanig is Hij de kracht en het licht van al onze kennis in 
de verborgenheid van Christus. (Kol. 2.) En de Geest als 
zalving is in ons, om aan de heerlijke waarheden Gods hare 
ware kracht en toepassing te geven, opdat zij niet als èen 
koude, doode massa in ons hoofd opgetast zouden liggen, 
maar ons hart zouden verfrisschen en verlevendigen. 

De Geest is ook een getuige. (1 Joh. 5.) Als zoodanig 
is Hij de verzekering en de rust en de vrijheid des geloofs 
in ons. Wij hebben den grond van de volle verzekering des 
geloofs in den persoon en het werk van Christus; (Hebr. 10) 
doch de H. Geest is in ons een getuige, om deze dingen 
hunne kracht te geven, zoodat onze zielen waarlijk de 
rust en de vrijheid en de zekerheid des geloofs genieten. 

De Geest is ook een onderpand. (Efez. 1.) Als zoodanig 
is Hij in ons de vreugde der hoop. In Jezus hebben wij al 
wat de hoop kan opwekken, en het verlangen onzer ziel doet 
uitgaan naar de toekomende, ons beloofde heerlijkheid. Doch 
de Heilige Geest in ons is een onderpand, om deze beloften 
en openbaringen hunne ware aantrekkingskracht te geven, 
zoodat wij er niet alleen op zien en er meê bekend zijn, 
maar onze harten met blijdschap vervuld worden. 

Welnu, indien de Heilige Geest in zulke hoedanigheden 
in ons woont, welk een rijke bevinding moet onze ziel dan 
niet genieten ! Welk een kracht des geloofs als de getuige 
ïn ons is! Welk een vreugde der hoop, als het onderpand 
in ons is! Welk een licht, welk een mate van kennis, als 
de zalving in ons is ! Ongetwijfeld, er is een ander konink
rijk , hetwelk ons zoekt te hinderen; maar toch dit 
koninkrijk van God, deze tegenwoordigheid des Geestes in 
ons is werkelijkheid, en wij mogen op groote dingen rekenen. 
Als wij ons maar door den in ons wonenden Geest laten 
leiden, dan zullen wij „rechtvaardigheid en vrede en 
vreugde in den Heiligen Geest" smaken. j . G. B. 
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De kracht des gebeds. 
Wij vinden in het Nieuwe Testament vele treffende 

voorbeelden van de kracht des gebeds. Bijna al de groote 
gebeurtenissen, welke ons in zijne gewijde bladzijden 
worden medegedeeld, zijn met het gebed verbonden. 
Wij wenschen eenige oogenblikken daarbij stil te staan, 
en de aandacht onzer lezers daarop te vestigen. 

1. De doop en de zalving van onzen gezegenden 
Heer worden ons medegedeeld in onmiddellijk verband 
met het gebed. „En het geschiedde, toen al het volk 
gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat 
de hemel geopend werd; en dat de Heilige Geest op 
Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een 
duif, en dat er een stem geschiedde uit den hemel, 
zeggende: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb Ik mijn 
welbehagen." (Luk. 3 : 21, 22.) Welk een tooneel! De 
hemelsche, de volmaakte Mensch hier beneden, op deze 
arme, zondige aarde, in afhankelijkheid tot God biddende; 
en dan, de geopende hemel en de neerdalende Geest, 
met de getuigenis van Gods welbehagen in dien Ge
zegende, die zooeven uit de wateren van den Jordaan 
was opgeklommen, om als een afhankelijk, aan zichzelf-
verloochend Mensch zijne loopbaan op aarde tot den einde 
toe voort te zetten! Voorwaar, dit was een tooneel, 
waarin de engelen wel begeerig geweest zijn in te zien. 

2. De heerlijke gebeurtenis op den berg der verheer
lijking wordt ons eveneens voorgesteld in verband met 
het gebed. „En het geschiedde, omtrent acht dagen na 
deze woorden, dat Hij medenam Petrus , en Johannes, 
en Jakobus, en klom op den berg om te bidden. En als 
Hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd, 
en zijne kleeding wit en zeer blinker de." (Luk. 9 : 28, 29.) 
Er wordt niet gezegd: „Hij klom op den berg om ver
anderd te worden." O neen; maar „Hij klom op den 
berg om te bidden." Het was om zijne ziel uit te storten 
in het gebed, dat onze Heer den eenzamen berg besteeg. 
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En die eenzame berg des gebeds werd de „heilige berg" 
der verheerlijking, waar de glorierijke majesteit van den 
nederigen, zichzelf vernietigenden, biddenden Mensch 
werd ontvouwd; en waar Hij „van God den Vader eer 
en heerlijkheid ontvangen heeft, toen zoodanig een stem 
van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: 
Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen 
heb." '2 Petr. 1 : 17.) 

