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JOSAFAT, 
OF 

HET GEVAAR VAN GEMEENSCHAP MET DE WERELD. 

In het tweede boek der Kronijken, hoofdstuk 17, 
vinden wij melding gemaakt van den koning, wiens naam 
boven dit opstel staat. Wij zien daar, hoe de Heer 
Josafat in het koninkrijk bevestigt, en het volk hem als 
koning erkent, (vs. 5.) De eerste daad, die van hem op-
geteekend staat, is echter deze: „hij sterkte zich tegen 
Israël." (vs. 1.) Dit is opmerkenswaard. Israël en Israëls 
koning waren gedurig ten strik voor Josafat. Maar bij 
den aanvang zijner loopbaan, in den tijd zijner eerste 
frischheid, zien wij hem, zich sterkende tegen Israël. 
Zulks wordt meermalen opgemerkt in de levensgeschie
denis van Christenen: het kwaad, dat in later tijd voor 
hen het grootste struikelblok opleverde, was juist het
zelfde, waar in den eersten tijd de meeste waakzaamheid 
tegen geoefend werd. Zeer gelukkig is het, wanneer de 
geest van waakzaamheid toeneemt met ons toenemen in 
de kennis van de neigingen en vatbaarhederi onzes harten. 
Doch, helaas! dit is niet altijd het geval; integendeel 
hoe menigmaal zien wij, dat Christenen na eenige jaren 
zich inlaten met dingen, waartegen hun geweten in 
vroegeren tijd opkwam. Dit moge den schijn hebben van 
het afleggen van een wettischen geest, maar zou het 
niet eer moeten beschouwd worden als het afleggen van 
een teeder en gevoelig geweten? Het zou te betreuren 
zijn, indien het gevolg van helderder inzichten hierin 
bestond, dat men een zorgeloos gemoed en een toege-
schroeid geweten kreeg; of wanneer diepere waarheden 
slechts strekken om hen, die vroeger zichzelven verloo-
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chenden, onverschillig en wereldsgezind te maken. Maar 
dit is niet zoo. Toe te nemen in de kennis der waarheid 
is toe te nemen in de kennis van God; en toe te nemen in 
de kennis van God is toe te nemen in praktische heiligheid. 
Het geweten, dat zonder beschuldiging kan laten voor
bijgaan , waarvoor het vroeger terugdeinsde, is, wel verre 
van onder den invloed der waarheid Gods te zijn, inte
gendeel onder den verhardenden invloed van de verleiding 
der zonde. Het geheele verhaal uit hoofdst. 17 is vol 
belangrijke zaken. Josafat behield niet alleen wat Asa, 
zijn vader, veroverd had, maar ging voort met de be
langen van zijn rijk door eigen toeleg te verzekeren. 
Alles is welgeordend. „De Heer was met Josafat, want 
hij wandelde in de vorige (de eerste) wegen van zijn 
vader David, en zocht de Baals niet; maar hij zocht 
den God zijns vaders, en wandelde in zijne geboden, en 
niet naar het doen van Israël. En de Heer bevestigde 
het koninkrijk in zijne hand, en gansch Juda bracht 
Josafat geschenken; en hij had rijkdom èn eer in menigte. 
En zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren, en 
hij nam verder de hoogten en de bosschen uit Juda weg." 
(vs. 4 — 6.) Hier was het ware geheim van zijn voorspoed. 
„Zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren." Indien 
het hart aldus „verheven" is, gaat alles goed. 

In hoofdstuk 18 echter hebben wij een anderen stand van 
zaken. Josafat's voorspoed wordt door den duivel als 
een valschrik voor hem aangewend. „Josafat nu had 
rijkdom en eer in overvloed, en hij v e r z w a g e r d e 
z i c h a a n A c h a b . " (vs. 1.) Wij hebben reeds opge
merkt, dat Josafat zijn koninkrijk versterkte; maar 
de vijand komt tegen hem op in een weg, waar Josafat 
geen erg in had; hij doet geen aanval op zijn k o n i n k 
r i j k , maar op zijn h a r t . Hij komt niet als de leeuw, 
maar als de slang. Achab's „schapen en runderen" (vs. 2.) 
kan hij beter gebruiken dan Achab's krijgslieden. Had 
Achab den oorlog verklaard aan Josafat, dit zou Josafat 
slechts tot den Heer uitgedreven hebben; maar hij gaat 
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anders te werk. Josafat's rijk is versterkt tegen Achab's 
vijandelijke maatregelen, maar Josafat's hart ligt open 
voor Achab's verlokselen. Dit is van groot gewicht. Wij 
zijn dikwerf uiterst waakzaam tegen het kwaad onder 
éénen vorm; terwijl wij het onder een anderen vorm op 
ons laten inwerken. Josafat had zich eerst tegen Israël 
gesterkt, terwijl hij zich nu verzwagert aan Israëls 
koning. En waarom dat? Had er eenige verandering ten 
goede plaats gegrepen, en was Achab's hart tot den 
Heere gewend? Geenszins. Hij was nog dezelfde, maar 
Josafat's geweten had veel van zijn eerste gevoeligheid 
verloren; hij was meer tot het kwade gaan overhellen, 
en in verborgen aanraking daarmede gekomen; hij had 
met pek omgegaan, en was besmet geworden. Hij ver-
zwagerde zich met Achab. Daar lag de breuk. En dit 
kwaad, hoe langzaam in zijn werking, moest, vroeger 
of later, zijn eigene vrucht voortbrengen. „Die in het 
vleesch zaait, zal uit het vleesch verderfenis maaien." 
(Gal. 6 : 8.) De waarheid daarvan zal onvermijdelijk be
vestigd worden. Genade moge onze zonden vergeven, 
maar de wettige vrucht der zonde zal ter bestemder tijd 
niet uitblijven. De Heer nam Davids zonde ter zake van 
Uria weg; maar het kind stierf, en Absalom kwam tot 
opstand. Zoo is het immer: indien wij in het vleesch 
zaaien, moeten wij verderfenis oogsten; het vleesch kan 
niets anders voortbrengen. 

In Josafat's geval was het eerst na j a r e n , dat de 
gevolgen van zijn verkeerden stap zich openbaarden. 
„En ten einde van e e n i g e j a r e n toog hij af tot Achab 
naar Samaria; en Achab slachtte schapen en runderen 
voor hem in menigte, en.voor het volk, dat met hem 
was; en hij porde hem aan om op te trekken naar Ea-
moth in Gilead." (vs. 2.) Satan kent het terrein —- hij 
weet, waar het kwade zaad wortel heeft geschoten — hij 
ziet het hart, dat gereed staat aan zijne verzoeking gehoor 
te geven — hij begrijpt, dat de verzwagering, waarin 
Juda's koning met dien van Israël getreden was, hem 
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voorbereid had tot verdere stappen in een verkeerden 
zin. Zoodra een Christen in verbinding met de -wereld 
treedt, brengt hij zichzelven in gevaar „overreed" of 
„aangepord" te worden door de wereld om onchristelijke 
dingen te gaan uitvoeren. David nam Ziklag vanAchis; 
(1 Sam. 27 : 6.) en de volgende stap was zich met 
Achis te vereenigen tegen Israël. (1 Sam. 28 : 1.) De 
wereld zal nooit iets geven aan een kind Gods, zonder 
wederkeerig groote eischen te stellen. Toen de koning 
van Juda Achab schapen en ossen voor hem had laten slach
ten , moest hij het moeielijk vinden Achab's begeerte in be
trekking tot Ramoth in Gilead af te slaan. De zekerste 
weg is daarom der wereld niets schuldig te zijn. Josafat 
had niets hoegenaamd met Achab uitstaande moeten 
hebben; hij had zich „onbesmet" moeten bewaren. 
(Jak. 1 : 27.) De Heer was niet met Achab, en hoewel 
het een begeerlijke zaak mocht schijnen een der vrijsteden 
uit de hand des vijands te herwinnen, zoo had Josafat 
moeten weten, dat het kwade niet mag gedaan worden, 
opdat het goede daaruit voorkome. 

Ramoth in Gilead was, van onds, aangewezen als een 
vrijplaats voor den doodslager, (Deut. 4 : 43.) en deze 
stad uit de handen des konings van Syrië weder te krij
gen , was het doel van Achab's krijgstocht. Maar, achter 
dit alles, kunnen wij den strik des vijands ontwaren, die 
bitter weinig gaf om de stad, mits hij daardoor een kind 
Gods kon aflokken van het pad der afzondering en der 
reinheid. De duivel weet maar al te zeer, hoe g o d s 
d i e n s t i g e en n u t t i g e zaken een machtigen invloed 
op het hart van Gods kinderen te weeg brengen. Hij 
komt niet dadelijk met iets openbaar zondigs, hij zoekt 
den geloovige niet te verleiden om zich met de wereld 
te vereenigen voor slechte dingen, omdat hij weet, dat 
het geweten daarvoor zou terugdeinzen; veeleer stelt hij 
eenige gewenschte en wenschelijke zaak in het verschiet, 
ten einde zijne plannen te verbergen onder den mantel der 
godsdienst of der welwillendheid, om zoo doende in den val 
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te lokken. Er is evenwel een waarheid, die, als ze toege
past werd, den Christen wezenlijk zou terughouden van 
alle verbinding met de menschen van deze wereld. De apos
tel , namelijk, leert ons dcor den H. Geest, dat ongeloovigen 
„tot elk goed werk ondeugende" zijn. (Tit. 1 : 16.) 

Dit is voldoende voor een gehoorzame ziel. Wij mo
gen ons niet vereenigen met hen, die zoo worden aan
geduid. Het doet er niet, toe wat zij ons voorstellen, 't zij 
een werk van liefdadigheid, of een werk van godsdienst. 
De Schrift leert ons, dat zij daartoe n i e t d e u g e n , al
hoewel zij belijden, dat zij God kennen. Meer hebben wij 
niet noodig. God kan niet erkennen noch aannemen de 
werken of offeranden van hen, wier harten verre van. 
Hem zijn; derhalve mag de gemeente zich niet met de 
zoodanigen vermengen, al ware het dan ook om een 
begeerlijk doel te bereiken. „Bewaar u zelven onbesmet," 
is een ernstige vermaning aan ons allen. „Gehoorzamen 
is beter dan offerande, en opmerken beter dan het vette 
der rammen." Het zou oneindig beter geweest zijn, dat 
Josafat zich buiten alle aanraking met Achab had ge
houden, dan dat hij Kamoth aan de Syriërs ging ontnemen, 
zelfs wanneer hij daarin geslaagd was. 

Nogthans moest hij dit alles leeren door smartelijke 
ondervindingen. En in dien weg moeten de meesten 
onzer leeren, wat wij te leeren hebben. Wij kunnen 
s p r e k e n , veel spreken over zekere punten der waar
heid: terwijl wij maar weinig geleerd hebben bij onder
vinding. Toen Josafat, in het begin, zich sterkte 
tegen Israël, had hij weinig gedachte, dat hij spoedig 
zou verstrikt worden door den slechtste van alle Israë
lieten. Het eenige voorbehoedmiddel tegen het kwaad is 
de gemeenschap met God. Wanneer wij het kwaad be
schouwen in het licht der heiligheid Gods, zien wij niet 
alleen op de daad, maar op het beginsel; en als het 
beginsel niet deugt, wat ook de uitwerking mocht wezen, 
moeten wij er ons in het geheel niet mede inlaten. Om 
echter zoo met het kwade te handelen is veel werkzaam-
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heid der ziel voor God — veel geestelijkheid — veel 
gebed en waakzaamheid noodig. De Heer verleene ons 
deze, evenals meer teederheid en gevoeligheid des ge
wetens ! Wij denken maar weinig aan de treurige gevolgen 
van een verkeerden stap bij een kind Gods. De reeks 
dier gevolgen komt niet altoos tot onze kennis; maar 
de vijand zorgt, dat hij er partij van trekt, niet alleen 
wat het nadeel betreft voor hem, die den verkeerden 
stap verricht, maar ook voor hen, die van dien verkeerden 
stap getuige zijn, en er door worden bewerkt. Josafat 
viel zelf niet alleen in den strik, maar hij voerde ook 
anderen daarin. „Ik zal zijn, gelijk gij zijt," zoo sprak hij, 
maar daarenboven: ,,m ij n v o l k zal zijn , gelijk het uwe." 
Welk een laag standpunt voor een man G o d s , en 
welk een laag standpunt voor het volk G o d s . „Ik ben 
gelijk gij," sprak Josafat; en het was goed voor hem, 
dat zijne woorden niet in het wezen der zaak bewaar
heid werden. God beschouwde hem n i e t ge l i jk aan 
Achab, dat was zijn behoud, zelfs in het midden van de 
verschrikkelijke gevolgen zijner onbehoedzaamheid. Hij 
was n i e t gel i jk Achab aan het einde zijner baan, 
hoezeer hij zich met hem verbonden had om hem te 
helpen in het uitvoeren zijner plannen; hij was n ie t 
ge l i jk Achab, toen Achab doorschoten werd met een 
pijl; hij was n i e t ge l i jk Achab, toen de honden Achab's 
bloed lekten. De Heer had een onderscheid tusschen 
hem en Achab gemaakt. 

Bedenken wij, dat, waar een Christen zich met de 
wereld verbindt tot een of ander doel, hij, evenals Jo
safat tot Achab, zegt: „Ik ben als gij." Vrage ieder 
aan zichzelven, of dit waar is. Te zeggen: „wij mogen 
anderen niet oordeelen," gaat niet aan; Josafat had 
m o e t e n oordeelen, gelijk openbaar is uit de woorden 
van Jehu, (h. 19 : 2.) „Zoudt gij den goddelooze helpen, 
en die den Heer haten liefhebben?" Hoe zou hij weten 
wie goddeloos was, of wie den Heer haatte, indien hij 
niet oordeelen mocht? Wij hebben zeker geen recht hen, 



die buiten zijn, te oordeelen; maar wij zijn wel degelijk 
geroepen ons oordeel te laten werken met betrekking 
tot hen, met wie wij in verbinding treden. Het spreekt 
vanzelf, dat geen waan van persoonlijke meerderheid hier 
gekoesterd behoeft te worden. Het is niet: „Sta gij daar 
op u zei ven, want ik ben heiliger dan gij;" maar: „ik 
moet op mij zelven staan, want G o d is h e i l i g . " Dit 
is het ware beginsel. Op grond van hetgeen God is, 
niet van hetgeen wij zijn, moeten wij ons gescheiden 
houden van het kwade. „Zijt heilig, w a n t ik b e n 
h e i l i g , " spreekt de Heer tot ons. 

Josafat — zelf een misstap doende •••- bracht anderen 
tot het doen van een misstap. Hierin ligt een ernstige 
les voor ons. Wij mogen het er voor houden, dat Josafat, 
door zijne vroomheid van vroeger, een aanmerkelijken 
invloed had verkregen op het hart van zijn volk; hij had, 
en in zekeren zin terecht, hun vertrouwen en hunne 
toegenegenheid gewonnen. Het is niet verkeerd, dat men 
de zoodanigen, die recht wandelen, liefde en vertrouwen 
schenkt; maar daarna moeten wij op onze hoede zijn 
tegen de gevaren van bloot persoonlijken invloed. Niemand 
dan een man van uitgebreiden invloed, kon zeggen: 
„mijn volk zal zijn, gelijk het uwe;" anders had hij gezegd: 
„ik zal zijn, gelijk gij zijt," meer niet. Zijn invloed, aan
gewend buiten de gemeenschap met God, maakte hem 
slechts tot een des te geschikter werktuig in de hand des 
duivels. Satan wist dit; hij kende zijn doel; hij legde 
niet aan op een gewoon man uit Juda , maar op den 
uitstekendsten en meest invloedrijken man, dien hij kon 
vinden, wel wetende, dat, wanneer het hem gelukte 
dezen uit het spoor te krijgen, de anderen vanzelf moesten 
volgen. En hij bedroog zich niet. Menig inwoner van 
Juda zal wellicht gezegd hebben: „wat voor kwaad steekt 
er in, dat wij deel nemen aan Achab's krijgstocht? 
Gewisselijk, indien daar eenig kwaad in stak, zou zulk 
een goed man als Josafat er geen deel aan nemen; zoo
lang wij hem daar zien, behoeven wij ons niet ongerust 
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te maken." Doch indien dit de taal ook al niet was in 
Josafat's dagen, is liet zekerlijk die van menigeen in onze 
dagen. Hoe dikwijls hooren wij een Christen zeggen: 
„Waarom zou dit of dat niet goed zijn, daar wij zulke 
goede menschen daarin zien wandelen ?" Al wat van zulk 
een redeneering kan gezegd worden is dit, dat zij door 
en door valsch is. Wij zijn verantwoordelijk aan God om 
te handelen naar beginselen, al doen ook anderen wat 
zij willen. Wij moeten door genade in staat zijn, ootmoedig, 
maar beslist, rekenschap te geven van onze wijze van 
handelen, zonder een beroep op de handelingen van 
anderen. Wij weten bovendien zeer goed, dat ook Christe
nen verkeerde dingen doen en verkeerde paden inslaan; 
zij zijn daarom niet, en kunnen niet zijn onze leidslieden. 
„Een iegelijk staat en valt zijnen eigen Heer." Wat wij 
bijzonder behoeven, is een geestelijke gezindheid, een ge
weten door Gods Woord verlicht, een besef onzer persoon
lijke verantwoordelijkheid en oprechtheid van bedoelingen. 
Indien wij deze missen, zal ons pad verkeerd loopen. 

Misschien zegt men: er zijn maar zeer weinigen, die 
een plaats innemen, welke hun een zoo uitgebreiden 
invloed verzekert, als koning Josafat uitoefende. Als ant
woord hierop zal het niet ondienstig zijn een weinig stil 
te staan bij een waarheid, die, helaas! maar al te zeer 
in onze dagen uit het oog verloren wordt, namelijk die 
van de e e n h e i d d e s l i c h a a m s van C h r i s t u s en 
de u i t w e r k i n g , d i e n t e n g e v o l g e , d o o r h e t ge
d r a g v a n e l k a f z o n d e r l i j k l i d , h o e o n a a n z i e n 
l i jk , t e w e e g g e b r a c h t op h e t g e h e e l e l i c h a a m . 

Het is te vreezen, dat de hoofdwaarheid van de 
eenheid der gemeente op aarde weinig begrepen en weinig 
toegepast wordt zelfs door de geestelijkgezinden en onder-
wezenen van Gods volk. De reden hiervan is duidelijk; 
de waarheid zelve wordt meer beschouwd in het licht van 
den tegenwoordigen toestand der gemeente dan in het licht 
van het Nieuwe Testament; en zoodoende kan de eenheid 
nooit goed verstaan worden. Als wij eenvoudig de Schrift 
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tot onzen gids nemen, zullen wij daaromtrent niet falen. Daar 
lezen wij: „Indien één lid lijdt, lijden al de leden mede." 
Er is geen lid der gemeente, hoe onaanzienlijk ook, 
wiens pad en wandel niet in zekere mate op al de 
leden werken. „Door éénen Geest zijn wij allen tot één 
lichaam gedoopt, hetzij Jood of heiden, hetzij dienstknecht 
of vrije; en wij zijn allen tot eenen Geest gedrenkt." 
Wanneer daarom een Christen zorgeloos of achteloos 
wandelt, wanneer hij uit de gemeenschap is, wanneer 
hij niet volhardt in gebed, in waakzaamheid, wanneer hij 
zichzelven niet beproeft en oordeelt, doet hij in werke
lijkheid het geheele lichaam schade aan; en — integen
deel — wanneer hij wandelt in geestelijken welstand en 
kracht, bevordert hij den zegen en het belang van allen. 

Het was niet zonder een worsteling, dat Josafat toegaf 
aan het verzoek van Achab. De werkzaamheid des ge
wetens is duidelijk waarneembaar in de woorden: „Vraag 
toch als heden naar het "Woord des Heeren." (h. 18 : 4.) 
Maar, ach, hoe weinig beteekende het gebed om leiding, 
terwijl hij reeds gezegd had: „Ik zal zijn gelijk gij zijt, 
en gelijk uw volk is, zal mijn volk zijn, en wij z u l l e n 
m e t u zijn in dezen krijg." (vs. 3.) Het is niets meer 
dan een plechtig bedrog om besturing te vragen, wanneer 
wij in onze harten reeds besloten zijn; en toch hoe dik
werf doen wij alzoo! Hoe menigmaal beslissen wij om 
dit of dat te doen, en gaan dan heen om den Heere te 
vragen. Dit is alles zeer verkeerd! Het is een eeren van 
God met de lippen, terwijl het hart in werkelijken opstand 
tegen Hem is. In plaats van dat bestuur te krijgen, 
waar wij om zeggen te vragen, moeten wij niet veeleer 
verwachten, dat een leugengeest tot ons gezonden zal 
worden? (vs. 21.) Achab had geen gebrek aan raadslieden; 
hij vergaderde spoedig vier honderd profeten, die gereed 
waren hem raad te geven in overeenstemming met de 
begeerte van zijn hart: „Trek op; want God zal hen in 
de hand des konings geven." Dit had hij juist noodig. 
Ook kan het ons niet verwonderen, dat Achab zeer in 
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zijn schik was met dergelijke profeten; zij pasten volkomen 
voor hem. Josafat echter had zelfs den schijn moeten 
vermijden ze te erkennen als profeten des Heeren, gelijk 
hij blijkbaar deed door te zeggen. „Is hier niet nog een 
profeet des Heeren?" Ware hij den Heer getrouw ge
weest , hij zou dadelijk het recht van deze valsche profeten 
om raad te geven ontkend hebben. Maar, helaas! hij 
verleende zijne volle erkenning aan de godsdienst der 
wereld en hare dienaren. Hij vreesde Achab's gevoel te 
kwetsen door getronw te handelen tegenover diens profeten. 
Het scheen alsof zij allen de rechte mannen waren. Hoe 
vreeselijk is het toch in zulk een zielstoestand te geraken, 
dat wij onbekwaam zijn een duidelijk en getrouw getui
genis af te leggen tegen de dienstknechten des Satans. 

Toen Josafat zoo laag gezonken was, dat hij de 
valsche profeten erkende, met het doel om Achab te 
believen, wie kon toen een klaar getuigenis voor God 
waarnemen? Iedereen scheen tot hetzelfde lage peil af 
te dalen, en de vijand alles naar zijn zin te hebben; de 
stem der waarheid was verstikt; de profeten profeteerden 
valschelijk; God was vergeten. Zoo gaat het altijd. De 
poging om de waarheid aannemelijk te maken voor hen, 
die van de wereld zijn, kan niet anders dan eindigen in 
geheelen afval. Er is geen vergelijk mogelijk. De waar
heid moet blijven op haar eigen hemelsche hoogte; de 
geloovigen moeten geheel en onbewegelijk aan hare zijde 
staan; zij moeten de zondaars uitnoodigen tot hen op te 
komen, maar niet zelven afdalen tot de lage en kruipende 
zeden en gewoonten der wereld, om zoodoende, zooveel 
mogelijk, de scherpte en kracht der waarheid weg te nemen. 
Het is veel beter het verschil tusschen Gods waarheid 
en onze wegen ten volle te laten uitkomen. dan te be-
proeven ze in schijn te vereenzelvigen, wanneer er geen 
wezenlijke overeenkomst bestaat. Wij mogen denken de 
waarheid aangenaam te maken voor den wereldling door 
ons te voegen naar zijne wegen, maar in plaats van 
haar aangenaam te maken, stellen wij ze werkelijk bloot 
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aan geheime verachting en hoon. Josafat bevorderde alles 
behalve de zaak der waarheid door zich te voegen naar 
Achab's wegen, of door de rechten zijner valsche profeten 
te erkennen. De man, die zich naar de wereld voegt, 
wordt een vijand van Christus en een vijand van zijn 
volk. Het kan niet anders. De vriendschap der wereld 
is vijandschap tegen God; wie alzoo een vriend der wereld 
wil zijn, hij zal een vijand van God genaamd worden. 

Hoe ten volle werd dit bewezen in het geval van 
koning Josafat; hij werd de vriend en medgezel van 
Achab, die Micha, den dienstknecht Gods, haatte, en 
dientengevolge, al vervolgde hij-zelf niet rechtstreeks 
dien getrouwen getuige, toch deed hij niet veel beters; 
want hij zat naast Achab, en zag het aan, dat des 
Heeren profeet eerst geslagen, en toen in de gevangenis 
gezet werd, alleen omdat hij niet wilde liegen, ten einde 
een goddeloozen koning te behagen, en in harmonie te 
wezen met vierhonderd goddelooze profeten. Wat moet 
Josafat wel gevoeld hebben, toen hij zag, dat zijn broeder 
werd geslagen en opgesloten, wegens zijn getrouw ge
tuigenis tegen een krijgstocht, waarin hijzelf betrokken 
was? J a , in zulk een toestand was hij door zijne ver
bintenis met Achab gedrongen, dat hij van deze booze 
handelingen niet alleen getuige, maar zelfs deelgenoot 
moest zijn. Als iemand zich met de wereld verbindt, moet 
hij geheel en al zoo handelen; de vijand is niet voldaan 
met halve maatregelen; integendeel hij zal alles aanwenden 
om een geloovige, die buiten de gemeenschap met God 
is, tot de vreeselijkste uitersten van het kwaad te doen 
vervallen. Het begin des kwaads is gelijk het doorzypelen 
des waters. Kleine beginselen voeren tot vreeselijke ge
volgen. In den beginne is er een weinig beduidende 
aanraking met de zonde op een afstand; dan, langzamer
hand , een dichter naderen tot haar; vervolgens een vaster 
grijpen van dezelve; en ten slotte een beslister overgave 
daaraan, waaz-uit niets dan de rechtstreeksche tusschen-
komst van God kan verlossen. Josafat verzwagerde zich met 
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Achab; toen maakte hij gebruik van zijne gastvrijheid; 
daarna werd hij overreed tot openlijke verbintenis met 
hem; en ten laatste nam hij zijne plaats in bij den 
slag van Ramoth in Gilead. Hij had gezegd tot Achab: 
„Ik zal zijn, gelijk gij zijt," en Achab houdt hem aan 
zijn woord; want hij zegt tot hem „als ik mij versteld 
heb, zal ik in den strijd komen, maar gij, trek uwe 
kleederen aan." Zoo geheel gaf dus Josafat zijne persoon
lijkheid op in de oogen van de lieden der wereld, dat 
„het geschiedde, als de oversten der wagenen Josafat 
zagen, zij zeiden: dit is de koning van Israël." Verschrik
kelijke positie voor Josafat! Zich dus gelijk gemaakt aan, 
en verwisseld te zien met den goddelooste onder de ko
ningen Israëls, is een treurig bewijs van gemeenschap 
met de lieden der wereld. Gelukkig voor Josafat, dat 
de Heer hem niet aan zijn woord hield, toen hij tot 
Achab zeide: Ik ben gelijk gij. De Heer wist, dat Josafat 
niet Achab was, ofschoon hij hem vertegenwoordigde, 
en voor hem gehouden werd. De genade had hem van 
Achab onderscheiden, en de wandel had moeten bewijzen, 
wat de genade van hem had gemaakt. Geprezen zij 
nogthans de Heer! „Hij weet de godzaligen uit de ver
zoeking te verlossen;" en hij voerde in genade zijn armen 
knecht uit het kwaad, waarin hij zichzelven gestort had, 
en waar hij ook in omgekomen zou zijn, indien God 
zijne hand niet uitgestrekt had om hem te ontzetten. 
„Josafat riep, en de Heer hielp hem, en God wendde 
hen van hem af." (vs. 31.) 

Hier hebben wij het keerpunt in deze periode van 
Josafat's leven. Zijne oogen gingen open voor de positie, 
waarin hij zich-zelven gebracht had; althans hij zag zijn 
gevaar, indien hij ook het zedelijk verkeerde van zijn 
weg al niet inzag. Omsingeld door de Syrische hoofd
mannen, kon hij eenigermate gevoelen, wat het was 
Achab's plaats te hebben ingenomen. Gelukkig voor hem, 
kon hij echter opzien tot den Heer uit de diepte zijner 
ellende; kon hij Hem aanroepen in den dag zijner be-
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nauwdheid; had hij dit niet gedaan, dan zou des vijands 
spies, diep in zijn hart gedrongen, de droevige gevolgen 
van zijne ongoddelijke verbintenis verkondigd hebben. 
„Josafat riep," en zijn geroep klom op tot den Heer, 
wiens oor altijd open staat voor het geroep dergenen, 
die hunnen nood gevoelen. „Petrus naar buiten gaande, 
weende bitterlijk." De verloren zoon zeide: „Ik zal op
staan en tot mijnen vader gaan,'" en de vader liep hem 
te gemoet, viel hem om den hals, en kuste hem. Zoo 
komt de Heere God altijd hun te gemoet, die in de erken
tenis , dat zij zich gebroken waterbakken hebben uitgehou
wen , tot Hem wederkeeren als de fontein van levend water 

Hoe geheel anders was het met Aehab gesteld! Hoewel 
hij een doodelijke wond in zijn boezem had opgedaan, 
hield hij zich in zijn wagen staande tot den avond toe, 
begeerende zijne zwakte te verbergen en het doel van 
zijn hart te bereiken. Bij hem geen geroep uit de diepte, 
geen traan des berouws, geen opzien naar boven. O neen, 
wij zien bij hem niets dan wat hem altijd kenmerkte. 
Hij stierf, zooals hij had geleefd, doende wat kwaad was 
in de oogen des Heeren. Hoe ijdel was zijne inspanning 
om zich staande te houden. De dood had de hand op 
hem gelegd, en hoewel hij een tijd lang zich wilde goed 
houden, „ter tijd als de zon onderging, stierf hij." Vree-
selijk einde, het einde desgenen, die zichzelven verkocht 
had om het kwade te werken! Wie zou een aanhanger van 
de wereld willen zijn ? Wie, die prijs stelt op een leven 
van reinheid, op een vreedzamen en gelukkigen wan
del, zou zich met de wereld en hare gewoonten willen 
vereenzelvigen ? 

Thans zullen wij een blik slaan op hoofdstuk 19. 
Daar vinden wij een gezegende vrucht van hetgeen 
Josafat doorgemaakt had. „Hij keerde met vrede weder 
naar zijn huis te Jeruzalem." Heerlijke uitkomst! De 
Heer was tusschenbeide gekomen, en had hem bevrijd 
uit den strik des vogel vangers; en wij mogen vooronder
stellen, dat zijn hart vol was van dankbaarheid jegens 
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Hem, die een onderscheid gesteld had tusschen hem 
en Achab, al had hij-zelf ook gezegd: „Ik zal zijn, gelijk 
gij zijt." Achab was met schaamte en schande ten grave 
gedaald; terwijl Josafat in vrede naar zijn huis weder
keerde. Doch welk een les had hij geleerd, zoo nabij 
den rand des afgronds. Nogthans had de Heere en twist 
met hem aangaande hetgeen hij gedaan had. Alhoewel 
de Heer hem in vrede naar Jeruzalem deed wederkeeren, 
en den vijand niet toeliet hem te verderven, wilde Hij 
tot zijn geweten spreken over zijne zonde. „En Jehu, de 
zoon van Hanani, de Ziener, ging uit, hem tegen, 
en zeide tot den koning Josafat: zoudt gij den god-
delcozen helpen, en die den Heer haten liefhebben? 
Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren 
groote toornigheid." Dit was een ernstige beschuldiging, 
en zij deed hare bijzondere werking. Josafat „toog we
derom uit door het volk, van Berseba af tot het gebergte 
van Efraïm toe, en deed hen wederkeeren tot den Heer, 
hunner vaderen God." „En gij, als gij eens bekeerd zult 
zijn , zoo versterk uwe broederen." Alzoo deed Petrus; zoo 
deed ook koning Josafat; en gezegend is het, wanneer 
struikelingen en misslagen, door de genade des Heeren, 
tot zulk een einde voeren. Alleen de goddelijke genade 
kan zoo iets te weeg brengen. Wanneer wij, na eerst 
Josafat omsingeld te hebben gezien door de syrische 
oversten, hem hier zijn land zien doortrekken, om zijne 
broederen de vreeze des Heeren te leeren, kunnen wij 
niet anders dan uitroepen: „Dat heeft de Heer gedaan!" 
Ook was Josafat juist de man voor zoo iets. Die in zijn 
eigen persoon de droevige gevolgen van een geest van 
zorgeloosheid ondervonden heeft, hij kan met den meesten 
nadruk zeggen: „Ziet wat gij doet." (vs. 6.) Een herstelde 
Petrus , die zelf den Heilige verloochend had, was het 
uitverkoren vat om anderen te gaan voorhouden, dat zij 
hetzelfde gedaan hadden, (Hand. 3 : 14.) en hun dat 
kostbare bloed aan te prijzen, hetwelk zijn eigen geweten 
van de schuld daarover gereinigd had. Eveneens kwam 
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Josafat uit den slag van Ramoth in Gilead om met plechti-
gen ernst aan de rechters toe te roepen : „Ziet, wat gij doet." 
Hij, die pas aan den strik ontkomen was, kon het best over 
den strik spreken, en zeggen hoe men dien vermijden zou. 

Let ook op de bijzondere eigenschap des Heeren, die 
Josafat's aandacht bezighield. „Bij den Heer, onzen God, 
is geen onrecht, n o c h a a n n e m i n g v a n p e r s o n e n , 
n o c h o n t v a n g e n v a n g e s c h e n k e n . " (vs. 7.) Voor 
hem was het geschenk van Achab juist tot een strik 
geweest. „Achab slachtte schapen en runderen voor hem 
in menigte, en voor het volk, dat met hem was, en hij 
porde hem aan om op te trekken naar Ramoth in Gilead." 
Hij liet zijn hart innemen door Achab's geschenken, en 
werd daardoor des te gemakkelijker meegesleept door 
Achab's redeneeringen. Juist zooals Petrus de welwillend
heid aannam van toegelaten te worden tot des hooge-
priesters vuur, en — daardoor verwarmd — zijn Heer 
verloochende. Wij kunnen nooit met geestelijke nuchterheid 
de bewijsgronden en inblazingen der wereld aan den toets 
onderwerpen, wanneer wij in hare sfeer leven of hare 
vriendschap aannemen. Wij moeten ons buiten haar en 
onafhankelijk van haar houden, en wij zullen ons alzoo 
in de juiste positie bevinden om hare voorstellen te ver
werpen en over hare verzoekingen te zegevieren. De 
gemeenschap met God is de zekere bewaring tegen alle 
verzoeking; want er is geen zonde, waartoe wij verzocht 
kunnen worden, van welke wij niet het tegenovergestelde 
in God vinden ; en wij kunnen het kwade alleen vermijden 
door gemeenschap met het goede. Dit is een zeer een
voudige, maar zeer praktische waarheid. Ware Josafat 
in gemeenschap met God geweest, hij kon de gemeenschap 
met Achab niet gezocht hebben. En kunnen wij niet 
vaststellen, dat dit het eenig rechte gezichtspunt is, 
waaruit wij de verbintenis met de wereld dienen te be
schouwen. Vragen wij onszelven: is deze of gene 
verbintenis vereenigbaar met onze gemeenschap met God? 
Daar komt het op aan. Het is treurig, als de vraag 
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gedaan wordt: mag ik niet al de zegeningen genieten 
van den naam van Christus, en toch dien naam onteeren 
door mij te vermengen met de lieden der wereld, en 
één standpunt met hen in te nemen? Hoe gemakkelijk 
is de oplossing, als wij de zaak brengen voor het aan-
gezichte Gods en onder het openbaarmakende licht van 
zijn Woord.,, Zoudt gij den goddeloozen helpen, en die 
den Heer haten liefhebhen ?" De waarheid Gods ontdoet 
de dingen van de valsche bedekselen, waarmede een hart , 
buiten de gemeenschap Gods, gewoon is ze te omhangen. 
Alleen wanneer die waarheid hare heldere stralen op ons 
pad doet vallen, zien wij de dingen in hunne ware gedaante. 

Josafat had reden tot dankbaarheid voor de heilzame 
les, die zijn val hem geleerd had; hij was er door 
overtuigd geworden van de noodzakelijkheid, om meer in 
de vreeze des Heeren te wandelen en dit ook anderen 
op het hart te drukken. Dit beteekende zeer veel. Wel 
was het een treurige en moeielijke weg, waarin hij te 
leeren had; doch het is gezegend, wanneer wij leeren, 
zelfs door onze misslagen; wanneer wij, zelfs door pijn
lijke ondervinding, kunnen spreken over het vreeseiijk 
verkeerde van vermenging met de wereld. Voelden wij 
allen dit meer en dieper! 

In hoofdstuk 20 zien wij Josafat in gezegender toestand 
dan in hoofdst. 18. Hij is hier onder beproeving van de 
zijde des vijands. „Het geschiedde na dezen, dat de kinderen 
Moabs, en de kinderen Ammons, en met hen anderen 
benevens de Ammonieten, kwamen tegen Josafat ten 
strijde." Er is veel minder aanleiding om te vreezen 
voor Josafat, waar hij het doel is van. des tegenstanders 
vijandelijkheden, dan waar deze vriendelijkheid en ge
schenken aanbiedt. In het eerste geval blijft aan Josafat 
niets over dan zich eenvoudig op den God van Israël 
te werpen; terwijl hij in het laatste geval gevaar loopt 
in den strik des Satans te geraken. De rechte verhou
ding voor een kind Gods is vlak tegenover de vijanden 
des Heeren en niet op ééne lijn met hen. Wij kunnen 
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nooit op Gods medegevoel en op zijne besturing rekenen, 
als wij ons voegen bij zijne vijanden. Vandaar is het, 

; dat wij opmerken , hoe ijdel Josafat's vragen was (h. 18 : 4.) 
naar het woord des Heeren in een zaak, die hij wist, 
dat verkeerd was. In hoofd. 20 is het geheel anders. Hij 
meende het waarlijk, als hij „zijn aangezicht stelde om 
den Heer te zoeken, en een vasten uitriep in gansch 
Juda." Thans was het er hem om te doen. Niets zoozeer 
als beproeving van de zijde der wereld drijft den geloo-
vige uit naar de plaats der afzondering van haar. Waar 
de wereld vleit, zijn wij in gevaar meegesleept te worden; 
waar zij vertoornd is, worden wij van haar uitgedreven 
naar onze toevlucht en sterkte in God; en dit is gelukkig 
en heilzaam. Josafat zeide niet tot den Moabiet of 
Ammoniet: „Ik zal zijn, gelijk gij zijt," hij wist wel, 
dat dit niet zoo was; ook zouden zij het hem wel anders 
hebben doen ondervinden. 

In Josafat's gebed tot den Heer (vs. 6 — 12.) vinden 
wij drie onderscheidene punten. Vooreerst: de grootheid 
en macht van God; ten tweede: de belofte Gods aan 
Abraham aangaande het land; ten derde: de poging des 
vijands om Abraham's zaad uit dat land te verdrijven. 
Dit gebed is zeer leerzaam en schoon. Josafat maakt 
het geheel tot een zaak tusschen den God Abraham's 
en de kinderen van Ammon, Moab en Seïr. Zoo doet 
het geloof altijd, en het gevolg zal steeds hetzelfde zijn. 
„Zij komen," zegt hij, „om ons uit u w e e r v e , d i e 
Gij ons t e e r v e n g e g e v e n h e b t , te verdrijven-'" 
Hoe eenvoudig! Zij willen nemen, wat Gij gegeven hebt. 
Hij wierp het, om zoo te zeggen, op God, opdat God 
zijn eigen verbond gestand zou doen. „O onze God! zult 
Gij geen recht tegen hen oefenen, want wij hebben 
geene kracht tegen deze groote menigte, die tegen ons 
komt, en wij weten niet wat wij doen zullen, maar 
onze oogen zijn op U." Zekerlijk, de overwinning was 
gewaarborgd aan hem, die zoo kon staan voor God. 
Dit gevoelde Josafat ook. Want toen hij met het volk 
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beraadslaagd had, „ s t e l d e hij den H e e r e z a n g e r s , 
die de heilige Majesteit prijzen zouden, vóór de toege-
rusten uitgaande, en zeggende: looft den Heer , want 
zijne goedertierenheid is tot in eeuwigheid." Alleen door 
het geloof was het mogelijk een lofzang aan te heffen, 
zelfs vóór de slag was begonnen. Gelijk het geloof 
Abraham in staat stelde zijn zaad in het bezit van Kanaan 
te zien, stelde het Josafat in staat te vertrouwen, dat 
God dit zaad daarin zou houden; en hij had daarom 
niet noodig op de overwinning te wachten, alvorens hij 
kon gaan lofzingen; hij had de overwinning reeds ten 
volle door het geloof verwezenlijkt. Het geloof kon zeggen 
door Mozes: (Exod. 15 : 13 "\ „Gij h e b t hen zaehtkens 
door uwe sterkte tot de liefelijke woning uwer heiligheid 
g e v o e r d , " hoewel zij nauwelijks den voet in de woes
tijn gezet hadden. 

Doch welk een vreemd gezicht moet het voor Josafat's 
vijanden geweest zijn, een aantal mannen, met muziek
instrumenten, in plaats van wapens, in de hand, hun 
te gemoet te zien komen. Het was nagenoeg dezelfde 
wijze van oorlogvoeren, als die naderhand door Hiskia 
gevolgd werd, toen hij zich met een zak in plaats 
van een wapenrusting bekleedde. (Jez. 37 : 1.) Beiden 
waren dan ook in dezelfde school onderwezen , en beiden 
streden onder dezelfde banier. Mocht onze strijd tegen 
de tegenwoordige eeuw, tegen hare zeden, gewoonten 
en beginselen meer volgens hetzelfde beginsel gevoerd 
worden! „Bovenal aangenomen hebbende het schild des 
geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des boozen 
zult kunnen uitblusschen." 

Welk een tegenstelling tusschen Josafat te Eamoth 
in Gilead Achab voorstellende en Josafat staande met 
den Heer tegen zijne vijanden, de Moabieten. J a , welk 
een tegenstelling in elke bijzonderheid! Zijn wijze van 
hulp en raad te zoeken bij den Heer was verschillend, 
zijn wijze van strijdvoeren was verschillend, en o, hoe 
verschillend was ook het einde! In plaats van bijna 
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door den vijand overrompeld te zijn, en te roepen uit 
4e diepte der ellende en des gevaars, zien wij hem uit
barsten in luid gejubel van lof en dank jegens den God 
zijner vaderen, die hem de overwinning geschonken had 
zonder een slag te slaan, die gemaakt had dat zijne 
vijanden elkander vernietigden, en die hem genadiglijk 
uit de donkere vallei van Achor in het dal van Beracha 
gevoerd had. Gezegend onderscheid bij vroeger. Mogen 
wij er door geleid worden tot een beslister keuze van 
het pad der afzondering en der blijvende afhankelijkheid 
van des Heeren goedheid en trouw. Het dal van Beracha, 
of des Iofs, is altijd de plaats, waar de Geest van God 
ons wil henenleiden; doch Hij kan ons daar niet brengen , 
wanneer wij ons voegen bij de Achabs dezer wereld, 
om hunne plannen mede te helpen uitvoeren. De Heer 
zegt: „Gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, 
en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden 
aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en gij 
zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, 
de Almachtige." (2 Kor. 6; 17 en 18.) 

De wereldsgezindheid belemmert, of liever vernietigt 
op het klaarblijkelijkst den geest der dankzegging; zij is 
bepaald vijandig tegen zoodanigen geest, en waar men 
aan wereldzin toegeeft, leidt hij ons af tot bangen zie
leangst of tot algeheelen en openbaren afval van alle 
godzaligheid. In Josafat's geval was het eerste, gelukkig, 
aanwezig. Hij werd, door angst en strijd heen, veroot
moedigd, opgericht en tot grooteren zegen gevoerd. 

Wie zou — na dit alles — kunnen denken, dat Josafat, 
na zulke ernstige lessen, nog wederom zich zou kunnen 
gaan vereenigen met de goddeloozen om hunne eerzuch
tige , of liever geldgierige, plannen te bevorderen ? Gewis 
niemand — dan alleen hij, die iets van zijn eigen hart 
heeft leeren kennen. En toch, Josafat deed alzoo. „Hij 
vergezelschapte zich met Ahazia, den koning van Israël, 
die goddelooslijk handelde |in zijn doen. En hij verge
zelschapte zich met hem, om schepen te maken, om 
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naar Tharsis te gaan: en zij maakten de schepen te 
Ezeön-Geber. Maar Eliëzer, de zoon van Dodava, van 
Maresa, profeteerde tegen Josafat, zeggende: omdat 
gij u met Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de Heer 
uwe werken verscheurd. Alzoo werden de schepen 
verbroken, dat zij niet konden naar Tharsis gaan." 
(vs. 35—37.) Wie is de mensch! Een arm, strompelend, 
gebrekkig, kreupel schepsel, van de eene dwaasheid 
zich stortend in de andere. Josafat was niet zoodra 
terechtgebracht van zijne verbintenis met Achab, of hij 
vergezelschapt zich aanstonds weder met Ahazia. Hij was 
met moeite, of liever door de bijzondere en genadige 
tusschenkomst des Heeren, ontkomen aan de pijlen der 
Syriërs; en wederom vinden wij hem (2 Kon. 3 : vs. 7 enz.) 
in verbond met de koningen van Israël en Edom, om te 
strijden tegen de Moabieten. 

Ziedaar Josafat, ziedaar zijn merkwaardige loopbaan. 
Er werd iets goeds in hem gevonden; maar gemeenschap 
met de wereld was hem ten valstrik, en de les, uit 
zijne geschiedenis te putten, is ons te hoeden voor dat 
kwaad. De woorden: „gaat uit het midden van hen, en 
scheidt u af" mogen wel voortdurend in onze ooren 
weerklinken. Wij knnnen niet met pek omgaan, en er 
niet door besmet worden; zoo kunnen wij ook, met geen 
mogelijkheid, ons met de wereld vermengen, ons laten 
leiden en besturen door hare stellingen en beginselen, 
zonder in onze eigene ziel schade te lijden en ons getui
genis te verzwakken. 

Ten slotte wilde ik alleen nog opmerken, dat het een 
verkwikking voor de ziel is de woorden te lezen: „Jo
safat ontsliep met zijne vaderen," (h. 21 : 1.) daar zij ons 
verzekeren, dat hij ten laatste buiten het bereik van 
's vijands listen en strikken geraakt was, en voorts dat 
hij gekomen was tot de zaligspreking des Geestes: „Zalig 
zijn de dooden, die in den Heer sterven; want zij rusten 
van hunnen arbeid" — ja , en zij rusten tevens van hunnen 
strijd, hunne verzoekingen en hunne gevaren. 
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D£ ALGEN OEGZî lütEID VAN JEZUS' 
OFFERANDE. 

"Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden 
yoorbijgaan}n zoo 3prak de Heer tot Israël in 
dien gedenkwaardigen nacht, toen de verderf-
engel door gansch Egypteland zou gaan, om al 
ie eerstgeborenen der Egyptenaren te slaan. 
Iet bloed was buiten aan de deurpost, en de 
Israëliet binnen in het huis, zoodat hij het 
toleed niet kon zien. Dit was dan ook niet 
noodig, want de Heer zag het bloed, en dat 
was voldoende* ïïiet, wat Israè*l van het bloed 
dacht, maar wat de Heer er van dacht, was de 
hoofdzaak. "Wanneer jlk het bloed zie, zal ik 
-alieden voorbijgaan." Dat was hunne veilig
heid. Geen eerstgeborene stierf, waar het 
liloed aan de deurpost was. Het woord, de be
lofte van God stond hen daarvoor borg. Daar
op vertrouwende, konden zij zich rustig en 
verblijd rondom den paaschdisch scharen, en 
Gtod danken voor zijne verschoonende liefde 
«1 heerlijke verlossing. 

Zoo is het ook met ons. Het bloed van 
Jezus Christus,- Gods Zoon, reinigt ons van 
alle zonden. God heeft de offerande van Jezus 
«tangenomen, en ziet zijn bloed voor zijn aan
gezicht, Dit is onze veiligheid. »t Is vol-
•trekt niet de vraag in de eerste plaats, wat 
wi.-} van het bloed en het offer van Ghristus 
ienken» Wat zou het ons baten, als wij een 
kooge gedachte van dat offer hadden, en het 
"boven alles waardeerden, indien God er geen 
faarde aan hechtte? En aan den anderen kant, 
wat zou het ons kunnen sshaden, als wij het 
•ffer van Christus niet naar waarde schatten, 
Nadien God er mede tevreden is? Voorzeker, 
*ij zouden geen vrede smaken, wij zouden ons 
Biet verblijden; maar zouden wij minder ye±-
lig zijn? Immers neen. Een Israëliet, aan 
•iens deurpost het bloed gestreken was, kon 
H j zichzelven denken s zou het bloed mij wel 
Hveiligen? zou mijn eerstgeborene misschien 
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toch niet sterven? Maar was hij daarom niet vejy 
lig? Wel zeker. Stierf daarom zijn eerstgeboren 
Immers neen! Eet "bloed was aan de deurpost; dat 
was zijne veiligheid. Hoe hij over dat "bloed 
dacht, was niet de vraag; de eenige vraag was, 
of het bloed aan de deurpost gestreken was. Zij 
twijfel aan de kracht en de waarde van het bloe) 
kon hem wel zijn "blijdschap, maar nimmer zijn 
zekerheid ontnemeja. Eveneens is het niet"de vrâ , 
hoe wij over het offer van Christus denken, maai 
hoe God er over denkt. God is onze Rechter. 
Voor Hem moeten- wij verschijnen» Hij móet ons 
oqrdeelen of vrijspreken. Welnu, als Hij ten o& 
zen opziphte voldaan is met het offer van Ghris> 
tus_, dan'zijn wij veilig, dan kan geen verder-
ver ons schaden, geen oordeel ons treffen, geen 
verdoemenis ons wachten. Hoe wij er over denken 
doet voor onze zaligheid niets ter zake. Wel 
missen wij den vrede en de blijdschap, indien 
wij er anders over denken dan God, maar veilig 
zijn wij altijd. De eenige vraag is, of het 
bloed aan de deurpost is, met andere woorden, o 
wij achter het bloed van Jezus schuilen. Zoo jq 
dan hebben wij niet te vreezen. God ziet dat 
bloed, en is voldaan, 't Is dus van het grootst 
belang te weten, hoe God over het pffer van Chr 
tua denkt. Daarvan hangt voor ons alles af. Stai 
wij enkele oogenblikken bij dit gewichtige ondf 
werp stil, en overdenken wij, wat de Heilige 
Geest ons daaromtrent leert in het tiende hooft 
stuk van den brief aan de Hebregn. 

De offeranden des Ouden Tes tarnen ts waren ni< 
in staat geweest de zonde weg te nemen. Dit wa! 
duidelijk bewezen. Indien toch door die offer aJ 
den de zonden waren vergeven, dan zou er niet ' 
ie jaar wederom geofferd hebben moeten worden. 
Die voortdurende offers bewezen ten klaarste, d 
de zonden nog niet vergeven waren, en daarom w1 

ren degenen, die de dienst uitoefenden, niet V 
het kwaad geweten gereinigd; integendeel er wai 
alle jaar weder gedachtenis der zonde, (vs.1-3 
En waarom konden die offers de zonden niet ver 
geven? 
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Omdat "het onmogelijk iSf dat het bloed van 
stieren en bokken de zonden wegneme.'N (vs.4). 
De mens oh heeft gezondigd, en heeft den dood 
verdiend; en daarom moet de mensch de straf 
der zonde, d.i. den dood, dragen* Alleen een 
mensphelijk offer kan den mensch met God ver
zoenen en de zonden wegnemen. En waar op de 
gansene aarde was een mensch te vinden, die 
zichzelven tot een offer voor anderen kon stel
len? Immers nérgens; want allen» zonder eeni
ge uitzondering, waren gelijkelijk onder de 
verdoemenis besloten» Er is niemand, die goed 
doet, ook niet een» Allen zijn afgeweken en 
aan den dood onderworpen. Nu kan onmogelijk 
de eene misdadiger voor den ander sterven. 
Indien God zelf dus niet inceen offer voor
zien had, dan zouden alle menschen eeuwig de 
straf hunner zonden hebben moeten dragen en 
van God verwijderd hebben moeten blijven. 
Doch,.zie hier de liefde van God. Hij zelf 
heeft ia het offer voorzien. Zonder bloed-
storting is geen vergeving; zonder offergnde^ 
en wel een menschelijk offer, geen verzoening; 
en er was op de gansche aarde geen geschikt 
offer te vindea; welnu» God zond een offer uit 
den hemel. Hij zond zijnen geliefden Zoon 
Jezus Christus» Hem bereidde Hij een mensche
lijk lichaam. Dit was noodzakelijk. Om den 
mensch te kunnen verlossen, moest Gods Zoon 
mensch worden, en wel een mensch zooals wij, 
ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde.-
Een waarachtig mensch moest Hij zijn, anders 
kon Hij geen offer zijn voor de zonden van 
den mensch. liet als een man moest hij in 
deze wereld verschijnen; neenl Hij moest op 
deze aarde geboren worden en opgroeien, ge-
lijk als wij geboren worden en opgroeien. 
Hij moest naar recht zijne plaats onder de 
Menschen als een hunner kunnen innemen, zou 
2ijn offer geldig zijn voor God* Maar even
zeer was„ het noodig, dat de zonde buitenge
sloten was.„ Het moest een offerande zonder 
gebrek zijn. Indien er een enkele smet, een 
enkele kiem van zonde in Hem geweest ware, 



24 

dan zou Hij voor ziphzelven hébben moeten . 
,lijden, en kon Hij zich niet in de plaats 
van anderen overgegeven hebben. Daarom wordt 
er niet alleen van Hem gezegd, dat Hij geen 
zonde heeft,gedaan; (1 Petr. 2t22)imaar ook 

-dat Hij geen zonde gekend heefté (2 Kor»5:21). 
Jezus kende de zonde niet in zich* Wel zag 
Hij ze rondom zich, maar in Hem was geen zon
de; zijn vleesch en bloed was zonder de smet 
-der zonde; Hij was als "dat Heilige" uit Ma
ria geboren. Daarom kon Hij ziehzelven over
geven in ónze plaats. In Hem vond Gods hei
ligheid en gerechtigheid niets dan viekkeloo-
ze reinheid, niets dan goddelijke volmaakt
heid. Hoort, hóe Hij zelf sprekende wordt in
gevoerd» "Daarom, komende in de wereld, zegt 
Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet 
gewild, maar Gij hebt mij het lichaam toebe
reid» brandofferen en offer voor de zonde heb
ben TT niet behaagds Toen sprak ik: Zie, «ik 
kom om uwen wil te doen, o God!" (vs. 5-7)» 
ÏJadat het ten volle gebleken was, dat al de 
duijaande en millioene offeranden des Ouden 
Testaments de zonden niet hadden kunnen weg
nemen, dat al het bloed, 't welk zoovele hon-
derde jaren overvloedig gestroomd had, geen 
-enkel geweten van booze werken had kunnen rei
nigen, kwam Jezus in de wereld met de verkla
ring van te zullen volbrengen, wat door al die 
offers niet had tot stand kunnen gehracht wor
den.. Vrijwillig kwam Hij pp aarde; vrijwillig 
onderwierp Hij zich aan smaad en hoon, aan lij' 
den en dood; doch het was om den wil van God 
te volbrengen» Welk een heerlijke «samenvoeging' 
Gods wil was de verlossing van zondaren. Dien 
wil kwam Jezus volvoeren, maar Hij deed dit 
niet gedwongen; o neen! het was zijn eigen 
wil, zijne eigene vreugde dit te doen. Vol 
vreugde verliet Hij den hemel, om de kostbare 
parel te zoeken, en voor haar bezit heerlijk
heid en macht, troon en heerschappij, ja, zijn 
eigen dierbaar leven te verliezen.* Wie kan 
zulk een liefde peilen? 0, ons hart springt 
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op van vreugde, als wij er aan denken! Bi wat 
zal 't zijn, als wij die liefde eenmaal aan-
so tomen en volmaakt genieten zullen! 

