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JEZUS, DOOR GOD VERLATEN. 

Zoo dikwerf wij den twee en twintigsten Psalm lezen, 
klinken ons de woorden in de ooren, welke de Heere 
God tot Mozes sprak bij den brandenden braambosch: 
„Trek uwe schoenen uit van uwe voeten; want de plaats, 
waar gij staat, is heilig land." Onder al de Psalmen 
neemt deze een geheel eenige plaats in. Wel wordt ook 
in andere Psalmen van deze schrikkelijke ure op het 
kruis gewaagd; wel wordt ook daar gesproken van het 
lijden van Hem, die hier roept tot God; maar nergens 
zóó als hier. Terecht is deze Psalm „de Psalm van den 
door God verlaten Mensch Christus Jezus" genoemd. 
„Mijn God! mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?" 
Met dezen merg en been doordringenden noodkreet vangt 
hij aan, om te eindigen met het triumfgezang der bevrij
ding : „Gij hebt mij verhoord van de hoornen des een
hoorns; ik zal uwen naam mijnen broederen vertellen; 
in het midden der gemeente zal ik U prijzen." 

Welk een wonderbare genade is het, verwaardigd te 
worden om de zielservaringen te vernemen, de smarten 
en angsten te aanschouwen, de klachten te hooren van 
Hem, die om onzentwil zoo schrikkelijk leed; en de woor
den te mogen beluisteren, welke Hij in die ontzettende 
ure van duisternis en toorn tot zijnen God gesproken 
heeft! De geschiedenis zwijgt daarvan geheel. Geen enkel 
woord is er in de Evangeliën van te vinden. Uitvoerig 
wordt ons daar beschreven, wat er in de drie eerste uren 
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van Jezus' kruislijden, toen Hij nog altijd het liefelijk 
licht van Gods aangezicht aanschouwde, plaats vond; 
maar van de zesde tot de negende ure, toen er duisternis 
was over het geheele land, vernemen wij geen enkel 
woord, totdat ter negender ure Jezus met groote stem 
uitriep: „Eloï, Eloï, lama sabachthani! dat is: Mijn 
God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?" In die 
drie uren van duisternis was er een volkomen stilzwijgen 
op Golgotha. De discipelen waren gevloden; de vrouwen 
stonden sidderend van verre; de overpriesters en schrift
geleerden waren van verbaasdheid bevangen; de hoofd-
lieden en krijgsknechten ontzetten zich; — en Jezus, onze 
Heer? PIij leed, zooals Hij nog nooit geleden had; Hij 
leed, niet van 's menschen kant, maar van Gods wege; 
Hij leed alleen — en Hij zweeg, totdat het werk volbracht 
en de toorn gedragen was. De wereld kon zijn lijden niet 
verstaan, zijne klachten niet begrijpen. Alleen de Heere 
God, de Heilige en Eechtvaardige Rechter, kon er al de 
schrikkelijkheid van kennen en al de waarde van bepa
len. Daarom kwam er in die drie uren geen klacht over 
zijne lippen, en riep Hij in zijn nameloos lijden, in zijne 
ziel, tot God, die Hem alleen verstaan en alleen de over
winning geven kon. 

Doch wat de geschiedenis niet Icon mededeelen, dat is 
door Gods onuitsprekelijke genade ons geschonken in den 
twee- en twintigsten Psalm. "Wij, Gods kinderen door 
het geloof in Jezus Christus, worden verwaardigd om te 
vernemen, wat er in die drie uren van duisternis in Jezus' 
ziel is omgegaan; wij worden verwaardigd om te hooren, 
welke klachten Hij toen heeft uitgestort voor God; en 
wij worden daardoor bekend gemaakt met de grootheid 
zijns lijdens en met de diepte zijner ellende. Begrijpen 
kunnen wij het niet; doorgronden nog veel minder. "Wat 
Hij gevoelde en ondervond, kan door niemand onzer, zelfs 
niet bij benadering, worden begrepen. Maar toch wordt 
ons de genade geschonken om zijne smeekingen te ver
nemen en zijne klachten te beluisteren; opdat wij ons 
vol bewondering, aanbiddend, zouden neerwerpen voor 
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Hem, die juist daar het grootst was, waar Hij het diepst 
werd vernederd; en opdat wij gemeenschap zouden hebben 
met God, den Vader, in zijne verlustiging in den Zoon 
zijner liefde, die gehoorzaam was tot den dood, j a , tot 
den dood des kruises. 

Ontzaglijk veel had Jezus geleden. Zijn geheele leven, 
van het eerste oogenblik af, was één aaneenschakeling 
van lijden geweest. Reeds zijn komen op aarde en zijn 
aannemen van de menschelijke natuur was lijden. De 
Heer der heerlijkheid, voor Wien de engelen zich neer
bogen, de Schepper van hemel en aarde, die over alles 
te gebieden had, vernietigde Zichzelven, legde zijn heer-
schersstaf neer, ontdeed zich van zijn glans en majesteit, 
verliet zijn troon en zijn huis, en kwam op aarde om in 
ons midden te wonen —• niet als een koning, maar als 
een slaaf. Rijk zijnde werd Hij om onzentwil arm — armer 
dan de armste, zoodat Hij geen plaats had, waar Hij zijn 
hoofd kon neerleggen, en geen geld om de schatting te 
betalen. 

Aan al het menschelijk leed was Hij onderworpen. Hem 
hongerde en dorstte; Hij leed koude en ongemak; Hij was 
vermoeid van zijn werk; Hij weende bij Lazarus' graf, 
en gevoelde diep de smart zijner moeder; Hij was wel 
niet krank, want er woonde in Hem geen zonde; maar 
als Hij kranken genas, nam Hij door zijn goddelijk mede
gevoel, al de krankheden op zich, en gevoelde dan hefc 
lijden en de smarten, alsof Hij zelf krank was en leed. 
(Matth. YIII : 17.) Met één woord, Hij werd, zooals de 
Apostel ons leert, in alle dingen verzocht gelijk wij, 
uitgenomen de zonde, zoodat Hij medelijden hebben kan 
met onze zwakheden. (Hebr. I V : 15.) 

Hij leefde op een door de zonde bezoedelde aarde, in 
een door de zonde verwoeste schepping, en zag al de 
schrikkelijke gevolgen der zonde dagelijks om zich heen. 
Dat was voor Hem een onuitputtelijke bron van lijden. 
Hij woonde te midden der zondaren; Hij zag hunne booze 
daden; Hij hoorde hunne booze woorden; j a , Hij kende 
al hunne gedachten. "Welk een lijden voor den Zondelooze! 
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Al wat Hij zag en hoorde, was in lijnrechten strijd met 
zijne reinheid en heiligheid. Wat het voor ons zijn zou, 
als wij moesten wonen in een gevangenis te midden van 
godslasteraars en boosdoeners, dat was voor Hem, die 
een goddelijken afschuw had van het kwaad en een vol
maakt gevoel voor al wat rein en liefelijk en welluidend 
is, het wonen onder de menschen. 

Hij werd verzocht. Door den duivel bovenal, maar ook 
door de menschen, soms door zijne jongeren. En als Hij 
verzocht werd, leed Hij, zoo leert ons de Apostel. Zijne 
heilige ziel, in welke geen spoor van zonde te vinden 
was, leed, gelijk niet anders zijn kon, door elke ver
zoeking, die tot Hem kwam. (Hebr. 11:18.) 

Doch al dit lijden, 'twelk elke seconde zijns levens 
op aarde zijn deel was, was nog slechts het noodzakelijk 
gevolg van zijn wonen hier beneden. Hij moest boven
dien den haat en de vervolging der menschen ondervinden. 
Gekomen in de wereld om de wereld te redden, heeft 
de wereld Hem niet gekend. Gekomen tot het zijne, tot 
Israël, om hen te verlossen, hebben de zijnen Hem niet 
aangenomen, maar verworpen. Eiken dag moest Hij de 
tegensprekingen der zondaren verdragen. In het huis zijner 
liefhebbers werd Hij gewond. De man, die met Hem at, 
verhief zijn verzenen tegen Hem. Hij werd gesmaad, ge
hoond , bespot, gesteenigd, in het aangezicht geslagen, 
bespuwd, gegeeseld en eindelijk aan het kruis genageld. 
Voor een wfjnzuiper, voor een van den duivel bezetene, 
voor een godslasteraar hebben zij Hem uitgemaakt. Zij 
verheugden zich in het verraad van Judas; zij verlustig
den zich in de zwakheid van Pilatus, in de bittere spot
ternij van Herodes, in de wreedheid der krijgsknechten; 
j a , toen zij hun slachtoffer zagen hangen aan het kruis, 
liepen zij vol verachting en spot dat kruis voorbij, en 
tergden den Almachtige, die maar één woord te spreken 
had, en twaalf legioenen engelen verschenen om Hem te 
verlossen; doch die dit niet deed, omdat Hij gekomen 
was om voor zijne vijanden zijn leven te geven. Welk 
een lijden voor de ziel van Hem, die de Liefde zelve 
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was, die niet om te oordeelen, maar om te redden op 
aarde verscheen, die weende om Jeruzalem's ongeloof en 
aan het kruis yoor zijne vijanden bad! 

Maar hoe zwaar al dit lijden ook was, het is niet te 
vergelijken bij het lijden in de drie uren van duisternis 
op het kruis. In die drie uren alleen leed Jezus meer, 
dan gedurende zijn geheele leven. Want waar Hij ge
durende zijn leven op aarde, de kruisiging daarbij in
gesloten, leed van den kant der menschen, om der ge
rechtigheid wil, daar leed Hij op het kruis, in die drie 
uren van duisternis, van Gods wege om onzer zonden 
wil. „Hij is overgeleverd — niet door de menschen, 
maar door God — om onze zonden." (Rom. IV : 25.) 
Het was Jehovah, die Hem verbrijzelde. (Jes. LUI.) 
En waar Hij gedurende zijn geheele leven in het genot 
van Gods zalige gemeenschap geweest was, en altijd door 
den Vader werd verhoord, ja , er telkens uit den hemel 
een stem werd vernomen: „Deze is mijn geliefde Zoon, 
in wien Ik al mijn welbehagen gevonden heb"; daar ont
ving Hij in de drie uren van duisternis geen antwoord 
op zijn roepen, maar werd door God verlaten. 

Hoe schrikkelijk deze uren voor onzen Heer geweest 
zijn, kunnen wij in de laatste dagen zijns levens opmer
ken. Hoe meer de tijd zijns stervens naderde, des te 
grooter werd zijn angst, die in Gethsémané het toppunt 
bereikte. In Joh. XII hooren wij Hem roepen: „Nu is 
mijne ziel ontroerd; en wat zal ik zeggen? Vader! verlos 
mij uit deze ure ? Maar daarom ben ik in deze ure ge
komen. Vader! verheerlijk uwen naam." Doch in Gethsé
mané was zijne ziel bedroefd tot den dood toe; daar was 
Hij in zwaren strijd, zoodat zijn zweet werd gelijk groote 
droppelen bloeds, die op de aarde afliepen; en daar riep 
Hij in zijnen angst driemalen: „Vader! indien het moge
lijk is, laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan, doch 
niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt." — En toch, 
dat was nog niet het lijden om der zonden wil. In Gethsé
mané was Hij nog niet door God verlaten; daar was het 
vriendelijk licht van Gods aanschijn nog niet verdwenen; 



6 

o neen! ook daar werd Hij verhoord en geholpen. Een 
engel kwam om Hem te sterken. Met sterk geroep en 
tranen, gebeden en smeekingen tot God opzendende, werd 
Hij om zijne godsvrucht verhoord. (Hebr. V : 7.) Welnu, 
als het voorgevoel van het lijden op het kruis reeds zulk 
een angst veroorzaakte, wat zal dan dat lijden zelf wel 
niet geweest zijn! 

Verlaten door de menschen was Hij reeds van te voren. 
In Ps. CII klaagt Hij : „Ik ben een roerdomp der woestijn 
gelijk geworden, ik ben geworden als een steenuil der 
wildernissen. Ik waak, en ben geworden als een eenzame 
musch op het dak." Allen lieten Hem alleen. Zijne vijan
den kruisigden en bespotten Hem. Zijne vrienden vloden. 
Niemand kon met Hem lijden, zelfs niet ééne ure. Doch 
onder dit alles, zelfs in Gethsémané, ja zelfs in de drie 
eerste uren op het kruis, genoot Hij Gods gemeenschap. 
Maar thans was Hij ook door God verlaten. Schrikkelijke 
ure! Zulk een ure had nog nooit iemand doorgebracht! 
En zulk een ure kan er nooit meer komen! Gods hand 
rustte zwaar op Jezus. Die geen zonde gekend en geen 
zonde gedaan had, was door God tot zonde gemaakt; en 
daarom moest de heilige en rechtvaardige Rechter zijn 
aangezicht voor Hem verbergen, zijn licht Hem onttrek
ken, en zijn toorn over Hem uitstorten. 

Van deze schrikkelijke ure spreekt Psalm XXII. Jezus 
is door God verlaten. Het zijn niet de vijanden, die dit 
zeggen — hoewel zij zulks deden — neen! Hijzelf zegt het; 
en Hij zegt het tot God: „Mijn God, mijn God! waarom 
hebt Gij mij verlaten? verre zijnde van mijne verlossing, 
van de woorden mijns brullens?" Er is geen uitkomst, 
geen troost, geen verademing. Hij kermt, maar er is geen 
opmerker; Hij brult, maar er is geen redder. Geen ant
woord komt er uit den hemel. „Mijn God! ik roep des 
daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik 
heb geen stilte." Hoe geheel anders was het bij Lazarus' 
graf, waar Hij zegt: „De Vader hoort mij altijd!" Hoe 
geheel anders in het begin op het kruis: „Vader! ver
geef het hun, want zij weten niet, wat zij doen!" Hier 
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is de hemel gesloten; Gods oor toegestopt; Gods aange
zicht afgewend. 

"Waarom? „Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten?" Al was Hij ook door God verlaten, het was 
toch altijd zijn God. Dit bewustzijn kon Hem nooit be
geven , evenmin als het bewustzijn zijner goddelijke vol
maaktheid , zoodat Hij , te midden zijner smarten kon 
vragen: „waarom hebt Gij mij verlaten ?" Er was geen 
oorzaak in Hem. En toch buigt Hij zijn hoofd, en neemt 
het oordeel Gods als rechtvaardig op Zich. „Doch Gij 
zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls." Gij hebt 
mij verlaten, o mijn God! er is in mij geen oorzaak, en 
toch kondet Gij naar uwe heiligheid niet anders doen. 
Hij nam onze plaats als zondaars in. Hij was voor ons 
tot zonde gemaakt. Hij droeg onze zonden in zijn lichaam 
op het hout. Daarom werd Hij door God verlaten. Daar
om werd Gods toorn over Hem uitgestort. En als onze 
Plaatsvervanger neemt Hij dat oordeel aan, en roemt 
Gods rechtvaardigheid. Zie dat is verzoening. 

De Heer Jezus was den duivel tegengetreden in het 
begin zijns levens, in de woestijn, en aan het eind in 
Gethsémané; Hij had zijne macht gebroken en de vaten 
des sterken geroofd. Doch hier op het kruis was er een 
gansch andere en veel diepere strijd te strijden. Hij moest 
de zonde dragen voor God, en als zondedrager worden 
geoordeeld. Hij had den Vader verheerlijkt gedurende 
zijn geheele leven op aarde, maar nu moest Hij God 
verheerlijken in zijnen dood, want God is de Rechter van 
den zondaar. Met den Vader als zoodanig had Hij in 
deze uren van duisternis niets te doen, maar met God, 
den heiligen en rechtvaardigen Eechter, die de zonde 
straffen en oordeelen moet. Voorwaar, de verborgenheid 
der godzaligheid is groot! God is geopenbaard in het 
vleesch. "Ware Hij geen waarachtig mensch, wat zou 
dan alles hebben kunnen baten voor ons ? Ware Hij niet 
God zelf, dan zou er datgene ontbroken hebben, wat 
aan zijne offerande voor de zonde de oneindige waarde 
zijns persoons gegeven heeft. Dit is verzoening. En 
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verzoening heeft een tweeledig karakter. Het is voldoening 
aan Gods heiligheid en gerechtigheid; en het is het dra
gen onzer zonden. (Levitikus X V I : 7—10; het lot voor 
den Heer en het lot voor het volk.) Over het eerste, en 
wel het belangrijkste deel der verzoening, de bevrediging 
van Gods gerechtigheid, wordt in dezen Psalm hoofdza
kelijk gehandeld. 

Yergeten wij evenwel niet, dat hoewel Jezus, als 
zondedrager, onze plaats bekleedende, door God werd 
verlaten, Hij op datzelfde oogenblik, niet alleen als 
's Vaders eeuwige Zoon, maar ook als de gehoorzame en 
volmaakte Mensch, juist om zijne overgave in dien dood, 
om zijne volkomene gehoorzaamheid aan den wil des 
Vaders, een liefelijke reuk, een aangename offerande 
was voor het hart van God. Wonderbare vereeniging! 
Goddelijke verborgenheid! Vol aanbidding en bewondering 
buigen wij ons neer! 

Doch luisteren wij verder. „Op U hebben onze vaders 
vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. Tot U hebben 
zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, 
en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm 
en geen man, een smaad van menschen, en veracht van 
het volk." Aandoenlijke klacht! Geen geloovige is ooit 
aldus verlaten geworden. Allen ontvingen antwoord op 
hun smeeken. Maar Hij, Gods eeniggeboren Zoon, die in 
den schoot des Vaders is , Hij kreeg geen antwoord, Hij 
werd niet uitgered, Hij werd beschaamd, Hij was een 
worm en geen man. En toch — zoo klaagt Hij verder — 
ik heb TI niet verlaten; ik heb steeds op IJ vertrouwd; 
van het eerste oogenblik mijns levens af waart Gij mijn 
God. „Gij zijt het immers, die mij uit den buik hebt 
uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan 
mijner moeders borsten. Op U ben ik geworpen van de 
baarmoeder af, van den schoot mijner moeder aan zijt 
gij mijn God." Neen, het was niet om zijnentwil, maar 
om onzentwil, dat Hij zóó leed. Voor ons werd Hij ver
laten, opdat er nimmer zulk een ure voor ons zou kun
nen aanbreken. 
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Doch er is geen ellende, die niet zijn deel was; er is 
geen schande, die niet over Hem gekomen is. Als sterke 
stieren van Bazan, als verscheurende en brullende leeu
wen omringden de Joden het kruis. (vs. 13 , 14.) De macht 
des doods greep Jezus aan. „Mijne kracht is verdroogd 
als een potscherf, en mijne tong kleeft aan mijn gehe
melte; en Gij legt mij in het stof des doods." (vs. 15,16.) 
De heidensche krijgslieden bespotten en mishandelden 
Hem. (vs. 17—19.) De duivel viel met al zijn geweld op 
Hem aan. „Verlos mij uit des leeuwen muil." (vs. 22.) 
Dit alles klaagt Hij aan God. Het verhoogde zijn lijden. 
Zóó boos waren de menschen, om wier wil Hij zóó 
schrikkelijk leed. O, mijne ziel! overdenk dit alles wel; 
hoe diep waart gij gezonken; hoe zwart waart gij van 
zonden en ongerechtigheden; hoe vijandig waart gij tegen 
God, dat uw Heiland zóó diep moest worden vernederd, 
en zóó vreeselijk moest lijden. En hoe onuitsprekelijk 
heeft Hij u liefgehad, dat Hij den beker van Gods toorn 
tegen uwe zonde tot op den laatsten droppel geledigd 
heeft! 

In Gethsémané had Hij geroepen: „Vader! indien het 
mogelijk is , laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan!" 
Doch het was niet mogelijk zondaars te redden van het 
verderf, indien Hij niet door het drinken van den beker 
van Gods toorn aan Gods gerechtigheid had voldaan; 
en daarom nam Hij dien beker, en dronk dien tot op 
den bodem toe ledig. Maar nu dit geschied is , nu ver
andert dan ook de klacht in het lied der overwinning. 
„Gij hebt mij verhoord van de hoornen der eenhoornen. 
Ik zal uwen naam mijnen broederen vertellen; in het 
midden der gemeente zal ik U prijzen!" En dan volgt, 
tot aan het einde des Psalms, de heerlijke beschrijving 
van al de zegenrijke gevolgen van Jezus' lijden en ster
ven voor Israël en de volken, gedurende de dagen der 
heerlijkheid van Jezus' koninkrijk op aarde. 

Welk een genade straalt ons hier tegen! Nadat de 
zonde, die op onzen Heer gelegd was, door zijn sterven 
is te niet gedaan en verdwenen, staat Hij op uit de 
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dooden als de getuige, dat alles volbracht en alles in 
orde gemaakt is , en vertelt den naam zijns Vaders aan 
zijne broederen, en prijst God in het midden der gemeente. 

De eerste boodschap, welke Hij na zijne opstanding 
uit de dooden aan zijne discipelen zendt, is het woord 
tot Maria Magdalena: „Ga heen, en zeg mijnen broeders: 
Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader en tot 
mijnen God en uwen God." Zoo had Hij van te voren 
niet gesproken. O neen! zoo kon Hij niet spreken. Hij 
had wel van te voren den naam des Vaders verklaard, 
maar hen, in gemeenschap met zichzelven, kinderen van 
dien Vader te noemen, dat kon eerst, nadat het werk 
volbracht en de zonde te niet gedaan was. Doch nu het 
leven en de onverderfelijkheid aan het licht is gebracht, 
is zijn Vader onze Vader, en zijn God onze God, en Hij 
schaamt zich niet ons broeders te noemen. Al wat God 
is als Vader voor Hem, rust nu op hen, voor wie Hij 
stierf, en wier zonden Hij door het bloed zijns kruises 
heeft uitgewischt. De volkomene en geopenbaarde aan
name door God van Hem, die tot zonde gemaakt was, 
is nu ons deel; niet slechts de liefde des Vaders, maar 
de verheerlijkte hoedanigheden van God. Naar Gods ge
rechtigheid, die op het kruis verheerlijkt werd, zijn wij 
in dezelfde betrekking tot Hem gebracht, als waarin 
Christus zelf tot Hem staat, zoodat al de voldoening en 
al de vreugde, die God heeft in Christus, op ons afdaalt 
door onze aanneming in Christus, den Heer. 

Doch wij vernemen nog meer. „In het midden der ge
meente zal ik U prijzen!" Het is niet: „Ik zal Uprijzen"; 
ook niet „in de gemeente zult Gij geprezen worden"; 
maar „in het midden der gemeente zal ik U prijzen." 
Paulus haalt deze woorden aan in den brief aan de 
Hebreërs; en zij werden vervuld aan den avond van den 
dag van 's Heeren opstanding, toen Jezus in het midden 
zijner vergaderde discipelen verscheen om hen al de zege
ningen en voorrechten deelachtig te maken, welke Hij 
door zijn lijden en sterven voor hen verworven had. "Welk 
een vreugde zal het hart van Jezus in die ure hebben 
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vervuld, toen Hij uit de duisternis, uit het verlaten zijn 
van God, uit het stof des doods verrezen, de vruchten 
zijner heerlijke overwinning kon genieten, en de zijnen, 
die Hij liefhad als het leven zijner ziel, met zich kon 
doen deelen in zijne vreugde en in zijne heerlijkheid! 
Hij, die geen zonde gekend en geen zonde gedaan heeft, 
is zonde voor ons gemaakt; droeg onze zonden in zijn 
lichaam op het hout, en onderging de straf, door ons 
verdiend, het oordeel dat wij waardig waren; doch op
gestaan uit de dooden, draagt Hij de zonden niet meer; 
maar prijst God, en dat wel „MJ het midden der ge
meente!" Lof, aanbidding, eer en heerlijkheid zij Hem 
toegebracht van nu aan tot in alle eeuwigheid, Amen! 

Eenige namen van God en hunne 
beteekenis. 

Toen Abraham en Izaak op Gods bevel naar Moria 
gingen, en dien weg, naar het mij voorkomt, stilzwijgend 
aflegden, zeide Izaak eindelijk: „Mijn vader!" En Abra
ham zeide: „Zie, hier ben ik, mijn zoon!" En daarop 
deed Izaak een vraag — de vraag, die, door alle eeuwen 
heen, door millioenen is herhaald geworden: „Zie het 
vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brand
offer?" 

Zie hier de middelen tot uitvoering van het oordeel, 
maar waar is het slachtoffer ? Zie hier de behoefte, maar 
waar is de voorziening ? Zie hier den zondaar, maar waar 
is de Verlosser? Zie hier den aanbidder, maar waar zijn 
de middelen tot toenadering? Zie het vuur en het hout, 
maar waar is het Lam? Dit was voor vier duizend jaren 
de vraag — meer of minder duidelijk uitgedrukt — van 
ieder godvreezend mensch. En op die vraag kan slechts 
één antwoord worden gegeven: „God zal zichzelven een 
lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!" Het geloof gaf 



12 

dit antwoord met volkomen zekerheid; en het geloof 
ontving het met stilzwijgende onderwerping. 

Het ware antwoord kwam echter eerst aan het eind 
van de oude bedeeling, toen de vrome Simeon het hemel-
sche Kind in zijne armen nam, en zeide: „Nu laat Gij, 
Heer! uwen slaaf in vrede henengaan naar uw woord; 
want mijne oogen hebben uw heil gezien;" toen de strenge 
en van de wereld afgezonderde Dooper, ziende op J ezus, 
die daar wandelde, zeide: „ZIE HET LAM GODS!" 

Zoo wordt dan heden ten dage gezegd: „Op den berg 
des Heeren zal het voorzien worden!" En Abraham noemde 
den naam van die plaats: Jehovah-Jireh, dat is: De Heer 
zal het voorzien. (Gen. X X I I : 14.) 

De naam Jehovah gaf God zichzelven om de betrekking 
aan te duiden, welke Hij door het geloof zou handhaven. 
Die naam beteekent: IK BEN, dat is: de Onveranderlijke, 
de eeuwig Getrouwe. En al wat noodig is , kan door het 
geloof bij dit IK BEN gevoegd worden. 

Dientengevolge vinden wij den naam van Jehovah ver
bonden met verscheidene bijvoegingen, welke bij elke 
gelegenheid voortvloeien uit de omstandigheden, waarin 
de personen waren, die ze gebruikten, en welke derhalve 
het kenmerkende van die omstandigheden uitdrukken. In 
Genesis XXII is een toestand van buitengewone en diep
gevoelde behoefte: „Waar is het Lam?" En daarom 
vinden wij daar JEHOVAH-JIREH, Ik ben uw voorziener. 

In Exodus XVII wordt het ongeorganiseerde en onge
oefende Israël aangevallen door een machtig en welge-
oefend leger; en zij ontvangen een verzamelingspunt, een 
banier: JEHOVAH-ONISSI, dat is: De Heer is mijne banier. 

In het begin van het boek der Richteren vinden wij 
een toestand van voortdurende verwarring. In het zesde 
Hoofdstuk is „de strijdbare held" bezig een weinig tarwe 
te dorschen, ten einde die te vluchten voor het aangezicht 
der Midianieten; en toen hij den engel des Heeren zag 
vertrekken, toen riep hij in den angst zijner ziel: „Ach, 
Heere, Heere! omdat ik een engel des Heeren gezien heb 
van aangezicht tot aangezicht!" Maar de Heer zeide: 
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„Vrede zij u , vrees niet, gij zult niet sterven." Endaar-
om was de naam van het altaar, dat Gideon bouwde: 
JEHOVAH-SHALOM ; dat is : de Heer is vrede! 

In Jeremia XXIII wordt de treurige toestand van Israël 
beschreven, en het schrikkelijke „Wee" over de herderen, 
die geheel bedorven waren, uitgeroepen. Er is nergens 
hulp of hoop, totdat een hemelsch licht voortdringt uit de 
welbekende en geliefde woorden: JEHOVAH-TSIDKENU ; 
dat is : de Heer, onze gerechtigheid. 

En eindelijk, merk op de schoonheid en gepastheid van 
de laatste dezer bijvoegingen. Ezechiël geeft ons in de 
hoofdst. XL tot XLVIII zijner profetie een lange beschrij
ving van den heiligen tempel der toekomst'. Hij beschrijft 
zijn versieringen en pracht in de verbeven bewoordingen 
zijner profetiën. Maar wat is een huis zonder vader, een 
woning zonder man, een paleis zonder koning? Hij be
schrijft de vele schoonheden en heerlijkheden van den 
duizendjarigen tempel — zoo rijk, zoo prachtig, zoo 
schitterend, zoo groot en zoo grootsch; doch dit alles 
dient slechts om ons te leiden tot het toppunt van al 
die heerlijkheden: JEHOVAH-SHAMMAH; dat is: de Heer 
is aldaar! 

Voor een godvreezend gemoed is alle schoonheid ijdel
heid , en alle pracht schande, indien de Heer er niet is ; 
en de nederigste plaats wordt door de tegenwoordigheid 
des Heeren veranderd en verlicht door de gouden stralen 
des hemels. Dat vond plaats bij de eerste komst van 
Christus. Hij keerde zijnen rug naar den aardschen 
tempel, en vergaderde met zijn discipelen in een opper-
zaal. Toen koning David was onteerd en verraden en 
buiten Jeruzalem verjaagd, toen gingen allen, die 
hem aanhingen en hem liefhadden, met hem over de beek 
Kedron. Zij verkozen den koning boven het paleis; waar 
hij was, daar was hun paleis. Maar er waren toen even
als nu vele loondienaars, die achterbleven, het paleis 
stellende boven den koning, gereed om zich voor eiken 
indringer neer te buigen, als hij maar eer en voordeel 
hun gaf. 
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Twee liederen bij de eeredienst. 

i. 

Aanbiddend buigen wij ons neer 
Voor TJ, der Eng'len Opperheer, 

Den grooten Schepper van 't heelal 
Voor U, des Vaders eeuw'gen Zoon, 
Als Mensch gezeten op Gods troon, 

Wien eens al 't schepsel eeren zal. 

Aanbiddend prijzen wij te zaam 
Uw nooit volprezen, heil'gen JSTaam, 

Die 's Vaders vreugd, ons heil verbreidt: 
Verlosser, Heiland, Kedder, Heer, 
Voor U knielt Uw Gemeente neer! 

Lofzingend tot in eeuwigheid! 

2. 

Amen! U zij kracht en eer, 
Zalig, alleenmachtig Heer! 
God, Wien 'tgansch heelal aanbidt, 
Die de onsterflijkheid bezit. 
Eenig, eeuwig, onafhanklijk! 

Koning, die daar boven troont, 
En een heilig licht bewoont, 

Voor geen sterflijk oog toeganklijk. 
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Correspondentie. 
Zoo de Heer wil, en Hij mij daartoe in staat stelt, hoop 

ik ook in dit jaar de tot mij gerichte vragen te beantwoorden. 
Ik herhaal evenwel mijn verzoek, voorleden jaar gedaan, om 
toch vooral de vragen duidelijk te stellen, en op een afzon
derlijk stuk papier te schrijven. Vragen, die reeds vroeger 
beantwoord zijn, beantwoord ik natuurlijk niet ten tweeden male. 

1. H. L. te Zwolle vraagt een verklaring van 2 Tim. IV : 14: 
„Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads berokkend; 
de Heer vergelde hem naar zijne werken." 

Uit het volgende vers, waar wij lezen: „Wacht ook gij u 
voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegen gestaan," 
blijkt, dat deze Alexander Paulus veel kwaads berokkend 
had, niet door hem persoonlijk te beleedigen of moeite aan te 
doen, maar door zijne prediking, en dus de waarheid tegen te 
staan. Daarom moest ook Timotheüs zich voor dezen gevaar
lijken man wachten. Nog veel sterker spreekt Paulus in den 
brief aan de Galatiërs over de wetpredikers zijner dagen; ja, 
wanneer het de leer des Evangelies betreft, dan is hij altijd 
zoo stout, en niet alleen hij, maar al de andere apostelen 
evenzeer. (Zie o. a. den tweeden brief van Johannes.) En 
geen wonder! Want wie de waarheid tegenstaat, en de 
leugen verbreidt, verderft de zielen, en staat den Geest Gods 
in den weg. Had iemand evenwel tegen Paulus zelf gezondigd, 
o dan vergaf hij gaarne. Lees maar het 16de vers: „Bij mijne 
eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar allen 
hebben mij verlaten; het worde hun niet toegerekend.'''' Wie deze 
drie verzen goed gelezen en overdacht heeft, kan met geen 
mogelijkheid tot de conclusie komen, dat Paulus zich door 
liefdeloosheid heeft laten vervoeren om het oordeel Gods over 
Alexander in te roepen; maar ziet in, dat de Apostel gaarne 
persoonlijke beleediging vergeeft, terwijl hij den tegenstander 
der waarheid aan het oordeel des Heeren prijs geeft. 

2. A. Q. te Breskens vraagt welken dag de Heer bedoelt, 
als Hij in Joh. VIII : 56 zegt: „Abraham, uw vader, ver
heugde zich, dat hij mijnen dag zien zou, en hij heeft dien 
gezien, en zich verblijd." 
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Naar het mij voorkomt, bedoelt de Heer den dag zijner ver
schijning in heerlijkheid, wanneer al de aan Abraham gegeven 
beloften zullen vervuld worden. Dien dag heeft Abraham door 
het geloof gezien. 

3. S. S. te Aalten vraagt een verklaring van 2 Petr. 1 :11 . 
Wie door een godzaligen wandel zijne roeping en verkiezing 

heeft vastgemaakt, zoodat hij nimmermeer struikelt in de zeker
heid zijner behoudenis, zal, als hij van hier gaat, een ruimen 
ingang hebben in het eeuwig koninkrijk van onzen Heer en 
Heiland Jezus Christus. Lees aandachtig de verzen 3—11. 

4. A. M. S. te Leiden vraagt, hoe het te rijmen is met de 
waarheid, dat er zonder bloedstorting geen vergeving is, dat 
in Lev. V : 11 als schuldoffer een onbloedig offer wordt toe
gestaan. 

Gods genade stond voor de armsten der Israëlieten, die toch 
ook behoefte hadden aan vergeving hunner schuld, een schuld
offer van meelbloem toe, ter vervanging van een bloedige 
offerande, die in alle andere gevallen onmisbaar was. De uit
zondering bevestigt de regel. Bovendien, opdat het goed zou 
blijken, dat het een zondoffer was, mocht er geen olie daarover 
gedaan, en geen wierook daarop gelegd worden. 

5. A. J. B. te Heemstede vraagt: a. „Kan er ook verband 
bestaan tusschen Jeremia XVII : 13 en Joh. VIII : 6, 8 ?" 

Mij dunkt van neenr De woorden toch van Jeremia: „die van 
mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden," willen 
zeggen, dat de namen der goddeloozen niet in goud of koper 
gegraveerd, maar in de aarde geschreven worden, waardoor zij 
heel spoedig verdwijnen; wat toch zeker wel niet de bedoeling 
van Jezus' schrijven in de aarde zal geweest zijn. 

b. „Hoe werd aan Kores, koning van Perzië, bevolen den 
Heere een huis te bouwen te Jeruzalem?" 

In Ezra I : 1 lezen wij, dat de Heer den geest van Kores, 
koning van Perzië, verwekte, dat hij een stem liet doorgaan 
door zijn gansche koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: 
„De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der 
aarde gegeven, en Bij heeft mij bevolen Hem een huis te 
bouwen te Jeruzalem." God heeft dus door zijnen Geest in 
Kores gewerkt, en zijne aandacht bepaald bij den verwoesten 
tempel, en het in zijn hart gegeven, dien tempel te doen her
bouwen. 
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Een waarachtige "Uitlegger. 

JOB XXXIII : 23 , 24. 