3. De keus der twaalf apostelen is evenzeer verbon
den met het gebed. „En het geschiedde in die dagen, 
dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij 
bleef den nacht over in het gebed tot God. En als het 
dag was geworden, riep Hij zijne discipelen tot zich, 
en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen 
noemde." (Luk. 6 : 12, 13.) De zending van hen, die de 
blijde boodschap van het koninkrijk in de steden en 
dorpen van het land Israël zouden brengen, was een 
hoogst gewichtige zaak; en de Heer Jezus, hoewel God 
bovenal te prijzen in eeuwigheid, bracht, als de afhan
kelijke Mensch, een geheelen nacht door in het gebed, 
ongetwijfeld, met het oog op de gewichtige zending van 
deze twaalf boodschappers. Hij deed alles in volkomen 
afhankelijkheid van God. Hij dacht, sprak en handelde 
in de kracht des gebeds. Welk een les voor ons! Hij is 
ons voorbeeld. In deze zaak, evenals in alle andere 
dingen, heeft Hij ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij 
in zijne voetstappen zouden wandelen. (1 Petr 2 : 21.) 

4. Toen er bij den afval van Judas Iskarioth een 
ledige plaats gekomen was in het getal der twaalven, 
werd die ledige plaats vervuld in onmiddellijk verband 
met het gebed. „En zij stelden er twee, Jozef, genaamd 
Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En 
zij baden, en zeiden: Gij Heere! Gij kenner der harten 
van allen, wijs van deze twee één aan, dien Gij uit
verkoren hebt." (Hand. 1 : 23, 24.) Hij, die de twaalven 
had uitverkoren, wist alles omtrent die ledige plaats, 
waardoor die ontstaan was, en hoe die weer vervuld 
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zou worden. Afhankelijkheid van Hem is de plaats, die 
wij behooren in te nemen. Op die wijze alleen verkrijgen 
wij wijsheid en kracht. Wij kunnen nooit dwalen, nooit 
tekortschieten, nooit struikelen, indienwij blijven in een 
ware afhankelijkheid van den Heer, onzen God. 

5. De uitstorting van den Heiligen Geest op den 
Pinksterdag staat ook in verband met het gebed. „Deze 
allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en 
smeeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van 
Jezus, en met zijne broederen." „En als de dag van het 
Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk 
bijeen." (Hand. 1 : 14; 2 : 1 . ) De discipelen waren in 
gemeenschappelijk gebed tot God en in volhardend wach
ten op zijn antwoord, toen de Heilige Geest van den 
hemel zou nederdalen. En later stond de machtige en over
stelpende openbaring zijner tegenwoordigheid evenzeer in 
betrekking tot het gebed. „En als zij gebeden hadden, 
werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. 
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en 
spraken het woord Gods met vrijmoedigheid." (Hand 4 : 31.) 

6. Toen de vervolging tegen de Gemeente Gods uit
brak, en de vijand zijne handen aan een van de pilaren 
der Gemeente had gelegd, kwamen de discipelen bijeen 
om in het gebed de noodige kracht te zoeken. „Petrus 
dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de ge
meente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan." 
(Hand. 12 : 5.) En wat was het gevolg? Zooals het ten 
allen tijde geweest is, en altijd zijn zal. Gods almacht 
openbaarde zich op een heerlijke wijze. „En ziet, een 
engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de 
woning, en slaande de zijde van Petrus, richtte hij hem 
op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijne ketenen vielen 

af van de handen En als zij door de eerste en 
tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren 
poort, die naar de stad leidt, dewelke vanzelf hun geopend 
werd," Wat zijn ijzeren ketenen of ijzeren deuren voor 
Hem, die de wereld geschapen heeft? Natuurlijk niets. 

ïz* 
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Hij kon in een oogwenk Petrus verlossen uit de hand van 
Herodes; en Hij deed het in antwoord op het geloovig gebed. 

7. Ten slotte, de zending van Paulus en Barnabas 
tot de heidenen was nauw verbonden met het gebed. 
„Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd 
hebbende, lieten zij hen gaan." (Hand 13 : 3.) En wat 
was het gevolg? Toen deze trouwe dienstknechten van 
Christus terugkeerden tot de gemeente, door wier gebeden 
zij aan God waren opgedragen, „verhaalden zij, wat 
groote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij den 
heidenen de deur des geloofs geopend had." (Hand. 14 : 27.) 

Wij hebben uit het Evangelie van Lukas en uit de 
Handelingen der Apostelen zeven treffende voorbeelden 
aangehaald van de belangrijkheid, noodzakelijkheid en 
machtige werking des gebeds. Vestigen wij nu onze aan
dacht bij eenige aanmoedigingen en vermaningen tot het 
volharden in het gebed. 