25 , 

Doch staan wij nu stil "bij de gevolgen, wel
ke dat offer van Christus voor ons heeft. Wij 
hebben gezien, dat Jezus in de wereld kwam 
met de verklaring! "Ik kom 051 juwen wil te doen, 
6 Sod!" Die, iwil van God was ohze heiliging. 
Welnu, de Apostel zeg"tj "Door dien wil zijn 
wij geheiligd, loor de offerande des lichaams 
van Jezus Christus^, eenmaal geschied." (vi.10). 
Wij zijn geheiligd, dat wil zeggens afgezon
derd. Dit is steeds de "beteekenis van het woord 
"geheiligd" in de Schrift. Jezus zegtj "Mij, 
dien de Vader geheiligd en in de wereld gezon
den heeft." (Joh. 10$36). taulus zegt, dat de 
ongeloovige vrouw geheiligd is door den géloo-
vigen man. Wij zijn dus afgezonderd? en waar
van? Van de wereld, de zonde, den dood en den 
duivel. Wie' heeft ons afgezonderd? God zelf. 
ïïaardoor "heeft Eij dit gedaan? Door de "offeiBn-
de des lichaams van Jezus'Christus, eenmaal ge
schied. De wil jan God 'is dus de oorzaak, en 
het offer van Christus het middel van onze 
heiliging of afzondering. Welk een zekerheid! 
God wilde one 'voor zich afzonderen; Hij wilde 
ons voor zich bezitten, daartoe gaf Hij zelf 
het middel in de offerande des lichaams van 
Jezus Christus. Hij zelf bereidde alles toe. 
*iij was beleedigd, Hij was verworpen, van Hem 
hadden wij ons losgescheurd? rechtvaardig zou 
onze verdoemenis geweest zijn. Haar Hij had 
lust in onze verlossing. Hij wilde ons redden. 
Ea die wil werd volvoerd, al moest het ook 
ö.en dood zijns eehiggeboren en geliefden 
2oons kosten, 't Spreekt van zélf, dat die 
offerande naar zijn hart was, dat Hij er mede 
Voldaan was, dat zijne gerechtigdheid en hei
ligheid er volkomen, door bevredigd werden. 
Vras zijn wil de oorzaak van dat offer, dan 
moest ook dat offer algenoegzaam zijn. En dat 



wordt ons hier "bewezen; want de Apostel zegts 
"Door welken wil wij geheiligd zijn door de 
offerande deslichaams van Jezus Christus, een
maal geschied." De offerande van Jezus wordt 
nimmermeer herhaald. Het is een eenmaal ge- | 
schiede offerande. In het Oude Testament was 
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alle jaar weder^gedaohtenis der ̂ onde, en daar
om waren degenely Immermeer geheiligd; (vs.1) 
doch nu was er êên offer, dat nooit meer werd 
herhaald? en daarom zijn allen, die tot "dat 
offer hunne toevlucht nemen, voor alti.jd ge
heiligd of afgezonderd. Er is nu geen herinne
ring meer van zonden} want door de eenmaal ge
schiede offerande van Christus is alles afge-
daöa. "Het is volbracht!" riep de Heer uit aan 
het kruis, een oogenblik voordat Hij den geest 
gaf. En het voorhangsel des tempels scheurde. 
De weg tot God was open. De verzoening was tot 
stand gebracht. De zonden waren weggedaan -
niet voor een dag" of woor een jaar, maar voor 
altijd. Alle zonden waren weggedaan - niet en
kele, niet de meeste, maar alle; want er komt 
geen offer tóeer na dit. Hebben wij dus deel 
aan de offerande van Christus - en dat Taebben 
we, als wij in Hem gelooven - dan zijn al on
ze zonden voor altijd weggedaan. De eenmaal 
geschiede offerande van Christus is daarvoor 
een bewijs. Ware er nog* é*én enkele zonfte on-
verzoend gebleven, dan zou er nog een offer 
moeten volgen. Maar er volgt er geen; en daar
in is het" bewijs geleverd, dat al onze zonden 
zijn verdwenen. Zoo hebben dan degenen, die in 
Jezus gelooven, geen bewustzijn meer van zon
den in Gods tegenwoordigheid, omdat zij door df 

offerande van Christus, d.i. eens voor altijd, 
gereinigd zijn. Daarom kannen z,ij met vrijmoe
digheid tot "God naderen, in zijn gemeenschap 
verkeeren, ja, Eén. hun God en Vader noemen, 
j Doch wij ontvangen nog meer bewijzen van de 
algenoegzaamheid van Jezus1 offerande. "Ba een 
iegelijk priester stond wel allen dag dienende 



en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, 
die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen, maar 
deze, een slechtoffer .voor de zonden geofferd 
hebbende, is in eeuwigheid gezeten asn de 
rechterhand Gods? voorts verwachtende, totdat 
zijnde vijanden gesteld worden tot een voet
bank zijner voeien. Want met? éëne offerande 
heef% Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die 
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geheiligd worden.11 (vs? 11-14). De tegenstel
ling iss een iegelijk priester stond, waar 
deze is gezeten. De priesters in de taberna
kel en in den tempel sponden altijd? zij moch
ten niet gaan zitten? er_ mocht zelfs geen 
voetbank zijn* waarop men kon zitten. Er was 
altijd iets te dpen. lederen dag waren er 
nieuwe offers te slachten en aan God te bren
gen. Allen dag moesten zij dienen, en dezelf
de slachtoffers, dikmaals opofferen. Hooit was 
er rust. Fooit konden zij zeggen: nu is.de 
verzoening geschied, nu is het werk afgeloe-
pen. Het eene zoenoffer was niet gebracht, of 
het andere k̂ arn weer. Daarom moesten zij al
tijd staan. Jezus nu, é*ê*n slachtoffer voor de 
zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid ge
zeten aap de rechterhand Gods. Hij rust van 
aijnen arbeid. Als hoogepriester staat Hij 
niet, neen! Hij zit. En dat is een bewijs, dat 
het werk der verzoening is, afgedaan. "De hoofd
som nu der dingen, waarvan wij spreken," zegt 
Paulus in hoofdst. 8 * 1 , "is, dat wij zooda-
nigen Hoogepriester hebben, die gezeten is aan 
de rechterhand van den troon der Majesteit in 
de hemelen." Voorzeker, de Heer Jezus heeft 
veel te doen in den hemel. Hij is daar onze 
voorspraak bij den Vader; Hij leeft om voor 
ons te bidden; Hij bestuurt en regeert ons 
door den Heiligen Geest; maar als Hoog'epries-
êr is zijn werk volbracht. Hij blijft eeuwig 

Hoogepriester; maar een Hoogepriester, die in 
eeuwigheid gezeten is aan Gods rechterhand. 
^•i., een Hoogepriester, die rust van zijnen 
aïbeid en geen verzoening meer behoeft te s 
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doen. Wat er te doen. noodig was, heeft Hij 
gedaan. Hoe heerlijk is dit voor ons! Ook 
wij kunnen nu rusten - rusten in het door 
Hem volbrachte verzoeningswerk. Wij- hebben 
geen Hoogepries^er, gelijk in het Oude Tes
tament, die voortdurend offeren en verzoe
ning doen moest, maar eenHoogepriester, die 
het werk volbracht heeft en als bewijs daar
van zit aan Gods rechterhand in den hemel. 

Men ziet hieruit, hoe verkeerd en tegen-
- schriftuurlijk hel; is* te spreken van een 
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4dagelijkSe verzoening. Wie daarover spreekt, 
plaatat zich op oud-testamentisch standpunt, 
en brengt de geloovigen terug tot de oude be
deeling, die door Christus is te niet gedaan. 
-Welk een oneer voor den Heer! Hij heeft ten 
-koste van zijn dierbaar bloed het grootewerk 
volbracht en is gezeten aan de rechterhand 
Gods. $n nu zouden wij spreken en handelen, 
-alsof dit werk nog niet volbracht ware, en er 
nog voortdurend moest geofferd worden. Want 
als er iederen dag verzoening moet gedaan wor
den, dan moet ook iederen dag worden geofferd, 

- daar er zonder bloedstorting geen verzoenirig 
is. Dit nu is onmogelijk, want het offer van 
Christus is algenoegzaam. God heeft het offer 
aangenomen en zich bevredigd verklaard;«want 
Hij heeft Christus, die aan het kruis tot zon
de gemaakt was en onze zonden droeg, uit de 
-dooden opgewekt en geplaatst aan zijne recht ei 
hand in de hoogste hemelen. Geen nieuwe ver
zoening is er meer noodig; want God heeft de 
verzoening, door Christus bewerkt; aangenomen 
En daaraan kan nooit meer veranderd worden} 
want Hij is in eeuwigheid gezeten aan Gods 
rechterhand. Wel zal Hij komen om zijne vij-
-anden te oordeelen en te leggen tot een voet-
"bank zijner voeten? maar nimmer zal Hij als 
Hoogepriester zijn werk weer moeten beginnen» 
En evenzoo is de toestand van hen, die geloo-
ven in Jezus, een onveranderlijke. "Want met 
é*éne offerande heeft Hij in eeuwigheid vol-



maakt degenen, die geheiligd worden*" JLlleHj, 
die door God geheiligd, d.±. afgezonderd wor
den van de, wereld, heeft Jezus met é*éne of
ferende in eeuwigheid volmaakt. Er ontbreekt 
niets meer asaa hen. Ik bedoel natuurlijk niet 
in hen zelvenj want dan zijn zij door en door 
3leohtj maar in Christus. Zó*6* ziet God hen aai 
2ij staan voor Hem volmaakt door de é*éne of
ferande van Christus, en wel in eeuwigheid 
volmaakt. Niet op het oogenblik hunner, bekee
ring alleen, niet van daag of morgen, maar 
voor altijd. »t Is duidelijk, dat, er dus gesn 
spraak kan zijn van een dagelijksche verzoe-
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ning of vergeving* Allen, die daaraan denken 
of daarover spreken, zijn in strijd met Gods 
gedachten en verzekeringen. Zij verkleinen, 
ja, zij vernietigen het werk van Christus. 
Wel Hoen zij dit onwetende, maar toch is het 
hoogst treurig, daar zij, in plaats van God 
te danken en te verheerlijken voor zijne on
uitsprekelijke liefde, en in het werk van > 
Jezus te rusten, zonder vrede daarheen gaan, 
en altijd klagen en treuren over hunne zonden. 
£ij zijn gelijk aan de Israëlieten onder de 
oude "bedoeling, die altijd "bewustzijn van zon
den hadden, omdat er altijd werd geofferd en 
voortdurend herinnering van zonden door die 
offers plaats.hadê 0, laat ü toch terug bren
gen van uwe verkeerde gedachten. ïïeemt toch 
het woord van God gedurig aan1. Er is maar 
één e offerande - de offerande van Christus* 
Pie is voldoende. Door haan is een volkomene 
verzoening teweeggebracht? door haar zijn al 
uwe zonden voor eeuwig weggedaan. Spreekt 
daarom niet meer van een,dagelijksche verzoe
ning of vergeving; maar rust in de volbrach
te verzoening, in de volmaakte vergeving, 
door Christus aangebracht. 

"Maar," - zult gdj misschien zeggen- hebben 
wij dan niet dagelijks vergeving noodig?" Zoo-
al3 gij het bedoelt,' antwoord ik beslist 
"neen" op uwe vraag. Indien gij een geloovige 
^ den Heere Jezus zijt, dan zijn uwe zonden 



.vergeven, van de eerste tot de, laatste; niet 
- alleen uwe zonden, die gij gedaan' hebt vóór 
uwe> bekèering, maar al uwe* zonden. Indien 
dit niet waas is, hoe zullen ze dan! vergeven 
worden. Zonder bloedstortdng is geen vergeving 
Zal Christus dan ten tweeden maal sterven? 
Keen, antwoordt gij, dat kan niet. Welnu, als 
-dat niet kan, dan zijn ook al uwe zonden 'voor 
eeuwig weggedaan, of gij zijt voor eeuwig ver. 

- lor en. De kwestie van verledene of -toekomende 
zonden komt in de Schrift in het geheel niet 
ter spraak, om ,de eenvoudige reden, dat Chris-
4rusonze zonden droeg in zijn liohaam op het 
hout, toen er nog geen enkele gedaan was, tooi 
wij nog niet eens geboren waren. Als zondaar 
zijt gij gereinigd en van uwe zonden af gewas-

schen door het "bloed van Jezus? gij zijt door 
zijne offerande in eeuwigheid' volmaakt. Hu 
zijt gij een kind van God geworden, en gij 
kunt met den heiligen God gemeenschap oefenen, 
Dit zou niet mogelijk zijn," indien' er nog geer 
enkele zonde tusschen u en God was. Om in 
Gods tegenwoordigheid te kunnen zijn, moet 
het geweten van hooze werken zijn gereinigd. 

- Nogtans hebt gij vergeving van noode, indien 
gij als kind tegen uwen Vader heb* gezondigd. 
Doch dit is een geheel andere kwestie. Gij 

-moet dan niet met God verzoend, en van uwe 
zonden door het bloed van Jezus afgewessehen 
wordenj o neen4 dit zijt gij} ware dit niet 
zoo, dan zoudt gij geen kind-van God kunneV 
zijn. Maar gij moet in de gemeenschap uws 
Vaders teruggebracht worden, die gij dooj? uwe 
zonde hebt verlaten? en gij moet de vergeving 

-uws Vaders erlangen. *n die vergeving krijgt 
gij, zoodra gij voor Hem uwe zonden belijdt. 
Had,gij evenwel geen vergeving?door het bloed 
van Christus van al uwe zonden, dan zoudt gij 
niet eens vrijmoedigheid kunnen hebben, om 

_ uwe zonden te belijden. Verwarren wij daarom 
deze dingen niet* Een zondaar, die in Jezus 
gelooft, heeft de vergeving van al zijnde zon' 
den, is gëlêUigd ©n gereinigd, is in eeuwig-



heid volmaakt} en daarom kan er geen spraek 
z i jn van dagelijksehe verzoening of vergeving. 
Een kind Gods» dat gezondigd heeft» moet z i j 
ne zonden aa& den Vader "belijden, en ontvangt 
daarop de vergeving.; z i jns ' Vaders. Hijs nadert 
n ie t meer a ls zondaar t o t God om verzoend en 
gereinigd t e worden, maar a l s kind t o t zijnen 
Vader-om met be l i jden i s van schuld in' het ge 
not van zijne Vaders gemeenschap terug t e 
keeren. ' • 

<> D© algenoegaaamheid vanfhet werk van Chr is 
tus wordt dus bewezen u i t de eenmaal1 geschiede 
offerande van Christus en u i t z i j n °z i t t en aan 
de rechterhand Gods *1God heeft genoegen geno
men met het werk van Chris tus , en heeft daar
van bewijs geleverd door Hem u i t de dooèên op 
te wekken en aan z i jne rechterhand in den hemel 
te^set tené Hi j» ; die onze lzonden droeg aan het /"(51) 
Eruis en vooroms t o t zonde gemaakt was, i s nu 
met heer l i jkheid en eer gekroond. Onze zonden 
z i jn verdwenen? de macht der zonden i s t e n i e t 
gedaanj Gods gerechtigheid en he i l ighe id z i jn 
"bevredigd, en wij z i jn in eeuwigheid* volmaakt 
in Chris tus . Doch nu gaat de'Apostel nog een 
schrede verder, en voert een' derde bewijs aan 
voor de ^.Igenoegzaamheid van Jezus» offej? en 
voor onze aanname b i j God. hDe Heil ige Geest 
ge tu ig t het ons ookj want nadat Hij t e voren 
gezegd hadi^Dit i s he t verbond» dat Ik met 
hen maken za l na die dagen, zegt de Heer» Ik 
zal mijne wetten geven in hunne harten» en Ik 
zal d ie inschri jven in hunne verstanden; en 
hunne zonden en hunne ongereohtigheden za l Ik 
geenszüis meer gedenken." ( v s . 15-*"'7)« Cto d i t 
recht t e vers taan, moeten wij ons herinneren, 
imt e r in het Oude Testament p laa t s had, a l s 
de p r i e s t e r in het he i l i ge was ingegaan om 
het-bloed dagr t e brengen. Het volk stond dan 
in het voorhof» en wachtte op de terugkomst 
van den p r i e s t e r . Zoolang deze nog n i e t 1 t e ~ 
ziiggekeerd was, wisten? z i j n i e t , of het offer 
<3oor God was aangenomen; doch zoodra de p r i e s 
t e r he t heiligdom v e r l i e t , wist het volk, dat 
het offer door God aangenomsi en de verzoening 



volbracht was. In dezen toestand "bevindt zie 
Israël nu, Jezus, de Hoogepriester, is met 
-zijn "bloed in het hemelsch heiligdom ingega^r 
en nog niet,teruggekeerd. Zooleng Hij daar 
"blijft, weet Isragl niet, dat hunne zonden 
vergeven zijn. Doch Hij zal eenmaal wederkee-
ren, en door zijn verschijnen zullen dan de 
-geloovige Joden de zekerheid ontvangen, dat 
hunne zonden zijn vergeven. Dit wojdt hun in 
de door Paulus aangehaalde woorden van Jere^ 
mia "beloofd. Met ons zou het even zoo gaan, 
indien niet de Heer Jezus, nadat Hij verheer
lijkt geworden was in den hemel , den Heili
gen Geest had gezonden op aarde om in de ge-
^meente en in ieder geloovige te wonen» De 
Heilige Geest, uit den hemel gezonden door 
den verheerlijkten Heer, is dus de getuige 
voor ons, dat het offer van Christus door 
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God in den hemel is aangenomenj en daardoor 
weten wij, dat God onze zonden geenszins meer 
gedenkt. Welk een genade! Christus, is als 
Hoogepriester gezeten aan Gods rechterhand, 
en heeft zijn "bloed gebracht |nnhet binnen
ste heiligdom, in de tegenwoordigheid van 
God. God ziet dat bloed voor zijn aangelicht, 
en wij zijn voor altijd in veiligheid. En de 
Heilige Geest, op aarde gezonden," nadat het 
bloed door Jezus jn den hemel gebracht en 
Hij aan Gods rechterhand gezeten was, ge
tuigt ons van de aanname door God van dat 
bloed, en verzekert ons, dat alles in orde 
is, dat God bevredigd is, en dat wij nu met 
vrijmoedigheid als kinderen tot den Vader 
mogen naderen. 

Hoe natuurlijk is nu de slotsom van den 
Apostel. "Dewijl wij dan, broeders! vrij-
moeidigheid hebben om in te gaan in het hei-
lig&oia door het bloed van Jezus, op een ver-
schen en levenden weg, welke Hij ons ingewijc 
heeft door het voorhangsel, dat is, door zij^ 
vleesch, en dewijl wij hebben een grooten 
Priester voor het huis Gods, zoo laat ons toe
gaan met een waarachtig hart, in volle ver-



aekerdheid des geloofs," (vs. 19-22). Ja, wij 
hébben vrijmoedigheid om in het heiligdom in 
te gaan, Eet "bloed van Jeaus is daar. Dat 
bloed reinigt van alle zonde j dat "bloed spreekt 
voor ons "bij God; dat "bloed stelt ons voor 
eeuwig in veiligheid. Het voorhangsel is ge
scheurd. Jezus "baande dus een weg iot God. 
Hij nam alles, weg, wat ons van God verwijder
de^ Een grooten Priester hebben wij voor het 
huis Gods, die daar uit kracht van zijn wérk, 
voor ons volbracht, in eeuwigheid is gezeten 
in de heerlijkheid. Met vrijmoedigheid mogen 
wij toegaan; want wij zijn bekwaam gemaakt 
voor Gods tegenwoordigheid. Wij hebben niet 
alleen de vrijheid, maar dok* de vrijmoedig
heid. Mets behoeft ons te hinderen» Wij "be
hoeven niet te zeggent ik mag wel gaan, maar 
ik durf niet» 0, neen! indien wij de algenoeg-
zaamheid van Jezus' offer verstaan, en tos 
door het geloof in de heerlijke geyolgen van 
dat werk verblijden, dan gevoelt ons hart zich 
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vrij en gelukkig in Gods tegenwoordigheid^ 
welke wij vroeger noodzakelijk moesten ont
vluchten, w y weten dan, dat wij door de of
ferande van Jezus van al onze zonden zijn ge
reinigd, en in eeuwigheid zijn volmaakt* 
T?aarvoor zouden wij dan nog vreezen? Wat zou 
ons dan nog hinderen? Daarom zegt Pauluss 
"Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, 
In volle verzekerdheid des geloofs.n 

Hebt gij deze vrijmoedigheid, mijh, broeder? 
Q, laat u niet door uwe eigen gedachten of door 
dè 'redeneeringen van anderen misleiden, Geloof 
het getuigenis van God. Rust in het algenoeg-
zame offer van* Christus. Verblijd u in zijn 
volbracht werk. Wees tevreden met hetgeen waar
mede 'God tevreden is. Waarlijk, gij "behoeft 
niet moeilijker te zijn dan God. Hij is vol
daan met het ofier van Christus, wees er ook 
meê voldaan. Hij heeft u in eeuwigheid vol
maakt. Dit getuigt Hij door het scheuren van 
het voorhangsel, door het zetten van Jezus 



aan z i jne rechterhand, door he t zenden van 
den Heiligen Geest op aatfde. Waarom zoudt g i j 
twijfelen? Waarom van verre "blijven staan? 
Waarom zoudt g i j God ontêeren en bedroeven 
door uw ongeloof? Neen, neem in vo l l e verze-
kerdheid des geloofs Gods getuigenis aan, en 
ga .met vrijmoedigheid in het heiligdom, om 

-daar Hem t e loven en t ë p r i j zen , die zulk 
een h e e r l i j k werk voor onë, arme zondaars, 
volbracht heef t . 

DE TWEEVOUDIGE WEG GODS. 

P s . 7 7 •* 13-19. 

Gods weg i s in het "heiligdom" ( v s . 14)» 
en Godïs weg i s in de "zee", ( v s . 20) . Het 
onderscheid tusschen deze heide ^dingen i s 
duidelijk.1- In de eers te p l aa t s i s de weg Gods 
in t^et heiligdom, waar a l l e s helder en duide
l i j k is» Daar vertoont zich geen enkele scha
duw. Daar i s n i e t het ge r ings te , wat voor de 
z i e l een "beletsel zou kunnen z i j n . Zoodra 
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eene verontruste ziel in het heiligdom treedt 
"en de dingen in het licht Gods "beziet, aan
schouwt zij het einde van alles, waardoor zij 
op aarde zoo dikwijls bedrogen is geworden. 

Wij vinden hetzelfde in Psalm 73. Daar 
1 lezen wij: "ik heb gedacht om dit te mogen 
verstaan, maar het was moeite in mijne oogen, 
totdat ik in Gods heiligdommen inging, en- op 
hun einde merkte." (vè« 16,17). Ih het heilig
dom Gods ontvangt de ziel het ware inzicht in 
.̂lle dingen; alle verzoekingen, alle beproe
vingen, alle zwarigheden en lijdenswegen ver
toonden zich daar in hunne ware* gedaante. Wan
néér 'wij eenmaal daar binnen getreden zijn, 
zoo bevinden Wij ons in de plaats van het lick 
en de liefde Godsj en daar bestaat geene moei® 
lijkheid, waarover wij niet een klaar inzicht 
ontvangen. 



laar de weg Gods is niet alleen in het Jhel^ 
ligdom, alwaar alles ons helder én duidelijk 
is, ̂ wanneer wij er ons bevinden} de Weg Gods 
is ook in de zee. Hij wandelt somtijds daar, 
waar wij zijae voetstappen niet volgen kun
nen» God werkt dikwijls, zooals wij allen 
seten, op verborgen wijze. Er zijn wegen Gods, 
die ten doel hebben, ons op de proef te stel
len. Het zou voorzeker niet noodig zijn «te 
zeggen, dat God geene "vreugde vindt in onze 
nioeielijkheden en bezwaren. Ook is het hei
ligdom steeds een geopende toegang voor ons, 
zoodat wij er ieder oogenblik kunnen binnen
treden. Maar er is veel in de wegen Gods, 
wat men aan Hemzelven moet overlaten» Er is 
veel in, waarbij het onze kortzichtigheid 
aan het rechte inzicht ontbreekt, eh et 
blijft niets over, dan 'zich stil aan Zijnen 
wil te onderwerpen. De weg Gods is' daarom 
niet alleen in -het heiligdom, waar alles ons 
helder en duidelijk is, maar ook in de zee9 
in het verborgene. 

Wat verbindt ons echter met zijne verborj-
gene wegen, met zijne ̂ voetstappen in de ̂ zee? 
Het is dit woordi "gij leiddet uw volk, als 
eene kudde, door de hand van Mozes en Afiron'. 
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(vs. 20). De weg van dit volk ging door de 
zee en later door de woestijn. De wegen Gods 
met Zijn volk begonnen in de zee, daar God 
van het begin tot het einde de sterkte van 
de geloovige moet zijn. Het moge eene vroeg
tijdige proef voor zijne ziel zijn; maar de 
moeielijkheden zijn voor hem de gesehikste 
iregt om d-e &raeht Gods te leeren ervaren. 

Het is zeker een heerlijke zaak, te weten, 
dat het heiligdom steeds voor ons geopend is, 
maar nog heerlijker is het te weten, dat God 
zelf nog nader is; en tot Hem zijn wij ge
bracht, zooals wij in 1 Petri 3 lezen: "Want 
Christus heeft ook eens voor de zonden gele
den, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige!, 



opdat Hij ons tot God zou "brengen." Dat is 
een kostelijke waarheid; wij bevinden ons in. 
het heiligdom en zijn tot God zelven 'ge
bracht. 
_ Wij kunnen met beslistheid zeggen, dat de 
hemel zelf een leege ruimte, een geringe 
plaats voor ons zou zijn, indien wij niet 

1 tot God zelf waren gebracht. Dat is veel be
ter, dan alle bevrijding uit droefheid, .be
ter dan elke zegening. Er bestaat niets hoo-
gers, dan gebracht te zijn in de tegenwoor
digheid van Hem, wien wij toebehooren , die 
jzelf de bron is van alle zegening en van el
ke vreugde. Gezegende waarheid! 

Vij vinden dus God overal - hetzij dat 
Zijne wegen in het heiligdom, hetzij dat zij 
in de zee zijn. Wij houden ons echter helaas! 
slechts al te dikwijls met de zee bezig* om 
daar de voetstappen Gods na te gaan. In dat 
geval zijn wij niet gelukkig. Alleen het ver
trouwen op God is de kracht des geloofs• Moge 
de Heer ons daarom in zijne genade verleenen, 
jsteeds op Hem te zienj Hij is in het heilig
dom, Hij is in de zee, Hij is overal. 
Geprezen zij zijn naam! 



%6. 
PSALM XXIII. 

¥a t sou, schaapje! u ontbreken, 
Als de Heer uw Herder i s? 

Groene weiden, s t i l l e beken, 
Voedsel vindt ge en l a f e n i s . 

Is uw ziel soms mat en moede, 
Hij verkwikt ze keer op keer. 

Dwaalt gij af... zijn trouwe hoede 
Brengt u, om Zijns ïïaams wil, weer. 

Voert uw weg langs donkre paden, 
Weet - gij zijt daar niet alleen. 

Zelfs de dood kan u niet schaden, 
Brengt u slechts naar Jezus heen. 

Trees dan niets, Hij vult uw beker, 
Dekt uw tafel, zalft uw hoofd. 

Blijf maar van Zijn trouwe zeker, 
ïï immer faalt wat Hij belooft. 

Dra giet gij Hemzelf verschijnen, 
Glinsterend van heerlijkheid, 

Dan vervult Hij aan de Zijnen 
't Groote heil, hun toegezeid. 

Dan voert Hij u in daarboven 
In het heerlijk vaderhuis. 

Om - met allen - Hem te loven 
Bij het hemèlseh harpgeruisoh. 
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Wat is de gemeente, wat was zij in den 
toeginne, en wat is haar tegenwoor

dige toestand? 

Men kan de gemeente uit een tweeledig oogpunt 
beschouwen: zij is de samenvoeging van de kinderen 
Gods tot één lichaam in Christus, den verheerlijkten 
mensch in den hemel; welke samenvoeging geschiedt 
door den Heiligen Geest. En in de tweede plaats is zij 
het huis of de woning Gods door den Geest. 

De Zaligmaker heeft zichzelven overgegeven, niet alleen 
om allen, die in Hem gelooven, te behouden, maar ook 
om de verstrooide kinderen Gods tot één te vergaderen. 
Christus heeft het werk der verlossing volkomen volbracht; 
een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbend^, is Hij 
in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Goó ŝ . . . . want 
met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid vq}maakt dege
nen, die geheiligd worden." En God zegt ,ook door den 
Heiligen Geest: „Ik zal hunne zonden en hunne onge
rechtigheden geenszins meer gedenken." De liefde Gods 
heeft ons Jezus gegeven; de gerechtigheid Gods is vol
komen voldaan door zijne offerande; en Hij is aan de 
rechterhand Gods gezeten tot een voortdurend getuigenis 
van de vervulling van het werk der verlossing, van onzê  
aanneming in Hem, en van het bezit der heerlijkheid ? 

waartoe wij zijn geroepen. Volgens zijne belofte heeft de 
Heer Jezus den Heiligen Geest, den Trooster, van den 
hemel gezonden, die blijft in hen die in Jezus gelooven. 
Door dien Geest zijn wij verzegeld tot den dag der 
verlossing, dat is , totdat onze lichamen zullen verheerlijkt 
worden. Dezelfde Geest is ook het onderpand van onze 
erfenis. Dit alles zou evenwel waar zijn, al ware er 
geen gemeente op de aarde. Ik wil hiermee zeggen, 
dat het geheel iets anders is , verlosten, kinderen Gods 
en erfgenamen der hemelsche heerlijkheid te zijn, dan zóó 
fflet Christus vereenigd te zijn, dat wij leden van zijn 
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lichaam, van zijn vleesch en van zijne beenen zijn. En 
nog iets anders is het de woning van God door den 
Geest te zijn. Staan wij enkele oogenblikken bij de twee 
laatste punten stil. 

E r is niets duidelijker in de Heilige • Schrift dan dat 
de gemeente het lichaam van Christus is. Niet alleen 
hebben wij door Christus de zaligheid, maar wij zijn in 
Christus, en Christus is in ons. De Christen, die zijne 
voorrechten kent, weet, dat hij door den Heiligen Geest 
in Christus is, en dat Christus in hem is. „In dien dag 
zult gij bekennen, dat ik in mijnen Vader ben en gij 
in mij en ik in n." In dien dag, dat is , wanneer gij 
den Heiligen Geest van den hemel zult ontvangen hebben. 
Wie met Christus vereenigd is , is één geest met Hem, 
en alzoo zijn wij in Christus, en leden van zijn lichaam. 
Deze leer wordt in de drie eerste hoofstukken van den 
brief aan de Efeziërs breedvoerig behandeld. Wat is er 
duidelijker dan dit woord: „Hem aan de Gemeente 
gegeven hebbende tot een Hoofd boven alle dingen, 
dewelke is zijn lichaam." Merk wel op, dat, zoodra 
Christus in den hemel verheerlijkt is geworden, deze 
wonderbare zaak is tot stand gekomen, al is het ook, 
dat nog niet alles is vervuld, wat in deze aangehaalde 
verzen vervat is. „God," zegt de Apostel, „heeft ons 
mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel, 
of de hemelsche plaatsen, in Christus Jezus." Nog niet 
„met Hem," maar „in Hem." En in het derde hoofdstuk: 
„welke verborgenheid in andere eeuwen den kinderen 
der menschen niet is bekend gemaakt, gelijk zij mi is 
geopenbaard aan zijne heilige apostelen en profeten 
door den Geest, namelijk, dat de heidenen zijn mede
erfgenamen en van hetzelfde lichaam, en mededeelge-
nooten zijner belofte in Christus door het evangelie . . . . ; 
opdat nu, door de gemeente, bekend gemaakt worde 
aan de overheden en machten in den hemel de veelvul
dige wijsheid Gods." 

Zoo zien wij dan na de verheerlijking van Christus 
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den Heiligen Geest van den hemel nederdalen en de 
gemeente vormen. Zij is met haar hemelsch Hoofd, 
Christus, vereenigd; al de geloovigen zijn Christus' leden 
door denzelfden Geest. Deze heerlijke waarheid wordt 
in andere gedeelten der Schrift bevestigd, bij voorbeeld 
in den brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1 2 : 4 , 5,: 
„want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en 
de leden niet allen dezelfde werking hebben; alzoo zijn 
wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij 
elkanders leden." Vooral vestigen wij de aandacht van den 
lezer op 1 Kor. 12. Het is zoo klaar als de dag, dat 
de Apostel hier van 'de gemeente op aarde spreekt, en 
nigt van een gemeente in de toekomst, welke in den 
hemel volkomen zal zijn; en ook niet van de verspreide 
gemeenten in de wereld, maar van de geheele gemeente, 
voorgesteld door de gemeente van Korinthe. Daarom 
staat er aan het hoofd van den brief: „Aan de gemeente 
Gods, die te Korinthe is , den geheiligden in Christus 
Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den naam 
van onzen Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, 
beide hunnen en onzen Heer." Men ziet duidelijk in 
deze woorden de gemeente in haar geheel toegesproken: 
„En God heeft in de gemeente gesteld sommigen tot 
apostelen . . . . daarna gaven der gezondmakingen". . . . 
Het is een uitgemaakte zaak, dat de apostelen niet in 
een bijzondere gemeente waren, en dat de gaven van 
gezondmaking niet in den hemel kunnen gebruikt worden. 
Wij vinden hier dus de algemeen e gemeente of kerk op 
aarde Deze gemeente is het lichaam van Christus, en de 
geloovigen zijn zijne leden. Zij is één door den doop des 
Heiligen Geestes; „want gelijk het lichaam één is , en 
vele leden heeft, en al de leden van dat ééne lichaam, 
vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzoo ook Christus." 
Na verder gezegd te hebben, dat deze vele leden ieder 
hunne eigene of bijzondere werking hebben in het lichaam, 
laat de Apostel volgen: „En gijlieden zijt (te zamen) 
het lichaam van Christus en leden (elk) afzonderlijk." 
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Herinner u , dat dit is geschied door den doop des 
Heiligen Geestes, die van den hemel is nedergedaald. 
Bijgevolg 'bestaat dit lichaam op de aarde, en omvat 
alle Christenen, waar zij zich ook bevinden, dewijl zij 
den Heiligen Geest hebben ontvangen, door wien zij 
leden van Christus zijn en leden van elkander. O, hoe 
schoon is deze éénheid! „Indien één lid lijdt, lijden al 
de leden mede, en indien één lid verheerlijkt wordt, 
zoo verblijden zich al de leden mede." 

Hier leert ons het Woord nog duidelijker, dat de 
gaven leden 'zijn van het geheele lichaam, en dat zij het 
geheele lichaam toebehooren. De apostelen, de profeten, 
de leeraars, de herders zijn in de gemeente, en niet 
in een bijzondere gemeente; bijgevolg worden deze door 
den Heiligen Geest geschonken gaven in de geheele 
gemeente uitgeoefend, waar het lid is , dat die gave 
heeft, en dat wel, omdat hij lid is van het lichaam. 
Leerde Apollos, als hij te Efeze was, hij deed het ook, 
als hij te Korinthe was, of in welke andere plaats ook. 
De gemeente is dus het lichaam van Christus, vereenigd 
met Hem als Hoofd in den hemel; en men is lid van 
dit lichaam door den Heiligen Geest, die in ons woont, 
en al de Christenen zijn leden van elkander. De gemeente, 
die later in den hemel volkomen zal zijn, wordt nu 
gevormd op de aarde door den van den hemel gezonden 
Heiligen Geest, die bij ons blijft, en door wien al de 
geloovigen tot één lichaam gedoopt zijn. Vervolgens 
worden de gaven, als leden van dit ééne lichaam, besteed 
in de geheele gemeente. 

Zooals ik reeds gezegd heb, heeft de gemeente op 
aarde nog een ander karakter: zij is namelijk ook de 
woning Gods op de aarde. Het is gewichtig op te merken, 
dat dit niet plaats had, eer de verlossing volbracht was. 
God heeft niet met Adam gewoond, zelfs niet in zijne 
onschuld, noeh met Abraham; ofschoon Hij hen met 
nederbuigende goedheid bezocht. Maar zoodra Israël uit 
Egypte verlost was, ging God in het midden van zijn 
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volk wonen. Zoodra de tabernakel was opgericht, zeide 
God: „Ik zal in het midden van Israël wonen, en Ik 
zal hun God zijn, en zij zullen weten, dat Ik de Heer, 
hun God, ben, die hen uit Egypteland verlost heb, om 
in het midden van hen te wonen." (Ex. 29 : 42 , 46.) 
Het wonen van God in het midden des volks was derhalve 
het doel der verlossing; de tegenwoordigheid Gods in 
het midden van zijn volk was het grootste voorrecht 
voor dat' volk. 

De tegenwoordigheid des Heiligen Geestes in de ge-
loovigen kenmerkt het Christendom. „Onze lichamen 
zijn tempelen des Heiligen Geestes." (1 Kor. 6 : 19.) 
„Indien iemand den Geest van Christus niet heeft, die 
komt Hem niet toe." Al de Christenen te zamen zijn dus 
de tempel Gods,1 eü de Geest Gods woont in hen. 
(1 Kor. 3 : 16.) 

Om niet meer van den enkelen Christen te spreken, 
zoo zien wij, dat de gemeente door den Geest de woning 
Gods op aarde is. Kostelijk voorrecht 1 De tegenwoordig
heid van God zelven is de bron van vreugde, kracht 
en wijsheid voor zijn volki Maar tevens doet dit een 
zeer groote verantwoordelijkheid ontstaan ten opzichte 
van de behandeling van zulk een gast. Om deze waarheid 
aan te toonen, zal ik eenige gedeelten der Schrift aan
halen. „Zoo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en 
bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenooten 
Gods, gebouwd op het fondament der apostelen en 
profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, 
op wien het geheele gebouw, bekwamelijk samengevoegd 
zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heer , op 
welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods 
in den Geest." (Efez. 2.) Hier ziet men, dat, ofschoon er aan 
het gebouw reeds is begonnen op aarde, het de bedoeling 
^an God is om een volmaakten tempel te hebben, uit 
al de geloovigen samengesteld, ook uit de heidenen, nadat 
God het voorhangsel, 't welk hen buiten sloot, had weg
gedaan ; en dat dit gebouw opwast, totdat al de Christenen 
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in de heerlijkheid vereenigd zijn. Tot zoolang evenwel 
zijn de geloovigen op aarde de tempel Gods — zijne 
woning door den Geest, die in het midden der gemeente 
blijft. In 1 Tim. 3 zegt de Apostel: „Ik schrijf u deze 
dingen, hopende weldra tot u te komen, maar indien 
ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis 
Gods verkeeren moet, hetwelk is de gemeente des leven
den Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid." Uit 
deze woorden ziet men, dat de gemeente op de aarde 
het huis van den levenden God is , en dat deze brief 
Timotheüs leert, hoe men in dit huis moet verkeeren. 
Tevens zien wij hier, dat de gemeente voor de handhaving 
der waarheid in de wereld verantwoordelijk is. De 
gemeente leerde niet; dit deden de apostelen en de 
leeraars. Maar de gemeente hield de waarheid vast door 
er getrouw aan te zijn. Zij is hare getuige in de wereld. 
Zij, die de waarheid zoeken, zoeken haar niet bij de 
Heidenen, noch bij de Joden, noch bij de Mahomedanen, 
maar in de gemeente van Christus. De gemeente is het 
vat, waarin de waarheid zich bevindt, en waar de 
waarheid niet is, daar is ook de gemeente niet. 

Zoodanig is dus de gemeente, het lichaam van Christus, 
waarvan Hij het hemelsche Hoofd is. (*) Zij is het huis 
Gods op aarde door de inwoning des Geestes. Wanneer 
de gemeente volmaakt zal zijn, dan zal zij met Christus 
in den hemel vereenigd wezen, bekleed met dezelfde 
heerlijkheid als Hij, haar bruidegom of man. 

Eer ik overga om over den toestand der gemeente te 
spreken, zooals die in den beginne, was, is het noodig 
op een onderscheid te wijzen, 't welk in het woord Gods 
ten opzichte van het huis Gods voorkomt. De Heer heeft 
gezegd: „Op deze rots zal ik mijne gemeente bouwen." 
Christus is het , die zijne Gemeente bouwt, en bijgevolg 

(*) Hierin ligt het afdoend bewijs, dat de Paus onmogelijk kan 
zeggen het hoofd der kerk te zijn, omdat, daar Christus het Hoofd 
is, éin lichaam geen twee hoofden kan hebben. 
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zullen de poorten der hel haar niet overweldigen. (*) 
Het is hier niet de mensch, die bouwt, maar Christus. 
Daarom zegt de apostel Petrus niets van dè bouwlieden, 
als hij van het geestelijk huis spreekt: „Tot welken gij 
komende als tot den levenden steen . . . . , zoo wordt ook 
gij zelven gebouwd tot een geestelijk huis, een heilige 
offerande." (1 Petr. 2.) Dit is het werk der genade in 
het hart van den mensch, waardoor hij tot Christus 
gebracht wordt. In dé Handelingen wordt gezegd „dat 
de Heer dagelijks toedeed tot de gemeente, die zalig 
werden." Dit werk van God is onweerstaanbaar, krachtig, 
voor de eeuwigheid, en wordt op zijnen tijd.geopenbaard. 
Ook lezen wij nog in den brief aan de Efeziërs: „gebouwd 
op het fondament der apostelen en profeten, waarvan 
Jezus Cristus de uiterste hoeksteen is , op welken het 
geheele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast 
tot een heiligen tempel in den Heer." Dit opwassende 
gebouw kan zich Voor de oogen der menschen vertoonen; 
maar indien de uitwerking van de kracht der genade 
zich niet in zijne uitwendige éénheid openbaart voor het 
oog der menschen, zoo zal God toch zijn werk voortzetten 
om zijne uitverkorenen, zijne kinderen, uit de wereld 
te verlossen en te verzamelen tot het eeuwige leven. De 
zielen komen tot Christus en worden op Hem gebouwd, 

De apostelen Johannes en Paulus, en meer in het 
bijzonder de laatste, spreken van een voor de menschen 
geopenbaarde éénheid, als een getuigenis van de kracht 
des Heiligen Geestes. In het 17de hoofdstuk van Johannes 
lezen wij: „En ik bid niet alleen voor dezen, maar voor 
allen, die door hun woord in mij gelooven zullen, opdat 
zij allen één zijn, zoöals Gij, Vader I in mij en ik in U, 
opdat zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooye, dat 
Gij mij gezonden hebt." Deze éénheid te bewaren en te 
handhaven is, bijgevolg, de duidelijke ï'oeping der kinderen 

(*) Men lette er op, dat er bij de gemeente geen spraak is van 
sleutels. Meu bouwt niet met sleutels; de sleutels zijn voor het koninkrijk. 
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Gods. Allen weten, dat de tegenovergestelde toestand 
een wapen is in de hand van de vijanden der waarheid. 
Het karakter van het huis Gods en de leer der verant
woordelijkheid des menschen worden nog duidelijker in 
Gods Woord geleerd. Paulus zegt: „Gij zyt het gebouw 
van God; volgens de genade Gods, die mij gegeven i s , 
heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd, 
en anderen bouwen daarop, en een iegelijk zie toe, hoe hij 
er op bouwe." Hier zijn het de menschen, die bouwen. 
Het gebouw van God wordt op de aarde geopenbaard. 
De gemeente is het gebouw van God; maar men vindt 
er niet alleen het werk,Gods, dat wil zeggen, degenen 
die tot God komen door den Heiligen Geest, maar ook 
wat de menschen doen, of liever wat menschen werk en 
geen Gods werk is; de menschen hebben dikwijls^ in plaats 
van in en door den Geest te spreken en te handelen, met 
hout en hooi en stoppelen gebouwd. De menschen hebben 
het huis, naar menschen kracht en wijsheid gebouwd, 
verward met het gebouw van God. De valsche leeraren 
hebben al de voorrechten van het lichaam van Christus, 
willen toepassen en toegepast op dat groote huis door 
de menschen gebouwd uit allerlei bestanddeelen, het edele 
met het onedele samenvoegende, het reine met het 
onreine, de geloovigen met de ongeloovigen. Maar deze 
noodlottige dwaling ontslaat de Christenen niet van hunne 
verantwoordelijkheid omtrent het huis Gods. 

Ik dacht, dat het van belang was dit verschil aan te 
toonen, omdat het veel licht verspreid over de vragen, 
die tegenwoordig gedaan worden. Vervolgen wij thans 
ons onderwerp. Wat was de toestand van de gemeente 
in het begin, bij haar ontstaan te Jeruzalem? Wij zien, 
dat de kracht van Gods Geest zich heerlijk openbaarde. 
„En allen, die geloofden, waren bij één, en hadden alle 
dingen gemeen. En zij verkochten hunne goederen en have, 
en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van noode 
had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, 
en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen 
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met verheviging en eenvoudigheid des harten; en prezen 
God, en hadden genade bij het gansche volk. En de 
Heer deed dagelijks toe tot de gemeente, die zalig 
werden." (Hand. 2.) En in Hand. 4 : „En er was groote 
genade over hen allen; want er was niemand onder hen 
die gebrek had; want zoovelen als er bezitters waren 
van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten 
den prijs van de verkochte goederen, en leiden dien aan 
de voeten der apostelen; en aan een iegelijk werd uit
gedeeld, naar dat elk van noode had." Welk een schoon 
tafereel van de werking van de kracht des Geestes in 
de harten! — een uitwerking, die al te spoedig voor altijd 
heeft moeten verdwijnen. Nogtans moeten de Christenen 
trachten dit zooveel mogelijk te verwezenlijken. De boos
heid van 's menschen hart openbaarde zich weldra, en 
het geval met Ananias en Saffira, en de murmureering 
ter oorzake der weduwen, heeft getoond, dat de zonde 
en het werk des satans nog in den boezem der gemeente 
aanwezig was. Doch tevens werd het openbaar, dat de 
Heilige Geest in de gemeente was en werkte, en vol
doende was om het kwaad te verwijderen en het ten 
goede te veranderen. De gemeente was evenwel één, 
gekend door de wereld. Men kon zeggen, dat de apos
telen, uitgezonden geweest zijnde, tot de hunnen terug
keerden. Een eenige gemeente gaf getuigenis van de 
zaligheid Gods en van zijne tegenwoordigheid op de 
aarde, en tot deze gemeente voegde God allen, die 
zalig werden. Deze gemeente werd door d& vervolging 
verspreid, behalve de apostelen, die te Jeruzalem bleven. 
Toen verwekte God Paulus om zijn gezant onder de 
heidenen te zijn. Aan hem werd de openbaring van het 
karakter der gemeente gegeven, dat namelijk alle onder
scheid tusschen Jood en heiden verdwenen was, en dat 
alle leden van één en hetzelfde lichaam waren in Christus. Dit 
was een geheel nieuwe bedeeling, en de vervulling van de 
raadsbesluiten Gods vóór de grondlegging der wereld, 
Paulus noemt haar „de verborgenheid, die verborgen is 
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geweest van alle eeuwen in God, opdat nu door de 
gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en 
de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods, 
welke verborgenheid in andere eeuwen den kinderen der 
menschen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is ge
openbaard aan zijne heilige apostelen en profeten (*) door 
den Geest." (Ef. 3 , ook Kol. 1 : 26.) „De verborgen
heid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van 
alle geslachten, maar nu (in den tijd van den apostel) 
geopenbaard is aan zijne heiligen." 

Alle Christenen waren bekend; allen waren openlijk 
tot de gemeente toegelaten, zoowel heidenen als Joden. 
De eenheid werd geopenbaard; alle heiligen waren leden 
van éénzelfde lichaam, het lichaam van Christus; de 
eenheid van dat lichaam werd erkend, en dit was,een 
grondwaarheid van het Christendom. Op iedere plaats 
werd de eenheid van de gemeente Gods op aarde ge
openbaard; zoodat een brief van den apostel Paulus, 
gericht aan de gemeente Gods te Korinthe, ook een 
gemeente op een andere plaats aanging; en de Apostel 
er nog kon bijvoegen: met allen die den naam van onzen 
Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide 
htmnen en onzen Heer. En in het bijzonder van die te 
Korinthe sprekende, zegt hij: „Gij zijt het lichaam van 
Christus en malkanders leden." Indien een Christen van 
Efeze naar Korinthe ging, was hij evengoed en nood
wendig lid van het lichaam van Christus in die vergade
ring als in de andere. De Christenen zijn geen leden van 
een kerkgenootschap of van een bijzondere gemeente, 
maar van Christus. Het oog, het oor, de voet, of eenig 
ander lid, dat te Korinthe was, was dit ook te Efeze. 
In het "Woord Gods wordt de gedachte zelfs niet ge
vonden , dat men lid is van een kerkgenootschap of van 
een bijzondere gemeente, maar wel van Christus. 

(*) Men zal wel beseffen, dat de Apostel alleen Spreekt Tan de 
profeten des Nieuwen Testaments. 
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De bediening, zooals die in het Woord wordt voorge
steld, is daarom ook een bewijs van deze zelfde waarheid. 
De gaven, die de bron van alle bediening zijn, waren 
door den Heiligen Geest in de gemeente gegeven. 
(1 Kor. 12 : 8—12, 28.) Die dezelve bezaten, waren 
leden van het lichaam. Was Apollos leeraar te Korinthe, 
zoo was hij zulks ook te Efeze. Was hij oog, oor of eenig 
ander lid, welk ook, van het lichaam van Christus te 
Efeze, hij was zulks ook te Korinthe. Wat dit onder
werp aangaat, is niets duidelijker dan 1 Kor. 12. Eén 
lichaam en vele leden. De gemeente is één; in haar 
zijn de gaven, die de Heilige Geest gegeven heeft — 
gaven, die overal werden besteed, waar hij was, die ze 
bezat. In Efeze 4 vinden wij dezelfde waarheid aan
getoond : „Als Christus, in de hoogte is opgevaren, heeft 
Hij de menschen gaven g e g e v e n . . . . sommigen tot apos
telen , sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, 
sommigen tot herders en leeraars tot volmaking der hei
ligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des 

lichaams van Christus, opdat wij zouden opwassen in 
Hem, die het Hoofd is, namelijk Christus, uit wien het 
geheele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen 
vastgemaakt zijnde, naar de werking van een iegelijk 
deel in zijne mate , zijnen wasdom bekomt, tot zijns 
zelfs opbouwing in de liefde." 

Deze eenheid en vrije werking der leden werd ver
wezenlijkt ten tijde der apostelen. De gave werd ten 
volle erkend als de roeping tot het werk des Heeren 
bewijzende, en zij werd vrijelijk uitgeoefend. De apostelen 
werkten als apostelen; en zelfs degenen, die verstrooid 
werden door de eerste verdrukking, waren in het werk 
bezig naar de mate hunner gave. Zoo leeren het ook de 
apostelen; (1 Petr. 4 : 10, 11. 1 Kor. 1 4 : 2 6 , 29.) en 
zoo deden het de Christenen. De duivel zocht deze eenheid 
te verwoesten; maar zoolang de apostelen leefden kon 
hij niet slagen. Hij gebruikte hiertoe de joodsche wetdienst, 
maar de Heilige Geest bewaarde de eenheid, gelijk wij 
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in Hand. 15 lezen. Hij zocht door middel van de wijs
begeerte sekten te maken. (1 Kor. 2.) Maar al deze 
pogingen waren tevergeefs. De Heilige Geest werkte 
in de gemeente, en de aan de apostelen gegeven wijsheid 
handhaafde de eenheid en de waarheid der gemeente 
tegenover de macht des vijands. Hoe meer men de 
Handelingen der Apostelen leest, des te meer zal men 
deze eenheid en deze waarheid aanschouwen. De tegen
woordigheid des Heiligen Geestes vereenigt al de heiligen 
tot of in één lichaam, en werkt in een iegelijk, gelijk 
Hij wil, hen gebruikende in zijne dienst tot eer van 
God en tot opbouwing des lichaams van Christus. 

Zóó was de gemeente. Hoe is zij nu? en waar is zij? 
Zij zal in den hemel volmaakt zijn. Goed, Maar waar is 
zij nu op de aarde ? De leden van het lichaam van Christus 
zijn verstrooid, velen verborgen in de wereld, anderen te 
midden van het godsdienstig bederf, of de een in deze, 
de andere in gene sekte, wedijverend tegen elkander om 
zich de geloovigen toe te eigenen. Dank zij God! velen 
zoeken de eenheid; maar wie heeft haar gevonden ? Het 
is niet genoeg te zeggen, dat wij elkander liefhebben; 
want „wij zijn door éénen Geest tot één lichaam gedoopt." 
„Opdat zij één zijn," zegt de Heer, „opdat de wereld 
geloove." Maar wij zijn niet één, dat wil zeggen: de 
eenheid des lichaams wordt niet geopenbaard. In den 
beginne werd zij duidelijk geopenbaard, en in iedere stad 
of plaats was deze eenheid voor iedereen zichtbaar; alle 
Christenen wandelden overal als één eenige gemeente 
Ieder, die lid van Christus was op de eene plaats, was 
dat ook op een andere; en wie een brief van aanbeveling 
had, werd overal ontvangen, omdat er slechts één eenige 
vereeniging bestond. 