In het drie-en-dertigste hoofdstuk van het boek Job 
geeft de Heilige Geest ons een getrouwe beschrijving 
van den toestand van den natuurlijken mensch, van 
zijne trotsche gevoelens en van zijne vijandschap tegen 
God, en tevens een schoone voorstelling van de wegen 
der liefde, barmhartigheid en lankmoedigheid Gods jegens 
hem. "Elihu, zoon van Baracheël, sprak vol van den 
Heiligen Geest tot Job, den zoozeer beproefden man, 
die overwinnend uit den strijd tegen den duivel was te 
voorschijn getreden. De Satan had hem alles ontnomen, 
wat hij bezat: zonen, dochteren, dienstknechten, dienst
maagden, ossen, ezels en kameelen; maar ziehier het 
schoone en heerlijke antwoord van Job: „De Heere heeft 
gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren 
zij geloofd!" En toen de Satan daarna Job sloeg met booze 
zweren, van zijn voetzool af tot zijn schedel toe, zoo
dat zijne huisvrouw tot hem zeide: „Houdt gij nog vast 
aan uwe oprechtigheid ? zegen God en sterf;" toen waren 
dit de heerlijke woorden, die uit zijnen mond kwamen: 
„Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; j a , zouden 
wij het goede van God ontvangen en het kwade niet 
ontvangen?" In dit alles zondigde Job met zijne lippen 
niet. (hoofdst. 1, 2.) De krachten van den Satan waren 
geheel tevergeefs geweest, en hij werd gedwongen, 
overwonnen en beschaamd heen te gaan. 

Maar toen de duivel van het tooneel verdwenen was, 
had de Heere God nog een woord met Job te spreken. 
Hij zag in het diepste van Job's hart nog een overblijfsel 
van eigengerechtigheid, 't welk Hem verhinderde hem 

Xx/x 2 
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te zegenen, zooals Hij dit gaarne wilde. Maar ach! hoe 
moeielijk is het een vroom en godvruchtig mensch als 
Job was te overtuigen en te genezen van zijne eigengerech
tigheid en zelfzucht! Er is, als het ware, de beweging 
van hemel en aarde toe noodig om het hoogmoedige, 
trotsche hart des menschen te verbreken, en het er toe 
te brengen om uit te roepen: „Met het gehoor des oors 
heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom 
verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof enasch." (Hoofdst. 
X L I I : 5 , 6.) 

Elihu herinnert Job ten eerste aan den toestand des 
menschen voor God. „Zie ik ben Godes, gelijk gij; uit 
het leem ben ik ook afgesneden." (vs. 6.) J a , zoo is de 
mensch — de hoovaardige en trotsche mensch, die zich 
over zoo groote zaken voor het aangezicht van God be
roemt. Een weinig stof, door de hand van God gemaakt, 
zooals de pottenbakker een stukje leem neemt, en er een 
vat van maakt, gelijk het hem behaagt. Een zwak, 
ellendig en arm schepsel, dat ten eenenmale van de ge
nade van God afhankelijk is, en dat den geest geeft, 
zoodra de Schepper hem den adem ontneemt. „Wie heeft 
hem gesteld over de aarde ? en wie heeft de gansche 
wereld geschikt. Indien Hij zijn hart tegen hem zette 
zijnen geest en zijnen adem zou Hij tot zich vergaderen; 
alle vleesch zou tegelijk den geest geven, en de mensch 
zou tot het stof wederkeeren." (Hoofdst. XXXIV : 13—15.) 

Het is zeer heilzaam voor ons van tijd tot tijd er aan 
herinnerd te worden, wat wij zijn, en waaruit wij zijn 
voortgekomen. Hoezeer wij het weten, dat wij van niets 
zijn, en tot niets [bekwaam, zoo zijn wij nochtans 
altijd vaardig om ons voor iets te houden, voornamelijk 
wanneer de Heer in deze of gene zaak zich van ons 
als van zijne instrumenten bediend heeft, alsof wij het 
zelf verricht zouden hebben, door onze kracht en door 
ons verstand. Wij moeten nimmer vergeten, „dat God 
in den hemel is en wij op de aarde zijn." (Prediker V.) 
Dat wil zeggen, dat God de Almachtige, de Alwetende 
en de wijsheid zelve is , die inde hemelen troont; terwijl 
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wij slechts dwalende schepselen zijn, altijd zwak, zonder 
kracht en zonder verstand. 

„Zeker," vervolgt Elihu, „gij hebt gezegd voor mijne 
ooren, en ik heb de stem der woorden gehoord: ik ben 
zuiver en heb geen misdaad." (vs. 8, 9.) "Welke trotsche 
woorden, welke vermetele taal! Echter is dit niet anders 
dan het spreken van elk zelfzuchtig hart, de taal van 
ieder natuurlijk mensch; en het blijft nog de taal van 
den bekeerden mensch, die rechtvaardig en vroom is in 
zijn eigen oogen, zoo lang hij zichzelven niet recht ge
zien heeft in het licht van God. Het is niet zelden de 
taal van onze harten, hoezeer wij het niet voor anderen 
openbaren en het zooveel mogelijk voor anderen zoeken 
te verbergen. Niets toch is te vergelijken met de trotsch-
heid van het menschelijk hart. (Jeremia X V I I : 9.) Wan
neer wij meenen het op één punt gewonnen en geoordeeld 
te hebben, dan vertoont het zich onmiddellijk in een 
ander opzicht, als om ons te doen zien, dat al onze 
kracht niet bij machte is het te verbeteren en te over
winnen. Alleen een voortgaande bewerking door het 
goddelijk licht door den H. Geest en een voortdurende 
waakzaamheid des geloofs in gebeden en smeekingen kan 
het bekwaam maken om die gezindheid te hebben, welke 
ook in Christus Jezus was. (Fil. I I : 5.) 

Job had duizend redenen boven anderen om op deze 
wijze te spreken, aangezien God zelf tot den Satan ge
zegd had: „Want niemand is op de aarde gelijk hij, een 
man oprecht en vroom, godvreezende en wijkende van 
het kwaad". (Hoofdst. 1 : 8 , zie ook Hoofdst. XXIX en 
XXXI.) Nochtans had hij geen reden van zich te beroe
men voor God. Zoolang de mensch zich meet met anderen, 
kan hij mogelijk met recht zeggen, dat niemand er in 
slaagde hem te overtreffen; maar nauwelijks is hij in 
het licht van God getreden, en heeft hij al zijne gedach
ten, woorden en werken naar den goddelijken maatstaf 
beoordeeld, of hij moet niet alleen verstommen, maar 
hij zal in zijne eigene oogen een voorwerp van afkeer 
en verachting worden. Doch alvorens dit heeft plaats 

* 
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gehad, is hij steeds geneigd zich to verheffen, en te 
spreken van zijne goede werken, zijne rechtvaardigheid 
en oprechtheid. Neem, bij voorbeeld, een der meest 
boozen, misdadigen en ellendigen onder de menschen, en 
gij zult zien, dat hij u zal Spreken van het goede, dat 
hij in zijn leven gedaan heeft, en zal trachten het kwade 
zooveel mogelijk te vergoelijken en te bemantelen; hij 
zal u zeggen, dat anderen oorzaak waren van zijne booze 
wegen; dat de omstandigheden hem tot afwijking brach
ten; en dat, indien dusdanige omstandigheden zich niet 
hadden voorgedaan, niets hem zou hebben kunnen ver
leiden. Zoo is de mensch ten allen tijde geweest; zijn 
karakter is nooit veranderd; hij was zóó van het begin 
af. „De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft 
mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten." Ziedaar 
het antwoord van Adam, toen de Heere God hem vroeg: 
„Hebt gij van dien boom gegeten, van welken ik u ge
bood, dat gij daarvan niet eten zoudt?" Volgens Adam 
was niet hij , maar Godzelf de oorzaak, daar de Heer 
hem die vrouw gegeven had. 

En is het ook zoo niet dikwerf met ons, die door Gods 
genade tot bekeering en geloof gebracht zijn? Als wij de 
zonde niet oordeelen met ware belijdenis voor God; als 
wij onszelven niet oordeelen, dan worden wij door God 
geoordeeld. (1 Kor. X I : 31.) Hoe veel ellende en treurig
heid is er onder ons ten dezen opzichte, omdat wij 
te hoogmoedig zijn om onze zonden voor God en 
menschen te belijden. Menigeen zoekt hetgeen hij tegen 
een ander misdreven heeft, te rechtvaardigen, opdat zijne 
ingebeelde en verwaten vroomheid in het oog van den 
mensch niet in zijn hartader zou getroffen worden. Hij 
verkiest dan liever met een veroordeeld hart voor God 
te staan, hoewel hij weet, dat de Heer tot in de diepste 
schuilhoeken ziet, dan zich voor zijne medegeloovigen 
te vernederen; 't welk toch zoo gezegend en heilzaam is 
voor het hart, en waaraan zulke heerlijke beloften Gods 
verbonden zijn. (1 Petr. V : 6.) 

Helaas, hoe treurig is het in de christelijke kerk gesteld! 
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Welk een ellende hebben wij door onzen hoogmoed en 
ontrouw over onze zielen en over de zielen van anderen 
gebracht, en wat nog van veel meer gewicht is, hoe is 
door onzen hoogmoed en ontrouw de gemeente van Christus 
op aarde als aan den duivel prijsgegeven geworden. Door 
de goddelooze vermenging van de waarheid met de leugen; 
door de gemeenschap met de ongeloovigen wordt de naam 
van Christus op het zeerst onteerd. En ach! hoe weinig 
wordt daaraan over het algemeen gedacht! Hoe weinigen 
bekommeren zich daarover! 

In plaats van verootmoediging en verbreking, beroemt 
men zich op al de groote en goede werken der liefde, die 
verricht worden, en eert en verheerlijkt men elkander. 
Zou er ooit een tijd zijn geweest, waarin het prijzen van 
den mensch, ook onder Christenen, zulk een hoogte be
reikt heeft als in onze dagen! Terwijl men zich niet 
bekommert over de verbreking van Jozef, over het met 
voeten treden van de eer en de heiligheid Gods in zijne 
eigen gemeente. Wat zullen toch al die groote en goede 
werken baten in den dag van Christus, indien wij niet 
in gehoorzaamheid aan 's Heeren Woord gewandeld hebben? 
De gemeente te Efeze in de Openbaring had hare eerste 
liefde verlaten, hoewel zij om vele goede werken kon 
geprezen worden; en de Heer dreigt haar met het weg
nemen van haar kandelaar. Hoeveel te meer zal dit nu 
het geval zijn, waar al die groote en goede werken van 
onzen tijd gepaard gaan met trotsche of onverschillige 
minachting van de verwoesting der gemeente en met ver
werping van het getuigenis der waarheid! 

Wij zien in de geschiedenis van Job, welk een ernstigen 
aandrang de Heer gebruikt in zijne liefderijke bemoeiingen 
met de zijnen, in zijne onnaspeurlijke wegen, naar de 
onderwijzing van zijn Woord, om in ons het trotsche 
hart te verbreken en het tot Hem over te buigen, en 
ons alzoo tot ware verootmoediging en vernedering te 
brengen, opdat wij gelijk Job de volheid zijner zegeningen 
zouden deelachtig worden. Gelijk het was voor Job naar 
de bedeeling van dien tijd in aardsche zegeningen, zoo 
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nu inzonderheid in geestelijke zegeningen. „Zie Hij vindt 
oorzaken tegen mij ," zegt Job, „Hij houdt mij voor zijnen 
vijand." (vers 10, 11.) „Waarom o God!" zoo hoort men 
dikwijls uitroepen, „waarom leidt Gij mij door dezen 
bitteren en moeielijken weg? Waarom heb ik zoo veel 
te lijden ? Waarom legt Gij zulke zware lasten op mij ? 
Waarom is mijne hoop, waarom zijn al mijne gedachten 
en verwachtingen als ijdel? Terwijl anderen alles ten 
goede gelukt, en zij wandelen in stilheid zonder moeite 
en lijden in deze wereld. Toch kan ik niet inzien, dat 
zij getrouwer en vromer zijn dan ik." Hoe vele malen 
hoort men zoodanige uitroepingen van de lippen van be
keerden en onbekeerden! En niet alleen dezen, maar 
dikwerf gaan er nog bitterder uitroepingen tot God op, 
tot God, die alles bestuurt in zijne volmaakte liefde en 
in zijne goddelijke wijsheid! 

En luisteren wij nu wegens al deze beschuldigingen 
naar het antwoord van Elïhu: „Zie hierin zijt gij niet recht
vaardig, antwoord ik u : want God is meerder dan een 
mensch. Waarom hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij 
antwoordt niet van al zijne daden." (vers 12, 13.) Ja, 
o mensch! wie zijt gij, dat gij het onderneemt tegen God 
te spreken? Welk bewijs van de hoogmoedige gevoelens 
des menschen, wanneer hij zijne stem tegen God durft 
verheffen, tegen den Heer van hemel en aarde! Mur-
mureerende tegen Hem en Hem beschuldigende van ge
brek aan liefde en rechtvaardigheid! En dat door deii 
mensch, wiens leven is als een rook. De mensch, die 
zonder Gods wil niet in staat is een enkelen vinger te 
verroeren, durft te rebelleeren tegen zijnen Heer en 
Schepper en zijne wegen en zijne daden te beoordeelen!... 
Maar God is. meerder dan een mensch. Hij antwoordt 
niet van zijne daden. Hij werkt naar den regel zijner 
eeuwige rechtvaardigheid, naar zijne wijsheid en naar 
zijne volmaakte gedachten, geen acht gevende, noch op 
de verwaande 'en ijdele pretentiën van-de menschen, noch 
op hunne trotsche en onmachtige woorden. Hoe dwaas is 
hij, die een oordeel velt over de wegen van God, ze 
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met de zijne vergelijkende, die er over spreekt naar zijne 
eigene gedachten, met zijne weerspannige en verdorvene 
overleggingen, in plaats van zich te vernederen onder 
de hand des Almachtigen, en in den weg van zulk een 
oprechte onderwerping, die den mensch tegenover zijnen 
Schepper betaamt, te onderzoeken naar Gods wil en naar 
het doel zijner wegen en zijner manier van handelen! 
Het is toch voor den mensch onmogelijk om de wegen 
Gods na te speuren en zijne oordeelen uit te vorschen. 
„Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie 
is zijn raadsman geweest ?"< (Kom. X I : 34.) Wij moeten 
nimmer vergeten, dat dezelfde God, dien wij als onzen 
Vader aanroepen, de groote, almachtige, rechtvaardige en 
heilige God is, die alles geschapen heeft, wat in den hemel 
en op aarde bestaat, van Wien wij het leven en den 
adem ontvangen hebben; en dat Hij het is, die alle dingen 
in zijne handen houdt, en alles bestuurt naar zijn wel
behagen , naar zijnen volmaakten en wijzen wil. Indien dit 
gevoel levendig is in ons binnenste, dan houden de 
murmureeringen en twistingen op, en terzelfder tijd 
zal zich in ons een diep besef van eerbied jegens onzen 
God doen gevoelen. O! dat wij het toch recht mochten 
beseffen, dat het ons toekomt tegenover alle handelingen 
van den heiligen God de hand op den mond te leggen. 
Hoe licht zuchten wij ook jegens elkander, alsof de hand 
des Heeren zwaar op ons rust; opdat wij zouden beklaagd 
worden, en de Heer in dien weg in het wezen der 
zaak, evenals in het geval van Job, wordt aangeklaagd; 
terwijl wij onszelven slechts hebben aan te klagen van 
wege onze zonden, en de liefdehand van God moesten 
kussen te midden der kastijding. „Indien toch een levend 
mensch te klagen heeft, hij klage slechts over zijne zonden." 
(Klaag). I I I : 39.) Het is hard voor het vleesch zichzelven 
te oordeelen, maar het is van 'eeuwig belang voor den 
geloovige, omdat de goedertierene, ondersteunende ge
nade Gods krachtig gesmaakt wordt, e"n Hij naar zijn 
eeuwigen raad en uitverkiezende liefde de zijnen doet 
ondervinden, dat alle dingen ten goede medewerken. 
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Heerlijke, vertroostende ondervinding voor de kinderen 
Gods van de genade en liefde van hunnen God en Vader 
in allen weg, ook der beproeving en tuchtiging, die Hij 
met hen houdt, opdat zij zijner heiligheid zouden deel
achtig wordien, indien zij er door geoefend zijn geworden 
tot een vreedzame vrucht der gerechtigheid, om zijnen 
Naam groot te maken en zijnen lof te ontvouwen in zijne 
aahbiddelijke wegen. 

Want niets minder dan dat is 's Heeren heilige bedoe
ling in de leiding der zijnen, opdat hunne harten zouden 
ontvonken in liefde om zijnen lof te verkondigen. Heer
lijk voorrecht voor zijne uitverkorenen, daartoe als van 
den Heere zelf geleid en verwaardigd in het licht van 
zijn "Woord en Geest! Och, dat wij het wel mogen ver
staan, dat God, de Heer niet van ons gediend is met 
iets, dat uit onszelven voorkomt, daar dit nooit anders is 
dan zonde, onder welken schoonschijnenden vorm van 
vroomheid en godzaligheid het zich ook voordoet. God 
beoordeelt alles naar de reinheid zijns heiligdoms. Mets 
kan Hem in de zijnen behagen dan hetgeen beantwoordt 
aan en vrucht is van zijn eigen werk voor en in hen 
overeenkomstig zijn eigen onfeilbaar "Woord. Alles toch, 
wat daaraan niet beantwoordt, is trotschheid en hoog
moed , in welken uitwendig nederigen vorm het ook 
ingekleed moge zijn; het dient dan slechts om zich tegen 
God te verheffen. De ware gestalte van den geloovige 
wordt in de leerschool van God zelven gevormd, opdat 
Hij hier beneden reeds God naar zijnen wil zou leeren 
eeren en verheerlijken. De geloovige heeft dan ook in 
het minst niet te vragen naar de goedkeuring zijner 
mede-geloovigen; het eenige, waarop het aankomt, is , 
of hij God behaagt, en dit zal veelal met miskenning, 
zoo niet met verachting gepaard gaan. Maar wie door de 
liefde van God geleid wordt, en door Hem bekwaam is 
gemaakt (en Hij wil er al de zijnen toe bekwamen), om 
het kruis op te nemen en het zijnen Heiland na te dra
gen , die ziet den Heer alleen vóór zich en bekommert 
zich om geen menschen. Hij weet, dat de ware aanbid-
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ding in geest en in waarheid met smaadheid hier beneden 
gepaard gaat. Wie aan God getrouw wil zijn, moet breken 
met den mensch. Met het uitgaan buiten de legerplaats 
is het dragen van de smaadheid van Christus verbonden, 
zooals de Schrift van de getrouwe Godsmannen getuigt. 

'Van Mozes, den middelaar des Ouden Verbonds, staat 
geschreven, dat hij de smaadheid van Christus meerderen 
rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. En de groot
ste der apostelen (Paulus) getuigt in gelijken zin. En 
beide deze geloofshelden hebben ruimschoots dien smaad 
van de menschen ondervonden, maar tevens op uitne
mende wijze de zalige gemeenschap genoten met God 
en zijne buitengewone hulp en genade ondervonden. 
Zouden ook wij er niet begeerig naar zijn. Ach! laat 
ons niet vragen naar hetgeen menschen, hoe vroom ove
rigens ook, leeren en willen, maar eenig en alleen naai
den volmaakten wil van God. Met den roem en den lof 
van menschen is het dan voor ons uit. Maar het roemen 
in God en in zijne genade wordt dan krachtig in ons 
gewerkt, en wij leeren onze hemelsche roeping recht 
verstaan; wij hebben dan onzen wandel in de hemelen, 
vanwaar wij den Zaligmaker verwachten. 

Hetgeen ik tot nu toe gezegd heb ten opzichte van 
Job, vormt slechts het eerste deel van het antwoord van 
Elihu op Job's murmureeringen. Er is een tweede deel, 
dat ik bij voorkeur het aangename gedeelte zou willen 
noemen. Terwijl het doel van het eerste deel is om in 
onze harten den eerbied voor God op te wekken, noodigt 
het tweede ons uit tot bewondering en aanbidding van 
den Heer, ons toonende den God der liefde, die zich 
met den rebelleerenden en stijfhoofdigen zondaar op 
barmhartige en grootmoedige wijze bezighoudt. 

Wij lezen: „Maar God spreekt een of tweemaal, doch 
men let niet daarop. In den droom door het gezicht des 
nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de 
sluimering op het leger. Dan openbaart Hij het voor het 
oor der lieden, en Hij verzegelt hunne kastijding. Opdat 
Hij den mensch afwende van zijn werk, en van den 
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man de hoovaardij verberge. Dat Hij zijn ziel van het 
verderf afhoude, en zijn leven, dat het door het zwaard 
niet doorga." (vs. 14—18.) 

Welk is dus het doel van de werken Gods? Waartoe 
werkt de Vader tot nu toe, en waartoe werkt de Zoon? 
Opdat Hij zijne ziel van het verderf afhoude. Hoe won
derbaar is onze God en hoe der aanbidding waardig! 
In plaats van den mensch aan zijn lot over te laten, 
houdt Hij zich dag en nacht met hem bezig, en werkt 
op verschillende wijzen aan zijne ziel. Hij spreekt tot 
hem door middel van zijn Woord, door zijne gezanten, 
door middel van de omstandigheden. Hij bedient zich van 
droomen en ziekten om het hart van den mensch te be
reiken. Wij kunnen gerust zeggen, dat er geen middel is, 
'twelk Hij niet beproefd heeft om den mensch tot de 
kennis van zijn waren staat en tot berouw te leiden. 

„Hij spreekt een of tweemaal." Hij is onvermoeid 
werkzaam, voortdurend aankloppende aan de deur; en 
de mensch . . . let er niet op! De mensch is blind en 
doof voor al de bewijzen der liefde en der goedheid 
Gods, voor al zijne vermaningen en leeringen. Maar God 
wil den dood des zondaars niet. Hij houdt aan om den 
mensch van zijne eigene werken af te wenden, om hem 
op zijnen weg te doen stilstaan en om hem zijne dwaas
heid en verwaandheid aan te toonen. Onze God is vol 
geduld en groot van goedertierenheid en genade. Hij 
verdraagt den mensch in zijne boosheid, terwijl Hij lank
moedig is om de schuldige wereld te oordeelen. Altijd is 
Hij werkzaam om te redden een ieder, die gered wil 
worden. En wat doet de mensch tegenover al deze be
wijzen van de oneindige liefde van God? Hij gaat daar
heen, onverschillig, ongevoelig, halsstarrig en weder-
spannig, naar het eeuwig verderf. Is Hij wellicht ver
moeid hem tot berouw te roepen? O neen! Hij gaat 
voort zich met hem bezig te houden, maar die zich niet 
tot berouw wil laten leiden, en zich stoot aan de goedheid 
en de goedertierenheid van God, zal ten laatste zijne 
gestrengheid ondervinden. God wil zijn doel bereiken; 
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Hij wil dat zijn huis en zijn tafel vol worde. Niet één 
plaats zal er onbezet blijven. "Wat doet de Heer dus? 
Hij werpt den mensch dan op het leger der smarte neder. 
„Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger, en de 
sterke menigte zijner beenderen, zoodat zijn leven het 
brood zelf verfoeit, en zijne ziel de begeerlijke spijzen; 
dat zijn vleesch verdwijnt uit het gezicht, en zijn been
deren, die niet gezien werden, uitsteken." (vs. 19—21.) 

O! hoe weinig toch denkt de mensch er aan, dat het 
God is , die alle dingen bestuurt, die op iedere plaats is, 
die alle omstandigheden in zijne handen houdt, en door 
middel daarvan tot onze harten spreekt! Mets gebeurt 
er zonder zijnen wil; er valt toch geen muschje van het 
dak zonder zijnen wil en zonder dat de Heer het ziet. 

„Zie, dit alles werkt God twee of driemaal met een 
man; opdat hij zijne ziel afkeere van het verderf, en 
hij verlicht worde met het licht der levenden." (vs. 29, 30.) 
Dit is het einde der wegen Gods, zoowel ten opzichte 
van bekeerden als van ongeloovigen. Wij zien daaruit, 
hoe ernstig en zieldoordringend de vermaning van den 
apostel Paulus is, om de kastijdingen des Heeren niet gering 
te achten en niet te bezwijken, als wij door Hem bestraft 
worden. Wij zijn altijd geneigd of weinig rekening te 
honden met de wegen en het bestuur van God, niet 
overwegende, wat zij ons leeren, of te vergeten, dat het 
zijne liefde en wijsheid is , waardoor deze kastijdingen ons 
worden toegezonden; ons zoo licht latende ontmoedigen onder 
het gewicht der omstandigheden. Wij houden ons bezig 
met de gebeurtenissen in plaats van ons gelaat naar God 
te wenden, en verliezen op deze wijze de zekerheid van 
zijne tegenwoordigheid en van zijne liefde; wij worden 
dan ongeduldig; verontrusten onszelven en worden 
steeds meer ontmoedigd. Dit alles is in strijd met den 
wil van God; want de Heer wil ons reinigen door middel 
van zijne kastijdingen, om ons te bewaren van de val-
sche paden , om ons te verlichten met het licht der 
levenden en ons te zegenen. Ziedaar het einde des Hee
ren — een waarlijk heerlijk en gezegend einde. Geve 
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de Heer, dat het in ons voor altijd volbracht worde! 
Wij zien, dat de Heer steeds op een en dezelfde wijze 

jegens den mensch handelt, en er niet in het minst be
hagen in heeft ons te bedroeven. Want de Heer zal niet 
verstooten in eeuwigheid. Maar als Hij bedroefd heeft, 
zoo zal Hij zich ontfermen, naar de grootheid zijner 
goedertierenheden. (Klaagl. 111:30, 31.) 

Het is alleen de liefde van God, die den mensch de 
droefenissen oplegt, en hem langs zulke harde wegen 
leidt; en dit nadat Hij gezien heeft, dat niet één middel 
zijner goedheid hem kan dwingen om zich tot Hem te 
wenden. Alleen dan wanneer alle andere middelen zijn 
uitgeput, wendt Hij de roede aan. Hij wil tot eiken 
prijs de ziel van het verderf afwenden, en met het licht 
der levenden verlichten, en het is daarom, dat Hij al 
deze middelen aanwendt om hem tot zich te trekken. 
Hij leidt hem daartoe tot op den rand van het graf, tot 
op den drempel der eeuwigheid. „En zijne ziel nadert 
ten verderve, en zijn leven tot de dingen, die dooden." 
(vers 22.) 

Laat ons hier een oogenblik stilstaan om de lankmoedig
heid en de liefde van onzen God, zoo aanbiddenswaardig, 
te beschouwen. Waarlijk zijne genade is onbegrensd en 
zijne barmhartigheid oneindig. Hoezeer is zijn werk ver
schillend van dat van den mensch! Ons geduld is spoedig 
uitgeput. Wij zijn zeer lichtelijk genegen al onzen arbeid 
als ijdel ter zijde te leggen, wanneer wij zien, dat na 
twee of driemaal dezelfde beden en vermaningen her
haald te hebben, er zich geen gewenscht gevolg, geen 
verbetering voordoet! O, indien God op gelijke wijze met 
ons te werk ging, niet één mensch zou behouden kunnen 
worden, niet één onzer zou zelfs het midden van zijn 
leeftijd bereiken! Welk een schrikkelijk bederf ontmoet Hij 
in ons! Welk een hoogmoed, hoeveel onverschilligheid, 
koelheid en zorgeloosheid! Welke hardheid des harten 
en hoeveel ongevoeligheid in ons geweten! Waarlijk de 
rijkdom der Goddelijke barmhartigheid is noodig jegens 
schepselen als wij zijn! Met welke gevoelens van bewon-
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dering en aanbidding zullen wij op onze wegen terug 
zien, wanneer wij in het volle goddelijke licht zullen zijn 
en zullen kennen, zooals wij gekend zijn! Hoe zullen 
wij ons in 't stof voor onzen God en Vader nederbuigen, 
wanneer wij zullen aanschouwen, met welke lankmoedig
heid, goedheid en geduld Hij ons verdragen heeft in al 
onze zwakheid en dwaasheid! Vele zaken, die ons nu 
onbegrijpelijk en ook hard voorkomen, zullen wij dan als 
volstrekt noodig, wijs en goed erkennen. Ziende dat God 
zelf ons den beker der droefheid heeft bereid naar de 
liefde van zijn vaderlijk hart, en ons geen droppel meer te 
drinken gaf dan hetgeen voor ons noodig en heilzaam was. 

Doch laat ons terugkeeren tot onzen tekst. Als het 
hart van den mensch is overgebogen, en hij naar de stem 
van God luistert, berispt de Heer hem dan vanwege 
de hardheid zijns harten ? O neen! onze God is een God, 
die mildelijk geeft en niet verwijt. (Jak. 1 : 5.) Hoe heer
lijk is het zelfs den grootsten zondaar in zijn laatste ure 
op de liefde van God te kunnen wijzen, die zijnen 
Eenniggeborene gaf tot verzoening voor de zonde! Zoo
lang de ziel in het stoffelijk lichaam huisvest, is er altijd 
hoop op redding. Ik zeg dit niet om er iemand toe te 
leiden zijne behoudenis tot de laatste ure uit te stellen, 
maar om de grootheid van de genade en van het geduld 
van God aan te toonen, Die bereid is ook zelfs een zondaar 
aan te nemen, die, al ware het in de laatste ure, zich met 
een oprecht berouw tot Jezus wendt. 

„Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één 
uit duizend, om den mensch zijnen rechten plicht te 
verkondigen, zoo zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: 
Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, ik 
heb verzoening gevonden." Wat is de plicht van den 
mensch ? Zonder twijfel om zijn waren staat voor God te 
erkennen. Maar is het niet vreemd, dat er een gezant 
van God noodig i s , een uitlegger, één uit duizend, om 
den mensch zijnen rechten plicht te verkondigen! Wat is 
uwe gedachte, waarde lezer? Wie zal den mensch on
bevreesd kunnen betuigen, wat hij tegenover God is? 
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Alleen hij, die zich heeft gezien in zijn verloren staat 
van nature, in zijne ellende, met zijn vuile, verscheurde 
kleederen. De ontdekking hiervan is, op zichzelf beschouwd, 
niet aangenaam. In plaats van vreugde baart zij veeleer 
verschrikking, afgrijzen en huivering in zijne ziel. Maar 
het is noodig en heilzaam. Alvorens het kwaad te ont
dekken is er geen gedachte aan genezing. 

Hoe heerlijk is het den Heer in alles te zien. Hij 
spreekt in goedheid tot den mensch. Hij bestraft hem tot 
zijn welzijn, en Hij is het, die zijn Gezant zendt, zijn 
uitlegger, één uit duizend. Hij is het van het begin tot 
in eeuwigheid. Hem zij eer en heerlijkheid toegebracht! 
„Waar is dan de roem?" vraagt de Apostel, (Rom. 3 : 27.) 
nadat hij aangetoond heeft, dat de zondaar is gerecht
vaardigd door loutere genade, door het geloof in Christus 
Jezus. Iedere roem is voor den mensch buitengesloten. 
God doet alles; er blijft voor den mensch niets te doen 
over; hij is gelijk aan den melaatsche op den dag zijner 
genezing. (Levitikus 14.) 

De eerste zaak is, dat de mensch zijn plicht voor God 
erkent, die hem zijn waren natuurstaat doet kennen. De 
waarheid moet eerst erkend worden, eer de genade haar 
werk kan beginnen. De genade en de waarheid gaan al
tijd samen in de wegen van God. „Toen ik zweeg, werden 
mijne beenderen verouderd in mijn brullen den ganschen 
dag. Want uwe hand was dag en nacht zwaar op mij; 
mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijne 
zonde maakte ik U bekend, en mijne ongerechtigheid be
dekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijne over
tredingen doen voor den Heere, en Gij vergaaft de on
gerechtigheid mijner zonden." (Ps. XXXII : 3—5.) Zie hiel
de Goddelijke regel. Eerst belijdenis en daarna vergeving. 
Zonder waar berouw geen vergeving. Maar, evenals 
God den zondaar niet kan zegenen, alvorens hij met een 
verslagen hart tot Hem gaat, zoo is Hij altijd bereid hem 
te vergeven en te genezen, als hij tot Hem komt. God 
is langzaam in het toornen, maar altijd vaardig om te 
vergeven en te vergeten. Zoodra de moordenaar aan het 
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kruis zegt: „Heer! gedenk mijner, wanneer gij in uw 
koninkrijk zult gekomen zijn!" ontvangt hij tot antwoord: 
„Voorwaar, zeg ik u : heden zult gij met mij in het 
paradijs zijn." 

In ons hoofdstuk vinden wij hetzelfde. Indien de mensch 
zijn plicht erkent; indien hij zich vernederd heeft onder 
het oordeel van God, dan zal God hem genadig zijn, en 
zeggen: „Verlos hem, dat hij in het verderf niet neder-
dale, ik heb verzoening gevonden." Zie hier in weinige 
woorden het korte begrip van het Evangelie. God heeft 
verzoening voor den zondaar gevonden door het dierbare 
bloed van zijnen eeniggeboren Zoon. Door het volbrachte 
werk op Golgotha is de gerechtigheid van God ten volle 
bevredigd, zoodat Hij nu zijne gerechtigheid betoont in 
het rechtvaardigen van een ieder, die in Christus gelooft. 
„Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale," zie
daar de heerlijke taal van Gods genade. Hoe schoon 
klinkt deze taal in de ooren van den verslagen zondaar! 
Welk een oogenblik, als het licht der Goddelijke genade 
in zijne beangstigde en door duisternis omvangen ziel 
indaalt! „Hij zal zijn aangezicht met gejuich aanzien." 
(vers 26.) Hetzelfde aangezicht, van te voren verdrietig, 
zal zijn hart met vreugde vervullen. Alles zal in een 
oogwenk veranderen. Dezelfde stokbewaarder, die in den 
avond zijn haat jegens God aan den dag legde door zijne 
dienaren in den sombersten kerker te werpen, nadat zij 
hen vele slagen gegeven hadden, wiesch hen te midder
nacht van de striemen, zette hun de tafel voor om te 
eten, en juichte, dat hij met geheel zijn huis aan God 
geloovig geworden was. Dezelfde vrouw, die, gebukt onder 
het gewicht harer schuld, zich weenende nederwierp aan 
de voeten van Jezus, verliet weinige oogenblikken daar
na het huis van den Parizeer, vervuld met vrede en 
blijdschap. Dezelfde man, die in het eene oogenblik beefde 
bij de gedachte, dat hij te verschijnen had voor het aan
gezicht van God, verhoogde en verheerlijkte God in het 
volgende oogenblik met een door do genade Gods over
vloeiend hart, geloovende in Jezus. Juichende met tranen 



32 

in de oogen, verhief bij de liefde van God, die zicli zoo 
machtig betoond had jegens hem armen zondaar. Ja de 
vreugde is groot, te groot om die verborgen te houden. 

„Ik heb gezondigd en het recht verkeerd, hetwelk mij 
niet heeft gebaat. Maar God heeft mijne ziel verlost, dat 
zij niet voere in het verderf, zoodat mijn leven het licht 
aanziet." (vs. 27, 28.) Welk een schoon getuigenis! De 
ziel is verlost, en troost zich in het licht van Gods vrien
delijk aangezicht. Gereinigd van de zonde, is het licht, dat 
eens zoo gevreesd en gehaat was, de meest gewenschte 
verblijfplaats geworden. Nergens gevoelt de ziel zich zoo 
gelukkig als in de tegenwoordigheid en de gemeenschap 
van haar God en Vader en van zijnen Zoon Jezus Christus. 
En zij verlangt er naar, dat ook anderen eveneens be
geerte mogen hebben om de genade en de liefde van den 
Heer te leeren kennen. 