1. „Wederom zeg ik u : indien er twee van u samen-
stemmen op de aarde over eenige zaak, die zij zouden 
mogen begeeren, dat die hun zal geschieden van mijnen 
Vader, die in de hemelen is." (Matth. 18 : 19.) Welk 
een aanmoediging! Twee discipelen, samenstemmende in 
het gebed, kunnen verkrijgen al wat zij begeeren. Hoe 
onuitsprekelijk heerlijk! De Heer heeft het kleinst moge
lijke getal genomen. Minder dan twee gaat niet. En aan 
hunne vereeniging in het gebed heeft Hij zulk een heer
lijke belofte verbonden. Gelooven wij dit van ganscher 
harte ? En handelen wij er naar ? O, hoe gelukkig zouden 
wij zijn, en welk een kracht zouden wij bezitten! 

2. En al wat gij zult begeeren in het gebed, geloovende, 
zult gij ontvangen." (Matth. 21 : 22.) Ook hier worden 
de schatkameren Gods opengesteld voor het geloovig 
gebed. Het eenvoudig gebed des geloofs kan alle dingen 
ontvangen. Mochten wij het gedurig ondervinden. Wij 
zijn vaak zoo arm, omdat wij zoo weinig behoefte hebben. 
Ledige harten worden door den Heer gevuld. 

3. „En ik zeg ulieden: bidt, en u zal gegeven 
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worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal 
opengedaan worden. W"ant een iegelijk, die bidt, die 
ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien 
zal opengedaan worden." (Luk. 11 : 9, 10.) Welk een 
waarde hecht de Heer aan het gebed! Hoezeer stelt Hij 
het op prijs, dat wij veel en gedurig, ja, onophoudelijk 
bidden! En de belofte van verhooring is onbepaald. 

4. „En zoo wat gij begeeren zult in mijnen naam, 
dat zal ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt 
worde. Zoo gij iets begeeren zult in mijnen naam, ik 
zal het doen." (Joh. 14 : 13, 14.) „Voorwaar, voorwaar 
ik zeg u : al wat gij den Vader zult bidden in mijnen 
naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet 
gebeden in mijnen naam; bidt, en gij zult ontvangen, 
opdat uwe blijdschap vervuld zij." (Joh. 16 : 23, 24.) Hier 
vinden wij het gebed in den naam van Jezus. Dat was 
iets nieuws voor de discipelen. Gedurende Jezus' omwan-
deling op aarde baden zij niet in zijnen naam; maar nu 
Hij heenging, en zijne plaats aan Gods rechterhand zou 
innemen als hun Verlosser en Hoogepriester, leert Hij 
hun bidden in zijnen naam. Welk een voorrecht! Geen 
naam is zóó dierbaar, zóó kostelijk voor God als de 
naam van Jezus, zijnen geliefden Zoon, in wien al zijn 
welbehagen is, en die het werk volbracht heeft, dat Hij 
Hem te doen gegeven had. En in dien naam mogen wij 
tot den Vader naderen. Wel kunnen wij rekenen op een 
goede ontvangst. Geen twijfel behoeven wij te hebben, 
of wij ook zullen aangenomen worden. En al wat wij in 
dien naam aan den Vader vragen, zullen wij ontvangen. 

5. „Met alle bidding en smeeking, biddende te allen 
tijd in den geest, en tot hetzelve wakende met alle ge
durigheid, en smeeking voor al de heiligen." (Efez. 6 :18.) 
Hij , die bekleed is met de geheele wapenrusting Gods, 
zal bekwaam zijn om voor „al de heiligen" te bidden. 
Zulk een zal meer met anderen dan met met zichzelven 
bezig zijn. Hij denkt aan het volk van God en aan het 
werk van God. 
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6. „Weest in geen ding bezorgd; maar laat uwe 
begeerten in alles, door bidden en smeeken, met dank
zegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, 
die alle verstand te boven gaat, zal uwe harten en zinnen 
bewaren in Christus Jezus." (Fil. 4 : 6, 7.) Hoe genadig 
is de Heer! Al onze begeerten mogen wij Hem bekend 
maken. Hij kan ze natuurlijk niet altijd vervullen; maar 
wij mogen Hem toch alles zeggen, waaraan wij behoefte 
hebben. En al krijgen wij onze begeerte niet, dan 
zullen wij nogtans een grooten zegen hebben, namelijk, 
in den vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, en 
die onze harten en zinnen in Christus Jezus bewaart. 

7. „Houdt sterk aan in het gebed en waakt in 
hetzelve met dankzegging; biddende meteen ook voor 
ons, dat God ons de deur des woords opene, om te 
spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik 
ook gebonden ben." (Kol. 4 : 2, 3.) „Voorts, broeders! 
bidt voor ons, opdat het woord des Heeren zijnen loop 
hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; en opdat 
wij mogen verlost worden van de ongeschikte en booze 
menschen." (2 Thess. 3 : 1, 2.) Hier is de voortgang van 
het Evangelie het onderwerp des gebeds. De Heer stelt 
een groot belang in de bekeering van zondaren. Hij gaf 
zijn leven voor hen. En het is dus geen wonder, dat Hij 
wil, dat de zijnen daarin met Hem overeenstemmen. 
Hoe heerlijk is het met Jezus hetzelfde doel en dezelfde 
begeerte te hebben! O, mocht het waarlijk een onschat
baar voorrecht zijn voor onze ziel! Mochten wij vol
harden ook in dit gebed! Het zal ons hart zóó gelukkig 
maken; want het doet ons ook daarna deelnemen aan 
de vreugde van Jezus over de bekeering van zondaren, 
en over het welzijn der geloovigen. 