Het avondmaal was het uitwendig teeken dezer eenheid. 
,jWij zijn allen één lichaam, omdat wn' allen ééns broods 
deelachtig zijn." (1 Kor. 10 : 17.) Het getuigenis, dat 
de gemeente tegenwoordig geeft, is juist het tegenoverge
stelde. Het grootste gedeelte van wat zich de gemeente 
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noemt, is de zetel van het grootste bederf, en de meeste 
dergenen, die zich in haar licht beroemen, zijn ongeloo-
vigen. Griekschen, Eoomschen, Lutherschen, Gerefor
meerden kunnen het avondmaal te zamen niet houden; 
zij veroordeelen of verdoemen elkander. Het licht der 
kinderen Gods, die zich in die verschillende sekten be
vinden , is onder den korenmaat geplaatst, en zij, die zich 
van deze lichamen gescheiden hebben, omdat zij het 
bederf niet kunnen verdragen, zijn in honderde partijen 
verdeeld, en willen te zamen geen avondmaal houden. 
Noch de een, noch de ander, geeft voor de gemeente van 
Christus te zijn. Zij zeggen, dat de gemeente onzichtbaar 
is geworden. Maar welk een waarde heeft een onzicht
baar licht? Niettegenstaande dit is er geen verootmoe
diging of belijdenis, hoewel men ziet, dat het licht 
onzichtbaar is geworden. De eenheid, met betrekking 
tot hare openbaring, is verstoord op de aarde. De ge
meente , eertijds schoon, één, hemelsch heeft thans haar 
karakter verloren, en is verborgen in de wereld; en de 
Christenen zelven zijn werelds, gierig, begeerig naar 
rijkdommen, eer en macht, gelijk de kinderen dezer 
eeuw. Het grootste deel der zich noemende christelijke 
kerk is de zetel van den vijand of van het ongeloof; en 
de ware Christenen zijn verdwaald te midden der menigte. 
Waar is het ééne brood, als teeken van één lichaam té 
vinden? Waar is de kracht des Geestes, die de Christe
nen vereenigd in één lichaam? Wie kan ontkennen, dat 
de Christenen eenmaal vereenigd waren ? En zijn zij niet 
schuldig, dat het niet meer zoo is? Zullen wij het goed 
noemen in een toestand te zijn geheel verschillende van 
dien, waarin de gemeente in den beginne was, en van 
dien welke Gods Woord van ons eischt? Wij moesten 
liever een diep en smartelijk gevoel hebben van zulk 
een toestand der gemeente in de wereld, omdat die 
volstrekt niet aan het hart en aan de liefde van Christus 
beantwoordt. 

Bedenken wij, wat Gods Woord hieromtrent zegt. 
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„Zie dan de goedertierenheid en de strengheid Gods: 
de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, 
maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goe
dertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen 
worden." (Rom. 11.) Is het niet een ernstige zaak, als 
het volk Gods op aarde wordt afgesneden? Voorzeker, 
de getrouwen zullen bewaard worden, want Gods getrouw
heid kan niet falen; maar het stelsel, waarin God zich 
verheerlijkt op de aarde, kan geoordeeld en afgesneden 
worden. De heerlijkheid Gods, zijne zichtbare tegen
woordigheid, was eertijds te Jeruzalem; zijn troon was 
boven de Cherubijnen; maar sedert de gevangenschap van 
JBabel had zijne tegenwoordigheid Jeruzalem verlaten, en 
zijne heerlijkheid zoowel als zijne tegenwoordigheid waren 
niet meer in den tempel in het midden van het volk. En 
ofschoon zijne groote lankmoedigheid het volk verdragen 
heeft, totdat Christus verworpen was, heeft God het 
met betrekking tot het verbond afgesneden. Het over
blijfsel is Christen geworden; maar het joodsche stelsel 
eindigde in het oordeel. Op dezelfde wijze zal het gaan met 
het zoogenaamd christelijk systeem, indien de Christenen 
niet blijven in de goedheid Gods. En zij zijn niet in de 
goedheid Gods gebleven; en daarom, ofschoon ik vast 
geloof, dat alle ware Christenen behouden en in den 
hemel opgenomen zullen worden, zal het huis Gods door 
of in den Geest, als getuigenis der gemeente op de aarde, 
ophouden te bestaan. Het is de tijd, dat het oordeel 
beginne van het huis Gods, heeft de apostel Petrus reeds 
gezegd. En reeds ten tijde van den apostel Paulus werkte 
de verborgenheid der ongerechtigheid, en moet voortgaan 
tot op de verschijning van den mensch der zonde. Eeeds 
toen zochten allen het hunne, en niet hetgeen van Christus 
was; en de Apostel zegt ons, dat na zijn heengaan, onder 
de Christenen, in de gemeente verscheurende wolven 
zouden komen, die de kudde niet zouden sparen, en dat 
er in de laatste dagen moeielijke tijden zouden ontstaan, 
met een gedaante der godzaligheid zonder kracht, dat de 
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booze menschen tot erger zouden voortgaan, verleidende 
en wordende verleid, en dat eindelijk de afval zou komen. 

En is deze ontrouw een onbekende zaak in de geschie
denis des menseben? God is altijd begonnen met den 
mensch in bet goede te plaatsen, maar deze heeft altijd 
door ontrouw te worden, den toestand verlaten, waarin 
God hem gesteld had. En God heeft wel lang ver
dragen, maar hem nimmer in dén toestand hersteld, 
waaruit hij gevallen was. Het is niet volgens de wegen 
Gods om een bedorven zaak te herstellen; Hij snijdt ze 
af om vervolgens een geheel nieuwe en betere in de 
plaats te stellen. Adam is gevallen, en God zendt den 
tweeden Adam, den Heer uit den hemel. God heeft aan 
Israël de wet gegeven; maar Israël heeft hèt gouden 
kalf gemaakt, voordat Mozes van den berg was afgeklom-
men. God heeft het priesterschap aan A&ron bevolen; 
maar zijne zonen hebben, van den eersten dag af, vreemd 
vuur op het altaar geofferd; en van dat oogenblik af 
kon A&ron niet meer met zijne heerlijke en heilige klee-
deren in het heilige der heilige ingaan. God heeft den 
zoon van David op den troon des Heeren doen zitten, 
maar deze, de afgoderij ingevoerd hebbende, werd het 
koninkrijk verdeeld. God gaf den troon der wereld aan 
Nebukadnezar; doch hij maakte een groot gouden beeld, 
en deed de geloovigen door het vuur gaan. In al deze 
gevallen is de mensch ontrouw geworden; en na lang 
te hebben verdragen, komt God met het oordeel en 
voert iets beters in. 

Het is zeer belangrijk op te merken, dat alle dingen, 
waarin de mensch gefaald heeft, op veel heerlijker wijze aan
wezig zijn inden tweeden mensch. De mensch'zal in Christus 
opgeheven of verheerlijkt worden, de wet zal in het hart 
der Joden geschreven worden, de offerande zal door 
Christus uitgevoerd worden. Hij is de zoon van David, 
die over het huis Israëls regeeren, en over de heidenen 
heerschen zal. Evenzoo is het met de gemeente gegaan. 
Zij is ontrouw geworden. Zij heeft de heerlijkheid van 
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God, die haar was toevertrouwd, niet gehandhaafd; en 
daarom zal zij als stelsel op deze aarde afgesneden worden; 
de orde der dingen, door God ingesteld, zal eindigen in 
het oordeel; de geloovigen zullen in heerlijker toestand 
in den hemel opgenomen worden, om den beelde van 
Gods Zoon gelijkvormig te worden, en het koninkrijk van 
den Zaligmaker zal op de aarde gevestigd worden. Dit 
alles zal een bewonderenswaardig getuigenis zijn van de 
getrouwheid Gods, die al zijne raadsbesluiten vervullen 
zal, niettegenstaande de ontrouw van den mensch. Maar 
neemt dit de verantwoordelijkheid van den mensch weg? 
Hoe zou God dan, zooals de Apostel zegt, de wereld 
kunnen oordeelen ? Moesten onze harten het niet gevoelen, 
dat wij de heerlijkheid des Heeren in het stof geworpen 
hebben? De ongerechtigheid is begonnen ten tijde der 
apostelen; een ieder heeft er het zijne bijgevoegd, en de 
ongerechtigheid is nu eeuwen opefen gehoopt, en weldra 
zal het huis van God worden geoordeeld. Het bloed 
van al de rechtvaardigen is van - de joodsche natie door 
Jezus teruggeëischt; en evenzoo • zal Babyion schuldig 
bevonden worden aan het bloed van al de heiligen. 

Het is waar, dat wij in den hemel zullen opgenomen 
worden; maar moeten wij daarom geen rouw bedrijven 
op de puinhoopen van het huis Gods — eertijds een 
luisterijk getuigenis van de heerlijkheid zijns bouw
meesters, door de kracht des Heiligen Geestes één en 
getrouw, zoodanig dat de wereld heeft kunnen erkennen 
de uitwerking van die kracht des Heiligen Geestes, welke 
de menschen boven alle menschelijke beweegredenen ver
hief, alle aanzien en onderscheid onder hen deed verdwijnen, 
van alle geloovigen ééne familie, één lichaam, ééne 
gemeente maakte, en krachtig getuigenis gaf van de 
tegenwoordigheid Gods op aarde. 

„Maar," zegt men, „wij zijn niet verantwoordelijk voor 
de zonden van het voorgeslacht." Zijn wij niet verant
woordelijk voor den toestand, waarin wij ons bevinden? 
Verontschuldigde zich Nehemia en Daniël over de zon-
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den hunner vaderen? Of bedreven zij niet veeleer rouw 
over de ellende van het volk van God, als behoorende 
tot hetzelfde? Indien wij niet verantwoordelijk waren, 
waarom zou God dan dit gansene systeem oordeelen en 
wegdoen? Waarom zegt Hij dan: „Ik zal u haastelijk 
bijkomen, en Ik zal uwen kandelaar van zijne plaats 
nemen ?" Waarom oordeelt Hij Thyatyre ? "Waarom zegt 
Hij : „Ik zal u uit mijnen mond spuwen ?" Ik'geloof, dat 
de zeven gemeenten ons de geschiedenis der gemeente 
voorstellen van het begin tot het einde; in ieder geval 
zien wij er de verantwoordelijkheid der Christenen in 
wat de toestand der gemeente betreft. Men zal misschien 
zeggen, dat de afzonderlijke of plaatselijke gemeenten 
verantwoordelijk zijn, en?niet de gemeente in het algemeen. 
Duidelijk is het, dat God de gemeente als systeem op 
de aarde zal oordeelen en wegdoen. Zullen wij onver
schillig zijn over den toestand der geliefde gemeente 
des Heeren, onverschillig omtrent de scheuringen, welke 
de Heer verboden heeft? (*) Neen; verootmoedigen wij 
ons, geliefde broeders! belijden en verlaten wij onze 
zonden. Laat een iegelijk onzer van zijne zijde getrouw 
zijn, en benaarstigen wij ons om de eenheid der gemeente 
en het getuigenis van God weder te verstaan en te hand
haven. Reinigen wij ons van alle kwaad en van alle 
ongerechtigheid. Indien het ons mogelijk is in den naam 
des Heeren te vergaderen, zoo zal zulks een groote zegening 
zijn; doch zulks moet plaats hebben in de kracht van de een
heid der gemeente Gods en in de vrijheid des Geestes. 

Aangezien het huis Gods nog op aarde is , en de Heilige 
Geest in ons blijft, zouden onze harten dan niet bedroefd 
en verootmoedigd zijn over de oneer, Christus aangedaan, 
en over de verwoesting van het getuigenis, dat de Heilige 

(?) In den eersten brief aan Timotheüs vinden wij de orde van de 
gemeente als huis Gods; in den tweeden brief wat te doen als de gemeente 
in wanorde is; want onze God heeft in alle moeielijkheden voorzien, 
opdat wy getrouw zouden zyn en ons van alle ongerechtigheid verre 
zouden houden. 
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Geest van den hemel ia nedergedaald om de geloovigen 
tot één lichaam t© doopen. "Wie de toestand der gemeente, 
zooals die in het Nieuwe Testament beschreven is, ver
gelijkt met haren tegenwoordigen toestand, zal, i n d i e n 
hij h e t e e n i g s z i n s t e r h a r t e n e e m t , diep bedroefd 
zijn, ziende, hoe de heerlijkheid der gemeente door het 
slijk gesleept, en de vijand overwinnaar geworden is. O, 
dat wij onze verantwoordelijkheid toch diep gevoelen! 
onverschilligheid is verschrikkelijk in de oogen des Heeren. 
Jezus zelf weende over Jeruzalem; en zullen wij dan niet 
weenen over wat nog dierbaarder is voor zijn hart ? Alleen 
in zulk een gezindheid des harten is afscheiding van het 
kwaad en van al de partijen in de christelijke kerk, om 
alleen in Jezus' Naam samen te komen, den Heere wel-
behagehjk. Geve Hij ons allen die genade! 

j . y. D. 

ir De Voetwassching. 
(Joh. 13 vs. 1—17.) 

Men heeft meermalen, en terecht, opgemerkt, dat de 
Heer Jezus zich in zijne handelingen en gesprekken van 
het 13d8 tot het 17de hoofdstuk van Johannes' Evangelie 
verplaatst tusschen zijne opstanding en hemelvaart. Ook 
worden zij gekenmerkt door niet meer in betrekking te 
staan tot de wereld, maar zich alleen uit te strekken 
tot den engen kring zijner discipelen. Dit bewijzen ons 
de woorden: „ Ik k o m t o t U , h e i l i g e V a d e r ! I k 
h e b v o l e i n d i g d h e t w e r k , d a t Gij mij g e g e v e n 
h e b t , om t e d o e n . I k b e n n i e t m e e r in d e 
w e r e l d . " Toen de Heer ze'de: „Ik heb voleindigd het 
werk, dat Gij mij gegeven hebt te doen," was Hij nog 
niet gekruist, en had alzoo in werkelijkheid het werk 
nog niet volbracht. Hij verplaatst zich dus in het oogen-
blik, dat alles volbracht is. 

In het gedeelte, dat voor ons ligt, is de Heer bezig 
de voeten zijner discipelen te wasschen, en alzoo een 
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werk der reiniging te verrichten, 't welk voor den wandel 
onmisbaar is. Wij moeten echter wel opmerken, dat er 
ook in dit gedeelte van twee soorten van reiniging door 
den Heer gesproken wordt. Aan de voetwassching gaat 
een andere reiniging vooraf, waaraan de Heer ons 
herinnert door zijn woord tot Petrus: >,D ie g e w a s s c h e n 
i s , h e e f t n i e t v a n n o o d e , d a n d e v o e t e n t e 
w a s s c h e n , m a a r is g e h e e l r e i n . " (vs. 10.) Dit is 
de reiniging door het bloed, 't welk ons volkomen voor 
God rein gemaakt heeft. Voor den hemel zijn wij gerei
nigd , en wel zoo volkomen, dat wij ieder oogenblik den 
hemel kunnen binnen gaan.i Als de Heer Jezus komt, 
kan Hij ons, uit kracht van de reiniging door zijn bloed, 
in den hemel opnemen, en in de tegenwoordigheid zijns 
Vaders brengen, die geen enkele vlek aan ons ziet. Wij 
zijn niet zoo rein voor God, als vrij denken, maar zoo 
rein als God het wil. Wij zijn door het bloed van Jezus 
niet gereinigd naar een menschelijke , maar naar een 
goddelijke maatstaf. G e h e e l r e i n , zegt de Heer, niet 
één vlek is overgebleven. Dit te verstaan is onmisbaar 
voor de rust van het geweten. Voor den hemel denken 
wij niet rein genoeg te zijn, en vandaar de vrees3 voor 
de aarde zijn wij naar onze gedachten reiner dan wij 
werkelijk zijn, en Vandaar de eigengerechtigheid. Doch 
het tegenovergestelde is waar: wij zijn voor den hemel 
reiner dan wij denken, en voor de asirde veel vuiler 
dan wij vermoeden; en daarom moeten ons gedurig "de 
voeten gewasschen worden. 

Deze reiniging is , gelijk ik reeds gezegd hêb, onmis
baar voor den wandel. Ons verblijf op deze zondige 
aarde, en onze aanraking met de wereld, die Jezus 
verwierp, verontreinigt ons gedurig, hetgeen de gemeen
schapsoefening met God en het genot daarvan verstoort. 
Om deze bij voortduring te kunnen hebben, moeten onze 
voeten gereinigd worden; en dit werk der liefde verricht 
Jezus hier aan zijne discipelen. 

De Heer Jezus ontdoet zich van het opperkleed, 
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omgordt zich met een linnen doek» en giet water in een 
bekken. Ofschoon de Heer en de Meester vernedert Hij 
zich, en verricht het werk van een slaaf,- de omgording 
met den linnen doek is daarvan het bewijs En nadat 
Hij zijnen discipelen de voeten gewasschen heeft, zegt 
Hi j : „Zoo zi j t gij o o k s c h u l d i g e l k a n d e r s v o e t e n 
t e w a s s c h e n , want ik h e b n e e n v o o r b e e l d 
g e g e v e n , o p d a t g e l i j k e r w i j s ik u g e d a a n h e b , 
gij ook d o e t . " Hieruit zien wij, vooreerst, dat wij 
s c h u l d i g zijn, elkander de voeten te wasschen. De 
Heer Jezus was het niet schuldig; want Hij was hun Heer 
en Meester. Toch doet Hij het, en wij, die het elkander 
s c h u l d i g zijn' laten het veeltijds na. De Heer heeft 
ons een voorbeeld gegeven, zoowel dat wij elkander de 
voeten zullen wasschen, als ook hoe wij dit moeten doen. Om 
elkanders voeten te wasschen, moeten wij het opperkleed 
afleggen en den linnen doek aandoen, met andere 
woorden, wij moeten ons vernederen en dienstknechten 
worden. Als heer en meester kan dit werk niet verricht 
worden, het moet in een bukkende, knielende houding 
geschieden. In staande houding is het wel mogelijk 
elkander het hoofd te wasschen, maar niet de voeten. 
De Heer knielt neder; dit moeten wij ook doen. Hij 
wascht a l l e e n de voeten, en wil zelfs aan het verlangen 
van Petrus niet voldoen, om hem het hoofd en de handen 
te wasschen. Bij ons is veeltijds het omgekeerde het 
geval, wij willen het hoofd en de handen, maar niet 
de voeten wasschen. J a , zoo gaat het , helaas! wat wij 
doen moeten, doen wij niet. Wij beginnen dikwijls bij 
het hoofd, terwijl wij aan de voeten moeten zijn. Ook 
moeten wij het water niet vergeten. De Heer giet water 
in een bekken.. Bet water is het zinnebeeld van het 
Woord. Het Woord toegepast onder de leiding des Heiligen 
Geestes, is in staat ons van het onreine in onzen wandel 
te reinigen. 

Een niet minder gewichtige zaak valt hier nog op t© 
merken. Zullen wij namelijk iemand g o e d de voeten 
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wasschen, dan moet het geschieden in den geest en de ge
zindheid des Heeren; wij moeten in zijne gemeenschap 
zijn en in zijnen geest wandelen. Hoe menigmaal wordt 
dit gemist; hoe dikwijls zijn wij opgewonden óf driftig, 
of hehben iets in OES hart tegen dengene, wiens, voeten 
wij willen wasschen. In zulk een gesteldheid is het echter 
beter te huis te blijven en niets te doen. 

De Heer is ons niet schuldig de voeten te wasschpn t 

het is alleen zijne lief deen genade, die Hem tot dit werk 
drijft. Hij wil ons zoo gaarne in zijne gemeenschap heb
ben , wetende dat wij daar alleen waarlijk gelukkig zijn. 
Voordat de Heer de voeten zijner discipelen wascht, 
lezen wij: „ a l z o o Hij de z i jnen , d i e in de w e r e l d 
w a r e n , h a d l i e f g e h a d , zoo h e e f t Hij h e n lief
g e h a d t o t h e t e i n d e . " De liefde was alzoo de bron, 
waaruit alles voortvloeide. Waar de liefde ontbreekt, 
is het beter de voetwassching achterwege te laten, want 
dan werkt het doorgaans niets uit. Al zouden wij oqk 
het Woord nog zoo juist en goed toepassen, wij zijn dan 
onbekwaam het in den geest des Heeren te doen. 

Petrus wilde zich onttrekken, toen de Heer hem de 
voeten wilde wasschen. „Gij z u l t m i j n e v o e t e n p i e t 
w a s s c h e n in d e r e , e u w i g h e i d." (vs. 8.) De gedachte, 
dat zijn Heer het werk van een slaaf zou doen, was hem 
ondragelijk. Toen de Heer hem echter antwoordde: „dan 
h e b t gij g e e n d e e l met mi j , " was Petrus oogenblik-
kelijk bereid: „ H e e r e ! n i e t a l l e e n de v o e t e n » 
m a a r ook de h a n d e n en h e t hoofd . " Geen deel 
te hebben met Jezus, was voor Petrus ver,schrikkvehjkj 
de gedachte alleen daaraan was genoeg om hem te doen 
beslissen, want aan het deelgenootschap met Jezus was 
voor hem alles gelegen. En voor ons is en blijft het steeds 
de vraag, of hieraan voor ons alle? gelegen is. Zoo j a , 
dan zullen wij ons, evenals Petrus, gewillig aan Jezus 
overgeven, om ons door Hem te laten reinigen. Wat 
toch zou er boven het deelgenootschap met Jezus kunnen 
gaan? En toch gebeurt het niet zelden, dat wij ons ver-
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zetten, en niet willen, dat ons de voeten gewasschen wor
den, al is het om andere redenen dan bij Petrus. Onze 
natuur, ons vleesch verzet er zich tegen. Wij kunnen het 
niet begrijpen, waartoe het noodig is , dat de Heer znlk 
een werk aan ons doet. Dan geldt het woord van Jezus 
tot Petrus: „ W a t ik d o e , w e e t gij nu n i e t , m a a r 
gij z u l t h e t na d e z e n v e r s t a a n . " Hoe dikwijls 
komt het in het leven voor, dat wij vragen: waarom dit 
of waarom dat? En het antwoord des Heeren is: „Gij 
zult het na dezen verstaan." Als wij eenmaal in de heer
lijkheid zullen gekomen zijn, en in het licht van God 
alles zal openbaar worden, dan zullen wij voorzeker met 
Petrus zeggen: „O, hoe dom ben ik geweest, ja ik was 
gelijk een onvernuftig beest." (Ps. 73.) Heb ik het op 
aarde niet kunnen begrijpen, nu zie ik, dat het de lief
derijke hand van mijnen Heer was, die mij in dien weg 
bracht, om mij te reinigen van hetgeen zijn omgang met 
mij hinderde; nu zie ik, hoe de Heer voor mij heeft ge
zorgd, en mij voor veel kwaads bewaard heeft. 

Hoe gezegend te weten, dat er niets meer is tüsschen 
ons en God, en dat uit zijn hart slechts liefde en genade 
tot ons stroomt! Maar tevens hoe gewichtig en noodig 
is het voor ons, ons niet te onttrekken, als de Heer ons 
de voeten wil wasschen. Als onze voeten onrein en 
vuil zijn, dat wil zeggen, als onze wandel bevlekt is , 
kan Hij niet met ons zijn. Laat het daarom onze begeerte 
zijn, dat de Heer ons reinige, hoe moeielijk dit voor 
onze natuur zijn moge. Hoe meer wij ons laten reinigen, 
des te nauwkeuriger beginnen wij acht te geven op elke 
Vlek, en des te ondragelijker wordt zij ons. Wanneer wij 
echter gewoon worden, met onreine voeten te loopen, 
zullen wij al spoedig zeggen, een vlek meer of minder 
doet er niet toe. O, hoe treurig! Hoe onteerend vooi 
Jezus! De Heer geve ons het verlangen om met reine 
roeten te gaan! Elke onreinheid wil Hij wegnemen. Wij 
kunnen met gerustheid er mede tot Hem gaan. Dan eerst 
zullen wij waarlijk gelukkig zijn, den Heer voor ons 
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hart genieten, en tot zijne verheerlijking hier beneden 
wandelen, totdat wij de reiniging niet meer behoeven, 
als wij wandelen zullen in de gouden straten van het 
hemelsch Jeruzalem, waar geen vuil ons meer kan ver
ontreinigen, en wij in het volle genot zullen zijn van 
de heerlijke vruchten, die het werk van Jezus in ieder 
opzicht voor ons heeft aangebracht* 

Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
Matth. 5 : 17—20. — In vs. 17—48 geeft de Heer het 

verband aan tusschen de beginselen des koninkrijks en de 
wet. Hij begint met het gezag der wet niet alleen te 
erkennen, maar te bevestigen, en het oordeel uit te 
spreken over ieder, die de wet zou ontbonden, of de 
menschen alzoo zou geleerd hebben. De zoodanigen waren 
van het koninkrijk der hemelen uitgesloten. De Heer zegt 
dit met het oog op de Schriftgeleerden en Farizeën, die door 
hunne inzettingen de wet krachteloos maakten. Van het 
standpunt der gemeente is hier in het geheel geen spraak. 
De leden van Christus zijn nieuwe schepselen, der zonde 
en der wet gedood door het lichaam van Christus; zij 
zijn op een geheel nieuw standpunt geplaatst, waar van 
de wet geen spraak is , maar waar beginselen toegepast 
worden met dat standpunt in overeenstemming. — Verder 
merke men op, dat de woorden van vs. 17 en 18 in 
letterlijken zin vervuld zijn in Christus. Hij heeft, in plaats 
van de wet te ontbinden, haar in al hare bijzonderheden 
vervuld, zoodat er geen jota of tittel van de wet is voor
bijgegaan. Ware dit niet zoo, dan zou Hij onmogelijk 
in onze plaats den vloek der wet hebben kunnen dragen. 

Hebr. 6 : 4—6. — De moeielijkheid van deze woorden 
des Apostels vervalt, wanneer men bedenkt in welken 
toestand de Christenen uit de Hebreen zich bevonden, 
aan wie de Apostel dezen brief schrijft. Hadden zij in den 
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beginne de rooving hunner goederen met blijdschap aan
genomen, (h. 10 s 34.) daar» hunne harten zich zoo ge
lukkig gevoelden door de kennis van Christus, zoo waren 
zij nu moedeloos en traag geworden. De langdurige 
verdrukkingen waren hen te zwaar, en zij stonden in 
gevaar hunne vrijmoedigheid weg te werpen, en weer tot 
het Jodendom terug te keeren. (h. 10 : 35—39; 12 :12,13.) 
Deze toestand was de aanleiding tot het schrijven van 
dezen brief, en tot de voorstelling van de voortreffelijkheid 
en heerlijkheid der christelijke godsdienst boven de jood
sche, en van Christus boven Mozes en Aaron. Zou nu 
iemand, nadat hij het Christendom had aangenomen, en 
dus verlicht geweest was, en de hemelsche gave gesmaakt 
had, en de gave des Heiligen Geestes deelachtig geworden 
was, afvallig worden, dat wil zeggen, tot het Jodendom 
terugkeeren, dan was dit een bewijs van zulk een ver
harding des harten, dat er geen spraak meer zijn kon 
van vernieuwing tot bekeering, dat is , van een verande
ring des gemoeds. De zoodanige toch verwierp en verachtte 
Christus, en getuigde door zijne daad, dat hij de kruisiging 
van Christus goedkeurde. En daar hij eenmaal Christus 
als zijn Heer beleden en het offer van Christus aange
nomen had, kruisigde nij nu, door tot het Jodendom terug 
te keeren, Christus ten tweeden maal. Het spreekt van 
zelf, dat, als zulks met een Christen gebeurt, daaruit 
blijkt, dat hij nimmer het leven uit God deelachtig geweest 
is , gelijk hij dan ook geen vrueht had gedragen. (Zie 
vs. 7 en 8.) — Er is dus in deze verzen alleen spraak van 
dezulken, die het Christendom verlaten of afzweren, en 
geenszins van hen, die ongeregeld wandelen; zoodat 
tegenwoordig deze woorden zeer zelden kunnen toegepast 
worden. 

Joh. 1 : 29; 1 Joh. 2:2 — De Schrift leert ons 
nergens, dat Christus de zonden der wereld droeg. Indien 
Hij dit gedaan had, zou er niemand kunnen verloren 
gaan, Het is totaal onmogelijk, dat Christus de zonden 
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van iemand gedragen heeft, en dat die mensch dan niet 
behouden zou worden. In Joh. 1:29 lezen wij: „Zie het 
Lam Gods, dat de zonde (niet de zonden) der wereld 
wegneemt." Evenzoo in 1 Joh. 2 : 2 : „En Hij is een ver
zoening voor onze zonden (dat is van de zonden der geloo-
vigen); en niet alleen voor de onzen, maar ook voorde geheele 
wereld." De woorden „voor de zonden" zijn schuins (cursief) 
gedrukt en er dus tusschengevoegd, en dat wel verkeerde
lijk , daar zij juist aan de dwaling der algemeene verzoe
ning voet geven. Indien Christus een verzoening was voor 
de zonden der geheele wereld, dan moest iedereen behou
den worden, daar dan niemand meer zonden heeft. Te zeggen, 
dat Christus alle zonden heeft gedragen, en dat men, dit 
geloovende, behouden is , maar dit niet geloovende, ver
loren gaat, daar men niet meer om zijn zonden, maar 
om zijn ongeloof verloren gaat, is louter onzin, want als 
Christus alle zonden gedragen heeft, dan heeft Hij ook 
zeker de zonde van ongeloof gedragen. Of is ongeloof 
geen zonde? 

Wij kunnen daarom onmogelijk tot den onbekeerden 
mensch zeggen: Christus heeft uwe zonden op het hout 
gedragen. Wij kunnen hem zeggen, dat Christus de zonde 
te niet gedaan heeft door zijns zelfs offerande — dat het 
voorhangsel is gescheurd — dat God door den dood van 
Christus verheerlijkt is — dat de weg geopend is — dat 
de zaligmakende genade Gods aan alle menschen versche
nen is — dat ieder die wil het water des levens om niet 
kan krijgen — dat de blijde boodschap der zaligheid aan 
alle menschen onder den hemel verkondigd wordt — dat 
God alzoo lief de wereld had, dat Hij zijn eeniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem ge
looft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

Dit alles kan men vrijelijk tot ieder onbekeerd mensch 
zeggen; en als hij dan door Gods genade tot de kennis 
van Jezus gebracht is , dan kan men hem niet alleen zeggen, 
dat Jezus al zijne zonden gedragen heeft, maar ook dat 
zijne zondige natuur op het kruis geoordeeld is -^- dat 
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zijn „oude mensen'" met Christus is gekruisigd — dat „het 
lichaam der zonde is te niet gedaan, en hij nu een nieuw 
schepsel in Christus Jezus geworden is. 

Wat is dan de bedoeling van Joh 1 : 29 ? Wat is de 
kracht van de woorden: „dat de zonde der wereld weg 
neemt?" Om de volle kracht dezer woorden te begrijpen, 
moeten wij onzen blik vestigen op dien heerlijken tijd, 
wanneer ieder spoor van zonde voor altijd uit Gods 
schoone schepping zal zijn verdwenen. En, wat de tegen
woordige toepassing dezer woorden betreft, zoo verblijden 
wij er ons in, dat Christus, door zijn kostbaar bloed, 
den grondslag gelegd heeft voor Gods handelingen in ge
nade, goedheid en geduld tegenover de wereld als één 
geheel, en tegenover ieder persoon op de aarde, van de 
schepping af tot het einde der wereld. Uit kracht van het offer 
van Christus kan God zijn regen zenden over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen, en zijn zon laten schijnen over boozen en 
goeden; kan Hij den ongeloovige en godloochenaar laten 
leven en zich bewegen; en kan Hij zijn evangelie zenden 
in de wereld en doen weerklinken onder alle kreaturen. 

Christus heeft een recht op het gansche heelal, op 
ieder man, vrouw en kind, die op den aardbodem wonen, 
omdat Hij de geheele wereld heeft gekocht. Daarom lezen 
wij in 2 Petr. 2 van zekere „valsche leeraars, die ver
derfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den 
Heer, die hen gekoekt heeft, verloochenende." De Apostel 
zegt niet, „die hen verlost heeft, maar „die hen gekocht 
heeft." Christus heeft allen gekocht; maar Hij verlost 
naar de eeuwige raadsbesluiten van God. „Gelijkerwijs 
Gij Hem macht gegeven hebt over alle vleesch, opdat al 
wat Gij Hem gegeven hebt , Hij hun het eeuwige leven 
geve." (Joh. 17 : 2.) 

Ik voeg hier nog bij , dat de Schrift overal nauwkeurig 
onderscheid maakt tusschen „zonde" en „zonden." Wanneer 
de laatste uitdrukking gebezigd wordt, heeft die altijd 
betrekking op het volk van God. „Hij heeft zich zelven 
gegeven voor onze zonden." — „Christus eenmaal opge-
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offerd zijnde om de zonden van velen weg te nemen." E r 
wordt geenszins gezegd de zonden van allen. „Die zelf 
onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout." 
Dit zijn de zonden van zijn volk, van alle ware geloovigen. 
Christus is tot zonde gemaakt. Dit moest gebeuren, 
al zouden Adam en Eva na hun val alleen gebleven zijn. 
Om deze twee mensehen te kunnen verlossen, had Christus 
hetzelfde werk moeten volbrengen, wat Hij nu volbracht 
heeft. In dit opzicht doet het er niet toe of er twee of 
millioenen menschen zijn; het werk dat volbracht moest 
worden, bleef hetzelfde. Christus moest tot zonde gemaakt 
worden, den toorn Gods dragen, van God verlaten worden 
en sterven. Maar ten opzichte van de zonden, dat wil 
zeggen, van de zondige daden, van de overtredingen 
maakt het een groot verschil. Moesten alleen Adam en 
Eva verlost worden, dan behoefde Christus slechts de 
zonden van Adam en Eva te dragen; moesten er duizenden 
meer worden verlost, dan moest Christus de zonden van 
die allen dragen. Wij kunnen derhalve tot allen, tot de 
geheele wereld zeggen, dat het werk der verzoening 
volbracht is, en God een iegelijk, die in Christus gelooft, 
aanneemt; maar alleen tot degenen, die gelooven, kunnen 
wij zeggen, dat Christus hunne zonden gedragen en 
weggenomen heeft, en zij dus zonder zonden voor God staan. 

Boosheid en verblinding. 
De Joden dan, opdat de lichamen niet 

aan het kruis zouden blijven op den sabbat, 
dewijl het de voorbereiding was (want die 
dag des sabbats was groot) baden Pilatns, 
dat hunne beenen zouden gebroken, en zij 
weggenomen worden. (Joh. 19 : 31.) 

Hoe verblind is de mensch! Het is zijn bestendig 
streven, zich dóór zijne werken aangenaam te maken 
voor God. Israël had de wet overtreden, en was schuldig; 
wat baatte nu al zijn streven ? De wet bracht het vonnis 
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des doods. Toch ijverden de Joden voor de wet, alsof 
zij daardoor iets konden verkrijgen; gelijk duizenden in 
onze dagen doen in de meening, dat een streng vervullen 
van godsdienstige plichten voor God waarde heeft. J a , 
wat meer zegt, juist de mensch, die in het vervullen 
van pliehten zijn vrede zoekt, is door zijne vermeende 
goede werken zóó verblind, dat er een veel grootere 
genade toe noodig is, om hem tot de erkentenis van 
zijn verloren toestand te brengen; en niet zelden is zijne 
vijandschap tegen de geloovigen zoo groot, dat hij hen 
op alle mogelijke wijze vervolgt. Zoo was Saulus, die 
onberispelijk was naar de rechtvaardigheid, die in de 
wet is, een vervolger van Jezus. 

In de aangehaalde woorden bereiden de Joden zich 
voor om sabbat te houden. Het was tegen de wet, de 
gekruisten gedurende den sabbat aan het kruis te 
laten hangen; en in hunnen ijver voor de wet wilden 
zij liever de beenen van Jezus dan de wet breken. 
Hunne vijandschap had Dien aan het kruis gebracht, 
die een heer van den sabbat was, die mensch was ge
worden om voor zondaars te sterven, en die, nadat Hij 
de wet volkomen had vervuld, den vloek der wet op 
zich genomen had. En uit vijandschap tegen God stonden 
zij gereed, zijnen dood te verhaasten, opdat de wet niet 
zou gebroken worden. 

Ziedaar, de gevallen mensch zonder licht van Boven. 
Vol haat doodt hij dengene, die de wet gegeven had; 
en om de wet niet te breken, wil hij de beenen breken 
van Hem, die de wet gegeven en vervuld had. Hij stoot 
dengene van zich, die hem wil redden, en zoekt redding 
in een werk, dat hem niet redden kan. Het is tegen zijn 
geweten den gekruisigde gedurende den sabbat aan het 
kruis te laten hangen; maar het is niet tegen zijn geweten 
te roepen: Kruis Hem! kruis Hem! "Welk een beeld van 
boosheid en verblinding! 
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Het avondmaal des Heeren. 
„Ik heb Van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u 

overgegeven heb, dat de Heer Jezus in den nacht, in 
welken hij verraden werd, het brood nam; en als Hij 
gedankt had, brak Hij he t , en zeide: Neemt, eet, dat ie 
mlijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot 
mijne gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, 
na het eten ded avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker 
is het nieuwe testament in mijn bloed. Doet dat, zoo 
dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijne gedachtenis. 
Want zoo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen 
drinkbeker zult drinken, zooi verkondigt den dood des 
Heeren, totdat Hij komt. (1 Kor. 1 1 : 23—26.) De drink
beker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, 
is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? 
Hét brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap 
des lichaams van Christus? Want één brood is het , zoo 
zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods 
deelachtig zijn." (1 Kor. 10 : 16, 17.) 

Déze Woorden van Paulus bevatten in korte trekken 
alles, wat ons omtrent het avondmaal des Heeren in de 
Schrift geleerd wordt. Staan wij enkele oogenblikken bij 
de verschillende bijzonderheden stil, en overdenken wij 
onder de leiding des Heiligen Geestes hun heerlijken inhoud. 

Wat ons het allereerst en het meest moet treffen, is 
de onuitsprekelijke liefde van Jezus, die ons hier tegen-
straalt. In den nacht, t o e n Hij v e r r a d e n w e r d , 
nam Hij het brood. Is dat niet heerlijk, mijn lezer ? Denk 
eens, in dien nacht, toen de macht der duisternis op Jezus 
loskwam, toen de Satan zijne vurige pijlen op Hem af
schoot , toen de woede der menschen het toppunt bereikte, 
toen een van de twaalven Hem met een kus verraadde, 
en wat nog meer zegt, toen de toorn van God eenige 
uren later over Hem zou uitgestort worden, en Hij geheel 
alleen, van God verlaten, aan het kruis zou hangen — 
toen nam Jezus het brood, en d a n k t e . In dien nacht 

e 
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van smart en tranen kon Hij , eigen lijden vergetende, 
aan de vreugde der elf discipelen, aan onze vreugde 
denken, want niet alleen voor hen, maar ook voor ons, 
voor allen, die door hun woord in Hem zouden gelooven, 
stelde hij het avondmaal in. „Ik heb grootelijks begeerd 
dit pascha met u te eten," zeide Hij, aan den paaschdisch 
gezeten — niet zoozeer om dien paaschmaaltijd zelven, als 
wel om hetgeen Hij aan het einde daarvan zijnen discipelen 
schenken zo«. Maar niet alleen hierin blinkt de liefde 
van Jezus uit. O, neen! nog een ander treffend bewijs 
van die liefde wordt ons hier gegeven. „Ik heb van den 
Heer ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb," 
zegt Paulus. Paulus was bij de instelling des avondmaals 
niet tegenwoordig geweest; hij was toen nog een vijand 
van Jezus. Paulus had Jezus zelfs niet gezien of gekend 
hier op aarde. Maar de Heer had hem door een open
baring met de instelling des avondmaals bekend gemaakt. 
Niet naar Jeruzalem was hij gegaan, om daar van de 
twaalven de leer en de instellingen van Jezus te ont
vangen, gelijk hij ons in den brief aan de Galatiërs zegt, 
maar door openbaring had de Heer hem met alles bekend 
gemaakt. Hoe heerlijk voor ons! De verheerlijkte Heer 
in den hemel is dezelfde als de lijdende Heer op aarde — 
dezelfde in liefde, trouw en goedheid. In den nacht, toen 
Hij verraden werd, nam Hij het brood — gezeten aan 
Gods rechterhand, met heerlijkheid en eer gekroond, 
gaf Hij de instelling des avondmaals — dat onderpand 
zijner onveranderlijke liefde — aan den apostel der heide
nen, om ze zijne geliefde gemeente over te geven. J a , 
ons hei] is zijne vreugde, onze wasdom in genade, ons 
toenemen in geloof en liefde, onze blijdschap zijn verlangen. 

Dit leert ons, waartoe de Heer het avondmaal heeft 
gegeven. Geenszins tot vergeving van zonden. Dit heeft 
de christelijke kerk er, helaas! van gemaakt, maar niets 
is verder van de gedachte des Heeren verwijderd. Wij 
komen niet aan de tafel des Heeren, om daar de vergeving 
onzer zonden te vinden; maar omdat wij die door het 
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geloof in Hem gevonden hebben. „De drinkbeker der 
dankzegging is die niet een gemeenschap des bloeds 
van Christus ? Het brood, dat wij breken, is dat niet een 
gemeenschap des lichaams van Christus?" Wij hebben 
gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus, en 
brood en drinkbeker zijn daarvan de uitdrukking. Zij 
getuigen ons van de onuitsprekelijke liefde van Christus, 
die zijn lichaam voor ons overgaf, en zijn bloed stortte 
tot vergeving onzer zonden. Daarom zegt de Apostel: 
„de drinkbeker der d a n k z e g g i n g , dien wij d a n k z e g 
g e n d e z e g e n e n . " De tafel des Heeren is de plaats, 
waar wij dankzeggen voor zijne oneindige liefde en voor 
het heerlijke werk, dat Hij voor ons volbracht heeft. 
Jezus nam het brood, en d a n k t e . Hoe verschrikkelijk 
de omstandigheden ook waren, waarin Hij zich in dien 
nacht bevond, welke smarten Hem ook wachtten, en 
waarvan Hij zich volkomen bewust was — Hij d a n k t e ; 
want Hij ging het werk onzer verlossing volbrengen» 
waardoor wij van al onze zonden gereinigd en voor eeuwig 
de zijnen zouden worden. En wij kunnen d a n k e n ; want 
het werk is volbracht, de verzoening is geschied, onze 
zonden zijn verdwenen; wij zijn voor eeuwig zijn eigendom. 
Wij komen dus niet aan de tafel des Heeren om daar 
te t r e u r e n over onze zonden, maar om ons te v e r b l i j 
d e n in hunne vergeving, en bovenal in de oneindige 
liefde onzes Heeren. Dankzegging moet daar ons hart 
vervullen, lof en dank over onze lippen vloeien. Met het 
bewustzijn van de vergeving onzer zonden door het dier
baar bloed van Jezus, met de zekerheid van ons deelge
nootschap aan Hem, zitten wij daar aan, en ontvangen 
uit zijne hand de teekenen van zijn lijden en sterven, 
de onderpanden zijner eeuwige liefde. Hebben wij deze 
zekerheid niet, dan is de tafel des Heeren niet de plaats, 
waar wij behooren aan te zitten. Hoe zouden wij den 
drinkbeker der dankzegging kunnen zegenen, als er geen 
dankzegging is in ons hart? En hoe zouden wij kunnen 
danken, als wij niet verzekerd zijn van ons deel aan 
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Christus? Bidden kunnen wij dan wel, maar danken 
onmogelijk. En toch om te danken zijn wij daa t ; ja, om 
vreugde te bedrijven, om feest te vieren zitten wij aan. 
Gelijk eenmaal de kinderen Israëls, na de verdelging 
hunner vijanden, aan de oevers der Eoode zee het loflied 
der bevrijding konden aanheffen, zoo kunnen Ook wij, 
gezeten rondom den disch des Heeren, met de bewijzen 
onzer verlossing voor ons, juichen in de liefde van Jezus, 
en Hem loven en prijzen. 

Het avondmaal is verder een g e d a c h t e n i s m a a l . 
j,Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken 
wordt, d o e t d a t t o t mi jne g e d a c h t e n i s . . . . Deze 
drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. D o e t 
d a t , zoo dikwijls als gij dien zult drinken, t o t mi jne 
g e d a é h t e n i s , " zeide de Heer tot zijne discipelen, 
toen Hij het avondmaal instelde. Jezus ging heen tot 
den Vaders Na het werk der verzoening eü verlossing 
volbracht te hebben, zou Hij zich zetten aan de rechter
hand der Majesteit Gods in de hoogste hemelen, om 
daar, in het Vaderhuis, voor de zijnen plaats te bereiden. 
De zijnen zouden dus alleen achterblijven op aarde. En 
nu geeft de Heer hün een disch, waarom zij zich, als 
zijne vrienden, te zamen zouden vereenigen om zijne 
gedachtenis te vieren. Hoe heerlijk! Jezus zien wij niet. — 
Hij is in den hemel; maar hier komen wij samen, en 
ontvangen uit zijne hand brood en beker, en gedenken 
Hém ia zijne onuitsprekelijke liefde voor ons. Wij spreken 
en zingen daar Van zijne liefde en trouw, van zijn lijden 
en sterven, van zijne heerlijkheid. Hij is daar het mid
delpunt onzer overdenking, het voorwerp onzer vreugde 
en aanbidding. Niet om iets te hooren of te leeren 
komen wij daar, maar om Hem te verheerlijken, van 
Hem te getuigen, Hem te prijzen en te roemen. O , 
wat is er veel te genieten aan dien disch! Of is het 
gedenken van de liefde des Heeren, het verheerlijken 
en prijzen van Hem geen genot voor de ziel? Wordt 
het hart niet verkwikt, wanneer het oog op de heerlijk-
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heid en schoonheid van Jezus gevestigd is? Is het geen 
onuitsprekelijke vreugde voor ons zulk een vriend te 
hebben, zoo trouw, zoo goed, zoo oneindig in liefde — 
een vriend, die zijn eigen dierbaar leven voor ons heeft 
afgelegd, opdat wij, van den dood en de zonde verlost, 
zijne heerlijkheid niet Hem zouden deelen ? Ja, voorzeker. 
Aan de tafel des Heeren staat Hij voor ons in al zijne 
schoonheid en heerlijkheid, in al zijne nederbuigende 
goedheid en liefde. En het gevolg daarvan voor ons is, 
dat wij meer en meer onszelven leeren vergeten, om ons 
in Hein te verlustigen. JZoo ergens dan leeren wij 
aan het avondmaal van onszelven af te zien, om ons 
met Hem — met Hem alleen bezig te houden. 

Daarom strekt het avondmaal tot versterking van ons 
geloof en tot vermeerdering onzer liefde. Niet dat wij 
daarom aan de tafel des Heeren verschijnen; o neen, het 
doel, waartoe wy daar komen, is de gedachtenisviering van 
onzen Heer en Heiland. Hïet om aan onszelven — zpo 
min aan onze zonden, als aan onzen wasdom of ons genot— 
te denden, kpmen wij daar, maar om ons uitsluitend 
bezig te houden met Jezus. Doch de versterking van 
ons geloof, de vermeerdering onzer liefde is het noodza
kelijk gevolg van deze gedachtenisviering. Wij scharen 
ons daar rondom brood en beker, de taakenen van zijn 
lichaam en bloed, voor onze verzoening en verlossing 
overgegeven en gestort; iwij verkondigen 4&ar zijne;» 
dood -*• niet door hetgeen wij daar zeggen, gelijk men 
meesta] verkeerdelijk denkt, maar door het breken y^n 
het brood en het ledigen van den beker. Het brood 
spreekt ons van Jezus' lichaam, vopr ons in den dood over
gegeven; de drinkbeker getuigt van Jezus' bloed, voor 
ons gestort» en door het nemen daarvan verkondigen wij 
den dood des Heeren. Welnu, strekt dit niet vanzelf 
tot versterking van ons gejoof? AJs wij telkens gewezen 
worden op Jezus' overgave voor ons in den dood, op 
het werk, dat Hjj voor ons heeft volbracht, op onze 
verzoening met God en op de volkomen vergeving van 
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al onze zonden, worden wij dan niet bevestigd in het 
bewustzijn onzer volkomene verlossing? En als wij ge
durig de onderpanden van Jezus' liefde ontvangen, zal 
dan ons hart niet meer en meer vervuld worden met 
liefde tot Hem? O , voorzeker. De hoofdzaak van het 
Christendom is , het eigen-ik uit het oog te verliezen, 
eii zich in Jezus alleen te verlustigen, of met andere 
woorden, om voor de uitnemendheid van de kennis van 
Jezus Christus, den Heer, alle dingen dezer aarde, j a , 
zichzelven schade en drek te achten. Welnu, nergens is 
een geschikter plaats daarvoor dan aan de tafel des 
Heeren. Daarom is de viering van het avondmaal zoo 
gezegend voor hart en leven. 

Doch het avondmaal is nog meer. Het is niet alleen 
het feest onzer verlossing — niet alleen de gedachtenis
viering van Jezus en het verkondigen van zijnen dood, 
het is ook de openbaring van de eenheid der geloovigen, 
„Want één brood is het , zoo zijn wij velen één lichaam, 
dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn," zegt Paulus. 
De geloovigen in Jezus staan niet op zichzelven; zij staan 
niet ieder afzonderlijk zonder band, die hen aan elkaar 
verbindt; o neen! zij zijn op de nauwst mogelijke wijze 
met elkaar vereenigd. Met door vriendschap of liefde 
alleen; niet alleen omdat zij éénzelfde geloof en één
zelfden Heer hebben; maar omdat zij te zamen één 
lichaam vormen. De verheerlijkte Jezus is het Hoofd, 
en al de geloovigen te zamen zijn het lichaam. Door den 
doop met den Heiligen Geest is deze eenheid tot stand 
gebracht. „Want wij zijn allen door éénen Greest tot één 
lichaam gedoopt." Van deze heerlijke waarheid is het 
avondmaal de uitdrukking, de openbaring. Allen, die aan
zitten , eten één brood, en openbaren daardoor leden van 
één lichaam te zijn. Hoe treurig dus, wanneer de geloovigen 
verdeeld en verscheurd zijn, wanneer de een hier en de 
andere elders zich bevindt! Helaas! de vele sekten en 
partijen, die er zijn, en die allen hunne bijzondere tafels 
hebben, zijn een bewijs van de list des duivels en van de 
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ontrouw der geloovigen. In den beginne was het zoo niet. 
Toen zaten alle geloovigen, in iedere plaats, aan ééne tafel 
aan, en openbaarden aan die plaats de eenheid des lichaams. 
Zoo is het niet meer. Het eenige wat wij doen kunnen, 
i s , ons van alle partijen en sekten af te scheiden, en 
als geloovigen in Jezus, ons vergaderende aan zijnen 
disch, dien disch toegankelijk te stellen voor allen, die 
van harte in Jezus gelooven en door leer en wandel dit 
bewijzen. Eerst dan kan men zeggen, aan de tafel des 
Heeren aan te zitten, terwijl de anderen slechts tafels 
van die verschillende partijen en sekten zijn. Aan de 
tafel des Heeren is het alleen de vraag, of men den Heer 
toebehoort; aan die van een kerkgenootschap wordt ge
vraagd , of men gelooft, wat door dat kerkgenootschap als 
waarheid is vastgesteld, en of men zich onderwerpt aan de 
regelen en instellingen door dat kerkgenootschap gesteld. 

Het avondmaal is dus een f e e s t — een feest voor de 
gekochten des Heeren — een feest tot gedachtenis van 
Jezus, onzen Heer en Heiland, tot verkondiging van zijnen 
dood — een feest, waar de geloovigen hunne eenheid in 
Christus als leden van zija lichaam openbaren. Hieruit volgt 
vanzelf, dat onbekeerde menschen niet aan de tafel des 
Heeren behooren. Wat zouden zij er doen! Kunnen zij feest 
vieren? Kunnen zij danken? Kunnen zij den drinkbeker 
opnemen en dien zegenen ? Onmogelijk. Kunnen zij de ge
dachtenis vieren van Jezus ? Immers neen j want daartoe 
moet men een vriend van Jezus zijn; en wie niet gelooft, 
is geen vriend van Jezus. En kunnen zij van dat ééne 
brood eten, en alzoo belijden één lichaam met de aanzit-
tenden te zijn! Onmogelijk. O, indien zij het konden ver
staan, dan zou diezelfde tafel, die voor ons een oorzaak van 
onuitsprekelijke blijdschap is, hen veroordeelen. Zij zouden 
gevoelen, dat zij door hunne tegenwoordigheid de tafel 
des Heeren onteeren en ontheiligen, en zichzelven een 
zwaardere straf bereiden. Maar tevens volgt hieruit, dat 
de geloovigen geen onbekeerde, ongeloovige menschen 
aan de tafel des Heeren mogen toelaten. Hoe diep is 
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de gemeente des Heeren in dit opzicht gevallen! Hoe 
ver is zij afgeweken van de oorspronkelijke instelling! 
In een groot deel van de christelijke kerk is het avond
maal het voorwerp geworden van de afgodische vereering 
der onwetende menigte, terwijl in het andere deel, gesplitst 
in allerlei partijen, de groote meerderheid uit onbekeerde, 
ongeloovige, wereldsgezinde en goddelooze mensehen 
bestaat. Met dezen zitten de ware geloovigen aan ééne 
tafel aan, en verklaren alzoo, daar zij één brood met hen 
eten, dat zij één lichaam met hen zijn. Hoe bedroevend! 
O , mochten toch de oogen der kinderen Gods voor 
deze groote zonde opengaan, opdat zij zich aan zulk een 
avondmaalsviering onttrekken, en zich van de ongeloo-
vigen afscheiden! Met volle recht mogen wij de woorden 
van Paulus op zulk een avondmaalsviering toepassen: 
„Dat is niet des Heeren avondmaal éten." Neen, de 
Heer kan aan zulk een tafel niet tegenwoordig zijn; Hij 
kan die onmogelijk als zijne tafel erkennen. Bedenk dit 
wel, gij die er nog altijd aan deel neemt. Het is een 
hoogst ernstige zaak. Wij hebben gezien, koeveel belang 
de Heer stelt in de viering van het avondmaal; hoe 
gaarne Hij de zijnen aan zijne tafel vereenigd ziet. Maar 
zulk een aanzitten met onbekeerden, met zijne'vijanden 
strekt hem tot droefheid en oneer, 't Is niet de vraag, 
wat wij er van denken, maar wat de Heer er va» denkti 
En zijn Woord spreekt daaromtrent duidelijk genoeg. E r 
zal dan ook nauwelijks een geloovige gevonden worden., 
die beweert, dat het avondmaal voor onbekeerden is 
ingesteld. Bijna allen stemmen toe, dat het de tafel der 
geloovigen is; en algemeen wordt de toestand, waarin 
de verschillende kerkgenootschappen zich bevinden, be-
treurd en afgekeurd. Dat men toch de kracht en den 
moed had, om met dien toestand te breken en Gods 
Woord te gehoorzamen. Welk een rijke zegen zou daar^ 
van het gevolg zijn! 