Geliefde broeders! doen wij zulks ? Gaat dit gezegend 
getuigenis ook van onze lippen ? Verheerlijken wij God in 
hetgeen Hij voor ons verricht heeft? Of moeten wij be
lijden: er was een tijd, waarin wij een gevoel van geluk
zaligheid in het hart omdroegen, en vol van vreugde waren, 
vol van lof en aanbidding; maar nu is mijn hart ledig 
en dor, en mijn mond is vermoeid geworden van den lof 
van mijnen Heer en Eedder te bezingen. De dingen 
dezer wereld, de bezigheden en de zorgen van dit leven 
hebben post gevat in mijn hart; zoodat mij slechts weinig 
tijd overblijft om te denken aan hetgeen God voor mij 
gedaan heeft en zijn naam te verheerlijken." O, hoe 
vernederend is zulk een belijdenis! Veeleer, lieve broeders! 
moest onze blijdschap als van dag tot dag toenemen, 
naarmate het zalige oogenblik nadert, waarin wij onzen 
aanbiddehjken Heer zullen zien, gelijk Hij is! Moesten 
wij niet toenemen in de kennis en de liefde van God en 
in het genot van die liefde? De Heer zij ons genadig 
om ons voor Hem te vernederen, in het met oprechtheid 
belijden en in het oordeelen van de traagheid en de on
verschilligheid onzer harten! Hij moge door zijnen Geest 
krachtig in ons werken, opdat wij als bij vernieuwing 
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beginnen mogen Hem te dienen met een hart vol lof en 
dankzegging. Keeren wij terug van onze afdwalingen om 
zijnen Naam te verhoogen, en waar ook ons de gelegen
heid daartoe geschonken wordt, laat er ons gebruik van 
maken om van de genade, die ons van Hem ten deel is 
geworden, te getuigen! Ja, o Heere God! ontferm U onzer! 
Geef het ons, uwen kinderen, in uwe liefde. Gij zijt het 
waard met een geheel overgegeven hart geëerd en ge
diend te worden. "Wend ons hart en onze oogen van de 
ijdelheid der zonde en van de goddelooze wereld af. Geef 
ons genade om het oog alleen op U te richten en op 
onzen verheerlijkten Heiland, Jezus Christus, onzen 
Heer! Amen. 

En mochten deze regelen vallen in de handen van 
hen, die, hoewel verontrust en bekommerd over hunnen 
toestand voor de eeuwigheid, toch nog op den breeden 
weg des verderfs wandelen; o! dat dan de bewonderens
waardige liefde van God hen moge dringen om tot 
Jezus te gaan, daar het nog de welaangename tijd, de 
dag der zaligheid is! Och, mijn vriend! wil toch niet 
langer de vermanende stem van God wederstaan! Wil 
niet langer uwe ooren sluiten voor zijne liefderijke uit-
noodiging : „Mijn zoon! geef mij uw hart." Bedenk het 
wel, dat God al zoovele malen aan uw hart heeft aan
geklopt, en dat, indien gij u verhardt, een schrikkelijk 
oordeel u wacht. Gij hebt ondervinding gemaakt van de 
liefde en de goedheid van God, en misschien ook van 
zijne gestrengheid. God spreekt tot u op verschillende 
wijzen. Wat zal uw einde zijn, indien gij voortleeft in 
de halsstarrigheid en onbekeerlijkheid van uw hart? Ga 
tot Jezus. Hij is bereid u te redden en uw hart met 
onuitsprekelijke vreugde te vervullen. Kom heden, want 
heden is het de welaangename tijd, heden is het de 
dag der zaligheid. 
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Correspondentie. 

6. Gr. H. te Pella vraagt, wie verstaan moeten worden onder 
de geesten der volmaakte rechtvaardigen, van welke in Hebr. 
XI I : 23 melding gemaakt wordt. 

Dit zijn de heiligen des Ouden Verbonds. De algemeene ver
gadering der duizende engelen en de gemeente der eerstgeborenen, 
die in de hemelen staan opgeschreven, zijn reeds van te voren 
genoemd, zoodat alleen de heiligen des Ouden Verbonds nog 
overblijven. 

7. D. K. M. te Leiden en H. v. d. W. te Boskoop vragen: 
„Wie waren Gods zonen in Genesis VI ?" 

Wie de bedoelde verzen in Genesis VI aandachtig leest, en 
ze nauwkeurig vergelijkt met de woorden van den Apostel 
Judas, vs. 6 en 7, kan, dunkt mij, tot geen ander besluit 
komen, dan dat deze zonen Gods engelen geweest zijn, die 
hunnen oorspronkelijken toestand niet bewaard, maar hunne 
eigene woonstede, namelijk den hemel, verlaten hebben, om 
evenals de lieden van Sodom en Gomorra deden, ander vleesch 
na te gaan; en die daarom tot het oordeel des grooten dags 
met eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard worden. 

In Job I , I I en XXXVIII : 7 worden de engelen, kinderen 
(dit moet vertaald worden met zonen) Gods genoemd. 

8. J. B. te 's Hage vraagt: „Wie gingen, volgens Luk. 
I X : 34, in de wolk, en wie waren bevreesd Mozes en Elia, 
of de drie discipelen?" 

Als gij het verband goed nagaat, en u een voorstelling 
tracht te maken van den loop der gebeurtenissen op den berg, 
dan zult gij overtuigd zijn, dat niet de discipelen, maar 
Mozes en Elia in de wolk ingingen. Terwijl Jezus met Mozes 
en Elia sprak, sliepen de discipelen. Aan het eind van dit 
gesprek werden zij wakker, en deed Petrus zijn voorstel, niet 
wetende, wat hij zeide. En toen hij dit zeide, kwam er een 
wolk, en overschaduwde hen, namelijk Mozes en Elia, zoodat 
dezen voor hun oog verdwenen; en zij, de discipelen, werden be
vreesd, toen zij, Mozes en Elia, in de wolk ingingen. En 
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toen geschiedde er een stem uit de wolk tot de discipelen, die 
dus niet in de wolk waren: „Deze is mijn geliefde Zoon; 
hoort hem!" 

9. S. S. te Aalten vraagt een verklaring van Kom. I I I : 25. 
De zonden der heiligen des Ouden Verbonds zijn geschied 

onder de verdraagzaamheid Gods, die hen heeft voorbij laten 
gaan, in plaats van ze te oordeelen, omdat Zijn oog gevestigd 
was op het offer van Christus, dat eenmaal zou worden ge
bracht, en waardoor zijne gerechtigheid zou worden bevredigd. 
Christus droeg op het kruis evengoed de zonden der oud-tes-
tamentische heiligen als Hij de onze droeg, en werd voor al 
die zonden gestraft, zoodat Gods gerechtigheid ook ten aanzien 
van hunne zonden is bevredigd geworden. 

10. J. W. C. G. te 's Hage vraagt: hoe Lukas 1 : 33 , waar 
wij lezen: „en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn," 
overeen te brengen is met 1 Kor. X V : 24, waar Paulus zegt, 
dat Christus eenmaal het koninkrijk aan God den Yader zal 
overgeven. 

Dat er in beide plaatsen van één en hetzelfde koninkrijk 
sprake is , is , dunkt mij, duidelijk. Maria toch zingt: „Deze 
zal groot zijn, en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden; en 
de Heere God zal hem den troon van zijnen vader David 
geven;" terwijl Paulus ons leert, dat Hij heerschen moet, 
totdat Hij al de vijanden onder zijne voeten gelegd heeft, en 
dan het koninkrijk, 't welk God de Vader Hem gegeven heeft, 
zal teruggeven aan Hem, die het gaf, om dan als Zoon onder
worpen te worden aan dien, die hem alle dingen onderworpen 
heeft, opdat God zij alles in allen. En aangezien nu Gods 
Woord zichzelf niet kan tegenspreken, zoo moeten wij de 
woorden: „en Hij zal over het huis Jakobs koning zijn tot 
in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn," 
opvatten in den zin, dat er na Hem geen ander koning meer 
over het huis Jakobs wezen zal, en er dus aan zijn koninkrijk 
geen einde zijn zal. Van het koningschap van Christus wordt 
hier in denzelfden zin gesproken, als in den brief aan de He-
breërs van het priesterschap van Melchizedek. Omdat Melchi-
zedek de eenige priester in zijn geslacht was, en er na hem 
in zijn geslacht geen priester meer opstond, wordt er van hem 
gezegd, dat hij begin van dagen noch einde van leven had, 
en priester blijft tot in eeuwigheid. 
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11. A. S. te Hollandscheveld vraagt naar aanleiding van 
1 Tim. I I I : 1—7, of er ook nu ouderlingen moeten gekozen 
worden. 

In de Schrift is geen enkel geval te vinden van verkiezing 
van ouderlingen noch bij stemming, noch anderszins door de 
gemeente, maar in alle vermelde gevallen werden zij óf door 
de apostelen óf op apostolisch gezag door anderen aangesteld. 
(Hand. XIV: 23; Titus 1 : 5 , enz.) Daarom schrijft Paulus ook 
aan geen enkele gemeente over ouderlingen, geeft haar geen 
aanwijzingen daaromtrent, maar richt zich daartoe tot Timo-
theüs en Titus, die hij de macht verleend en de opdracht 
gegeven had om in elke gemeente ouderlingen aan te stellen. 
Tenzij wij dus apostelen zijn of apostolisch gezag bezitten, 
hebben wij geen machtiging voor de aanstelling van ouderlingen 
of opzieners. (Zie over dit belangrijke onderwerp de boekjes: 
„Hoe de geloovigen in onze dagen te vergaderen," en „"Waarom 
heb ik mijne kerk verlaten.'') 

12. A. Q. te Breskens vraagt: „Was het G-ode welbehagelijk, 
dat Elia de profeten van Baal slachtte?" 1 Kon. XVIII. 

Zeer zeker; dit blijkt duidelijk uit de heele geschiedenis, en 
uit hetgeen er na de slachting dier profeten plaats had. De 
Heer verhoorde Elia's gebed om regen, en de hand des Heeren 
was over Elia, zoodat hij voor Achab henen te Jizreël kwam. 
Maar bovendien, in de wet was uitdrukkelijk bevolen, dat alle 
afgodendienaars moesten worden gedood. Zie o. a. Deut. XIII . 

13. J. N. te 'sHage vraagt, hoe de Magiërs uit het Oosten 
de jSter kenden. Matth. II . 

Stellig door een goddelijke aanwijzing, gelijk zij die later 
ook ontvingen om niet naar Herodes terug te keeren. Daar zij 
sterrekundigen waren, hebben zij hoogstwaarschijnlijk, toen zij 
die bijzondere ster zagen, den Heere gevraagd, wat zij te be-
teekenen had, en daarop in den droom tot antwoord ontvangen, 
dat er in Judéa een koning geboren was. 



37 

Scheiding van het kwaad — Gods 
beginsel van eenheid. 

De behoefte naar eenheid wordt in onze dagen door 
alle oprechte Christenen gevoeld. De macht van het kwaad 
treedt op zulk een schrikkelijke wijze te voorschijn, dat 
de behoefte om zich aaneen te sluiten steeds sterker wordt. 
Het is de Geest Gods, die dit gevoel bewerkt; die deze 
behoefte doet ontstaan; die de heiligen door de kennis 
van de groote waardij der genade en der waarheid trekt 
en drijft tot eenheid, daar er slechts één Geest, ééne 
waarheid, één lichaam is. 

Doch juist wegens de voortreffelijkheid en liefelijkheid 
dezer eenheid loopen de heiligen zoo licht gevaar om een 
verkeerden weg tot verwezenlijking daarvan in te slaan. 
De menschelijke geest toch is bestendig geneigd om tot 
sektemakerij te vervallen, en een grondslag tot vereeni-
ging vast te stellen, die vlak het tegenovergestelde zal 
te voorschijn roepen. Men vormt, b. v., het een of ander 
stelsel, waaraan de geest zich vastklemt, en om hetwelk 
de geloovigen of ook anderen zich vereenigen, 't welk 
evenwel onder het voorgeven van op het fondament der 
eenheid gegrond te zijn, al datgeenals vereenigingsmiddel 
beschouwt, wat van den aanvang af de scheuring in 
haren schoot verbergt. Zoo doende bestempelt men met 
den naam van eenheid, wat geenszins het goddelijk 
middelpunt en doel der eenheid is; zoo doende wordt de 
leer der eenheid misbruikt tot goedkeuring van het een 
of ander zedelijk kwaad, of van hetgeen in strijd is met 
Gods Woord; en tegelijk wordt Gods autoriteit, waar 
zij met dit eenheidsbegrip verbonden wordt, een middel 
om de heiligen tot volharding in het kwaad te bewegen. 
Het is derhalve van het uiterste gewicht te onderzoeken, 

XXJX 3 
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welke eenheid door God erkend wordt, en welke middelen 
tot verwezenlijking daarvan moeten aangewend worden. 

Niemand zal tegenspreken, dat God zelf het middel
punt en de bron der eenheid zijn moet, en dat Hij alleen 
zulks naar macht en recht zijn kan. Hij alleen is het 
eenige, wezenlijke en ware middelpunt. Ieder ander 
middelpunt is een verloochening van zijne Godheid en 
heerlijkheid. Al wat van dit middelpunt niet afhankelijk 
is , is opstand. Deze zoo eenvoudige en voor den Christen 
zoo gewichtige waarheid wijst ons terstond onzen weg aan. 
De val van den mensch vertoont het tegenovergestelde. 
De mensch was een afhankelijk wezen, en tevens het 
voorbeeld van Hem, die komen zou. Hij wilde echter 
onafhankelijk zijn, en is door zonde en opstand de slaaf 
geworden van een rebel, die machtiger is dan hij. Toch 
moeten wij nog een stap verder gaan. God moet, als Hij 
zich omringt met wezens, die vereenigd zijn en geestelijk 
verstand hebben, niet alleen het middelpunt der macht, 
maar ook des zegens zijn. Wij weten, dat Hij als de 
Machthebbende eenmaal alle opstandelingen aan een 
eeuwige pijn ver van zijn aangezicht zal prijsgeven. Doch 
aangezien Hij een heilig God, en de Liefde is, zoomoet 
Hij ook het middelpunt des zegens en der heiligheid zijn. 
De heiligheid in ons, omdat zij volgens haar wezen 
scheiding van het kwaad is , bestaat daarin, dat wij God, 
den Heilige, die ook de liefde is , als voorwerp, middel
punt en bron onzer liefde bezitten. God, die overeen
komstig zijn wezen volstrekt van alle kwaad gescheiden 
is, maakt ons zijner heiligheid deelachtig, zoodat onze 
neigingen, onze gedachten en gevoelens, ons geheele 
gedrag hun middelpunt in Hem hebben, en uit Hem 
ontstaan, en wij bijgevolg geheel van Hem afhankelijk 
zijn. Over het totstandbrengen en de macht dezer een
heid in den Zoon en in den Geest spreken wij later; 
thans bepalen wij ons bij de groote en heerlijke waar
heid zelve. 

Dit verheven beginsel der eenheid zien wij zelfs in de 
schepping. De schepping werd in eenheid gevormd; en 
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God is haar eenig mogelijk middelpunt. Zij zal wederom 
tot eenheid teruggebracht worden, en Christus tot haar 
middelpunt hebben; „want alle dingen zijn door hem en 
tot hem geschapen." (Kol. I : 16.) Het was de heer
lijkheid van den mensch, gesteld te zijn tot het middel
punt der schepping — „een voorbeeld van Hem, die 
komen zou;" maar, helaas! nu de mensch gevallen is , is 
dezezelfde heerlijkheid zijn verderf geworden. Ik durf 
niet beweren, dat de engelen tot middelpunt van het 
oen of ander stelsel gemaakt zijn, maar de mensch wel. 
Het was zijne heerlijkheid heer en middelpunt dezer 
lagere wereld te zijn, en in de met hem verbondene en 
van hem afhankelijke Eva een deelgenoote en een hulpe 
te bezitten. De mensch is het beeld en de heerlijkheid 
Gods. Zijne afhankelijkheid richtte zijn blik naar Boven. 
Daarin bestaat voor iedereen, God uitgenomen, de ware 
heerlijkheid en het waarachtig geluk. De afhankelijkheid 
ziet naar Boven; de onafhankelijkheid kan slechts naar 
beneden zien. Afhankelijkheid is de ware grootheid in 
een schepsel, indien namelijk het voorwerp zijner afhan
kelijkheid het ware is. De oorspronkelijke toestand van 
den mensch was niet die der heiligheid, in den eigen
lijken zin van het woord, omdat het kwaad nog niet 
werd gekend. Het was geen goddelijke, maar toch een 
gezegende en gelukkige toestand; het was onschuld. Die 
onschuld is evenwel verloren gegaan, omdat de mensch 
onafhankelijk zijn wilde. Toen de mensch werd gelijk 
God, kennende het goed en het kwaad, toen was hij 
met een kwaad geweten de slaaf der zonde geworden, 
en stond hij in een onafhankelijkheid, welke hij niet 
kon bewaren, omdat hij God, van Wien hij afhankelijk 
was, in zedelijk opzicht had verloren. 

Met dezen toestand nu , met den mensch in dezen toe
stand, moet God zich bezighouden, zal er waarachtige 
eenheid, die door Hem kan erkend worden, bestaan. God 
moet steeds het middelpunt zijn. Doch thans niet als 
scheppende macht. Het kwaad bestaat. De wereld ligt 
in het booze, en de God der eenheid is de heilige God. 
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De scheiding van het kwaad wordt derhalve de nood
wendige en eenige grondslag, het noodzakelijke beginsel 
der eenheid. God toch moet het middelpunt en de kracht 
dier eenheid zijn; en aangezien het kwaad aanwezig is , 
moeten allen, die tot deze goddelijke eenheid behooren, 
van het kwaad gescheiden zijn, want God kan onmogelijk 
met het kwaad verbonden zijn. 

De scheiding van het kwaad is derhalve het groote 
grondbeginsel der waarachtige eenheid; want zonder die 
scheiding brengt men meer of minder Gods autoriteit met 
het kwaad in verbinding; en dat is, gelijk elke van Hem 
onafhankelijke eenheid, niets minder dan opstand tegen 
zijn gezag. In haar zwaksten vorm is zulk een vereeni-
ging een sekte; in haar ware gedaante zich openbarende 
is het de groote afval, van welke een der voornaamste 
kenmerken, hetzij als geestelijke hetzij als wereldsche 
macht, eenheid is. Doch dat is een eenheid, die gegrond 
is op 's menschen onderwerping aan hetgeen wezenlijk 
en openlijk van God en zijn Woord onafhankelijk is; — 
een eenheid, die noch haar grond heeft in de onderwer
ping aan den heiligen God, noch in de macht des Hei
ligen Geestes, die in de vereenigde personen werkzaam 
is, noch in de tegenwoordigheid van Hem, die de per
soonlijke kracht der eenheid in het lichaam is. 

Nochtans is de scheiding, waarvan ik nu spreek, geen 
werk van de rechterlijke macht van Christus, want die 
scheidt niet het goede van het kwade, het kostelijke van 
het booze, maar omgekeerd het kwade van het goede, 
het booze van het kostelijke. In het gericht wordt het 
onkruid in bossen gebonden en in het vuur geworpen, 
daar de Heer uit zijn rijk alle ergernissen wegdoet, en 
den duivel en zijne engelen in den afgrond werpt. Dan 
zullen alle dingen in hemel en op aarde onder één hoofd, 
in Christus, te zamen vereenigd zijn. Dan zal echter niet 
het geweten, maar de wereld van het booze gereinigd 
worden; en dat niet door de kracht en het getuigenis 
des Heiligen Geestes, maar door het oordeel, 't welk het 
kwaad niet dulden, maar alle goddeloozen uitroeien zal. 
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Hoewel het derhalve thans de tijd niet is, dat Christus 
op den akker der wereld het booze van het goede afscheidt 
en de goddeloozen verdelgt, zoo wil Hij , dat de goeden 
zich van de boozen zullen afzonderen, en te zamen zullen 
vereenigd zijn. God wil eenheid, doch een vereeniging 
met het kwaad is tegen zijne natuur. Er is maar één 
Geest en maar één lichaam. (Efez. IV : 4.) De ver
strooide kinderen Gods heeft Christus tot één vergaderd. 
(Joh. XI : 52.) Om deze eenheid, waarvan Hij het mid
delpunt en de bron is, en die in afhankelijkheid zijn 
gezag erkent, tot stand te brengen, werkt God te midden 
van het kwaad. Hij verwezenlijkt deze eenheid nog niet 
door het uitroeien der goddeloozen; maar Hij kan zich 
onmogelijk met de goddeloozen verbinden, en evenmin 
een vereeniging met hen erkennen. Op welke manier 
wordt deze vereeniging dan gevormd? Alleenlijk daardoor, 
dat God „de geroepenen" van de goddeloozen afzondert. 
„Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, 
zegt de Heer; en raakt niet aan hetgeen onrein is , en 
Ik zal u aannemen; en Ik zal u tot Yader zijn, en gij 
zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de 
Almachtige; gelijk God gezegd heeft: Ik zal onder hen 
wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij 
zullen mijn volk zijn." (2 Kor. V I : 16—18.) Het beginsel 
der vereeniging wordt hier duidelijk uitgesproken. Dit 
is Gods manier van vergaderen. Hij zegt: „Gaat uit het 
midden van hen." Zoo is dan de grondslag der vereeni
ging scheiding. Zonder deze scheiding kon Hij geen een
heid om zich vormen. Daar het kwaad voorhanden, en 
zelfs onze natuurlijke toestand is, zoo is een vereeniging, 
welker middelpunt en kracht de heilige God is, slechts 
dan mogelijk, wanneer er een algeheele scheiding van 
het kwaad is. Deze scheiding is de allereerste voorwaarde 
voor de eenheid of de vereeniging. 

Doch wij zullen nu een weinig nader onderzoeken, op 
welke wijze deze oenheid verwezenlijkt wordt, en waarop 
zij gegrond is. Tot hare vorming zijn twee dingen noodig: 
een macht, die de vereenigden om een middelpunt ver-
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gadert, en een macht, die hen van het kwaad afzondert. 
Is dit middelpunt gevonden, dan is elk ander middelpunt 
buitengesloten. De Christen behoeft niet lang naar dit 
middelpunt te zoeken. Het is Christus — het voorwerp 
der goddelijke raadsbesluiten — de openbaring van God 
zelven — de eenige, door wien de macht kon worden 
uitgeoefend. Hij bezit het recht om de schepping tot één 
te brengen, omdat door Hem en voor Hem alle dingen 
geschapen zijn; Hij bezit het recht om de Gemeente te 
vereenigen, daar Hij haar verlosser, haar hoofd, hare 
heerlijkheid en haar leven is. In Efeze I : 22 wordt deze 
macht en heerlijkheid van Christus uitgedrukt door de 
woorden: God heeft Hem als hoofd over alle dingen aan 
de gemeente gegeven, die zijn lichaam is, de volheid des
genen, die alles in allen vervult. Op den door God be
paalden tijd zal dit in vervulling treden. 

Yoor het oogenblik houden wij ons alleen bezig met 
de tusschenperiode, met de eenheid der gemeente zelve 
en met hare eenheid te midden van het kwaad. Nu is 
het duidelijk genoeg, dat buiten Christus geen zedelijke 
macht bestaat, die afgezonderd van het kwaad vereenigen 
kan. Hij alleen, als de volmaakte genade en waarheid, 
brengt al het kwaad, 't welk van God gescheiden, en 
van hetwelk God afgezonderd is, aan het licht. Hij alleen 
kan van Gods wege het aantrekkingspunt zijn, 't welk 
allen, in wie God werkt, tot zich trekt. God zal nooit 
een ander erkennen. Aan niemand anders kon het ge
tuigenis gegeven worden, dat Hij al do genegenheden, 
die in God zijn, en die God tot voorwerp hebben, in zich 
vereenigt. In Hem woont de gansche volheid. (Kol. 1:19.) 
De liefde — en God is de liefde — wordt in Hem ge
kend. Hij is de wijsheid Gods en de kracht Gods. Ja , 
wat meer zegt, Hij is de afzonderende aantrekkingskracht, 
omdat Hij de openbaring van dit alles is, en de vervuiler 
er van te midden van het kwaad. Welnu, dit is het, 
wat wij, arme, ellendige schepselen, behoeven; dit is het, 
wat God noodig heeft voor zijne afzonderende heerlijkheid. 
Christus heeft zich opgeofferd, opdat God zijne afzonde-
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rende liefde te midden van het kwaad zou kunnen bewijzen. 
Voorzeker het werk van Christus heeft een veel uitge
breider strekking; maar ik spreek er thans over met 
betrekking tot het onderwerp, dat ons bezighoudt. 

Derhalve wordt Christus niet alleen het middelpunt 
der eenheid voor de schepping krachtens zijne glorierijke 
rechten, maar Hij wordt ook, als degene, die God open
baart, die door den Vader erkend en verheerlijkt is, en 
die de menschen aantrekt, het middelpunt der goddelijke 
genegenheden in den mensch — het eenige goddelijke 
vereenigingspunt, om 't welk de zijnen zich vergaderen. 
Hij is het eenige middelpunt, „want wie niet met Hem 
vergadert, die verstrooit." Deze eenheid te bewerken was 
het doel en de kracht van zijn sterven. „Enik , wanneer 
ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal allen tot mij 
trekken." (Joh. X I I : 32.) Hij heeft zich overgegeven „niet 
voor het volk alleen, maar opdat Hij ook de verstrooide 
kinderen Gods tot één zou vergaderen." (Joh. XI : 5 1 , 
52.) „Hij heeft zichzelven voor ons gegeven, opdat hij 
ons van alle ongerechtigheid verlossen zou, en zichzelven 
een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." 
(Titus I I : 14.) Hij was het model van het goddelijk leven 
in den mensch, afgezonderd van het kwaad, door hetwelk 
dit leven van alle kanten omringd was. Hij was de vriend 
van tollenaars en zondaars, en trok de menschen door 
de liefelijke tonen zijner teedere liefde tot zich; doch bij 
dit alles bleef Hij steeds de afgezonderde mensch. En dit 
is Hij evenzeer als het middelpunt der Gemeente en als 
de Hoogepriester. „Want zoodanig een Hoogepriester be
taamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van 
de zondaars, en hooger dan de hemelen geworden." (Hebr. 
V I I : 26.) 

Merken wij hier in het voorbijgaan op, dat het middelpunt 
en het voorwerp dezer eenheid hemelsch zijn. Een op 
aarde levende Christus zou steeds de oorzaak van het 
voortduren der vijandschap geweest zijn, omdat Hij zelf 
onderworpen was aan de wet, in geboden en inzettingen 
bestaande. (Gal. I V : 4 ; Efez. I I : 15.) En hoewel zich 
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de goddelijke heerlijkheid zijns persoons noodzakelijker
wijze, als een vruchtbare tak, over den middelmuur der 
omtuining heen tot den armen, voorbijgaanden heiden in 
genade neerboog — hoe zou Hij ook, waar Hij geloof 
vond, zijne Godheid hebben kunnen verloochenen, en 
hebben kunnen verbergen, dat God de liefde is? — zoo 
was Hij nochtans als mensch „geboren uit een vrouw, 
en geworden onder de wet." Door zijnen dood echter is 
de middelmuur der omtuining verbroken, „opdat Hij die 
twee (Joden en Heidenen) in zichzelven tot éénen nieuwen 
mensch zou scheppen, vrede makende (tusschen Joden 
en Heidenen), en beiden (Joden en Heidenen) in één 
lichaam met God verzoenen zou door het kruis, de vijand
schap door hetzelve gedood hebbende." (Efez. I I : 14—16.) 
Daarom wordt Hij als de „verhoogde," en als degene, 
die hooger dan de hemelen geworden is , het middelpunt 
en het eenige voorwerp der eenheid. 

Hieruit volgt vanzelf, dat wereldschgezindheid de 
eenheid vernietigt. Het vleesch kan zich evenmin tot den 
hemel opheffen, als het in staat is in liefde tot alle be
hoeften af te dalen. Het vleesch wandelt in zelfzucht en 
zelfgenoegzaamheid. „Ik ben van Paulus, en ibvan Apollos, 
en ik van Kefas, en ik van Christus." (1 Kor. I : 12.) 
„Zijt gij niet vleeschelijk, en wandelt gij niet naar den 
mensch." (1 Kor. I I I : 3.) Paulus was niet voor de Korin-
thiërs gestorven; en zij waren niet tot Paulus' naam ge
doopt ; hunne aardsche gedachten verstoorden de eenheid. 
De verheerlijkte en hemelsche Christus omvatte hen allen 
in dit ééne woord: „Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij ?" 

De afzondering van alles kwam onder de Joden slechts 
langzaam tot stand, omdat zij uitwendig het afgezonderde 
volk van God geweest waren; doch nadat hun ware toe
stand aan het licht gesteld was, werden de discipelen 
vermaand, om buiten de legerplaats tot Christus uit te 
gaan, zijne smaadheid dragende. (Hebr. XIII : 13.) De 
Heer, die slechts ééne kudde onder éénen herder Avilde, 
leidde zijne eigene schapen uit, en ging voor hen henen. 
(Joh. X.) Wij behoeven derhalve slechts aan te toonen, 
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dat eenheid Gods gedachte is , en de scheiding van het 
kwaad is daardoor als noodwendig bewezen. Eenheid is 
Gods doel; en aangezien God het eenige rechtmatige 
middelpunt is, zoo moet de eenheid noodzakelijkerwijze 
het resultaat eener heilige macht zijn; de afzondering "van 
het kwaad is de natuur van God zelve. Daarom, toen 
Hij Abraham riep, richtte Hij tot hem dit bevel: „Ga 
uit uw land, en uit uwe maagschap, en uit uws vaders 
huis." (Gen. XII : 1.) 

Doch gaan wij verder. Uit al wat wij opmerkten, is 
het derhalve duidelijk, dat de Heer Jezus in den hemel 
het voorwerp is , om hetwelk de Gemeente in eenheid 
zich vergadert. Hij is het Hoofd en het Middelpunt der 
Gemeente. Dit is het karakter harer eenheid en harer 
afzondering van het kwaad en van de zondaars. Nochtans 
worden wij niet uit de wereld weggenomen, maar bewaard 
voor den booze en door de waarheid geheiligd, omdat 
Jezus zelf zich te dien einde heeft afgezonderd. (Joh. XVII.) 
De Heilige Geest werd dan ook op aarde gezonden, niet 
alleen om de heerlijkheid en de macht van den verheer
lijkten Menschenzoon te openbaren, maar ook om de 
geroepenen met hun hemelsch Hoofd te vereenigen en 
hen van de wereld, waarin zij achterbleven, af te zon
deren. Zoo doende werd de Heilige Geest hier beneden 
het middelpunt en de kracht van de eenheid der Ge
meente in den naam van Jezus; en op deze wijze werden 
de tot één vergaderde heiligen „de woonstede Gods in 
den Geest." (Efez. I I : 22.) De Heilige Geest werd der
halve — natuurlijk in den naam van Jezus — de kracht 
en het middelpunt van een volk, dat zoowel uit de Joden 
als uit de volken afgezonderd en uit deze tegenwoordige 
booze wereld verlost was geworden, om met zijn ver
heerlijkt Hoofd in den hemel verbonden te zijn. Door 
Petrus heeft God het eerst de volken bezocht, om uit 
hen een volk aan te nemen voor zijnen naam, terwijl 
uit de Joden een overblijfsel naar de verkiezing der ge
nade genomen werd. Afzondering was onvermijdelijk. 
„Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met hem hebben, 



46 

en wij wandelen in de duisternis, zoo liegen wij, en doen 
de waarheid niet." (1 Joh. 1 : 6.) Scheiding van het kwaad 
is de eerste voorwaarde van gemeenschap met God. "Wie 
dit weerspreekt, is een leugenaar, en in zooverre hij 
met het kwaad verbonden is, verloochent hij het karakter 
van God. Is de eenheid afhankelijk van God, dan moet 
er noodzakelijk afzondering van het booze plaats vinden. 
En evenzoo staat het met de gemeenschap onder elkander. 
„Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht 
•is, zoo hebben wij gemeenschap met elkander." (vs. 7.) 
En letten wij wel op, dat hier geen grenzen zijn; want 
er staat: „gelijk hij in het licht is." In dit licht heeft 
de Heer ons door de verlossing gesteld, en daarom moet 
daardoor het geheele karakter van onzen wandel en van 
onze vereeniging gevormd worden. Buiten dit licht kunnen 
wij geen gemeenschap met God hebben. 

Ten opzichte van de gemeenschap onder elkander lezen 
wij: „Welk deelgenootschap heeft de gerechtigheid met 
de ongerechtigheid ? Of welke gemeenschap heeft het licht 
met de duisternis ? En welke overeenstemming heeft 
Christus met Belial ? Of welk deel een geloovige met een 
ongeloovige? En welke overeenkomst heeft Gods tempel 
met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden 
Gods, gelijk God gezegd heeft: „Ik zal onder hen wonen 
en wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn 
volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en 
scheidt u af." (2 Kor. VI : 14—17.) Een volkomene 
afzondering van het kwaad en van de zondaren derhalve. 
En ik voeg hier aan toe, dat het avondmaal des Heeren 
het symbool en de uitdrukking van de eenheid en de 
gemeenschap onder elkander is: WANT WIJ , DE VELEN , 

ZIJN ÉÉN BROOD, ÉÉN LICHAAM; WANT WIJ ALLEN ZIJN 

ÉÉNS BROODS DEELACHTIG." (1 Kor. X : 17.) Gelijk voor
heen de eenheid van Israël, 't welk geroepen was zich 
van de heidenen af te zonderen, op hunne verlossing 
gegrond was, zoo berust ook de eenheid der Gemeente 
op de macht des van den hemel gezondenen Heiligen 
Geestes, die voor Christus een volk des eigendoms uit de 
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wereld genomen en afgezonderd heeft, in welks midden 
Hij woont, zoodat God zelf onder hen woont en wandelt. 
„Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt 
in eene hoop uwer roeping." (Efez. IV : 4.) Eeeds de 
naam ven den Heiligen Geest leert ons dit; want heilig
heid is scheiding van het kwaad. Hoe onvolkomen de 
verwezenlijking dezer scheiding ook zijn moge, zoo toont 
ons toch het licht, waarin God is, de maatstaf daarvan, 
aangezien de weg tot het heilige der heiligen geopenbaard 
en de Heilige Geest hier beneden gekomen is , om in de 
Gemeente te wonen. En aangezien Hij het middelpunt 
on de kracht der eenheid is, zoo bewerkt Hij , krachtens 
de hemelsche afzondering, de heiligheid der Gemeente 
en hare eenheid in afzondering voor God, overeenkomstig 
zijne eigene natuur en de kracht zijner tegenwoordigheid. 
Dat is de Gemeente; en dat is ware eenheid; en ieder 
geestelijk gezind geloovige kan onmogelijk iets anders 
als zoodanig erkennen, met welke goede bedoelingen het 
ook moge opgericht zijn. 

Wij hebben derhalve gezien, dat scheiding van het 
kwaad de goddelijke grondslag der eenheid is. Hierbij 
doet zich evenwel een moeielijkheid voor, die met het 
door mij ontwikkelde hoofdbeginsel in verband staat. 
Yooronderstel, het kwaad dringt in dit op aarde aldus 
gevormde lichaam binnen, — zou dan toch nog dit be
ginsel kunnen gelden? Hoe zou dan de scheiding van 
het kwaad de eenheid kunnen handhaven? Dit raakt de 
„verborgenheid der wetteloosheid." (2 Thess. II.) Welnu, 
dit beginsel, 't welk uit de natuur van God zelve voort
vloeit, kan niet op zij gezet worden. Scheiding van het 
kwaad is onder alle omstandigheden, die in verband staan 
met ons gedrag en met onze gemeenschap, het noodwen
dige gevolg van de tegenwoordigheid van Gods Geest. 
Dringt het kwaad binnen, dan moet het kwaad geoor
deeld worden. Aangezien de macht tegen het kwaad ver
bonden is met de heiligheid, die het kwaad verwerpt, 
zoo is de tegenwoordigheid Gods altijd oordeelend, zoodra 
het kwaad binnendringt. Zoo was het in Israël, en zoo 
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is het in de Gemeente. Wel op andere wijze zich open
barende , maar toch is het beginsel hetzelfde. Gods tegen
woordigheid kan het kwaad niet dulden, en daarom moet 
het geoordeeld worden. In de wereld is dit nog niet het 
geval, want God is in de wereld nog niet geopenbaard; 
en daarom rukt Hij het onkruid nog niet uit den akker. 
Tot de Gemeente evenwel wordt gezegd: „Oordeelt gij-
lieden die binnen zijn." 