J a , waarlijk, lieve lezers! uit al de voorbeelden, die 
wij aangehaald hebben, en uit al de aanmoedigingen en 
opwekkingen, die wij u voorstelden, is het wel gebleken 
van welk een overwegend belang het gebed is. Zonder 
het gebed geen leven der ziel, geen kracht, geen moed, 
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geen ware blijdschap. Met het gebed wijken de moeielijk-
heden, en daalt Gods kracht en genade in onze ziel 
neer, zoodat wij heerlijke daden des geloofs kunnen 
verrichten. 

Ongeloof en bijgeloof. 
„De uitersten raken elkaar." Dit spreekwoord is ten 

volle van kracht ten opzichte van ongeloof en bijgeloof. 
Beide stelsels komen, hoewel zij hemelsbreed van elkaar 
verschillen, in ééne zaak met elkander overeen, namelijk 
in den tegenstand tegen het Woord van God. Beide be-
rooven zij de ziel van het gezag, de kostbaarheid en de 
kracht der goddelijke openbaring. Wel is waar doen zij 
dit langs verschillende wegen, en bereiken zij hun doel 
door verschillende middelen; maar dit neemt niet weg, dat 
zij het doen, en dat zij ten slotte op hetzelfde punt uitkomen. 

Het bijgeloof erkent, dat er een goddelijke openbaring 
i s ; maar het ontkent, dat iemand die openbaring kan 
verstaan, tenzij door de uitlegging van de geestelijkheid 
of van de kerk. Met andere woorden: het Woord van 
God is niet voldoende zonder menschelijke hulp. God 
heeft zich geopenbaard, maar ik kan die openbaring 
niet begrijpen. God heeft gesproken, maar ik kan zijne 
stem niet verstaan, zonder menschelijke tusschenkomst. 

Het ongeloof daarentegen ontkent stoutweg een god
delijke openbaring. In zoo iets gelooft het in het geheel 
niet. Het zegt eenvoudig, dat God ons geen openbaring 
van zijne gezindheid en van zijnen wil kan geven. On-
geloovigen kunnen boeken schrijven, en meedeelen wat 
hunne gezirdheid en hun wil is; maar God kan dit niet. 

Men ziet het : de uitersten raken elkaar. Want — en 
dit vraag ik met het volste recht — waarin ligt het 
onderscheid tusschen de ontkenning, dat God gesproken 
heeft, en de bewering, dat Hij ons niet kan doen ver
staan, wat Hij gesproken heeft? Welk verschil zou er 
bestaan tusschen iemand, die loochent, dat de zon schijnt, 
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en iemand, die beweert, dat men, hoewel zij schijnt, 
een kaarslicht noodig heeft om haar te zien? Beiden 
staan, naar mijn oordeel, op denzelfden zedelijken grond. 
Het ongeloof, dat stoutweg en goddelooslijk ontkent, 
dat God tot den mensch gesproken heeft, is niet veel 
slechter dan het bijgeloof, 't welk ontkent, dat God kan 
doen verstaan, wat Hij gesproken heeft. Beide staan 
gelijk in hunne onteering van God; en door beiden 
wordt de mensch beroofd van den kostbaren schat der 
goddelijke openbaring. 

Ook merke men op, dat ongeloof en bijgeloof beide 
even goddeloos als onzinnig zijn. Of is het niet goddeloos 
en onzinnig te beweren, dat God niet een boek kan 
schrijven? En is het niet even goddeloos en onzinnig te 
zeggen, dan Hij niet maken kan, dat wij het boek ver
staan, 't welk Hij geschreven heeft? In beide gevallen 
toch wordt God beneden het schepsel geplaatst; en dit 
is niets anders dan Godslastering. Tot welk een onzin 
vervallen on- en bijgeloof! Iemand, die het onderneemt 
ons een geschreven openbaring zijner gedachten te geven, 
ontkent dat God hetzelfde kan doen! En een ander, die 
de Heilige Schrift uitlegt en verklaart aan zijne mede-
menschen, ontkent, dat God dit kan doen! Hoe ver
schrikkelijk is dit beginsel! De mensch kan, zoodoende, 
meer dan God. Zoowel het ongeloof als het bijgeloof 
verheffen het schepsel en lasteren den Schepper. Beide 
sluiten God buiten, en berooven de ziel van het onuit
sprekelijk voorrecht van rechtstreekschen omgang met 
God door middel van zijn Woord. 