„Maar," zeggen sommigen, „wij mogen toch niet over 
het hart oordeelen?" — Wel neen; maar dat behoeft gij 
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ook niet. Zijn die menschen, met wie gij avondmaal viert, 
niet openbaar als onbekeerde, wereldsgezinde, sommigen 
als goddelooze menseben? Leven zij niet openlijk in de 
wereld? Zijn zij niet vijandig aan het evangelie? Vraag 
hun of zij bekeerd zijn, zij zullen volmondig „neen" 
antwoorden ; velen zullen u bespotten. Belijdt iemand een 
geloovige te zijn, en is zijn leven daarmee niet ia tegen
spraak, dan mogen wij hem niet weeren, 't Is mogelijk* 
dat hij ons bedriegt, maar daarvoor zijn wij niet aanspra
kelijk, en daardoor wordt de tafel des Heeren niet 
ontheiligd. — „Maar," zegt een ander: „Ik vier voor 
mijzelven avondmaal, en bemoei mij niet met de anderen 
die aanzitten." — Dit kunt en moogt gij niet, want het 
avondmaal is de uitdrukking van de eenheid der gemeente. 
„Eén brood is het, zoo zijn wij velen één lichaam." Gij 
zit daar niet alleen, maar met anderen aan; en gij verklaart 
met allen, die aanzitten, één lichaam te zijn. — „Maar 
Judas was er toch ook bij," gegt een derde. Indien dit 
zoo ware, wat zou dit bewijzen voor uw aanzitten met 
ongeloovjgen? Was Judas reeds als een huichelaar, als 
de verrader des Heeren openbaar? Immers neen. Niemand 
van de discipelen had er het minste vermoeden van; ja5 

zij begrepen niet eens de bedpeling van Jezus. Het 
aanzitten van Judas kon dus de andere discipelen niet 
hinderen. Evenwel bij een nauwkeurige vergelijking der 
Evangeliën blijkt het duidelyk, dat de Heer Judas heeft 
weggezonden, eer Hij het avpndmaal instelde. „Deze is 
het, dien ik de bete, als ik ze ingedoopt heb, geven 
zal," zeide de Heer. En alg hij de bete ingedoopt had, 
gaf Hij ze Judas." (Joh. 13.) Dit was een stuk van het 
paaschlam, gedoopt in de bittere saus. En dan lezen wij: 
„En Judas, de bete genomen hebbende, ging terstond 
uit." En nu zegt Paulus ons» dat de Heer na het eten 
des avondmaals, dat is, na het gebruik van het paa,schmaal, 
den drinkbeker nam, en de gedachtenis van zijnen dood 
instelde. Waaruit duidelijk blijkt, dat Judas wel aan den 
paaschmaaltijd was gezeten,, m#ar terstond pa het eten 
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van het paaschlani is heengegaan, en dus niet bij de 
instelling des avondmaals tegenwoordig is geweest. 

Het is zoo duidelijk als de dag, dat het avondmaal 
alleen voor de geloovigen is; en dat de geloovigen geroepen 
zijn de heiligheid van 's Heeren tafel te bewaren. „Allen, 
die ge loo fden , waren bijeen. En zij waren volhar
dende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, 
en in de breking des broods, en in de gebeden." (Hand. 2.) 
„Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordeelen?" 
vraagt Paulus in 1 Kor. 5. „Oordeelt gijlieden niet, die 
binnen zijn? Maar die buiten zijn, oordeelt God." Er is 
dus een binnen en een buiten. Binnen zijn de geloovigen, 
buiten is de wereld. Over die binnen zijn, oordeelt de 
gemeente; over die buiten zijn, de Heer. „Ik heb u 
geschreven, dat gij u niet zult vermengen, indien iemand, 
een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een 
gierigaard, of een afgodendienaar, of' een lasteraar, of 
een dronkaard, of een roover, dat gij met zoodanig een 
ook niet zult eten." Dit is duidelijk genoeg. De geloovigen 
zijn bijeen, breken te zamen het brood, en wakón voor 
de heiligheid van 's Heeren tafel door ieder, die ongeregeld 
wandelt, daarvan te verwijderen. Daarbuiten is dé wereld, 
in wier midden zij leven, en met wie zij op maatschappelijk 
gebied verkeeren, en die door God wordt geoordeeld. 

Ten slotte nog een enkel woord over de wijze van 
avondmaal vieren. Ook hierin is de christelijke kerk geheel 
van de oorspronkelijke instelling afgew'eken. Men heeft 
het avondmaal gemaakt tot een sacrament.' Nu is het 
woord sacrament op zichzelf niet kwaad, daar het een 
heilige handeling beteekent; en in dien zin is het niet 
alleen op doop en avondmaal, maar evenzeer op het gebed 
en alle andere geestelijke dingen toepasselijk; maar het 
gebruik, dat men er van gemaakt heeft, is geheel in strijd 
met de Schrift, daar men er iets geheel bijzonders mee 
wil aanduiden. Zoo heeft de roomsche kerk zeven, de 
protestantsche twee sacramenten. Nergens zal men in het 
Nieuwe Testament een woord daarvan vinden, evenmin 
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als er gesproken wordt van het heilig avondmaal of van den 
heiligen doop. Dit zijn louter menschelijke bijvoegsels, die 
ontstaan zijn door het verkeerd begrip, dat men zich 
langzamerhand van avondmaal en doop is gaan vormen. 
Het avondmaal is, gelijk wij gezien hebben, het feesi 
onzer verlossing en het gedachtenismaal onzes Heeren. 
Maar de kerk heeft er een sacrament van gemaakt J 
waardoor men de vergeving zijner zonden verkrijgt. In 
de roomsehe kerk is er de mis van gekomen, met de 
verandering van brood en wijn in het waarachtige lichaam 
en bloed des Heeren; in de luthersche kerk, en met ge
ringe wijziging in de meeste andere kerkgenootschappen, 
een sacrament tot vergeving der dagelijksche zonden. 
Vandaar de voorafgaande voorbereiding j schuldbelijdenis 
en absolutie. Het gevolg van deze verkeerde beschouwing 
van het avondmaal i s , ten opzichte van de wijze der 
viering, tweeledig. Men heeft priesters of predikanten 
aangesteld, die, na wijding of ordening, alleen gerechtigd 
zijn het avondmaal te bedienen. En men heeft, behalve 
in de roomsehe kerk, waar het misoffer dagelijks meer
malen wordt bediend, maar waar het niets meer is dan 
een vertooning en een voorwerp van afgodische vereering 
der onwetende menigte, de viering van het avondmaal 
tot eenige weinige keeren in het jaar beperkt, Beide zijn 
geheel en al in strijd met de instelling des Heeren en 
met het voorbeeld ons door de eerste Christenen gegeven. 

Het avondmaal is een maaltijd, waar de .geloovigen 
zich te zamen vereenigen, om ter gedachtenis des Heeren 
het brood te breken. Het is de tafel des Heeren, waar 
niemand anders dan de Heer zelf de gastheer is. Niemand 
heeft het recht zich in1 zijne plaats te stellen; niemand 
het recht de woorden, door Hem gesproken, over te nemen. 
Er is van een bediening van het avondmaal met geen 
enkel woord spraak in de Schrift, evenmin als er spraak 
is van priesters of leeraars, die gewijd of geordend zijn 
om brood en beker uit te deelen. Dit zijn louter men
schelijke uitvindingen. Volgens de Schrift komen de ge-1 
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loovigen te zamen om onderling brood te breken en den 
beker te ledigen, geenszins om brood en beker uit de 
hand van een geordend persoon te ontvangen. „Het brood, 
dat wij breken," zegt Paulus, sprekende van alle ge-
loovigen. „Op den eersten dag der week, als de discipelen 
bijeen gekomen waren, om brood te breken," lezen wij 
in de Handelingen. Men schaarde zich om de tafel des 
Heeren, ejl ieder der aanzittenden brak het brood en 
dronk uit den drinkbeker; terwijl de dankzegging, naar 
1 Kor. 12 en 14, door ieder kon gedaan worden, die 
daartoe door den Heiligen Geest werd opgewekt. 

En wat het tweede punt betreft, hoewel er noch door 
den Heer, noch door de Apostelen een bevel gegeven is, 
hoeveel malen wij het avondmaal moeten vieren, maar 
dit aan het geestehjk oordeel der gemeente is overgelaten, 
zoo zien wij, dat de Heilige Geest de gemeente des 
Heeren in de dagen der Apostelen geleid heeft om zich 
op eiken eersten dag der week rondom den disch des 
Heeren te scharen. En wij zullen wel doen, dit voorbeeld 
te volgen. Niets is heerlijker en gezegender voor'ons 
hart; niets brengt ons meer in de tegenwoordigheid van 
Jezus, en doet ons meet zijne oneindige liefde verstaan en 
genieten dan de breking des broods. Memand late zich 
hiervan terug houden door de gedachte, dat zulk een 
herhaald avondmaalvieren heel licht een gewoonte kan 
worden; want evengoed zou men dan om dezelfde reden 
wat minder moeten bidden, en wat minder in de Schrift 
moeten lezen. Of kan dat geen gewoonte worden ? Er is 
voorzeker gevaar, dat deze dingen een bloote gewoonte 
of vorm voor ons worden, gelijk dit met alle geestelijke 
dingen het geval is ; maar om deswege deze dingen na 
te laten of minder te doen, is zeer zeker de verkeerde 
weg; neen! laten wij liever waken en bidden, opdat wij 
altijd met even groot verlangen en met even groote vreugde 
aan 's Heeren disch aanzitten. Gij zult ondervinden, 
dat het een gezegende zaak is. Vraag het maar aan allen, 
die het op het voorbeeld der eerste gemeente iederen 
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eersten dag der week doen. Zij zullen u getuigen, dat 
zij hoe langer zoo meer waarde hechten aan de viering 
des avondmaals, en zich iederen zondag verblijden, dat 
hun weer het voorrecht mag te beurt vallen den dood des 
Heeren te verkondigen, en door de teekenen van zijn 
lijden en sterven zijne onuitsprekelijke liefde te aan*-
schouwen en te genieten. 

Gods liefde tot zondaars. , 
Maar God bevestigt zijne liefde jegens 

ons, dat Christa? yoor ons gestorven is, 
als wg nog zondaars waren. (Bom. 5 : 8). 

Een der grootste tegenwerpingen, welke een zondaar 
maakt, die zijne zonden en zijnen verloren toestand heeft 
leeren inzien, is ongetwijfeld deze, dat God hem als 
zondaar liefheeft. „Hoe is het mogelijk," zegt hij, „dat 
God mij, die een zondaar ben, liefheeft? Was ik geen 
zondaar, welnu dan zou ik het kunnen gelooven. Het 
zou mij niet verwonderen, als Hij een schepsel liefhad, 
dat Hem eerde en Hem gehoorzaam was. Dat zou met 
zijne rechtvaardigheid overeen te brengen zijn; maar te 
bewëeren» dat Hij liefde tot zondaars heeft, ja , wat 
meer zegt, dat Hij ons liefheeft, omdat wij zondaars zijn, 
hoe kan dat waar zijn? Een heilig en rechtvaardig God 
liefde voor arme, verloren zondaars, hoe zou het mogelijk 
zijn?" — Zoo spreekt de mensch; zoo redeneert het 
menschelijk verstand. Maar wat zegt de Schrift er van? 
Spreekt zij ook in dier voege? O neen, zij verkondigt 
ons geheel iets anders; want Gods gedachten zijn zoo 
oneindig boven de onzen verheven. „Als wij nog zondaars 
waren," had Hij ons lief. Zóó spreekt de Schrift. Niet 
wanneer wij berouw gevoelen en een beteren weg willen 
inslaan, o neen I maar toen wij nog zondaars waren, toen 
had Hij ons lief, toen bevestigde Hij zijne liefde jegens 
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ons. Niet als rechtvaardige en brave, maar als zondige, 
verloren schepsels beminde Hij ons. 

Bedenken wij hierbij echter wel, dat God ons niet 
lief had, \omdat wij zondaars waren, maar Hij beminde 
ons, ofschoon wij zoo slecht waren. Dit is een groot 
onderscheid. God kan ons niet liefhebben, omdat wij 
zondaars zijn; want Hij haat de zonde; zij is een gruwel 
in zijnq oogen; maar nogtans ging zijne liefde zóó ver, 
dat Hij voor ons, trots al onze overtredingen, zijnen 
eenigen, geliefden Zoon in de wereld zond om ons van 
den eeuwigen toorn te bevrijden. Denk er aan, geliefde 
lezer! hoe gewichtig dit is. Wij hadden niets anders 
verdiend, dan eeuwig verloren en van God gescheiden 
te zijn, Van dien God, dien wij vrijwillig verlaten hebben. 
Maar, Gode zij dank! zijne liefde liet het niet toe. Hij 
zocht ons op, toen wij nog zondaars waren, en ontvouwde 
daardoor op de heerlijkste, volmaakste wijze zijne oneindige 
liefde. Onze zonden, onize misdaden gaven Hem, indien 
ik mij zoo mag uitdrukken, juist gelegenheid, om zijne 
liefde op een nog heerlijker, nog onbegrijpelijker wijze 
ten toon te spreiden. 

Johannes zegt: „God heeft ons eerst liefgehad." Eerst? 
Wanneer? Wel, toen wij nog vijanden Gods, nog zondaren 
waren; anders had er geen sprake van een eerder, of 
„eerst" kunnen zijn. J a , God heeft ons in onzen verloren 
toestand — heerlijke gedachte! — liefgehad, en door deze 
liefde worden wij gedrongen Hem ook lief te hebben; 
door deze liefde aangespoord, nemen wij de toevlucht 
tot Hem, om bij Hem rust en vrede te vinden. 

E n , geliefde lezer, hebt gij dit ook reeds gedaan? 
Hebt gij met het gevoel van uw verloren toestand tot 
Hem reeds de toevlucht genomen, geloovende dat Hij u , 
vóór gij kwaamt, reeds liefhad? Ach, wanneer gij dit 
niet gelooft, wanneer gij meent, dat zulk een liefde 
met de rechtvaardigheid Gods niet bestaanbaar is, dan 
maakt gij God zelf tot een leugenaar, dan meet gij de 
gedachten Gods naar uw eigen maatstaf af, dan zijt gij 

file:///omdat


79 

in lijnrechte tegenspraak met zijne uitdrukkelijke ver
klaringen^ die Hij door den mond der apostelen in zijn 
woord tot u richt. Maar indien gij wel zijne liefde tot 
den mensch als zondaar aanneemt, maar uw hart nog 
niet aan Hem overgegeven hebt, o wacht dan toch niet 
langer. Wanneer gij immers zelf zegt een verloren, arm 
zondaar te zijn, hoe zoudt gij dan nog op iets in u zelf 
kunnen steunen, Gij bekent zelf voor God geheel ver
werpelijk te zijn, welnu, waarom u dan niet in zijne 
armen geworpen en u aan Hem toevertrouwd? Waarom 
nog langer uitgesteld? Zou misschien Jezus niet gereed 
zijn u te ontvangen? O, dit weet gij wel beter. Zegt 
Hij zelf niet, — Hij , die een verzoening voor onze 
zonden geworden is — (1 Joh. 2 : 2 ; 8 : 16; 4 : 9 , 10; 
2 Kor. 5 : 18—21.), „die tot mvj komt, zal ik geenszins 
uitwerpen." Ach ik bid u, geliefde lezer! neem nog 
heden het kostbare woord der genade aan, geloof nog 
heden in IJem, vóór het te laat is. Dan, dan alleen 
zult gij ware rust en vrede hebben, dan zult gij u 
kunnen verheugen in uwen Zaligmaker, dan zult gij een 
heerlijke toekomst te gemoet gaan, en met een blijmoedig 
hart naar boven kannen opzien, waar Jezus is. Geve 
de Heer, dat het spoedig uw deel worde! 

Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
Eom. 7. — In Kom. 7 geeft de Apostel ons de erva

ringen van een levendgemaakte ziel, die de volle ver
lossing nog niet kent. Het is , om een beeld te gebruiken, 
iemand die uit een moeras is opgehaald, en de gewaar
wordingen beschrijft, welke hij had, toen hij er in was. 
Was Paulus een „ellendig mensch," zuchtende naar 
verlossing, toen hij zijn brief aan de Eomeinen schreef? 
Zeer zeker niet. Integendeel, hij was een gelukkig man; 
zich verblijdende in een volkomen verlossing. Maar hij 
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beschrijft de ondervindingen van een levendgemaakte 
ziel, die nog onder de wet is , en geéne kracht heeft 
tegen de zonde. Dit is natuurlijk geen ware christelijke 
ondervinding. Kan een Christen nooit goed doen? Moet 
hij altijd kwiad doen. Kan een Christen zeggen: „Maar 
goed te doen, vind ik niet." Immers neen. Hij is ge
schapen tot goede werken, zegt Paulus in Efez. 2. De 
zaak is , dat wij in dit gedeelte' van Bom. 7 geen woord 
vinden van de inwonende kracht des Heiligen Geestes. 
E r is nieuw leven; maar er is geen kracht, geen be
wustzijn van een volkomene verlossing, geen overwinning. 
Dit alles vinden wij in Eom. 8. Daar hebt gij de ware, 
christelijke ondervinding. Ik geloof, dat vele kinderen 
Gods zich in den toestand, in Eom. 7 beschreven, be
vinden; en hoewel het beter is , in oprechtheid des 
harten zich in Eom. 7 te bevinden, dan uit oppervlak
kigheid in Eom. 8 , zoo is het toch zeker, dat de toestand 
van Eom. 7 niet de ondervindingen zijn van iemand i 

die zeggen kan: „Zoo is er dan geen verdoemenis voor 
degenen, die in Christus Jezus zijn." Het is heel goed 
voor de ziel om door Eom. 7 te gaan^ maar het is 
volstrekt niet de wil en de bedoeling van God, en 
geenszins tot zijne verheerlijking, om er in te blijven. 
Waarom zou de Heilige Geest Eom. 8 geschreven 
hebben, als het goed was om in Eom 7 te blijven? 
Neen, de Heer wil, dat wij ons in zijne volkomene 
verlossing verblijden; en dit zullen wij, indien wij 
de onmogelijkheid van eigen verbetering hebben inge
zien en ondervonden, en ons geheel aan Jezus hebben 
toevertrouwd. 
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De hoop des Christens. l 

„Want wij zijn in hope zalig geworden," zégt de 
Apostel tot de Romeinen. Dit wil geenszins zeggen, 
zooals sommigen meenen, dat wij hopen zalig te worden. 
O, neen! zulk een gedachte is in het geheele Nieuwe 
Testament niet te vipden. Geen onzekerheid is het deel 
van den geloovige. Hij hoopt niet, wenscht niet, meent 
niet; maar hij weefc zeker, dat , zoo dit aardsche huis 
dezes tabernakels verbroken is , hij een gebouw bij God 
heeft. (2. Kor. 5.) Hij is zalig geworden. Dit is volkomen 
zeker. Daaraan bestaat niet de minste twijfel; want 
Jezus heeft hem zalig gemaakt. Maar hij is zalig geworden 
in de hoop op de heerlijkheid. Hij verwacht de verlossing 
van zijn lichaam, 't welk de onsterfelijkheid moet aandoen. 
Nu is hij zalig in hope, dan zal hij zalig zijn in aan
schouwen. En dit zal plaats hebben bij de wederkomst 
des Heeren, die naar zijne belofte ons brengen zal in 
het huis des Vaders, waar vele woningen zijn, en waar Hij 
heengegaan is om ons plaats te bereiden. Heerlijke hoop! 
De Zoon des levenden Gods, onze Heiland en Verlosser, 
onze Vriend en Bruidegom, komende van den hemel om ons 
af te halen tot de eeuwige vreugde in het huis des Vaders. 
Kan er een beter, heerlijker plaats zijn dan het huis des 
Vaders? E,en grooter genot dan voor altijd in Jezus' tegen
woordigheid te zijn, Hem te zien gelijk Hij is , en Hem 
gelijkvormig te zijn? Ö , vol aanbidding buigen wij ons 
neer voor Hem, die zulk een zaligheid ons heeft bereid! 
Vol verlangen zien wij uit naar zijne heerlijke toekomst. 

Zijne heerlijke toekomst, j a , die is de hoop des Ghris
tens. En toch zijn er vele geloovigen, die deze heerlijke 
waarheid nog niet verstaan. Zij denken zich onder de 
toekomst van Jezus niet anders dan dat Hij komt, 
wanneer zij sterven; en dat er aan het eind van alle 
dingen een algemeene opstanding en een algemeen oordeel 
zal zijn. 't Is moeielijk te bepalen, waarin eigenlijk de 
hoop van zulke geloovigen bestaat, of het moest zijn de 
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verkeerde hoop, waarover wij zooeven spraken, de hoop, 
namelijk, van eenmaal zalig te zullen worden. Gewoon
lijk gaat onzekerheid omtrent de behoudenis der ziel 
gepaard met verwerping van de heerlijke waarheid der 
toekomst. Niets is toch natuurlijker en eenvoudiger, dan 
dat Hij, die het voorwerp onzes g e l o o f s is, ook het voor
werp zij onzer h o o p . Overweeg dit ernstig, mijne ziel! 
de zaak is van het grootste gewicht; en uwe dagelijksche 
vreugde is er van afhankelijk. 

Als wij Jezus kennen als dengene, die ons liefheeft, en 
die voor ons stierf, dan kost het ons geen moeite op 
Hem ons vertrouwen te stellen; wij gelooven in Hem. De 
kennis zijner liefde werkt een onwrikbaar vertrouwen; 
de getuigenis des Woords over de waarde van zijn bloed 
stilt al onze onrust, en verdrijft al onze vrees. Wij zijn 
geheel gelukkig in Hem. Zijne liefde beantwoordt aan 
al de behoeften van ons hart , en zijn offer aan al de 
eischen van ons geweten. Niets anders blijft er voor ons 
over dan den Heer lief te hebben en te loven. Welnu, 
waarom zou Hij, die het voorwerp onzes geloofs is, niet 
evengoed zijn het voorwerp onzer hoop? Waarom zou 
Hij niet de dagelijksche v e r w a c h t i n g onzer ziel 
zijn, gelijk Hij de dagelijksche r u s t onzer ziel is? 
Voorzeker, als een Christen sterft, gaat zijne ziel onmid
dellijk tot den Heer in het paradijs. Heerlijk is dit; 
maar in de Schrift wordt hiervan nimmer gesproken 
als van de h o o p van den Christen. Veeleer wordt hem 
voorgesteld, dat hij niet zal sterven, maar Jezus te 
gemoet in de lucht zal opgenomen worden. E r is geen 
enkele reden, en veel minder nog een noodzakelijkheid 
voor den Christen om te sterven. Christus is voor hem 
gestorven, en hij is gestorven met Christus. De dood 
heerscht niet meer over hem. Gelijk hij van de macht 
der zonde en des satans is bevrijd, is hij aan de macht des 
doods ontrukt. Hij k a n sterven, indien God het goed vindt, 
de komst van Jezus nog uit te stellen , maar hij b e h o e f t 
niet te sterven. Wij z u l l e n n i e t a l l e n o n t s l a p e n . 
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(1 Kor. 15.) En sterven wij vóór de komst van Jezus, 
dan is dat sterven een ontslapen in Jezus, een heengaan 
van deze aarde om in het paradijs met Jezus te wachten 
op den glorierijken morgen der eerste opstanding. Doch 
hoe kostelijk dit i s , het is niet de"h o o p van den Chris
ten. Keen, die hoop is de komst van den Heere Jezus. 
Slaan wij de Schrift open; want die alleen kan ons in 
de waarheid leiden. Velen denken, dat deze waarheid „een 
bijzonder gevoelen" is van een zeker soort van Christenen; 
doch hierin Vergissen zij zich ten zeerste. Het is een 
waarheid öp de meest duidelijke en besliste wijze ons in 
de brieven van Paulus geleerd, en meer bijzonder in den 
brief aan de Thessalonikers. Staan1 wij een oogenblik 
daarbij stil. 

De Thessalonikers hadden, ongetwijfeld, in de evan-
gelieprediking van den apostel Paulus gehoord van de 
komst van den Heere Jezus in heerlijkheid. Dit blijkt 
uit Hand. 17, waar de Joden in hunne beschuldigingen 
tegen de Christenen een staatkundige wending aan de 
zaak geven door te zeggen: „Deze doen tegen de geboden 
des keizers, zeggende, dat èr een andere koning is, 
namelijk Jezus." Vandaar dat de Thessalonikers, van het 
oogenblik hunner békeering af, dagelijks naar de terug
komst van Jezus uitzagen. Doch in dien tusschentijd 
stierven sommigen hunner broeders. Dit verontrustte hen 
groótelijks, ett bracht hen in verwarring. Hunne droefheid 
was zeer groot. Niet dat zij eenige vrees koesterden 
omtrent de behoudenis hunner geliefden; o; neen! maar 
omdat deze nu niet tegenwoordig zouden zijn bij de komst 
van den Heer , en Hem niet zouden kunnen begroeten. 
Toen Paulus van hunne droefheid hoorde, schreef hij 
hun dadelijk eert brief. Zij waren nog slechts korten tijd 
bekeerd, en hadden van de Joden en de Heidenen vele 
vervolgingen te verduren. Paulus had na hunne bekeering 
niét lang bij hen kunnen blijven, en zij hadden dus de 
gelegenheid niet gehad om verder in de waarheid onder
wezen te worden. Doch hunne onwetendheid en droefheid 
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gaf den Heere de geschikte gelegenheid om zijne ge
dachten en plannen omtrent dit heerlijke onderwerp 
meer volledig mede te deelen. In een nieuwe openba
ring, welke de Apostel ontving, wordt de vplgorde der 
gebeurtenissen medegedeeld. Dit is van het uiterste 
gewicht. Want hoewel deze openbaring in de allereerste 
plaats gegeven werd om de bedroefde harten der Thes-
salonikers te vertroosten, zoo is zij toch meegedeeld om 
de heiligen van alle eeuwen in die dingen te onderwijzen. 

„ D o c h , b r o e d e r s ! ik w i l n i e t , d a t gij o n w e 
t e n d e zijt v a n d e g e n e n , d i e o n t s l a p e n z i j n , 
o p d a t gij n i e t b e d r o e f d z i j t , g e l i j k a l s d e a n 
d e r e n , d i e g e e n h o o p h e b b e n . " Deze ijverige, 
liefhebbende Christenen waren er nog niet meê bekepd, 
hoe de ontslapen heiligen met den Heer zouden kunnen 
zijn, als Hij kwam, en hoe zij in zijne heerlijkheid zouden 
kunnen deelen. Zij waren zóó vervuld met de verwachting 
van den Heer, dat zij er niet aan gedacht hadden, dat 
er nog iemand sterven zou, eer Hij kwam; zoodat zij 
zeer bedroefd waren, toen er eenige van hunne broeders 
ontsliepen. En wat antwoordt hun de Apostel? Bestraft 
hij hen voor hun vurig( verlangen naar Jezus' komst? 
Zegl hij hun, dat zij er zich te veel mede bezig hielden,, 
en vermaant hjij hen om liever aan andere dingen te 
denken- Menigeen spreekt er thans zoo over. Menig Chris
ten redeneert over de komst van Jezus juist zoo, alsof 
Paulus de Thessalonikers had zoeken af te brengen van 
hun vurig verlangen naar Jezus' komst. Wanneer wij 
evenwel den brief van Paulus lezen, dan vinden wij juist 
het tegenovergestelde. Hun wachten op den Heer wordt 
in ieder hoofdstuk tot hunnen lof v#rmejd. En in plaats 
van hen in hunne droefheid over de ontslapenen te 
troosten met de gedachte, dat zij hen spoedig zouden 
volgen, gelijk men tegenwoordig veelal doet, richt de 
Apostel hunnen blik voortdurend op de komst van Jezus, 
en wekt hen op om voort te gaan Hem van den hemel 
te verwachten; terwijl hij hun een nieuwe openbaring 
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geeft om hun te verzekeren, dat de ontslapenen in Jezus, 
evenals zij, aan de heerlijkheid van die toekomst zouden 
deelhebben. 

„"Waflt i n d i e n wij g e l o o v é n , d a t J e z u s g e 
s t o r v e n is en o p g e s t a a n , a l z o o za l o o k G o d 
d e g e n e n , d i e o n t s l a p e n zijn in J e z u s , m e t 
H é m b r e n g e n . " Het eerste Wat Paulus doet, is het 
oog dier bedroefde discipelen óp Jezus te vestigen — op 
Hem, die gestorven en opgestaan was. Ware troost is 
alleen te vinden door het vestigen van den blik op onzen 
gezegenden Heer; en van Hem alleen daalt af kracht 
en moed te midden van onze vele beproevingen. Daar 
bij Hem zien wij de zegepraal over dood en graf. In 
Hem zien wij dengene, die stierf, begraven werd, opstond 
uit het graf, en nu in heerlijkheid zit aan Gods rechter
hand. Hij is het leven van den geloovige Wij triom<-
feeren op gelijke wijze — „ a l z o o zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus, met Hem brengen." Ons 
leven is verbonden aan Hem, die stierf en opstond, en 
het behoort in de heerlijkheid. Allen, die in Jezus ont
slapen zijn, zullen opstaan, en de aarde verlaten op 
dezelfde wijze als Hij. „Er is alleen dit onderscheid," 
zegt zeker iemand, „Hij ging naar den hemel krachtens 
het recht, dat Hij had; Hij voer op. Wat ons betreft, 
zijne stem roept de dooden — en zij komen uit hunne 
graven te voorschijn, en de levenden — en zij worden veran
derd en gezamenlijk opgenomen Hem te gemoet in de lucht. 
Het is een plechtige daad van Gods almacht, die het leven 
des Chriêtens en het werk van God verzegelt, en den 
geloovige brengt in de heerlijkheid van Christus. Heer
lijk voorrecht! Kostelijke genade! Dit uit het oog te 
verliezen vernietigt het ware karakter van onze vreugde 
en van onze hoop." 

„ W a n t d i t z e g g e n wij a d o o r h e t w o o r d d e s 
H e e r e n , d a t wij , d i e l e v e n d o v e r b l i j v e n z u l l e n 
t o t d e t o e k o m s t d e s H e e r e n , n i e t z u l l e n v o o r 
k o m e n d e g e n e n , d i e o n t s l a p e n zijn. W a n t d e 
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H e e r zelf za l m e t e e n g e r o e p , m e t de s t e m 
d e s a r c h a n g e l s , en m e t de b a z u i n G o d s n e d e r 
d a l e n v a n d e n h e m e l ; en d i e in C h r i s t u s g e 
s t o r v e n z i jn , z u l l e n e e r s t o p s t a a n ; d a a r n a 
wi j , d i e l e v e n d o v e r g e b l e v e n zi jn , z u l l e n t e 
z a m e n m e t h e n o p g e n o m e n w o r d e n in w o l k e n , 
d e n H e e r t e g e m o e t in de l u c h t ; en a l z o o 
z u l l e n wij a l t i j d m e t d e n H e e r vrezen. Z o o d a n , 
v e r t r o o s t e l k a n d e r m e t d e z e w o o r d e n . " Wij 
weten, dat de Apostel a 11 ij d schreef onder de recht-
streeksche leiding des Heiligen Geestes; hier was even
wel iets bijzonders noodig voor de onderwijzing en 
vertroosting der bedroefde Thessalonikers, en daarom 
leidt hij deze nieuwe openbaring in met de woorden: 
„Dit zeggen wij u d o o r h e t w o o r d d e s H e e r e n . " 
Iets dergelijks vinden wij in 1 Kor. 1 1 , waar d̂ e Apostel 
zegt: „Want ik h e b v a n d e n H e e r e o n t v a n g e n , 
hetgeen ik u ook overgegeven heb." Daar was het om een 
verkeerd gebruik van het avondmaal des Heeren tegen 
te gaan; hier om een vergissing omtrent de komst des 
Heeren weg te nemen. 

Doch letten wij wel op de genade van den Heer Jezus 
voor zijne jeugdige discipelen. Hij verzekert jjunne harten, 
dat in de volgorde van de gebeurtenissen, die bij zijne 
komst zullen plaats hebben, het eerste, dat gebeurt, zal 
zijn de opstanding van degenen, die in Jezus ontslapen 
zijn; en dat dezen, in plaats van iets verloren te hebben 
door hun heengaan, integendeel de eersten zullen zijn, die 
gereed zijn om opgenomen te worden, den Heer te ge-
moet. „Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst op
staan." Wel verre, dat degenen, die in Jezus ontslapen 
zijn, iets zullen missen tijdens het heerlijke oogenblik zijner 
komst, zullen zij integendeel opgewekt worden, voordat 
de levenden veranderd wordqn. Ziedaar, de genade van 
den Heer Jezus Christus. Hoe onuitsprekelijk heerlijk! 
En tevens weten wij, dat iedere gebeurtenis, met zijne 
komst in verband staande, zal vervuld worden in een 
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oogenblik, in een oogwenk, zoodat de tusschenruimte 
niet bemerkbaar zal zijn. 

En nn, mijne ziel! beschouw in stille bewondering de 
openbaring van deze dubbele heerlijkheid van Jezus. Hij 
staat op van zijnen troon, Hij daalt neer van den hemel, 
Hij geeft het teeken door de stem des archangels, en de 
bazuin geeft het welbekende geluid. Gelijk een leger de 
orders van zijnen bevelhebber kent aan het geluid der 
bazuin, zoo zal het leger des Heeren terstond antwoor
den op zijn geroep. Al de ontslapenen in Jezus zullen 
opstaan, en al de levend overgeblevenen zullen veranderd 
worden. Zij zullen allen te zamen ingaan in de wolken, 
en, door deze omgeven, den Heer te gemoet ijlen in de 
lucht; en alzoo zullen zij altijd met den Heer zijn. Daar 
is geen scheiding meer. Daarom voegt de Apostel er bij: 
„Vertroost elkander door deze woorden." 

Paulus verklaart alzoo aan de Thessalonikers, hoe God 
met Jezus zal brengen allen, die in Jezus ontslapen zijn. 
Van vs. 15 tot 18 deelt Hij hun mede, op welke wijze 
hetgeen in vs. 14 gezegd wordt, zal kunnen vervuld wor
den. Als de Heer in heerlijkheid op deze aarde terug
komt, dan zullen al de heiligen met Hem komen; maar 
vooraf zal Hij de ontslapenen opwekken, de levend over-
blijvenden veranderen, en hen allen opnemen in den hemel. 

De heiligen gaan dns allen heen van deze aarde naar 
de heerlijkheid daarboven in den hemel; zij gaan heen 
om voor altijd met den Heer te zijn. Welk een gebeur
tenis! Geen enkel lid van de familie Gods blijft in het 
graf; en geen enkel geloovige blijft op den aardbodem. 
Allen gaan te zamen den Heer te gemoet in de lucht. 
Wie kan zich voorstellen de gelukkige ontmoetingen op 
dien morgen van onbenevelde vreugde? Ongetwijfeld de 
Persoon des Heeren Jezus zal ieder tot zich trekken en 
elks hart vervullen, maar toch zal er een bepaalde her
kenning plaats hebben tusschen allen, die korter of lan
ger van elkaar gescheiden, nimmer opgehouden hebben 
een plaats in onze harten in te nemen; j a , wij zullen 
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a l l e n kennen, die daar met ons juichen in de liefde des 
Heeren. En daar allen het beeld des Heeren Zullen dra
gen , zullen zij H e m nimmer uit het oog verliozen. Ieder 
zal zijne eigene vreugde hebben, maar de vreugde van 
ieder afzonderlijk zal de vreugde van allen zijn. Uit éénen 
mond en met één lied zullen zij Hem prijzen, die hen 
door zijn dierbaar bloed gereinigd, en hen gemaakt heeft 
tot koningen en priesters. 

Hoe heerlijk zal dat alles zijn! Overdenk het wel, o 
mijne ziel! Wie zal u daar ontmoeten? Wie zal ü daar 
welkom heeten in dat heerlijke land ? Hoe volkomen zijn 
zij veranderd, en toch hoe duidelijk dezelfden. De een 
kan vcor den ander niet doorgaan; en geen enkel kan 
onbekend blijven. Allen zijn zij bij elkaar, en allen heerlijk, 
onsterfelijk, onverderfelijk. Maar wat is al die vreugde 
bij die heerlijke blijdschap hei aangezicht te zien en dè 
stem te hooren van Hem, die als de Bruidegom zijne 
bruid heeft afgehaald! Johannes zegt: „wij zullen Hem 
gelijk wezen, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is," 
Voorwaar, God had ons niets beter kunnen geven dan 
gelijkvormig te worden aan Christus, en geen grooter 
geluk had ons deel kunnen worden dan Christns te zien 
gelijk Hij is. Wij zullen Hem zien en kennen in al de 
grootheid zijner liefde en in al de heerlijkheid zijner al
macht. Geen engel zal deze plaats innemen. Neen, aan 
ons, eertijds verloren, schuldige schepsels heeft God zijne 
uitnemende genade geopenbaard, opdat Hij geprezen 
en verheerlijkt zou worden van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Wanneer nu de heiligen zijn opgenomen in den hemel, 
in het huis des Vaders, dan zullen zij geopenbaard wor
den in het licht, gelijk de Apostel zegt: „Wij zullen al
len voor den rechterstoel van Christus gesteld worden." 
(Rom- 14: 12, 14 ) Dit wil evenwel niet zeggen, dat de 
heiligen, wat hunne personen betreft, in het oordeel zul
len staan. O , neen! Christus is in hunne plaats geoor
deeld geworden, en zij zullen nimmermeer in het oordeel 
komen, gelijk de Heer zelf gezegd heeft. Maar het wil 
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zeggen, dat al htinne werken en wégen zullen gezien 
worden in het licht zijner tegenwoordigheid, zoodat zij 
dan zullen weten, hoe Hij denkt over al de dingen, die 
zij voor Hem gedaan hebben. Aangezien wij in onze ver
heerlijkte lichamen zullen zijn, zal het onmogelijk zijn om 
iets vari Vrees of droefheid te gevoelen; maar, in het licht 
geopenbaard, zullen wij een volmaakte kennis hebben, in 
overeenstemming met de gedachte van Jezus, van ieder 
oogenblik en van iedere gebeurtenis in óns Vervlogen 
leven. Alles wat van ons zelven was, óf wat voor Chris
tus gedaan werd in onze daden, woorden of beweeg
redenen zal door hét volle licht besehenen worden — alles 
wat wij niet verstaan hebben, zal Volmaakt gekend worden; 
de duisternis is verdwenen, de raadselen zijn gelost, het 
volle licht schijnt. En, voorzeker, al wat van ons aélvea 
i s , zal geheel verdwijnen in het licht van Gods Volmaakte 
genade, doodat wij van dén rechterstoel zullen heengaan 
in stille bewondering en dankzegging voor al het godde
lijk geduld, dat ons gedragen heeft op onze reis door 
de woestijn, om ons eindelijk veilig te brengen in de 
heerlijkheid. „Want nü zien wij door een spiegel in een 
duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht 
tot aangezicht; nu ken ik ten deele, maar alsdan zal 
ik kennen, gelijk ook ik gekend ben." (1 Kor. 13 : 12.) 

Dan komt, volgens het gezicht in de Openbaring, de 
bruiloft des Lsfms. „De bruiloft des Lams is gekomen, 
en zijne vrouw heeft zichzelve bereid." Jezus stelt haar 
zichzèlven voor als een gemeente zonder vlek of rimpel. 
(Efez. 5.) Welk een dag zal dat zijn! Welk een dag 
voor ons! Maar ook welk een dag voor de bewoners des 
hemels! Hoewel reeds zoolang gewoon aan de heerlijk
heid, zullen zij dan iets aanschouwen, dat hun oóg nog 
nooit te voren had gezien. De verloste zondaren in ver-
eeniging met Jezus! De bruid verbonden met den Bruide
gom , de vrouw vereenigd met baren Man! Gelijk Jezus 
i s , zoo is de gemeente — waar Jezus i s , daar is zij — 
wat Hij is, dat is zij ook. En dat tot in alle eeuwigheid. 
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Zie, dat is een nieuw tooneel — een tooneel van vroeger 
ongekende heerlijkheid, "Wel wordt ons die bruiloft des 
Lams niet uitvoerig beschreven; want dit zou onmogelijk 
zijn; wij, menschen , kunnen die hemelsche heerlijkheid 
niet begrijpen. Maar wat er ons van meegedeeld wordt, 
is genoeg om ons met bewondering en aanbidding te 
vervullen, en naar het aanbreken van dien dag te doen 
verlangen. Ja, dan zal Gods genade door allen op het 
hoogst geprezen worden, 

Als de bruid daar staat in 't bruiloftskleed! 
„Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem 

de heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is ge
komen , en zijne vrouw heeft zichzelve bereid," Zoo 
roept de stem der duizende engelen in den hemel, als 
een stem veler wateren, en als een stem van sterke 
donderslagen. En wij, zouden wij ons niet verheugen, 
wij, die de voorwerpen dezer heerlijkheid zijn — wij, 
die niet de gasten van de bruiloft, maar de bruid zelve zijn? 

O, wat geen ziel kon denken, 
Wat door geen oog, geen oor vernomen is, 

Dat zal de Heer zijn gunstgenooten schenken 
In 't heerlijk land van zijn beloftenis! 

Nadat nu de bruiloft des Lams gevierd is, en alle 
dingen gereed zullen zijn, zal de Heer, als de laatste 
Adam, met zijne hemelsche Eva , met de verheerlijkte 
heiligen en de duizende engelen zich gereed maken om 
in heerlijkheid te verschijnen en bezit te nemen van de 
aarde. Doch voordat wij dit tooneel gadeslaan, moeten 
wij een oogenblik vertoeven bij de gebeurtenissen, die 
plaats zullen hebben tusschen de opname der heiligen in 
den hemel en hun terugkeer van daar op de aarde. 

Als de ware gemeente des Heeren, welke is zijn 
lichaam, van de aarde zal weggenomen zijn, dan zal het 
naamchristendom, dat overblijft, voor altijd door den 
Heer worden verworpen. (Openb. 3 : 16.) De kerk van 
Christus, die ais een getuige voor Hem en als een pilaar 
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der waarheid had moeten staan, zal om haren afval van 
Hem door den Heer worden verworpen. De Geest Gods 
begint alsdan te werken in het joodsche overblijfsel. Deze 
getrouwen in Israël, die zich tot den God hunner vaderen 
zullen bekeeren, en zich over hunne zonden zullen ver
ootmoedigen, zullen als boden van het koninkrijk „het 
eeuwig evangelie verkondigen aan degenen, die op de 
aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en 
volk." (Openb. 14: 6.) Het oordeel der bij de komst van 
Christus op aarde levende volken, in Matth. 25 beschre
ven, is het resultaat dezer prediking. De broeders zijn deze 
getrouwe Israëlieten, terwijl de schapen diegenen zijn, 
welke hunne getuigenis aangenomen, de bokken welke 
hunne getuigenis verworpen hebben. In Openb. 7 wordt ons 
in een gezicht de groote schare uit de Joden en de Heide
nen, door het e e u w i g e v a n g e l i e bekeerd, voorgesteld. 

Maar terwijl de liefde Gods op deze wijze werkzaam 
is, en de Heilige Geest zich aldus openbaart, gebruikt 
de duivel al zijne macht en kracht om de geheele aarde 
te verderven en in opstand te brengen tegen den Heer 
en zijnen Gezalfde. De verworpen belijders van het Chris
tendom , omdat zij de liefde tot de waarheid niet ontvan
gen hebben, dat zij zouden zalig worden, zullen overge
geven worden om de leugen te gelooven, en een speelbal 
worden van den duivel. De antichrist en het beest 
(Openb. 19.) — de een het hoofd van de geestelijke, de 
ander het hoofd van de staatkundige macht — zullen de 
geheele profetische aarde, dat is , de aarde, waarover in 
den Bijbel spraak is , het gebied van het Komeinsche 
rijk, met hunne lasteringen vervullen. Buiten dit gebied 
zijn de volken toornig, en zullen zich tot den grooten 
krijg toerusten. De draak en zijne engelen worden door 
Michaël en zijne engelen overwonnen, en hunne plaats 
wordt niet meer gevonden in de hemelsche gewesten. Op 
de aarde geworpen, en wetende, dat hun tijd kort is , ver
eenigen zij hunne macht op de aarde. (Openb. 12: 7—12.) 
En zóó groot zal hunne macht zijn, dat, wanneer God 
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ophoudt hen tegen te staan — zooals Hij voor een kleinen 
tijd zal doen — de menschen zullen nedervallen en het 
beest zullen aanbidden, en den draak, die het beest 
macht heeft gegeven. De zonde bereikt in den persoon 
van den antichrist, in wien de duivel woont, haar toppunt, 
en alles is rijp voor het oordeel. 

De Heer komt. De hemelen openen zich. „En ziet, een 
wit paard, en die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw 
en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerech
tigheid." Maar Hij komt niet alleen, de heirlegers in den 
hemel volgen Hem. „En de heirlegers in den hemel volg
den Hem op witte paarden, bekleed met wit en rein 
fijn lijnwaad." £ n Hij komt om aan de boosheid en 
goddeloosheid van den mensch en van den duivel een 
einde te maken op aarde. Hij zal de aarde slaan met 
de roede zijns monds, en den ongerechtige verdoen 
met den adem zijner lippen. (Jes. 1 1 ; 2 Thess. 2.) 

Welk een tooneel zal dat zijn! In een oogenblik, waar 
de geheele wereld zich baadt in hare genoegens, en „vrede 
en geen gevaar" roept, zal plotseling, in een oogwenk, 
de hemel zich openen. De eens verworpen en gekruiste 
Jezus van Nazareth komt te voorschijn. Hij is bekleed met 
licht en majesteit. Zijne borst is bedekt met gerechtigheid; 
zijn zwaard is gegespt aan zijne zijde; zijne oogen zijn als 
een vlamme vuurs, en zijn hoofd heeft vele kronen. 
Heiligen en engelen volgen Hem, en zingen zijnen lof. 
En de wereld?' Ach, helaas! zij zal Hem zien, in wien zij 
gestoken heeft; ieder oog zal Hem zien; ieder hart zal 
met schrik zijn vervuld; de genietingen der aarde en de 
dagelijksche bezigheden zullen ophouden, en zij zullen 
staan voor Hem, hunnen Eechter en Heer. Geen hoop 
zal er zijn voor de verwerpers van Jezus. Hun doodsklok 
heeft geluid. De hand des Heeren brengt het oordeel. 
„Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en 
der gramschap des almachtigen Gods. En Hij heeft op 
zijn kleed en op zijne dij dezen naam geschreven: 
„ K o n i n g d e r k o n i n g e n , en H e e r d e r h e e r en." 
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Hoe ontzettend zal dat zijn! O , dat toch allen, die Jezus 
nog niet kennen, en die Hem dus tot hiertoe verwor
pen hebben, aan dit naderend oordeel mogen denken, 
opdat zij nog in dezen tijd der genade de toevlucht mogen 
nemen tot Hem, die alleen van oordeel en verdoemenis 
bevrijden kan. 

Wij hebben gezien, hoe de hemel gereinigd is van 
den duivel en zijne engelen; hoe de aarde gereinigd is 
van hare goddelooze vorsten; hoe het beest en de valsche 
profeet in den poel des vuurs zijn geworpen; en nu hebben 
wij het binden van den duivel. (Openb. 2 0 ) De over
winning is volkomen. De bron van al het kwaad is in 
den afgroid gebonden duizend jaar lang. De gezegende 
Heer neemt het koninkrijk in. „De koninkrijken der 
wereld zijn geworden onzes Heeren en van zijnen Christus; 
en Hij zal als koning heerschen in alle eeuwigheid.'' Dit 
is het duizendjarige rijk. Christus wordt openlijk erkend, 
en heerscht als koning; en de duivel is gebonden. Welk 
een machtige verandering zal dit teweeg brengen op 
deze zuchtende aarde! Satan en zijne engelen verbannen 
van de oppervlakte der aarde, uit de woningen der 
menschen; en Christus en zijne verheerlijkte heiligen 
regeerende over den ganschen aardbodem. Dan zal de 
dag van zegen en rust voor de schepping aanbreken — 
die dag zoo dikwerf. bezongen door de profeten des 
Ouden Testaments. De wildernis en de dorre plaatsen 
zullen vrolijk zijn; de woestijn zal zich verheugen en 
bloeien als een roos; de dorre gronden zullen poelen wor
den, en het dorstige land van fonteinen overvloeien. De 
bergen zullen druipen van nieuwen wijn, en de heuvelen 
overvloeien van melk en honig. De wilde dieren des 
velds worden tam, en eten met de lammeren, en alle strijd 
en oorlog tusschen de kinderen der menschen zal geheel 
ophouden. Zoo zal God den mensch met zegeningen 
kronen. Hij zal zijne droefheid stillen en zijne ellende 
doen ophouden, en groote vreugde romdom hem ver
spreiden; en dat alles om de verdienste van zijnen Zoon 
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Jezus Christus, die door het volbrachte werk des kruises 
recht heeft op het bezit van alle dingen. 

Er zijn drie wegen, waarin Christus zich volkomen 
openbaren en God verheerlijken zal — genade, regee
ring en heerlijkheid. Het eerste deed Hij gedurende 
zijne vernedering op aarde, het tweede zal Hij doen in 
de duizend jaren; en het derde gedurende de eeuwigheid. 
In het duizendjarig rijk zal de openbaring van God 
plaats vinden in heerschappij. Geen menschelijke taal is 
bij machte de heerlijkheid daarvan uit te drukken. De 
duivel niet langer vrij om den mensch te verzoeken, en 
de goedheid van God uitgebreid over de gelukkige 
menschheid. De hemelen daarboven, Israël en de Heidenen 
beneden, de aarde, de zee, de lagere wezens — allen ge
bracht onder de heerschappij van Christus, allen opge
nomen in zijn uitgestrekt gebied; en dit alles tot heer
lijkheid en eer van God door Christus. 

Niets evenwel kan vernederender zijn voor den mensch, 
dan wat wij vinden aan het einde van het duizendjarig 
rijk. God zal dan toonen, dat duizend jaren van heer
lijkheid niet in staat zijn den mensch te veranderen 
zonder zijne reddende genade. Zoodra toch de duivel 
weer losgelaten is en zijne macht kan uitoefenen, wordt 
het onbekeerde deel der volken weer door hem verleid, 
en te zamen vergaderd tot den strijd tegen God en het 
Lam. Dan komt er vuur neder van God uit den hemel 
en verslindt ze allen. 

En daarna komt het slot van de geschiedenis van den 
mensch —• de dag des oordeels. „En ik zag," zegt 
Johannes, „een grooten witten troon, en dengene, die 
daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel 
wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik 
zag de dooden, klein en groot, staande voor den troon." 
Het is niet moeielijk om dit laatste oordeel te onder
scheiden van de komst des Heeren en de eerste opstan
ding. Als de Heer komt, dan komt Hij van den hemel 
op de aarde; en de aarde wordt door Hem op heerlijke 
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wijze gezegend. Maar dit is hier het geval niet. Hier is 
geen aarde; de hemel en de aarde zijn weggevloden, en 
geen plaats voor die gevonden. Het is de opstanding en 
het oordeel van de goddeloozen, die van het begin der 
wereld af gestorven zijn. Allen woïden geoordeeld naar 
hunne werken; allen worden verdoemd en geworpen in 
den poel des vuurs, hetwelk de tweede dood is. Ontzet
tende gedachte! O mensch! bedenk wat tot uwen vrede 
dient. Bedenk hoe vreeselijk het zijn zal te vallen in de 
handen des levenden Gods. 

J a , een plechtig, hoogst ernstig oogenblik zal het 
zijn. Allen, die ooit leefden op aarde, van het begin tot 
het einde, zullen dan staan tegenover elkaar — de recht 
vaardigen met den Heer , de goddeloozen vóór den troon. 
Welk een onderscheid tusschen die twee! de eenen met 
verheerlijkte lichamen, on verderfelijk en onsterfelijk, 
gelijkvormig aan het beeld van Christus; de anderen in 
al de naaktheid van hunnen ellendigen toestand. Ontdaan 
van al de vijgenbladeren hunner eigengerechtigheid, zal 
elkeen zijne zonden zien in het licht der goddelijke hei
ligheid en rechtvaardigheid. Allen zullen daar zijn: „En 
de zee gaf de dooden, die in haar waren, en de dood 
en de hades gaven de dooden, die in hen waren; en zij 
werden geoordeeld een iegelijk naar hunne werken." De 
diepte der zee en de onzichtbare wereld worden gedwon
gen hunne beklagenswaardige gevangenen los te laten, 
opdat zij van de lippen van den door hen verworpen 
Jezus hun vonnis vernemen. De hemel en de aarde zijn 
voorbijgegaan, en niets wordt gezien dan de groote witte 
troon van schitterenden glans, en de heerlijke majesteit 
van Hem, die er op zit. „En die niet gevonden werd 
geschreven in het boek des levens, die werd geworpen 
in den poel des vuurs." Ziedaar het einde van de geschie
denis van den mensch — het einde van alle gebeurtenissen. 
Dan begint de eeuwigheid, waar geen tijd meer is. De 
goddeloozen zijn verloren; de rechtvaardigen behouden; 
en al de wegen van God zijn gebleken heerlijkheid en 



96 

majesteit te zijn. Zijne liefde schept nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde, als de woonplaats voor zijne heiligen; 
en God komt om in hun midden te wonen. „Ziet, de 
tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij 
hen en hun God zijn." (Openb. 21 : 1—7.) 

In lijden. 
Verhef, mijn ziel! uw blik omhoog 

Naar 't heerlijk Vaderhuis; 

Waar eeuwge vreugde u tegenstraalt, 
Als vrucht van Jezus' kruis. 