De Gemeente moet derhalve den booze uit haar midden 
wegdoen, (1 Kor. V : 13.) en zoo doende hare scheiding 
van het kwaad handhaven. De eenheid wordt bewaard 
door de kracht des Heiligen Geestes en door een goed 
geweten; en opdat de Heilige Geest niet bedroefd en de 
praktische zegen niet verloren zou worden, worden de 
heiligen vermaand om toe te zien, „dat niet iemand de 
genade Gods derve." (Hebr. XII : 15.) O, hoe heerlijk 
en gezegend is deze hof des Heeren, wanneer hij in dezen 
toestand blijft, vruchten draagt, en de welriekende geur 
van Jezus' genade verspreidt! Maar, helaas! wij weten 
het maar al te goed, dat de wereldschgezindheid binnen
geslopen en de geestelijke kracht afgenomen is. De smaak 
voor zulk een zegen is bedorven, omdat men dien niet 
in de kracht des Heiligen Geestes geniet. De geestelijke 
gemeenschap met Christus, het hemelsche Hoofd, neemt 
steeds af, en de macht, welke het kwaad uit de Gemeente 
verbant, is niet meer werkzaam. Het lichaam wordt niet 
meer zóó door den Heiligen Geest bezield, dat het aan 
Gods gedachten beantwoorden kan. Nochtans zal God 
zichzelven niet zonder getuigenis laten. Hij zal op de 
een of andere wijze, 't zij door het woord, 't zij door 
oordeelen, het lichaam tot bewustzijn van het kwaad 
brengen, opdat het terugkeere tot zijne geestelijke energie, 
en tot het handhaven van de eer en de heerlijkheid Gods. 
Indien het lichaam evenwel weigert aan de natuur en 
het karakter van God te beantwoorden, zoodat het een 
valsch getuigenis voor God aflegt, dan treedt het eerste, 
onveranderlijke beginsel van scheiding van het kwaad 
wederom op den voorgrond. 
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De eenheid, die dan na zulk een scheiding gehandhaafd 
wordt, verklaart niets minder, dan dat de Heilige Geest 
met het kwaad kan vereenigd zijn, en is dientengevolge in 
den grond niets anders dan „afval." Zij houdt aan den 
naam van God en aan zijn gezag in de Gemeente vast, 
en verbindt die met het kwaad. Het is niet de openbare 
afval van het stelselmatige ongeloof, maar het is de ver
loochening van de macht des Heiligen Geestes, onder het 
aanroepen van den naam des Heeren. Die eenheid is de 
groote macht van het kwaad, waarvan het Nieuwe Tes
tament spreekt, die met de belijdende kerk en de gedaante 
der godzaligheid verbonden is. Yan zoodanige eenheid 
moeten wij ons afwenden. Deze macht van het kwaad 
moet geestelijk worden onderscheiden; en zoodra de onmo
gelijkheid van herstel of genezing is gebleken, moet men 
de plaats verlaten, waar zij geduld wordt. Overal waar 
het lichaam weigert het booze weg te doen, verloochent 
het in zijne eenheid Gods karakter van heiligheid; en 
alsdan is scheiding van het kwaad de weg, die door den 
getrouwen discipel des Heeren moet worden ingeslagen; 
en de vereeniging, die hij verlaten heeft, is het grootste 
kwaad, dat er bestaan kan daar, waar de naam van Christus 
genoemd wordt. „Ieder, die den naam des Heeren noemt, 
sta af van ongerechtigheid." (2 Tim. II : 19.) Spot en 
verachting moge het deel derzulken zijn; doch dit ver
andert natuurlijk het beginsel in geen enkel opzicht; het 
is een zaak des geloofs; en wie zich aldus afscheidt, 
bevindt zich in de ware kracht der eenheid Gods. 

Op deze wijze onderwijst ons Gods Woord omtrent de 
ware natuur, het doel en de kracht der eenheid, en 
geeft het ons den maatstaf aan, waardoor wij datgeen, 
wat zich als eenheid voordoet, beoordeelen en in zijn 
waar karakter onderscheiden kunnen; en bovendien geeft 
het ons de middelen aan, waarmede wij het grondbegin
sel kunnen handhaven, in overeenstemming met de natuur 
en de kracht van God door den Heiligen Geest in het 
geweten, waar die eenheid niet kan verwezenlijkt worden 
met alle heiligen. De natuur der eenheid heeft haar bron 
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in de natuur van God; want Tan de ware eenheid moet 
God het middelpunt zijn; en in deze eenheid leidt God 
ons in door ons van het booze af te zonderen. Het doel 
en het voorwerp dezer eenheid is Christus; Hij alleen 
is het ware middelpunt en het hoofd der Gemeente. De 
kracht dezer eenheid is de tegenwoordigheid des Heiligen 
Geestes, die als de Geest der waarheid door Jezus van 
den Yader gezonden is. De maatstaf dier eenheid is een 
wandel in het licht, gelijk God in het licht is; de ge
meenschap met den Vader en met Zijnen Zoon Jezus 
Christus; en wij kunnen er bijvoegen, door het getuige
nis van het geschreven woord — het apostolisch en pro
fetisch woord des Nieuwen Testaments. Zij is toch gebouwd 
ep het fondament der apostelen en profeten (des Kieuwen 
Testaments), terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is. 
Het middel tot handhaving dier eenheid is het wegdoen 
van het booze, om door den Geest de gemeenschap met 
den Vader en den Zoon te bewaren. Wordt het booze 
niet weggedaan, dan wordt afscheiding van hen, die 
het niet wegdoen, gewetenszaak. Al bleef ik ook alleen, 
dan zou ik toch, zoo doende, terugkeeren tot de wezen
lijke eenheid van het lichaam naar de eeuwige beginselen 
van vereeniging met het Hoofd in een heilige natuur 
door den Geest. De weg voor den geloovige is op deze 
wijze afgebakend. En God zal door zijne eeuwige kracht 
— misschien niet hier beneden, maar eenmaal voor zijne 
engelen — allen rechtvaardigen, die zijne natuur en zijne 
waarheid in Christus Jezus hebben erkend en zijne eer 
hebben gehandhaafd. 

Ik geloof, dat deze grondbeginselen, welke ik getracht 
heb aan het licht te stellen, in onze dagen voor den 
geloovige, die in getrouwheid met God wandelen wil, 
van het grootste gewicht zijn. Het moge moeielijk en 
pijnlijk zijn, zich af te zonderen; men moge van uitslui
tendheid, bekrompenheid en sektemakerij beschuldigd 
worden; indien men getrouw is, en 's Heeren wil doet, 
dan zal God eenmaal, op zijn tijd, onzen stap als gerecht
vaardigd en naar zijn Woord aan het licht stellen. Liefde 
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tot alle heiligen is onze dure verplichting; geenszins 
echter het wandelen met alle heiligen. Die niet met 
Christus vergadert , verstrooit. E r kan slechts ééne een
heid bestaan; en deze moeten wij handhaven; en dit kan 
slechts op ééne manier geschieden, namelijk, door vol
strekte afzondering van het kwaad. Daartoe geve ons de 
Heer zijne kracht en zijne genade! j . sr. D. 

Correspondentie. 
14. A. Q. te Breskens vraagt, of de woorden in Maleachi 1 : 2 , 3 : 

„Jakob heb ik liefgehad, en Ezau heb ik gehaat," zien op de 
eeuwige zaligheid of op tijdelijke zegeningen. 

Hoewel het uit Hebr. XI I : 16, 17 duidelijk is, dat Ezau 
is verloren gegaan, zoo spreekt de profeet Maleachi toch 
niet over de verkiezing tot zaligheid, maar uitsluitend over 
Jakob's verkiezing en Ezau's verwerping om te worden de 
stamvader van het door God uitverkoren aardsche volk. De 
woorden zijn duidelijk genoeg: „Ik heb u liefgehad, zegt de 
Heer, maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad ? Was 
niet Ezau Jakobs broeder ? spreekt de Heer; nochtans heb Ik 
Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijne bergen 
gesteld tot een verwoesting, en zijne erve voor de draken der 
woestijn." 

15. J. N. te 's Hage vraagt: „Is het gebeurde te Endor in 
1 Sam. XXVIII geheel uit den duivel ?" 

Bij een aandachtige lezing van de geschiedenis wordt het 
ons duidelijk, dat de vrouw te Endor, die op hare gewone 
wijze hare duivelskunstenaren uitvoerde, en een geest wilde 
doen opkomen, geheel verrast en verschrikt was, toen zij niet 
een geest, zooals gewoonlijk, maar den waren Samuël zag 
verschijnen. De vrouw wist niet, dat het Saul was, die tot 
haar was gekomen. „Toen nu de vrouw -— zoo lezen wij in 
vs. 12 •—• Samuël zag, zoo riep zij met luider stem; en de vrouw 
sprak tot Saul, zeggende: waarom hebt gij mij bedrogen? want 
gij zijt Saul." Er gebeurde dus iets bijzonders. En dit bijzondere 
was, dat God zelf tusschenbeide trad, en Samuël zond, om 
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voor de laatste maal aan Saul het schrikkelijk oordeel des 
Heeren aan te kondigen. 

16. H. A. H. te Ossenzijl. — In den 27sten jaarg. heb ik 
de vraag over Mark. XI : 13 op de volgende wijze beantwoord : 
„Bij een vijgeboom komen eerst de vruchten en dan de bladeren. 
Deze vijgeboom had bladeren, en derhalve kon er vrucht worden 
verwacht; doch er was geen vrucht, niettegenstaande er bladeren 
waren. Hij stelt het Israëlietische volk voor, 't welk wel den 
schijn had van vrucht te dragen, doch geen enkele vrucht 
vertoonde." 

17. C. v. O. te Schiedam vraagt naar het onderscheid tusschen 
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, waarover Paulus 
in Efez. V : 19 en Kol. I I I : 16 spreekt. 

Het onderscheid tusschen deze drie soorten van christelijke 
gezangen bestaat, dunkt mij, hierin, dat een psalm, zoowel 
wat inhoud als melodie aangaat, plechtiger, statiger is dan een 
geestelijk lied. Een lofzang richt zich direct tot God of tot den 
Heer Jezus, en bezingt hunnen lof. Een geestelijk lied drukt 
meer uit het gevoel des harten en de christelijke ervaring. 
Lied 36 uit onzen bundel noem ik een psalm ; lied 7 een lofzang, 
en lied 41 een geestelijk lied. 

18. A. J. V. te Aalten. — In Hand. I I : 44, 45 en IV : 32—37 
wordt ons medegedeeld, op welke heerlijke en liefelijke wijze 
het bewustzijn van tot ééne familie te behooren bij de Chris
tenen te Jeruzalem zich openbaarde. Zij waren één hart en 
ééne ziel; zelfzucht en eigenliefde zwegen, want niemand zeide, 
dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen 
waren hun gemeen, zoodat niemand onder hen gebrek had. De 
liefde Gods, door den Heiligen Geest in hunne harten uitgestort, 
bewerkte dit alles, want er was geen regel gesteld en geen 
gebod gegeven; niemand was verplicht om zijne goederen te 
verkoopen, gelijk blijkt uit de woorden van Petrus tot Ananias: 
„Als het gebleven was, bleef het niet. uw? en verkocht zijnde, 
was het niet in uwe macht?" Zoodat er van goederengemeen
schap , zooals daarover thans gesproken wordt, in het geheel 
geen spraak was. 
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Inleiding tot de kennis der Heilige Schrift, 
DOOR 

J . F . D A R B T . 

Een inleiding tot den Bijbel te schrijven is , mijns 
inziens, een hoogst ernstige en moeielijke zaak. Een boek 
voor zich te nemen, dat een samenvatting is van al de 
gedachten Gods, van al zijne wegen met den mensch, 
van zijn bepaalden raad aangaande Christus en den 
mensch in Hem; — een boek, dat tegelijk de openbaring 
is van het wezen Gods, van de verantwoordelijkheid des 
menschen en van hetgeen God zelf voor den mensch heeft 
gedaan, zoowel als van de nieuwe betrekking van den 
mensch tegenover God, door Christus; — een boek, dat 
Gods zedelijke natuur ontvouwt, tegelijk met de bedee
lingen, waarin Hij zich verheerlijkt voor de hemelen en 
hunne bewoners; — een boek, dat de geheimen en den 
toestand van het menschelijk hart ontsluiert, en tevens 
de onzichtbare dingen voor hem ontdekt; — dat begint 
daar, waar het verledene aan de eeuwigheid grenst, en 
ons, door uiteenzetting en oplossing van alle zedelijke 
vraagstukken, voert tot het doel, waar de toekomst raakt 
aan de eeuwigheid, gelijk God die bepaald heeft; — dat 
de zedelijke vraagstukken doorgrondt in het vreedzame 
licht van God geopenbaard, en ons de grondslagen leert 
kennen van nieuwe betrekkingen met Hem, zooals Hij 

is in zijne ondoorgrondelijke liefde: te ondernemen 
(voorzoover het den mensch gegeven is er het werktuig van 
te zijn; want God alleen kan het met vrucht doen) voor 
den menschelijken geest het pad te ontsluiten, om de 
wegen Gods, zooals Hij die geopenbaard heeft, te begrij
pen, is een zaak, die den geest doet terugdeinzen voor 
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de moeielijkheid en den ernst dezer taak, bij de over
weging, dat men zich bevindt in tegenwoordigheid der 
gedachten Gods, door Hemzelven geopenbaard! 
"Welk een gewichtige zaak inderdaad is die goddelijke 
tusschenruimte in de eeuwigheid, waarin de koortsachtige 
bedrijvigheid van het gevallen schepsel zich, onder den 
invloed van hem, die de macht uitoefent van leugen en 
moord, met gedachten bezig houdt, die alle vergaan; 
maar waarin ook de natuur en de gedachten Gods, zijn 
zedelijk wezen en zijn raadsbesluit, tot dusverre eeuwig 
in Hemzelven verborgen, zich openbaren, en hunne ver
vulling vinden door den Zoon, — terwijl tegelijkertijd de 
mensch beproefd wordt en geopenbaard — om ten slotte 
verwezenlijkt te worden in een eeuwigheid van toekom
stige heerlijkheid, wanneer God, omringd door gelukkige 
schepselen, die Hem kennen en verstaan, zich zal openbaren 
als Licht en als Liefde, in de uitkomst zijner eeuwige 
en onvergankelijke gedachten; terwijl alles, wat door 
zijne genade en zijne wijsheid is bewerkt, te midden van 
hetgeen zich hier beneden vertoont, uit zal blinken in zijne 
heerlijke en eeuwige vruchten; wanneer God, — Vader, 
Zoon en Heilige Geest, •— van Zichzelven gekend vóór 
de grondlegging der wereld, door ontelbare zalige schep
selen zal gekend worden, gekend in hun eigen geluk
zaligheid, terwijl er geen tijd meer wezen zal. En deze 
wereld is het verwonderlijke schouwtooneel, waar alles 
met dat doel plaats vindt; en het menschelijk hart is het 
terrein, waar alles zedelijk wordt tot stand gebracht en 
verwezenlijkt, doordat God, in Wien en door Wien en 
tot Wien al deze dingen zijn, door zijnen Geest in hem 
woont om hem verstand te geven, zoodat Christus, mid
delpunt van alles, wat geschiedt, zijn eenig voorwerp is. 

De Bijbel nu is de openbaring, die God ons gegeven 
heeft van dat geheele merkwaardige samenstel en van al 
de gebeurtenissen, die daarop betrekking hebben. Begrijpt 
men niet, dat men terugdeinst voor de taak om zulke 
gewichtige zaken uiteen te zetten ? Doch wij hebben te doen 
met een God vol lankmoedigheid en geduld, die ons gaarne 
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helpt in alles, wat bevorderlijk kan zijn aan het recht 
verstand van de openbaring zijner gedachten, die het Hem 
behaagde ons te geven. 

Er zijn groote beginselen, die deze openbaring ken
merken; wij zullen daarover een enkel woord zeggen, 
alvorens in bijzonderheden te treden. 

Het eerste groote denkbeeld, dat zijn stempel drukt op 
de openbaring Gods, is dat der beide Adams. Er zijn 
twee menschen: de eerste en de tweede, de verantwoor
delijke mensch en de mensen der raadsbesluiten Gods, 
in Wien, met bevestiging van het beginsel der verant
woordelijkheid, God zoowel zichzelven, als zijne souve-
reine raadsbesluiten, en de genade, die door rechtvaar
digheid heerscht, openbaart. Deze beide grondbeginselen 
beheerschen den geheelen inhoud des Bijbels; maar hoe
wel Gods liefde gedurig doorstraalde in zijne wegen tot 
aan de komst van zijnen Zoon, openbaarde zich de genade, 
in den vollen zin des woords, alleen profetisch, en dan 
nog zóó omsluierd, dat de toenmalige verhoudingen tus-
schen God en den mensch niet opgeheven werden; en die 
openbaringen geschiedden dikwerf in vormen, die eerst 
verstaan worden, wanneer het Nieuwe Testament er ons 
de verklaring van geeft. 

Dit voert mij tot twee andere gedachten, die in de 
Heilige Schrift geopenbaard en ontvouwd worden. Eerstens 
Gods regeering hier beneden, een bepaalde, doch lang 
verborgene regeering, behalve dat zij bij Israël op kleine 
schaal werd toegepast, en zelfs daar nog beneveld voor 
het oog des menschen; omdat de goddeloozen de overhand 
hadden; (Ps. LXXIII.) en dat God diepere wegen en 
grootere zegeningen voor de zijnen had, te midden dier 
regeering, — wegen, waarin God voor hun geestelijk 
welzijn straffen toepast, in overeenstemming met die 
regeering. De geschiedenis, in den Bijbel vervat, ontvouwt 
voor den geestelijken mensch den gang van die wegen; 
de Psalmen geven er de beschouwingen over door den 
Geest van Christus in de zijnen; terwijl de uitdrukkingen 
daarvan somtijds zoover gaan, dat zij de ondervinding 
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van Christus zelf voorstellen en daardoor rechtstreeks 
profetisch worden. 

Maar ik loop te veel vooruit. Het andere goddelijke 
beginsel is de vrije genade, die arme zondaars opzoekt, 
hunne zonden uitwischt, en hen in dezelfde heerlijkheid 
plaatst van den Zoon (daartoe mensch geworden), „den 
beelde zijns Zoons gelijkvormig," en wel volgens de ge
rechtigheid Gods, door het offer van Christus, in hetwelk 
Hij ten volle God verheerlijkt heeft met betrekking tot 
de zonde. Sporen van die vrije genade worden in Gods 
regeering teruggevonden, en vertoonen zich, wanneer de 
uitkomst van die regeering vervuld is"; terwijl zij in de 
hemelsche heerlijkheid ten volle wordt geopenbaard. 

De wet is nauw verbonden met Gods regeering. De 
wet geeft den regel aan van hetgeen, volgens God, goed 
is en kwaad, en grondt dezen regel op zijn gezag. De 
Heer geeft er ons de verklaring van door uit verschillende 
gedeelten van de vijf boeken van Mozes de grondbegin
selen af te leiden, die, indien zij in het hart aanwezig 
en werkzaam waren, tot gehoorzaamheid er̂  tot het vol
brengen van Gods wil zouden voeren, en de menschelijke 
gerechtigheid zouden voortbrengen. De roeping tot gehoor
zaamheid wordt niet geboren uit de tien geboden; het 
bestaan van die roeping is gegrond op de betrekkingen, 
in welke de mensch door God geplaatst is. 

Het volgende onderscheid bestaat tusschen de begin
selen der wet, door Jezus gesteld, en de tien geboden, 
nl. dat de beginselen, door Hem uit de boeken van Mozes 
genomen, het volstrekt goede geheel en al omvatten, 
zonder dat er sprake is van zonde; terwijl de tien ge
boden de zonde vooronderstellen, en, behalve één, alle 
ontrouw verbieden aan de verhoudingen, waarover zij 
handelen. Belangrijk is het op te merken, dat het laatste 
van die geboden de neiging van het hart tot de zonden, 
van te voren veroordeeld, verbiedt: „De angel is in den 
staart." Daarenboven waren de verschillende verhoudingen 
de grond van den plicht, terwijl de geboden den mensch 
niet toelieten daarin tekort te schieten. Maar het beginsel 
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der wet, en van welke wet ook, is , dat de goedkeuring 
van dengenen, tegenover wien ik verantwoordelijk ben, de 
genoegenneming van hem, die het recht heeft te oordeelen 
over mijn getrouw zijn aan mijne verantwoordelijkheid, 
of over mijne tekortkomingen, — in één woord: mijn 
geluk — afhangt van hetgeen ik in dat opzicht ben, van 
hetgeen ik ben tegenover Hem. De verhoudingen zijn 
vastgesteld door den wil en het gezag van den Schepper; 
en wanneer ik hieraan tekort doe, zondig ik tegen Hem, 
die ze heeft vastgesteld; ik veracht zijn gezag, en ben 
Hem ongehoorzaam. Het beginsel der wet is , dat de ge
noegenneming met den persoon afhangt van het gedrag 
van dien persoon; de genade doet wat zij wil, in goed
heid, — overeenkomstig de natuur en het karakter van 
Hem, die genade bewijst. 

Er was een ander belangrijk grondbeginsel der wegen 
Gods, dat in tegenstelling met de wet is , namelijk: de 
beloften. Zij zijn begonnen met den val zelven, maar als 
beginsel in Gods wegen, met Abraham, toen de wereld 
reeds, niet alleen in de zonde, maar ook tot de afgoderij 
vervallen was, daar Satan en de duivelen zich meester 
hadden gemaakt van de plaats, die God moest bekleeden 
in den geest van den mensch. De uitverkiezing van Abrani, 
zijn roeping, en het geven der belofte, dit alles kwam 
voort uit de genade. Abram heeft dan ook God gevolgd (*) 
naar het land, dat God hem aangewezen had, maar hij 
had er geen voet gronds in bezit. Dit voert ons tot een 
ander levensbeginsel, namelijk: uit geloof te leven, het 
woord Gods als zoodanig aan te nemen, en te rekenen 
op de trouwe goedheid van God. De belofte nu stond in 
nauw verband met de genade; zij was niet de gift zelve; 
maar Gods woord verzekerde die. Het geloof rekende op 
het beloofde, en voerde, min of meer duidelijk, de ge
dachte aan een zegening buiten de wereld in ; anders zou 
hij, die geloofde, niets door zijn geloof gehad hebben. 

(*) In het begin deed hij het slechts ten halve; maar ik spreek 
hier van Gods wegen. 
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Het bewustzijn van Gods gunst was zeker reeds veel, 
maar het hing af van het geloof aan zijne trouw ten op
zichte van hetgeen Hij beloofd had. 

Met betrekking tot de beloften is er een belangrijk 
punt, waarop gewezen moet worden. Er zijn beloften 
zonder voorwaarden, en er zijn beloften onder voorwaar
den. De beloften aan Abraham, aan Izaak en aan Jakob 
waren zonder voorwaarden; die op Sinaï waren onder 
voorwaarden gegeven; nimmer verwart het Woord Gods 
die tweeërlei beloften met elkander. Mozes herinnert ons 
aan de beloften, gedaan aan Abraham, aan Izaak en aan 
Israël; (Ex. XXXII : 13.) Salomo aan hetgeen onder Mozes 
heeft plaats gehad. (1 Kon. V I I I : 5 1 , 53.) Nehemia I 
heeft betrekking op Mozes; Neh. IX eerst op Abraham, 
als bron van alles, daarna op Mozes, wanneer er sprake 
is van de wegen Gods. Over dit onderscheid spreekt de 
Apostel in de verzen 16—-20 van het derde hoofdstuk van 
den brief aan de Galatiërs. Onder de wet, toen er een 
middelaar was, hing het genot van de uitwerking der 
belofte af van de getrouwheid van Israël, zoowel als van 
de getrouwheid Gods; maar dan was ook van het begin 
af aan alles verloren. De vervulling der onvoorwaardelijke 
belofte Gods hing af van zijne trouw alleen. In dit geval 
was alles zeker. Wij leeren daarenboven uit het aange
haalde gedeelte van den brief aan de Galatiërs, dat aan 
Christus, den tweeden mensch, de beloften, aan Abraham 
gedaan, zijn bevestigd; en zij zullen zeker vervuld wor
den,— zijnde allen „ja" en „amen",— wanneer zijn dag, 
waarop de profeten steeds het oog gericht hielden, zal 
gekomen zijn. Maar hier vindt het reeds aangeduide on
derscheid tusschen de regeering dezer wereld en de vrije 
genade zijne toepassing. De profeten spreken niet van de 
genade, die ons een plaats in den hemel geeft: de profetie 
heeft betrekking op hetgeen aardsch is , en behelst, wat 
den Heer Jezus aangaat, de openbaring van hetgeen de 
Heer bij zijn eerste komst op de aarde zou zijn; daarna, 
het onderwerp voortzettende, zegt zij ons, wat Hij bij 
zijne terugkomst op de aarde zijn zal, zonder dat er sprake 
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is van hetgeen geschieden moest tusschen die twee ge
beurtenissen in. De feiten echter met betrekking tot den 
persoon des Heeren worden voorspeld in de Psalmen, die 
ons in de eerste plaats zijne persoonlijke geschiedenis 
openbaren, zooals zijne opstanding, (Ps. XVI.) zijne 
hemelvaart, (Ps. LXVIII.) zijn zitten aan de rechter
hand Gods; (Ps. CX.) en met betrekking' tot den Heiligen 
Geest leeren zij ons, dat Hij dien als mensch zou ont
vangen , — dat de gaven niet alleen gaven van God 
zijn, maar dat Christus ze ontvangen zou in den mensch, 
namelijk: als mensch in verbinding met het menschdom. 
Daarentegen, behalve de wenschen van David in Ps. 
LXXII en Ps. CXLV, waar sprake is van den persoon 
des Heeren, wordt er in de Psalmen geen melding ge
maakt van hetgeen op zijne terugkomst zal volgen; terwijl 
in de profeten dat toekomende tijdperk breedvoerig be
schreven wordt, als de vervulling der beloften aan de 
Joden gedaan, met de gevolgen, die daaruit voor de 
volken zullen voortvloeien. — Er is een ander punt, dat 
men kan opmerken: wanneer de profeten van Godswege 
bemoediging geven aan het geloof in de moeielijke om
standigheden van den tegenwoordigen tijd, gebruikt Gods 
Geest die, om in de toekomst vooruit te snellen, waarin 
God ten behoeve van zijn volk zal optreden. (*) 

Maar ik treed misschien in te veel bijzonderheden. 
Eindelijk, toen de zonde reeds aanwezig was, toen de 

wet reeds was overtreden geworden, toen zelfs de profe
ten, door God gezonden, tevergeefs Israël tot zijn plicht 
hadden teruggeroepen, en voor God vrucht van zijnen 
wijngaard hadden geëischt, kwam de beloofde Messias 
met onbetwistbare bewijzen van zijne zending; bewijzen, 
die het menschelijk verstand onderscheiden kon, en die 
het inderdaad onderscheiden heeft. (Joh. I I : 2 , 3 ; I I I : 2.) 
God sprak in den persoon van den Zoon, (Hebr. I.) den 

(*) Dit heeft betrekking op hetgeen gezegd wordt in 2 Petrus I : 
20, 21. De omstandigheden van het oogenblik verklaren den omvang 
niet der profetieën van de Schriften; hetgeen gezegd wordt maakt 
een deel uit van het groote geheel der wegen Gods. 
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grooten beloofden Profeet. Maar tegelijk werd de Vader 
in den Zoon geopenbaard, en de mensen wilde van God 
niet weten. De Zoon Gods verloste den mensch van al 
het uitwendig lijden, dat de zonde in de wereld heeft 
gebracht, en van de macht van Satan in dit opzicht; 
maar die openbaring van God in goedheid heeft niets 
anders uitgewerkt, dan dat zij den haat deed uitkomen, 
die tegen God in het hart des menschen is. De Joden 
hebben dan ook alle recht op de beloften verloren; en 
de mensch heeft God, in goedheid hier beneden geopen
baard, verworpen. De geschiedenis van den verantwoor
delijken mensch was geëindigd, want wij spreken hier niet 
van de genade, behalve in zoover als de tegenwoordig
heid Gods in genade die verantwoordelijkheid op de proef 
stelde; niet alleen waren de zonde en de overtreding der 
wet reeds daar, maar de mensch kon de tegenwoordig
heid Gods niet verdragen, toen God in goedheid ver
schenen was, hunne zonde hun niet toerekenende. Elke 
betrekking tusschen God en mensch was onmogelijk, op 
grond van wat de mensch is , en dat niettegenstaande 
de wonderen door den Heer Jezus, allen in goedheid (*), 
en niet alleen in macht, volbracht, gelijk Hij-zelf zeide 
(Joh. XV : 22, 25.): „Nu hebben zij geen voorwendsel 
voor hunne zonde . . . . , nu hebben zij, zoowel gezien als 
gehaat, beide mij en mijnen Vade r . . . . " (Johannes ge
bruikt altijd de uitdrukking van „Vader," wanneer hij 
spreekt van God, handelende in genade.) Ja , en het is 
een ernstige verklaring, dat de geschiedenis van den 
mensch zedelijk ten einde is! Zij neemt echter een einde, 
Gode zij dank! om de deur te openen der onuitputtelijke 
genade voor Hem, die, in den Zoon, zich als de God 
der genade openbaart. (Joh. X I I : 11—33.) Het kruis van 
Christus sprak: De mensch wil van God niet weten, 
zelfs niet wanneer Hij in genade komt; (2 Kor. V : 17—19.) 
maar het voegde er bi j : God is oneindig in genade, 

(*) De vervloeking van den vijgeboom is de eenige uitzondering, 
en was de uitdrukking van den toestand (van bewezen verdorven
heid des volks) aan het einde van de loopbaan des Heeren. 
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zijnen Zoon niet sparende, ten einde den mensch met 
Hem te verzoenen. (*) 

Ik wil nu nog eens in het kort, naar den loop der 
geschiedenis, de wegen Gods schetsen met betrekking 
tot de verantwoordelijkheid van den mensch. Opmerkelijk 
is het in de geschiedenis des menschen na te gaan, dat, 
wat ook door God goed gemaakt is, het eerste, wat de 
mensch altijd gedaan heeft, is geweest hetgeen God had 
tot stand gebracht te bederven. De eerste daad van den 
mensch is een daad van ongehoorzaamheid geweest: hij 
is in de zonde gevallen, en heeft alle gemeenschap tus-
schen God en hem verbroken; hij was bevreesd voor 
Dengene, die hem met goedheid had overladen. Noach, 
aan den zondvloed ontkomen, die een geheele wereld had 
verzwolgen behalve hem en zijn gezin, wordt dronken, 
en in hem onteert zich het gezag en gaat verloren. — 
Toen de wet is gegeven, maakt zich Israël het gouden 
kalf, voordat Mozes van den berg was afgekomen. Nadab 
en Abihu offeren vreemd vuur op den eersten dag van 
hunne dienst, en Aaron wordt verboden in het heilige 
der heilige te komen met zijne kleederen van heerlijk
heid en schoonheid, en zelfs in welke kleeding ook, 
behalve op den grooten verzoendag. (Lev. XVI.) — Zoo 
ook vervalt Salomo, de zoon van David, in afgodendienst, 
en het rijk wordt verdeeld. — De eerste koning der vol
ken, aan wien God de macht in handen gaf, maakte een 
groot afgodsbeeld, en vervolgde hen, die den Heere 
trouw bleven. — De uitwendige of belijdende kerk hield 
zich evenmin vrij van de algemeene wet van ongehoor
zaamheid en verderf. 

Indien wij nu Gods wegen ten aanzien van den mensch 

(*) Het verwerpen van den Christus, gekomen als beloofde Mes
sias, tevens God in het vleesch geopenbaard, het einde der wegen 
Gods met zijn volk, en de openbaring van den haat des menschen 
tegen God, dit alles kwam tegelijk aan het licht; en het verliezen 
door Israël van elk recht op de beloften, en de veroordeeling des 
menschen in zijnen toestand van natuur, volgens het beginsel der 
verantwoordelijkheid, vielen te zamen. 
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beschouwen, in het tijdsverloop tusschen Adam en Chris
tus, dan vinden wij eerst den onschuldigen mensch ge
plaatst in het volle genot der aardsche zegeningen, zonder 
eenig leed; — het kwaad bestond niet. De verantwoorde
lijkheid werd uitgesproken in het verbod van te eten van 
zekeren boom. Dit verbod of die wet vooronderstelde niet 
het kwaad: Adam had van dien boom, evenals van eiken 
anderen boom, kunnen eten, indien het niet verboden 
ware. Het was zuiver een kwestie van gehoorzaamheid. 
De mensch is voor de verleiding bezweken. Hij heeft 
God verloren, zich voor Hem verbergende, alvorens door 
Hem verdreven te worden; toen is hij volgens het recht 
verdreven uit den hof, waarin hij vroeger van Gods tegen
woordigheid kon genieten, van dien God, die inderdaad tot 
hem kwam in den wind des daags, en hij verkreeg een 
geweten; hij heeft geleerd, en dat ondanks zichzelven,— 
niet door een opgelegde wet, maar innerlijk,— verschik, 
te maken tusschen goed en kwaad. Zonder twijfel kan 
het geweten verschrikkelijk verhard of misleid zijn, 
nochtans is het in den mensch aanwezig. Wanneer een 
mensch kwaad doet, veroordeelt zijn geweten hem. De 
wet Gods is de maatstaf van het geweten, maar zij is 
niet zelf het geweten, dat dien maatstaf gebruikt. De 
mensch is nu voortaan gevallen, ongehoorzaam geweest 
zijnde, zijne getrouwheid aan God opgegeven hebbende, 
bevreesd voor Hem, zich voor Hem, zoo mogelijk, ver
bergende. Daarna is hij uit den hof verdreven, beroofd 
van al die zegeningen, in welke hij de goedheid Gods 
smaakte, Hem kon kennen en zijne tegenwoordigheid 
genieten; want God wandelde in den hof. De eigen wil 
en de begeerlijkheid waren in zijne natuur ingekomen; 
de strafschuldigheid en de vrees voor God kenmerkten 
zijn toestand; maar daarna is hij gerechtelijk verdreven 
uit een plaats, die niet meer met zijn toestand in over
eenstemming was, en zedelijk verwijderd uit Gods tegen
woordigheid zelf. Hoe vreeselijk zou het geweest zijn, 
indien hij had kunnen eten van den boom des levens, en 
zoo doende de wereld vervullen met onsterfelijke zondaars, 
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zonder vreeze voor den dood of voor God! God heeft 
het niet toegelaten. 

Er zijn echter omstandigheden, die zeer belangrijk zijn 
om op te merken, als betrekking hebbende op het oor
deel, waaronder de mensch gekomen is. Wij hebben 
gezien, dat Adam zich verborg voor het aangezicht van 
den Heere God. Het oordeel over hem, over Adam en 
Eva uitgesproken, (Gen. I I I : 14—19.) is een oordeel 
voor deze aarde. Adam, en ook Eva, worden ongelukkig, 
en komen onder het juk van de moeiten en van den dood. 

Voordat hij uitgedreven wordt, erkent Adam door het 
geloof, naar het schijnt, het leven daar, waar de dood 
is ingetreden; (Gen. I I I : 20.) maar er is nog meer, 
namelijk: de belofte, aan de vrouw gedaan, van het zaad, 
dat den kop van de slang zou vermorzelen. De Christus, 
het zaad van de vrouw, door wie het kwaad in de wereld 
was gekomen, zou al de macht van den vijand vernieti
gen ; vervolgens, daar de zonde de onschuld had verwoest, 
en door de schaamte van de naaktheid het bewustzijn 
had gegeven, dat die (de onschuld) verloren was, heeft 
God zelf, door den dood tusschenbeide te laten treden, 
Adam en zijne vrouw rokken van vellen aangetogen, en 
hunne naaktheid bedekt. (Gen. I I I : 21.) Yroeger was er 
onbekendheid met het kwaad, nu wordt het kwaad ge
kend, maar tevens door de daad van God zelven bedekt. 
De mensch had getracht zijne zonde voor zichzelven te 
bedekken, maar toen hij de stem van God hoorde, be-
teekenden de vijgenbladeren niets; zij hielpen niet tegen 
een geweten in de tegenwoordigheid Gods ontwaakt. „Ik 
verborg mij," zeide hij, „want ik was naakt." Voordat 
God hem wegzond, gaf Hij hem de onschuld niet weder, 
hetgeen onmogelijk was, maar Hij deed meer: Hij be
kleedde Adam en zijne vrouw, om het eigen werk zijner 
genade, hetgeen in hun toestand naar zijn eigene gedachte 
noodig was, te zien. Daarna wordt de vermorzeling van 
hem, die hen tot de zonde had gevoerd, uitgesproken! 
Nochtans wordt de mensch uit den hof verdreven, waar 
hij zonder het geloof al de zegeningen Gods had genoten, 
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om voortaan de aarde te bebouwen, te sterven, en totdat 
hij zou sterven, van dien God gescheiden te zijn, die 
vroeger in den wind des daags wandelde in den hof, 
waar de mensch zijn verblijf had. 