Het is een hoogst ernstige zaak, waarop wij wijzen. 
De duivel is in onze dagen er op uit om door allerlei 
middelen ons te berooven van het alleen onfeilbaar 
Woord van God. Het wordt hoe langer zoo slimmer. En 
dit is geen wonder, want de menschen moeten voorbe
reid worden om God geheel uit het oog te verliezen, 
en zichzelf te aanbidden. Het einde toch van deze be
deeling zal, gelijk wij weten, de aanbidding zijn van 
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den mensen der zonde, die zich als een god in den 
tempel Gods zal plaatsen. Daarheen zijn wij op weg. 
En dat wel met rassche schreden, 't Is slechts noodig, 
dat de ware geloovigen in den hemel opgenomen worden, 
dan heeft de duivel vrij spel, dan is de hinderpaal voor 
zijne volkomene openbaring weggenomen, dan kan hij zich 
in zijne ware gedaante vertoonen, en de menschen brengen 
tot de algeheele afzwering van het geloof in en de aan
bidding van God. On- en bijgeloof ,banen daartoe nu den 
weg. In beide vinden wij den mensch, die zich boven 
God stelt. Beide reiken elkaar in dit opzicht de hand, 
hoe vijandig zij anders ook tegenover elkander staan. 
Beide spannen samen om de gewetens der menschen onder 
hunne macht te krijgen. En door de samensmelting van 
beiden zal de godsdienst van den Antichrist mogelijk worden. 

Even duidelijk is het, dat zoowel het ongeloof als het 
bijgeloof op onderdrukking van andersdenkenden uitloopt. 
Wat men van het bijgeloof te wachten heeft, daarvan 
getuigt de geschiedenis der christelijke kerk. En waartoe 
het ongeloof lijden zal, bewijzen de gebeurtenissen onzer 
dagen, en leert ons het Woord van God. 't Maakt 
weinig verschil, of de kerk en de paus, dan wel de men-
schelijke rede de rechter is over het geweten. In beide geval
len wordt voor mij uitgemaakt, wat een gewetenskwestie is 
en wat niet. En is dit uitgemaakt, dan moet ik ter 
wille van den vrede, of van de gezondheid, of van de 
ingestelde orde mij onderwerpen. En onderwerp ik mij 
niet, dan zal ik worden gestraft. Welke straf doet er 
niet toe; het beginsel blijft hetzelfde. Nebukadnezar wierp 
de drie jongelingen, die weigerden zijn gouden beeld te 
aanbidden, in den oven des brandenden vuurs. In de 
Middeleeuwen werd men gepijnigd en verbrand. Na zal 
men beboet en in de gevangenis geworpen worden. Niet 
lang meer zal het duren, of, onder de regeering van 
den Antichrist, zullen allen, die weigeren het beeld, 
door hem opgericht, te aanbidden, in de gevangenis 
geworpen en gedood worden. — De hevigste vervolging 
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van het bijgeloof ligt achter ons — die van het ongeloof, 
het liberalisme, moet nog komen. Al die schoone woorden 
van „verlichting," „beschaving," „vrijheid," „recht voor 
allen," „eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen" 
zullen uitloopen in de vervolging van allen, die het 
merkteeken van het beest niet hebben aan hunne voor
hoofden. (Openb. 13 : 11—18.) Laten wij ons daarom 
door al deze bedriegelijke lenzen niet om den tuin laten 
leiden; maar houden wij ons eenvoudig aan het Woord 
van onzen God, die ons alle dingen — ook die der toe
komst — heeft medegedeeld, opdat wij, te midden van 
de verderfelijke beginselen van on- en bijgeloof, als wijzen 
wandelen, ons uitsluitend onderwerpend aan het gezag 
van Gods heilig Woord. 

De albasten flesch. 
(Matth. 26 : 6—13.) 

In onze dagen van rustelooze werkzaamheid is het 
van het uiterste gewicht steeds in het oog te houden, 
dat God alles uit één oogpunt beschouwt, alles naar 
één maatstaf meet, en alles met één toetssteen toetst. 
Deze toetsteen, deze maatstaf is Christus; en God hecht 
alleen waarde aan hetgeen met zijnen geliefden Zoon 
in verband staat. Voor God is alleen dat kostelijk, wat 
voor Christus gedaan wordt; al het andere heeft geen 
waarde voor Hem. Men moge veel werken, en des
wege door de menschen geprezen worden; doch als God 
komt om alles te onderzoeken, dan zal Hij slechts op 
één ding letten, en dat is, in hoe verre al ons dichten 
en trachten in betrekking tot Christus staat. Zijne 
eenige vraag zal zijn: „ Werd het in den naam en tot 
verheerlijking van Jezus gedaan?" Is dit het geval, dan 
zal het beproefd bevonden en beloond worden; doch is 
dit zoo niet, dan wordt het verworpen en verbrand. 