Daar is geen pijn, geen droefheid meer, 

Geen strijd, geen ziekte of dood, 

Van al mijn leed rust ik daar uit 

In mijn Verlossers schoot. 

Toch is 't mij goed ook hier te zijn, 
Te strijden hier op aard; 

Mijns Heilands hulp en trouw te zien 

Is mij die moeite waard. 

Zijn meegevoel verkwikt mijn ziel; 

Hij is zóó goed, zóó teer! 

Die troost vind ik daar Boven niet, 

Daar zijn geen tranen meer. 

Wees stil, mijn ziel! o klaag toch niet, 
De Heiland kent uw smart: 

Sla 't oog op Hem, en steun gerust 
Op zijn liefhebbend hart. 
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Verantwoordelijkheid en kracht. 
De verantwoordelijkheid van den mensch is een waarheid, 

die aan vele zielen aanstoot geeft. Zij vinden het moeielijk, 
zoo niet geheel onmogelijk, om haar in overeenstemming te 
Krengen met de algeheele machteloosheid van den mensch. 
Indien de mensch geheel machteloos is, hoe kan hij dan 
verantwoordelijk zijn? Indien hij uit zichzelven zich niet 
kan bekeeren, eiUjpiet kan gelooven, hoe kan er dan van 
Verantwoordelijkheid spraak zijn? En als hij niet verant
woordelijk is om het evangelie te gelooven, op welken 
grond kan hij dan geoordeeld worden, waar hij het evan
gelie heeft verworpen ? Zoo vraagt en redeneert de men-
schelijke geest; en over het algemeen helpt de theologie 
hem niet om uit de moeielijkheid te geraken, integendeel 
zij vermeerdert de verwarring. Want, aan den eenen kant, 
leert een zekere richting, en dat met recht, dat de mensch 
volkomen machteloos is; dat hij niet wil en niet kan komen, 
indien hij aan zichzelven is overgelaten; dat het alleen 
door de krachtige werking des Heiligen Geestes is, als hij 
komt; dat geen enkele ziel zonder de oneindige genade 
van God zou behouden worden, en dat de mensch, aan 
Zichzelven overgelaten, nimmer goed, maar altijd kwaad 
zal doen. Uit dit alles wordt dan het b e s l u i t gemaakt, 
dat de mensch niet verantwoordelijk is. De leer is vol
komen juist, maar de gevolgtrekking is valsch. 

Een andere richting leert — en dat evenzeer met recht — 
dat de mensch verantwoordelijk is; dat hij met het 
eeuwig verderf zal gestraft worden, als hij het evangelie 
verwerpt; dat God allen menschen beveelt zich te bekee
ren; dat Hij zondaren, alle menschen, de geheele wereld 
smeekt, zich met Hem te laten verzoenen; dat Hij wil, 
dat alle menschen zalig worden en tot de kennis der 
waarheid komen. Hieruit wordt dan het bes lu i t gemaakt, 
dat de mensch de kracht heeft om zich te bekeeren en 
te gelooven. De leer is volkomen juist, maar de gevolg
trekking is valsch. 
XV tl 7 
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Hieruit volgt, dat noch de redeneeringen van den 
mensch, noch de leerstellingen der theologie in staat zijn 
om de kwestie van de verantwoordelijkheid en de kracht 
uit te maken. Alleen Gods Woord kan dit doen, en het 
doet dit op een zeer eenvoudige en afdoende wijze. Het 
leert, bewijst en toont met voorbeelden aan, van het begin 
van Genesis af tot het einde van de Openbaring, 's mensch en 
algeheele machteloosheid tot eenig goed, zijne onophoude
lijke onderworpenheid aan het kwaads Het verklaart, in 
Genesis 6, dat a l het gedichtsel van 's menschen hart 
t e n a l l e n d a g e a l l e e n l i j k boos is. Het verklaart, in 
Jeremia 17, dat 's menschen hart arglistig is, meer dan 
eenig ding, ja , dat het doodelijk is. Het leert ons, in 
Rom. 3 , dat niemand rechtvaardig is, ook niet een, dat 
er niemand is, die verstandig is, en niemand, die God 
zoekt. Allen zijn zij afgeweken, en te zamen zijn zij onnut 
geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet tot één toe. 

Doch de Schrift bevat niet alleen de leer van 's menschen 
volkomene en hopelooze verdorvenheid, van zijne onver
beterlijke slechtheid, van zijne algeheele onbekwaamheid 
tot eenig goed, en van zijne onveranderlijke geneigdheid 
tot het kwaad; maar zij geeft ons ook in een tal van 
treffende voorbeelden uit de geschiedenis der menschheid 
de onweersprekelijke bewijzen voor die leer. Zij stelt ons 
den mensch voor in het paradijs, den duivel geloovende 
en God verwerpende, en tengevolge daarvan buiten den 
hof verdreven. Uit Gods gemeenschap verwijderd, zien 
wij dan den mensch zoozeer in boosheid toenemen, dat 
hij door den zondvloed moet worden verdelgd. En nau
welijks is het water van den aardbodem verdwenen, en 
de mensch in een nieuwen toestand gebracht, of hij 
bedrinkt en onteert zich. De mensch werd beproefd 
zonder wet, en hij bleek te zijn een opstandeling tegen 
God. Hij werd beproefd onder de wet, en hij was een 
overtreder der wet in ieder opzicht. Profeten werden 
gezonden — hij steenigde hen; Johannes de Dooper ver
scheen — hij onthoofde hem; de Zoon Gods kwam in de 
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geteld — hij kruisigde Hem; de Heilige Geest werd 
gezonden — hij weerstond Hem. 

Derhalve in elk deel van 's menschen geschiedenis, 
op iedere bladzijde, j a , in eiken regel van die geschiede
nis lezen wij de geheele verdorvenheid van den mensch, 
zijne volkomene vervreemding van God. Op de meest stel
lige wijze wordt ons geleerd, dat de mensch, aan zichzelven 
overgelaten, nimmer zich tot God kon of wilde wenden, 
hoewel hij er voorzeker toe verplicht is , en dat hij nooit 
werken der bekeering waardig kan voortbrengen E n , in 
Volmaakte overeenstemming hiermee, leeren wij uit de ge
lijkenis van het groote avondmaal, in Lukas 14, dat niet een 
enkele van de oorspronkelijk genoodigde gasten aan de tafel 
zal worden gevonden. Allen, die daar aanzitten, zijn i n g e 
b r a c h t , of g e d w o n g e n om binnen te komen. Niemand 
zou komen, indien hij aaji zichzelven overgelaten werd. 
De genade, de genade alleen moet hem dwingen; en 
dit doet zij , geprezen zij Gods Naam tot in eeuwigheid! 

Maarj aan den anderen kant, gaat de plechtige en 
ernstige waarheid van 's menschen verantwoordelijkheid 
hiermee hand in hand, en wordt ons met evenveel kracht 
en helderheid in de Schrift geleerd. In het paradijs, 
onder de wet en in het evangelie wordt de mensch be
handeld en aangesproken als een verantwoordelijk wezen; 
want dit is hij ontwijfelbaar. En bovendien zijne verantwoor
delijkheid wordt, in ieder geval, bepaald door zijne 
voorrechten. Zoo wordt in het begin van den brief aan 
de Eomeinen de heiden beschouwd als zijnde zonder wet, 
maar verantwoordelijk om naar het getuigenis der schep
ping te luisteren, 't geen hij niet gedaan heeft. De Jood wordt 
beschouwd als onder de wet zijnde, verantwoordelijk om 
de wet te houden, wat hij niet heeft gedaan. In hoofd-
Stuk 11 zien wij de Christenheid, verantwoordelijk 
om in de goedertierenheid van God te blijven, wat zij 
niet gedaan heeft. En in 2 Thess. 1 lezen wij, dat 
de genen, die het evangelie van onzen Heer Jezus Chris
tus niet gehoorzaam zijn, tot straf zullen lijden het 

7* 
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eeuwig verderf. Eindelijk doet de Apostel in Hebr. 2 de 
ernstige vraag: „Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij 
op zoo groote zaligheid geen acht geven ?" 

De heiden zal niet op denzelfden grond geoordeeld 
worden als de Jood; en de Jood niet naar denzelfden 
maatstaf als de naam-christen. Met ieder zal worden 
gehandeld naar het standpunt, waarop hij stond, en naar 
het licht en de voorrechten, hem geschonken. Er zullen 
weinige en vele slagen gegeven worden, gelijk ons in 
Luk. 12 geleerd wordt. Het zal voor sommigen verdrage-
lijker zijn dan voor anderen, zooals wij in Matth. 11 
lezen. De Rechter der gansche aarde zal recht doen; 
maar de mensch is verantwoordelijk; en zijne verant
woordelijkheid wordt bepaald door het licht en de voor
rechten, hem geschonken. Allen worden niet in één bundel 
te zamen gevat, als stonden zij allen op denzelfden bodem. 
Integendeel, men vindt daar de meest strenge onder
scheiding ; en niemand zal gestraft worden voor het ver
onachtzamen van voorrechten, of het verwerpen van 
licht, hem niet geschonken. Maar het feit zelf, dat er 
een oordeel zijn zal, bewijst, al ware er geen enkel 
ander bewijs, dat de mensch verantwoordelijk is. 

En wiens verantwoordelijkheid is de zwaarste? Onge
twijfeld van hem, die het evangelie van Gods genade 
verwerpt en met voeten treedt. Het evangelie brengt ons 
de volheid van Gods genade. Al wat in God is, wordt 
in het evangelie ontvouwd. De liefde van God, het 
kostbare werk en de heerlijke persoon van den Zoon, de 
getuigenis des Heiligen Geestes. God wordt in het evan
gelie gezien in de wonderschoone bediening der verzoening, 
alle zondaren smeekende zich met Hem te laten verzoenen. 
Niets kan dit overtreffen. Het is de hoogste en volledigste 
ontvouwing van Gods liefde en genade; en daarom 
brengen allen, die haar verwerpen, het verschrik
kelijkst oordeel over zichzelven. Die de getuigenis der 
s c h e p p i n g verwerpen, zijn schuldig. Die de w e t ver
broken hebben, zijn nog schuldiger; maar die Gods 
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onuitsprekelijke g e n a d e hebben veracht, zijn het schul-
digst van allen. 

Werpt men mij tegen, dat men toch onmogelijk 
deze twee dingen met elkander in overeenstemming kan 
brengen: 's menschen machteloosheid en 's menschen ver
antwoordelijkheid , dan antwoord ik, dat dit ook geenszins 
de taak van den mensch is. Wij behoeven deze dingen 
niet in overeenstemming te brengen, God heeft dit voor 
ons gedaan door ze in zijn eigen, eeuwig Woord naast 
elkaar te plaatsen. Het is onze plicht ons te onderwerpen 
en te gelooven, en niet te redeneeren. Indien wij luisteren 
naar de gevolgtrekkingen en redeneeringen onzer eigen 
harten, of naar de leerstellingen der godgeleerden, dan 
zullen wij altijd in verwarring zijn; maar als wij ons 
eenvoudig buigen voor de Schrift, dan zullen wij de 
waarheid kennen. De mensch moge redeneeren en rebel-
leeren; maar de vraag is: of de mensch God, of dat God 
den mensch zal oordeelen ? Is God souverein of niet ? 
Indien de mensch in het oordeel zit voor God, dan is 
God geen God meer. „O mensch! wie zijt gij, die tegen 
God antwoordt?" 

De moeielijkheid ten opzichte van de kwestie der kracht 
of der verantwoordelijkheid ontstaat eenvoudig uit onkunde 
omtrent den waren toestand, waarin wij ons bevinden, 
en uit gebrek aan volkomene onderwerping aan God. 
Iedere ziel, die in een goeden zedelijken toestand zich be
vindt, zal gewillig hare verantwoordelijkheid, hare schuld, 
hare machteloosheid, en de rechtvaardigheid van Gods oor
deel erkennen, en tevens, dat, indien God in Christus zijne 
genade niet geopenbaard had, zij noodzakelijk en onher
roepelijk moest verdoemd worden. Ieder, die dit niet erkent 
uit den diepsten grond zijns harten, kent zichzelven niet, 
en plaatst zich in het oordeel tegenover God. 

Laat ons een voorbeeld nemen. Zeker iemand is mij 
duizend gulden schuldig; doch door zijn buitensporig en 
onzedelijk leven stelt hij zich buiten staat om mij te be
talen. En niet alleen is hij onmachtig, maar ook onwillig 
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om te betalen. Hij heeft volstrekt geen lust om mij te 
betalen, zelfs geen lust om iets met mij van doen te 
hebben. Als hij mij in de verte op straat ziet, dan slaat 
hij een zijstraat in, om mij niet tegen te komen. Is hij 
verantwoordelijk, of niet? En ben ik niet gerechtigd om 
hem een proces aan te doen ? Of ontslaat zijne onbe
kwaamheid van mij te betalen hem van zijne verantwoor
delijkheid tegenover mij? 

En nog meer, ik zend een dienstknecht tot hem met 
een vriendelijke boodschap; en hij beleedigt dien. Ik zend 
een ander; en hij slaat hem. Ik zend mijn zoon om hem 
te smeeken tot mij te komen, zich als mijn schuldenaar 
te erkennen en zijne schuld te belijden, met de toezeg
ging dat ik hem dan niet alleen zijne schuld wil kwijt
schelden, maar hem deelgenoot wil maken van alles wat 
ik heb. Doch hij beleedigt mijn zoon op alle mogelijke 
wijzen > doet hem allerlei smaadheden aan, en vermoordt 
hem ten slotte. 

Dit alles is slechts een zwak voorbeeld van den wer-
kelijken toestand der dingen tusschen God en den zondaar, 
en nogtans redeneeren sommigen over de onrechtvaardig
heid van God om den zondaar verantwoordelijk te stellen. 
Dit is een ontzettende dwaling. Er is niet een enkele ziel 
in de hel, die eenige moeielijkheid omtrent dit punt zal 
hebben. En in den hemel, natuurlijk, nog minder. Allen, 
die in de hel zullen zijn, zullen erkennen, dat zij de 
rechtvaardige vergelding van huune daden ontvangen; en 
allen, die in den hemel zullen zijn, zullen zich schuldenaars 
weten van Gods oneindige genade. De eersten zullen 
hunne eeuwige ellende aan zichzelven te wijten hebben; 
de laatsten zullen God danken voor zijne onuitsprekelijke 
genade, hun bewezen. Geve de Heer ons een eenvoudig 
oog, dan zal ook in dit opzicht ons geheele lichaam, 
verlicht zijn. 
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Aanteekeningen op het Evangelie 
van Johannes. ^ 

Het Evangelie van Johannes is niet alleen in vorm, 
maar in inhoud geheel verschillend van de drie andere 
Evangeliën, wat reeds terstond duidelijk is, daar Christus 
hier reeds van het begin af v e r w o r p e n i s , terwijl wij 
in de andere Evangeliën de g e s c h i e d e n i s zijner ver
werping vinden. Daar wordt Christus aan de Joden voor
gesteld om aangenomen te worden, hier daarentegen zien 
wij Hem door de Joden verworpen; nogtans wil Hij, 
trots alles, zijne schapen hebben, en daarom spreekt 
Johannes reeds dadelijk van de uitverkiezing. Johannes 
stelt ons Christus voor in de heerlijkheid'zijns Persoons, 
en niet, zooals de drie andere Evangelisten, in zijne amb
ten als Messias, Profeet en Zoon des menschen. 

Het onderscheid tusschen de geschriften van Johannes 
en die van Paulus is, dat Johannes God voor den 
mensch stelt, Paulus daarentegen den mensch voor God 
in den hemel. 

Hoofdstuk I. — Wat Christus als Persoon is, vinden 
wij van vs. 1—5, wat Hij werd in deze wereld van vs. 14. 
Hij wordt h e t W o o r d genoemd, omdat Hij de uitdruk
king is van het wezen Gods. 

Dit Evangelie begint vóór Genesis. Toen het begin 
aanving, was het Woord, dat is derhalve van eeuwigheid. 
Hij bestond reeds, toen er een begin gemaakt werd. Hij 
was bij God, en Hij was God. Derhalve een afzonderlijk 
persoon, en zelf God. In zijn bestaan is Hij eeuwig, in 
zijne natuur goddelijk, als persoon onderscheiden. Hij is 
de Schepper van alle dingen. Al wat bestaat, in hemel 
en op aarde, is door Hem geworden. Doch niet alleen 
zijn alle dingen door Hem gemaakt, maar in Hem was 
het leven. Dit kan van Hem alleen gezegd worden. In 

(*) Deze aanteskeningen zijn gemaakt op de conferentie met den heer 
Darby, in Juni van dit jaar te Dillenburg. 
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Jezus is het leven, de geloovige heeft het leven. Dit leven 
was het licht der m e n s c h e n , niet der engelen noch 
der duivelen. God had in m e n s c h e n een welbehagen. 
Naar Gods raadsbesluit en gedachten waren de men-
s c h e n k i n d e r e n reeds vóór de grondlegging der wereld 
de vreugde van Christus, (zie Spr. 8.) — Dit licht nu 
scheen in de duisternis. Waar licht komt, verdwijnt de 
duisternis. Hier is dit zoo niet De duisternis is en blijft, 
omdat de mensch boven alle begrip boos is, doch het 
licht schijnt in haar midden, en de duisternis begrijpt het 
licht natuurlijk niet. 

God heeft niet alleen getuigenis gegeven van het 
licht, maar Hij heeft het licht zelf gezonden. Dit was het 
waarachtige licht, hetwelk, komende in de wereld, een 
iegelijk mensch verlicht, (vs. 9.) Gelooven dan allen? 
O , neen! de zon schijnt voor alle menschen, doch als 
men blind is, ziet men haar licht niet. 

In vs. 11 wordt Christus reeds als verworpen door de 
Joden beschouwd. Johannes ziet alles uit dit oogpunt. 
Daarom spreekt hij hier van de verkiezing — niet van 
de verkiezing der gemeente als zoodanig, maar over de 
persoonlijke verkiezing als kinderen Gods. Paulus spreekt 
van de gemeente, Johannes van de familie Gods. De 
geloovigen zijn leden van ééne familie, maar zij zijn ook 
te zamen één lichaam. Die Hem aangenomen hebben, 
heeft Hij de macht of' het recht gegeven kinderen Gods 
te worden, en zij zijn daadwerkelijk uit God geboren. 

Het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons 
gewoond, vol van genade en waarheid; dit is de groote 
gebeurtenis, de bron van alle zegeningen voor ons, de 
uitdrukking van de oneindige liefde van God. En Hij is 
meer dan licht, Hij is de uitdrukking van alles wat God 
ïs in genade, geduld, barmhartigheid en liefde, en dat jegens 
zondaars. Daarom was zijne heerlijkheid, die Hij openbaarde, 
een heerlijkheid als des eeniggeborenen van den Vader. 

Uit zijne volheid ontvangen wij genade voor genade, 
dat i s : overvloedige, voortdurende genade. 



105 

De wet werd door Mozes g e g e v e n als de uitdrukking 
npn hetgeen een mensch op aarde zijn moet, wat evenwel 
niemand is of zijn kan. De genade en de waarheid daar
entegen is door Jezus Christus g e w o r d e n ; want die 
waren in Hem voorhanden. Den waren toestand aller 
dingen brengt Hij aan het licht, en Hij heeft de genade, 
die voor dien toestand past. 

De eeniggeboren Zoon is in den schoot des Vaders; 
dit drukt de gemeenschap uit , die Hij met den Vader 
heeft, en de betrekking, waarin Hij tot den Vader 
staat. En God, die nooit door iemand gezien is , wordt 
ons door'Hem verklaard. 

In het begin vinden wij den Persoon des Heeren; van 
vs. 19—34 Christus als Lam Gods en gedoopt met den 
Heiligen Geest. Johannes getuigt van Hem, niet als 
den Messias, maar als het Lam Gods, naar de gansche 
uitgestrektheid van het werk, dat Hij volbracht heeft. 
Zie, het Lam Gods, dat de zonde — niet de zonden — 
der wereld wegneemt. Eenmaal zal de zonde geheel ver
dwenen zijn van de wereld. Dit is het eindresultaat van 
het heil, door Jezus aangebracht. In het paradijs was 
onschuld, r,u is de zonde er, eenmaal zal de zonde geheel 
weg zijn; want in den nieuwen hemel en op de nieuwe 
aarde woont de gerechtigheid. E r is hier geen spraak van de 
zonden der meuschen, maar van de zonde als een macht, 
die op aarde heerscht. — Gerechtigheid is meer dan 
onschuld. Onschuld kan verloren gaan, en is verloren 
gegaan — gerechtigheid niet, omdat het offer van Chris
tus altijd voor God is. 

Het Woord was mensch geworden, en als mensch ont
ving Hij den Heiligen Geest, welke op Hem bleef. Hij 
werd door den Vader verzegeld. En als mensch, met den 
Heiligen Geest vervuld, zou Hij met den Geest doopen. 

Voor de eerste maal vinden wij hier de Drieëenheid 
geopenbaard. Wel vinden wij in het Oude Testament de 
werkzaamheid des Geestes, die zelfs reeds bij de schep
ping bezig was, en hooren wij van den Zoon spreken; maar 
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eerst hier vinden wij de o p e n b a r i n g der drie personen 
in de Godheid. De Zoon staat als mensch op de aarde, 
de Vader getuigt van Hem, en de Heilige Geest daalt 
op Hem neer. 

Vs. 35—52. Jezus is op aarde het middelpunt vdor 
allen; geen mensch, hoe hoog geplaatst en voortreffelijk 
ook, kan dit zijn. Om Jezus scharen zich allen, en Hij 
wijst ze niet af, integendeel Hij trekt ze tot zich. Dit is 
een zeer gewichtig beginsel, en het andere, van niet 
minder gewicht, is, dat de geloovigen Jezus navolgen. 
Hij heeft een weg voor ons in deze wereld gebaand. In 
het paradijs behoefde dit niet; de mensch had slechts 
rustig daar te blijven; want waar alles in orde is, be-
behoeft geen weg gebaand te worden. In de wereld 
evenwel moet een weg worden gebaand, omdat daar alles 
slecht en verdorven is. Jezus vond geen weg in de we
reld , maar Hij baande er een; en wij behoeven Hem 
slechts te volgen op dien door Hem gebaanden weg. 

Johannes, vervuld van de heerlijkheid van Christus, 
zegt onwillekeurig, als het ware tot zichzelven: „Zie, 
het Lam Gods." Wat de getuigenis van Johannes om
trent Jezus niet had bewerkt, dat bewerkt deze uiting 
des harten. Johannes' discipelen volgen Jezus na. 

Nathanaël is een voorbeeld van Israëls^gerblijfsel. Hij 
was vol vooroordeelen, maar oprecht. ÏÏ$P belijdt den 
Heer naar Psalm 2 in zijne joodsche voorrechten als 
den Zoon Gods, als den Koning Israëls. De Heer haalt 
evenwel den 8sten Psalm aan, waar Hij als Zoon des 
menschen wordt voorgesteld, aangezien de Joden hunnen 
Koning verworpen hadden. Die Jezus als Messias hadden 
erkend, zouden grootere dingen zien dan deze; zij zouden 
Hem zien als den Zoon des menschen. • 

De engelen zijn dienaars der menschen, daar Christus 
mensch is geworden. Dit is reeds nu het geval. Jezus 
werd door de engelen gediend; en de engelen worden 
ten dienste der heiligen uitgezonden. (Hebr. 1.) Tn het 
duizendjarig rijk zal dit volkomen vervuld worden. 
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De hemel geopend. Dit heeft niet plaats gehad, voor
dat Jezus, de Zoon Gods, als een gehoorzaam mensch , 
zonder zonde, hier op aarde was. Er was vroeger een 
volk van God op aarde, in welks midden Jehovah woonde; 
er waren uitverkorenen, die door Jehovah geleid werden; 
maar nimmer was er een mensch op aarde, op wien Gods 
oog met volkomen welgevallen kon rusten. Die mensch 
was Jezus, en de hemelen openden zich. Vier malen lezen 
wij in het Nieuwe Testament, dat de hemelen zich openen; 
en bij alle vier de gelegenheden is Jezus het voorwerp. 
In Matth. 3 openen zich de hemelen, en de Heilige 
Geest daalt op Hem neder; hier zijn de hemelen geopend, 
en de engelen komen om Hem te dienen; in Hand. 7 
is de hemel geopend, en ziet Stefanus den verheerlijkten 
Zoon des menschen aan Gods rechterhand; en in Openb. 19 
komt de Heer uit den hemel om het gericht uit te 
oefenen. In Stefanus zien wij den hemel geopend voor 
ons. De verheerlijkte Jezus staat gereed zijnen getrouwen 
getuige in den geopenden hemel op te nemen. Het onder
scheid tusschen ons en Jezus is evenwel belangrijk. Zoo
wel op aarde als in den hemel is Hij het voorwerp der 
betrachting en der vereering, terwijl Hij-zelf geen voor
werp heeft. Toen Hij op aarde was, zagen de bewoners 
des hemels vol vreugde op Hem neer, en kwamen om 
Hem te dienen; nu Hij in den hemel verheerlijkt is , 
zien de geloovigen op Hem, en buigen zich voor Hem neer. 

Hoofdstuk I I geeft ons een voorstelling van het duizend
jarig rijk in zijn twee deelen: het huwelijk van Jezus 
met Israël, en het oordeel óver de Joden. 

Er is een bruiloft in Galiléa. Jezus is daar; en het 
water der reiniging wordt in den wijn der vreugde voor 
de bruiloft veranderd. Daarna reinigt Jezus den tempel 
te Jeruzalem, 4^ar Hij gericht uitoefent over allen, die 
dien tempel ontheiligden. Zoo zal de Heer in het duizend
jarig rijk handelen. 

Hoofdstuk I I I . — Nicodemus komt des n a c h t s , want 
zoodra de mensch verstaat, dat er iets goddelijks is, 
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vreest hij de wereld. „De vriendschap der wereld is 
vijandschap tegen God." 

Nicodemus had behoefte aan licht. Hij had gezien, dat 
de waarheid in Jezus is, en hij verlangde haar te kennen. 
Hij zegt tot Jezus: „Wij weten, dat gij een leeraar zijt 
van God gekomen." Tot deze overtuiging was hij gekomen 
door het zien van de wonderen van Jezus. Anderen 
hadden die wonderen ook gezien, maar zij kwamen niet, 
omdat zij geen behoefte hadden. De Heer stelt Nicodemus 
de waarheid voor, om hem daarna tot de genade te 
leiden. 

De mensch deugt niet; en niet alleen de mensch in 
't algemeen, maar zelfs de mensch onder de beste om
standigheden geplaatst, zooals de Joden. Daarom moet 
hij opnieuw geboren worden. De oude mensch moet niet 
verbeterd worden; er moet een nieuwe mensch komen. 

Twee dingen zijn er noodig: geboren te worden uit 
water en uit den Geest. Het water — zinnebeeld van 
het Woord door de kracht des Geestes — reinigt het 
hart , en verandert de neigingen, en doet het geweten 
ontwaken; en de Geest deelt een nieuwe natuur mede. 
In zedelijk gezicht wordt de mensch gereinigd door Gods 
Woord, toegepast door de kracht des Heiligen Geestes. 
Dit Woord oordeelt alles, en werkt nieuwe gedachten 
en neigingen in ons. Uit de zijde van Christus vloot 
bloed en water. Hij kwam door water en bloed, in de 
kracht der reiniging en der verzoening. Hij heiligt de 
Gemeente, haar reinigende door het bad des waters door 
het woord. Maar ook een nieuwe natuur is noodig. Deze 
geeft de Geest. „Wat uit vleesch geboren, is vleesch, 
wat uit den Geest geboren, is geest." Zonder dit kan 
men het koninkrijk Gods ingaan noch zien. 

Nicodemus, als een leeraar in Israël, had deze dingen 
kunnen weten, daar zij in het Oude Testament, in 
Ezech. 36, geleerd worden. Hij verstond ze evenwel niet. 
Welnu, zegt de Heer: „Indien ik ulieden de aardsche 
dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij ge-
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Joöven, indien ik ulieden de hemelsche zou zeggen." 
De a a r d s c h e dingen zijn de dingen, die aan de Joden 
geopenbaard zijn; de h e m e l s c h e dingen hetgeen Hij 
openbaart, die uit den hemel is. Nam men de aardsche 
dingen niet aan, zoo kon men onmogelijk de hemelsche 
verstaan. En deze hemelsche dingen kan men alleen leeren 
bij Jezus, want die is uit den hemel nedergekomen, en 
was, naar zijne Godheid, in den hemel op hetzelfde 
oogenblik, dat Hij als mensch op deze aarde wandelde: 
de Zoon des menschen, die in den hemel is. 

In vs. 14—16 vinden wij het kruis van twee kanten 
beschouwd. Ten eerste: de n o o d z a k e l i j k h e i d d e s 
k r u i s e s : de Zoon des menschen m o e t verhoogd worden; 
ten tweede , d e l i e f d e d e s k r u i s e s : alzoo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij zijnen e e n i g g e b o r e n 
Zoon gegeven heeft. Daar de mensch Gods getuigenis 
verwierp, zoo bewees hij onbekwaam te zijn om het heil 
van boven te ontvangen. Hij moest gekocht en zijne 
zonde verzoend worden. En Jezus had, in genade, op 
zich genomen, dit te doen. Doch tevens is Hij de on
uitsprekelijke gave Gods. En zoodra er van de onuit
sprekelijke gave Gods spraak is , worden de belofte en 
de wegen Gods met de Joden overschreden. „Want God 
heeft zijnen Zoon niet gezonden in do w e r e l d , opdat 
Hij de wereld veroordeelen zou, maar opdat de wereld 
docr Hem zou behouden worden." Nogtans is de behoude
nis door het geloof. Die in den Zoon gelooft, wordt 
niet geoordeeld; zijn toestand is hierdoor beslist. Die 
niet gelooft, is aireede geoordeeld; door niet te 
gelooven, heeft hij den toestand, waarin hij tegenover 
God staat, geopenbaard. God zond het licht in de wereld, 
en de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het 
licht. Is dat geen rechtvaardige oorzaak voor hunne 
veróordeeling ? 

Van vs. 22 af vinden wij het onderscheid tusschen het 
standpunt, waarop Johannes en dat, waarop Jezus stond. 
De een is de vriend des bruidegoms, en leeft slechts 
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voor Hem; de ander is de bruidegom zelf, wien alles 
toebehoort. De een was een mensch van de aarde, hoe 
groot hij ook was als profeet door God gezonden; de 
ander was uit den hemel, en stond boven allen. Hem 
behoort de bruid; en de vriend des bruidegoms, welke die 
stem hoort, is verblijd. Schoon is dit getuigenis van 
Johannes. De nabijheid van Jezus maakt nederig; in zijne 
tegenwoordigheid kan niemand hoogmoedig zijn. En de 
ziel, die dicht bij Jezus is, verblijdt zich, dat Jezus 
alles is , en meer en meer wordt. „Hij moet wassen, maar 
ik minder worden." 

Die uit de aarde is j (vs.: 31.) is Johannes. — Het 
getuigenis van Johannes had betrekking op a a r d s c h e 
dingen; Jezus was van den hemel, en getuigde van 
h e m e l s c h e dingen, van hetgeen Hij gehoord en gezien 
had. Niemand nam evenwel zijne getuigenis aan, want 
de mensch is niet van den hemel. Zoodra men zijne ge
tuigenis aannam, dan verzegelde men, dat God waarachtig 
is <, want Hij getuigde van G od, en sprak de woorden Gods. 

Vs. 35 en 36 zijn woorden van Johannes den Evan
gelist: eri niet van Johannes den Dóoper. 

In vs. 24 lezen wij; „Want Johannes was nog niet in 
de gevangenis geworpen." De eigenlijke dienst van Jezus 
begint eerst, nadat Johannes in de gevangenis geworpen 
was, zoodat hoofdst. 3 een soort van inleiding is tot den 
arbeid van Jezus. 

Hoofdstuk IV. — Jezus verlaat Judéa en gaat naar 
Galiléa. De Joden hadden Hem verworpen; Jezus ver
laat hen, en openbaart zich op een andere wijze. Dit is 
een van de karaktertrekken van Johannes' Evangelie. 
Jezus is van den beginne af verworpen. „Hij kwam tot 
het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen." 
Vandaar dat de verhouding tusschen God en de menschen 
hier geheel veranderd is. God wordt als V a d e r geopen
baard, en de V a d e r zond zijnen Zoon, en handelt 
in genade. 

Jezus zit moede en dorstig bij Jakobs fontein. Hij is 
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ons in alles gelijk geworden. Hoewel Hij de Schepper 
was, zoo had Hij geenjmddel_om^^^enjoxgtje^t^y^n. 
Als mensch is Hij van deze arme, schuldige vrouw afhan
kelijk; en Hij vraagt haar om een weinig water voor 
Hem te putten. 

Jezus wist, waarom Hij daar zat. Die arme vrouw te 
redden was zijn doel; de volbrenging van Gods wil zijne 
spijze. Daarom zond Hij zijne discipelen weg; Hij wilde 
met haar a l l e e n zijn. Op een ongewoon uur kwam zij, 
omdat zij zich schaamde met de andere vrouwen naar de 
bron te komen. H ij schaamde zich niet, om met haar 
te spreken en haar aan te raken. Den melaatsche kon 
Hij aanraken, zonder zelf besmet te worden. 

De vrouw is een treffend voorbeeld van de waarheid, 
dat de natuurlijke mensch "Riet verstaat de dingen, die 
des Geestes Gods zijn. Al,wat Jezus zegt, is haar onbe
grijpelijk, Hare gedachten gaan niet yerder dan deze 
aarde en het water uit Jakpbs fontein. Totdat, de Heer 
haar geweten: aanspreekt," blijft zij ongevoelig voor de 
waarheid. Dan echter verandert alles. Zoodra het geweten 
voor God komt, verstaat men God, en weet men, dat 
het God is, die spreekt, en niet alleen, dat hetgeen ge
zegd wordt, waar is. Toen Jezus haar gezegd had, wie 
zij was, en wat zij gedaan had, zegt zij niet: „Het is alles 
waar, wat gij zegt;" maar zij zegt: „Ik zie, dat gij een 
profeet zijt." Niet het woord des Heeren alleen, maar 
zijn Persoon wordt door haar erkend. 

Het verstand kan God niet begrijpen, anders zou God 
geen God meer zijn; maar als het geweten voor God is, 
dan gevoelt men, dat God er is , en dat Hij spreekt. 

In vs. 10 zegt de Heer: als gij God kendet, die geeft, 
en mij, die de Zoon van God ben, en toch als een moede, 
dorstige vreemdeling hier neerzit, dan zoudt gij vertrou
wen tot mij hebben, en van mij water hebben begeerd. 
De openbaring van Gods liefde wekt vertrouwen in het 
hart, en geeft ons vrijmoedigheid tot Hem te komen. 

De Samaritanen wisten niet wat zij aanbaden; want 
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de zaligheid is uit de Joden; die zijn het volk Gods. 
Maar God zette nu alle onderscheid ter zijde. Noch op 
den berg Gerizim, noch te Jeruzalem zou men den Vader 
aanbidden. God is een geest, en die Hem aanbidden, 
moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid. De 
Vader z o e k t zulke aanbidders — aanbidders, die geeste
lijk zijn, wier aanbidding in; overeenstemming is met de 
natuur van God en van hetgeen Hij geopenbaard heeft. 
Niet langer zou de aanbidding van God een aardsche, 
in vele opzichten zinnelijke aanbidding zijn, met spijs-
offeren en muziekinstrumenten, zooals bij de Joden; maar 
een geestelijke. Ook geen aanbidding zonder kennis' van 
God en van hetgeen Hij geopenbaard heeft, zooals bij de 
Samaritanen; maar een aanbidding in waarheid. — Jeru
zalem en Samaria verdwijnen geheel en al; zij vinden 
geen plaats bij zulk een openbaring des Vaders in genade* 
God verbergde zich niet meer; Hij was volkomen in het 
licht geopenbaard. De volmaakte genade des Vaders 
werkte, om door de genade Hem te openbaren. 

De vrouw verlaat haar watervat, en gaat naar de stad 
om Jezus te verkondigen. De ziel, die vervuld is van 
Jezus, kan alles prijsgeven, wat van de wereld is. Voor 
haar is niets zoo kostelijk en heerlijk dan de Persoon van 
Jezus. En waar die kostelijk is, wenscht men anderen met 
Hem in kennis te brengen. De genade is mededeelzaam. 

Gods wil te volbrengen, was de spijze van Jezus. Als 
een moede reiziger, hongerig en dorstig, zette Hij zich 
neer bij Jakobs fontein; doch de genade-des Vaders aan 
deze arme, schuldige vrouw te openbaren, en haar hart 
gelukkig te maken, verkwikte Hem zóó zeer, dat Hij 
geen behoefte meer had aan spijs en drank. Welk een 
genade voor ons, dat de behoudenis van zondaren, daar 
die is de wil des Vaders, de spijze van Jezus is! 
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Over „gemeenschap." 
(1 Johannes 1.) 

In dit hoofdstuk wordt, onder anderen, gehandeld over 
„gemeenschap;" over gemeenschap met den Vader en met 
zijnen Zoon en over gemeenschap met elkander of onder
linge gemeenschap. Het kan niet ondienstig zijn zich 
daaromtrent door het Woord Gods te laten onderrichten, 
en langs dien weg te weten te komen, öf en hoé wij iii 
gemeenschap wandelen. 

Gewoonlijk verstaat men onder „gemeenschap" het 
gaan met al zijne behoeften, in al zijne omstandigheden, 
tot den Vader, het zoeken bij Hem van al hetgeen er 
noodig is aan licht en kracht in die omstandigheden; 
doch dit kan de gemeenschap niet zijn; want dan zou. er 
alleen gemeenschap mogelijk wezen, naarmate er buiten
gewone behoeften en omstandigheden aanwezig waren; 
terwijl, bij de afwezigheid daarvan, ook geene gemeen
schap zou bestaan. Neen, het gaan met al onze behoeften, 
in alle omstandigheden, tot den Vader is een heerlijk 
voorrecht ons geschonken; doch, hoewel dit voorrecht 
tot de gemeenschap behoort, en er een gevolg van is, is 
het de gemeenschap zelve niet. 

Gemeenschap is ook niet het bewandelen door twee 
personen van éénen weg, het verkeeren van twee personen 
in één huis. Twee personen kunnen met elkander den
zelfden weg bewandelen, en toch verre van elkander ver
wijderd zijn, daarvan bij voorkomende gelegenheden blijk 
gevende door onderlingen strijd en groote verdeeldheid. 
Een heer kan met een knecht, een man zelfs met zijne 
vrouw, in één huis verkeeren; terwijl de heer met den 
knecht nooit vertrouwelijk spreekt over hetgeen zijn hart 
vervult, noch de .man misschien zijne vrouw deelgenoot 
maakt van zijne gedachten en plannen. De dagelijksche 
ondervinding bewijst, hoe in de genoemde gevallen dik
werf' het tegendeel van gemeenschap openbaar wordt. 

Gemeenschap is niet een daad, maar een toestand; zij 
8 



114 

bestaat niet in iets uitwendigs, maar in een gesteldheid 
des harten. Gemeenschap is niet het gaan door twee 
personen van éénen weg, noch het verkeeren van twee 
personen in één huis, noch het zoeken van hulp door 
één persoon bij den ander. Gemeenschap is het hebben 
van dezelfde gezindheid, dezelfde gevoelens, dezelfde 
genegenheden bij den één als bij den ander. Waar twee 
personen overeenstemmen in neigingen en verlangens; 
waar zij door dezelfde drijfveeren geleid, door dezelfde 
dingen in beweging gebracht worden, daar bestaat tus-
schen hen gemeenschap. Gemeenschap is de richting van het 
hart bij twee personen naar éénzelfde voorwerp, het deelen 
door twee personen van éénzelfde natuur, van één leven. 

Gemeenschap is dus niet mogelijk tusschen den zondaar 
met zijne onheilige en God met zijne heilige natuur. De 
één heeft zijn hart gericht naar een geheel ander voorwerp 
dan de ander, en wordt bewogen door dingen, geheel 
tegenovergesteld aan die, welke den anderen bewegen. 
Christus, de Zoon, was de toetssteen daarvan. De Vader 
had al zijn welbehagen in Hem; de mertsch verwierp 
Hem. Hoe zou ook de mensch als zoodanig kunnen open
baren , dat hij dezelfde gezindheid, dezelfde natuur bezit 
als de Vader, daar hij den Vader zelfs niet kent. (Matth. 
11 : 27c-) En niet alleen, dat niemand den Vader kent, 
maar uit en door zichzelven kan niemand tot het ken
nen des Vaders komen. De mensch moge het een en 
ander van God weten, „den Vader" kent niemand, 
en zou niemand kunnen kennen, indien het Hem niet 
behaagd had zich te openbaren. Door „openbaring" van 
de zijde des Vaders is het mogelijk gemaakt, dat iemand 
den Vader leert kennen. Het eeuwige Leven was bij den 
Vader, en h e t is g e o p e n b a a r d , (vs. 2.) Op die wijze 
geopenbaard, dat Johannes van zich en zijne medeapos-
telen getuigen kon: „Wij hebben het gehoord, wij hebben 
het gezien met onze oogen, wij hebben het aanschouwd, 
en onze handen hebben het getast.'' (vs. 1.) Jezus-zelf 
was het geopenbaarde Leven. Zijn persoon, zooals Hij 
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daar op aarde voor de oogen der discipelen stond en 
handelde, was het Leven in al zijne goddelijke volmaakt
heid. Hij kon zeggen: „die Mij gezien heeft, die heeft 
den Vader gezien." Als de Vader zelf op aarde verschenen 
was, zou Hij niet ééne gedachte gekoesterd, niet één 
woord gesproken, niet ééne daad verricht hebhen, anders 
dan de Heer Jezus zulks gedaan heeft. De gezindheid, 
die wij bij Jezus opmerken, was de gezindheid des Vaders; 
de drijfveeren, die Jezus leidden, daardoor werd de Vader 
geleid; de Vader had volmaakt dezelfde gevoelens en 
genegenheden, als die bij Jezus aanschouwd werden. Hoe 
heerlijk, dat het Leven niet beschreven, maar getoond; 
niet aangeduid, maar geopenbaard is! Geopenbaard onder 
een menschelijke gestalte, in menschelijke verhoudingen, 
met menschelijke bewegingen. Het was een mensch, dien 
de discipelen zagen en hoorden; zij konden met Hem 
omgaan en tot Hem spreken; zij konden in zijnen schoot 
aanzitten, (Joh. IS.) eu als het ware de kloppingen van 
zijn hart waarnemen. Tot zóó dicht is het Leven den 
mensch genaderd. De wet b e l o o f d e op zekere voor
waarden het leven aan den mensch; in den Zoon is het 
tot den mensch g e k o m e n . De mensch kende het Leven 
niet; in den Zoon werd het hem geopenbaard. De mensch 
bezat het Leven niet; in den Zoon werd het hem mee
gedeeld. „Dit is de getuigenis," zegt Johannes, „dat ons 
God het eeuwige leven g e g e v e n heeft; en ditzelve 
leven is in zijnen Zoon. Die den Zoon heeft, d i e h e e f t 
h e t l e v e n . " (hoofdst. 5 : 1 1 , 12.) 

Daar dus dit Leven, hetwelk bij den Vader was, 
in d e n Z o o n i s , zoo kan niemand dit Leven kennen, 
zonder den Zoon-zelf te kennen. Dit kennen echter bestaat 
niet in de wetenschap, dat Hij de Verlosser is, maar in 
het ingaan in zijne gedachten en gevoelens, het kennen 
van zijne gezindheid en van de bewegingen zijns harten. 
In dezen weg komt men er toe die gedachten en gevoelens 
te d e e l e n , dezelfde gezindheid te h e b b e n , eenerlei 
beweging des harten te b e z i t t e n ; en alzoo is men in 

8» 
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de gemeenschap met dien Zoon. Deze gemeenschap was 
het heerlijke deel van de apostelen, die „met Hem ge
geten en gedronken" hadden, die in Hem meer gezien 
hadden dan het natuurlijk oog onderscheiden kon; die 
zoodanig door de heerlijkheid en liefelijkheid van zijn 
persoon gehoeid waren, dat zij gedrongen werden, ook 
toen allen Hem verlieten, uit te roepen: „Tot wien zullen 
wij heengaan, gij hebt de woorden des eeuwigen levens!" 

Die gemeenschap moest echter niet hun deel zijn bij 
uitsluiting van anderen. Johannes zegt: (vs. 3.) „Wij v e r 
k o n d i g e n u hetgeen wij gezien en gehoord hebben, 
opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben;" met 
andere woorden: „deze gemeenschap, welke ons deel is , 
kan ook uw deel worden; zooals wij gemeenschap hebben, 
wenschen wij ook, dat gij gemeenschap hebt. De wijze, 
waarop deze o n z e gemeenschap ook de u w e worden 
kan, is, dat wij u v e r k o n d i g e n hetgeen wij hebben 
gezien en gehoord." De voorstelling dus, door de apos
telen , van den persoon van Christus is hetgeen, waardoor 
ook wij in die gemeenschap deelen. 

Hoe heerlijk, dat wij niet achterstaan bij hen, die met 
den Heer Jezus Christus hebben gegeten en gedronken; 
dat ook ons, door de v e r k o n d i g i n g der apostelen, de 
Heer Jezus zóó in levende trekken voorgesteld is, dat 
wij Hem als het ware zien met onze oogen en tasten 
met onze handen; dat wij in die verkondiging niet slechts 
zijne geschiedenis, maar zijn levensbeeld voor onze oogen 
zien treden; dat ook wij met zijne gedachten en gevoelens, 
met zijne gezindheid en hartsbewegingen zóó bekend en 
vertrouwd worden, dat diezelfde gedachten en gevoelens, 
diezelfde gezindheid en bewegingen des harten ook in 
ons overgaan en ons e i g e n worden! Ook wij hebben in 
dezen weg gemeenschap, gelijk de apostelen die hadden. 

En deze onze gemeenschap nu is „roet den Vader en 
met zijnen Zoon Jezus Christus." Door de gemeenschap, 
welke wij met den Zoon hebben, hebben wij tevens ge
meenschap met den Vader; want de Vader heeft geen 
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andere gezindheid, geen andere gevoelens dan de Zoon. 
Die Hem ziet, ziet den Vader, die Hem gezonden heeft. 
(Joh. 12, enz.) Wij hebben gemeenschap met den Vader , 
voornamelijk hierin, dat wij den Zoon liefhebben en 
eeren, zooals de Vader Hem liefheeft en eert. Wij 
hebben eenerlei gedachten met den Vader aangaande den 
Zoon. De wereld kent den Zoon niet, heeft een afkeer 
Tan Hem, en verwerpt Hem. Wij kennen Hem aanvanke
lijk, voelen ons tot Hem aangetrokken, en achten Hem 
begeerlijk boven alles. Er is volkomene overeenstemming 
tusschen den Vader en ons met betrekking juist tot dien 
Zoon, die de proefsteen voor allen is. Wat de Vader 
aangaande den Zoon verklaarde, dat Hij al zijn welbe
hagen in Hem had, dat verklaren wij ook van ganscher 
harte. Hij , die het voorwerp voor het harte des Vaders 
was van eeuwigheid, is ook het voorwerp voor ons hart 
geworden. De Vader en wij ontmoeten elkander in dien 
Zoon. Welk een onuitsprekelijke genade ligt hierin! Dat 
is oneindig meer dan persoonlijke behoudenis en vergeving 
van zonden. Dat is het hoogst genot van zaligheid. „Deze 
dingen schrijven wij u , " zegt Johannes, „opdat uwe 
blijdschap vervuld zij." (vs. 4.) Als wij deze dingen ver
staan , is onze blijdschap v e r v u l d , dat wil zeggen: aan 
die blijdschap kan niets meer toegevoegd, zij kan niet 
grooter gemaakt worden. Hoe zou dit ook mogelijk zijn! 
Wat zou — nu wij gemeenschap hebben met den Vader 
en met zijnen Zoon — ons nog daarboven kunnen geschon
ken worden? Wanneer het allergrootste en allerhoogste 
ons deel is , kan niemand ons meer iets daarbij verleenen, 
hetwelk onze blijdschap vermeerderen zou. 

Geliefde lezers! hoe is het met u in betrekking tot 
deze dingen ? Kent gij ook die volle blijdschap, welke het 
hart doorstroomt bij het deelen van de gevoelens en de 
gezindheid van den Vader en van zijnen Zoon? Is daar 
fttsschen u en Hen gemeenschappelijkheid van denken en 
tlftehten, en is het dat, wat uwe blijdschap vol maakt? 
Wordt gij steeds meer gevormd naar het levensbeeld, 
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hetwelk gij in Christus voor u hebt, en doet zulks uwe 
vreugde stijgen? Ziet den Apostel Paulus, vroeger een 
vijand en vervolger van Christus in de Zijnen, hoe hij later 
aan de geloovige Filippensen schrijven kan: „God is 
mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met 
i n n e r l i j k e b e w e g i n g e n v a n J e z u s C h r i s t u s . " 
(Fil. 1 : 18.) Hoe is die man inwendig omgezet! Hoe 
openbaart hij een geheel ander leven dan voorheen! Vroe
ger bewegingen in s t r i j d m e t Jezus Christus — thans 
de bewegingen v a n Jezus Christus. Dat was éénzelfde 
persoon, maar die gemeenschap had gekregen met den 
Vader en met zijnen Zoon. Hetzelfde hart , dezelfde 
gevoelens, die Jezus Christus had, bezat hij. Juist zooals 
Jezus Christus gezind was, was hij gezind; zooals Jezus 
Christus verlangde naar de geloovigen, zóó verlangde 
hij naar hen. Daar zien wij, hoe de gemeenschap — het 
gemeenschappelijk bezitten van dezelfde gezindheid en 
gevoelens — niet maar een spreekwijze, maar een wer
kelijkheid is. Maar deze Paulus kon ook zeggen: „voor 
mij te leven is Christus." Voor hem bestond het leven 
in Christus; wat hij in het vleesch leefde, dat leefde hij 
door het geloof des Zoons van God; buiten Christus 
bewoog zich voor hem het leven niet, en was er voor 
hem niets dan dood. 

Zoo is het in b e g i n s e l ook bij allen, die tot de 
gemeenschap met den Vader gebracht zijn. Voor hen ligt, 
buiten Christus, alles in den dood, en is alles duisternis. 
God daarentegen is een Licht, en gansch geen duisternis 
is in Hem. Daarom is het dan ook onmogelijk gemeen
schap met Hem te hebben, die een Licht is , en tevens 
in de duisternis te wandelen. Duisternis en licht kunnen 
niet vereenigd worden. Waar het licht komt, moet de 
duisternis wijken. Het voorgeven van gemeenschap met 
Hem te hebben, terwijl men tegelijkertijd in de duisternis 
wandelt, is een louter „zeggen," en bevat geen wezenlijk
heid. Hoe zou ik ook het leven Gods kunnen bezitten, 
dat leven, 't welk in Christus zijne vreugde vindt, en mij 



119 

tegelijkertijd vermaken in de dingen der wereld! Genoegen 
te smaken in die wereld, welke Christus verwerpt, en 
tevens Christus-zelf dierbaar te achten, dit kan niet samen
gaan. De wereld wordt geregeerd door den vorst der 
duisternis; duisternis en zonden behooren bijeen; de 
natuurlijke mensch heeft de duisternis liever dan het licht, 
Ó|mdat zijne werken boos zijn; in deze dingen openbaart 
zich het leven buiten God. Die echter gemeenschap met 
Hem heeft, omdat hij het leven van God bezit, is uit 
de duisternis overgegaan tot het licht; de duisternis — 
het gebied der zonde — is niet meer de sfeer, waarin hij 
zich beweegt. Hij wandelt daar niet meer, dewijl hij een 
kind des lichts is. Hij wandelt in het licht, gelijk God 
in het licht is. (vs. 7.) Onuitsprekelijke genade, te wan
delen daar, waar God is, in het licht. De zondaar, door 
het werk van Christus verlost, is niet alleen gereinigd 
van zonden, bevrijd van schuld, gered van de hel; maar 
dewijl Christus, die geen zonde gekend heeft, tot zonde 
voor hem is gemaakt aan het kruis, is hij geworden 
gerechtigheid Gods in Christus. Het werk van Christus 
aan het kruis had niet alleen de strekking en de kracht 
om mijne zonden weg te nemen; maar God is door dat
zelfde werk, ten opzichte van mijne zonde, volkomen 
verheerlijkt; en Hij heeft er daarom behagen in gevonden 
dien Christus te kronen met eer en heerlijkheid aan zijne 
rechterhand. Die verheerlijking van Christus door God is 
de gerechtigheid Gods, waardoor Hij erkent de gansche 
volheid der waarde van het werk des kruises. En dewijl 
Christus was als ik aan het kruis, (namelijk: zonde) zoo 
ben ik thans als Christus, aan Gods rechterhand (name
lijk: gerechtigheid Gods.) De eindpaal van mijn werk was 
voor Christus het kruis — de eindpaal van Christus' werk 
is voor mij de heerlijkheid Gods. 