Voortaan kende de mensch God alleen door het geloof, 
indien namelijk het geloof in zijn hart aanwezig was — 
een nieuw beginsel van het grootste gewicht. De mensch 
had God verloren, een geweten verkregen, en hard wer
kende om voor het tijdelijke zijn brood te verdienen, 
moest hij zoo mogelijk leven, — zoo mogelijk God vinden; 
maar hij was buiten Gods omgeving en verwijderd van de 
plaats, waar de overvloed van zijne zegeningen zonder 
moeite en zonder arbeid te verkrijgen waren. De mensch 
vluchtte voor Gods tegenwoordigheid, en God had den 
mensch uitgedreven. Adam stond niet meer, noch naar 
den staat zijner ziel, noch naar het recht, in die ver
houding, waarin God hem gesteld had om met Hem te 
zijn; hij lag in de zonde. Ik herhaal: de mensch vluchtte 
van Gods tegenwoordigheid, en God had hem verdreven 
van de plaats, waar Hij hem stelde, toen Hij hem schiep; 
hij was vervreemd van God; met een kwaad geweten; 
van God alleen zooveel kennende, dat hij voor Hem 
vreesde; maar gehoord hebbende, dat het zaad der 
vrouw den kop der slang zou vermorzelen. Ook was hij 
door de genade en het werk van God gedekt met een 
kleed, dat getuigenis gaf van den dood, maar dat van 
Godswege volmaakt de naaktheid bedekte, waarvan het 
geweten de uitdrukking was, namelijk van den val des 
menschen en zijn zondigen toestand. De mensch is buiten
geworpen; —• zal hij voor God kunnen verschijnen waar 
dan ook, om Hem te aanbidden, om zedelijk bij Hem 
te zijn, dien hij verlaten had? 

Deze nieuwe vraag doet zich nu op in de geschiedenis 
van Adam. 

Abel offert een offerande, die hem om zoo te zeggen 
niets kostte; maar hij offert ze door het geloof, erken
nende dat hij een zondaar was, buiten den hof, verwij
derd van God, — dat de dood was ingekomen, — maar 
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zich bewust van de genade in God, die de naaktheid 
zijner ouders had bedekt, en Hem naderende met een 
zoenoffer, dat alleen de zonde kon wegnemen, en door 
hetwelk alleen een zondaar tot God kon naderen, krach
tens eens anders dood. Het wezen Gods in liefde en in 
gerechtigheid, en daartegenover de toestand van Abel, 
werden erkend in zijne offerande; hij heeft ze door het 
geloof geofferd, en God heeft ze aangenomen, evenals 
Abel zelf, over zijne gaven getuigenis gevende. (Hebr. 
X I : 4.) Abel was Gode welgevallig naar de waarde van 
zijne gave, dat is van Christus. God-zelf heeft de naakt
heid van Adam bedekt; Abel nadert, erkennende zijnen 
toestand, en de noodzakelijkheid van het zoenoffer, door 
hetwelk alleen hij in Gods tegenwoordigheid kon ver
schijnen. Kaïn daarentegen komt met de vrucht van zijn 
ijdelen arbeid. De mensch moest tot God komen, (omdat 
hij ver van zijne tegenwoordigheid verwijderd was) zou 
hij Hem kunnen aanbidden: allen, die niet openlijk af
vallig zijn, niet alleen van Christus, maar ook van God, 
erkennen dit. Kaïn erkent het, maar hoe? Hij denkt, 
dat hij God kan naderen, zooals hij is. En waarom niet? 
Aan de zonde denkt hij niet. Het feit, dat God den 
mensch uit het paradijs verdreven had, veranderde voor 
hem niets : hij treedt toe, alsof er niets gebeurd ware; en 
daarop zedelijk blind en ongevoelig, offert hij de vrucht 
van zijnen arbeid, j a , maar tevens de teekenen van den 
vloek, die nu op de aarde rustte. Hij erkende noch zijnen 
toestand, noch wie God was, — noch de zonden, noch 
den vloek, die rustte op zijn arbeid, als gevolg der zonde. 
Eenmaal buiten het paradijs, kwam het er voor den 
mensch op aan tot God te naderen; en hoe dit geschie
den kan door alle eeuwen heen, God zelf zegt het ons 
in die schatkamer van groote waarheden, welke in Genesis 
vervat zijn. Al deze geschiedverhalen behelzen de grond
slagen van onze betrekkingen met God, terwijl zij tevens 
den toestand van den mensch aantoonen. 

De zonde wordt hoe langer hoe erger. "Wij hebben ge
had de zonde tegen God; nu komt de zonde tegen een 
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broeder. Kaïn was vertoornd, dat God hem verworpen 
had, en de moord trad in. Kaïn doodt zijnen broeder. 
God vraagt hem verklaring, hier niet zooals aan Adam, 
zeggende : „Waar zijt gij ?" want Adam had zich geluk
kig in Gods tegenwoordigheid moeten bevinden, en „Waar 
zijt gij?" omschreef Adam's geheelen toestand; maar God 
zeide: „Wat hebt gij gedaan?" Wij hebben echter eerst 
het onderhoud van God met Kaïn ten opzichte van zijne 
verhouding tot God zelf. „Is er niet, indien gij weldoet, 
verhooging?" zegt God; „zijne begeerte is toch tot u , en 
gij zult over hem heersenen". (*) „Zoo gij niet weldoet, 
de zonde, of een offer voor de zonde, (het hebreeuwsche 
woord heeft beide beteekenissen) ligt aan de deur," dat 
is te zeggen : er is een middel. Ziedaar de hoofdbeginse
len van onze verhouding tot God. Indien men weldoet, 
is er verhooging; en indien men niet weldoet, heeft de 
genade Gods aan de deur een offer voor de zonde ge
plaatst. Merk hier op, dat het offer van Abel niet was 
een offer voor de zonde; noch Kaïn, noch Abel, komen 
met een geweten, bezwaard door een bewuste overtreding. 
Het gaat om den toestand van een ieder hunner, den 
toestand van den mensch voor God. De een erkent zich 
verdreven van Gods aangezicht, en nadert tot God op 
grond van de genade; de andere, de natuurlijke mensch, 
is ongevoelig voor de zonde. In het antwoord van God 
aan Kaïn is sprake van bepaalde overtreding, en dit 
bevestigt de gedachte, dat er in dezen tekst bedoeld 
wordt een offer voor de zonde, en niet de zonde zelf. 
Daarna is Kaïn schuldig aan een zonde tegen zijnen 
broeder; hij voleindigt de zonde in haar tweede verloop, 
hetgeen voor Adam onmogelijk was. God spreekt het 
oordeel uit over Kaïn, die, vervloekt in zijnen arbeid, 
zwervende en dolende op aarde, zich aan de wanhoop 
overgeeft; en Gods tegenwoordigheid geheel verlatende, 
gaat hij wonen in het land, waar God hem zwervende 
had gemaakt („Nod") en de wereld neemt een aanvang. 

(*) Vergelijk het oordeel over de vrouw uitgesproken. (Gen. III : 16.) 
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Kaïn bouwt een stad, en noemt die naar den naam zijns 
zoons; zijne kinderen verrijken zich; zij worden werkers 
in koper en ijzer, en de veraangenaming door middel 
van de kunsten wordt ingevoerd; men maakt zich zoo 
gelukkig mogelijk zonder God. Ik twijfel niet, of wij 
hebben in Kaïn, behalve de algemeene waarheid, een 
beeld der Joden, die den Heer gekruisigd hebben; zij 
dragen hun teeken op hunne voorhoofden. Laniech volgt 
zijne lusten, en neemt zich twee vrouwen, maar hij is 
een beeld, naar ik meen, van Israël in het laatste der 
dagen; Seth is de mensch naar den bepaalden raad Gods — 
Christus. De twee geslachten zijn op de aarde gevestigd; 
maar reeds ziet men den haat van den eenen tegen den 
anderen in Kaïn en Abel. (vergelijk 1 Joh. I I I : 11, 12.) 
Henoch geeft ons de getuigenis Gods: hij kondigt de 
komst van Christus ten oordeel aan; en daarna komt 
Noach, die door het aardsche oordeel heengaat, en, om 
zoo te zeggen, herleeft voor een nieuwe wereld. 

(Wordt vervolgd.) 

Correspondentie. 

19. J. P. te Pella, Noord-Amerika, vraagt naar de beteekenis 
van 1 Thess. V : 10. 

Gelijk de Heer Jezus van Lazarus zegt: „Lazarus, onze 
vriend, slaapt," en daarmede zijn dood bedoelt, en gelijk 
Paulus spreekt over het ontslapen der heiligen, zoo moeten wij 
ook hier onder slapen het gestorven zijn verstaan. De woorden : 
„opdat, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, wij gezamenlijk 
met Hem mogen leven," willen dus zeggen, dat zoowel de 
geloovigen, die nog op aarde leven, (waken) als de geloovigen, 
die gestorven zijn (slapen), bij 's Heeren komst in de lucht 
(zie 1 Thess. IV.) gezamenlijk met Hem zullen leven. Wij, de 
levenden, die overblijven tot de komst des Heeren, zullen niet 
voorkomen hen, die ontslapen zijn, maar gezamenlijk, in wolken, 
den Heer te gemoet in de lucht worden opgenomen. 
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Dat dit slapen geen onbewuste toestand is, blijkt duidelijk 
uit de mededeelingen van Paulus omtrent den staat der zielen 
na den dood: Uit het lichaam uitwonende, wonen wij in bij 
den Heer; ontbonden te worden en met Christus te zijn, is 
zeer verre het beste; te leven is voor mij Christus en te 
sterven gewin. 

20. B. A. te Warns vraagt: „ Is alles geprofeteerd, omdat 
het geschieden moest, of is het geschied, omdat het gepro
feteerd was ?" 

Het een is even waar als het ander. Uit de menigvuldige 
aanhalingen in de Evangeliën, waar wij telkens lezen: „ opdat 
vervuld zou worden hetgeen gesproken was door den profeet," 
of „opdat de Schrift zou vervuld worden," blijkt ten duide
lijkste, dat God de handelingen der menschen zóó bestuurde, 
dat hetgeen Hij door de profeten had doen aankondigen, let
terlijk in vervulling trad. (Zie o. a. Matth. I I : 15; V I I I : 16, 
17; X X V I I : 9; Joh. XIX : 24, 28.) Maar even waar is het, dat 
de Heer alles van te voren heeft doen aankondigen, opdat het 
profetische woord gelijk zou zijn aan een lamp, die schijnt in 
een duistere plaats. „ Moest de Christus niet deze dingen lijden, 
en in zijne heerlijkheid ingaan ?" vraagt de Heer Jezus aan 
de Emmaüsgangers. „En begonnen hebbende van Mozes en van 
al de profeten, leide Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen 
van Hem geschreven stond." En later lezen wij: „Toen opende 
Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden, en zeide 
tot hen: „Alzoo staat er geschreven, en alzoo moest de Christus 
lijden en uit de dooden opstaan ten derden dage." (Luk. XXIV.) 
Lees ook de belangrijke woorden van Petrus in zijn eersten 
brief, hoofdst. I : 9—12; en de woorden in 2 Petr. 1 :19—21. 

21. J. C. B. te Leiden. — Het antwoord op uw vraag vindt 
gij op blz. 66 van dit nummer. 
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Inleiding tot de kennis der Heilige Schrift. 

(Vervolg van bladz. 67.) 

Ik heb een weinig uitgeweid over dat gedeelte der ge
schiedenis, omdat zij ons den toestand van den gevallen 
mensch voorstelt en de beginselen, naar welke hij in be
trekking tot God staat, zonder godsdienstige instellingen, 
hoewel niet zonder getuigenis van Godswege. Het eeuwige 
leven is zinnebeeldig voorgesteld in Henoch, zooals in 
Abel het offer, door hetwelk de gevallen mensch God 
kan naderen; en in Adam en Eva (in den toestand onder 
het oordeel, waarin de mensch zich bevindt) de vrije 
genade, die hen heeft bekleed, voordat zij werden uit
gedreven; en dan in Noach wordt het einde der dagen 
aangekondigd en het oordeel doorgegaan. Dit alles wordt 
herinnerd, voor zooveel den grond der beginselen, in 
genade, betreft, in Hebr. X I : 1—7. Maar de gevallen 
mensch werd hoe langer hoe slechter; niemand bleef over 
dan Noach, die door God behouden werd, toen Hij de 
wereld verwoestte. 

Wij moeten wel opmerken, dat, hoewel in de feiten, 
die ons tot hiertoe zijn medegedeeld, beginselen zijn be
sloten, in hun aard en in hun uitwerking veel dieper en 
eeuwiger, de geschiedenis van dezen tijd des oordeels 
over Adam, en van het oordeel over de wereld, eigenlijk 
een geschiedenis is van deze wereld; en dat de oordeelen 
tijdelijk zijn en betrekking hebben op aardsche dingen. 

Een nieuwe wereld vangt aan met Noach: zij begint 
met het offer; en hier wordt in het bijzonder van „brand
offers" gewag gemaakt. Zij waren Gode aangenaam. God 
zou dus de aarde niet meer vervloeken, en niet meer al 
het levende slaan; maar voortaan zouden al de dagen 
der aarde zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en 
winter, dag en nacht, niet ophouden. (Gen. VI I I : 21, 22.) 

U\X 5 
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De mensch echter is niet meer, zooals in het paradijs, 
het eenige gezag, dat aan alle dieren hunne namen 
geeft. De vrees voor den mensch zou alle dieren beheer-
schen. De mensch kon ze eten, maar mocht het bloed, 
het teeken van het leven, niet nuttigen; tevens wordt 
het gezag van de overheid ingesteld om het geweld, dat 
losgebroken was, te beteugelen. Die het leven zou aan
tasten, zou zijn leven moeten verliezen; God zou het 
bloed eischen voor het vergoten bloed; en de mensch 
werd met de noodige macht bekleed om deze wetten te 
doen gelden. Daarna geeft God den regenboog als teeken 
van het verbond van God met de geheele schepping, tot 
getuigenis dat er geen zondvloed meer zou zijn. 

Onder deze bestuursregeling leven wij op de aarde. 
Maar Noach, terwijl hij den verleenden zegen geniet, 
schiet in zijne roeping te kort, wordt dronken en onteert 
zich. De wereld wordt in drie deelen verdeeld, het eene 
in gemeenschap met God; het andere vervloekt, vermeld 
met het oog op de geschiedenis van Israël; het derde 
de overige heidenen. De mensch wil zich op aarde ver
heffen, en de macht van het menschdom, dat toen nog 
één was, in één punt vereenigen; maar God doet hunne 
voornemens met hunne spraak in verwarring uitloopen; 
daarna vestigt zich de koninklijke macht in Nimrod *). 
Babel en het land van Sinear beginnen op den voorgrond 
te treden. Ziedaar onze wereld. 

Daarna vertoont zich een ander gewichtig beginsel in 
de geschiedenis, namelijk de afgodendienst. Met alleen 
maakt Satan als verleider den mensch slecht, maar hij 
maakt zich tot een God ten behoeve van den mensch, 
ten einde den mensch te belpen om aan zijne lusten bot 
te vieren. De mensch heeft, nadat hij God had verloren, 
met Wien hij echter had te doen gehad, en met Wien 
hij weder in Noach is begonnen, een god gemaakt van 

*) Men kan in het voorbijgaan opmerken, dat de duur van het 
mensohelijk leven bij den zondvloed met de helft is verminderd, en 
nog eens ten tijde van Peleg, toen de aarde regelmatig is verdeeld. 
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alles, waarin de macht der natuur zich vertoonde, er 
een speeltuig voor zijne verbeelding en een bevrediging 
zijner lusten van makende. Hij had niets dan dat (Jozua 
XXIY : 2.): zelfs het deel van het menschelijk geslacht, 
dat in verbinding met den Heer stond, ( IX: 26.) wordt 
bijzonder vermeld als zoo laag gevallen te zijn. Verschrik
kelijke val! Al kon de mensch zich niet losmaken van 
het bewustzijn, dat er een God was, een wezen boven 
hem, en hoewel hij Hem vreesde, heeft hij voor zich-
zelven een menigte lagere goden gemaakt, bij wie hij 
die vrees zou zoeken te verdrijven, en een antwoord op 
zijne wenschen te verkrijgen, verbergende wat voor hem 
toch eigenlijk altijd bleef „een onbekende God". De 
sterren, de voorvaderen, zonen van Noach, en oudere, 
minder bekende leden van het menschelijk geslacht, de 
macht der natuur, al wat niet van den mensch was, 
maar zonder hem handelde en werkte, de wedervoort-
brenging der natuur na den dood, het ontstaan der levende 
wezens, alles werd god in zijne oogen. De mensch had 
den waren God niet; hij moest een god hebben, en in 
zijn afhankelijken en ongelukkigen toestand maakte hij 
zich goden naar zijne lusten en zijne verbeelding, en 
Satan maakte hiervan gebruik. Arme menschheid zonder 
God! Toen trad God tusschenbeide als Opperheer. 

Zooals ik zooeven zeide, riep de algemeene invloed der 
afgoderij een tusschenkomst van God te voorschijn, die 
haren stempel heeft gedrukt op zijne belangrijkste wegen; 
Hij heeft Abraham geroepen, en heeft hem uit deze ver
dorven omgeving doen uitgaan, om hem als aanvang te 
stellen van een geslacht, dat Hem zou toebehooren. In 
hem, als vader der geloovigen, treden drie of vier groote 
grondbeginselen op den voorgrond: de vrije wil van God, 
anders gezegd de verkiezing, de roeping van God, de 
beloften, en de geregelde eereclienst van den mensch, als 
vreemdeling op aarde. Deze laatste omstandigheid, het 
bezit der beloften en het niet-bezitten der beloofde dingen, 
verbond de genegenheden en de hoop aan hetgeen buiten 
deze wereld was; tot hiertoe echter op een onbestemde 
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wijze; maar openbaringen zijn daarop gevolgd. Deze begin
selen hebben het volk Gods van dien tijd af gekenmerkt. 

Ziehier dus het kort begrip van die nieuwe wegen 
Gods; toen de wereld zich aan de afgodendienst had over
gegeven , heeft God een mensch geroepen, opdat hij Hem 
zou toebehooren, buiten de wereld, hem makende tot 
den bewaarder van de beloften. Er waren vroeger geloo-
vigen geweest, maar niet een stamvader gelijk Adam, 
hoofd van het afvallig geslacht; Abraham echter is het 
hoofd van een geslacht, want wij zelven, van Christus 
zijnde, zijn Abraham's kinderen. 

Mets is zoo leerrijk als het leven van Abraham; maar 
hier kunnen wij slechts spreken van hetgeen de wegen 
Gods kenschetst. Abraham verklaart, dat hij een vreem
deling en bijwoner is; maar hij bouwt Gode een altaar, 
als hij komt in het land, dat God hem gegeven had, 
maar waar hij geen voetstap bezat; hij had niets dan 
zijne tent en zijn altaar. Hij stelt zijne tent op, en bouwt 
zijn altaar daar, waar hij woont. Hij faalt, en zonder 
God te raadplegen gaat hij af naar Egypte. God behoedt 
hem, maar Abraham heeft geen altaar van het vertrek 
uit het land Kanaan af tot aan zijne terugkomst daarin. 
De belofte wordt hem gegeven, dat zijn zaad zou verme
nigvuldigd worden (Israël), aan wien het land in erfe
lijke bezitting zou gegeven worden; voorts zouden alle 
geslachten der aarde in hem gezegend worden. Nadat de 
zoon, in wien de beloften vervuld waren, aan God ge
offerd is , en hij weder, als uit den dood opgestaan, is 
terug ontvangen, wordt de belofte van de zegening aller 
geslachten bevestigd aan het zaad — namelijk aan Chris
tus, (vergel. Gal. I I I : 16.) De beloften zijn zonder voor
waarde: er is sprake van het raadsbesluit Gods. Israël 
zal er in de laatste dagen van genieten; de Christenen 
(om niet te spreken van de openbaringen en van de vol
brachte feiten, die van oneindig gewicht zijn) genieten 
er nu reeds van. Sara heeft „het zaad" naar het vleesch 
gewild, vóór den tijd. Maar het moest alles naar de be
lofte zijn: dat is genade, geloof en hoop; want toen was 
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nog niets volbracht; wat altijd waar blijft met betrek
king tot de heerlijkheid, behalve wat den persoon van 
Christus aangaat. God was nochtans de God van Abra
ham, Izaak en Jakob, medeërfgenamen van dezelfde be
lofte. In Izaak hebben wij het beeld van de betrekking 
tusschen Christus en de Gemeente; in Jakob dalen wij 
af tot de sfeer van het aardsche volk. 

Daarna, toen Jakob in Egypte was gekomen, wordt 
het volk onderworpen aan het juk der slavernij, aan de 
wreede dienstbaarheid der Egyptenaren, zooals wij aan 
de zonde in het vleesch. Dit voert een ander beginsel in 
van groot gewicht, namelijk dat der verlossing, vergezeld 
van nog een andere waarheid, — een volk van God op 
de aarde, een volk, waar God in het midden woonde. 
(Exod. 111:7, 8; V I : 1—8; XXIX: 45, 46.) Het is de 
vrije genade, die aan de ellende van het volk gedenkt, 
en het geroep der kinderen Israëls hoort. Maar Israël 
was in de zonde even zoo goed als de Egyptenaars; hoe 
kon God ze verlossen? Hij heeft een losprijs gevonden; 
het bloed van het paaschlam, beeld van Christus, wordt 
door het geloof op den bovendorpel en de twee zijposten 
der deuren gestreken, en God, die met het oordeel treft, 
„gaat voorbij" het volk, dat door het bloed beveiligd is. 
Israël eet van het lam, dat geofferd was, en dat hem 
voor het oordeel bewaard had; hij eet het met bittere 
saus en ongezuurde brooden, met de bitterheid der ver
ootmoediging en de waarheid in het hart, de lendenen 
opgeschort, den staf in de hand, de schoenen aan de 
voeten; hij verlaat Egypte met haast. Daarna aan de zee 
gekomen, wordt het volk verlost. „Vreest niet, staat 
vast, en ziet het heil des Heeren." De macht van Egypte 
bezwijkt onder het voltrokken oordeel; Israël is buiten 
Egypte, verlost en tot God gebracht; de verlossing is 
volkomen, het volk zal voor eeuwig de Egyptenaren niet 
terugzien. (Exod. XIV—XV.) 

Er was ook een leven, waar God voor gezorgd heeft: 
Israël heeft het bittere water des doods moeten drinken 
(dat is Mara), welke dood Christus voor ons in werke-
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lijkheid heeft ondergaan; het volk is met het manna 
(Christus) gevoed geworden; en met het water uit de 
rots gedrenkt, dat is de Geest Gods; en het is van Boven 
in den strijd ondersteund. Maar alles is genade; God 
handelt in genade, en wordt verheerlijkt daar, waar de 
mensch faalt. Daarna is de mensch bij God, want de 
verlossing brengt ons tot God; (Exod. X I X : 4.) de reis, 
onder de leiding der genade, om er te komen, wordt er 
in hare groote beginselen aan toegevoegd. De sabbat 
wordt ingesteld; het verloste volk had deel aan de rust 
van God; dit gaat te zamen met het manna, Christus, 
— evenals de strijd met het water uit den rotssteen. 

Eenige verzen uit het vijftiende hoofdstuk van Exodus 
vragen hier onze aandacht. Wij vinden er eenerzij ds: „Gij 
leiddet door uwe weldadigheid dit volk, dat Gij verlost 
hebt; Gij voert hen zachtkens door Uwe sterkte tot de 
liefelijke woning Uwer heiligheid;" (vs. 13.) maar ander
zijds lezen wij in vs. 17: „Gij zult hen inbrengen, en plan
ten op den berg Uwer erfenis, ter plaatse, welke Gij, o 
Heer! gemaakt hebt tot Uwe woning..."; hetgeen beteekent, 
dat de zonen Israëls tot God zelf zijn gebracht; hun ver
lossing is volkomen; maar zij moesten ook ingeleid wor
den in het beloofde erfdeel. De lezer zal opmerken, dat 
er geen sprake is van de woestijn, noch in Exod. I I I , 
noch in Exod. VI , noch hier, Exod. XV : 1—21; de woes
tijn is niet noodig, daar het verlossingswerk volkomen is. 
De moordenaar was geschikt om met Christus in het 
paradijs te zijn, en wij zijn het ook, Kol. 1:12. De 
woestijn maakt geen deel uit van de raadsbesluiten Gods, 
die, wat ons betreft, betrekking hebben op de verlossing 
en de erfenis; de woestijn maakt een deel uit van de 
wegen Gods. Zie Deut. V I I I : 2 en 3 , enz. God beproeft 
ons, opdat wij onszelven leeren kennen, en opdat wij 
God leeren kennen. Zij, die belijden, worden op de proef 
gesteld op grond van een volbrachte verlossing: indien 
zij het leven niet hebben, vallen zij onderweg, terwijl 
de ware geloovigen volharden tot het einde toe. Vervol
gens wordt de toestand van het volk op de proef gesteld, 
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en zij worden gekastijd. (Deut. V I I I : 5 , 15, 16.) In dien 
toestand is men in beginsel onder de wet; daar gaat het 
om hetgeen wij voor God zijn met betrekking tot zijne 
regeering; doch het is onder den staf van het priester
schap, dat wij voortgeleid worden. (De dood van Aaron 
besluit dit gedeelte van het type; daarna is „de roode 
vaars" een bijzondere voorziening voor de zonden, die 
ons aankleven in de woestijn.) Anders is het, wanneer 
er sprake is van de rechtvaardigmaking; alsdan aan het 
einde der woestijn, van ons leven van beproeving hier 
beneden, wordt er gezegd: „Te dezer tijd (aan het einde 
der woestijn) zal van Jakob gezegd worden, en van Israël: 
„wat heeft God gewrocht?" Zoolang zij in de woestijn 
waren, was de vraag: „wat heeft Israël gedaan?" 

Zooals de Koode Zee een beeld is van den dood van 
Christus voor ons, is de Jordaan dat van onzen dood 
met Hem; daarna komt onze strijd, als leger van God, 
met de geestelijke boosheden in de lucht. Eerst komt 
Gilgal, de toepassing van ons gestorven zijn met Christus 
op den toestand onzer ziel in de bijzonderheden der prak
tijk. De legerplaats was altijd te Gilgal; de herinnering 
aan onze vereenzelviging met Christus in den dood, door 
het geloof, in de Jordaan is te Gilgal; daarna wordt 
het manna, spijze voor de woestijn, gelegen in een Chris
tus op aarde, vervangen door het overjarige koren des 
lands, een hemelschen Christus, en de Vorst van het 
leger des Heeren treedt op den voorgrond. 

De goede uitslag in den krijg en de zegening in de 
woestijn hingen af van den toestand dergenen, die aan 
God zelf verbonden waren; Hij zegende, maar Hij re
geerde tevens te midden van zijn volk. De beide zaken, 
woestijn en krijg, — een krijg dien Israël voert, als 
leger des Heeren, — vallen niet op hetzelfde oogenblik 
te zamen, maar komen toch voor gedurende denzelfden 
loop van het menschelijke leven. Het heil, de verlossing, 
is bij de Eoode Zee; de proefondervindelijke vrijmaking 
is bij de Jordaan. De staf sloeg de zee; en er was geen 
zee meer, dan alleen als beschutting voor het volk. De 
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ark is in de Jordaan gebleven, totdat allen voorbij 
waren getrokken. 

Het is goed hier op te merken, dat de voorwaarden 
en het „indien" geen betrekking hebben op de behoudenis, 
maar op de reis door de woestijn; vervolgens is er voor 
hen, die het geloof en het leven hebben, met het „indien" 
de belofte van tot aan het einde bewaard te blijven; zoo
dat er voor het geloof geen onzekerheid is ; maar het 
gaat om een ondervindelijke betrekking met een levenden 
God en niet om een volbracht werk. 

Historisch heeft Israël, op Sinaï, de belofte aangenomen, 
op voorwaarde van hun eigen gehoorzaamheid. Dat is het 
eerste verbond, door tusschenkomst van een middelaar 
gesloten, hetgeen twee partijen veronderstelt; het genot 
van de uitwerking der belofte had niet meer zekerheid 
dan de zwakste der twee partijen aanbood, daar het 
afhing van de getrouwheid zoowel van den mensch als 
van God; en toen werd, zelfs voordat Mozes van den 
berg afkwam, het gouden kalf gemaakt. Het nieuwe ver
bond zal met Israël en Juda gesloten worden, evenals 
het oude, wanneer de Heer zal terugkomen, de zonden 
vergevende om ze niet meer te gedenken, en zijn werk 
volbrengende door zijne wet te schrijven in de harten en 
niet meer op steenen tafelen. Maar het feit, dat het volk, 
op Sinaï, heeft aangenomen de zegening te ontvangen 
op voorwaarde van voorafgaande gehoorzaamheid, is van 
zeer groote beteekenis; het veranderde en verzwaarde den 
aard der zonde, doordien niet alleen de dingen op zich-
zelve slecht waren, maar zij tevens overtreding werden 
van de wet, die het gezag Gods uitdrukkelijk vastknoopte 
aan de verplichting der verbintenissen, waarvan zij de 
schending verbood. De verbintenissen en de verplichting 
bestonden reeds; maar de wet maakte van de schending 
dezer verplichting een bepaalde overtreding van den uit-
drukkelijken wil Gods; onder haar gold het niet alleen 
de menschelijke gerechtigheid, maar het gezag Gods. Het 
laatste gebod: „Gij zult niet begeeren. . ." , wij hebben 
het reeds gezegd, had geen betrekking op de zonde zelf 
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in het vleesch, maar op hare eerste bewegingen , en deed 
aan een ziel, uit God geboren, den wortel der zonde in 
het vleesch ontdekken. Indien alles volbracht werd, was 
het nog niets anders dan menschelijke gerechtigheid. 

Een andere groote waarheid, reeds vroeger vermeld, 
werd nu vervuld bevonden, namelijk het wonen van God 
hier beneden te midden van zijn volk. God had zijn troon 
in het midden van Israël gesteld. Twee zaken vloeiden 
hieruit voort: De rechtstreeksche regeering van God, door 
het geloof gekend als den God der geheele aarde; voorts 
naderde men daar tot God, want God openbaarde zich 
niet; Hij was achter het voorhangsel verborgen. Daar 
bracht men de offeranden; al wat met de godsdienst in 
betrekking stond of tot de eeredienst voor God behoorde, 
(ten minste die van het volk) verwezenlijkte en veree-
nigde zich daar. Daar reinigde men de woning Gods 
jaarlijks; daar werden de zonden uitgewischt door offe
randen, die beelden waren van het offer, Christus. Tevens 
was de tabernakel de afbeelding der hemelsche dingen; 
alleen was het voorhangsel, dat den ingang van het Hei
lige der Heiligen sloot, nog niet gescheurd; de mensch 
mocht niet in het Heilige der Heiligen binnentreden, 
behalve eens in het jaar de hoogepriester. Zoo was de 
toestand van het volk. Het had de wet aangenomen als 
van nu af de voorwaarde van de vervulling der beloften; 
de tegenwoordigheid Gods was in het midden des volks; 
maar ontoegankelijk achter het voorhangsel; en de regee
ring Gods werd uitgeoefend te midden en ten gunste van 
het volk. De tabernakel en al zijne instellingen waren 
echter slechts de schaduw en niet het wezen der zaken; 
daarom vindt men in den brief aan de Hebreërs meer 
tegenstellingen dan vergelijkingen. Merken wij in het 
voorbijgaan op de genade en de lankmoedigheid van God 
in Zijne wegen met Zijn volk. Was het volk in slavernij ? 
Ziedaar God als verlosser. Moest het volk als vreemdeling 
in de woestijn dwalen? God woonde ook in het midden 
van hen in een tent. Moest er in Kanaan strijd gevoerd 
worden? Ziedaar God met het ontbloote zwaard als aan-
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voerder van het leger van Jehovah. Was het volk in 
vrede in Kanaan gevestigd? God laat zich een woning 
bouwen als der koningen paleizen. 

De reis door de woestijn volbracht zijnde, moeten wij 
enkele woorden zeggen over Deuteronomium, dat een 
boek op zichzelf is , en dat ons de gelegenheid zal geven 
den aard van al de vijf boeken van Mozes te leeren ken
nen; maar mijne opmerkingen zullen kort zijn. 

Genesis legt de grondslagen, en bevat al de groote be
ginselen der betrekkingen van den mensch met God: de 
schepping, Satan, den val, het offer, de afzondering der 
heiligen van de wereld; het oordeel van de wereld; de 
regeering, die het kwaad moet beteugelen; de roeping van 
God, toen de afgoderij ontstond; de beloften; het zaad 
Gods; de geloovigen als vreemdelingen en bijwoners, maar 
met een geregelde eeredienst — overigens geen gods
dienstige instellingen; daarna de opstanding in Izaak; do 
Joden, het aardsche volk, voorgesteld in Jakob. 

In Exodus hebben wij de verlossing, de wet, den taber
nakel , een volk van God, de tegenwoordigheid Gods op 
zijnen troon op de aarde, het Oude Verbond, het Pries
terschap. 

In Levitikus de bijzonderheden der offeranden, de rein
heid naar de wet, in het bijzonder wat de melaatschheid 
betreft; den grooten verzoendag, de feesten, het sabbat
jaar, en het jubeljaar, waarin ieder zijn erfdeel terug
kreeg, de profetische bedreigingen in geval van over
treding. 

In Numeri: de telling van het volk, de afzondering 
der Levieten, de wet der ijvering, het Nazireërschap, 
de geschiedenis van den doortocht der woestijn onder de 
leiding van de wolk en onder het priesterschap, en tege
lijk met de geschiedenis van de leiding der kinderen 
Israëls gedurende dien doortocht de roode vaars; het volk, 
op twee mannen en de kleine kinderen na, sterft in de 
woestijn; het oordeel Gods wordt naar het beginsel van 
zijne oneindige genade door Bileam uitgesproken. Men 
vindt tevens in dit boek de bijzonderheden der offers voor 
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de feestdagen en in het bijzonder voor het feest der Loof
hutten , de geloften, het inbezitnemen van het land aan 
de overzijde der Jordaan, de koperen slang; het erfdeel 
der Levieten, en de Vrijsteden. 

Hoewel nu in al deze boeken geschiedenis wordt mede
gedeeld, is echter de geschiedenis zelve, en zijn niet 
alleen de plechtigheden en ceremoniën, typen van gees
telijke zaken. „Deze dingen zijn geschied ons tot voor
beelden ," zegt Paulus, „en zijn beschreven tot waarschu
wing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen 
zijn." (1 Kor. X : 1 —13.) Wij hebben geen enkel bewijs, 
dat, behalve Lev. VIII en IX , een enkel offer gebracht 
is in de woestijn dan alleen aan Moloch en aan Remphan. 