Het is volstrekt de vraag niet, hoe de menschen over 
dit of dat werk oordeelen. Zij mogen iemand als een 
god vereeren; zij mogen zijnen naam in alle couranten 
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prijzen, en hem tot het onderwerp van hunne dagelijksche 
gesprekken maken; hij moge zich als prediker, als schrijver 
of als menschenvriend een grooten naam verworven heb
ben, nogtans zal al zijn werk, indien het niet voor Jezus 
en tot zijne eer verricht is , indien het niet de vrucht 
van de liefde van Christus is, als stroo verbrand en der 
vergetelheid prijsgegeven worden. 

Een ander kan daarentegen een geringe, nauwelijks 
te bemerken dienst vervullen, die voor de wereld onbe
kend en onopgemerkt blijft. Zijn naam moge nooit ge
noemd en aan zijn arbeid nooit gedacht worden; doch 
wat hij deed, deed hij uit innige liefde tot den Heer. 
In het verborgene heeft hij gewerkt, terwijl zijn oog op 
den Heer gevestigd was, wiens vriendelijke blik hem 
volkomen genoeg was. Nooit zocht hij den bijval der 
menschen; hij zag alleen op Christus, en werkte alleen 
voor Hem. Zoodanig werk zal bestaan. Het zal gedacht 
en beloond worden, hoewel het niet uit hoop op beloo
ning, maar uit liefde tot Jezus verricht werd. Dit is de 
ware werkzaamheid — het zuivere goud, dat aan het 
vuur van den dag des Heeren weerstand zal kunnen bieden. 

Hoe ernstig en vertroostend is dit! Ernstig voor hen, 
die op de een of andere wijze voor de oogen hunner 
medemenschen arbeiden — vertroostend voor allen, die 
slechts onder het oog van Jezus werkzaam zijn. Het is 
een groote genade, wanneer men verlost is van de zucht 
om de menschen te behagen, en als men bevrijd is van 
den geest dezer tegenwoordige eeuw. Dan is men be
kwaam om voor den Heer te wandelen, om al ons werk 
met Hem te beginnen, voort te zetten en te voltooien. 

Hiervan wordt ons in „het huis van Simon, den me-
laatsche," een zeer liefelijk en treffend beeld voor oogen 
gesteld, waarbij wij eenige oogenblikken onze aandacht 
willen bepalen. „Als nu Jezus te Bethanië was, ten 
huize van Simon, den melaatsche, kwam tot Hem een 
vrouw, hebbende een albasten flesch met zeer kostelijke 
zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat." 
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Waarom zou die vrouw hare schreden naar Simon's 
huis gericht hebben? Wilde zij den kostelijlcen reuk der 
zalf verspreiden, of de schoonheid van haar albasten 
flesch tentoonstellen? Wilde zij den lof der menschen 
inoogsten, of hare gehechtheid aan Christus vertoonen? 
O, neen' niets van dit alles was de drijfveer van hare 
handeling. En hoe kunnen wij dit weten ? ~Wel eenvoudig 
daaruit, dat God, de Schepper aller dingen, die tot op 
den bodem van ieder hart ziet, en de drijfveeren van 
ieders daden kent, in den persoon van Jezus hare daad 
op de weegschaal zijner heiligheid legde, en er het 
zegel zijner goedkeuring op drukte. En dit zou Hij niet 
hebben kunnen doen, indien bij het zuivere goud, al was 
het dan ook nog zulk een geringe hoeveelheid, onedel 
metaal gemengd was geweest. Zijn heilig, aldoordringend 
oog zag tot in den verborgensten hoek van het hart der 
vrouw. Hij wist niet alleen, wat zij gedaan, maar ook 
hoe en waarom zij het gedaan had; en Hij verklaart: 
„zij heeft een goed werk aan mij gewrocht." 