Ben ik nu in 'Christus de gerechtigheid Gods gewor
den , dan laat het zich verklaren, dat ik niet maar te 
nauwernood hoop kan voeden eenmaal zalig te worden, 
maar dat ik zijn kan waar God is; j a , dat ik mij daar 
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volkomen in rust gevoel, dat er niets is, hetwelk mij 
daar bestraft of verwijt. Ik werp maar niet uit de verte 
een hoopvollen, doch schuchteren blik naar het licht; 
maar ik voel mij op mijn gemak in het licht, ik wandel 
in het licht. Het licht zegt mij niet, wat ik door m ij n 
w e r k geworden ben: een doemwaardig scfiepsel (het kruis 
heeft mij dat gezegd;) maar het licht maakt openbaar, 
wat ik door h e t w e r k v a n C h r i s t u s geworden ben, 
namelijk: gerechtigheid Gods in Hem. Als van den troon 
Gods uitgaan bliksemen en donderslagen en stemmen, 
blijven de ouderlingen rustig zitten op de vierentwintig 
tronen, die den troon des oordeels omgeven. (Openb. 4.) 
Het is mijne vreugde, zooals het mijn recht is, in het 
licht te wandelen. J a , ik voel mij juist daar, en daar 
alleen, op mijne-plaats. Ik behoor daar te huis, natuur
lijk alleen door het werk van Christus, hetwelk God 
uitermate verheerlijkte; maar het is niettemin de plaats, 
waar ik, door de onnaspeurlijke heerlijkheid der genade 
Gods, zonder eenige de minste vrees, kan verkeeren. 
Mijn geweten gevoelt geen enkele aandoening van beschul
diging, mijn hart klopt geen enkelen slag sneller van ont
roering op het eigen oogenblik, dat ik, die vroeger een 
zondaar was, in het volle licht van God sta. Ik word 
zelfs opgewekt en vermaand om „toe te gaan," niet alleen 
omdat ik v r i j h e i d , maar omdat ik v r i j m o e d i g h e i d 
daartoe heb. Door het getuigenis des H. Geestes, die 
spreekt van den verheerlijkten Christus, weet ik niet 
alleen, dat ik mag toe gaan, maar ik durf gerust toe te 
gaan; ik ga toe met een waarachtig hart, in volle ver-
zekerdheid des geloofs. En ik heb niet alleen de t o e 
l e i d i n g tot de genade, maar ik s t a in de genade, en 
roem in de hoop der heerlijkheid Gods. Mocht toch geen 
enkel Christen, die in waarheid dezen naam draagt, 
onbewust zijn van hetgeen hem te beurt gevallen is, het 
voorrecht, namelijk, van te wandelen in het licht, gelijk 
God in het licht is. En mocht bij niemand, die in dit 
voorrecht roemt, de praktijk zijns dagelijkschen levens 
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dien roem te schande maken. Hoe krachtig en liefelijk zou 
het getuigenis zijn, door de ware Christenen afgelegd hier-
beneden, indien zij allen in werkelijkheid verkeerden voor 
het aangezicht Gods; indien zij met al hunne gedachten, 
beweegredenen en handelingen in het licht stonden; indien 
het hun tot blijdschap was altijd onder het oog Gods te zijn. 
God schenke ons de genade om steeds meer te wandelen, 
zooals het aan kinderen des lichts betaamt! 

Vanzelf zou er dan ook meer „onderlinge" gemeenschap 
bestaan. Indien wij in het licht wandelen, gelijk God in 
het licht is, zoo hebben wij gemeenschap „met elkander," 
zegt Johannes. Dat er zoo weinig gemeenschap der 
broederen is, komt, omdat er zoo weinig gemeenschap 
met God is. Indien op ééne plaats twintig Christenen 
zijn, die niet in de gemeenschap met God wandelen, dat 
wil zeggen, die andere gezindheden en gevoelens hebben 
dan God, dan richt zich bij deze twintig het hart naar 
deze of gene zaak buiten Christus. De een is vervuld 
met het geld, een ander met de eer, een derde met de 
lusten, een vierde met philanthropische of christelijke 
werken, enz. Ieder van deze twintig heeft een eigen' 
voorwerp, waarheen zijne genegenheden zich richten. 
Daar is dus bij deze twintig geene gemeenschap; zij hebben 
niet éénerlei gezindheden en gevoelens. Integendeel, zij zijn 
jegens elkander onverschillig, of leven in vijandschap met 
elkander. Indien daarentegen op twintig verschillende 
plaatsen zich één Christen bevindt, en ieder van die 
afzonderlijk wonende Christenen verkeert in de gemeen
schap met God, zoodat ieder op zichzelven in Christus 
het voorwerp voor zijn hart bezit, 't welk hem geheel 
inneemt en bevredigt, dan zouden deze twintig, zoo zij 
op een gegeven oogenblik elkander ontmoeteden, op dit
zelfde oogenblik gemeenschap met elkander hebben. Die 
twintig harten koesterden immers dezelfde liefde, en waren 
op één punt gericht. Onmiddellijk zouden zij elkander 
verstaan, zich aan elkander verbonden gevoelen, met 
elkander gelukkig zijn, enz. 
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In de wereld is geen gemeenschap. Daar is geen 
middelpunt van aantrekking voor allen. Ieder zoekt daar 
zooveel mogelijk voor zich van die dingen, waarin hij 
zijne bevrediging denkt te vinden. Hetgeen de een echter 
heeft, kan de ander niet te gelijk hebben. Wat in de 
wereld genoten wordt, moet door ieder voor zich genoten 
worden, of het houdt op zijn genot te zijn. Onder de 
kinderen Gods is dat echter anders. Waarvan de één 
geniet, daarvan kan de ander tegelijk genieten, zonder 
dat de eerste er iets om behoeft te missen. Ja , hoe meer 
de één van Christus smaakt, hoe rijker het deel is, dat 
den ander toevalt. Als vele Christenen elk voor zich 
gelukkig zijn in God, zal de een den ander niet benijden, 
noch vreezen dat er voor hem te kort komt; integendeel 
het zien van het geluk des éénen verhoogt het genot 
des anderen. Allen voeden zich met Christus, en hou
den meer over dan zij verteren. In het huisgezin Gods 
kan alzoo gemeenschap bestaan, maar de „onderlinge" 
gemeenschap zal altijd afhangen van de verhouding, 
waarin de kinderen voor zichzelven staan tot den Vader. 
Geniet elk voor zich de heerlijke gemeenschap met den 
Vader en met zijnen Zoon, Jezus Christus, dan zullen 
zij ook onder elkander het beeld opleveren van een vredig 
huisgezin, waarvan elk lid hetzelfde gevoelt en hetzelfde 
bedoelt als het andere lid. E n , omgekeerd, waar men 
kinderen Gods aantreft in verwijdering en onvrede met 
elkander, waar zij v e r s c h i l l e n d e belangen en bedoe
lingen openbaren, daar kan men zich verzekerd houden, 
dat zij elk voor zich het genot der gemeenschap met 
den Vader en met zijnen Zoon derven. Zij wandelen niet 
in h e t L i c h t , misschien in een valsch licht of in de 
duisternis, en alzoo hebben zij geen gemeenschap „met 
elkander." Welk een gevoel van smart moet daarom ons 
hart aangrijpen, wanneer wij naar het gebrek aan gemeen
schap tusschen de meerderheid der geloovigen onderling 
hun gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon 
afmeten! Wij verstaan nu immers duidelijk genoeg, dat 
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de onderlinge gemeenschap niet hierin bestaat, dat vele 
Christenen te samen ééne godsdienstoefening bijwonen, 
noch dat zij in ééne vereeniging werkzaam, of van één 
genootschap leden zijn. Evenmin hebben zij daarom ge
meenschap, dat zij elkander op één gezelschap ontmoeten, 
noch zelfs dat zij van één brood eten en uit éénen beker 
drinken. Zelfs het aankleven van dezelfde leerstellingen 
maakt, op zich zelven, de gemeenschap niet uit. De 
„gemeenschap met elkander," als vrucht van de gemeen
schap met God, bestaat in de richting des harten bij velen 
naar één voorwerp, namelijk Christus. De eerste Christenen, 
van wie wij lezen, dat zij waren „ v o l h a r d e n d e in de 
g e m e e n s c h a p , " betoonden in waarheid, dat zij door 
eenzelfde voorwerp aangetrokken werden, en dat zij 
dezelfde gezindheid en gevoelens koesterden; want van hen 
staat geschreven: „de m e n i g t e van d e g e n e n , d i e 
g e l o o f d e n , w a s -één h a r t en é é n e z i e l . " (Hand. 
4 : 32.) Zij waren een m e n i g t e , maar zij maakten slechts 
één hart en é é n e ziel uit. Ziedaar de „gemeenschap 
met elkander," in haar wezenlijk karakter voorgesteld. 
Dat, gelijk wij verder van hen lezen, niemand zeide, dat 
iets van hetgeen hij had zijn eigen ware; dat zij aan een 
iegelijk van het hunne meedeelden, naar dat elk van noode 
had; dat zij bijeen waren, enz., dit alles was een gevolg 
van de gemeenschap, die zij met elkander hadden, maar 
de gemeenschap zelve was het niet. Deze bestond hierin, 
dat, hoe ook deze duizenden verschillend waren in leeftijd, 
in rang, in geslacht, in natuurlijken aanleg, in kennis 
der waarheid, in opvoeding, enz., zij nogtans met elkander 
overeenstemden in het aanhangen, het boven alles lief
hebben van éénzelfden persoon. Elk voor zich had dezelfde 
gezindheid en gevoelens als de Vader en de Zoon, daarom 
hadden zij ook o n d e r l i n g dezelfde gezindheid en ge
voelens, dat is, zij hadden „gemeenschap met elkander." 
•Evenals twee personen, die elk voor zich zedelijke ge
lijkheid met een derden persoon openbaren, ook onderling 
zedelijke gelijkheid zullen bezitten. En jukt omdat de 
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gemeenschap een zedelijk karakter heelt, kan uitwendige 
gelijkheid, zooals het samenwonen, samenwerken, enz., 
de gemeenschap niet bewijzen. Alle pogingen van den 
tegenwoordigen tijd om door uitwendige handen gemeen
schap te maken of te onderhouden, moeten dus op niets 
dan zelfbedrog uitloopen, indien niet de bewustheid leven
dig wordt, dat de eerste vraag, in het stuk van gemeen
schap, deze is: waar bevindt zich het hart, waarheen 
zijn de genegenheden gericht ? Zoo niet naar boven, waar 
Christus is, dan moge men ééne belijdenis aanhangen en 
eenerlei godsdienstoefening plegen, er zal één genootschap, 
eén kerkelijk lichaam zijn, maar de ware gemeenschap 
is er niet, omdat er niet is é én h a r t en é é n e z i e l . 

De eerste Christenen, bij wie wij de wezenlijke gemeen
schap hebben aangetroffen, en die in deze gemeenschap 
„volhardende" waren, bleven echter allereerst volharden 
in „de leer der apostelen." (Hand. 2 :: 42.) Hetgeen 
wij in deze bladzijden aangaande „gemeenschap" gezegd 
hebben, is ontleend aan de leer van den apostel Johannes. 
De apostel Paulus had geen andere leer. Aan de Filip-
pensen schrijft hij: (2 : 1, 2.) „Indien er eenige gemeen
schap is des Geestes, zoo vervult mijne blijdschap, dat 
gij moogt e e n s g e z i n d zijn, . . . . van één g e m o e d 
en van é é n g e v o e l e n zijnde." En aan de Korinthiërs 
bidt hij toe: (1 Kor. 1 : 10.) dat zij samen gevoegd mogen 
zijn „in é é n z e l f d e n z i n e n i n é é n z e l f d e g e v o e l e n." 
En ook Petrus vermaant de geloovigen: (1 Petr. 3 : 8.) 
„zijt allen e e n s g e z i n d . " Deze volharding in „de ge
meenschap," waardoor de m e n i g t e der geloovigen één 
h a r t en é é n e z i e l uitmaakte, en die dus iets geheel 
inwendigs was, sprak zich daarna ook uit in het breken 
des broods en het samenbidden, als de uitwendige open
baring van de innerlijke eenheid. Het innerlijke (het 
wezen) ging het uiterlijke (den vorm) vooraf; niet 
omgekeerd. 
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Wij zouden nu nog de vraag kunnen doen: welke is 
de grondslag, waarop onze gemeenschap met den Vader 
en met zijnen Zoon berust? Het antwoord is: op het 
door Christus volbrachte werk. Wij wandelen in het licht, 
d. i. wij hebben gemeenschap met God; zoodoende zijn 
wij te zamen één hart en ééne ziel, d. i. wij hebben 
gemeenschap met elkander; en — „het bloed van Jezus 
Christus, zijnen Zoon, reinigt ons van alle zonde." (vs. 7.) 
Ziedaar den grondslag van alles. Omdat het bloed, waar
mede wij besprengd zijn, van „alle" zonde reinigt, is 
het mogelijk geworden, dat wij, die vroeger geheel onrein 
waren, nu in het licht wandelen , of gemeenschap hebben 
met den heiligen God. De goddelijke r e c h t v a a r d i g 
h e i d zelf heeft dit tot stand gebracht. 

Ook vraagt men wellicht: wordt deze gemeenschap 
nooit afgebroken; en, zoo j a , hoe wordt zij dan hersteld? 
Het antwoord is: afgebroken wordt deze gemeenschap 
eigenlijk nooit, want zij is leven, en zoo dit leven ooit kon 
ophouden, waren wij onherroepelijk verloren. De gemeen
schap is als een levensstroom, die, van God uitgegaan, 
ons met Hem verbonden heeft. Werd deze stroom ook 
maar voor een enkel oogenblik afgesneden, dan ware het 
op ditzelfde oogenblik voor goed gedaan met ons. In Adam 
waren wij als natuurlijke menschen dood; in Christus zijn 
wij geestelijk levend gemaakt. Indien nu ook dit geestelijke 
leven kon uitgebluscht worden, door wien of in wien 
zouden wij het ooit kunnen terugvinden? Indien Gods 
werk, in Christus, aan ons kon falen, welk werk zou 
dan kunnen standhouden? 

Breken dan de zonden, die wij bedrijven, deze gemeen
schap niet af? Niet alleen een bedrevene zonde, maar 
zelfs een enkele zondige g e d a c h t e is , op zichzelve, 
voldoende om deze gemeenschap af te breken. Dat zij, 
desniettegenstaande, niet afgebroken wordt, hebben wij 
hieisaan te danken, dat Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
tij den Vader, en dat Hij daar onze voorspraak is. (2 : 1.) 
Dit is de goddelijke voorziening in het geval, dat iemand 



126 

„gezondigd heeft." Jezus Christus, de rechtvaardige — 
onze rechtvaardigheid — is altijd voor den Vader. Het 
bloed der verzoening (vs. 2.), waarin onze gemeenschap 
met God gevestigd is , verliest nooit zijne waarde. Op 
grond van deze twee feiten heeft .de tusschenkomst van 
onzen Voorspraak bij den Vader dit gevolg, dat hij, 
die gezondigd heeft, zijne schuld inziet, gevoelt, en er 
zich over verootmoedigt, en dat alzoo de gemeenschap — 
hoezeer gestoord — niet wordt verbroken. Het leven 
hield niet op — de levenswerkzaamheid wel; de gemeen
schap bleef bestaan — de oefening der gemeenschap werd 
afgebroken; de betrekking met God, op den grondslag 
der goddelijke rechtvaardigheid, in het bloed van Chris
tus gevestigd, hield stand — de vrucht dier betrekking 
werd gemist. Door de tusschenkomst van Jezus Christus 
wordt de ziel — in den weg der schuldbelijdenis en der 
verootmoediging •— tot het genot der gemeenschap terug
gevoerd. Heerlijke genade, die ons in gemeenschap met 
den Vader en met zijnen Zoon heeft gebracht, en die 
het voortbestaan dier gemeenschap tevens verzekerd heeft. 
Wij , die onbekwaam waren om onszelven in die gemeen
schap te brengen, wij zijn even onbekwaam om onszel
ven in die gemeenschap te bewaren. Het is alles, ja alles, 
het werk der onuitputtelijk rijke genade van God. 

En indien wij ook maar eenigermate de genade waar
deeren van deze gezegende gemeenschap, hoe zal dan de 
vraag bij ons klemmen, die Paulus aan de Korinthiërs 
voorlei: (2 Kor. 6 : 14c.) „Wat gemeenschap heeft het 
licht met de duisternis?" De gemeenschap met God sluit 
alle gemeenschap met de wereld buiten. Wij zullen aan 
zoovelen, als maar eenigszins mogelijk is, het evangelie 
verkondigen; doch evangelie-verkondiging is geen gemeen
schap. Integendeel, zullen wij tot dat en tot a l l e goed 
werk toebereid zijn, (zie 2 Timoth. 2 : 21.) dan is het 
noodig, dat wij zelven vaten zijn ter eere, geheiligd, d. i., 
afgezonderd, en bekwaam tot gebruik des Heeren; en om 
dit te wezen, zegt Paulus, dat wij ons reinigen moeten 
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van' de vaten ter oneere. De vraag, die thans dmzende 
gelóovigen bezighoudt, is hoofdzakelijk deze: op hoedanige 
wijs zullen wij de gemeenschap van het licht met de duis
ternis, de samenwoning in één kerkelijk verband van 
gelóovigen en ongeloovigen r e g e l e n ? Het antwoord van 
God is: „gij zult deze gemeenschap n i e t r e g e l e n , 
m a a r a f b r e k e n . " „Gaat uit het midden van hen, en 
scheidt u af, ZEGT DE HEERE." En zijne belofte is: „Ik 
zal ulieden aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, 
en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de 
Heere, de Almachtige." Mochten wij allen genade zoe
ken, om ons steeds zoo te gedragen, als met de gemeen
schap, waarin wij gebracht zijn, in overeenstemming is. 
Hij, die zijne plaats heeft aan het koninklijke hof, moge 
dikwerf de straten der stad betreden, met het doel om 
den Koning daar groot te maken en de ellende te ver
zachten; doch hij vergeet nooit, waar zijne eigenlijke plaats 
is, en „hij bewaart zichzelven onbesmet." (Jak. 1 : 27.) 

Geliefden! wij zijn in Christus geze t in den h e m e l . 
(Efes. 2 : 6.) Nu verkeeren wij daar nog door het geloof; 
doch weldra komt Jezus, naar zijne belofte, (Joh. 14.) 
om ons in het huis des Vaders over te plaatsen, en dan 
zullen vvij a a n s c h o u w e n . „Zij zullen zijn a a n g e z i c h t 
zien." (Openb. 22 : 4.) Welk een vooruitzicht! „Die deze 
dingen getuigt, zegt: J a , ik kom haastelijk. Amen. Ja 
kom, Heere Jezus!" (Openb. 22 : 20.) 

Korte gedachten, y 
Als dagen van beproeving uw deel zijn, vertoef dan 

in de tegenwoordigheid van Hem, die een God aller ver
troosting is , en die u niet boven vermogen laat verzocht 
worden; en gij zult ondervinden, hoe zelfs de door Hem 
gezondene beproeving, in zijne hand, een middel is om 
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zijn steeds in liefde werkzaam en medegevoelend hart te 
leeren kennen; j a , gij zult ervaren, dat gij reden hebt, 
Hem evenzeer voor de s l e c h t e , als voor de g o e d e 
dagen te danken. 

Zijn evenwel dagen van voorspoed uw deel, vertoef 
dan vooral in de nabijheid des Heeren; want in zulke 
dagen verkeert gij in groot gevaar. Hoe licht wordt het 
hart dan traag en onverschillig; en hoe spoedig verkrijgen 
de dingen dezer wereld aantrekkelijkheid voor ons, als 
de weg des Christens glad en effen is. 

Hoe gemakkelijk is het , als alles goed gaat en er 
geene moeielijkheden aanwezig zijn, om in de macht en 
de goedheid des Heeren te gelooven ! Hoe dikwerf houdt 
het arme hart dan zelfvertrouwen voor geestelijkheid, en 
meent het alles te vermogen. Dat de Heer alles in zijne 
hand heeft, is een waarheid, die ieder geloovige belijdt; 
maar het „weten van een waarheid" te houden voor de 
kracht in de ure des gevaars is zelfgenoegzaamheid en 
geen geloof. Zoolang Petrus in het schip stond, en Jezus 
op de zee zag wandelen, scheen hem dit zeer gemakke
lijk toe. Maar welk een verschil, toen hij-zelf op de zee 
wandelde! In het schip was hij vol vertrouwen, op de 
zee vol schrik. In het schip was hij overtuigd, dat de 
Heer macht genoeg had om hem te bewaren; op de zee 
riep hij: „Ik verga!" In het schip zeide hij: „Gebied 
mij tot U te komen," op de zee: „Heer, behoud mij!" 
In het schip waren zijne oogen op den Heer gericht; 
op de zee daarentegen op den wind en de golven. In 
het schip was hij vol zelfvertrouwen, daarom begon hij 
op zee te zinken. „Daarom wie meent te staan, zie toe, 
dat hij niet valle." 
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Aanteekeningen op het Evangelie 
van Johannes. 

In hoofdst. V wordt Jezus voorgesteld als d e Z o o n 
G o d s , d i e l e v e n d m a a k t ; in hoofdst. V I als de 
Z o o n d e s m e n s c h e n , d i e m o e s t l i j den . In hoofdst. 
VI I kan Hij zich niet in heerlijkheid openbaren, daar 
zijne ure nog niet gekomen is; eerst later, bij Israëls 
herstel, zal Hij dit doen, in den tusschentijd geeft Hij 
den Heiligen Geest. In hoofdst. VI I I wordt zijn w o o r d , 
in hoofdst. I X zijn w e r k verworpen; in hoofdst. X heeft 
Hij nogtans zijne schapen; in hoofdst. X I en X I I 5 waar 
de wereld Hem verwerpt, geeft de Vader Hem getuigenis 
als Z o o n G o d s bij de opwekking van Lazarus, als 
M e s s i a s bij den intocht te Jeruzalem, als Z o o n d e s 
m e n s c h e n , toen de Grieken tot Hem kwamen. 

Staan wij, na deze korte opgaaf van den inhoud dezer 
hoofdstukken, eenige oogenblikken bij de bijzonderhe
den stil. 

Hoofdstuk V. — Hier staat de levendmakende kracht 
van Christus, de kracht en het recht om dooden het 
leven te geven, tegenover de instellingen der wet. Dé 
wet eischte kracht — Christus bracht de kracht meê. 
De acht en dertigjarige kranke had door zijne ziekte 
geen kracht om van het middel tot genezing gebruik te 
maken. E r waren nog enkele overblijfselen van den zegen, 
Gods onder de Joden. De engelen werkten nog onder' 
dit volk. Maar er was kracht noodig, om van hunne dienst 
nut te kunnen trekken. Doch wat de wet niet vermocht, 
onjdat zij door het vleesch krachteloos was, dat deed God 
door Christus. De kranke had wel verlangen, maar geen 
kracht; het willen»,was wel bij hem, maar de kracht tot 
volbrengen vond hij niet. Eén woord van Jezus doet alles. 
»Neem uw bed, en wandel." En de kracht wordt meege
deeld ; de kranke staat op, en gaat met zijn bed van
daar weg. 

Wil 9 
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Alles wat van de Joden is, wordt terzij gesteld. Plet 
was sabbat, toen Jezus den kranke genas. De Joden 
beschuldigden Hem. Jezus antwoordde op roerende wijze: 
„Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook." (vs. 17.) 
Waar de zonde is , kan God niet rusten. God rustte 
na de schepping ten zevenden dage van al zijnen arbeid; 
doch de mensch heeft door zijne zonde God gedwongen, 
zijne rust te verlaten. Hartaangrijpende gedachte! Maar 
een gedachte vol van de heerlijkheid en de diepte der 
genade. 

Jezus en de Vader zijn één. Hij was geen onafhanke
lijk wezen met gelijke rechten als God, geen andere God, 
die naar zijn eigen goeddunken handelde; maar de Zoon 
is in volkomene eenheid met den Vader, en doet niets 
zonder den Vader; Hij doet alles, wat Hij den Vader 
ziet doen. En de Vader doet niets, wat Hij niet iti ge
meenschap met den Zoon doet. 

Jezus geeft het leven. De krankheden moesten niet 
alleen genezen worden , maar het leven moest worden 
meegedeeld; want de mensch is dood. Dit is de eigenlijke 
leer van dit hoofdstuk, terwijl de genezing van den acht 
en dertigjarigen kranke er de inleiding toe is. De Vader, 
die het leven in zichzelven heeft, heeft den Zoon gegeven 
het leven te hebben in zichzelven. En de Zoon maakt 
levend, dien Hij wil. Dit is het eerste bewijs van zijne 
goddelijke rechten. Hij heeft het leven, en Hij geeft het, 
aan wien Hij wil. Maar als mensch kan Hij onteerd, 
veracht en verworpen worden, en daarom is Hem al het 
oordeel gegeven. De Vader oordeelt niemand, opdat allen, 
zelfs degenen, die Jezus verworpen hebben, den Zoon 
zouden eeren, gelijk zij den Vader eeren. Die Jezus 
verworpen hebben, zullen eenmaal in het oordeel gedwon
gen worden Hem als Zoon te eeren; terwijl degenen, 
die door Jezus levend gemaakt zijn, hiertoe niet behoeven 
gedwongen te worden; zij komen niet in het oordeel, want 
zij zijn levend gemaakt en verlost. 

Ei* zijn twee tijdperken, waarin de macht wordt uitge-
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oefend, welke de Vader den Zoon gegeven heeft. De ure 
komt, en is nu , wanneer de dooden zullen hooren de stem 
des Zoons Gods, en die ze gehoord zullen hehben, zullen 
leven. Dit is de mededeeling van het geestelijk leven door 
Jezus, den Zoon van God. Het wordt den mensch, die 
door de zonde dood is, medegedeeld, en wel door het 
woord, dat hij zal hooren. Ziedaar de eerste periode. 
De tweede is , dat allen, die in de graven zijn, zullen 
worden opgewekt. In de eerste periode maakt de Zoon 
de zielen levend, in de tweede wekt Hij de lichamen 
op. De eene is gedurende Jezus' oinwandeling op aarde 
begonnen, en duurt reeds 1800 jaar voort; de tweede is 
nog niet gekomen. Dan zullen er twee dingen plaats heb
ben. Er zal een opstanding zijn van degenen, die het 
goede gedaan hebben — een opstanding des levens, waarin 
de Heer zijn werk van levend maken zal voleindigen — 
en een opstanding van degenen, die het kwade gedaan 
hebben — een opstanding des oordeels. 

Aan het einde van het hoofdstuk komt de verantwoor
delijkheid. Zij hadden de getuigenis van Johannes, van 
zijne wonderwerken, van den Vader en van hunne eigen 
schriften. Deze vier getuigenissen hadden zij verworpen, 
en zij wilden derhalve het leven niet hebben. 

Hoofdstuk VI. — Dit hoofdstuk stelt ons den Heer 
voor oogen, gelijk Hij van den hemel neergedaald, ver
nederd en gestorven -is; niet den Zoon van God als één 
met den Vader en als de bron des levens, maar als 
dengene, die de plaats als offer en als hoogepriester in 
den hemel zal innemen. In zijne menschwording is Hij 
het brood des levens, als gestorven is Hij de ware spijze 
der geloovigen, als wederom ten hemel gevaren is Hij het 
levende voorwerp huns geloofs. 

Naar Ps. 132 spijst de Heer het volk; want Hij is 
Jehovah. Het volk erkent Hem als „den profeet," en wil 
Hem met geweld tot koning maken. Doch Jezus ontwijkt 
dit; daar Hij op dezen vleeschelijken weg het koningschap 
niet wil aanvaarden. Hij verlaat hen, en gaat alleen op 

9» 
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den berg om te bidden — een beeld van zijne werkzaamheid 
als Hoogepriester in den hemel. De discipelen stijgen in een 
schip, en worden zonder Hem door de golven heen en weer 
geslingerd. De duisternis komt, en Jezus is er niet. Doch 
Hij komt weder tot hen, en zij nemen Hem met vreugde 
op. Terstond is het schip aan de plaats, waarheen zij 
varen. Dit alles is een treffend beeld van het overblijfsel 
Israëls, hetwelk, gedurende de afwezigheid van Christus, 
op aarde ronddoolt, en iederen wensch vervuld ziet, als 
Jezus verschijnt. — In zekeren zin zijn wij in denzelfden 
toestand. De Heer daarboven in den hemel als Hoogepries
ter om voor ons te bidden, en wij in de stormen des levens. 

De schare begeerde een teeken van Hem; doch Hij
zelf was het teeken, het ware manna. Hij is het brood 
des levens voor de wereld. Die Hem eet, zal door Hem 
leven, en nimmermeer hongeren. Men kan Hem evenwel 
niet als het brood des levens eten, tenzij men met Hem 
als den gestorvene in gemeenschap treedt. Men moet zijn 
vleesch eten en zijn bloed drinken, om Hem als het brood 
des levens te kunnen genieten. Niet door de menschwor-
ding van Jezus worden wij met Hem vereenigd, maar 
door zijnen dood aan het kruis. Als het tarwegraan 
niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Jezus 
moest mensch worden om ons te verlossen; maar Hij 
moest lijden en sterven, anders zou zijne menschwording 
voor ons zonder kracht zijn, en zouden wij blijven, wie 
wij zijn. 

Jezus kwam om den wil des Vaders te doen. Die wil 
des Vaders kenmerkt zich op tweevoudige wijze. Van 
allen, die de Vader Hem gaf, wilde Jezus niemand ver
liezen. Heerlijke zekerheid! Jezus redt tot den einde allen, 
die de Vader Hem gegeven heeft, en ieder, die den Zoon 
ziet, en in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Doch 
in de tweede plaats: Hij wekt allen op, die de Vader Hem 
gegeven heeft; en wel ten uitersten dage, d. i., aan het 
einde van de tegenwoordige bedeeling. 

Jezus wilde zijn leven geven; zijn bloed zou van het 
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lichaam, dat Hij aangenomen had, gescheiden worden. 
Men moest zijn vleesch eten en zijn bloed drinken. Zijn 
dood zou het leven van den geloovige zijn. Men moest 
in de werkelijkheid van zijnen dood geheel ingaan. Chris
tus bestaat nu niet meer als een doode Christus; neen! 
Hij, leeft. „Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef." En 
wij'moeten zijnen dood erkennen, dien verwezenlijken en 
ons daarmee voeden. Wij moeten ons met dien dood voor 
God één maken , en daaraan deel hebben door het geloof. 

De Joden ergerden zich hieraan, omdat zij in hunnen 
vleeschelijken zin Jezus niet begrepen, en het denkbeeld 
van het eten van zijn vleesch en het drinken van zijn 
bloed niet konden verdragen. De gekruiste Christus is 
voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een 
ergernis. 

De discipelen blijven. Zij wisten niet alleen, dat Jezus 
de Messias was, maar zijne woorden hadden hunne harten 
met de macht des goddelijken levens aangegrepen. Op 
die wijze kwamen zij tot de kennis, dat Hij de Zoon van 
God is. „Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods! 
Tot wien zullen wij heengaan?" Zulk een indruk had 
Jezus op hun hart en oordeel uitgeoefend. En zij gevoel
den zich aangetrokken tot Hem. 

vi t 
Hoofdstuk ¥B£.V* De broeders van Jezus, die nog in 

het ongeloof verzonken waren , konden zich niet begrijpen, 
dat Jezus zich niet aan de wereld openbaarde, daar Hij 
toch zulke groote teekenen deed". De tijd daartoe was 
evenwel nog niet gekomen. Jezus zou dit doen, zoodra 
het loofhuttenfeest zou vervuld zijn. Het Paaschfeest werd 
vervuld in den dood van Christus; het Pinksterfeest in 
de uitstorting des Heiligen Geestes; doch het Loofhutten-
feest is nog niet vervuld. Het werd na den oogst en na 
de wijnlezing gevi&rd; en Israël herdacht op dat feest in 
zijn land den pelgrimstocht door de woestijn, welke de 
rust van' Kanaan vooraf ging. De vervulling van dit 
feest zal dus plaats vinden, wanneer Israël, na de vol
trekking van het oordeel, in zijn land teruggekeerd en 
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in het bezit van alle beloofde zegeningen gesteld zal zijn. 
Dan zal de Heer zich aan de wereld vertoonen. Nu was 
de tijd nog niet aanwezig, en daarom gaat Jezus niet op 
tot het feest. In dezen tusschentijd evenwel, nadat Hij 
weggegaan is , (vs. 3 3 , 34.) geeft Hij aan de gelpovigen 
den Heiligen Geest. (vs. 3 8 , 39.) 

Vs. 37—39. Op den laatsten, d. i., den achtsten dag 
van het feest openbaart Jezus een nieuwe zaak, die na 
zijn heengaan aan de zijnen zou geschonken worden. „Zoo 
iemand dorst heeft, die kome tot mij en drinke." Bij Hem 
is de fontein van levend water. Zoodra iemand evenwel 
door het geloof tot Hem komt, om de behoeften zijner 
ziel te bevredigen, dan zou de Geest in hem niet alleen 
een fontein van water zijn, die springt tot in het eeuwige 
leven, maar uit hem zouden stroomen des levenden waters 
vloeien om de dorstigen te laven. 

De Heilige Geest, als wonende in de geloovigen, was 
nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Zoo
lang het vat nog niet toebereid was, kon de Heilige Geest 
geen woning maken in het hart. God woont niet met den 
mensch, zoolang de verlossing niet volbracht is. God 
bezocht Adam en Abraham, maar Hij woonde niet bij 
hen. Zoodra Israël evenwel uit Egypte verlost was, 
woonde God in het midden van zijn volk^ Zoo ook nu. 
Na het volbrengen van het werk der verlossing, waarop 
de hemelvaart van Jezus de kroon zette, kwam de Heilige 
Geest woning maken in de Gemeente. Hij is de. getuige 
in ons, dat het werk van Christus door God in den hemel 
is aangenomen. Die onze zonden droeg, is door God in 
den hemel verheerlijkt. 

Men kan b e k e e r d zijn; men kan gelooven in den 
p e r s o o n van Christus, zonder den Heiligen Geest als 
inwonende te bezitten. Dit zien wij bij Cornelius, die 
bekeerd was, en toch den H. Geest nog niet had; dit 
zien wij bij de discipelen van Jezus, die waren bekeerd, 
en geloofden in zijnen persoon, en hadden ook den H. 
Geest nog niet. De inwoning des H. Geestes is het ge-
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volg van het geloof in het w e r k van Christus. Het 
geloof in den p e r s o o n van Christus geeft ons het 
leven — die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige 
leven; het geloof in het w e r k van Christus, geeft ons 
de inwoning des H. Geestes. Nu zoowel de p e r s o o n 
als het w e r k van Christus geopenbaard is, vinden beide 
dingen tegelijk plaats, zoo namelijk het evangelie goed 
wordt verkondigd. 

Om stroomen des levenden waters te hebben voor ande-, 
ren, moet men niet denken aan de stroomen, maar komen 
tot Christus en drinken. Men moet voor zichzelven drin
ken , zal men anderen frisch water kunnen geven: anders 
heeft men veel van een goot, waardoor het water alleen 
heenloopt. 

Hoofdstuk VIII . — In dit hoofdstuk wordt het woord 
van Jezus verworpen. 

Vooraf (vs. 3—11.) wordt de kracht van de "wet toege-, 
past, en het geweten in Gods liqht gesteld. De Joden 
spanden Jezus een gevaarlijken strik. Zij brengen een 
vrouw tot Hem, wier schuld bewezen was. Indien Hij 
haar veroordeelde, dan was Hij geen H e i l a n d ; want 
veroordeelen kon de wet ook. Indien Hij haar liet gaan, 
dan brak en verwierp Hij de wet. Doch wat vermag men-
schelijke list.in de tegenwoordigheid van Hem, die de 
harten doorzoekt? De Heer wendt zich tot hun geweten. 
„Die van ulieden zonder zonde is , werpe eerst den steen 
op haar." Door hun geweten veroordeeld, maar zonder 
eerlijkheid en zonder geloof, verlaten zij den tempel, 
scheiden zich van elkaar, zijn bezorgd een ieder voor 
zichzelven, en verlaten Hem, die hen overtuigd had. 
Die er het meeste belang bij had om zijne eer te bewa
ren , ging het eerst heen. De vrouw werd alleen gelaten 
met Jezus. „Heeft niemand u veroordeeld, zoo veroordeel 
ik, u ook niet; ga heen, en zondig niet meer." Dit was 
gefkade, maar gaat toch niet verder dan het joodsche 
standpunt. Het is niet gelijk in Lukas 7, waar de Heer 
vergeving van zonden en vrede schenkt. 
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Daarna stelt Jezus zich voor als het licht der were ld , 
en niet alleen der Joden. Wie Hem navolgde, zou het 
licht des levens hebben. Doch Hij werd als zoodanig 
verworpen. Men nam zijne getuigenis niet aan, en toch 
was zijne getuigenis waarachtig. Hij kon van zichzelven 
getuigen, omdat Hij wist, vanwaar Hij kwam, en waar 
Hij heenging. En de Vader getuigde van Hem. Dit ge
tuigenis hadden zij naar de uitspraak der wet moeten 
aannemen. Doch zij deden dit niet, en daarom zouden zij 
in hunne zonden sterven. 

Vs. 25. Het woord van Jezus was de uitdrukking 
zijns wezens. 

Vs. 31—36. Onder de wet te zijn, of dienstknecht te 
zijn, of te zijn onder de zonde is alles hetzelfde. Alleen 
hij , die de waarheid bezit, is vrij. 

De waarheid maakt ons vrij; en als de Zoon, die de 
waarheid is, ons vrijgemaakt heeft, dan zijn wij waarlijk 
vrij. De waarheid maakt het geweten vrij voor God. De 
Zoon geeft ons een plaats als zonen in het huis. 

De wet geeft geen leven, geen kracht, geen voorwerp — 
niets meer dan een regel. In Christus heb ik dit alles. 

De Joden waren noch werkelijk, noch zedelijk kinderen 
van Abraham, hoewel zij het naar het vleesch waren; 
want zij zochten Jezus te dooden. Zij waren geen kinderen 
Gods; waren zij dit geweest, dan zouden zij Jezus, die 
van God kwam, hebben liefgehad. Zij waren kinderen 
des duivels, en deden zijne werken. Niet alle menschen 
kunnen kinderen des duivels genoemd worden; alleen 
degenen, die zich op zulk een booze en vijandige wijze 
openbaren, als de Joden deden. 

Vs. 43. Men kan in goddelijke dingen de kracht der 
woorden niet verstaan, zoolang men de dingen zelve niet 
heeft leer en verstaan. Men zoekt niet eerst naar de ver
klaring der woorden, en dan naar de zaak; maar men 
onderzoekt eerst de zaak, en dan is de verklaring der 
woorden heel gemakkelijk. 

Vs. 51. De kracht des levens is in Christus. Toen Hij 
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op aarde was, maakte Hij de dooden levend. Zoo zal 
Hij bij zijne wederkomst de levend overgeblevenen, zon
der dat zij sterven, in zijne heerlijkheid opnemen, na ze 
in een oogenblik door de kracht des levens veranderd 
te hebben. 

Vs. 58. De Heer stelt zichzelven voor als de Getuige, 
het vleesch geworden Woord, de Zoon van God, God 
zelf. Hij is de „Ik ben." In het begin van dit hoofdstuk 
richt Hij zijne getuigenis tot het geweten; Hij is het woord, 
dat doorzoekt en overtuigt. In vs. 18 getuigt Hij met 
den Vader; in vs. 26 verklaart Hij in de wereld, wat 
Hij van den Vader ontvangen had, en Hij spreekt als 
van God geleerd. De Vader was met Hem. Door zijn 
woord leert men de waarheid kennen, en de waarheid 
maakt vrij. (vs. 3 1 , 32.) Hij spreekt de woorden Gods. 
(vs. 47.) Als men zijn woord houdt, zal men door hetzelve 
voor den dood bewaard blijven, (vs. 51.) Hij is God 
zelf, de Jehovah, dien de vaderen gekend hadden, (vs. 58.) 

Hoofdstuk IX . — In dit hoofdstuk wordt het w e r k 
van Jezus verworpen. Hoofdst. VI I I toont ons, wat de 
Heer tegenover de menschen is; hoofdst. I X wat Hij in 
den mensch werkt, opdat de mensch Hem moge zien. 
In het eerste vinden wij Hem in zijn menschelijk karakter 
voorgesteld, en dan in het volgende, nadat de blindge
borene zijn werk had aangenomen, als Zoon Gods erkend. 

„Noch deze heeft gezondigd noch zijne ouders;" hij 
Was niet blind geboren om zijner zonde wil; maar de 
ellendige toestand, waarin hij verkeerde, moest dienen 
„om de werken Gods in hem te openbaren." Heerlijk 
bewijs der genade! Gods wegen met ons zijil tot ons nut , 
tot ons heil en tot verheerlijking zijns naams. 

De Heer maakt slijk uit zijn speeksel en de aarde, en 
strijkt dit op de oogen des blindgeborenen. Als zinnebeeld 
beduidt dit de menschheid van Christus, gelijk die voor 
de oogen van den mensch gesteld is, doch met de god
delijke werking des levens in Hem. Daarna wascht de 
blindgeborene zich in het badwater, dat genaamd was 
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Siloam, d. i. „gezonden;" en wordt ziende. De macht 
des Geestes en des Woords, welke Christus als den 
Gezondene des Vaders leert kennen, geeft hem het gezicht 
terug. Dit is de geschiedenis van de goddelijke onderwij
zing in het hart van den mensch. Christus, alsmensch, 
raakt ons aan. Wij zijn blind en zien niets. Wanneer 
echter de Geest Gods werkt, dan zien wij alles duidelijk, 
omdat Christus voor onze oogen is. 

De Geest Gods werkt in den blindgeborene, en brengt 
hem langzamerhand tot de kennis van Jezus. Hij belijdt 
Hem als profeet en als een die van God gezonden en 
rechtvaardig is. Om deze belijdenis werpen de Joden hem 
buiten de synagoge. Zoodra de Heer dit hoort, gaat Hij 
tot hem, en openbaart zich aan hem op een nieuwe wijze, 
als de Zoon van God. De blindgeborene beleed Jezus als 
profeet, doch nu aanbidt hij Hem als Gods Zoon. Door 
de godsdienstige menschen in Israël verworpen, en van 
de plaats der Godsvereering op aarde buitengesloten, 
opent de Heer hem den hemel, en brengt hem tot de 
aanbidding van den Zoon van God. 

Hoofdstuk X. — De vijf eerste verzen van dit hoofd
stuk zijn een gelijkenis, (zie vs. 6.) De schaapstal is Israël. 
De herder der schapen is Jezus, die als Messias in Israël 
verschenen was, en zich aan alle voorwaarden onderwierp, 
welke door God gesteld waren. Hij ging door de deur in 
den stal. De deurwachter is God, door zijnen Geest 
werkende in de schapen, opdat zij de stem des herders 
zouden hooren, trots den tegenstand der farizeën. De 
uitverkorenen in Israël hoorden zijne stem. Daar Israël 
evenwel verworpen was, zoo voerde Jezus de schapen 
uit. Hij ging voor hen heen, en verliet den israëlietischen 
stal, om iets nieuws te beginnen, namelijk, ééne kudde 
onder één herder. Hiertoe behoorden ook de heidenen. 
„Ik heb nog andere schapen (uit de heidenen), die van 
dezen (israëlietischen) stal niet zijn, die moet ik ook 
toebrengen; en zij zullen mijne stem hooren, en het zal 
worden één kudde en één herder." 
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Het verband van dit hoofdstuk met het vorige is tref
fend. De blindgeborene was een schaap van Jezus. In 
den israëlietischen stal was geen plaats voor hem, want 
de farizeën wierpen hem uit; maar Jezus kwam tot hem, 
en deed hem ingaan door de deur in den nieuwen toe
stand der dingen, die ten gevolge van zijne verwerping 
door de Joden ontstaan was. Hij behoorde nu voortaan 
tot de ééne kudde onder één herder. 

Jezus ontwikkelt drie dingen in dit hoofdstuk: Hij gaat 
in door de deur; Hij is de deur; en Hij is de Herder 
der schapen. 

Vs. 9. Hier vinden wij drie dingen: die door de deur 
ingaat, is behouden, vindt vrijheid — hij gaat in en 
uit — en vindt weide. 

Jezus is de deur, die de schapen het recht geeft den 
joodschen stal te verlaten, en hun den toegang verleent 
tot de voorrechten Gods, daar Hij hun het leven geeft, 
en wel in zulk een overvloed, als waarin Hij het kan 
meedeelen. Hij staat in een bepaalde betrekking tot de 
aldus afgezonderde schapen — Hij is de goede Herder, 
en geeft zijn leven voor de schapen, d. i., Hij stelt zich 
bij elk gevaar voor hen in de bres. Denkt aan het woord 
van Jezus in den laatsten nacht zijns levens: „Als gij 
dan mij zoekt, zoo laat dezen heengaan." 

Vs. 16, ééne kudde — geen stal. De veiligheid der 
schapen ligt niet in de hoogte van den muur, maar in 
de zorg van den Herder. 

Vs. 17, 18. De Heer spreekt eerst van zijnen dood, 
nadat Hij van de heidenen — de schapen, die van dezen 
stal niet zijn — gesproken had. Door zijn dood werd de 
middelmuur des afscheidsels verbroken, en konden Joden 
en Heidenen ééne kudde onder één herder worden. 

Jezus legt zijn leven vrijwillig af, uit liefde tot de 
schapen, maar tevens uit gehoorzaamheid aan den Vader. 
Om deze gehoorzaamheid had de Vader Hem lief. Wij 
vinden hier tevens het recht, dat Jezus had. Memand 
neemt het leven van Hem, maar Hij legt het van zich-
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zelven af. Hij had de macht, die geen ander bezat dan 
alleen Hij , die er een goddelijk recht op had, om het 
leven af te leggen, en het wederom te nemen. Toch 
verliet Hij het pad der gehoorzaamheid niet; want Hij 
had dit gebod van den Vader ontvangen. 

Vs. 30. Ik en de Vader zijn één — niet alleen in wil 
en raadsbesluit, maar in wezen en heerlijkheid. 

De veiligheid der schapen ligt in de trouw van Jezus 
en in de liefde des Vaders. Niemand zal ze uit mijne 
hand rukken. Niemand kan ze rukken uit de hand mijns 
Vaders. 

Hoofdstuk X I . — Israël had Christus als Gods Zoon 
verworpen; doch de Vader komt nu om Hem als zoo
danig te verheerlijken. Dit is de leer van dit hoofdstuk. 
Wij vinden hier de macht der opstanding en des levens 
in zijn Persoon aan het geloof voorgesteld. De mensch 
is dood en Israël desgelijks; Lazarus is daarvan een beeld. 
Jezus had Martha en Maria en Lazarus lief. Zij hadden 
Hem in hun midden opgenomen. Doch hoewel Jezus de 
boodschap ontving, dat Lazarus krank was, ging Hij niet 
naar Bethanië. Hij had den hoofdman te Kapernaum 
dadelijk geholpen, en duizende kranken genezen; maar 
Lazarus heelde Hij niet. Integendeel, Hij blijft zoolang 
weg, totdat deze gestorven was. De Heer wilde de macht 
des levens openbaren. Daarom laat Hij den toestand van 
den mensch zoover mogelijk, en in al zijne vreeselijke 
gevolgen, openbaar worden, en veroorlooft den duivel 
zijne macht tot het uiterste toe uit te oefenen. Niets bleef 
er over dan het oordeel Gods; en de dood op zichzelf 
overtuigt den mensch van zonde, daar hij hem het oordeel 
tegemoet voert. Daarom geneest de Heer hier niet. Hij 
laat de ziekte tot het uiterste, tot den dood gaan. Maar 
als Lazarus gestorven is , gaat Hij heen om hem op te 
wekken. 

De volmaakte gehoorzaamheid van Christus komt in 
dit hoofdstuk wonderschoon uit. De Heer doet niets naar 
eigen willekeur, maar alles volgens den wil des Vaders. 
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Maria volgt Hem hierin na. Aan Jezus' voeten gezeten, 
had zij dingen geleerd, die Martha in haar bezigzijn niet 
had kunnen leeren. Terwijl, op het bericht van Jezus' 
komst, Martha Hem tegemoet loopt, blijft Maria in huis 
zitten, totdat zij een boodschap ontvangt om tot Hem 
te komen. 

Vs. 25 , 26. Jezus is de opstanding en het leven. Hij 
heeft de macht des goddelijken levens te midden van den 
dood gebracht, en de dood is daardoor teniet gedaan. 
Die in Hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven; 
want gelijk Jezus is opgestaan, zal hij opstaan. Maar 
niet allen zullen sterven. „Wij zullen niet allen ontslapen,'' 
zegt Paulus. Daarom, „die leeft, en in mij gelooft, zal 
niet sterven in der eeuwigheid." Lees 1 Kor. 15 en 
1 Thess. 4. 

Vs. 28. Martha verstaat dit niet. Zij gevoelt zich niet 
op hare plaats. Wanneer er van zulke dingen spraak i s , 
dan moet Maria er zijn. Daarom gaat zij heen, en roept 
Maria heimelijk. Maria verstond niet veel meer van de 
macht der opstanding in Christus dan Martha; maar haar 
hart breekt onder het gevoel van den dood in de tegen
woordigheid van Hem, die het leven had. Wat zij zegt 
is meer de uitdrukking van de behoefte haars harten dan 
een klacht. 

Vs. 35. Maria weende; de Joden weenden; en Jezus 
weende meê. Dit is het medegevoel zijner liefde. Hij 
werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde in zich-
zelven. Hij zuchtte voor God, en weende met de men-
schen. De macht des doods werd door allen gevoeld; en 
Jezus bracht den dood voor God, als de ellende, waarin 
de mensch zich bevond, als het juk, waarvan de uiensch 
zich niet kon bevrijden; en Hij werd verhoord. 

Vs. 39. Martha geloofde wel, dat Jezus alles van God 
kon begeeren; maar niet dat Hij-zelf het leven in zich had. 

Vs. 46—57. De opwekking van Lazarus besliste over 
het lot, dat Jezus te wachten stond. Nu de macht van 
Jessus p n w e d e r s p r e k e l i j k gebleken was, namen zijne 
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vijanden het besluit Hem te dooden. Ziedaar het men-
schelijk hart in al zijn haat tegen God tentoongesteld! 

Hoofdstuk X I I . — Vs. 1—8. In het huisgezin te Be-
thanië gevoelt Jezus zich op zijn gemak. Daar vertoeft 
Hij de laatste dagen zijns levens hier beneden. Wel gaat 
Hij naar Jeruzalem om getuigenis van de waarheid af te 
leggen, maar des avonds keert Hij naar Bethanië terug. 
Gelukkige familie! 

Maria, die aan Jezus' voeten, gezeten en uit de bron 
der waarheid gedronken had, gevoelde, dat de haat der 
Joden zóó hoog was gestegen, dat zij Jezus weldra zouden 
dooden. Daarom maakt zij van de gelegenheid gebruik 
om Hem te zalven tot een voorbereiding voor zijne begra
fenis. Wat niemand, zelfs niet Johannes, had begrepen, 
dat had zij verstaan. Zij had de gedachten van Jezus 
leeren kennen, en was in zijnen geest doorgedrongen. 
Voor haar was Jezus alles, en alles had zij voor Hem 
over. En de Heer waardeert hare daad ten zeerste. Het 
eigenbelang des ongeloofs gaf Hem gelegenheid de liefde 
zijner vriendin te prijzen. Waar niemand haar begreep, 
Jezus verstond haar, en dat was voor Maria genoeg. De 
geur der zalf vervulde het huis — zoo is het geloof, door 
de liefde werkzaam, een liefelijke geur in deze wereld. 

De macht des Geestes openbaart de vijandschap der 
menschen. Na de opwekking van Lazarus besluiten de 
Joden om Jezus te dooden, en hier besluit Judas om 
Jezus over te leveren, nadat Maria getoond had, alles 
voor den Heer over te hebben. 

Vs. 12—23. Door de opwekking van Lazarus was Jezus 
als Z o o n v a n G o d erkend; en nu wordt Hij door zijnen 
intocht in Jeruzalem op het veulen eener ezelin als Z o o n 
v a n D a v i d gehuldigd. Doch de Heer had nog een 
anderen titel. Als Zoon des menschen zou Hij alle rijken 
der aarde in bezit nemen. Er komen Grieken om Hem 
te zien, want zijn roep was tot de einden der aarde door
gedrongen. En Jezus zeide: „De ure is gekomen, dat 
de Z o o n d e s m e n s c h e n verheerlijkt worde." Uiterlijk 
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was dus alles voor de heerlijkheid van Jezus bereid. In 
triumf houdt Hij zijn intocht in Jeruzalem; de schare 
begroet Hem als koning. De Grieken komen om Hem 
te zoeken. Alles is bereid voor de heerlijkheid van den 
Zoon des menschen. Doch de Heer wist, dat Hij voor 
deze heerlijkheid moest sterven. Om het werk Gods te 
vervullen, om één menschelijk wezen bij zich in de heer
lijkheid te hebben, moest Hij zich overgeven in den dood. 
Om vrucht voort te brengen moet het tarwegraan in de 
aarde vallen en sterven, (vs. 24.) £n Jezus geeft zich over. 
Hij heeft zijn leven niet lief, maar geeft het prijs. (vs. 25.) 

In vs. 24 leeren wij, dat er geen vereeniging met Jezus 
mogelijk is dan door zijnen dood; en in vs. 25 en 26 , 
dat wij Jezus moeten navolgen en dienen. 

Vs. 27. Jezus gevoelt, wat de dood voor Hem zal zijn. 
Hoewel niet zoo sterk als in Gethsémané, toch is zijne 
ziel ontroerd. Had Hij dit niet gevoeld, dan zou zijn dood 
geen offer zijn geweest. In den angst voor Gods oordeel 
bidt Hij God om Hem te verlossen. Maar Hij was in de 
wereld gekomen om den Vader te verheerlijken. En dit 
is het, wat Hij wil, ten koste van alles. „Vader! ver
heerlijk Uwen naam!" roept Hij uit. Ziedaar zijne 
volmaaktheid. 

Vs. 28. Het antwoord was: „En Ik heb hem verheer
lijkt, en Ik zal hem wederom verheerlijken." De Vader had 
zijnen naam verheerlijkt door de opwekking van Lazarus, 
en Hij zal Hem wederom verheerlijken door de opwek
king van Jezus — welke opwekking de onze in zich sluit. 

Vs. 31. Een ander gevolg van zijnen dood vinden wij 
hier, namelijk, het oordeel der wereld. In den dood van 
Christus is de w e r e l d geoordeeld; de duivel is haar 
vorst en deze is buiten geworpen. Schijnbaar geschiedde 
zulks met Jezus: Doch door zijnen dood vernietigde Hij 
zedelijk en rechtvaardig hem, die het geweld des doods had. 

Vs. 32. Als levende Messias was Jezus alleen voor de 
Joden; maar nadat Hij verhoogd is van de aarde, waardoor 
de Vader is verheerlijkt, trekt Hij allen tot zich. 
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Vs. 35—50. De liefde van Jezus verkoelt nimmer, 
welke droevige gedachten zijn hart ook bezighouden; 
Hij denkt aan degenen, die Hem omgeven, en wil hen 
tot kinderen des lichts maken. Doch zij geloofden niet, 
gelijk Jesaja had geprofeteerd, nadat Hij Jezus' heerlijk
heid door het geloof had aanschouwd. Honderde jaren 
was dit oordeel uitgesteld; doch nu zou het voltrokken 
worden, daar zij de laatste bewijzen zijner liefde en 
genade verworpen hadden. Ten slotte verklaart Jezus, 
wat zijne komst in de wereld eigenlijk was. Hij was het 
licht; die in Hem geloofde, zou in de duisternis niet 
wandelen, en die Hem zag, zag den Vader. • • 

Aan wankelmoedigen. 
Vertsaagde Christen!. . . . . ligt uw lot 

Niet in Gods Vaderhand geborgen? 