Het boek Deuteronomium heeft een bijzondere plaats: 
het veronderstelt, dat het volk in het land is; herinnert 
aan het volk zijne ongehoorzaamheid, en dringt op ge
hoorzaamheid aan: zijn doel is het volk aan den Heer 
verbonden te houden. Een plaats zou in het land aange
wezen worden, waar de ark en de dienst zouden zijn, 
waar al de feesten zouden gevierd worden, waar al de 
offeranden en de tienden zouden gebracht worden, behalve 
wat men in het derde jaar aan den Leviet gaf ter plaatse, 
waar hij woonde. *) Er wordt bijna geen melding ge
maakt van de priesters; het is het volk in rechtstreeksche 
verbinding met God; de zegen zou op de gehoorzaamheid 
rusten, en het oordeel op de ongehoorzaamheid. Het boek 
eindigt met een profetisch lied, dat den afval van het 
volk en het oordeel Gods voorstelt, een oordeel, dat komen 
zou over de volken, die Israël zouden onderdrukken. — 
In Exodus en Levitikus is er sprake van het naderen tot 
God, hier in Deuteronomium van het genieten der zege
ningen des Heeren, en wel in den geest der genade tegen
over hen, die in nood zouden zijn, als rechtstreeks onder 
de hand des Heeren, en trouw de wet, die Hij gegeven 
had, onderhoudende. Vele inzettingen aangaande de fees
ten en de vrijsteden worden er herhaald; maar wat het 
boek kenmerkt, is een volk zonder koning, zonder pro-

*) Men zal dit als geschiedenis vinden in de Apocryfe boeken. (Tobia 1: 6.) 
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feet, (ofschoon de priesters wel genoemd worden, treden 
zij toch weinig op den voorgrond) in het bezit gesteld 
van het land, om den Heer, die het hun gegeven had, 
te dienen. Toch heeft God, als het noodig was, omstreeks 
den tijd, waarover dit boek handelt, buitengewone men-
schen verwekt, om de zaken des volks te herstellen, 
toen het door zijne zonden in verval was; maar het was 
toch voornamelijk de Heer en zijn volk. 

In het boek Jozua wordt ons het inbezitnemen van 
Kanaan verhaald. De verantwoordelijkheid des volks wordt 
op den voorgrond gesteld, maar over het geheel is God 
met hen, en geen enkele vijand heeft in den krijg tegen 
hen stand kunnen houden. God was met Jozua, zoolang 
hij leefde, en ook nog gedurende het leven dergenen-, 
die ooggetuigen waren geweest van de wonderlijke daden 
des Heeren. Maar spoedig daarna, (in de Richteren) is 
het volk tot afgoderij vervallen; daar zij de volken, waar
over God het oordeel door middel van Israël uitoefende, 
niet hadden uitgeroeid, leerden zij hunne slechte en af
godische wegen, en het volk viel onder het oordeel Gods, 
en werd in de handen van verscheidene tyrannen en 
onderdrukkers overgeleverd. God verwekte een richter, 
en er was verlichting en zegen gedurende het leven van 
den richter; maar na zijnen dood verviel het volk weder 
in dezelfde ongehoorzaamheid, en werd weder aan zijne 
vijanden overgeleverd. Eindelijk ten tijde van Samuël 
wordt de ark genomen, en de betrekkingen van Israël 
met God, op den grondslag van zijne eigene verantwoor
delijkheid, zijn ten einde. God echter vervolgt zijne we
gen, en het wegvoeren van de ark wordt de aanleiding 
om die wegen in het licht te stellen. Christus is er het 
middelpunt van; Hij is Profeet, Priester en Koning. — 
De hoogepriester was het aanrakingspunt tusschen het 
verantwoordelijke volk en God; de ark de plaats, waar 
die band werd onderhouden; maar de ark was genomen. 
Voortaan geen verzoendag meer; geen troon van God 
meer in het midden des volks; geen bloedstorting meer 
naar de orde van het huis Gods! Waar was Hij , die zijn 
zetel had tusschen de Cherubim ? Door zijne groote macht 
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heeft Hij den afgod geslagen; maar niet in Israël, wel 
bij de Filistijnen gebeurde dat. Alles was voor Israël ge
ëindigd, wat zijne verantwoordelijkheid betrof; maar aan 
Gods almacht en aan zijne groote goedheid konden geen 
perken gesteld worden. Door een profeet treedt Hij 
tusschenbeide; Hij verwekt Samuël, zooals hij vroeger 
het volk uit Egypte had laten optrekken vóórdat de ark 
er was. De profeet, door God in zijne vrijmacht gezon
den , is de band tusschen het volk en God. God zelf was 
Koning in Israël; maar het volk wilde gelijk zijn aan 
de heidenen, en wilde wandelen in aanschouwen, niet 
door het geloof, en stelde voor zich een menschelijken 
koning, Saul. Over het algemeen is deze voorspoedig; 
maar om zijne ongehoorzaamheid (die ook die van Israël 
was) door God verlaten, valt hij door de handen der 
vijanden, tot wier verdelging hij verwekt was. Nochtans 
wilde God, met het oog op Christus, een koning hebben, 
en David werd die koning. De priester, de profeet en de 
koning openbaren Gods gedachten aangaande den Gezalfde. 
De zoon van David echter, hoe gezegend hij ook was, 
faalde, gelijk altijd geschied is , en het rijk werd ver
deeld. (Wordt vervolgd.) 

Een woord over „Bidden." 
„Al wat gij den Vader bidden zult in 

„mijnen naam, dat zal Hij u geven." 
Joh. XVI : 23. 

Wij vragen den Vader als dezulken, die in onmiddel
lijke betrekking tot Hem zijn gebracht, en in den naam 
van Hem, door Wien wij aldus in betrekking tot den 
Yader staan. Welk ander recht zou ik hebben om tot 
God te gaan ? 

Er wordt dikwijls gefaald in het rechtstreeksche gaan 
tot den Vader. Het geschiedt in Christus' naam, doch 
men gaat niet in Christus' naam in den geest des zoon-
schaps, maar tot Christus, als kon men niet tot den 
Vader gaan, zooals Martha, die zeide: „Al wat G I J 
van God begeeren zult, zal Hij tr geven." Dit nu is in 
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't geheel niet de plaats, waar Christus ons hier stelt. 
„Z>e Vader zelf heeft u lief." Natuurlijk om Christus wil; 
maar Hrj-zelf heeft ons lief, zoodat wij met alle vrijmoe
digheid tot Hem naderen kunnen. 

Ook wordt er van de woorden: „In dien dag zult gij 
mij niets vragen," een zeer verkeerd gebruik gemaakt, 
als mocht men niet vragen of bidden tot Christus zelf. 
Zij hadden geenszins tot Hem te komen, gelijk Martha, 
die zeide: „Ik weet, dat al wat gij van God begeeren 
zult, God het u zal geven," want de Heer bedoelt: „Komt 
gij zelven tot den Vader, en vraagt mij niet om voor u 
te gaan." Doch in alles, wat betrekking heeft op de 
bediening van de dingen hier beneden, die Jezus als 
Heer aangaan, bidt de Christen tot den Heer Jezus. Als 
kind en zoon ga ik tot den Vader; maar in de dingen 
betreffende de dienst van Christus ga ik tot Christus, 
en niet tot den Vader. Ben ik een kind, dan ga ik tot 
den Vader; maar heb ik te doen met de bediening in de 
gemeente, dan ga ik tot den Heer. Het is een kenmerk 
van een Christen, dat hij den naam des Heeren Jezus 
aanroept. Zie het voorbeeld van Stéfanus, en hoe Paulus 
driemaal den Heer gebeden heeft. 

Den Geest kan men eigenlijk niet aanspreken, om 
geen andere reden dan dat Hij in mij is , en Hij dus 
Zichzelven niet aanspreken kan. Hij is de Werker in 
ons, om ons in het bidden te ondersteunen, want door 
éénen Geest hebben wij den toegang tot den Vader. Het 
verraadt onkunde, als men dat lied zingt: „Kom, Heiige 
Geest," enz. God rekent iemand een woord niet tot zonde, 
maar het is onwetendheid. Er zijn godvruchtige mannen, 
die gebeden hebben om een uitstorting van den Heiligen 
Geest, doch dit was een verkeerd begrip. Op den Pink
sterdag heeft die uitstorting plaats gehad. Wat zij bedoel
den was goed, als zij namelijk ernstig begeerden, dat de 
Heilige Geest overvloediger zou werken; doch de uit
drukking is verkeerd, en een bewijs van het niet verstaan 
der heerlijke waarheid, dat de Heilige Geest uitgestort 
is en in de gemeente woont. 
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Correspondentie. 
22. A. K. te Aardenburg vraagt: „"Wat beteekent „voor de 

dooden gedoopt worden?" 1 Kor. XV : 29. 
Men denke aan een leger, dat in slagorde geschaard is. De 

vijandelijke pijlen maaien gansche rijen soldaten weg; doch 
gedurig komen er nieuwe rijen voor de gesneuvelden in de plaats. 
Zoo werden er door de vervolgingen honderde Christenen weg
genomen; doch gedurig kwamen er weer nieuwe voor hen in 
de plaats. Die bekeerd werden en zich dan lieten doopen, namen 
dus, om zoo te zeggen, de plaats der terdoodgebrachten in, en 
alzoo kon er van hen gezegd worden, dat zij zich voor, d. i. in 
plaats van, de dooden, lieten doopen. Welk een dwaasheid zou 
dit zijn, indien de dooden niet opgewekt worden! Door den 
doop de plaats dier martelaren in te nemen, in het vooruitzicht 
weldra eveneens gedood te worden, welk een dwaasheid, indien 
de dooden niet opgewekt worden! 

23. H. v. d. W. te Boskoop vraagt, naar aanleiding van 
Exodus XIV : 22, of de Israëlieten in de Roode Zee zijn in
gegaan , toen de weg geheel open was. 

Mij dunkt van ja. Wij lezen: „Toen Mozes zijne hand uit
strekte over de zee, zoo deed de Heer de zee weggaan door 
een sterken oostewind, dien ganschen nacht, en maakte de zee 
droog en de wateren werden gekliefd; en de kinderen Israëls 
zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge; en de 
wateren waren hun een muur aan hunne rechter- en aan hunne 
linkerhand." Zij zagen dus den weg door de zee geheel open 
voor zich. Bij de doortocht door de Jordaan was zulks geheel 
anders. Toen gingen de wateren niet vaneen, totdat de voet
zolen der priesters zich in liet water gesteld hadden. Als voor
beeld is dit zeer belangrijk. Door Jezus' dood en opstanding 
zijn wij voorgoed aan de macht des satans en der wereld ont
rukt. Onze oude mensch is met Hem gekruisigd, en wij zijn 
der zonde en der wereld gestorven, en nieuwe schepselen ge
worden in Christus Jezus. Doch om onze hemelsche voorrechten 
en zegeningen te kunnen genieten, moeten wij in het geloof 
deze plaats innemen, en ons der zonde voor dood en der wereld 
voor gekruisigd houden, zoodat wij met Paulus zeggen kunnen: 
„Ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij." 

24. F. D. te Heeg vraagt: „In den Bode des heils, 23e jaarg., 
blz. 28 schrijft J . N. D. : „Sedert den Pinksterdag behoorde het 
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nieuwe leven niet te bestaan zonder den Heiligen Geest; doch 
ik was zelf zeven jaar bekeerd zonder den Heiligen Geest te 
bezitten, en ik ken iemand, die dertig jaar in dat geval ver
keerde." Is deze uitdrukking volgens de Schrift?" 

Wanneer gij onder bekeering verstaat, wat de Schrift er 
onder verstaat, dan is het hier gezegde geheel in overeenstem
ming met de waarheid. Bekeerd is iemand, die zich als zondaar 
heeft leeren kennen, die zichzelven oordeelt voor God, en zich 
afkeerende van de afgoden de toevlucht neemt tot den Heer. 
Indien zoo iemand direct tot Jezus gebracht wordt, en leert 
gelooven in Hem en aan zijn volbracht werk, dan ontvangt hij 
den Heiligen Geest, en roept: Abba, Vader. Hij heeft door dien 
Geest de zekerheid zijner verlossing en het bewustzijn een kind 
van God geworden te zijn. Wie deze zekerheid nog niet heeft, 
en God niet als Vader durft aanroepen, heeft den Heiligen 
Geest niet in zich wonende. (Zie Eom. V I I I : 15.) 

Vóór den Pinksterdag waren er duizende bekeerde, uit God 
geboren menschen op aarde, die evenwel den Heiligen Geest 
niet in zich hadden, omdat de Heilige Geest nog niet was, 
aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was. (Joh. V I I : 39.) En 
na den Pinksterdag moest iedere bekeerde ziel met Jezus en 
zijn werk bekend gemaakt worden om de gave des Heiligen 
Geestes te kunnen ontvangen. Denk maar aan den kamerling, 
aan Cornelius en aan de discipelen te Efeze in Hand. XIX. 
Deze allen waren bekeerde menschen, maar moesten, om zalig 
te worden en den Heiligen Geest te ontvangen, met Jezus bekend 
gemaakt en verbonden worden; en de Heer zorgde er voor, dat 
hun het evangelie werd gepredikt. Sedert den Pinksterdag be
hoorde dus het nieuwe leven niet te bestaan zonder den Heiligen 
Geest. Daar evenwel later, en ook in onze dagen, de waarheid 
zoo zeer verduisterd, en het evangelie van Christus niet meer 
in zijne eenvoudigheid en zuiverheid gepredikt werd, zijn er 
honderde bekeerde zielen, die van Hem en zijn werk niets 
weten, die onder de wet leven, die daarom geen vrede, en geen 
zekerheid hebben, die God als Vader niet durven aanspreken, 
en in wie dus de Heilige Geest niet woont. „Waar de Geest 
des Heeren is , daar is vrijheid." 

Ik behoef hierbij niet op te merken, dat ik spreek over de 
inwoning des Geestes, en niet over zijne werking in de zielen; 
want de bekeering is van het eerste oogenblik af Zijn werk. 
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Inleiding tot de kennis der Heilige Schrift. 

(Vervolg van bladz. 81.) 

Er vallen eenige opmerkingen te maken over het ko
ningschap zelf. Het koningschap is eigenlijk de macht in 
uitoefening, en (in het Koninkrijk Gods) de macht van 
God, de koning, die van Godswege in Israël regeert, 
de tusschenkomst van God in zijne macht. Wij hebben 
den handel en wandel van den mensch in verantwoorde
lijkheid gehad, onder het priesterschap; en daarnaast den 
profeet, die van Godswege door het woord werkte; dit 
was reeds de genade; maar nu vereenigt de macht zich 
met de genade om de bedoelingen Gods te vervullen. God 
had zich wel op de valsche goden kunnen wreken zonder 
den mensch; maar Hij wilde in den mensch regeeren; 
dit is de derde karaktertrek van Christus. Als Vredevorst 
is Salomo wel een voorafschaduwing van den Heer; maar 
de uitoefening van zijne macht vertoont zich kenmerkend 
in den lijdenden en verlossenden David; dit zal ook het 
middel zijn in de laatste dagen om Israël te herstellen. 
In Ps. LXXII vinden wij den koning en den zoon des 
konings. David brengt dus de ark van Kirjath-Jearim 
terug, maar plaatst die niet meer in den tabernakel, 
waar de uiterlijke vorm der dienst was, maar op den 
berg Sion, dien God gekozen had om de zetel des 
koninknjks te zijn. (Zie Ps. CXXXII; 2 Sam. VII ; 
I Kron. X V I : 34.) En toen voor de eerste maal, (omdat 
het nu de genade was, en de genade in macht uitge
oefend,) hief David het lied aan: „Zijne goedertierenheid 
is in eeuwigheid." Men heeft dit lied nog eens onder 
Nehemia gezongen, toen er een treffende aanleiding be
stond om zulks te doen; en men hoort het reeds als 
lied voor de laatste dagen in de Pss. CVI, CVII, CXVIII , 
CXXXVI. Ofschoon het koningschap historisch nu werd 
XXIX 6 
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geplaatst onder de verantwoordelijkheid, was het groote 
en onwankelbare beginsel gevestigd der genade, in kracht 
werkende, — de onveranderlijke goedheid Gods ten op
zichte van Israël in den persoon van Christus: ,,Zijne 
goedertierenheid is in der eeuwigheid." 

Aan David was de belofte gedaan van een zaad en 
een huis, dat bestendig zou zijn. (2 Sam. VII : 12—16; 
1 Kron. XVII : 11—14.) De Christus, ware Zoon van 
David, heeft een door God bepaalde plaats, ofschoon voor 
het oogenblik het huis Davids onder de verantwoorde
lijkheid stond, en het dadelijk daarin gefaald heeft. (Verg. 
2 Sam. X X I I I : 5 en Hebr. X I I : 18—22.) De tempel op 
den berg Moria gebouwd, ofschoon het huis Gods, had 
die belofte van eeuwig te bestaan niet. 

Jozua, met den dood te Gilgal beginnende, stelt ons 
de geestelijke macht van Christus voor, hoofd en leids
man van zijn volk; de Richteren toonen ons den val van 
het volk aan, maar ook de tusschenkomst van God in 
genade; daarna komt Samuël, de laatste der richters; en 
ten slotte het koningschap. Israël, namelijk de tien stam
men, heeft spoedig den Heer verlaten, hoewel zich op 
zijnen naam beroemende; Juda is minder spoedig afge
weken. Dit is de geschiedenis, die ons wordt medege
deeld in de boeken der Koningen en der Kronijken, dit 
laatste geschreven of ten minste geëindigd na den terug
keer van Babyion. Het boek der Koningen is eigenlijk 
(na de verdeeling des rijks) de geschiedenis van Israël, 
die van de tusschenkomst des Heeren, door middel van 
Elia en Elisa; alleen wordt de geschiedenis van Juda 
voortgezet tot aan de ballingschap; de Kronijken bevat
ten de geschiedenis van het geslacht van David. 

Israël heeft zich van den tempel afgescheiden, dus 
ook van den Heer, door de instelling der dienst van de 
gouden kalveren. De verantwoordelijkheid is aan het ko-
ningsambt verbonden, maar Israël is nooit uit zijne 
valsche positie gekomen. En voor Israël én voor Juda 
is dit tijdperk echter gekenmerkt door van God gezonden 
profeten. God heeft aan de getrouwen in Israël gedacht, 
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toen de profeet er geen meer vond: treffende getuigenis 
van zijne genade! Hoo groot de profeet ook was, die 
niet eens den dood onderging, heeft God er zeven dui
zend gekend, daar waar Elia niemand dan zichzelf vond. 
Maar de profeten in Israël en zij, die in Juda getuigden, 
hadden zeer onderscheiden kenmerken. Een groot gedeelte 
van het boek der Koningen verhaalt ons de geschiedenis 
van Elia en Elisa; hun getuigenis betrof de rechten des 
Heeren te midden van een afvallig volk, en diende om 
in de harten der getrouwen, die in het midden des volks 
verborgen waren, het geloof staande te houden in Den
gene, die door het volk verlaten was geworden. 

Er was geen getuigenis aangaande den toekomenden 
Messias *), noch aangaande de wegen Gods in het alge
meen; maar er waren wonderen, die men niet bij de 
profeten van Juda vindt, (behalve een teeken aan Hiskia 
gegeven,) omdat in Juda de belijdenis van de dienst des 
Heeren altijd nog bestond. Elia en Elisa handhaafden in 
hunne personen de getuigenis des Heeren te midden van 
een afvallig volk; en gelijk Mozes, toen hij ze vestigde, 
deden zij wonderen om persoonlijk die getuigenis te onder
houden. De profeten in Juda drongen op de getrouwheid 
aan te midden van een volk, dat beleed den waren God 
te dienen en zijnen tempel te bezitten, en moedigden 
het geloof persoonlijk aan; niet door wonderen, die uit
drukken, dat de Heer machtig was; maar door de be
lofte, aan het volk gegeven, naar de liefde Gods en zijne 
getrouwheid, die niet kunnen falen. 

Israël is verloren geraakt onder de volken, door de 

*) Ik twijfel niet, of wij hebben voor het geestelijk oog een ver
borgen getuigenis in de volgende personen: Elia plaatst, als het 
ware, de geschonden wet weder in de handen des Heeren in Horeb; 
daarna volgt hij iederen stap van Israël: Gilgal, waar hij voor God 
is afgezonderd; Bethel, plaats der belofte aan Jakob voor deze aarde; 
dan Jericho, plaat3 der vervloeking; dan de Jordaan of de dood; 
en Elia vaart ten hemel op. Vandaar gaat Elisa door den dood terug, 
en vangt zijn dienstwerk aan. Maar de wonderen van Elia zijn ten 
oordeel; die van Elisa, behalve het tweede, zijn wonderen van goed
heid en genade. 
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Assyriërs gevankelijk weggevoerd, maar niet voor altijd, 
(de Messias, als Hij terugkomt, zal hen weder vinden,) 
terwijl de openbare wegen Gods voortgezet zijn geworden 
in Juda. De bediening der profeten is doorgegaan, tot
dat, zooals Jeremia zegt, er geen redmiddel was, dat is 
tot aan de Babylonische ballingschap, en zelfs daarna. 
Maar de Babylonische ballingschap had ten opzichte van 
de aarde een groote beteekenis: De troon Gods hield op 
te staan op de aarde; de tijd der volken, der macht van 
de dieren van Daniël, was aangevangen, en zal voort 
blijven gaan, totdat het laatste dier zal vernietigd zijn 
door de macht des Heeren Jezus bij zijne komst. Alleen 
moest de Christus hun voorgesteld worden als Koning: 
dat is de geschiedenis des Evangelies met betrekking tot 
de Joden, van toen af zwervende op de aarde, maar 
hebbende aan zich het teeken Gods, waardoor zij, zonder 
als de tien stammen onder de volken verloren te zijn, 
bewaard blijven voor de tijden van zegening, die hen — 
een overblijfsel van hen ten minste — wachten, als zij 
zich bekeeren, en Hem zullen zien, dien zij doorstoken 
hebben. De uitdrukkingen: „de God des hemels" en: „de 
God der gansche aarde", worden nimmer in de profetie 
verward. De geschiedenis van Israël onder het Oude Ver
bond, waaronder de zegen afhing van de gehoorzaamheid 
des menschen was geëindigd; maar de belofte bleef nog, 
de belofte van den Messias en van het Nieuwe Verbond. 

God nu had in zijne goedheid aan Cyrus, die zich aan 
de grove afgoderij van Babyion niet had overgegeven, en 
die een afkeer had van de afgoden, in het hart gegeven 
om ten minste een overblijfsel van de Joden naar het 
land der belofte te laten wederkeeren, en zelfs om mede 
te helpen tot het herstellen van den tempel van den 
waren God en zijne dienst. Daar is de beloofde Messias 
op zijnen tijd verschenen, maar tot nog veel heerlijker 
doel, dan alleen om der Joden Messias te zijn, terwijl 
de mensch tevens op een laatste proef gesteld werd. In 
vernedering gekomen, om den mensch zoo dicht mogelijk 
te naderen; door zijne woorden en werken bewijzende, 
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wie Hij was, namelijk boven allen verheven, maar vol 
goedheid en genade jegens den mensch, voor een iegelijk 
toegankelijk, al de uitwerkselen der zonde te niet doende, 
kwam Hij in aanraking met de zonde zelve, die in haar 
ware karakter in den mensch openbaar werd, daar deze 
God, die aldus tegenwoordig was, verwierp. 

De mensch dan, door den vijand in zijne onschuld be
proefd, viel; zonder wet is hij op de proef gesteld, en 
de zonde heeft geheerscht; onder de wet, en de mensch 
heeft de wet overtreden; daarna, toen de mensch reeds 
een zondaar en overtreder was, is God in goedheid ge
komen , hem zijne zonden niet toerekenende, en de mensch 
heeft van God niet willen weten. De geschiedenis van 
den verantwoordelijken mensch was nu voortaan afgeloo-
pen; Israël had tevens alle aanspraak op de volvoering 
der beloften verloren — tenzij van beloften zonder voor
waarde, — omdat zij Hem verworpen hadden, in wien 
die volvoering plaats vond. 

Ik wil nog enkele uitleggingen geven van de profetieën, 
om die openbaringen Gods te verduidelijken, en een kort 
overzicht geven van de hagiographen. *) Yan al de pro
feten omvat Jesaja den ruimsten gezichtskring. Zoolang 
Israël door God erkend wordt, is de Assyriër de vijand. 
Aldus zal het in de laatste dagen ook zijn; en, terwijl 
hetgeen de profeten hierover spreken, het geloof hunner 
tijdgenooten versterkte, zal hetgeen zij voorspelden toch 
niet volkomen vervuld worden dan in die laatste dagen. 
Een korte ontleding van Jesaja zal ons het geheele ge
bied der profetie doen overzien; terwijl de andere pro
feten ons bijzonderheden vermelden, die slechts weinig 
uitlegging behoeven. De vier eerste hoofdstukken zijn een 
inleiding, vermeldende het zedelijk verval van Jeruzalem 
en Juda; de oordeelen, die over hen zullen komen; en 

*) Daaronder verstaan de Joden de Psalmen, Spreuken, Job, 
het Hooglied, Ruth, de Klaagliederen, Prediker, Esther, Daniël, Bzra, 
Nehemia en Kronijken I en II. In de Grieksche Vert. des O. V. 
wordt een andere rangschikking gevonden, met welke de Vulgata 
en de Staten Vert. overeenkomen. 
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hun herstel, dat den vrede zal aanbrengen, terwijl de 
mensch en zijne heerlijkheid te niet gemaakt, en Christus, 
de heerlijkheid yan het overblijfsel, geopenbaard zal wor
den. Het oordeel in Hoofdst. V is gegrond op de verza
king door het volk van zijn eersten toestand; in het Vide 
Hoofdst. is het oordeel gegrond op hunne onmacht om zich 
in de tegenwoordigheid Gods staande te houden; — dit 
zijn de grondslagen van het oordeel over den mensch, 
over Israël en over de Gemeente; maar er zou een ge-
loovig overblijfsel zijn te midden van de verblinding van 
het volk. Daarna vinden wij Emmanuël, den zoon der 
Maagd, zeker fondament van het vertrouwen des geloofs, 
en den Assyriër, de roede Gods; maar ook (tot aan het 
einde van vers 7 Hoofdst. IX) de uitwerking der tegen
woordigheid van Emmanuël, steen des aanstoots voor het 
volk, zoodra God zijn aangezicht verbergt, maar tevens 
(VIII : 14.) een Heiligdom, en eindelijk de hersteller van 
het volk in eere. De Hoofdstukken V I I , VI I I , I X : 
1—7 zijn een tusschenzin om Christus in te voeren. 
Vers 8 van Hoofdst. IX hervat den draad der afwisse
lende geschiedenis van het volk, vers 8—12; 13—17; 
18—21; X : 1—4; dan komt de Assyriër, met wien de 
kastijdingen eindigen. De Hoofdstt. XI en XII schilderen 
ons den vollen zegen van het einde. De Heilige Israëls 
is weder in het midden van het volk, hetgeen het over
zicht der groote beginselen van de profetie voleindigt. 
De Hoofdst. XIII—XXVII voorspellen het oordeel der 
volken, van Babel, waar Israël gevangen is geweest, 
de stad, die haar bij zonderen aard ontleent aan de tijden 
der heerschappij van de volken en aan de ballingschap 
van Israël. Het oordeel over den Assyriër komt na dat 
over Babel, hetgeen aanduidt, dat er sprake is van de 
laatste dagen; want volgens de oude geschiedenis werd 
de grootheid en de heerschappij van Babel gegrond op 
den val van Assyrië. 

Na Babyion komen de andere volken, maar in Hoofdst. 
XVIII heeft men Israël teruggebracht in zijn land, maar 
geplunderd door de volken op het oogenblik van zijn 
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schijnbaren bloei. Jeruzalem en de Vorst daarvan onder
gaan het oordeel; daarna is de geheele wereld in ver
warring, en de Heer, door de geloovigen verwacht, daalt 
neder. Over de machten der boosheid in de hoogte en 
over de koningen des aardbodems op den aardbodem 
wordt door den Heer bezoeking gedaan. (XXIV : 21.) 
Het deksel, dat de volken verblindde, zal weggenomen 
worden; de smaad van het volk zal ophouden; en de 
eerste opstanding zal plaats hebben, de macht der slang 
onder de volken zal vernietigd worden. De Heer zal 
Israël verzorgen als een wijngaard, waarin Hij zijn 
welbehagen heeft. (Hoofdst. XXV—XXVII.) 

In de Hoofdst. XXVIII — XXXIII , beschrijft een 
reeks van afzonderlijke profetieën den laatsten aanval der 
volken tegen Israël, waarbij de Idumeër en de Assyriër 
op den voorgrond staan; maar elk van deze profetieën 
eindigt met den vollen zegen over Israël en de tegen
woordigheid van den Koning (Christus). Vervolgens komen 
vier hoofdstukken, de geschiedenis behelzende van Sanhe-
rib, die de aanleiding vormen tot de profetie, maar waarin 
de wederopgerichte Hiskia, als beeld van den opge wekten 
Christus, en de verlossing van den aanval der Assyriërs, van 
te voren de gebeurtenissen der laatste dagen aankondigen. 

Daarna vinden wij van Hoofdst. XL tot aan het einde, 
den twist des Heeren met Israël, omdat zij Hem verlaten 
hadden voor de afgoden, benevens het oordeel over Babyion, 
middelpunt van die afgoderij op de aarde, welke stad 
Cyrus, door den Heer bij name geroepen, ingenomen 
heeft; in één woord het oordeel over de afgoderij, —en 
daarna de verwerping van Christus. Het eerste gedeelte 
gaat tot aan het einde van Hoofdst. XLVIII ; daarna is 
Christus het onderwerp, van Hoofdst. XLIX af tot aan 
het einde van Hoofdst. LVII. God wil de gerechtigheid; 
en eindelijk, na eenige verwijten aan Israël gedaan, 
hebben wij zijne heerlijkheid in de laatste dagen. 

Ik heb over Jesaja een weinig uitgeweid, omdat deze 
profeet het geheele plan omvat der profetie, tijdens Israël 
erkend was, alsook de gedachten Gods. Daniël daaren-
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tegen geeft ons de geschiedenis der „dieren", wanneer 
de Joden in ballingschap zijn, en bijgevolg buiten de 
rechtstreeksche regeering Gods in Israël. De andere profeten 
beschrijven de bijzonderheden; Jeremia het inwendige ver
val van Juda; Ezechiël Israël als reeds verworpen. Jeremia 
staat stil bij de ongerechtigheid, die het verval had te
weeg gebracht; maar in Hoofdst. XXXI verkondigt hij 
de genade en een nieuw verbond met Juda en Israël; 
en in dit Hoofdstuk met de twee volgende beschrijft hij 
den vollen zegen over Juda en Israël. Daarna volgt 
het oordeel over de volken. Ezechiël voert den Heer 
zelf in, die het oordeel uitoefent over Jeruzalem, als 
Hij ook zijnen troon verlaat, die daar niet meer staat; 
dus waren Juda en Israël in denzelfden toestand 
tegenover God, en Ezechiël spreekt over beiden. In 
de Hoofdst. XXXIV—XXXVII wordt Israël van Gods
wege hersteld, gereinigd zijnde. Juda en Israël zijn te 
zamen verbonden om niet meer gescheiden te worden; 
Christus (David) is er, en de tabernakel Gods is bij hen. 
In de Hoofdst. XXXVIII en XXXIX komt de macht op 
van het Noorden, Gog, hoofdvorst van Kos, Mesech en 
Tubal om het land te verwoesten. Door het oordeel, dat 
God later over hen doet komen, wordt de naam des 
Heeren bekend gemaakt, alsook dat Israël in ballingschap 
was geweest om zijner ongerechtigheid wil. Ezechiël geeft 
daarna de beschrijving van den nieuwen tempel. 

Aan Daniël, gevangen gehouden in Babyion, maar zich 
van alle smet rein houdende, worden al de gebeurtenissen 
van de vier rijken der volken toevertrouwd. De zes eerste 
hoofdstukken van dezen profeet verhalen de geschiedenissen 
van deze rijken als zijnde van de wereld: Daniël is slechts 
een tolk. De zes laatste hoofdstukken toonen ons dezelfde 
rijken in hunne betrekking met den balling Israël. Zooals 
overal komt de verlossing van Israël, evenals het oordeel 
over zijne verdrukkers, aan het einde. Daniël zal deel 
hebben aan die vreugde. 

Ilgsea voorspelt het wegvoeren der tien stammen, en 
dan kondigt hij aan, dat door de ballingschap van Juda 
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er geen erkend volk Gods meer op de aarde zou zijn, 
maar dat zij aan het einde zich een enkel hoofd zouden 
stellen (Christus); en de dag der zegeningen zou groot 
zijn. Israël zou lang zonder waren en zonder valschen 
God zijn, zonder offerande en zonder afgod, maar zou in 
de laatste dagen den Heer en David (Christus) erkennen; 
zijne bekeering wordt in het laatste Hoofdstuk ver
meld. 

Joel verkondigt, bij gelegenheid van een hongersnood, 
de verwoesting van het leger van het Noorden en dan 
de gave des Geestes aan alle vleesch, voordat de vreese-
lijke dag komt. 

Amos verklaart, na bedreiging met het oordeel, dat 
zou uitgeoefend worden over verschillende volken van 
Kanaan, dat Gods geduld niet meer de ongerechtigheid 
zal verdragen; maar hij voorspelt ook, evenals al de 
profeten, den terugkeer en den zegen van Israël, er 
bijvoegende, dat het nimmermeer uit zijn land zal ver
jaagd worden. 

Obadja is een profetie tegen Edom, van wie de wan-
gunst en de onverzoenlijke haat tegen Jeruzalem dikwijls 
teruggevonden worden; daarna verkondigt hij den dag 
des Heeren om de volken te oordeelen, en als altijd de 
verlossing Sions. 

Jona heeft een bijzonder karakter; indien eenerzijds de 
Heer Israël gekozen had om een afgezonderd volk te zijn, 
dat de kennis van zijnen Naam op de aarde zou bewaren, 
is Hij toch anderzijds de God der volken, en de God van 
barmhartigheid en genade. Wanneer de voorrechten de 
kennis verduisteren van hetgeen God is in zichzelven, 
verwekt het bezit van die voorrechten een ongevoeligen 
partijgeest; dit is bij de Joden klaarblijkelijk het geval 
geworden. Opmerkelijk is het, dat in Jona de getuigenis 
van de goddelijke barmhartigheid gericht wordt tot den 
grooten vijand van Gods volk. Men ziet ook in dezen 
profeet de wegen Gods, indien het berouw zich openbaart; 
bovendien is in enkele opzichten Jona een bekend beeld 
van den Heiland. Hoofdst. IV is een tegenstelling met 
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den bij zonderen zegen over de Joden aan het einde; God 
is ook de God der volken. 

Micha gelijkt in vele opzichten op Jesaja, maar de 
ontwikkeling van Gods plannen is veel minder uitgewerkt 
in dit boek, terwijl het zich meer wendt tot het geweten 
des volks; toch zullen de beloften, aan Abraham en Jakob 
gedaan, vervuld worden. 

In Nahum verheft zich de verontwaardiging Gods tegen 
de hoovaardij der menschelijke macht en heerschappij, en 
Ninivé (de Assyriër) wordt verwoest: het geslacht zal 
nimmer weder opstaan, en Juda is eindelijk verlost. 

Habakuk is de uitdrukking van het geloof in den Heer 
ondanks alles, en der wegen Gods in de geschiedenis des 
volks. De profeet klaagt over de ongerechtigheid, die hem 
in Israël omringt: God toont hem de Chaldeërs, die Hij 
doet komen om het land vanwege deze ongerechtigheid 
te bezoeken; dan wordt de liefde van den profeet voor 
het volk levendig; hij klaagt over de Chaldeërs, en God 
wijst hem aan, dat hij door het geloof moet leven: Hij 
zal die woeste vijanden straffen, wier hartstochten Hij 
gebruikt heeft als een roede om Israël te kastijden; maar 
de geloovige moet wachten. De dag des Heeren zal komen, 
en de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk 
de wateren den bodem der zee bedekken. De profeet her
innert aan de vroegere verlossing van Israël, en verblijdt 
zich in den Heer, ofschoon geen enkele zegen van Hem 
te zien is. 