Jezus zelf was het voorwerp harer liefde en gehecht
heid. Om zijnentwil had zij die kostelijke zalf uitgegoten. 
En als een weiriekenden reuk steeg hare zalf op tot den 
troon van God. Hoe weinig heeft zij er aan gedacht, 
dat duizenden en millioenen het verhaal van hare heer
lijke toewijding aan Christus zouden lezen. Hoe weinig 
dacht zij er aan, dat hare daad door de hand haars 
Heeren voor altijd in het boek van Gods getuigenis op-
geteekend en aan de vergetelheid ontrukt zou worden. 
Doch de Heer, die het voorwerp harer liefde was, 
zorgde er voor, dat hare daad niet vergeten werd. Hij 
rechtvaardigde die, niet voor dat oogenblik alleen, maar 
voor alle volgende tijden en geslachten, zoodat wij allen 
ons aan de overgegeven liefde dezer vrouw kunnen ver
kwikken. Voor het hart van de vrouw was de goedkeu
ring haars Heeren genoeg, en gemakkelijk kan zij de 
ontevredenheid der discipelen verdragen, die hare daad 
voor „verkwisting" hielden. Zij was tevreden, dat het 
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hart van Jezus verkwikt was geworden; aan de anderen 
Stoorde zij zich niet; want het was niet haar doel ge
weest, den lof der menschen in te oogsten, maar den 
Heer hare liefde te bewijzen. Van het oogenblik, dat 
zij de albasten flesch genomen had, totdat zij den inhoud 
op zijn heiligen persoon had uitgegoten, was Hij alleen 
het voorwerp harer gedachten geweest. Zij gevoelde, 
wat haren Heer aangenaam zou zijn, en wat gepast was 
voor de ernstige omstandigheden, waarin Hij zich op 
dat oogenblik bevond. Zij had er niet aan gedacht, hoe
veel die zalf wel kostte; of indien zij er aan gedacht 
had, dan wist zij toch, dat haar Jezus duizendmaal 
meer waard was. Wel hadden ook de „armen" aanspraak 
op hare liefde; maar voor haar hart was Jezus dier
baarder dan alle armen der wereld. Met één woord, 
het hart der vrouw was met Jezus vervuld; en dit gaf 
aan hare daad de ware wijding. Anderen mogen iets 
voor onnoodig houden, doch wij kunnen er van verze
kerd zijn, dat hetgeen wij voor Jezus doen, nooit ver
kwist is. Zoo dacht die vrouw, en zij had gelijk. Hem 
eer te bewijzen, juist op het oogenblik, dat aarde en 
hel tegen Hem samenspanden, dat was de heerlijkste 
dienst, die ooit een mensch of een engel Hem bewijzen 
kon. Hij stond op het punt zich voor zondaren op te 
offeren. De schaduwen werden langer, de duisternis werd 
grooter; het kruis met al zijne verschrikkingen naderde 
met rassche schreden; en in dit oogenblik kwam de vrouw, 
om het lichaam haars geliefden Meesters te zalven. 

En liet de Heer de woorden der discipelen onbeant
woord ? O, neen! Hij treedt terstond ter harer verdediging 
op, en zegt tot hen: „Waarom doet gij deze vrouw moeite 
aan? want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. 
Want de armen hebt gij altijd met u , maar mij hebt gij niet 
altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, 
zoo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding voor mijne be
grafenis. Voorwaar zeg ik u : alwaar dit evangelie gepredikt 
zal worden in de geheele wereld, daar zal ook tot hare ge-
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dachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.'' 
Welk een heerlijke rechtvaardiging voor de vrouw! 

De afkeuring, het onverstand en de geringschatting der 
menschen moesten hierdoor verdwijnen, gelijk de nevel 
voor de stralen der morgenzon. „Waarom doet gij deze 
vrouw moeite aan? w a n t zij h e e f t e e n g o e d w e r k 
a a n mij g e w r o c h t . " Door deze woorden werd zij boven 
alle anderen geprezen. Iemand moge de geheele wereld 
rondreizen om de edelste werken dermenschenliefde ten uit
voer te brengen; hij moge de vruchten eener grootmoedige 
milddadigheid overal uitstrooien; hij moge al zijne goederen, 
j a , alles wat hij heeft, aan de armen geven; hij moge 
op den hoogsten trap der godsdienstigheid en zedelijkheid 
staan; en nogtans is het mogelijk, dat hij geen enkel 
werk verricht heeft, waarvan Jezus zegt: „het is een 
goed werk aan mij gewrocht." 

Waarde lezer! bedenk dit wel. O , streef er naar, om 
in al uw doen en laten, uw oog onafgewend op den 
Heer gevestigd te houden! Maak Jezus tot het eenige 
voorwerp van al uwe daden! Zoek alles zóó te doen, dat 
Hij zeggen kan: „dat is een goed werk aan mij." Houd 
u niet bezig met de gedachten der menschen over uwen 
wandel en uwe werken. Let niet op hunne afkeuring; 
maar giet uw albasten flesch met zalf op het hoofd van 
Jezus uit. Zorg er voor, dat iedere dienst de vrucht is 
van uwe gehechtheid aan zijn persoon. Dan kunt gij 
er van verzekerd zijn, dat Hij uw werk op prijs zal 
weten te stellen, en u voor millioenen zal rechtvaar
digen. Zoo was het bij de vrouw, van wie wij gele
zen hebben. Zij nam haar albasten flesch, en sloeg den 
weg in naar het huis van Simon, den melaatsche, met 
slechts één doel in haar hart ; en dit ééne doel was 
Jezus. Van Jezus en van niemand anders was haar hart 
vol; en in deze gemoedsstemming goot zij de kostbare zalf 
op zijn hoofd uit. En let nu wel op de heerlijke gevolgen: 
hare daad is in het evangelie tot onze ooren gekomen. Nie
mand kan het evangelie lezen, zonder ook hare overge-
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gevenheid te vernemen. Keizer- en koninkrijken zijn ont
staan, hebben gebloeid', en zijn weer in vergetelheid ge
raakt. Gedenkzuilen zijn opgericht om menschelijke groot
heid in gedachtenis te doen blijven; en deze gedenkzuilen 
zijn weer in stof verkeerd. Doch de daad dezer vrouw leeft 
nog voort, en zal altijd blijven voortleven. De Heer zelf 
heeft haar een gedenkteeken opgericht, 't welk nooit zal 
worden vergeten. O , mogen wij haar navolgen! Mogen 
onze werken in onze dagen van werkzaamheid steeds de 
vrucht zijn van onze gehechtheid aan onzen afwezigen en 
door de wereld verworpen Heiland! 