Dank, daaglijks, Hem voor elk genot, 

Laat, voor de toekomst, «Vader" zorgen. 

Voor u is 't kleinste toch te groot; 

Het zorgen maakt u slechts verdrietig. 

Hij werpt u 't noodige in den schoot, 

En 't grootste is voor Hem nog nietig. 

Gij ondervindt wat de aarde biedt, 

Gij hebt uw deel van haar bezwaren . . . . 

Maar Jezus' komst ligt in 't verschiet, 

Dan zal Gods licht Gods weg verklaren. 

Vervolg dan rustig uwen loop: 

Gods l i e f d e zal u begeleiden; 

Beschaamd wordt nooit des Christens h o o p ; 

't G e l o o f leert dulden en — verbeiden. 

L. 
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Een woord over bevinding. 
Er is misschien geen onderwerp, waarover onder de 

kinderen Gods zulke verkeerde begrippen heersenen, als • 
over hetgeen men gewoonlijk „bevinding" noemt, Bevinding 
is een voortreffelijke, hoogst begeerlijke zaak; j a , men 
kan gerust zeggen, dat een Christen zonder bevinding 
in een zeer treurigen toestand verkeert. Evenwel moet 
het w a r e , c h r i s t e l i j k e bevinding zijn; want anders 
heeft zij geen waarde voor God, en is zij een ontkenning 
van d,e genade, die God ons geopenbaard heeft. Nu zijn 
er vele Christenen, die hunne twijfelingen, hunne vrees 
en onzekerheid voor n o o d z a k e l i j k e ondervindingen 
in het christelijk leven houden; en die daarom allen, 
welke met vreugde hunnen weg bewandelen, van lp.cjit-
vaardigheid en gebrek aan zelfkennis beschuldigen. Als 
zij iemand ontmoeten, die van zijne zaligheid ten vplje 
verzekerd is, en nipiiner twijfelt, dan halen zij medelijdend 
de schouders op, en zeggen of denken: die man kent 
ziehzelven niet, Dit is een treurige dwaling — een dwaling, 
die ware, christelijke bevinding onmogelijk maakt; want 
zoolang men niet te,n volle verzekerd is van zijne zalig
heid, kan er van „beyjnding" geen spraak zijn. In Rom. 5 
spreekt de Apostel eerst van „bevinding," nadat hij ge
zegd heeft: „Wij dan gerechtvaardigd z i jnde , uit het 
geloofs, h e b b e n vrede bij God door onzen Heer Jezus 
Christus, dpor welken wij ook de toeleiding h e b b e n 
door het geloof tot deze genade, in w e l k e wij s t a a n , 
,e,n r]oeme,n in de hoop der beerlijkheid Gods," De 
grond van de ware „bevinding", is dus de yolkomene zeker
heid van ons deel aan Christus en van het standpunt, 
waarop wij door Gods genade geplaatst zijn. Met ivolle 
vrijmoedigheid durf ik daarom zeggen, dat de twijfelingen, 
•de vrees en de onzekerheid, waarin vele geloovigen 
yerkeeren, deels het gevolg zijn van de gebrekkige 
kennis van het volmaakte werk van Christus, deels van 
hunnen slordigen wandel. Als een Christen niet gelukkig 
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is, en zich niet verblijden kan, dan is één van beide zeker, 
of hij kent de volkomene genade en de volmaakte liefde 
Gods niet, of hij kent die wel, maar wandelt er niet naar. 

Beantwoorden wij ten opzichte van het eerste punt 
de volgende vraag: „Is het werk van Christus zóó vol
maakt en zóó volkomen volbracht, dat een geloövige 
ziel met vol vertrouwen kan zeggen: „Mijne zonden zijn 
vergeven — ik ben een kind van God."" Wij zullen zien, 
dat het antwoord op die vraag, door Gods groote genade, 
in alle opzichten bevestigend kan zijn. 

Wat is de mensch van natuur? — Een kind des toorns, 
een vijand van God, dood in zonden en misdaden. Dit is 
de toestand van alle menschen, van den koning tot den 
bedelaar. „Er is niemand rechtvaardig." En hoe heeft 
God zich tegenover dien zondaar gedragen? In oneindige 
barmhartigheid; want Hij zond zijn eeniggeboren Zoon, 
die, om Gods wil te volbrengen, uit een vrouw werd 
geboren, en als een h e i l i g k i n d voor God en menschen 
wandelde, als een r e c h t v a a r d i g m e n s c h van het 
begin tot het einde zijns levens Gods goedkeuring onder
vond, en als een v l e k k e l o o s l a m , tot zonde gemaakt 
en met de zonden beladen, van God werd verlaten. Alle 
golven van Gods toorn gingen over het hoofd van den 
stervenden Verlosser. Hij onderging de straf, welke wij 
verdiend hadden. Hij droeg het oordeel, dat op ons hoofd 
moest nederkomen. Alles werd Hem toegerekend, alles 
op Hem gelegd. Hij heeft „zijne ziel uitgestort in den 
dood." (Jes. 5 3 : 5 , 6, 12.) 

Nu is het slechts de vraag, of God dit werk van 
Christus heeft aangenomen? Of het bloed van Jezus, aan 
het kruis gestort, van genoegzame kracht is , om den 
zondaar van zijne zonde te reinigen ? Of de gerechtigheid 
van God ten volle bevredigd is , zoodat ieder, dié gelooft, 
volkomene vergiffenis heeft, en voor altijd is gered? 
De opstanding en hemelvaart van Christus is hierop 
het antwoord. „Die overgeleverd is om onze zonden, 
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 i i g . " 
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(Rom. 4 : 25.) Nadat Hij door ééne offerande voor eeuwig 
heeft volmaakt degenen, die geheiligd worden, h e e f t 
Hij z i c h g e z e t a a n de r e c h t e r h a n d G o d s in 
d e n h e m e l . (Hebr. 10:12—18.) Hierin hebben wij 
dus het zekere bewijs, dat iedere zonde, voor welke Hij 
stierf, voor altijd is weggedaan. Ware er nog één enkele 
vlek op Jezus gebleven, dan zou God Hem niet hebben 
kunnen opwekken en in den hemel opnemen; want dan 
zou Hij niet voor God hebben kunnen bestaan. En tevens 
hebben wij hierin het bewijs, dat God ten volle bevre
digd is door het offer van Christus; dat Hij in alle op
zichten is verheerlijkt geworden, en nu zijne genade den 
vrijen loop kan laten. 

Hieruit volgt vanzelf, dat de zondaar, die door de 
genade in Jezus gelooft, door God wordt beschouwd als 
iemand, wiens vonnis op het kruis van Christus voltrokken 
is, en die in de opstanding aan Christus gelijkvormig is. 
Hij is vlekkeloos en heilig, gelijk Christus vlekkeloos en 
heilig is. "Want de zonden, die Christus droeg, waren zijne 
zonden. En waar zijn die zonden gebleven? Zij zijn er niet 
meer; want Christus stond zonder zonde op. De straf, welke 
Christus onderging, de toorn, welke over Christus kwam, 
de dood, welken Christus stierf, was onze straf, was de 
toorn, dien wij verdiend hadden, de dood, dien wij moes
ten sterven. Hij bekleedde onze- plaats. Alles wat op ons 
lag, kwam op Hem. Daarom zijn wij vrij. Voor de tweede 
maal kan het oordeel niet worden uitgeoefend. Heeft 
Jezus het oordeel ondergaan in onze plaats, welnu, dan 
zijn wij er vrij van. Die in den Zoon gelooft, k o m t 
n i e t in h e t o o r d e e l . Doch niet alleen dit. De geloo-
vige is ook een kind van God geworden. De Geest, die 
in hem woont, is de Geest der aanneming tot kinderen, 
door welken hij God als „Abba, Vader!" aanroept. Hij 
heeft dus wel reden om zich te verblijden. Al zijne zon
den zijn uitgewischt, zijne schuld is betaald, de macht 
der zonde is te niet gedaan, het oordeel is voorbij, de 
straf is gedragen, en het leven en de on verderfelijkheid 
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zijn nu zijn eeuwig deel. Onuitsprekelijke genade! Onuit
puttelijke bron van heil en geluk! 

Doch waarom wandelen dan zoovele geloovigen in duis
ternis en onzekerheid? Om de eenvoudige reden, dat zij de 
verlossing, zóó als die in Christus is, niet gelooven. Zij ver
staan het niet, dat God door het werk van Christus ten 
volle bevredigd is, dat zij nu in Christus voor God staan, 
en daarom Gods oog met welgevallen op hen kan rusten. 
Zij twijfelen aan de liefde van God en aan de volmaakt
heid van het werk van Christus. En ten gevolge daarvan 
vreezen zij; want vrees is het natuurlijk gevolg van twij-
fel. „Er is in de liefde geen vrees; maar de volmaakte 
liefde drijft de vrees buiten, want die vreest, heeft pijn, 
en is niet volmaakt in de liefde." (1 Joh. 4 : 18.) Dat 
wil zeggen: die vreest, gelooft niet in de volmaaktheid 
van de liefde Gods. Er wordt hier natuurlijk niet over 
o n z e liefde gesproken; want die is altijd onvolmaakt; 
maar over de liefde van God. Die liefde is volmaakt. 
God heeft niet meer kunnen doen, dan Hij gedaan heeft. 
Door ons te maken, gelijk Christus is , heeft Hij, met 
eerbied gesproken, zijne liefde uitgeput. Wie nu in 
deze liefde niet gelooft, heeft natuurlijk vrees en pijn. 
Daarom bestraft de Heer de twijfelaars zoo ernstig. „Wees 
niet ongeloovig, maar geloovig." O, lieve lezer! blijf toch 
niet bij uwe eigen gedachten staan, maar geloof de gedach
ten van God. Wilt gij wijzer zijn dan God? Weet gij het 
beter? Waar Hij mede tevreden is, zoudt gij daarmede 
niet tevreden kunnen zijn? Waarin Hij zich verblijdt, 
kunt gij u daarin niet verblijden? Neem toch genoegen 
met het werk van Christus, omdat God er genoegen 
meê genomen heeft. Waarlijk gij hebt overvloedige reden 
om u te verheugen, en geen reden om te twijfelen en te 
vreezen. Alles is volbracht; alles is in orde; niets is er 
te doen overgebleven. 

Daarom roept de Apostel den geloovigen toe: „Ver
blijdt u te allen tijde." (1 Thess. 5 : 16.) „Verblijdt u in 
den Heer te allen tijde; wederom zeg ik u : verblijdt 
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u." (Fil. 4 : 4.) Hoort gij het wel, waarde lezer? „Ver
blijdt u t e a l l e n t i j de ! " Dat is de vermaning des 
Apostels, de vermaning des Heiligen Geestes. Niet van 
tijd tot tijd, niet in sommige toestanden en omstandig
heden, maar t e a l l e n t i j de zullen wij ons verblijden. 
„Maar dat is niet mogelijk!" roept menigeen uit. J a , 
dat is wel mogelijk, antwoord ik u , want de Heer zegt 
het. Maar weet gij, waarom het mogelijk is ? Omdat de 
vermaning luidt: „Verblijdt u in den H e e r te allen 
tijd." In onszelven is niets aanwezig, waardoor deze 
vreugde kan ontstaan, integendeel alles wat ons bedroeven 
en ongelukkig maken kan. Vele geloovigen zoeken deze 
vreugde in zichzeJven; en omdat zij hoe langer zoo meer 
hunne verdorvenheid en ellende inzien, zijn zij onrustig 
en ongelukkig. „Wij worden iederen dag slechter," zeggen 
zij, „en hoe zouden wij ons dan kunnen verblijden." Dit 
is zeer onjuist uitgedrukt; want wij kunnen niet slechter 
en niet beter worden, dan wij zijn van natuur. Evenwel 
de bedoeling is goed, want men wil zeggen: ik zie 
iederen dag meer in, hoe slecht ik ben; en dit is heel 
natuurlijk, want waar de zon schijnt, wordt het stof open
baar. Gelooft men evenwel, wat het Woord van God om
trent de natuur van den mensch zegt, dan wordt men niet 
verschrikt of teleurgesteld, wanneer het licht de bedorven
heid onzer natuur meer en meer openbaart. Men verwacht 
dan niets anders. Er staat geschreven: „Het vleesch 
onderwerpt zich aan de wet Gods niet, j a , het kan ook 
niet." Geloof ik dit, dan zal ik geen verbetering mijner 
natuur verwachten, en de ontdekking van de bedorven
heid mijner natuur zal mij niet teleurstellen. Onze oude 
Adamsnatuur wordt niet v e r b e t e r d ; zij is door het 
werk van Christus t e n i e t g e d a a n . En wat de praktijk 
betreft, zoo moetejn wij iedere gedachte der oude natuur 
in „onderwerping" brengen. (Zie Bom. 8 :13; 2 Kor. 10: 5.) 
De Heilige Geest kan alleen in en door de nieuwe na
tuur werken. Hieruit volgt duidelijk, dat, wanneer de 
Christen uitgenoodigd wordt, zich „te allen tijde te ver-
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blijden," dit onmogelijk in hemzelven kan zijn, evenmin 
als in de uitwendige dingen en omstandigheden. ; Hij 
kan zich alleen „ te a l l e n t i j d e " verblijden „in d e n 
H e e r . " En waarlijk wij hebben reden genoeg ons te 
verblijden. Alles toch, wat wij als zondaren en als 
geloovigen noodig hebben, vinden wij in Jezus. Als 
het L a m G o d s vergoot Hij zijn bloed, opdat onze 
zonden vergeven wierden; als H o o g e p r i e s t e r is Hij 
nu in den hemel de vertegenwoordiger van zijn volk, 
en heeft Hij medelijden met de zwakheden der zijnen; 
als de E e r s t g e b o r e n e v e l e r b r o e d e r e n zal Hij de 
zijnen tot hunnen God en Vader brengen; als B r u i 
d e g o m zijner gemeente zal Hij spoedig wederkomen, 
om haar tot zich te nemen en zijnen troon en zijne heer
lijkheid met haar te deelen. 

Menigeen zal zeggen: „Hoe gaarne ik mij ook zou 
verblijden, mij ontbreekt daartoe de kracht!" Maar, mijn 
lieve vriend! zoudt gij dan denken, dat God u tot iets 
zal vermanen, waartoe Hij u niet de noodige kracht zal 
geven ?" Zal God u toeroepen: „Verblijdt u in den Heer 
te allen tijd!" en u dan buiten staat stellen, dit te doen ? 
Ware dit zoo, dan zou Hij de schuld dragen van uwe 
onrust en vrees en twijfel. Ik weet wel, dat gij zult 
zeggen: neen, dat kan niet; maar toch doet gij door 
uwe redeneering niets anders dan de schuld van u af op 
God werpen. O , bedenk dit wel. Het is een zeer ge
vaarlijke en verderfelijke dwaling. God wenscht niets 
liever dan dat wij gelukkig zijn en ons verblijden. Hij 
heeft alles gedaan om dit mogelijk te maken. Zijn wij 
in het duister, dan is dit onze schuld. De zon schijnt 
helder aan den hemel, maar als gij in den kelder gaat 
zitten, kunt gij haar licht en hare warmte niet genieten. 
En zou het dan niet de grootste dwaasheid zijn, als gij 
de schuld van uwe koudheid en duisternis op de zon 
wierpt? Neen! erken liever, dat gij de schuldige zijt, 
dat gij u onttrekt aan de verwarmende en verkwikkende 
stralen der genade, dat gij, in plaats van op Jezus te 
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zien en in zijne liefde te gelooven, uw oog op uzelven 
vestigt en de waarheid Gods weerstaat. 

Vele geloovigen beroepen zich tot staving van hun 
gevoelen op de ervaringen van de geloovigen des Ouden 
Testaments, welke wij hoofdzakelijk in de Psalmen vinden. 
Hierdoor bewijzen zij evenwel, dat zij het doel van de 
Psalmen niet begrijpen, en het onderscheid tusschen de 
oud- en nieuw testamentische bedeeling niet verstaan. 
Vele Psalmen toch, én voornamelijk die, welke sterke 
twijfelingen en angst onder Gods toorn uitdrukken, zooals 
Ps. 22, zijn profetisch, en zien op Christus, wiens ge
voelens zij uitdrukken, toen de Heer om onzer zonden 
wil door God werd geoordeeld. Juist om ons van dezen 
angst en deze ellende te verlossen, onderging Hij ze. Hoe 
verkeerd is het derhalve zich op deze ervaringen te 
beroepen, alsof die door ons moesten gemaakt worden. 
Doch in de tweede plaats vergeet men, dat het standpunt, 
waarop de geloovigen in het Oude Testament stonden 
geheel verschillend is van dat, waarop de geloovigen 
nu staan. Het werk der verzoening en verlossing was 
nog niet volbracht, en daarom konden zij niet het be
wustzijn hebben van de volkomene vergeving hunner 
zonden. Paulus zegt dit uitdrukkelijk in Hebr 10. Hadden 
zij het bewustzijn gehad, dat hunne zonden vergeven 
waren, dan zouden zij niet telkens geofferd hebben. De 
Heilige Geest woonde niet in hen. Dit lezen wij duidelijk in 
Joh. 7 : 3 8 , 39, waar de Heer zijnen discipelen belooft, 
dat zij den Heiligen Geest zouden ontvangen; terwijl 
Johannes er bijvoegt: w a n t de H e i l i g e G e e s t w a s 
n o g n i e t , namelijk niet wonende in de geloovigen, 
q v e r m i t s J e z u s n o g n i e t v e r h e e r l i j k t w a s . Ik 
zou hier nog veel meer kunnen bijvoegen; maar deze 
punten zijn voldoende om aan te toonen, dat de ervarin
gen van de Christenen noodzakelijk verschillen moeten 
van die der geloovige Israëlieten. Wij hebben — ten 
minste indien wij de waarheid verstaan — het bewust
zijn van de volkomene vergeving onzer zonden en van 
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de inwoning des Heiligen Geestes, die, naar de belofte 
van Jezus, in ons is en bij ons blijft tot in eeuwigheid. 

Doch de weinige vreugde, die door de geloovigefï ge
smaakt wordt, heeft niet alleen zijn grond in hunne 
gebrekkige kennis van het werk van Christus, maar ook 
in hunnen slordigen wandel. Johannes zegt: „Indieil wij 
zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij 
in de duisternis wandelen, zoo liegen wij, en d o e n de 
waarheid n i e t . " (1 Joh. 1:6.) Merken wij wel op, dat 
hij niet zegt: „Wij k e n n e n de waarheid niet;" maar wij 
d o e n de waarheid niet." Dit brengt ons het woord van 
den Heere Jezus in herinnering: ^Indien gij deze dingen 
weet, zalig zijt gij, indien gij ze d o e t . " Het juiste ant
woord op de vraag: waarom zoovele Christenen zich niet 
kunnen verblijden, ligt dus voor de hand. Het is, omdat 
zij de waarheid niet d o e n . De verheerlijking van God en 
de vreugde van den geloovige zijn twee onafscheidelijke 
dingen; wie de eerste nalaat, verliest de laatste. „Als u\V oog 
eenvoudig is, zal uw geheéle lichaam verlicht zijn." Indien 
een kind van God onverschillig is omtrent den wil zijns 
Vaders, of indien hij zijne eigen wegen gaat, hoewel hij dien 
wil kent, hoe kan hij dan verwachten, vol van vreugde en 
vol van licht te zijn ? De eigen wil in een geloovige 
draagt altijd bittere vruchten; terwijl de onderwerping 
aan den wil van God in alle dingen de een ig ware weg 
tot vreugde en geluk is. (Zie 2 Petr. 1 : 5—9.) Abraham, 
die in geloofsgehoorzaamheid zijn land en zijns vaders 
huis verliet, en in Gods gemeenschap wandelde, wordt 
„de vriend Gods" genoemd, en ontving de mede-
deeling van de plannen en gedachten van God. Lot 
daarentegen, die ook zijn vaderland had verlaten, zocht 
later zijn gemak in Sodom, vertoefde daar in het midden 
der goddeloozen, kwelde zijne rechtvaardige ziel dagelijks 
door de werken der ongerechtigheid, en wist niets van 
het naderend oordeel. Hij werd gered, zooals alle kinderen 
Gods gered worden, (Joh. 10 : 28.) doch alzoo als door 
vuur. (1 Kor. 3 : 15.) Geen wonder, dat Abraham ge-
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lukkig w^s, en zich verheugde, terwijl Lot in duisternis 
én' kwelling zijne dagen sleet. Aan wien zijt gij gelijk, 
lezer? Bevindt gij u in den gelukkigen toestand van 
Abraham, óf in de treurige omstandigheden van Lot? 
Bedenk Wel, dat het niet Gods schuld is, wanneer gij 
u in den laatsten toestand 'bevindt. Lot ging vrijwillig 
naar Sodonï, en bleef vrijwillig daar, en hij zou daar 
omgekomen zijn, had God hem niet met geweld er 
uit verlost. En Abraham wandelde met God', bleef van 
Heni alleen afhankelijk, deed niets zonder zijn bevel; en 
daarom maakte hij zulke heerlijke bevindingen. Mochten 
wij zijne navolgers zijn! 

Doch wij moeten een weinig dieper in de zaak door
dringen , en nader onderzoeken, welke de oorzaken zijn, 
waardoor er zoo wéinig vreugde gesmaakt, zoo weinig ware 
christelijke bevinding genoten Wordt. Twee of drie oorzaken 
willen wij bespreken, waartoe alle anderen terug ïë 
leiden, waarin alle anderen begrepen zijn. De twee eersten 
betreffen de gemeente in het algemeen; de laatste ligt 
in den geestelijken toestand van ieder lid persoonlijk. 

Dé geloovigen hebbén behoefte aan opboüwing en ver
sterking des geïoofs. Zij moeten gevoed worden door 
Gods Woord, en gesterkt. door de onderlinge gemeen
schap. Hunne ziel heeft behoefte aan Gods vereering. 
Daartoe gaf de Heer hun de onderlinge bijeenkomst. Hoé 
gelukkig waren de eerste Christenen! Zij kwamen te zamen 
één van hart en eén van ziel. Zij waren volhardende in 
de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking 
dés broods en in de gebeden. Zij loofden en prezen God 
Voor zijne oneindige liefde en genade, en verblijdden zich 
in de spoedige komst van den Heere Jezus. Helaas! hoe 
treurig ziet het er nu onder de geloovigen uit. De mees-
ten weten nauwelijks wat een onderlinge bijeenkomst is. 
Zij gaan des Zondags dezen of genen predikant hooren, 
die in het beste geval het evangelie der genade aan de 
wereld verkondigt; omdat de meesten zijner hoorders 
onbekeerd zijn; maar van een bijeenkomen in den naam 
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van den Heere Jezus aan de tafel des Heeren, van een 
loven en prijzen van God als zijne verlosten, en van een 
gemeenschappelijk opbouwen in de liefde is in het geheel 
geen spraak. En dit kan natuurlijk daar niet; want men 
is daar vergaderd met ongeloovige, onbekeerde menschen. 
Met dezulken kan men niet als één lichaam vergaderen; 
van opbouwing kan er geen spraak zijn; men hoort er 
niet veel meer dan gedurig weer de eerste beginselen des 
Christendoms. Het is geen wonder, dat men in zulk een 
toestand koud, dor, onverschillig wordt. Men verliest zijne 
vreugde, zijne frischheid. Men staat voor duizende bezwa
ren, welke men nimmer hoort oplossen. En wat nog meer 
zegt, men ontbeert een tal van zegeningen, door God aan 
de gemeente van Jezus geschonken. Vele geloovigen heb
ben dit gebrek gevoeld, en zijn daarom begonnen om in 
den naam van Jezus te zamen te komen, en zich als 
leden zijns lichaams rondom zijnen disch te scharen; en 
vraag het hun, of dit niet zeer tot bevordering van hun 
geluk en van hunne vreugde gediend heeft. O, mochten 
allen terugkeeren tot de eenvoudigheid der eerste Chris
tenen! Mochten allen, met terzijdestelling van alle men-
schelijke leeringen en ordeningen, zich op den eersten 
dag der week vergaderen om het brood te breken, (Kand. 
20 : 7.) en om de tafel des Heeren geschaard, zich in 
zijne liefde te verblijden, en elkander op te bouwen in het 
allerheiligst geloof! Welke heerlijke bevindingen zouden 
er gemaakt worden! Meer vreugde, meer kracht, meer 
Godsverheerlijking zou er zijn. Van twijfelingen en vrees 
zou er geen spraak meer wezen. Men zou niet bij de 
eerste beginselen blijven staan, maar tot de volmaaktheid 
voortvaren. 

„Maar" — zal deze of gene zeggen — „hoe kan dit nu 
een oorzaak zijn van de koudheid en duisternis, waarin 
wij zijn. Zouden wij dan gelukkig zijn, als wij uwe over
tuiging deelden?" — Neen, waarde vriend, indien het 
mijne overtuiging gold, dan zou het aannemen daarvan 
u niet gelukkig, en het afwijzen daarvan u niet ongeluk-
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kig maken. Doch het is niet mijne overtuiging, die gij 
afwijst, maar Gods Woord, waaraan gij ongehoorzaam 
zijt. Ik wil u slechts een paar plaatsen voorleggen. „In 
de laatste dagen zullen ontstaan zware tijden; want de 
menschen zullen zijn liefhebbers van zichzelven 
hebbende een gedaante van Godzaligheid, maar die de 
kracht derzelve verloochend hebben. H e b ook e e n 
a f k e e r v a n d e z e n . " (2 Tim. 3 : 1—5.) „ T r e k t 
n i e t e e n a n d e r j u k a a n m e t de o n g e l o o v i g e n . " 
(2 Kor. 6 : 14—18.) „ L a a t ons o n z e o n d e r l i n g e 
b i j e e n k o m s t n i e t n a l a t e n , gelijk sommigen de ge
woonte hebben." (Hebr. 10 : 25.) „ I k h e b v a n d e n 
H e e r o n t v a n g e n , hetgeen ik ook u overgegeven heb, 
dat de Heere Jezus in den nacht, in welken hij verraden 
werd, het brood nam " (1 Kor. 11 : 23—26.) 
„Wat is het dan, broeders? wanneer gij samenkomt, e e n 
i e g e l i j k v a n u , heeft hij een psalm, heeft hij een leer, 
heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft 
hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stich
ting." (1 Kor. 14 : 26.) Welnu, indien gij hieraan onge
hoorzaam zijt, hoe zoudt gij dan met vreugde vervuld 
kunnen zijn? De Heilige Geest is de eenige bron der 
vreugde. Zoodra gij Hem bedroeft, is uwe vreugde ver
dwenen. En dat gij Hem bedroeft, door. aan zijn Woord 
ongehoorzaam te zijn, is duidelijk genoeg. Gij zult dus 
wel degelijk moeten erkennen, dat het gebrek aan vreugde 
uwe ongehoorzaamheid aan Gods wil tot oorzaak heeft. 

Doch er is een tweede oorzaak voor de duisternis, 
waarin vele zielen verkeeren. Die oorzaak is het gebrek 
aan liefde onder de geloovigen. Men bijt en vereet elkaar. 
Men twist en scheldt. Men is om allerlei redenen van 
elkander verwijderd. Honderde partijen en sekten heeft 
men opgericht in 4p christelijke kerk, wier leden elkander 
uitsluiten, soms wel verdoemen. Men reist honderde uren 
ver om een evangelische alliantie bij te wonen, maar in 
de stad zijner inwoning ziet men elkaar nauwelijks aan, 
weigert men samen te werken, aan éénen disch aan te 
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zitten, en gemeenschappelijk God te dienen naar zijn 
Woord; ja , men verkettert elkander. Waarlijk, dit is 
hoogst treurig. Het is het tegenovergestelde van het 
gebod des Heeren: „Dit gebied ik u, dat gij elkandefc 
liefhebt;" (Joh. 1 5 : 17.) en van de vermaning des 
Apostels: „Hebt elkander vuriglijk lief uit een rein 
hart." Geen wonder, dat bij zulk een toestand de vreugde 
verdwijnt. Hoe zou men zich kunnen verblijden in d e n 
H e e r , als men zich van de zijnen verwijdert, als liefde
loosheid en partijzucht het hart vervullen? Dit is on
mogelijk. De Heer omvat met dezelfde liefde al de leden 
van zijn lichaam, en alleen dan, wanneer zij dit ook 
doen, kan zijne vreugde in onze harten wonen. Tot'een 
kerkelijke partij of sekte te behooren, wordt door den 
Heiligen Geest, die alle geloovigen tot één lichaam ge
doopt heeft, veroordeeld, en is het middel om de ware 
vreugde uit onze harten te . bannen. Alleen door het 
geloof in Christus ben ik in de gemeenschap der heiligen 
opgenomen. Eischt men meer, zoö zijn dit slechts mensché-
lijke inzettingen en geenszins geboden van God. Dezelfde 
liefde bindt ons aan Christus, dezelfde Geest woont in 
ons allen, en daarom behooren wij bij elkaar; en moeten 
wij ons benaarstigen de eenheid des Geestes door den band 
des vredes te bewaren. (Efez. 4 : 3.) Waar liefde woont, 
gebiedt de Heer zijn zegem Daar zal hemelsche vreugde 
onze harten vervullen. 

De derde oorzaak is , gelijk ik gezegd heb, meer een 
persoonlijke. Zij staat niet in verband met dé gemeente 
als zoodanig, maar met den wandel van een iederin het 
bijzonder. Men kan zich van de wereld gescheiden hebben, 
en met geloovigen vergaderen aan de tafel des Heeren 
in Jezus naam, en toch is het mogelijk, dat de ziel zich 
niet verblijdt; Als het hart verontreinigd is, kan de vreugde 
des Heeren»! niet in ons wonen. Daarom beijverde Paulus 
zich om altijd een onergelijk geweten te hebben voor God 
en menschen.' Dit is van het grootste gewicht. Zoodra wij 
de zonde toelaten in ons te werken, is onze gemeenschap 
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met den Heer afgebroken, en kunnen wij ons onmogelijk 
verheugen. De zonde woont in ons, doch dit verhindert 
onze vreugde niet. Ware dit het geval, dan zouden wij 
nooit gelukkig kunnen zijn, want de zonde woont altijd 
in ons. God heeft echter de in het vleesch wonende zoude 
op het. kruis van Christus geoordeeld, en ze voor zijn 
aangezicht te niet gedaan. Daarom kunnen wij, niettegen
staande de zonde nog in ons woont, gemeenschap; met God 
hebben. Zoodra wij echter de inwonende zonde toelaten 
in ons te werken of over ons te heerschen s dan is onze 
gemeenschap met God gestoord en onze vreugde ver
dwenen. „Dat dan de zonde niet heersche in uw sterfelijk 
lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden 
deszelven lichaams;" zegt Paulus. O , hoe noodig is het 
op onze hoede te zijn! De gevaren en verzoekingen 
zijn vele; de duivel is listig en de wereld zoo machtig, 
en. alleen de genade Gods kan ons bewaren. Wij zijn 
zwak, maar Jezus is machtig. Zijne kracht wordt in 
zwakheid volbracht. Zoeken wij kracht bij Hem, dan 
zullen wij zeker staande blij'/en, en in reinheid en hei
ligheid voor zijn aangezicht wandelen. Maar , helaas! 
menigeen is lichtvaardig en wereldsgezind; menigeen 
geeft den duivel plaats, en laat het vleesch toe te werken. 
En dan is het geen wonder, dat de vreugde verdwijnt, 
en het hart koud en overschillig wordt. Dikwerf begint 
zulk een toestand zeer in het klein. Men vertraagt in het 
gebed en in het lezen van Gods Woord; men oefent 
geen gemeenschap met God; men verzuimt de bijeen
komst der, geloovigen; men zoekt de dingen, die hier 
beneden zijn. Door dit alles wordt men krachteloos. De 
duivel werkt; het vleesch beweegt zich; en het hart is 
verontreinigd. Men wandelt niet meer in Gods tegen
woordigheid ; hetivoog is duister geworden; allerlei dingen 
welke men vroeger afkeurde, kunnen er nu meê door; 
en het noodzakelijk gevolg is een algeheele verslapping 
en: vreugdeloosheid. Velen zijn in zulk een toestand. 
Mochten hunne oogen er voor opengaan! Mochten zij 
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tot belijdenis hunner zonden komen! Want dit is de 
eenige weg om in Gods gemeenschap terug te keeren, 
en zich weer in den Heer te verblijden. Hebben wij 
tegen God alleen gezondigd, dan heb ik ook voor God 
alleen mijne zonde te belijden; hebben wij daarentegen 
tegen menschen en God gezondigd, dan moeten wij ook 
onze schuld aan de menschen belijden. Gelukkig! heeft 
onze God en Vader voor alle dingen gezorgd. Als wij 
onze zonden belijden, zoo is Hij getrouw en rechtvaar
dig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid. Op grond van het bloed der ver
zoening kan God ons gedurig reinigen, indien wij onze 
zonden belijden. "Waarde lezer! als gij uw beeld in deze 
regelen gevonden hebt, o, kom dan toch tot uzelven, 
en werp u neer voor uwen Vader met de oprechte be
lijdenis uwer zonden. Verontschuldig u toch niet. Denk toch 
niet: zoovelen zijn ongelukkig, en men kan zich toch 
niet altijd verblijden. Neen, erken liever uwe schuld; 
zoek de oorzaak van uwe koudheid in uw eigen hart , 
en keer terug in de gemeenschap uws Vaders, opdat gij 
u weer in Hem kunt verblijden. 

Maar hoe is het mogelijk zich te verblijden in uren 
van zware beproevingen? De beproeving des geloofs gaat 
niet gepaard met vrees, maar met vreugde, en zij open
baart den toestand der ziel. „Als droevig zijnde, doch 
altijd blijde." (2 Kor. 6. : 10.) „In welken gij u verheugt, 
nu een weinig — zoo het noodig is — bedroefd zijnde 
door menigerlei verzoekingen; opdat de beproeving uws 
geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk 
vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wor
de te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de open
baring van Jezus Christus; denwelken gij niet gezien 
hebt, en nogtans lief hebt, in denwelken gij nu, hoewel 
Hem niet ziende, maar geloovende, u v e r h e u g t m e t 
e e n o n u i t s p r e k e l i j k e en h e e r l i j k e v r e u g d e ; 
verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zalig
heid der zielen." (1 Petr. 1 : 6—9.) „Geliefden! houdt 
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u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u , 
die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds over-
kwame; maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden 
van Christus, alzoo v e r b l i j d t u , opdat gij ook in de 
openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en ver
heugen." (1 Petr. 4 : 12, 13.) Wij zijn zeer zeker in 
gevaar, om in de beproevingen moedeloos te worden, 
gelijk Job en Jonas; maar God bestuurt alle dingen ten 
goede voor ons, en daarom moeten wij Hem steeds 
loven en prijzen, in plaats van Hem door onze twijfe
lingen te onteeren. De woestijn, waar wij een korten tijd 
door reizen, heeft hare doornen, hare steile wegen en 
verscheurende dieren; doch wij zijn uit Egypte verlost, 
en wandelen hemelwaarts naar onze eeuwige rust. God 
is voor ons en met ons; waarom zouden wij dan vreezen ? 
Neen, wij hebben alle reden vrolijk te zijn, ook in de 
beproevingen. De korte, haast voorbijgaande verdrukking 
werkt ons een gansch zeer uitnemend, eeuwig gewicht 
van heerlijkheid. Niets kan onze vreugde storen dan 
wereldsgezindheid, of een terugkeeren van ons hart in 
.Egypte, waarvan wij door het geloof verlost zijn, of ook 
wantrouwen in den Heer , die zoo vele en zoo groote 
dingen aan ons gedaan heeft. O , waarde lezer! aan
schouw toch het volbrachte werk van Christus, de 
oneindige liefde van God en de toekomstige heerlijkheid, 
en gij zult uw hart aftrekken van de wereld, die met 
al hare ijdelheid vergaat, en het verheffen tot de dingen, 
die boven zijn, tot Jezus, die zit aan de rechterhand 
Gods, die ons daar plaats bereid heeft, en die weldra 
komt, om ons van deze arme aarde op te nemen en te 
brengen in de eeuwige rust in het hemelsch Vaderhuis. 
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Aanteekeningen op het Evangelie 
van Johannes. 

Hoofdstuk X I I I . — Twee dingen stonden nu voor de 
ziel van Jezus: ten eerste de zonde, die voor zijn hart 
den verschrikkelijksten vorm aannam; en ten tweede het 
bewustzijn vanwaar Hij kwam, en waar Hij heenging, 
en de heerlijkheid, welke Hem gegeven was. Hij kwam 
van God, en ging tot God, en de Vader had alles in 
zijne handen gegeten Doch zijn ingaan in de heerlijk
heid kon evenmin als de vijandschap der menschen het 
hart van Jezus van zijne discipelen aftrekken. Zijne 
liefde is met hen bezig, om hen in overeenstemming te 
brengen met den nieuwen toestand, waarin Hij hen bracht. 
Hij kon niet langer bij hen blijven op aarde, doch Hij 
had hen lief met een liefde, die niets kon tegenhouden; 
Hij maakt hen geschikt om bij Hem te zijn. In plaats 
van hier beneden bij h e n te blijven, zouden zij Boven 
bij H e m zijn. Om evenwel met Hem, die in den hemel 
is , vereenigd te kunnen zijn, moesten zij gedurende 
hunnen wandel op aarde gereinigd worden. Hiervan is 
de voetwassching een beeld. Hoewel de Heer in den hemel 
is, zoo dient Hij ons toch. Hij had de discipelen lief tot 
den einde, d. i., voor altijd. Zoo ook ons. 

De uitwerking van deze dienst is, dat de Heilige 
Geest praktisch door het Woord alle verontreinigingen 
wegdoet, waarmede wij in onzen wandel door deze zon
dige wereld bezoedeld worden. Evenwel is hier slechts 
spraak van de v o e t e n . De priesters, die God in den 
tabernakel dienden, werden bij hunne wijding geheel ge-
wasschen. Dit werd nooit meer herhaald. Zoo is het ook 
met ons. Zijn wij eenmaal door het Woord wedergeboren, 
dan geschiedt dit niet ten tweeden maal. Doch de pries
ters moesten hunne handen en voeten wasschen, zoo dik
wijls zij tot God naderden om hunne dienst te verrichten; 
en dit hebben ook wij voortdurend noodig. Jezus herstelt 



161 

de gemeenschap, en geeft ons kracht om God te dienen, 
als wij die verloren hebben. H ij doet dit, en wel ten 
opzichte van de gemeenschap en de dienst, want voor 
God zijn wij g e h e e l r e i n . Het middel der reiniging 
was het water — een beeld van het Woord, door den 
Heiligen Geest op het geweten toegepast. 

Petrus schrikt terug voor de gedachte, dat Jezus zich 
zóó diep vernederde; (vs. 6—8.) doch wij moeten ons 
onderwerpen aan het gevoel, dat onze zonde zóó ver
schrikkelijk is , dat niets minder dan de vernedering van 
Christus ons daarvan kan reinigen. Later wil Petrus, 
dat de Heer hem ook het hoofd zal wasschen; doch dit 
wTas niet noodig, daar hij reeds geheel gewasschen was. Be-
hooren wij Jezus toe, dan zijn wij wedergeboren en gereinigd 
door het Woord; doch bij onzen wandel door de wereld 
verontreinigen wij onze voeten. — Naar het voorbeeld 
des Heeren moeten wij evenzoo met onze broeders 
handelen. 

„Die gewasschen is," d. i., gewasschen door het Woord, 
gelijk in Joh. 3 het water bij de wedergeboorte. Het 
Woord Gods, dat hemelsch en goddelijk is, past vol
komen voor den toestand van den mensch. Het open
baart dien toestand, en verwijdert alles, wat niet goed 
is. (vs. 10.) 

Judas was niet rein, hij was niet wedergeboren. Dit 
herinnert den Heer aan het verraad van Judas; zijne 
ziel is bedroefd, en Hij ontlast zijn hart door de zaak 
aan zijne discipelen mede te deelen. Wat Jezus' ziel be
droeft, is niet de wetenschap, dat Judas de verrader 
zou zijn, maar dat e e n v a n h e n , één van zijne disci
pelen, Hem zou overleveren, (vs. 21.) 

Johannes lag in den schoot van Jezus. Hij was de 
discipel, dien Jezus liefhad. Er was in Johannes iets 
bijzonder liefelijks voor Jezus. Door deze liefde gevoelde 
Johannes zich bijzonder aangetrokken tot Jezus; en 
daarom was hij altijd zoo dicht bij den Heer. Met 
om mededeelingen te ontvangen, had hij zich iq Jezus' 
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schoot gezet, maar omdat hij den Heer zoo vurig be
minde. Doch juist, omdat hij daar was, kon hij mede-
deelingen ontvangen. Op dezelfde wijze kunnen ook wij 
van Jezus leeren. 

Na de bete voer de Satan in Judas. (vs. 27.) Judas 
was reeds slecht door de hebzucht en door het toegeven 
aan de dagelijksche verzoekingen. Hoewel hij steeds bij 
Jezus was, zoo verhardde zijn hart zich tegen de werking 
der genade, die zich voor zijne oogen ontvouwde; en 
daarom had hij geen gevoel meer van het verschrikkelijke 
zijner daad, en was hij een geschikt werktuig in de hand 
des duivels geworden. Bovendien dacht hij, dat de Heer 
macht genoeg had zichzelven te verlossen; en dit was ook 
zoo; doch hij kende niets van de gedachten Gods. Door 
de zonde verhard, door den duivel verleid en verblind, 
beneemt hij zich het leven, zoodra hij de gevolgen zijner 
snoode daad voor oogen ziet. 

Vs. 31, 32. Alles wat in God is — zijne gerechtigheid, 
majesteit, waarheid en liefde, kortom alles, is in Christus 
op het kruis verheerlijkt. D e Z o o n d e s m e n s c h e n , 
zegt Jezus, is verheerlijkt, omdat het heerlijk is voor 
een mensch, dat alles wat in God is, in hem-is verheer
lijkt. Het kruis is, naar Gods gedachte, het middelpunt 
des heelals, de grondslag onzer behoudenis en onzer 
heerlijkheid, en de schitterendste openbaring van de heer
lijkheid Gods. Jezus is in de heerlijkheid Gods ingegaan, 
zoodat God Hem verheerlijkt heeft in zichzelven, d. i., 
in God. 

Vs. 33—35. Nu Jezus heenging, zou, in zekeren zin, 
de broederlijke liefde zijne plaats innemen. 

Hoofdstuk XIV. — De discipelen zagen God niet 
lichamelijk bij zich; om zijne tegenwoordigheid te kunnen 
genieten, moesten zij in Hem gelooven. Ditzelfde zou 
nu met Jezus het geval zijn; zij moesten in Hem gelooven. 
Tot dat oogenblik zagen zij Hem, van nu af aan werd 
Hij het voorwerp des geloofs. 

De Heer ging niet weg van hen, alsof er in het huis 
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des Vaders geen plaats voor hen was; o neen! er was 
plaats voor hen allen. Ware dit niet het geval, dan zou 
Hij het hun gezegd hebben. Hunne woning was bij Hem; 
maar Hij ging heen, om hun plaats te bereiden. Indien 
Hij daar niet als de nieuwe mensch, uit kracht der ver
lossing, heenging, dan zou er geen plaats zijn voor hen 
in den hemel. Maar nog meer. De Heer zelf zou ze af
halen. Hij zou niet een ander zenden, neen! Hij zou zelf 
komen om degenen, die Hem zoo dierbaar waren, te 
gemoet te komen, en ze tot zich te nemen, opdat zij zijn 
mochten, waar Hij is. 

„Waar ik heenga, weet gij, en den weg weet gij." 
(vs. 4.) Jezus ging tot den Vader, en daar zij Hem 
gezien hadden, hadden zij ook den Vader gezien. Zagen 
zij nu den Vader in Hem, dan kenden zij ook den weg; 
want tot Hem komende, kwamen zij tot den Vader, die 
in Hem was. Alzoo was Hij-zelf „de weg." 

Vs. 12. De discipelen zouden na het heengaan van 
Jezus grootere werken doen dan Hij gedaan had, omdat 
zij werken zouden in verbinding met zijne dichtere nabij
heid bij den Vader. Door de macht van zijn werk en 
van zijnen naam stelde Hij hen in onmiddelbare gemeen
schap met den Vader, zoodat alles, wat zij in zijnen 
naam van den Vader zouden bidden, hun zou gegeven 
worden. 

Vs. 15. Als de discipelen Jezus liefhadden, dan moesten 
zij dit niet door droefheid, maar door het houden zijner 
geboden toonen. 

Vs. 16, 17. Een nieuwe zegening zou hun deel worden. 
De Heilige Geest zou hen niet verlaten, gelijk Hij op 
het punt stond te doen. De wereld kon den H. Geest 
niet ontvangen; want tengevolge van de verwerping van 
Christus was hét* met de wereld uit. De discipelen 
zouden Hem kennen; want Hij zou niet alleen bij hen 
blijven, maar ook in hen zijn. 

Vs. 18. Ik zal u geene weezen laten, ik kom tot u , 
namelijk, door den Heiligen Geest. 
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Vs. 19. Gij zult mij zien, namelijk, met de oogen 
des geestes, en dit is veel heerlijker dan Hem te zien 
met onze lichamelijke oogen. En dit geestelijke gezicht, 
't welk ons deel wordt door de tegenwoordigheid des 
Heiligen Geestes, is in verbinding met het leven: „want 
ik leef, en gij zult leven." Wij zien Hem, omdat wij 
het leven hebben; en dit leven is in Hem. Doch dit is 
niet alles. Daar de Heilige Geest in ons woont, zoo 
kennen wij onze vereeniging met Christus. „In dien dag 
zult gij bekennen, dat ik in mijnen Vader ben, en gij 
in mij en ik in u." (vs. 20.) Dat Hij in den Vader was, 
en de Vader in Hem, dat hadden de discipelen kunnen 
weten; maar dat zij in Hem en Hij in hen zou zijn, dat 
zou hun eerst door de uitstorting des Heiligen Geestes 
geleerd worden. ,, 

Vs. 21—24. De verantwoordelijkheid der discipelen. 
De liefde des Vaders voor ons hangt af van onze liefde 
voor Hem. Een gehoorzaam kind wordt op bijzondere 
wijze door den Vader bemind. En de Vader : maakt 
woning in ons, wanneer wij in gehoorzaamheid wandelen. 
Er is hier natuurlijk geen spraak van de onvoorwaardelijke 
liefde van God jegens een zondaar, maar van de wegen 
des Vaders met zijne kinderen. 

Vs. 27. „Vrede laat ik u," zegt de Heer, dat wil 
zeggen: „den vrede, welken ik verworven heb aan het 
kruis, laat ik u achter." — „Mijnen vrede, dien ik-zelf 
heb, geef ik u," voegt Hij er bij. Alles wat Jezus als 
mensch bezit, geeft Hij ons. 

„Niet gelijkerwijs de wereld geeft, geef ik u." (*) De 
wereld geeft iets weg, en heeft het daarna niet meer. 
Wat Jezus geeft, behoudt Hij altijd zelf. Hij gaf ons 
de heerlijkheid, maar verloor ze daardoor niet; o neen! 
wij zullen m e t H e m in dezelfde heerlijkheid deelen. 

(*) In onze vertaling heeft men het woordje hem tusschen gevoegd, 
en het daardoor op vrede doen slaan; dit moet weggelaten worden, 
daar het in. het grieksch niet staat, zoodat de Heer spreekt over zijne 
wijze van geven. 
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•Vs.' 28'. Als de discipelen aan zichzelven dachten, 
dan moesten zij bedroefd zijri, omdat Jezus heenging; 
Waar als zij dachten aan den Heer, dan zouden zij zich 
Verblijden, omdat Hij tot den Vader ging, om uit te 
rusten van al zijnen strijd. Wonderbare vereeriiging met 
Christus! Wij verblijden ons over zijne verheerlijking. 

Hoofdstuk XV.'— Alles waarin de mensch gefaald heeft, 
is vervuld in Christus. Israël was de wijnstok ^ Jezus 
is de w a r e wijnstok; Israël was Gods dienstknecht -*-' 
Jezus is de w a r e dienstknechtj Israël was, in zekeren 
zin, Gods zoon —- Jezus is de w a a r a c h t i g e Zoon 
van God. 

Jehovah had een wijnstok uit Egypte overgebracht, én 
dien geplant. (Pfe.80:9.) Dit is Israël naar het vleesch. Doch 
dit wasniet de w a r e wijnstok. De ware wijnstok was zijn 
Zoon, dien Hij uit Egypte geroepen heeft. (Matth. 2:i 15.) 
Als Zoodanig stelt de Heer zich zijnen discipelen voor. 
Er is hier geen spraak van hetgeen de Heer na zijn 
heengaan zou zijüi; wètnt als wijnstok was Hij op de 
aarde; in den hemel worden geen wijnstokken geplant; 
De Vader verzorgt dien wijnstok, natuurlijk op de aarde \ 
want in den hemel is dit niet noodig. 

Allen, die met Jezus verbonden zijn, behoeven" deze 
zorg. Men zou kunnen zeggen, dat Judas weggenomen 
is, zoowel als de discipelen, die niet meer met Hem wan
delden. De anderen worden beproefd en gereinigd, opdat zij 
meer vrucht zouden dragen. Ongetwijfeld bestaat de£e 
betrekking nog. Zij dié Christus belijden, die zich bij-
Hem voegen en Hem navolgen, worden gereinigd, indien 
het leven in hen aanwezig isj zoo niet, dan wófdt weg
genomen, wat zij hebben. * 

De Heer spreekt hier van de verantwoordelijkheid 
van den mensch, en niet van de onvoorwaardelijke liefde 
van God in de verlossing. Hij leert zijnen discipelen, 
dat zij, gedurende hunnen wandel op aarde, door den 
Vader gereinigd, of, als zij geen vrucht dragen, afge
sneden worden; want er is Mei* geen spraak van die 
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betrekking tot Christus in den hemel door den Heiligen 
Geest, welke niet kan verbroken worden, maar van den 
band, die toen reeds bestond, en die levend en eeuwig 
kon zijn, of weer afgebroken kon worden. De vrucht 
zou hiervan het bewijs zijn. 

In vs. 6 verandert de Heer zijne spreekwijze. Hij zegt 
niet: „zoo gij in mij niet blijft;" maar „zoo iemand in mij 
niet blijft," omdat Hij van de elven gezegd had, dat zij 
rein waren. 

Jezus was de bron van alle kracht voor de discipelen; 
in Hem zouden zij blijven, en dan zou Hij in hen blijven. 
Zonder Hem konden zij niets doen; in Hem blijvende, 
zouden zij veel vrucht dragen. Verder, indien zij in Hem 
bleven, en zijne woorden in hen bleven, om hunne har
ten en gedachten te besturen, dan zouden zij over de 
hulpmiddelen der goddelijke macht kunnen beschikken; 
zij mochten bidden om wat zij begeerden, en het zou 
hun geschieden. 

Terwijl Jezus op aarde wandelde, had de Vader Hem 
liefgehad; en evenzoo had Hij zijne discipelen liefgehad. 
In deze liefde moesten zij blijven. Door het bewaren 
van de geboden zijns Vaders was Hij in de liefde des 
Vaders gebleven, en zoo zouden zij ook door het bewaren 
van zijne geboden, in z ij n e liefde blijven. 

Met vs. 12 begint een ander gedeelte. De discipelen 
moesten elkander liefhebben, gelijk Hij hen had liefgehad. 
Hij had hen gediend en hunne zwakheden gedragen — 
zoo moesten zij ook doen; en deze liefde ging zoo ver, 
dat zij het leven stelden voor de vrienden. 

Wij zijn vrienden van Jezus, als wij zijn vertrouwen 
genieten, gelijk Hij dit uitdrukt in de woorden: „want 
al wat ik van mijnen Vader gehoord heb, heb ik u 
bekend gemaakt." (vs. 15.) Met een dienstknecht spreekt 
men over de dingen, die hem aangaan, maar een vriend 
deelt men de gedachten des harten meê. „Zal ik voor 
Abraham verbergen, wat ik doe?" zeide de Heer, en 
Abraham wordt de vriend van God genoemd. De Heer 
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deelde bij die gelegenheid aan Abraham niet meê, wat 
hem persoonlijk aanging, maar sprak met hem over 
Sodom. Zoo doet God ook met de gemeente, j a , met 
ieder getrouw discipel. 

Vs. 22—25. Indien Jezus niet gekomen ware, en tot 
hen gesproken had, zou hun werkelijke toestand niet 
volkomen op de proef zijn gesteld geworden. God had 
dan altijd nog een ander middel kunnen beproeven; en 
Hij had Israël te lief, om het te veroordeelen, zoolang 
niet alles was beproefd geworden. Indien de Heer onder 
hen de werken niet gedaan had, die geen ander gedaan 
had, dan hadden zij kunnen blijven, zooals zij waren; 
zij zouden dan hebben kunnen weigeren in Jezus te 
gelooven, zonder in Gods oogen strafbaar te zijn. Zij 
zouden dan nog langer het voorwerp van Gods lankmoe
digheid gebleven zijn. Maar nu hadden zij den Zoon en 
den Vader gezien en gehaat, zoodat zij geen voorwendsel 
meer hadden voor hunne zonde. 

In hoofdstuk X I V vs. 16 zendt de Vader den Heiligen 
Geest; want Jezus gaat als Middelaar voor de zijnen 
van de aarde naar den hemel, en Hij zou den Vader 
bidden om hun een ander in zijne plaats te zenden, die 
hen niet zou verlaten, en hen in verbinding met den 
Vader zou brengen. Hier in vs. 26 zegt de Heer, dat 
Hij den Heiligen Geest zou zenden van den Vader; want 
Christus heeft in de heerlijkheid zijns persoons en in 
overeenstemming met de heerlijke vruchten van zijn werk 
zijne plaats in den hemel ingenomen. De Heilige Geest 
geeft dus getuigenis van hetgeen Christus in den hemel is. 

Hoofdstuk XVI. — Vs 5 , 6. De discipelen waren be
droefd, en dachten alleen aan de dingen, die op dat 
oogenblik waren, maar geenszins aan hetgeen Jezus 
ging doen. Daarom zegt de Heer: „Niemand vraagt mij: 
waar gaat gij heen?" Nogtans verzekert de Heer hun, 
dat zijn heengaan geen verlies, maar winst voor hen zou 
zijn. De Heilige Geest zou komen, om hier beneden bij 
hen en in hen te zijn. 
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Van vs. 7—14 beschrijft de Heer de werking des 
Heiligen Geestes in de wereld en in de gélöovigen. 