Zefanja kondigt over het land een oordeel aan, dat 
geen enkele ongerechtigheid zal voorbijgaan, — de „dag 
des Heeren", een dag van toorn, onrust en nood, waarop 
het land door den toorn Gods zal verslonden worden. De 
zachtmoedigen zullen den Heer moeten zoeken, om ge
borgen te worden tegen den toorn des Heeren. ( I I : 3.) 
Eerst zal Israël, daarna zullen de volken geoordeeld 
worden met den Assyriër als hun hoofd, (want Israël wordt 
hier erkend;) dan komt wat op Jeruzalem betrekking heeft, 
alsof God had gezegd: deze zal zich bekeeren; — maar 
het ging van kwaad tot erger. De profeet neemt deze 
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gelegenheid waar om het geloovig overblijfsel toe te roepen, 
op den Heer te steunen, die alle volken zou verzamelen 
om hen in zijnen toorn te oordeelen. Dan zou alles ver
anderd zijn; alle volken zouden den naam des Heeren 
uit een rein hart aanroepen, Israël zou met zijn hart tot 
den Heer teruggebracht worden, de ongerechtigheid zou 
bij hen niet meer gevonden worden, en het zou gehouden 
worden voor een roemrijk en machtig volk, onder alle 
natiën der aarde, heerlijke slotsom van al de wegen Gods, 
waarover de profeten spreken. 

De volgende profeten hebben na den terugkeer van 
Babyion geprofeteerd, en hebben een ander karakter. 
Haggaï is zeer belangrijk, ofschoon eenvoudig en kort. 
'Hij wil, dat het volk den Heer gedenke, en niet aan 
zijne wereldsche belangen; hij wil , dat zij wederom 
zouden voortgaan met het bouwen van het huis — een 
werk, dat door de vijanden gestoord was geworden, en 
dat zij het zouden doen in het vertrouwen op den Heer 
en zonder te wachten, tot de koning van Perzië verlof 
gaf. De Joden hebben dit gedaan, en inderdaad, toen 
zij in het geloof handelden, heeft de Voorzienigheid hen 
bijgestaan door de volmacht van den koning. Maar voor 
het geloof was het God, die voor alles zorgde, en die 
de harten der koningen neigde. Het is het bevel des 
geloofs, dat handelt volgens het woord Gods, hier spre
kende door de profeten Haggaï en Zacharia. Tevens 
geeft dit den profeet gelegenheid om te voorspellen, dat 
God den hemel en de aarde zou doen wankelen, zoodat 
elke aardsche macht zou terzijde gesteld worden, even
als de geestelijke machten in de lucht. Dan zou vervuld 
worden, wat de kinderen door ingeving riepen bij Jezus' 
intrede te Jeruzalem: „Vrede in den hemel" — en de macht 
van Christus, Israëls Koning, zou bevestigd worden, als 
één met die des Heeren. Zacharia spreekt over het herstel 
van Jeruzalem in dien tijd, terwijl hij de geschiedenis 
van die stad verhaalt tot aan de eerste komst van Christus, 
en zelfs tot aan de tweede. Wel spreekt hij van de ver
nietiging der volken, die Jeruzalem verwoest hebben, 
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maar slechts in het voorbijgaan. Jeruzalem wordt gerecht
vaardigd en dan gezegend door de bedeeling der genade, 
naar de volmaakte en goddelijke orde; de goddeloozen 
worden verbannen, en vinden hun plaats bij Babyion, en 
Christus wordt ingevoerd. In het zevende Hoofdstuk be
gint een tweede profetie, die in het elfde Hoofdstuk de 
verwerping van Christus bij zijne eerste komst beschrijft; 
en Israël wordt in de handen van een boozen herder 
overgeleverd. Daarna zal Jeruzalem de plaats zijn, waar 
de volken zullen geoordeeld worden, en de geest des 
berouws zal uitgestort worden over het volk vanwege den 
dood van den Man, die de metgezel Gods is. Jeruzalem 
zal ingenomen worden; maar de Heer zal uitgaan om 
zijne vijanden te oordeelen, en alles binnen Jeruzalem zal 
geheiligd worden. — Maleachi toont ons het zedelijk verval 
van het volk na zijn terugkomst uit Babyion; maar er 
zal een geloovig overblijfsel zijn; de zending van Johannes 
den dooper wordt voorspeld, de dag des Heeren komt, 
én de komst van Elia wordt aangekondigd; het volk wordt 
tot de wet teruggebracht. Merk wel op, dat hier geen 
sprake is van het Christendom, maar van Christus en 
zijne verwerping. De herder (Zach. XIII.) wordt geslagen, 
en de schapen worden verstrooid, daarna komt het oor
deel. Men bemerkt hier duidelijk, dat in deze drie pro
fetieën , uitgesproken na den terugkeer uit Babyion, toen 
één der „dieren" reeds gevallen was, hoewel er natuurlijk 
gezinspeeld wordt op de volken, (want het was hun tijd, 
zij hadden de wereld in bezit,) de omvang der profetie 
kleiner wordt, en men veel meer bepaalde bijzonderheden 
vindt aangaande Christus. De groote handelende personen 
onder de volken zijn tegenwoordig en worden er geoor
deeld; zij zijn daar, wachtende op de laatste oordeelen, 
om plaats te maken voor Babyion en voor de dieren, 
waarvan wij de geschiedenis in Daniël hebben, allen in ver
band met de ballingschap der Joden in die stad, want deze 
ballingschap kenschetste den toestand. Tot dusverre was de 
Assyriër er geweest, maar de troon Gods stond in het 
midden van het volk te Jeruzalem; thans, ofschoon de 
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ballingschap onder de macht der volken nog altijd voort
duurt en erkend wordt, trekt de gezichtskring der profetie 
zich meer samen, en het terrein wordt meer uitsluitend 
door Christus zelf ingenomen met de bijzonderheden, die 
op het herstelde Jeruzalem betrekking hebben; dan komt 
de doorluchtige dag des Heeren. 

(Wordt vervolgd.) 

Yerborgenlieden ondei de zon. 

Er zijn verborgenheden onder de zon, die menigeen in 
verwarring en tot opstand gebracht hebben. Een rechtvaar
dige komt in zijne gerechtigheid om, soms op schrikke
lijke manier; terwijl een goddelooze tot in hoogen ouder
dom in voorspoed leeft. Een godvreezende moeder van 
een groot gezin wordt eensklaps weggenomen; terwijl 
een eenzame grijsaard, voor zichzelven en anderen tot 
last, blijft leven. De goddelooze heeft grooten voorspoed, 
vermeerdert zijn vermogen, leeft in rust en geluk; terwijl 
de rechtvaardige vaak in armoede en kommer, in ziekte 
en ellende, zijne dagen slijt. Waarlijk als wij daaraan 
denken, zonder ons oog omhoog te slaan, dan begrijpen 
wij de klacht van Asaf: „Immers heb ik tevergeefs mijn 
hart gezuiverd, en mijne handen in onschuld gewasschen." 
Toch had hij als een onvernuftig dier geoordeeld. Hij 
had slechts gezien op de dingen onder de zon, in plaats 
van zijn blik naar boven te richten en op de toekomst 
te vestigen. Zoodra hij dat deed, waren de stormen in 
zijn binnenste gestild, en was hij geheel tevreden met 
zijn lot. 

„Gods weg is in de zee, en zijn pad in groote wateren, 
en zijne voetstappen worden niet bekend," zoo lezen wij 
in Psalm LXXVII. Het hoe en waarom van wat op aarde 
gebeurt, deelt Hij ons niet mede. Waarom ons overkomt, 
wat ons doet lijden en treuren, wordt ons hoogst zelden 
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hier beneden gezegd. De Heer antwoordt niet van zijne 
daden. Voor de oplossing der raadselen en verborgenheden 
is het nu nog de tijd niet. Die komt straks, bij Jezus' 
openbaring. 

Doch in dienzelfden Psalm lezen wij: „De weg des 
Heeren is in het heiligdom." God weet, waartoe Hij alle 
dingen doet. Hij kent het einde van eiken weg. Er is 
geen kwaad in de stad, dat de Heer niet doet. Uit het 
kwade doet Hij het goede voortkomen. Hoe en wanneer ? 
dat weten wij niet; dat is Hem alleen bekend. Maar 
zeker is het, dat alle dingen ten goede medewerken voor 
hen, die naar Gods voornemen geroepen zijn. Zeker is 
het, dat de beproeving des geloofs eenmaal, in de open
baring van Jezus Christus, zal strekken tot lof en eer 
en heerlijkheid van God. Zeker is het, dat de drukking 
der melk boter voorbrengt, en de kastijding ons zijner 
heiligheid deelachtig maakt. Wie dus 's Heeren weg 
wil leeren kennen, moet in het heiligdom ingaan. 
Niet onder, maar boven de zon is de oplossing der raad
selen. Toen Asaf Gods heiligdom inging, was hij ge
nezen van zijne neerslachtigheid en zwartgalligheid, en 
kon hij God loven en prijzen. Want in dat heiligdom 
leerde hij, dat, al hadden de goddeloozen het nog zoo 
goed onder de zon, zij eenmaal een schrikkelijk einde 
vinden zouden; terwijl de rechtvaardigen, hoedanig hun 
lot en hun einde hier beneden ook zijn mocht, in de 
heerlijkheid zouden worden aangenomen. 

Hoe treffend schoon wordt ons het einde van den recht
vaardige en van den goddelooze voorgesteld in de ge
lijkenis van den rijken man en Lazarus. De rijke, die 
eiken dag vroolijk en prachtig leefde, sloeg zijne oogen 
op in de pijn; terwijl Lazarus, die niets dan kommer en 
ellende hier beneden gevonden had, door de engelen ge
dragen werd in Abrahams schoot. Dat is, de uitzonderingen 
daargelaten, de algemeene regel hier beneden: de godde
loozen hebben voorspoed en geluk, de rechtvaardigen 
kommer en ellende; doch het einde zal voor de recht
vaardigen heerlijk, voor de goddeloozen schrikkelijk zijn. 
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De Prediker, die ons leert: „Eenerlei wedervaart den 
rechtvaardige en den goddelooze, den goede en den reine 
als den onreine, gelijk den goede alzoo ook den zondaar," 
zegt: „De rechtvaardigen en de wijzen en hunne werken 
zijn in de hand van God." (zie Pred. I X : 1—8.) Heer
lijke troost! Wat er ook gebeuren moge; hoe groot hunne 
ellende, hoe treurig hun einde hier beneden.ook wezen 
moge; geen omstandigheid verandert Gods liefde; zij zijn 
met hunne werken in Gods hand, en hun einde zal zeker 
zalig zijn. 

Correspondentie. 

25. A. K. te Aardenburg vraagt, of Elia macht had om 
twee deelen van zijnen geest aan Elisa te geven. 2 Kon. I I : 9,10. 

Onder de leiding des Heiligen Geestes zeide Elia tot Elisa: 
„Begeer, wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen 
word;" en toen Elisa vroeg, om twee deelen (of een dubbel 
deel) van den geest van Elia, zeide Elia, dat zijne bede hem 
zou gegeven worden, indien bij hem bij zijne opneming in den 
hemel zou zien. Dit zou het teeken zijn, dat zijne bede ver
hoord was. Elisa zag Elia ten hemel varen, en ontving, gelijk 
uit het vervolg der geschiedenis duidelijk genoeg blijkt, een 
dubbel deel van den geest, welke Elia bezat. 

26. J. M. te 's Hage vraagt: „Hoe moet men verklaren, dat 
in Hand. IX : 7 gezegd wordt, dat de mannen, die Saulus 
vergezelden, de stem koorden, terwijl wij in Hand. XXII : 9 
lezen, dat zij de stem niet hoorden?" 

De verklaring ligt in de verschillende beteekenis van het 
woord hooren. In Hand. IX : 7 beteekent het eenvoudig kooren, 
in Hand. XXII daarentegen verstaan; zoodat die mannen wel 
het geluid eener stem hoorden, maar niet verstonden, wat er 
gesproken werd. 

In onze nieuwe vertaling kunt gij dit in een noot op Hand. 
IX : 4 lezen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u en 
anderen zeer aan te raden, om toch vlijtig van onze nieuwe 
vertaling gebruik te maken, en die dagelijks te lezen. 
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27. J. H. A. te Aalten vraagt, of in 1 Joh. I I : 2 bekeerde 
of onbekeerde personen bedoeld -worden. 

De verklaring dezer woorden van den Apostel ligt in het 
9de vers. „Die zegt, dat hij in het licht is, en zijnen broeder 
haat, die is in de duisternis tot nu toe." Er staat niet: „Die 
in het licht is, en zijnen broeder haat"; maar „Die zegt, dat 
hij in het licht is ;" want al wie in het licht is , kan zijnen 
broeder niet haten; evenmin als iemand, die in gemeenschap 
met God is, in de duisternis wandelen kan. (Ziehoofdst. 1 : 6.) 

28. J. H. V. te Pella, Noord-Amerika, vraagt, of kinderen, 
die vroeg sterven, tot de Gemeente behooren ? 

Naar het mij voorkomt, leert de Heer Jezus ons in Matth. 
XVIII : 1—14, dat alle vroeg gestorven kinderen zalig zijn; 
want indien het de wil niet is van den Vader, die in de hemelen 
is, dat één dezer kleinen verloren gaat, aangezien de Zoon 
des menschen gekomen is om het verlorene te behouden, dan 
neemt de Vader ook al die kleinen, als zij sterven, in den 
hemel op. En ik zie geen enkele reden, waarom zij dan ook 
niet tot de Gemeente behooren zouden. 

29. E. v. B. te Arnhem vraagt: „Wat is de beteekenis van 
de aanhaling van Jer. XXXI in Matth. I I : 18 ? Welke Rachel 
wordt daar bedoeld?" 

Als gij een kaart van Palestina neemt, dan zult gij zien, 
dat Bethlehem in Juda en Rama in Benjamin ligt, doch beiden 
op de grenzen, en niet ver van elkaar; terwijl wij uit Gen. 
XXXV : 19 weten, dat Eachel's graf niet ver van Bethlehem 
lag. Daar er nu in vs. 16 gezegd wordt, dat Herodes al de 
jongskens van twee jaar en daar beneden, die in Bethlehem 
en in al zijne landpalen waren, ombracht, is de aanhaling 
van Jeremia's profetie voldoende verklaard. In Eama, dat tot 
Bethlehem's landpalen behoort, was geklag en geween, en 
Eachel, Jakob's vrouw, de moeder van Benjamin, beweende 
hare kinderen. Leest gij evenwel de profetie van Jeremia in 
haar verband, dan zult gij zien, dat dit slechts een zeer aan
vankelijke vervulling dezer voorzegging is , en de algeheele 
nog komen moet, wanneer de Israëlieten zich onder de onder
drukking hunner vijanden zullen bevinden, voordat zij door 
de komst van den Messias worden verlost. 



101 

Inleiding tot de kennis der Heilige Schrift. 

(Vervolg van bladz. 97.) 

Nog blijft mij over enkele woorden te zeggen over de 
hagiographen *). 

Daniël wordt door de Joden onder hen gerekend. Wij 
hebben over zijn geschrift gesproken als een profetisch 
boek, ofschoon het een bijzonder karakter heeft, daar de 
troon Gods van de aarde was verdwenen, en de profeet 
te Babyion was; maar hij deelt wel in het karakter der 
andere hagiographen, als zijnde zedelijke toespraken, 
raededeeling van bijzonderheden, toen Israël verworpen 
was, en de uitdrukkingen der liefde van Christus voor 
Israël. Men treft er de betrekkingen aan tusschen God 
en den mensch, en de voorzienende zorgen, die Hij voor 
zijn volk had, toen Hij geen betrekking meer met hen 
als Zijn volk onderhield, en het niet meer als zoodanig 
erkende. 

De Psalmen zetten dien staat van zaken duidelijker dan 
eenig ander boek uiteen. De grondslag van het geheele 
boek bestaat uit twee hoofddenkbeelden: (Ps. I en II.) 
het eerste i s , dat er te midden der goddeloozen een ge-
loovig overblijfsel is , hetwelk God vreest; het tweede, 
dat de Heer en zijn Gezalfde tegenstand vinden bij Israël 
en bij de volken. Dan hebben wij nog de raadsbesluiten 
Gods in den Gezalfde, Zoon van God en Koning in 
Sion, daarna Heerscher over de geheele wereld. Indien 
Hij verworpen is , moeten de zijnen lijden en hun kruis 
opnemen. (Ps. III—VII.) In Ps. VIII is Hij , de Zoon 
des menschen, over alle werken van Gods hand gesteld. 
Met Ps. IX begint de geschiedenis in Israël. 

Eenige hoofdbeginselen zullen hier als leiddraad vol
doende zijn, om het lezen van het boek gemakkelijk te 

*) Zie de noot op blz. 89. 

XMA 
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maken. Wij weten, dat de Psalmen in vijf boeken verdeeld 
zijn, als volgt: Ps. I—XLI; XLII—LXXII; LXXIII— 
LXXXIX; XC—CVI; CVII—CL. 

De algemeene vorm van het boek geeft een grondslag 
van gedachten, die het geloovig overblijfsel vervullen; 
en daarna komen uitdrukkingen voor de ondervindingen 
van dat overblijfsel in de omstandigheden, waar zij door
gaan. Aldus leggen Ps. IX en X de grondslagen; en de 
volgende Psalmen tot aan het eind van Ps. XVIII zijn 
de uitdrukkingen van de gevoelens, die door de omstan
digheden van Ps. IX en X worden opgewekt; alleen de 
drie laatsten stellen ons meer bepaald Christus voor. Ps. 
XVIII is zeer belangrijk, omdat hij de geheele geschie
denis van Israël, van Egypte af tot aan het einde, verbindt 
met het lijden van Christus. Ps. XIX, XX en XXI zijn 
de getuigenissen Gods: de schepping, de wet en Christus. 
Ps. XXI brengt Christus in de heerlijkheid in. Ps. XXII 
stelt Hem voor niet in betrekking tot de Joden, maar 
als tot zonde gemaakt voor Grod. Men vindt de belijdenis 
van zonden niet vóór Ps. XXV. Er is vooral sprake van 
Christus persoonlijk in dit eerste boek; ook het geloovig 
overblijfsel is te Jeruzalem, maar in tegenwoordigheid 
van de macht der goddeloozen. 

In het tweede boek is het geloovig overblijfsel buiten 
Jeruzalem. In Ps. XLV wordt de Messias, en van toen 
af ook de naam Jehovah (Heere) ingevoerd. Wanneer wij 
den naam Heere (Jehovah) aantreffen, erkent het geloof 
de betrekking (verg. Ps. XIV en L U L ) , waaraan die 
Naam herinnert. Ik moet hier doen opmerken, dat het 
eerste vers of de eerste verzen van een Psalm gewoonlijk 
het onderwerp aangeven; terwijl de volgende verzen be
schrijven den weg, door welken men tot het genoemde in 
de eerste verzen komt. In dit tweede boek worden de 
smarten van Christus ten volle beschreven, evenals de 
wenschen van David ten opzichte van de aanstelling van 
zijnen Zoon in het duizendjarige rijk. 

Het derde Boek, ofschoon het ook spreekt over Juda 
en over Sion, omvat geheel Israël, en gaat aldus terug 
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naar de geschiedenis van het volk tot aan het zekere 
verbond, met Abraham en zijn zaad gemaakt. 

Het vierde Boek, nadat het herinnerd heeft aan Mozes, 
en hoe de Heer ten allen tijde de God Israël's geweest 
was, en na ook te hebben gehandeld over den Messias 
en den sabbat, brengt de regeering des Heeren ter sprake, 
en beschrijft zijn voortgang tot aan zijn zitten tusschen 
de cherubim, terwijl de volken geroepen zijn om Hem 
te eeren. Wij vinden er de beginselen van de regeering 
van Christus, zijne verwerping, zijne godheid, de langheid 
zijner dagen als opgewekte Mensch, benevens de zegening 
van het volk en van de wereld door zijne tegenwoordig
heid. God herinnert zich zijne belofte aan Abraham; 
Israël is ontrouw geweest, maar God heeft weder in 
genade aan het volk gedacht. 

Het vijfde Boek gaat tot aan het einde; het steltvoor 
de beginselen en de wegen des Heeren, den terugkeer 
van het volk in zijn land (de Psalmen Hammaaloth of 
optochtsliederen). Christus heeft zich intusschen gezet 
ter rechterhand Gods, terwijl Hij als zoon van David 
Heer is. De goedertierenheid des Heeren blijft tot in 
eeuwigheid; de wet is geschreven in het hart van Israël, 
dat afgedwaald was. E"a de optochtspsalmen en het oordeel 
over Babyion, komt het groote Hallelujah, een reeks van 
lofgezangen. De Psalmen LXXII en CXLV zijn de eenigen, 
die de regeering ook profetisch beschrijven: zij beginnen 
met een verworpen Christus, voeren dan zijne terugkomst 
in om zijne heerschappij op te richten, daarna vermelden 
zij de wegen des volks en zijn terugkeer naar zijn land. 

Men merke ook op, dat men nooit in de Psalmen den 
Vader aantreft, noch de gevoelens, die het kindschap 
kenmerken. Wel vindt men er vertrouwen, gehoorzaam
heid, geloof te midden der moeielijkheden, toewijding 
(zooals in Psalm LXIII) , geloof in beloften, getrouwheid, 
maar nimmer de betrekking tusschen een zoon en zijnen 
Vader. Door te vergeten hierop acht te geven, is de aard 
der godsvrucht van vele oprechte zielen in onzen tijd tot 
een lager peil gezonken door het lezen zelf van dit onschat
baar boek. 
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„De Prediker" vraagt zich af, of het nog mogelijk is 
om geluk onder de zon te vinden. Alle pogingen der 
menschen zijn ijdelheid; maar er is een wet, de volmaakte 
regel voor het gedrag des menschen, en een ieders werk 
zal gewogen worden naar het oordeel Gods. Er is in dit 
boek geen bepaalde betrekking met God; men vindt er 
God als Schepper, en den mensch in de wereld als zoo
danig, — niet Jehovah, en nog minder den Vader. 

In de Spreuken is het niet zoo: zij stellen ons de wijs
heid voor van het gezag, ter beteugeling van den wil des 
menschen, het bederf, het geweld, en de zelf bevrediging, 
waarin het gevaar voor den mensch gelegen is. Yervolgens 
de raadsbesluiten Gods, hierin namelijk, dat de Wijsheid 
Gods (Christus), het voorwerp van Gods welgevallen, hare 
vermaking vindt in de kinderen der menschen, en dat 
aleer de wereld was. (Hoofdst. VIII.) Hier is alles Jehovah 
of God, die zich bekend gemaakt heeft, en handelt door 
middel van een gezag, toevertrouwd aan den mensch, aan 
de ouders, enz. Ten slotte geeft God ons in dit Boek 
hetgeen den mensch leert, (zonder noodzakelijk zelf zijne 
geheele ongerechtigheid te kennen) de strikken te ont
wijken, die hem in deze wereld worden gespannen. 

In Ezra en Nehemia vinden wij de herstelling van 
Israël's nationaliteit in tweeledig opzicht, op godsdienstig 
en op burgerlijk gebied. Ezra komt na Jesua en Zerub-
babel. In deze twee vindt men mannen, die door het 
geloof handelen; te midden der vijanden bouwen zij een 
altaar als een verdediging daartegen; zij rekenen op 
God. (Ezra I I I : 2.) De profeten Haggaï en Zacharia moe
digden de Joden aan van Godswege, en God heeft aan 
hun geloof beantwoord. Later komt Ezra, een getrouw 
man, overgegeven en zich op God verlatende; onderwe
zen in de wet, brengt hij orde in hun handel en wandel. 
Het komt mij echter voor, dat onder den invloed van 
het menschelijke hart die orde ontaard is in farizeeuwsche 
geveinsdheid. Voor het oogenblik kwam het er op aan 
zich als Gods volk in getrouwe afzondering te houden, 
een erkende joodsche geslachtsrekening te eischen, in 
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het bijzonder voor de priesters, en de vreemde vrouwen 
weg te zenden. Nehemia herstelt de muren en de stad; 
hij is een nauwgezet en Gode toegewijd man, maar hij 
spreekt gaarne van zijne oprechtheid, want het Woord 
stelt deze twee zaken voor, gelijk zij zijn. 

Het boek Esther meldt ons, hoe God in zijne Voor
zienigheid , ofschoon zich verbergende, zorg draagt voor 
Israël. Men heeft dikwerf de opmerking gemaakt, dat 
God in dit boek niet genoemd wordt: dit is juist hetgeen 
noodig is, omdat er sprake is van Gods voorzienigheid, 
waarin God zich niet openlijk vertoont. 

Het Hooglied is, naar ik meen, de vernieuwing der 
betrekkingen van den Zoon Davids met het geloovig 
overblijfsel van Israël in de laatste dagen, wanneer dat 
overblijfsel voor Hem zal zijn „mijn lust aan haar." 
(Jes. LXII : 4.) Men merke op, dat hij, wanneer hij 
over haar spreekt, altijd tot de Sulammith het woord 
richt (VI : 13.); zij daarentegen spreekt over hem, als 
het voorwerp harer liefde, maar niet tot hem. De liefde 
der gemeente is kalmer dan die, welke hier voorkomt; 
omdat de gemeente reeds de liefde van Christus als een 
bewuste zaak geniet, zich in een vastgestelde betrekking 
bevindende, waarvan echter de gevolgen nog niet allen 
verwezenlijkt zijn; persoonlijk kan de geloovige er dieper 
in doordringen. 

Er zijn twee boeken onder de hagiographen *), die in 
onzen Bijbel daarvan afgezonderd staan : de Klaagliederen 
van Jeremia en Ruth. Deze laatste treffende geschiedenis, 
die de oorspronkelijkste zeden en tevens de aandoenlijkste 
en schoonste karaktertrekken te aanschouwen geeft, den 
onmiskenbaren stempel der werkelijkheid dragende, is 
van groot gewicht, omdat zij de geslachtsrekening van 
David en bijgevolg van Christus aangeeft, waarin een 
vrouw uit de volken wordt opgenomen. 

De Klaagliederen dragen dat karakter van droefheid, 
ontstaande uit het gevoel, dat God zijn volk geslagen, 

*) Zie de noot op Hz. 89. 
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zijn altaar omgeworpen, zijn huis verwoest heeft. Yoor 
het oogenblik is het onder het Oude Verbond gedaan met 
Jeruzalem en het volk Gods. Jeremia ziet met het oog Gods 
het inwendige, en een redmiddel is er niet meer! Nu zal 
men zich herinneren, dat de boeken van Ezra en Nehe
mia ons den terugkeer van een overblijfsel der Joden 
verhalen, door de goedertierenheid Gods teruggebracht, 
opdat er een volk zou zijn, aan hetwelk de genade Hem, 
die beloofd was, zou kunnen aanbieden. 

De verantwoordelijkheid van den mensch, als zoodanig, 
en als verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, was ten 
volle beproefd geworden, zonder en onder de wet; maar 
de goedertierenheid Gods van den val af, voordat de 
mensch uit den hof van Eden werd verdreven, had de 
belofte gegeven van een Verlosser, die den kop der slang 
zou vermorzelen. Behalve wat er noodig was, opdat de 
mensch de nieuwe wereld zou vervullen, heeft de Zond
vloed een einde gemaakt aan het vervallen geslacht, 
verzonken in verderf en geweld. In de nieuwe wereld 
zijn de menschen weldra tot de afgoderij vervallen. Toen 
heeft de genade Abraham geroepen , en de uitdrukkelijke 
beloften van „het Zaad" zijn hem gegeven. Vier honderd 
dertig jaren later is het voor God afgezonderd volk ge
plaatst onder de wet, als volmaakte regel van wat de 
mensch moest zijn, het verbod van te begeeren daarin 
begrepen. De profeten hebben het geweten van het volk 
aan de wet herinnerd, maar tevens ondersteunden zij 
het geloof der getrouwen te midden van de algemeene 
ontrouw, de belofte van het Zaad en van den doorluch-
tigen dag des Heeren herinnerende, bevestigende en ont
wikkelende. Zie, als voorbeeld, de laatste woorden der 
profetie van Maleachi. (Hoofdst. IV.) De belofte van het 
Zaad wordt aanhoudend door de profeten herhaald, als
ook de roepstem aan het geweten, totdat er geen red
middel meer was. God heeft echter de belofte vervuld 
door het zenden van Christus, het Zaad van David. Dit 
was de genade, in werkelijkheid trouw van Godszijde 
aan zijne belofte, en in dien zin gerechtigheid van God; 
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(dit is de kracht van 2 Petr. 1:1.) *) maar er -was geen 
sprake meer van de verantwoordelijkheid des mensehen 
om een wet te houden, die hem werd opgelegd, maar 
van het aannemen van Christus. Bovendien, Christus 
was het Woord, vleesch geworden. God was in Christus, 
de wereld met Zichzelven verzoenende, hunne zonden 
hun niet toerekenende. Maar Hij is tot de Zijnen geko
men, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen; de 
wereld heeft Hem niet gewild en heeft Hem niet gekend. 
De Vader is in den Zoon geopenbaard geworden, zoowel 
in zijne woorden als in zijne werken, maar: „Zij hebben 
beiden mij en mijnen Vader, zoowel gezien als gehaat," 
zegt de Heiland. De Joden hebben zoo doende alle aan
spraak op de belofte verloren door Hem te verwerpen, 
in Wien die beloften vervuld werden. Doch wat meer is, 
de mensch is niet alleen ongehoorzaam geweest, hij was 
dit reeds; maar hij heeft bovendien, toen hij reeds onge
hoorzaam was, zijnen haat betoond tegen God, in genade 
geopenbaard. Op den grondslag der verantwoordelijkheid 
van den mensch was alle betrekking met God onmogelijk. 
Het kruis was de openbaring van die verwerping, van 
dien haat des menschen tegen God; maar het was tevens 
de openbaring van de liefde Gods jegens den mensch, 
zooals hij was. Het was daarenboven de volbrenging van 
een volmaakt verzoeningswerk, — een offer om de zonde 
weg te nemen, een geheel nieuwe grondslag van betrek
king tusschen den mensch en God, die afhing niet van 
de verantwoordelijkheid des menschen — op dat gebied 
was de mensch verloren — maar wel van de oneindige 
genade Gods, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, 
terwijl deze Zoon Gods door den eeuwigen Geest Zich
zelven zonder vlek Gode heeft opgeofferd, opdat „de ge
nade zou heerschen door de gerechtigheid tot het eeuwige 
leven door Jezus Christus, onzen Heer." De beloften 
zullen vervuld worden; de geloovige, ofschoon nog in een 

*) Zie ook de laatste woorden van Neh. IX : 8. 
Noot van den Vertaler. 
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lichaam der vernedering, bezit nu reeds het eeuwige 
leven, en zal het weldra in heerlijkheid bezitten, gelijk 
gemaakt aan den Zoon Gods, die als mensch in de heer
lijkheid is ingegaan. Alsdan zal het hart Gods rusten in 
zijne liefde; (Zef. I I I : 17.) Zijne heilige gerechtigheid zal 
worden geopenbaard en geëerd; en Zijn Zoon, die de 
heerlijkheid voor ons verlaten, en zich vernederd had in 
de gehoorzaamheid tot aan den dood, zal ten volle ver
heerlijkt zijn, volgens de heerlijkheid, die Hem toekomt. 
Wij zijn aldus op het gebied getreden van het Evangelie. 

(Slot volgt.) 

De gelukkige gevangene. 

(Lees Hand. XXV en XXVI.) 

Paulus verscheen achtereenvolgens voor het Sanhedrin, 
voor Felix, Pestus, Agrippa en eindelijk voor den romein-
schen Keizer. Als hij voor hen staat, beroept hij zich, 
wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, met ern
stige en schoone woorden op hun geweten; en moet hij 
zich verdedigen, dan verheffen zijne mannelijke en eer
lijke verklaringen van een goed geweten hem boven de 
belangen en hartstochten van hen, die hem omringden. 
Ik ga stilzwijgend voorbij het wereldsch eigenbelang van 
Lysias en Pestus, die zichzelven alle mogelijke goede 
hoedanigheden en handelingen toeschrijven; ik ga even
eens met stilzwijgen voorbij de beginselloosheid, gepaard 
met een ontwaakt geweten, die wij bij Pelix aanschouwen, 
en het streven van de Landvoogden om ter wille van 
hun eigenbelang aan de Joden te behagen, of het bestuur 
over zulk een weerspannig volk gemakkelijk te maken. 
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De positie van Agrippa en al de bijzonderheden in de 
geschiedenis van dit tijdperk dragen den stempel van 
onloochenbare waarheid, en stellen ons de karakters der 
verschillende personen op zoo levendige wijze voor oogen , 
dat men zich in het tooneel, dat geschetst wordt, als ver
plaatst ziet; men ziet, als het ware, de personen , die er 
in voorkomen. Over het algemeen zijn de verhalen van 
Lukas in dit opzicht treffend. 

Doch andere dingen worden ons hier voor de aandacht 
gesteld. Festus wilde Paulus naar Jeruzalem brengen om 
de Joden te believen, maar Rome moest zijn deel hebben 
in de verwerping van het Evangelie der genade en van 
de getuigenis der gemeente. Ten gevolge van Paulus' 
verzoek is Pestus verplicht den Apostel naar Rome te 
zenden, doch hij is er mede verlegen, welke misdaad hij 
zal opgeven. Treurige schets van de onrechtvaardigheid 
van den mensch! Doch door dit alles werd het voornemen 
Gods vervuld. Bij Agrippa vinden wij zekere behoeften en 
een ontwaakt geweten. De koning was bijna overtuigd, 
dat het Christendom waar was, en misschien zou hij een 
Christen geworden zijn, indien zijne hartstochten geen hin
derpaal geweest waren; hij zou tevreden geweest zijn, 
indien Paulus in vrijheid ware gesteld geworden. Hij 
spreekt als zijn gevoelen uit, dat Paulus had kunnen los
gelaten worden, indien hij zich niet op den keizer had 
beroepen. Hij geeft Festus zijn gevoelen te kennen als 
een wijs en redelijk mensch; maar in den grond der zaak 
was het zijn geweten, 'twelk hem zoo deed spreken, toen 
Pestus en iedereen overtuigd was, dat Paulus niets ge
daan had, wat des doods of der banden waardig was. 
God heeft voor het oor der wereld de onschuld van zijn 
geliefden dienstknecht willen staven. De rede van Paulus 
had dit doel. Hij gaat veel verder, maar het doel des 
Apostels was rekenschap van zijn gedrag te geven; zijne 
wonderbare bekeering wordt verhaald om zijn volgend 
gedrag te rechtvaardigen, maar ook om op het geweten 
van Agrippa te werken, die kennis had van de joodsche 
gebruiken en twistvragen, en bij wien het bepaalde ver-
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langen bestond om iets van het Christendom te vernemen, 
hetwelk hij vermoedde de waarheid te zijn. De koning 
greep met gretigheid de gelegenheid aan om den Apostel 
de nieuwe leer te hooren uitleggen, maar hij werd alleen 
bijna overtuigd. 

Deze toestand des harten opent evenwel den mond des 
Apostels, en hij richt zich rechtstreeks en afzonderlijk tot 
den koning, die, ingenemen met het onderwerp, dat 
Paulus moest behandelen, hem verlof gaf om te spreken 
en zich te verdedigen. Voor Festus was, hetgeen Paulus 
sprak, slechts razernij. 

De waardigheid van Paulus tegenover al deze grooten 
was volkomen; hij wendde zich tot hun geweten met een 
vergeten van zichzelven, 'twelk ons een mensch ver
toont , die door gemeenschap met God en door het bewust
zijn van zijne betrekking tot Hem zijn geest wist te ver
heffen boven de gevolgen van de omstandigheden, waarin 
hij zich bevond. Hij handelde in den naam van God en 
met volkomen eerbiediging van den staat dergenen, tot 
wie hij sprak; doch zedelijk was hij verre boven hen 
verheven. Hoe vernederender zijne omstandigheden waren, 
des te schooner kwam zijne meerderheid uit. 