Niets stelt het hart zóó op de proef als de leer des 
kruises, als de weg van den verworpen, gekruisigden 
Jezus. Is er alleen van godsdienstigheid spraak, o dan 
kan men ver gaan; maar godsdienstigheid is niet Christus. 
Wij behoeven niet ver te zoeken om daarvoor een tref
fend bewijs te vinden. Richten wij slechts onzen blik naar 
het paleis van den hoogepriester. Wij vinden daar een 
vergadering van de hoogepriesters en de ouderlingen des 
joodschen volks. Voorzeker wel een vergadering van gods
dienstige mannen. O j a , zij werden, naar Gods voor
schriften , aangezien als de bewaarders der heilige weten
schap, als de eenige autoriteit in godsdienstzaken, en als 
de leiders van de dienst, door God aan Mozes bevolen. Die 
vergadering in het paleis van Kajafas bestond niet uit hei-
densche priesters of waarzeggers der Grieken of Romei
nen , maar uit de geestelijke leidslieden des joodschen 
volks. En wat deden zij in die plechtige vergadering? 
„ Zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listig
heid vangen en dooden zouden." 

Dit is wel onze aandacht waardig. Hier zien wij gods
dienstige mannen voor ons, mannen der wetenschap, die 
veel invloed op het volk uitoefenden; en toch haatten zij 
Jezus van ganscher harte. Zij waren te zamen gekomen 
om te beraadslagen, hoe zij Hem grijpen zouden, op 
welke wijze zij Hem onschadelijk zouden maken. Over 
God en zijne dienst, over Mozes en de wet, over den 
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sabbat en de ceremoniën der joodsche eeredienst hadden 
deze mannen met u kunnen spreken, maar Jezus haatten 
zij. Men kan derhalve zeer godsdienstig zijn, ja , een 
leidsman en leeraar van anderen zijn, en toch Jezus 
haten. J a , dikwerf zijn de godsdienstigste mensehen de 
bitterste en hevigste vijanden van Christus. 

Misschien zegt deze of gene: „ De tijden zijn veran
dert. Nu kunt gij niets vinden, dat aan het voorgeval
lene in Kajafas' paleis gelijk is." Zou dit waarlijk zoo zijn ? 
Ach neen, helaas! de naam van den Heere Jezus wordt 
in de Christenheid evenzeer gehaat als eertijds in het 
paleis des hoogepriesters. Wij behoeven niet lang te zoe
ken om dit te bewijzen. Spreek maar eens van Jezus, 
waar gij wilt, in de zalen der rijken, in den waggon 
van den spoortrein, in de kajuit van een stoomboot, of in 
een of andere openbare plaats; en gij zult haast altijd 
afgewezen worden met de woorden: zulk een onderwerp 
is hier niet aan zijn plaats. Spreek van andere dingen: 
van politiek, van handel, van vermaken, en gij zult 
zien, dat zulks altijd aan zijn plaats is. Van Jezus 
wil men nimmer hooren. Hoe dikwerf zien wij kun
stenaars en muziekanten op straat rondtrekken zonder 
dat hun eenige hinderpaal in den weg gelegd wordt; 
maar wanneer iemand het waagt om op straat Jezus te ver-
koudigen, dan wordt hij dadelijk bespot, en hem wordt ge
zegd zich te verwijderen en geen gedrang te veroorzaken. 
Met één woord, voor den duivel is er plaats genoeg in 
de wereld, voor Christus nooit. 

Doch, God zij dank! wij vinden toch hier en daar 
daden der liefde, die overeenstemmen met hetgeen in 
Simons huis voorviel. Er zijn er nog, die den Heere 
Jezus liefhebben, en Hem de albasten flesch waardig 
keuren. Sommigen schamen zich het kruis van Christus 
niet. Zij hebben Hem gekozen tot het eenige voorwerp 
hunner genegenheid, en prijzen zich gelukkig, ja , houden 
het voor een groote eer voor Hem te werken en te lijden. 
Hun doel is niet werken en godsdienstigheid, maar 
Christus alleen. Zij wenschen niets liever dan bij Hem te zijn, 
en zich met Hem bezig te houden — aan zijne voeten te 
zitten en de kostbare zalf op zijn hoofd uit te storten. 

O, mogen wij er allen naar trachten, lieve lezers! om 
Christus steeds voor oogen te hebben; aan Hem, en aan 
Hem alleen, innig verbonden te zijn; en slechts voor 
Hem te leven, te wandelen en te werken. 