De Heilige Geest kon niet' komen, zoo Jezus niet 
heenging. In het Oude Testament werkte Hij in de ge~ 
gelooVigen, na Jezus' hemelvaart kwam Hij in hen 
wonen. Deze tegenwoordigheid des Heiligen Geestes is 
geheel door de kerk vergeten. Men gelooft wel in zijne 
wérking, en spreekt van'zijnen invloed, maar men ge
looft niet in zijne persoonlijke tegenwoordigheid. 

De tegenwoordigheid des Heiligen Geestes op aarde 
is een getuigenis van zonde, van gerechtigheid en van 
óórdeel. Dit is als een getuigenis in de wereld, niet als 
werking in de ziel. 

V a n z o n d e , o m d a t zij in mij n i e t g e l o o v e r i . 
Omdat de gansche wereld Christus verworpen heeft, is 
de wereld onder de zonde besloten; en de tegenwoordig
heid des Heiligen Geestes is daarvan het bewijs. 

V a n g e r e c h t i g h e i d , o m d a t ik t o t m i j n e n 
V a d e r h e e n g a , en gij z u l t mij n i e t m e e r z i en . 
Jezus is ten hemel gevaren, en de Heilige Geest is 
daarvan het getuigenis — ëen getuigenis van de gerech
tigheid Gods, daar God Christus, nadat deze Hem vol
komen verheerlijkt had, aan zijne rechterhand heeft 
verheven. 

V a n o o r d e e l , o m d a t dé o v e r s t e d e z e r w e r e l d 
g e o o r d e e l d is. De tegenwoordigheid des Heiligen 
Geestes op aarde is het bewijs, dat Christus over den 
duivel heeft getriomfeerd, en dat dus de duivel als 
overste dezer wereld is geoordeeld; en is de overste ge
oordeeld, dan ligt de geheele wereld onder het oordeel. 

De duivel" wordt nimmer de overste der wereld ge
noemd, voor dat hij de wereld tegen Christus had op
gezet. 

In vs. 13 en 14 vinden wij, wat de Heilige Geest 
voor den geloovige is: Hij leidt in alle waarheid; Hij is 
profeet; en Hij stelt de gansche heerlijkheid van Jezus 
aan het licht. 
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Wij kunnen slechts t e n de el e leeren, want dit is 
de maat des menschen, zoodra er van de dingen Gods 
spraak is; doch de omvang van hetgeen den Heef toe
behoort, wordt door Hemzelven aangegeven en voor 
onze oogen gesteld in vs. 15: „ A l w a t de V a d e r 
h e e f t , i s h e t m i j n e ; daarom heb ik gezegd, dat Hij 
(de Heilige Geest) liet uit het mijne zal nemen, en u 
zal verkondigen." 

Vs. 16—22. De Heer ging tot den Vader. De wereld 
zou zich verblijden, dat zij van Hem verlost was. 
Treurige vreugde! De discipelen zouden treuren, hoe
wel zijn heengaan voor hen dé ware bron van vreugde 
was; doch hunne droefheid zou in blijdschap veranderd 
worden. Dit werd aanvankelijk vervuld, toen de Heer 
zich na zijne opstanding aan zijne discipelen vertoonde, 
en zal volkomen vervuld worden, als Jezus wederkomt 
om ons in zijne heerlijkheid op te nemen. Toen de disci
pelen Jezus gezien hadden na de opstanding, en zij de 
Schriften hadden leeren verstaan, verheugden zij zich met 
groote vreugde, en loofden en dankten God. (Luk. 24.) 

Vs 2 3 , 24. In dien dag, d. i. , na de opstanding, 
zouden zij Jezus niets meer vragen, want zij zouden de 
betrekking verstaan, waarin zij tot den Vader gekomen 
waren, en zouden die door den Heiligen Geest genieten. 
Zij zouden dan iri een geheel anderen toestand zijn, als 
waarin zij zich nu nog bevonden. On m i d d e l ba a r zou
den zij zich dan tot den Vader kunnen wenden, omdat 
zij in Jezus geloofden, ,door Hem van de zonde gereinigd 
en in Gods gemeenschap gebracht waren. En wat zij in 
Jezus' naam van den Vader zouden vragen, zou hun ge
schonken worden. 

Vs. 26, 27. Ik heb u tot den Vader gebracht, en de 
Vader zelf heeft u lief, zoodat ik Hem niet behoef te 
bidden om u te zegenen, Hij zal dit vanzelf doen, daar 
zijn hart van liefde voor u klopt. Onuitsprekelijk heer
lijke waarheid! 

Hoofdstuk XVI I . — Ten onrechte noemt men dit gebed 
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het hoogepriesterlijk gebed, aangezien Jezus hier tot den 
V a d e r , en niet tot G o d spreekt. De hoogepriester staat 
in betrekking tot G o d en niet tot den V a d e r . Boven
dien is slechts een klein gedeelte, in eigenlijken zin, 
een gebed. 

Het wordt ons in dit hoofdstuk veroorloofd, niet om de 
gesprekken van Jezus met de menschen te hooren, maar 
om de wenschen van zijn hart te vernemen, als Hij die 
voor zijnen Vader"uitstort. Wij ontvangen de .wonderbare 
genade, om de wenschen van Jezus te vernemen, en al 
de voorrechten, die daaruit voor ons ontstaan; tevens 
hooren wij, welk een teedere zorg Hij voor ons draagt, 
en hoe wij het voorwerp zijn van het onderhoud tusschen 
den Zoon en den Vader; j a , het voorwerp van hunne 
gemeenschappelijke liefde. 

De Vadernaam is de sleutel van dit geheele hoofdstuk. 
De namen van God hebben een bepaalde beteekenis. 
Elohim — God; El Schad-daih— de Almachtige; Jeho
vah — dé Eeuwige, de Verbondsgod; Vader; Allerhoog
ste in het duizendjarig rijk. Als Vader geeft Hij het 
leven door de openbaring zijns Zoons. 

Het fondament van het standpunt, waarop Jezus de 
zijnen in gemeenschap met den Vader stelt, is de persoon 
en het werk van Christus. 

De ure van de verheerlijking des Zoons was gekomen, 
opdat Hij in de heerlijkheid den Vader zou verheer
lijken. Dit was het nieuwe standpunt. De loopbaan van 
den Heer op aarde was geëindigd, en Hij zou ten hemel 
varen. Twee dingen zijn hiervan het gevolg: de macht 
over a l l e v l e e s c h , en de gave des eeuwigen levens aan 
allen, welke de Vader Hem gegeven had. 

Vs. 3. Het eeuwige leven is de kennis des Vaders, 
des eenigen waarachtigen Gods, en van Jezus Christus, 
dien Hij gezonden heeft. De kennis van den Almachtige 
gaf den pelgrim den moed des geloofs; de kennis van 
Jehovah gaf de zekerheid van de vervulling der beloften 
Gods aan Israël; de kennis des Vaders, die Jezus 
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Christus, den Zoon, den gezalfden Mensch en Heiland, 
zond, was het eeuwige leven. 

Vs. 4 , 5. De Heer verplaatst zich in den geest — 
gelijk Hij dit trouwens van het begin van het dertiende 
hoofdstuk af doet — na het volbrengen van zijn -werk, 
op het oogenblik, dat Hij gereed stond deze, aarde te 
verlaten, en tot den Vader weder te keeren. 

Wij hooren hier op welke voorwaarden de Heer zijne 
plaats in den hemel inneemt. Hij had zijn werk, dat de 
Vader Hem te doen gegeven had, volbracht. Zijne ver
heerlijking bij den Vader in den hemel was dus hiervan 
het noodzakelijke, het rechtmaige gevolg. Maar deze 
heerlijkheid had Hij reeds gehad bij den Vader, eer de 
wereld was, zoodat zijn werk zoowel als zijn persoon Hem 
recht op die heerlijkheid gaf. Evenwel trad Hij nu in 
deze heerlijkheid als m e n s c h , en daarom kunnen wij 
aan die heerlijkheid deelhebben. 

Vs. 6—8. Jezus toont aan, in welk een betrekking de 
discipelen tot den Vader staan. Hij had hun den naam 
des Vaders geopenbaard. Zij behoorden den Vader, en 
de Vader had ze Hem gegeven. Zij hadden het woord 
des Vaders bewaard. Zij hadden erkend, dat alles, wat 
Jezus had, van den Vader was. Dit alles is geheel iets 
anders als de beloften, welke met den Messias in verband 
staan. De woorden der profeten waren waarachtig, de 
geloovigen genoten ze, en hun geloof werd er door ge
sterkt; maar het woord des Vaders door Jezus open
baarde den Vader zelven in dengene, dien Hij gezonden 
had, en plaatste een ieder, die het aannam , in de betrek
king der liefde, welke de betrekking van Jezus zelf tot 
den Vader is. 

Vs. 9—11. Jezus bad niet voor de wereld, maar voor 
de zijnen. Wel zal de tijd komen, dat Hij zijne beden 
voor de wereld tot den Vader zal brengen (zie Ps. 2.); 
maar nu deed Hij dit nog niet; nu bad Hij alleen voor 
degenen, die Hem uit de wereld door den Vader gege
ven waren. 
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De Heer stelt den Vader twee beweegredenen voor 
zijne bede voor. Vooreerst, bad Hij den Vader om hunne 
bewaring, o m d a t zij v a n d e n V a d e m ij n — „want zij 
zijn uwe" — zoodat de Vader om der wille van zijne 
eigene heerlijkheid en liefde hen moest bewaren. En ten 
tweede, o m d a t J e z u s in h e n v e r h e e r l i j k t w a s ; 
zoodat als Jezus het voorwerp van de liefde des Vaders 
was, de Vader hen ook hierom bewaren moest. Als gij 
een goede Vader zijt, en Gij wilt mij verheerlijken, dan 
moet Gij hen bewaren, om U zelven gelijk te blijven. 

Vs.' 1 1 , 21 én 22. In deze verzen vinden wij diöêrlei 
eenheid. 1. In vs. 11 spreekt de Heer van de eenheid 
der elven. „Heilige Vader! bewaar ze in uwen naam, 
die Gij mij gegeven hebt, o p d a t zij één z i jn , g e l i j k 
a l s wij." De band dezer eenheid was één goddelijke 
Geest. In zooverre zij vervuld waren met den Heiligen 
Geest, hadden zij ééne gezindheid, ééne bedoeling, één 
doelwit. Dit is de eenheid, waarvan hier gesproken wordt. 
De Vader en de Zoon waren hun eenig voorwerp; de 
vervulling hunner bedoelingen en plannen hun eenig stre
ven. Zij hadden de gedachten van God, omdat God zelf, 
de Heilige Geest, de bron hunner gedachten was. Het 
was een eenige, goddelijke macht en natuur, welke hen 
vereenigde, namelijk de Heilige Geest; en dientengevolge 
waren de gezindheid, het doel, het leven, het geheele 
zedelijke bestaan één. 

2. In vs. 21 vinden wij de eenheid van alle geloovigen, 
niet alleen van de elven, maar van allen, die door hun 
woord in Jezus zouden gelooven.~„Opdat zij allen één zijn, 
gelijkerwijs Gij, Vader! in mij, en ik in U, dat ook zij 
in ons één zijn." Door éénen Geest hadden zij allen ge
meenschap met den Vader en den Zoon; en deze eenheid 
moesten zij verwezenlijken. Dit zou het middel zijn, 
waardoor de wereld zou gelooven, dat de Vader den 
Zoon gezonden heeft; want zij, die geloofden, hoe ver
schillend hunne belangen en gewoonten, hoe sterk hunne 
veroordeelen ook zijn mochten, waren één in den Vader 
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en den Zoon. — Deze eenheid openbaarde zich in letter
leken zin in de gemeente te Jeruzalem. (Hand. 2.) 

3. In vs. 22 spreekt de Heer van de eenheid der 
zijnen in de heerlijkheid. „Ik heb hun de heerlijkheid 
gegeven, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn» 
gelijk als wij één zijn; ik in hen, en Gij in mij; opdat 
zij volmaakt zijn in één." Dit is niet de eenvoudige gees-
telijke eenheid van vs. 1 1 , noch de wederkeerige yerhour 
ding en gemeenschap van vs. 2 1 ; maar het is Christus 
in alle geloovigen en de Vader in Christus — een eenheid, 
die in heerlijkheid wordt geopenbaard en niet in gemeen
schap — een eenheid, waarin alles volkomen met de hron 
verbonden is. Dan zal de wereld niet g e l o o v e n , maar 
e r k e n n e n , a a n s c h o u w e n , dat Jezus door den Vader 
gezonden is , en dat de Vader de zijnen heeft liefgehad, 
gelijkerwijs Hij Jezus liefheeft. Deze eenheid in heerlijk
heid toch zal bij de openbaring van Christus in het 
duizendjarig rijk door de wereld worden aanschouwd. , 

Vs. 12. Jezus had al de zijnen bewaard,,, want ten 
opzichte van Judas geschiedde alles ter vervulling der 
Schrift. 

Vs. 16, 17. „Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs 
ik van de wereld niet ben." En naar welken regel zouden 
zij gevormd worden? Naar de waarheid. En het woord 
des Vaders is de waarheid. Wij hebben het geschreven 
en bevestigd. Op deze wijze zouden de discipelen afge
zonderd worden. „Heilig ze door uwe waarheid; uw woord 
is de waarheid." 

Vs. 19. „Ik heilig mijzelven voor hen" — niet zijn ge-
heele leven door, maar op dit oogenblik, nu Hij deze wereld 
verliet, en als de hemelsche Mensch zijne plaats innam 
in den hemel. Het wil zeggen: Ik zonder mij af van de 
wereld, daar ik,haar verlaat, en ga naar den Vader oni 
uwentwil, opdat de Heilige Geest in u zou komen 
wonen, en gij daardoor van de wereld zoudt afgezon
derd worden. 

Vs. 24. De heerlijkheid, waarvan in vs. 22 en 23 
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spraak is, zal door de wereld worden gezien, want wij 
zullen voor de wereld openbaar worden in heerlijkheid 
met Jezus. Doch de Heer heeft ons meer gegeven dan 
dat. E r is iets, wat de wereld niet zien zal, omdat zij 
daar, waar men het kan zien, niet komt. „Vader! ik wil-, 
dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gege
ven hebt." Daar zijn wij niet alleen aan Jezus gelijkvor
mig, maar wij zijn bij H e m . Wij zien Hem, die vóór 
de grondlegging der wereld door de Vader werd bemind. 
Onuitsprekelijke genade! Dat is een verborgenheid, die 
aan zijn persoon en aan onze vereeniging met Hem ver
bonden is , welke door niemand anders zal worden aan
schouwd of begrepen. 

Vs. 25. Jezus noemt zijnen Vader „heilige Vader," 
in betrekking tot de geloovigen; en „rechtvaardige Vader," 
daar Hij het oordeel over de wereld zal brengen. 

Vs. 26. De Heer had den discipelen den naam des 
Vaders bekend gemaakt, en Hij zou hun dien verder bekend 
maken, wanneer Hij in den hemel zou zijn opgevaren, 
opdat de liefde, waarmede de Vader Hem had liefgehad, 
in hen zou zijn, zoodat zij deze liefde reeds hier beneden 
zouden genieten, en opdat Jezus zelf in hen zou zijn de 
Mededeeler dezer liefde, en de Bron der kracht om 
haar te kunnen genieten. Onschatbaar voorrecht voor de 
geloovigen! 

Een wijs antwoord. 
A. — Wat zijt gij, mijn vriend? 
C. — De voornaamste der zondaren, mijnheer. „Ditiseen 

getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus 
Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te 
maken, van welke ik de voornaamste ben." 1 Tim. 1 :15. 

A. — Maar tot welke kerk behoort gij? 
C. — Ik ben een Christen, mijnheer. „De discipelen wer

den eerst te Antiochië Christenen genaamd." Hand. 11 : 26. 
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A.'—-Ongetwijfeld; maar ik bedoel, wat uwe over
tuiging is? ' 

C. —• „Ik ben overtuigd," mijnheer, „dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, 
noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, 
noch diepte, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 
onzen Heer." Eom. 8 : 38, 39. 

A. — Maar wat is dan uwe hoop? ""' 
C. — Mijne hoop, mijnheer, is de heerlijke verschijning 

Van onzen grootèn God en Zaligmaker Jezus Christus, 
die in mij is, de hoop der heerlijkheid. Titus 2 : 13; 
Kol. 1 : 2 7 . 

A. — In u! Wat, is Christus in u? 
C. — J a , mijnheer, door het geloof. „Opdat Christus 

in uwe harten moge wonen door het geloof." Efez. 3 :17. 
En , mijnheer, Hij en ik zijn één; want „die den Heer 
aanhangt, is één geest met Hem." 1 Kor. 6 : 17. 

A. —• Maar tot welke gemeente behoort gij dan? 
C. — Tot de gemeente van Christus, mijnheer; want 

er is maar ééne gemeente, welke is het lichaam van 
Christus. Christus heeft maar één lichaam, en niet vele. 
Efez. 4. 

A. — En waar zijt gij dan lid van? 
C. — Van dat ééne lichaam. „En gijlieden zijt het 

lichaam van Christus, en leden in het bijzonder." 
(1 Kor. 12 : 27.) Ik ben derhalve een lid van Christus, 
mijnheer. 

A. — Maar zeg mij dan toch eens, met welken naam 
gij u noemt? 

C. — Een kind van God, mijnheer, en een medeërf-
genaam van Christus. Rom. 8 : 16, 17. 

A. — En wie leidt uwe godsdienstoefeningen? 
C. — De Heer Jezus, mijnheer. „Want waar twee of 

drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het 
midden van hen." Matth. 18 : 20. 

A. — En welke geloofsbelijdenis hebt gij dan? 



vw 
C. — Het Woord van God, mijnheer. „,A1 de Schrift 

is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tptj weder
legging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de 
rechtvaardigheid is , opdat de mensch Gods volmaakt zij, 
tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust." 2 Tim. 'ó: 16,17. 

Het is wel mogelijk, dat de man, die de bovenstaande 
antwoorden gaf, door velen voor een weinig bekrompen 
van verstand zal gehouden worden, doch het zijn niette
min wijze antwoorden. En indien zij gegeven zijn in 
een, eenvoudig geloof, in nederigheid des gemoeds, in 
Gods tegenwoordigheid, dan kan het niet anders,, of zij 
brengen alle nieuwsgierige vragers tot zwijgen, ep be
vredigen een waarlijk belangstellende, naar waarheid 
zoekende ziel. 

Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
J . H. L. vraagt, hoe Matth. 11 : 40 te rijmen is met 

het feit, dat de Heer maar drie gedeelten van dagen en 
slechts twee nachten in het graf geweest is. 

De verklaring ligt in het joodsche spraakgebruik. Een 
gedeelte van een dag werd gerekend voor een heelen 
dag, en de nacht behoort bij den dag. Zoo werd de Heer 
Vrijdag vóór zonsondergang begraven, met den vooraf-
gaanden nacht was dit de eerste dag en de eerste nacht; 
van Vrijdag avond 6 uur tot Zaterdag avond 6 uur 
,was de tweede dag en de tweede nacht; : en daar de 
Heer Zondag morgen uit het graf verrees, telt dit voor 
den derden dag en den derden nacht. In ons spraak
gebruik hebben wij iets dergelijks. Wij zeggen: het 
is acht dagen geleden, en bedoelen dan éen week of 
zeven dagen. 
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Aanteekeningen op het Evangelie 
van Johannes. 

Hoofdstuk X V I I I en X I X . — De geschiedenis van de 
laatste oogenblikken des Heeren, zooals ons die in deze 
hoofdstukken verhaald wordt, is een treffend bewijs voor 
de goddelijke heerlijkheid van Jezus. Zelfs hier blijft het 
karakter van dit Evangelie bewaard. Niet de Zoon des 
menschen, maar de Zoon van God staat hier voor ons. 
Geen strijd in Gethsémané, geen lijden op het kruis. 
Dit vinden wij bij Mattheüs en Lukas, hier niet. Inte
gendeel. Jezus handelt als Heer en Koning. Eén woord 
doet de krijgslieden in den hof ter aarde vallen. Hij had 
kunnen heengaan, en niemand zou zijne hand tegen Hem 
hebben opgeheven. Waar Hij meegaat, daar geeft Hij 
zich vrijwillig over. Zij kwamen om Hem te vangen — 
en Hij geeft bevelen. „Indien gij dan mij zoekt, zoo laat 
dezen heengaan." En niemand waagde het, om de disci
pelen aan te raken, en dat niettegenstaande Petrus het 
oor van Malchus had afgehouwen. Hier werd vervuld 
het woord van Jezus: de goede herder stelt zijn leven 
voor de schapen. Zij gingen vrij uit, omdat Hij zich 
overgaf. 

Dezelfde goddelijke majesteit treedt aan het licht, 
waar Jezus voor de overpriesters en schriftgeleerden en 
voor Pilatus stond. Welk een waardigheid! Welk een 
overwicht! Zelfs de heidensche landvoogd was geheel 
onder den indruk van Jezus' machtige persoonlijkheid. 
De Heer spreekt altijd in overeenstemming met de heer
lijkheid zijns persoons. Als men zijne woorden en ant
woorden leest, en zijne houding gadeslaat, dan moet men 
diep getroffen zijn door zijne goddelijke majesteit. De 
rollen zijn, als het ware, omgekeerd. De beschuldigde 
is beschuldiger geworden, en de beschuldigers staan be
schaamd, en weten niet wat zij doen zullen. Zoo ook bij 
Pilatus, Jezus was de machthebbende. „Gij zoudt geen 
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macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven 
gegeven ware." 

Op het kruis is het eveneens. Geen lijden, geen ver
laten zijn van God, geen duisternis hier. Johannes stelt 
ons Jezus als Gods Zoon voor. Daarom slechts die ge
beurtenissen meegedeeld, welke Hem als zoodanig open
baren. Hij beveelt zijne moeder aan Johannes aan. Hij 
roept: „Mij dorst," maar opdat de Schrift zou vervuld 
worden. In volle bewustzijn van hetgeen Hij deed, zegt 
Hij : „Het is volbracht;" en geeft dan zijnen geest over. 
In vs. 30 moet men niet vertalen: „en het hoofd buigende, 
gaf den geest;" maar „en het hoofd buigende, gaf hij 
zijnen geest over." In Luk. 23 : 46, waar een ander 
woord in het grieksch staat, is de vertaling goed: „En 
als hij dat gezegd had, gaf hij den geest." Lukas , die 
ons Christus voorstelt als den Zoon des menschen, deelt 
ons eenvoudig meê, dat Jezus s t i e r f ; Johannes daar
entegen spreekt over den Zoon van God; en verhaalt 
ons daarvan, hoe de Heer vrijwillig, en in het volle 
bewustzijn van hetgeen hij deed, z i jnen g e e s t o v e r g a f . 
Hierin werd het woord van Jezus bewaarheid: „Niemand 
neemt het leven van mij; ik heb macht het af te leggen;• 
en heb macht het wederom te nemen." 

Merkwaardig is het , dat Johannes, die van de vier 
evangelisten de eenige is, welke tegenwoordig was bij 
den strijd des Heeren in Gethsémané en bij de gebeurte
nissen aan het kruis, met geen enkel Woord daarvan 
spreekt. Terwijl Mattheüs, die er niet bij tegenwoordig is 
geweest, en Lukas, die niet eens een van de twaalven 
was, ons dat alles uitvoerig meedeelen. Wel een bewijs 
van de goddelijke ingeving der Schrift! Een gewoon 
schrijver zou onmogelijk de gebeurtenissen kunnen ver
zwijgen, waarvan hij-zelf ooggetuige geweest was, vooral 
wanneer die gebeurtenissen van zulk een uitnemend ge
wicht waren, gelijk hier het geval is. De reden ligt in 
het verschillend standpunt, waarop de Heilige Geest zich 
in ieder Evangelie plaatst. 
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Toen het goddelijke werk volbracht was, verliet de 
goddelijke mensch, terwijl Hij zijnen geest overgaf, het 
lichaam, 't welk deszelfs orgaan en vat geweest was. 
Hiervoor was de tijd gekomen; en terwijl Hij dit doet, 
zorgt Hij voor de vervulling eener ander profetie: „Geen 
been van Hem zal verbroken worden." Alles droeg hiertoe 
ï>ij; de omstandigheden worden door den Heer bestuurd; 
ben krijgsknecht doorboort zijne zijde met een speer; en 
hierin wordt weer vervuld dat woord des profeten: „Zij 
zullen zien, in welken zij gestoken hebben." Alles getuigt 
van goddelijke majesteit. Uit de wonde vloeide water en 
bloed; dat is uit een gestorven Heiland vloeien de tee
kenen van een eeuwig en volmaakt heil. Water en bloed —• 
het eerste om den zondaar te reinigen, het tweede om 
zijne zonden te verzoenen. 

De verworpen Heiland, hoe veracht Hij ook voorheen 
geweest was, zou in zijnen dood bij de rijken en aan
zienlijken zijn. Ook hierin bewijst zich Jezus' goddelijke 
heerlijkheid. Tevens zien wij hier een voorbeeld van Gods 
wonderbare genade. Twee mannen, Jozef van Arimathéa 
en Nicodémus, die het gedurende het leven van Jezus 
niet gewaagd hadden, om voor Hem uit te komen, treden 
nu te voorschijn, en bewijzen den Heer de laatste eer. 
De boosheid des volks, en vooral der oversten, noodzaakte 
hen zich nu beslist van dezen af te scheiden; en de tref
fende gebeurtenissen bij Jezus' sterven deden hen het 
beslissend besluit nemen van nu af aan Jezus als hun 
Heer en Meester te belijden. 

Hoofdstuk X X . — Maria Magdalena, uit wie de Heer 
zeven duivelen had uitgeworpen, kwam vóór de andere 
vrouwen, toen het nog duister was, naar het graf. Zij 
had een hart vol van liefde voor den Heer; hare gansche 
ziel was aan Hem Verbonden, zonder Hem kon zij niet 
leven. Toen zij het graf ledig vond, ging zij naar Petrus 
en Johannes, waar zij wist, dat zij weerklank zou vinden 
voor hare smart. Deze ijlen naar het graf, en vinden de 
duidelijke bewijzen van Jezus' opstanding. Zij zien het , 
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en gelooven, en gaan daarop naar huis. Maria blijft. Zij 
kon niet heengaan, zoolang zij den Heer niet wederge
vonden had. Hoe onwetend, ja , ongeloovig zij ook was, 
haar hart brandde van liefde voor Jezus En zulk een 
hart kan Jezus niet alleen laten. Hij verschijnt haar. 
De goede Herder roept zijn schaap bij haren naam; het 
schaap kent zijne stem; en aan zijne voeten neervallende, 
roept zij uit : „Eabbouni!" Zij was de eerste, die den 
verrezenen Heer aanschouwde; de eerste, die uit zijnen 
mond de heerlijke boodschap ontving, dat de God en 
Vader van Jezus, de God en Vader der discipelen was, 
en dat Jezus zelf hun broeder was. En zij werd uit
verkoren om deze boodschap den apostelen te brengen. 
Niet Petrus, niet de geliefde Johannes; neen! een arme, 
zwakke vrouw ontving het eerst de blijde tijding van de 
volbrachte verlossing en van het heerlijk standpunt, 
waarop de geloovigen nu staan, en werd de boodschapster 
dier blijde tijding. En waarom? Omdat de discipelen naar 
huis konden gaan, zonder Jezus te zien; terwijl Maria 
niet kon rusten, eer zij den Heer — 't zij dan dood of 
levend — weer had gevonden. Heerlijke toestand des 
harten! Is het hart waarlijk aan Jezus verbonden, dan 
ontvangt men zijne mededeelingen. 

Vs. 7. Hoe groot ook de schrik is geweest, welke de 
opstanding van Christus den menschen had veroorzaakt, 
de Heer had niets in der haast gedaan; integendeel, alles 
lag in orde geschikt in het graf. Met al de rust en 
kalmte, die de macht van God kenmerken en betamen, 
was de Heer uit het graf verrezen, ook hierin het bewijs 
leverende, dat Hij is de Zoon des levenden Gods. 

Vs. 17. Maria Magdalena wilde den Heer omvatten, 
en met Hem omgaan, gelijk zij gewoon was vóór zijne 
opstanding; doch Jezus zegt tot haar: „Raak mij niet 
aan." Zijne positie was nu veranderd, en zij kon niet 
meer op dezelfde wijze als vroeger met Hem verkeeren. 

Door de verlossing had Jezus evenwel iets veel beters 
tot stand gebracht. Hij had zijne discipelen in dezelfde 
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verhouding tot zijnen God en Vader gebracht, als waarin 
Hij-zelf was; en Hij noemt hen, wat Hij van te voren 
nooit deed, en nimmer had kunnen doen — „zijne broe
ders." Tot aan zijnen dood bleef het tarwegraan alleen. 
Als Zoon van God, rein en volmaakt, kon Jezus niet 
in dezelfde verhouding tot God staan als de zondaar; 
doch in de heerlijke plaats, die Hij als mensch zou inne
men , kon Hij zich door de verlossing vereenigen met 
degenen, die Hij gekocht, gereinigd, wedergeboren en 
tot Gods kinderen gemaakt had. Hij liet den discipelen 
dezen nieuwen toestand, waarin zij zich met Hem bevon
den, verkondigen: „Ga heen tot mijne broeders, en zeg 
hun: Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, en 
tot mijnen God en uwen God." 

Deze getuigenis b r e n g t de d i s c i p e l e n b i j e e n . 
De Heer verschijnt in hun midden, en brengt hun den 
vrede, dien Hij gemaakt had, en zij genieten de volle 
vreugde van een aanwezigen Heiland, die hun den vrede 
bracht. Hij maakt dezen vrede — dien zij bezitten uit 
kracht van zijn werk en van zijne overwinning — tot hun 
uitgangspunt, en zendt hen in de wereld, gelijk de Vader 
Hem in de wereld gezonden had. Hij deelt hun den 
Heiligen Geest mede als adem en macht des nieuwen levens, 
gelijk God in den eersten Adam den adem des levens 
blies, opdat zij bekwaam zouden zijn, dezen vrede ook 
aan anderen te brengen. Dit is het standpunt der Ge
meente. Zij heeft den vrede, dien Jezus gemaakt heeft; 
zij heeft den Heiligen Geest; zij is de getuige van het 
volbrachte werk van Christus; en zij vergadert zich in 
Jezus' naam met Hem in haar midden, in het genot van 
de volle vreugde der volbrachte verlossing. 

Thomas was de eerste maal niet tegenwoordig. Hij 
geloofde niet dan na het ontvangen van onomstootelijke 
bewijzen, en beleed dan met een waarachtig geloof, 
dat Jezus zijn Heer en zijn God was; doch Hij had 
de mededeelingen des Heeren omtrent de verhouding 
dor discipelen tot den Vader gemist. „Welgelukzalig die 
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niet zullen gezien hebben, en nogtans zullen geloofd 
hebben," zegt de Heer. 

Als voorbeeld beschouwd stelt dit hoofdstuk ons de 
volgende dingen voor. Vooreerst in Maria Magdalena het 
overblijfsel der Joden, 't welk door de liefde aan Christus 
verbonden is; daarna geloovigen, die als kinderen Gods 
worden erkend, en in dezelfde positie zijn als Christus; 
dan de Gemeente — op deze getuigenis gegrond — te 
zamen vereenigd, met Jezus in haar midden, in het genot 
van den vrede; en eindelijk de leden der Gemeente, die, 
ieder persoonlijk tot haar gevoegd, in verbinding met 
den vrede, dien Jezus gemaakt heeft, getuigen zijn tegen
over de wereld van de vergeving der zonden. Thomas 
stelt de Joden voor in de laatste dagen, die gelooven 
zullen, nadat zij Jezus gezien hebben. 

Vs. 19 en 26. Door zijn komen in het midden zijner 
discipelen op den eersten dag der week heeft de Heer 
dien dag gewijd tot de samenkomst met de zijnen in den 
geest hier beneden. 

Vs. 30, 31. De evangelist blijft verre verwijderd van 
de mededeeling van alles, wat Jezus gedaan heeft. Wat 
hij heeft meegedeeld, heeft ten doel de openbaring van 
het eeuwige leven in Christus. 1. Jezus is de Christus, 
de Zoon van God, en 2, als wij gelooven, dan hebben 
wij het leven door zijnen Naam. Over beide dingen 
handelt het Evangelie van Johannes. 

Hoofdstuk XXI . — Terwijl dit hoofdstuk ons een 
nieuw bewijs levert van de opstanding van Jezus, geeft 
het ons tot aan het dertiende vers een voorstelling van 
het werk van Christus in het duizendjarig rijk. Van vs. 
13 tot aan het einde des hoofdstuks vinden wij het bij
zondere deel van Petrus en Johannes ten opzichte van 
hunne dienst voor Christus. De toepassing hiervan be
paalt zich tot de aarde; want zij hadden Jezus op aarde 
gekend. Paulus openbaart ons de hemelsche positie van 
Christus en van de Gemeente. 

Met het einde van het 20ste hoofdstuk is het Evan-
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gelie van Johanues eigenlijk gesloten; en in dit hoofdstuk, 
dat een toevoegsel is, stelt hij de verbinding van Christus tot 
de aarde voor met de toekomstige gevolgen daarvan. De 
discipelen gaan visschen; doch vangen niets. De Heer 
verschijnt. Zij werpen op zijn woord het net in de zee, 
en het scheurt niet, niettegenstaande de menigte visschen. 
De eerste maal, in Luk. 5 : 1— 11, scheurde het net , 
en de visschen zwommen vrij in de zee. Zoo is het nu. 
Het net des evangelies, in de zee der volkeren geworpen, 
bevat vele visschen, die er evenwel niet allen in blijven; 
velen keeren in de wereld terug. In het duizendjarig 
rijk zal het niet alzoo zijn; dan lijdt het werk van 
Christus geen schade. Toen de discipelen aan land 
kwamen, vonden zij reeds visschen gereed. Alzoo zal 
het aan het einde op de aarde zijn. Vóór zijne ver
schijning op aarde zal de Heer zich een overblijfsel op 
de aarde hebben toebereid, en na zijne verschijning zal 
Hij uit de zee der volken een groote menigte vergaderen 
en aan zijn koninkrijk doen deelnemen. 

Van vers 15 vinden wij woorden van onuitsprekelijke 
genade, met welke de Heer aan Petrus de zorg over zijne 
scliapen toevertrouwt. Dit zijn zijne joodsche schapen; 
want Petrus is de apostel der besnijdenis. Daarna wordt 
aan Johannes een onbepaald verblijf-op de aarde toege
zegd. De woorden van den Heer hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de bediening van de beide apostelen, en 
minder op hunnen persoon. 

De Heer herstelt de ziel van Petrus volkomen. Hij 
spreekt niet over zijne zonden, maar Hij oordeelt den 
wortel, waaruit die zonden voortkwamen, namelijk het 
zelfvertrouwen. Petrus had verklaard, dat, als allen 
Jezus zouden verloochenen, hij het niet zou doen, maar 
veeleer met Hem in den dood zou gaan. Daarom vraagt 
de Heer: „Hebt gij mij l i e v e r dan deze ?" En Petrus 
is genoodzaakt zich op de alwetendheid Gods te beroe
pen, die alleen kan beoordeelen, of hij Jezus lief had. 
De driemaal herhaalde vraag van Jezus moest het 
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hart van Petrus tot op den diepsten bodem door
zoeken. 

De genade van Jezus is hier onbegrijpelijk groot. 
Petrus toch wordt niet alleen door den Heer aangeno
men, en in zijne gemeenschap hersteld, maar opnieuw 
in de bediening bevestigd. De Heer vertrouwt hem 
zelfs toe, wat hem zoo zeer aan het hart lag — zijne 
schapen, die Hij met zijn dierbaar bloed had gekocht. 
Doch niet alleen dit. De genade bleef hierbij niet staan; 
neen! zij gaat nog verder; zij openbaart zich nog heer
lijker ! Petrus moets natuurlijk bedroefd zijn, dat hij in 
een kritiek oogenblik verzuimd had den Heer te belijden. 
En wat doet de Heer ? Hij verzekert hem, dat, wat hij 
niet had kunnen doen door zijne eigen kracht, hem door 
de genade zou worden verleend. Toen gij jong waart, 
gorddet gij u zelven, en wandeldet, waarheen gij wildet, 
maar als gij oud zult geworden zijn, zoo zal een ander 
u gorden, en brengen, waar gij niet wilt. (vs. 18.) Het 
zou Petrus d o o r den wi l van G o d gegeven worden 
voor den Heer te sterven, waartoe hij zich vroeger in 
e i g e n k r a c h t bereid had verklaard. 

Johannes, die ongetwijfeld de woorden van Jezus tot 
Petrus gehoord had, volgt Jezus eveneens: en Petrus 
vraagt naar zijn lot. De discipelen vatten de woorden 
van Jezus verkeerd op. „Indien ik wil, dat hij blijve 
totdat ik kome, wat gaat het u aan?" wilde niet zeggen, 
dat Johannes niet zou sterven; en dit leert ons, dat wij 
het licht des Heiligen Geestes behoeven, om den waren 
zin van de woorden van Jezus te verstaan. Johannes 
is blijven leven tot aan de verwoesting van Jeruzalem, 
en hij heeft in de Openbaring de dingen beschreven, die 
in de toekomst gebeuren zouden, totdat de Heer zou 
komen om het gericht over de aarde uit te oefenen. 
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De worm. 
Op zekeren dag bezag ik de kudde van een mijner 

vrienden. „Ik heb de schapen allen in orde gevonden," 
berichtte ik hem; „het scheen hen allen goed té gaan, 
behalve één." — „Wat scheelde er aan?" vraagde hij. — 
„Ik weet het niet," zeide ik, „maar het deed zeer zonder
ling. Het verwijderde zich zoover mogelijk van de 
anderen, stond dicht bij de heg, en blaatte op droevigen 
toon. Wat ik ook deed om het weer bij de anderen te 
brengen, het was vruchteloos; het wou alleen blijven." — 
„O!" zeide mijn vriend, „ik weet wel, wat het scheelt. 
Het heeft „den worm." — „De worm, wat is dat?" vroeg 
ik. — „Het is een ziekte, waaraan de schapen onderhevig 
zijn. Zij ontstaat door een soort van vlieg, die hare eieren 
op het schaap legt; als die uitgebroed zijn, nestelen de uit
gekomen wormen zich onder de huid, en veroorzaken het 
arme dier veel pijn. Het schaap geeft dit te kennen door zich 
van de kudde te verwijderen, te klagen en te blaten." — 

„En wat kan er aan gedaan worden?" vraagde ik. — „O!" 
zeide hij, „wij zullen liet wat ingeven, en dan zal het 
spoedig hersteld zijn." Het arme dier werd dadelijk naar 
huis gebracht, en met de grootste zorg behandeld, totdat de 
ziekte was genezen. Toen werd het naar de kudde en de 
frissche weide teruggebracht, en liet was aardig om te zien, 
hoe vrolijk en dartel het herstelde dier weer tot de 
kudde, ging en zich met hen voedde in de grazige weide. 

Hebben ook wij somtijds niet gevonden, dat een van 
de schapen of lammeren van Christus lijdende was aan 
de een of andere ziekte der ziel, welke zich op dezelfde 
wijze openbaarde als „de worm" bij het schaap, dat van
zelf naar de heg ging? Zeker wel, niet waar? J a , ik 
vrees, dat zulk êen ziekte volstrekt niet ongewoon is 
onder de kudde Gods. Zie, hoe ongelukkig het hart is! 
Waarom ontwijkt zulk een Christen de vriendelijke groeten 
zijner broeders en zusters in Christus? Waarom vermijdt 
hij hun gezelschap? Waarom verzuimt hij de vergade-
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ringen, waar het Woord Gods, waardoor de zie] wordt 
gevoed en versterkt, wordt verkondigd, en waar de Heer 
door liederen wordt geprezen. Waarom wordt hij niet 
gezien in de bidstonden, waar zijn treurige en ongeluk
kige toestand hem waarschijnlijk duidelijk zou worden, 
en door de werking des H. Geestes zou genezen worden? 
Waarom houdt hij zich voortdurend bezig met zijne eigene 
verkeerde gedachten, in plaats van bezig te zijn met de 
gedachten Gods, waardoor het hart gelukkig en verblijd 
wordt? Waarom? waarom? Ach! deze treurige kentee-
kenen zijn zoovele onwedersprekelijke bewijzen, dat hij 
gekweld wordt door „den worm-" Ik vrees, dat er weini
gen onder ons zijn, die niet in zekere mate deze treurige 
ziekte in hun leven gehad hebben. En hebben wij dan 
niet ondervonden, dat zij ons de rust der ziel heeft ont
nomen , en ons onvoldaan heeft gemaakt met onszelven 
en met anderen? 

Indien iedere ziekte een oorzaak moet hebben, laat ons 
dan onderzoeken, wat de oorzaak is van dese treurige 
ziekte — welke soort van „vlieg" het is , waardoor de 
ziel wordt gekweld. Ik geloof, dat er verscheidene oor
zaken zijn; en daar ik gaarne die liefde wensch te be
trachten, „welke alle dingen gelooft en alle dingen hoopt," 
wil ik aannemen, dat de lezer niet in den ergsten graad 
is aangetast door deze ziekte, maar dat hij, indien hij 
krank mocht zijn, het in den lichtsten graad is. Ik wil 
daarom slechts opmerkzaam maken op twee oorzaken 
dezer ziekte. De eene is de toelating van kwade gedach
ten in onze harten. Indien ik, bij voorbeeld, een liefde-
looze en onchristelijke gedachte omtrent iemand toelaat 
en opneem in mijn hart, dan zullen die slechte gedachten 
toenemen, en ik zal een hard oordeel over dien persoon 
vellen, en allerlei verkeerde dingen tegen hem bedenken. 
De oorzaak ligt echter in mijzelven; en in plaats, dat 
ik hem oordeel, moest ik mijzelven oordeelen, dewijl 
ik zulke kwade gedachten heb toegelaten. Ik heb mijne 
zonde te belijden voor God, die ons in zijn Woord zegt: 
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„dat indien wij onze zonden belijden, Hij getrouw en 
rechtvaardig is, om onze zonden te vergeven." (1 Joh. 1, 9.) 

Zija wij onder den invloed van kwade gedachten, dan 
zijn wij gelijk aan iemand, die door een stuk groen glas 
kijkt, en dan beweert dat alles groen is, terwijl het nog-
tans slechts schijn is. Doe het glas weg, en alles wordt 
gezien in zijne ware gedaante. 

De andere oorzaak is een onverzoenlijk, haatdragend hart; 
en dit is zeer nauw verbonden met de eerste oorzaak. Ver
onderstel, dat iemand mij iets heeft aangedaan, dat ik als 
verkeerd beschouw; ongetwijfeld moet hij er over gesproken 
worden, en indien hij zijne schuld belijdt, zal ik hem ver
geven. Indien hij echter zijne schuld niet belijdt, moet ik 
dan erger doen, dan hij heeft gedaan, door haat en wrok 
in mijn hart te koesteren? Ik onteer daardoor den Heer, 
benadeel mijne eigene ziel, en waarschijnlijk versterk ik hem, 
die zondigde, in zijn kwaad. Bid liever voor hem, dan 
zult gij bekwaam zijn om te handelen naar de goddelijke 
vermaning: „Word niet overwonnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het „goede." Ben ik 
echter zelf de schuldige, die de zonde heeft bedreven; 
heb ik geen berouw; belijd ik mijne zonden niet, dan 
zal ik voorzeker zeer harde gedachten koesteren van 
dengenen, tegen wien ik heb gezondigd; en voortgaande 
in dien toestand, zal allerlei boosheid en verkeerdheid 
zich vestigen in mijn hart , en ik heb reeds sedert lang 
de treurige kenteekenen geopenbaard van den „worm." 
Door opmerkzaam gemaakt te worden op de oorzaken, 
waardoor de ziel zoo dikwijls in donkerheid en duisternis 
verkeert, hoop ik, dat wij door Gods genade mogen 
bewaard blijven van kwade gedachten en gevoelens toe 
te laten, opdat wij bekwaam zijn, ons bezig te houden 
met de dingen» die boven zijn, en met de gedachten, 
welke de H. Geest zoo gaarne door het Woord Gods in 
ons werkt. Lees Bom. 12 : 17—21; Efez. 4 : 3 0 - 3 2 ; 
Efez. 5 : 1, 2; Kol. 'ó : 12—14; Fil. 4 : 8. 

In mijne onkunde wilde ik het zieke schaap terug 
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brengen tot de andere schapen, die gezond waren en in 
vrede graasden in de groene weiden; maar, zooals ik 
gezegd heb, mijne pogingen waren vruchteloos. En ver
onderstel eens, dat ik geslaagd ware, wat zou er dan 
gebeurd zijn? Het arme schaap zou waarschijnlijk de 
anderen hebben aangestoken, en zelf zou het ongenezen 
zijn gebleven. Is er iemand, die zorg draagt over de 
lammeren en de schapen van de kudde Gods, en ziet 
hij een krank schaap, laat hij dan over dat schaap in 
gemeenschap treden met „den Herder en Opziener onzer 
zielen," en van Hem leeren, welke de weg is om de ziekte 
te behandelen; want alleen in zijne gemeenschap kunnen 
wij weten, wat het ware geneesmiddel is, en hoe het moet 
aangewend worden. O, het is een gezegend werk voor den 
dienaar, als hij arbeidt met zijn Meester! Laat hij dus 
het werk van den Herder, om een ziel te herstellen, niet 
tegenwerken. Lezen en overdenken wij Joh. 13, waar Jezus 
de voeten der discipelen wiesch. Dringen wij door in den 
geest van dit werk des Heeren, 't welk Hij nog altijd 
aan ons doet, en zal blijven doen, al den tijd, dat wij 
nog hier beneden moeten doorbrengen. Wij zouden dan 
zijn woord beter verstaan, als Hij zegt: „Gij noemt mij 
Meester en Heer, en gij zegt wèl, want ik ben het. 
Indien dan ik, de Heer en de Meester, uwe voeten 
gewasschen heb, zoo zijt gij ook schuldig elkanders voeten 
te wasschen.' Het reinigen met water door het Woord 
is nu zijn gezegend werk, en zalig zijn zij, die hierin 
gemeenschap met Hem hebben. 

Gelijk het schaap, genezen van zijne ziekte, zich niet 
meer schuurde tegen de heg, maar verblijd was, om tot 
zijne makkers weer te kieren, en met hen te grazen in 
de weide, alzoo zal ook de ziel, die buiten Gods gemeen
schap en verwijderd van de broeders heeft gewandeld, 
doch in waarheid hersteld is, voorzeker hare herstellingopen-
baren, door zich weder met hen te voeden aan het ware en 
versterkende voedsel, dat God ons geeft in zijn Woord. 
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De gevoelloosheid der zonde. 
Hoe weinig verstaan de meeste menschen, wat de zonde 

in de oogen Gods is! Hoe dikwijls belijden zij op opper
vlakkige wijze, dat zij zondaars zijn , zonder er zelfs in 
de verte aan te denken, hoe afschuwelijk de zonde voor 
God is, die alleen door den dood van Gods Zoon kon 
weggedaan worden. Wel kan een natuurlijk mensch soms 
door een booze daad verontrust worden, terwijl de kwade 
gedachten, die in het hart opstijgen niet geacht worden; 
maar hoe ver is het menschelijk hart er dikwijls van 
af, zich de vraag te doen, waartoe Christus sterven 
moest, en waarom God het kwade verbood, dat in het 
hart huisvest. Zij gelooven niet, dat zij geheel zondig en 
van God gescheiden zijn. — Toen God den mensch uit 
Eden verdreef, gaf Hij hem het geweten als gestadige 
leidsman mede op den weg. En dit geweten is, wanneer 
het boos is , een verschrikkelijke leidsman, doch het is 
tevens een barmhartigheid van God, die op deze wijze 
den mensch tot erkentenis van zijnen toestand wilde 
brengen. 

Paulus was volgens zijn natuurlijk geweten onberis
pelijk; doch zoodra het licht in zijne ziel doordrong, 
vertoonde zich de vijandschap zijns harten tegen God. 
Het licht, dat zijn hart openbaarde, straalde evenwel van 
het aangezicht Desgenen, die den last van het oordeel 
Gods, dat op zijn geweten drukte, gedragen had. 

Velen spreken dikwijls van den hemel op een wijze, 
alsof hun binnenkomen daar een uitgemaakte, vanzelf 
sprekende zaak is , terwijl zij zich om niets minder dan 
om den hemel bekommeren. Hoe dikwijls hoort men hen 
in lichtvaardigheid zeggen: „Ik hoop in den hemel te 
komen," terwijl zij jegens, niemand onverschilliger zijn 
dan jegens Christus. Bestaat er iets, waardoor de onge
voeligheid van den mensch tengevolge van de zonde meer 
aan het licht treedt, dan zijne openlijke zorgeloosheid 
over zijnen toestand voor God? Kan iets zijne groote 
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verwijdering van God meer aan den dag brengen, dan 
zijne allesovertreffende gevoelloosheid jegens de hemelsche 
dingen en jegens Christus? Adam gaf om het genot van ééne 
vrucht alles prijs, wat God voor hem was, en dit doet 
de zondaar iederen dag. Hij geeft voortdurend God prijs 
voor de dingen dezer wereld. Het een of andere vermaak 
in deze wereld heeft meer macht over hem, dan de op
zoekende liefde Gods, dan de gansche rijkdom der ge
nade van Christus. Evenals de rijke jongeling, gaat hij 
bedroefd weg; en ofschoon zijn ware toestand hem voor 
oogen is gesteld, zoo gaat hij toch weg. Maar daardoor 
levert hij het ondubbelzinnige bewijs van de diepe ver
dorvenheid zijns harten, 't welk van alle goddelijke leven 
geheel en al ontbloot is. De H. Geest komt tot de zon
daren met de uitnoodiging: „Laat u met God verzoenen;" 
doch hoe weinigen geven daar acht op! Wanneer God 
zich evenwel aan een zondaar openbaart, dan ontdekt 
hij, dat in hem de zonde woont, die hem voor eeuwig 
van God zou moeten scheiden, maar die tegelijk de oor
zaak is geworden, dat Jezus zich voor ons heeft overge
geven en den toorn Gods gedragen heeft. Dan leert hij 
verstaan, dat God naar zijne groote barmhartigheid tus-
schenbeide gekomen, en ten opzichte van zijne zonden en 
van zijnen toestand met zijnen eigenen Zoon in het gericht 
getreden is, opdat Hij aan zijne liefde den vrijen loop 
zou kunnen laten en in genade met ons zou kunnen 
handelen, 

Hoe verschrikkelijk is het derhalve, wanneer de mensch, 
in het gezicht van deze feiten, in de zonde volhardt! 
Om der zonde wil heeft Christus, de Zoon Gods, den 
dood gesmaakt! Welk een ernstige gedachte, de oorzaak 
van Christus' dood te zijn! Maar hoe waar dit ook zij, 
het is evenzeer waar, dat Hij gestorven is, om de zonde 
weg te doen, zoodat de zondaar, die Hem nadert, zeggen 
kan: „Ik geloof, dat Jezus op het kruis den beker des 
toorns gedronken heeft en dat Hij thans als mijn Heiland 
aan de rechterhand Gods zit." Dit bewustzijn alleen is in 
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staat om de ziel met vertrouwen tot God te vervullen. 
God verwacht nu niets anders van den boetvaardigen 
zondaar, dan dat hij gelooft in zijne liefde. „Hij heeft 
zijnen eigenen Zoon niet gespaard." Jezus gaf zichzelven 
voor den zondaar over, opdat deze, gereinigd van de 
zonden, voor eeuwig in zijne nabijheid zou kunnen zijn. 
Deze volkomen genade reinigt het hart van alle onop
rechtheid , zoodat het zich geen moeite meer geeft, om 
zijn waren toestand te verbergen, maar veeleer rust vindt 
in het bewustzijn, dat God alle dingen kent — een be
wustzijn , dat ons bekwaam maakt, onszelven te leeren 
kennen en te veroordeelen, Dan kan de ziel, in het bezit 
van de volkomene, goddelijke genade, in oprechtheid 
zeggen: „Ik heb vrede met God door onzen Heer Jezus 
Christus, en ik roem in de hoop der heerlijkheid Gods." 

Met welk een God hebben wij dus te doen! Hij biedt 
ons, zondaren, zijne eigene liefde aan, opdat wij ze ge
nieten zouden en vrede met Hem zouden hebben. Hoe 
gelukkig is het hart, dat verstaat, wat Hij voor ons, van 
nature arme, verloren zondaren is! God verheft zich in 
zegevierende genade boven al onze ellende! En de H. 
Geest is bezig om getuigenis af te leggen van hetgeen 
God in zijne goedheid jegens ons is. Gelukkig allen, die 
in waarheid verstaan hebben, dat het kruis van Christus 
aan al de eischen van Gods heerlijkheid voldaan heeft! 
Doch hoe verschrikkelijk is de toestand van hen, die 
liever in de duisternis, het ongeloof en de gevoelloosheid 
der zonde volharden! O , lieve lezers! indien er nog 
iemand onder u mocht zijn, die in dezen vreeselijken 
toestand verkeert, ontwaak dan toch uit uwen slaap; 
laat u toch waarschuwen, nu het nog de tijd der ge
nade is, en geef uw hart aan Jezus, die u zoo gaarne 
wil zalig maken, , 
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Vrede in God 

Wie ooit TJw zegen ondervond, 

O Heer! hij zoekt U vroeg en spade. 

Wat artsenij voor elke wond 

In éénen blik van TJw genade! 

Gij schenkt hem kracht voor ieder kruis; 

Gij brengt hem 't leven uit de dooden; 

Gij zendt zijn beden als zijn boden 

Vooruit naar 't hemelsch Vaderhuis. 

TJw juk is zacht, TJw last is licht, 

Dat hebt Ge, o Heer! mij doen ervaren; 

'k Heb soms gewankeld, nooit gezwicht, 

Gij deedt me uit zwakheid kracht vergaren. 

'k Heb uit de vreeze hoop geput, 

En hoe mijn hart van een wou scheuren, 

'k Mocht steeds weer 't hoofd ten hemel beuren 

Al werd ook soms de stam geschud! 

Gij naamt — maar wat ik missen kon; 

Gij gaaft — wat ik niet kon ontberen. 

Soms achter wolken school de zon , 

Maar om te schooner weer te keeren 

Bij lief en leed kwaamt Gij het eerst, 

En bracht TJw vreugde of troost mij mede j 

O Heer! bewaar mij bij dien vrede, 

Die heden in mijn ziele heerscht. 