De rede van Paulus tot koning Agrippa geeft ons de 
meest volledige beschrijving van de geheele positie des 
Apostels, zooals hijzelf die beschouwde, toen zijn lange 
dienst en het licht des Geestes geheel zijn verleden voor 
hem in het licht stelden. Hij spreekt niet van de gemeente; 
want dat was een leer tot onderwijzing der geloovigen, 
en niet een deel van de geschiedenis des Apostels; maar 
hij deelt in bijzonderheden mede alles wat ziet op zijne 
persoonlijke geschiedenis in betrekking tot zijne bedie
ning. Hij was een nauwgezet Parizeer geweest; en hier 
verbindt de Apostel de leer van Christus aan de hoop 
der Joden; hij was gebonden om de hoop van Israël, 
waarin zonder twijfel de opstanding opgesloten lag. Waarom 
zou de koning gelooven, dat een opstanding- onmogelijk 
was? waarom zou hij gelooven, dat God de dooden niet 
kon opwekken? Dit brengt den Apostel tot een ander 
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punt. Hijzelf had gemeend groote dingen te moeten doen 
tegen den naam van Jezus van Nazareth, en hij had zijn 
gedachte uitgevoerd met al den ijver van zijn karakter 
en met al de dweepzucht van een vromen Israëliet. Zijne 
tegenwoordige positie, als getuige te midden der heidenen, 
was veroorzaakt, doordat de openbaring des Heeren in 
hem een verandering had teweeg gebracht, toen hij bezig 
was zijn naam uit te roeien. Nabij Damaskus had een 
licht, sterker dan de glans der zon, hem en allen, die 
bij hem waren, ter aarde geworpen; hij alleen had de 
stem des Rechtvaardigen gehoord, zoodat hij uit den eigen 
mond des Heeren vernam, dat het Jezus zelf was, dien 
hij had gezien, en dat deze Jezus degenen, die in Hem 
geloofden, beschouwde als één met Hem. De gezondene 
door den haat van het Sanhedrin kon zoodanig getuigenis 
niet weerstaan; doch daar zijne zending onder de heidenen 
de groote ergernis der Joden was, bewees Paulus , dat zijn 
weg te dezen opzichte hem duidelijk door den Heer zelf 
was aangewezen. Hij was geroepen om getuigenis van de 
heerlijkheid van Jezus te geven, dien hij zelf gezien had, 
dat is om getuigenis te geven van Jezus in deze heer
lijkheid , en van andere dingen, in welke Jezus hem nog 
zou verschijnen. 

Een verheerlijkte Christus in den hemel, door hem 
gezien, was het onderwerp van het getuigenis, dat aan 
Paulus was toevertrouwd. Tot dit doel had Jezus hem 
afgezonderd van de Joden en ook van heidenen, en ont
ving hij zijne zending rechtstreeks uit den hemel, waar 
zij haar oorsprong had; de Apostel was uitdrukkelijk door 
den Heer der heerlijkheid tot de heidenen gezonden gewor
den, om hunne positie tegenover God te veranderen door 
het geloof in dien verheerlijkten Jezus; en om hunne 
oogen te openen, en hen van de duisternuis te brengen 
tot het licht, van de macht des satans tot God, en hun 
te geven een erfenis onder de geheiligden. Dit was een 
duidelijk aangewezen werk. Paulus was aan dit hemelscb 
gezicht niet ongehoorzaam geweest; hij had de heidenen 
verkondigd, dat zij zich tot God zouden bekeeren en 
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werken zouden doen der bekeering waardig. Daarom zoch
ten de Joden hem te dooden. 

Mets is eenvoudiger en waarachtiger dan deze geschie
denis ; zij stelde het standpunt van Paulus en het gedrag 
der Joden in het helderste licht. Op den uitval van Pestus 
(XXVI : 24.), die natuurlijk in de woorden van Paulus 
niets zag dan geestdrijverij, welke hem zoo onzinnig deed 
spreken, beriep de Apostel zich met een bewonderens
waardige waardigheid en met de treffendste bescheiden
heid op de kennis, die Agrippa had van de feiten, waarop 
zijn verhaal gegrond was, want de dingen, waarvan hij 
gesproken had, waren in geen verborgen hoek geschied. 
En waarlijk, Agrippa was bijna overtuigd geworden. 

De wensch van Paulus brengt de dingen tot hunne 
zedelijke werkelijkheid terug: de vergadering gaat uiteen, 
de koning herneemt zijne plaats als koning, hij wordt 
weder hoveling en vleier; en de discipel des Heeren her
neemt zijne plaats als gevangene; doch welke ook zijne 
positie ware, men ziet den Apostel altoos volkomen ge
lukkig voor zijn hart en vervuld met den Geest Gods. 
Twee jaren gevangenisstraf was hem geen oorzaak ge
worden tot afmatting of verflauwing zijns geloofs; inte
gendeel, zijne gevangenschap had hem verwijderd van 
zijne pijnlijke aanraking met de Joden, en hem heerlijke 
oogenblikken gegeven van stille gemeenschap met God. 
Agrippa, aangegrepen en weggesleept door het duidelijke, 
waarachtige en oprechte verhaal van Paulus, verklaart, 
dat hij welhaast bewogen is om een Christen te worden. 
De liefde zou hebben kunnen zeggen: „Gave God, dat gij 
het waart;" maar er is in het hart van Paulus een fon
tein, die niet opdroogt. „Ik wenschte wel van God, dat 
over kort of lang, niet alleen gij, maar ook allen, die 
mij heden hooren, zoodanigen wierden als ik ben, uitgeno
men deze banden." (XXVI: 28, 29.) Welk een geluk en welk 
een liefde — en in God gaan deze twee dingen te zamen — 
drukken deze woorden uit! De arme gevangene, reeds 
oud en aan het eind zijner loopbaan, hij is rijk in God!.... 
Het waren gelukkige jaren, die hij in de gevangenis had 
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doorgebracht! De Apostel kon zich als een toonbeeld van 
een gelukkig mensch voorstellen, want zijn hart was vol 
vreugde. En waarom zou de Apostel niet gelukkig zijn? 
Zijne vermoeienissen waren voorbij; zijn arbeid was in 
zekeren zin geëindigd; hij bezat Jezus en in Hem alles. 
De verheerlijkte Jezus, die hem in de moeite en den zwaren 
arbeid van het getuigenis had doen gaan, was zijn schat 
en zijn kroon. In het christelijk leven wordt steeds onder
vonden, dat het kruis, 'twelk men draagt uit kracht 
van hetgeen van Jezus is in de dienst, voor de ziel de 
kracht wordt van al wat Hij is , als de dienst geëindigd 
is. Deze zelfde verandering heeft in den Heer Jezus zelf 
plaats gevonden in al hare volheid. En zóó is het ook 
met ons, in onze mate, naar de souvereine genade Gods. 
Alleenlijk de uitdrukking van Paulus vooronderstelt, dat 
de Heilige Geest het hart volkomen bewerkt, opdat het 
alle zegeningen Gods in vrijheid zou genieten; zij voor
onderstelt, dat de Heilige Geest niet bedroefd is. 

Een verheerlijkte Jezus — een Jezus, die hem lief
had — een Jezus, die het zegel zijner goedkeuring en 
zijner liefde op zijne dienst zette — een Jezus, die hem 
tot zich zou nemen in de heerlijkheid — een Jezus, met 
wien hij één was — een Jezus gekend naar de overvloe
dige kracht des Heiligen Geestes, in overeenstemming 
met de goddelijke gerechtigheid —• deze Jezus was het 
heerlijke voorwerp zijns harten en zijns geloofs, en Hij 
vervulde zijn hart met die liefde, welke overvloeide voor 
allen, die voor hem gesteld werden. Gelukkige gevan
gene ! Mochten wij allen u gelijken, en evenals gij, in 
alle omstandigheden vervuld zijn van de blijdschap des 
Heiligen Geestes! 
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Gods kracht in onze zwakheid. 

In het boek der Richteren is een van de kenmerkende 
karaktertrekken, dat de Heere God zich van zwakke en 
onedele werktuigen bedient om de Israëlieten van hunne 
vijanden te verlossen. Eglon was linksch. Samgar sloeg 
zeshonderd Filistijnen met een ossenstok. Barak was zonder 
moed, en niet hij, maar een vrouw versloeg Sisera. Gideon 
was de kleinste in zijns vaders huis, en zijn duizend het 
armste in Manasse; en bovendien, toen de Heer hem een 
strijdbare held noemde, was hij bezig om tarwe te dor
senen om daarmede op de vlucht te gaan. Jeftha was een 
hoerekind. En Simson een man, die zijne hartstochten niet 
kon beheerschen, en daarom ten slotte tot een aanfluiting 
werd voor iedereen. Geen vorst, geen veldheer, geen 
wereldwijze zou aan zulke mannen het bestuur over land 
en leger hebben toevertrouwd; geen hunner zou van hen 
de overwinning hebben gewacht. Doch de Heer, onze 
God, verheerlijkt zich in het zwakke en onedele en ver
achte. Hij verkiest zulke werktuigen, en doet daardoor 
schitterende daden. Aldus wordt zijn Naam geprezen, en 
bekomt Hij alleen de roem en de eere. Zoo doende worden 
zwakke, uit zichzelven onbekwame, wankelmoedige en 
flauwhartige menschen helden des geloofs. Welk een troost 
en een bemoediging voor onze zielen! Nooit is onze zwak
heid een hinderpaal om de overwinning te behalen. Wel 
gewaande kracht. Die moet worden gebroken. Wel vurig
heid van geest. Die moet op de proef worden gesteld. Wel 
eigene wijsheid. Die blijkt altijd dwaasheid te zijn. Petrus 
verloochende zijnen Heer, hoewel hij dezen vurig liefhad. 
Hij wilde met Hem in den dood gaan — en o! hij meende 
het zoo goed — doch hij week terug op het enkele woord 
eener dienstmaagd. Paulus moest eerst alle dingen — al 
zijne voorrechten naar het vleesch — als schade en drek 
achten, voordat de Heer Hem in zijne dienst gebruiken 
kon. Hij leert het ons, wanneer wij krachtig zijn. „Als 
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ik zwak ben, dan ben ik machtig. Uit mij zei ven tot niets 
in staat, vermag ik alle dingen door Christus, die mij 
kracht geeft. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. 
Zoo zal ik dan veeleer roemen in mijne zwakheden, opdat 
de kracht van Christus in mij wone." 

Correspondentie. 

30. F. D. te Heeg vraagt: „Wat zijn het voor vrouwkens, 
van welke de Apostel spreekt in 2 Tim. I I I : 6 , 7 ? " 

Uit het verband blijkt, dat deze vrouwkens slechte en onkun
dige personen waren, die daarom gemakkelijk door de dwaal
leeraren gevangen genomen en tot hunne booze begeerlijkheden 
gebruikt konden worden. Van die „vrouwkens" toch zegt de 
Apostel, dat zij „met zonden beladen zijn, en door menigerlei 
begeerlijkbeden gedreven, altijd leeren en nimmer tot kennis 
der waarheid kunnen komen." 

31. F. D. te Heeg vraagt, wat de woorden in Jer. X X X I : 22: 
„De vrouw zal den man omvangen," zeggen willen. 

De profetie van Jeremia, waarin deze woorden voorkomen, 
begint met vs. 21 en eindigt in vs. 26 ; zij heeft betrekking 
op de bekeering en het herstel van Israël. „Eicht u merk-
teekenen op, stel u spitse pilaren , zet uw hart op de baan, 
op den weg, dien gij gewandeld hebt, keer weder , o jonkvrouw 
Israëls, keer weder tot deze uwe steden!" zoo roept de profeet 
het israëlietische volk toe; „Hoelang zult gij u onttrekken, 
gij afkeerige dochter?" En dan volgt de belofte: „De Heer zal 
wat nieuws op de aarde scheppen: de vrouw zal den man (den 
held) omvangen;" d. i. gij, die een afkeerige dochter waart, 
en dientengevolge door uwe vijanden onderdrukt zijt geworden, 
zult de macht over uwe vijanden verkrijgen. 

32. E. v. B. te Arnhem vraagt een verklaring van 
Prediker VII : 27, 28. 

„Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de Prediker, bet eene bij 
het andere, om de sluitrede (beter: de oplossing) te vinden; die 
mijne ziel nog zoekt, doch ik heb haar niet gevonden: een man 



116 

uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen 
heb ik niet gevonden." Dat -wil zeggen: onder duizend mannen 
heb ik wel een braven, voortreffelijken man gevonden, maar 
onder duizend vrouwen geen enkele. Salomo spreekt hier over 
zijne eigene ondervinding; hij had duizend vrouwen, en onder 
die allen was er geen enkele goede; integendeel, zij trokken 
zijn hart van den levenden God af, en verleidden hem om de 
afgoden te dienen. Dit was, voorwaar, niet tot zijne eer, maar 
tot zijne schande; vooral omdat uit het laatste Hoofdstuk der 
Spreuken blijkt, dat hij wel degelijk deugdzame vrouwen kende. 

33. A. J . V. te Aalten vraagt een verklaring van Ezechiël 
XXXVII. 

In het eerste gedeelte van dit Hoofdstuk, van vs. 1—14, 
wordt den Profeet in een gezicht een zinnebeeldige voorstelling 
gegeven van Israëls' herstel in het land hunner vaderen. Deze 
dorre doodsbeenderen, zoo wordt in vs. 11 gezegd, zijn het 
gansehe huis Israëls. Zij zijn verdord, hunne verwachting is 
verloren, zij zijn afgesneden. In de graven der volken, waar
heen zij verstrooid zijn geworden vanwege hunne zonden, zijn 
zij geestelijk en maatschappelijk aan dorre beenderen gelijk. 
Doch de Heer zal hunne graven openen; Hij zal hen uit die 
graven doen opkomen en in het land hunner vaderen weder-
brengen. Dan zal Hij hun zijnen Geest geven, en zij zullen 
leven. Uit andere plaatsen, b.v. Zach. X I I I : 4—9 en Ezech. X X , 
blijkt, dat de ongeloovige en verharde Joden vóór dien tijd 
door het oordeel des Heeren zullen worden weggenomen: de 
twee stammen in het land en de tien stammen op hunne reis 
naar Palestina; zoodat eindelijk, onder de heerlijke regeering 
van Christus in de duizend jaren, geheel Israël in het land 
der vaderen wonon zal en geheel Israël zal behouden zijn. 

In het tweede gedeelte van dit Hoofdstuk, van vs. 15—-28, 
wordt onder het beeld van twee houten, die tot elkander naderen 
en tot één hout worden, de vereeniging van de tien met de 
twee stammen voorgesteld. „Zij zullen allen te zamen een eeni-
gen koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken 
zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn." 
Terwijl dan tevens, gelijk in het eerste gedeelte, Israëls bekee
ring en geluk worden voorspeld. 
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Inleiding tot de kennis der Heilige Schrift. 

(Vervolg en slot van bladz. 108.) 

Het NIEUWE TESTAMENT , men ziet het reeds dadelijk, 
heeft een geheel ander karakter dan het Oude. Indien 
ook het Oude Testament ons de gedachten openbaart, 
die God medegedeeld heeft aan hen, die de werktuigen 
tot die openbaring zijn geweest, en ons de wijsheid daar
van doet bewonderen, zoo blijft God toch in het Oude 
Testament altijd achter het voorhangsel verborgen. In 
het Meuwe Testament openbaart zich God zelf: men 
vindt er Hemzelven, zachtmoedig, genadig, in men-
schelijke gestalte en met menschelijke gevoelens. In de 
Evangeliën zien wij God op de aarde; daarna in de op
eenvolgende mededeelingen des Geestes zien wij, hoe 
God verlicht met een licht, dat van Hem komt. Tevoren 
had God beloften gedaan, evenals Hij oordeelen had uit
geoefend; Hij had over een volk op aarde geheerscht; 
Hij had jegens de heidenen gehandeld met het oog op 
dit volk, had het zijne wet gegeven, had het door mid
del van profeten een toenemend licht geschonken, dat 
hun hoe langer zoo meer de komst voorspelde van Hem, 
die hun alles van Godswege zou verkondigen. Maar de 
tegenwoordigheid van God zelf, als mensch in het midden 
der menschen, verandert alles daar, waar de mensch Hem 
had behooren aan te nemen in den persoon van Christus, 
als bron van zegening en heerlijkheid; Hem, wiens tegen
woordigheid alle kwaad moest weren, elk goed beginsel 
moest ontwikkelen en tot volmaaktheid brengen, door 
een doel en een middelpunt tevens aan te bieden voor 
alle genegenheden, die volkomen bevrediging konden 
vinden in het genot van Hemzelven. Of wel, verwierp 
men dien Christus, dan moest onze arme natuur toonen, 

X X I X . 8 
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wat zij is, namelijk vijandschap tegen God, en moest ook 
de noodzakelijkheid blijken van een geheel nieuwe orde 
van zaken, volgens welke het geluk van den mensch en 
de heerlijkheid Gods op een nieuwe schepping zouden 
gegrond worden. Wij weten, wat de_ werkelijkheid heeft 
opgeleverd: Hij, die het beeld van den onzienlijken God 
was, heeft na de betooning van een volmaakt geduld 
moeten zeggen: „Rechtvaardige Vader! de wereld heeft 
U niet gekend," en nog meer, helaas! „Zij hebben zoowel 
gezien als gehaat, beide mij en mijnen Vader." (Joh. 
XVII : 25 ; XV : 24.) 

Deze toestand van den mensch heeft echter volstrekt 
niet God verhinderd Zijne raadsbesluiten te volvoeren; 
integendeel, die treurige toestand heeft Hem de gelegen
heid gegeven zich te verheugen in het volbrengen daar
van. God heeft den mensch niet willen verwerpen, totdat 
de mensch Hem verworpen had; zooals in den hof van 
Eden de mensch, zijne zonde gevoelende en Gods tegen
woordigheid niet kunnende verdragen, Hem verliet, voor
dat God hem uit den hof had verjaagd. Maar toen de 
mensch van zijne zijde geheel en al God verstooten had, 
die in goedheid te midden van zijne ellende tot hem ge
komen was, was God vrij (indien wij deze uitdrukking, 
die zedelijk juist is , mogen gebruiken) om zijne eeuwige 
raadsbesluiten te volvoeren. Hier nu voltrekt God niet 
het oordeel, evenals in Eden, toen de mensch zich reeds 
van Hem verwijderde; maar Hij handelt naar het begin
sel der vrije genade, die, wanneer de mensch blijkbaar 
verloren is, en zich als vijand van God verklaard heeft, 
haar werk volbrengt om zijne heerlijkheid te doen uit
blinken voor de oogen der wereld in de gelukzaligheid 
van arme zondaren, die Hem verworpen hadden. Opdat 
nochtans de wijsheid Gods zich zelfs in alle bijzonder
heden zou openbaren, moest dit werk van vrije genade, 
waarin God Zichzelven deed kennen, overeenstemmen 
met al zijne vorige wegen, in het Oude Testament ont
wikkeld, en ook gelegenheid overlaten voor Zijn bestuur 
over de wereld. 
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Dit alles toont aan, dat behalve liet groote, alles beheer-
schende denkbeeld in het Nieuwe Testament vier onder
werpen zich voor het oog des geloofs ontvouwen. Het 
hoofdonderwerp, het feit bij uitnemendheid, is, dat het 
volmaakte Licht gekomen is: God zelf openbaart zich. 
Daarna wordt Christus, die de openbaring van dat 
licht is , die, indien Hij aangenomen ware geworden, de 
vervulling van alle beloften zou geweest zijn, aan den 
mensch en in het bijzonder aan Israël met het oog op 
zijne verantwoordelijkheid voorgesteld, bij welke voorstel
ling alle bewijzen, die aan zijn persoon, zijne zedelijke 
beginselen en zijne macht ontleend konden worden, dat 
volk zonder verontschuldiging gelaten hebben. Verder 
wordt, nadat Christus verworpen is, zijne verwerping 
het middel, door hetwelk de verlossing bewerkt wordt; 
en de nieuwe toestand (de nieuwe schepping, de verheer
lijkte mensch, de gemeente met Christus de hemelsche 
heerlijkheid deelende) wordt ons voor oogen geplaatst. 

Vervolgens woorden de verhoudingen tusschen de oude 
en nieuwe orde van zaken op aarde in het licht gesteld 
met betrekking tot de wet, de beloften, de profetieën en 
de goddelijke instellingen. Dit geschiedt hetzij door den 
nieuwen toestand als vervulling (en daardoor terzijdestel
ling) van den verouderden voor te stellen, hetzij door op 
de tegenstelling tusschen de oude en nieuwe orde van 
zaken te wijzen, hetzij door de volmaakte wijsheid Gods 
in al de bijzonderheden Zijner wegen aan te duiden. 

Eindelijk wordt de regeering van de wereld van Gods
wege profetisch op den voorgrond geplaatst; en het her
vatten der betrekkingen van God met Israël, in oordeel 
of in zegening, kort maar duidelijk vermeld, naar aan
leiding van het ophouden dier betrekkingen door de ver
werping van den Messias. 

Men kan nog hierbij voegen, dat alles, wat noodig is 
voor den mensch als pelgrim hier beneden, totdat God 
Zijne genadeplannen in kracht ten uitvoer brengt, hem 
overvloedig wordt verleend. Op de roepstem van God uit
gegaan uit al wat verworpen of veroordeeld is (en nog 
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niet in het bezit gesteld Tan het deel, dat God hem be
reid heeft), heeft de mensch, die aan die roepstem heeft 
gehoor verleend, leiding noodig en kennis van de bronnen 
der onmisbare kracht om het doel zijner roeping te be
reiken, benevens de middelen om zich die kracht toe te 
eigenen. God, toen Hij hem riep om zijnen Meester te vol
gen, die door de wereld verworpen was, heeft hem niet 
gelaten zonder licht en alle aanwijzing, geschikt om hem 
op zijnen weg voor te lichten en aan te moedigen. 

De Evangeliën verhalen ons het leven van den Heer, 
en stellen Hem, hetzij door zijne handelingen, hetzij door 
zijne leeringen, aan onze harten voor in de verschillende 
karakters, die Hem in alle opzichten dierbaar maken voor 
de zielen der verlosten, naar de mate van hun begrip 
en van hunne behoeften. Die verschillende karakters 
maken te zamen het geheel uit van zijne persoonlijke 
heerlijkheid, voor zoover wij die kunnen bevatten, zoo
lang wij nog hier beneden in deze aarden vaten zijn. 
Wat echter de betrekkingen aangaat tusschen Christus 
en de Gemeente, daarover spreken de Evangeliën niet; 
want, daargelaten het in de Evangeliën vermelde feit, 
dat Christus een Gemeente op aarde zou stichten, is het 
slechts door den Heiligen Geest, na zijne hemelvaart 
gezonden, dat Hij deze dierbare verborgenheid aan de 
apostelen en profeten openbaarde. Het is duidelijk, dat 
de Heer hier op aarde, volgens de raadsbesluiten Gods 
en de openbaring van Zijn Woord, meer dan één karak
ter in zich heeft moeten vereenigen, ten einde zijne eigene 
heerlijkheid te kunnen ten toon spreiden en die zijns 
Yaders te handhaven en te openbaren. Maar opdat dit 
zou kunnen gebeuren, moest Hij ook een eigen bestaan 
hebben, hetzij men Hem beschouwt als hier beneden 
wandelende, hetzij men lette op zijne wezenlijke natuur. 
Christus heeft die dienst, welke Hij voor God te volbren
gen had, moeten volbrengen, als zijnde zelf de dienst
knecht bij uitnemendheid, God dienende door het Woord 
te midden van Zijn volk, volgens Ps. XL bijv. vs. 8, 9, 
10; Jes. XLIX : 4 , 5 , en andere gedeelten der Schrift. 
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Vele getuigen hadden voorspeld, dat de zoon van David 
van Godswege op den troon van zijnen vader zou ge
zeten zijn; en de vervulling der raadsbesluiten Gods, met 
betrekking tot Israël, is in het Oude Testament verbon
den aan Hem, die aldus komen moest, en die op aarde 
in de betrekking zou staan van Zoon van God bij den 
Heere God. Christus, de Messias of — hetgeen slechts 
de vertaling van dien naam is — de Gezalfde, moest 
verschijnen en zich aan Israël voorstellen volgens de 
openbaring en den raad Gods. De Joden verwachtten 
bijna niets meer dan dit ééne karakter van den Christus, 
namelijk als Messias en Zoon Davids, en dat nog wel 
op hun manier, daarin niets anders op het oog hebbende 
dan hunne eigene verhooging, zonder dat zij gevoel had
den van hunne zonden en hare gevolgen. Dit karakter 
van Christus was echter niet het eenige, wat het profe
tische woord, dat God's raad medegedeeld had, voorspelde 
met betrekking tot Hem, dien zelfs de wereld verwachtte. 
Christus moest zoon des menschen zijn; en deze titel, dien 
de Heer Jezus zich gaarne geeft, is voor ons van groot 
belang. De Zoon des menschen is , mijns inziens, volgens 
het "Woord, de erfgenaam van alles, wat de raadsbesluiten 
Gods voor den mensch beschikt hadden, wel te verstaan 
voor den mensch in heerlijkheid; van alles, wat God aan 
den mensch moest geven volgens die raadsbesluiten, (zie 
Dan. V I I : 13, 14 en Ps. V I I I : 5 , 6.) 

Om echter erfgenaam te zijn van alles, wat God voor 
den mensch bestemde, moest Christus mensch zijn. De 
Zoon des menschen was werkelijk van het geslacht des 
menschen, —• kostbare en vertroostende waarheid! — uit 
een vrouw geboren. Hij was werkelijk en inderdaad een 
mensch, deelhebbende aan vleesch en bloed, aan zijne broe
deren gelijk gemaakt, uitgenomen de zonde. In dit karakter 
heeft Hij moeten lijden en verworpen worden; om alles te 
beërven, heeft Hij moeten sterven en opstaan; de erfenis 
was bezoedeld, en de mensch in opstand tegen God, de 
mede-erfgenamen van Christus waren even schuldig als de 
anderen. Jezus moest dus dienstknecht, zoon van David 
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en Zoon des menschen zijn; een wezenlijk mensen bijge
volg op de aarde, geworden onder de wet, geboren uit 
een vrouw, uit het zaad van David, erfgenaam van de 
rechten van David's geslacht, erfgenaam van de bestem
ming des menschen naar het voornemen en de raadsbe
sluiten Gods. Wie zou al die kenmerken in zich vereeni
gen ? Was die heerlijkheid enkel een heerlijkheid, aan een 
zeker ambt verbonden, waarvan het Oude Testament ge
zegd had, dat een mensch ze zou beërven? De toestand 
des menschen, onder de wet geopenbaard, bewees de 
onmogelijkheid om den mensch, zooals hij was, te doen 
deelen in de zegeningen Gods. De verwerping van Chris
tus maakte de maat van die bewijzen vol. En inderdaad 
de mensch had bovenal noodig zelf met God verzoend te 
worden, buiten alle bedeeling en een bijzondere regeering 
over een volk op aarde om. De mensch was een zondaar; 
er moest een verlossing plaats hebben, waardoor God ver
heerlijkt en de mensch behouden werd. Wie zou die vol
brengen? — De mensch had zelf die verlossing noodig. 
Een engel moest zijn eigen plaats bewaren, en kon 
niets meer doen; anders ware hij geen engel geweest. En 
wie van de menschen kon een erfgenaam van alle dingen 
zijn, en alle werken Gods onder zijne heerschappij hebben 
naar het Woord ? Het was de Zoon van God, die alles be
erven moest; dezelfde, die ze gemaakt had, zou ze ook 
bezitten. Hij dus, die de dienstknecht, de zoon van David, 
de zoon des menschen, de verlosser was, was de Zoon van 
God, de Schepper. 

Die verschillende karakters van Christus bepalen niet 
alleen het eigenaardige van ieder der Evangeliën, maar 
ook het verschil, dat er is tusschen de drie eerste Evan
geliën en dat van Johannes. De drie eersten stellen Chris
tus aan den mensch voor, opdat de mensch Hem zou aan
nemen , en zij toonen aan, dat de mensch Hem verwierp; 
terwijl Johannes, integendeel, bij die verwerping het uit
gangspunt stelt van zijn Evangelie, dat de openbaring is 
van de goddelijke natuur, in tegenwoordigheid waarvan 
de mensch en de Jood zich bevonden, en die zij afgewezen 
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hebben: „Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem 
gemaakt, en de wereld heeft Hem niet gekend." 

Maar laat ons een weinig teruggaan. Mattheüs is de 
vervulling der belofte en der profetie. Wij vinden in zijn 
Evangelie Emmanuël in het midden der Joden, verworpen 
door hen, die zich dus stooten aan den steen des aanstoots; 
en dan wordt Christus voorgesteld, als werkelijk een zaaier 
zijnde. Vrucht zoeken was nutteloos. Daarna komen de 
Gemeente en het Koninkrijk, in de plaats gesteld van 
Israël, gezegend naar de beloften, die het geweigerd heeft 
in den persoon van Jezus; — maar na het oordeel zullen 
de Joden, wanneer zij Hem zullen ontvangen, erkend wor
den als voorwerpen der goedertierenheid. In Mattheüs wordt 
niet gesproken over de hemelvaart; en wij veronderstel
len , dat juist daarom Galiléa en niet Jeruzalem de plaats 
is , waar de Heer een ontmoeting heeft met zijne disci
pelen na de opstanding. Jezus is met de geringen uit de 
kudde, die naar het woord des Heeren geluisterd hebben, 
daar, waar het licht is opgegaan over het volk, dat in de 
duisternis gezeten was. Van daar gaat de zending uit om 
te doopen, die op de volken betrekking heeft. 

Markus geeft ons den Dienstknecht-profeet, Zoon van 
God. — Lukas stelt ons den Zoon des menschen voor, en 
geeft in de eerste twee hoofdstukken een heerlijk tafereel 
van het geloovig overblijfsel Israëls. — Johannes, wij zeiden 
het reeds, maakt ons bekend met den goddelijken persoon 
van den Heer, in het vleesch gekomen, oorzaak van alle 
zegening, en een verzoeningswerk, als grondslag van den 
toestand, waar de zonde niet meer is , — de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde, waar de gerechtigheid woont; — aan 
het einde de gave van den Trooster; en dit alles in tegen
stelling met het joodsche standpunt. In plaats van den 
Heer te doen afstammen van Abraham en David, op wie 
de beloften rustten, of van Adam, opdat Hij als zoon des 
menschen den zegen aan den mensch zou brengen; of in 
plaats van ons zijn handelend optreden als de groote pro
feet, die komen moest, te verhalen, brengt Johannes een 
goddelijk persoon in de wereld in — het Woord vleesch 
geworden. 
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Paulus en Johannes leeren ons, dat wij in een geheel 
nieuwen toestand in Christus zijn; maar het groote doel 
van Johannes is ons den Vader in den Zoon te openbaren, 
en dus het leven door den Zoon in ons; terwijl Paulus 
ons tot God brengt, God voorstelt, en ons zijne genade
plannen mededeelt. Indien wij ons tot de Brieven bepalen, 
is Paulus de eenige, die melding maakt van de Gemeente, 
behalve wat de opbouwing van levende steenen betreft, 
(een nog niet voltooid gebouw) waarvan gesproken wordt 
in 1 Petrus I I ; Paulus echter alleen spreekt van „het 
lichaam." 

De Handelingen verhalen ons de vestiging van de Ge
meente door den Heiligen Geest, van den hemel gekomen; 
en daarna de verrichtingen der Apostelen te Jeruzalem of 
in Palestina, en van andere vrije arbeiders; in het bij
zonder den arbeid van Petrus, en later van Paulus, terwijl 
de geschiedenis van de Schrift eindigt met het verhaal 
van de verwerping van diens evangelie door de Joden der 
verstrooiing. 

Het zou ons te ver afvoeren, indien wij zelfs in het 
kort den inhoud der Brieven zouden uiteenzetten; wij zullen 
ons bepalen bij enkele woorden over hun chronologische 
orde, alleen opmerkende, dat zij de waarde van het werk 
van Christus en de liefde des Vaders, in Hem geopen
baard, in het licht stellen. 

Op de eerste lijn moeten wij die Brieven stellen, waar
van de tijd zeker is: den eersten en tweeden brief aan de 
Thessalonikers, den eersten en tweeden aan die van Korin-
the, den brief aan de Romeinen, aan die van Efeze, aan 
die van Kolosse, aan de Filippiërs, aan Filemon; de vier 
laatsten geschreven gedurende de gevangenschap van Pau
lus. De brief aan de Galatiërs werd geschreven tusschen 
het veertiende en het twintigste jaar na de roeping van 
den Apostel, en nadat hij eenigen tijd in Klein-Azië ge
werkt had, wellicht tijdens zijn verblijf te Efeze, hoewel 
het niet lang was na de vestiging der gemeente in Galatië. 
De eerste aan Timotheüs werd geschreven bij gelegenheid 
van des Apostels weggaan uit Efeze, de juiste tijd is niet 
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bekend; de tweede werd geschreven aan het einde van 
het leven van den Apostel, bij het naderen van zijn mar
teldood. De brief aan Titus heeft betrekking op een reis 
van Paulus in Creta, zonder dat wij weten, wanneer die 
reis heeft plaats gehad (men heeft gemeend, dat het mis
schien was in den tijd, toen de Apostel in Efeze was); 
wat den inhoud betreft, valt hij gelijktijdig met den eersten 
aan Timotheüs. Het is niet Gods bedoeling geweest ons 
bepaalde datums te geven: de goddelijke wijsheid heeft 
dit niet gewild, maar de zedelijke orde is zeer duidelijk, 
zooals men reeds ziet aan de wijze, waarop de tweede 
brief aan Timotheüs in verband staat met het verval van 
datgene, waarvan de orde door den eersten brief vastge
steld was. De brief aan de Hebreërs werd in een betrek
kelijk laten tijd geschreven, met het oog op het oordeel, 
dat Jeruzalem treffen zou; hij riep de geloovige Joden op 
om zich af te scheiden van hetgeen God ging oordeelen. 

De brief van Jakobus heeft betrekking op den tijd, 
waarop deze afscheiding nog volstrekt niet plaats gehad 
had; de geloovige Joden worden er nog beschouwd, als 
deel uitmakende van het Israël, dat nog niet beslist ver
worpen was, Jezus alleen erkennende als Heer der heer
lijkheid. Gelijk alle algemeene zendbrieven werd de brief 
van Jakobus in de laatste dagen van de apostolische ge
schiedenis geschreven, toen het Christendom een ruimen 
ingang onder de stammen Israëls gevonden had, en het 
oordeel de geschiedenis der Joden zou besluiten. 

In den eersten brief van Petrus zien wij, dat het 
evangelie zich zeer onder de Joden verbreid had; hij is 
gericht tot de geloovige Joden der verstrooiing. De tweede 
brief is natuurlijk van lateren datum, en behoort tot den 
laatsten tijd van de loopbaan des Apostels, toen de tijd 
naderde der aflegging zijns tabernakels en der scheiding 
van zijne broeders; hij wilde hen niet laten zonder de 
waarschuwingen, die zijne apostolische zorgen hun spoedig 
niet meer zouden kunnen geven; daarom heeft, evenals 
de brief van Judas, de tweede brief van Petrus hen op 
het oog, die het geloof verloochend en het pad der gods-
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vrucht verlaten hadden, de spotters, die zich verzetten 
tegen de getuigenis, dat de Heer kwam. 

In den eersten brief van Johannes zijn wij, volgens 
de getuigenis van Johannes zelf, in „de laatste ure"; 
afvalligen waren reeds geopenbaard, afvalligen van de 
waarheid des Christendoms, den Yader zoowel als den 
Zoon loochenende, en met het joodsche ongeloof tevens 
loochenende, dat Jezus was de Christus. 

Judas komt naar den inhoud zijns briefs vóór Johannes; 
in zijnen brief vinden wij valsche broeders, die heimelijk 
in het midden der heiligen waren ingeslopen. De tijd 
daarvan strekt zich echter uit tot den laatsten afval en 
tot het oordeel, verschillende met den tweeden brief van 
Petrus in dit opzicht, dat het kwaad niet enkel als onge
rechtigheid , maar als een verlaten van den eersten toestand 
beschouwd wordt. 

De Openbaring voltooit het schilderij, daar het Christus 
in rechterlijke gedaante toont, te midden der kandelaren, 
terwijl de eerste Gemeente hare eerste liefde heeft ver
laten, en vermaand wordt, dat, indien zij zich niet be
keerde en terugkeerde tot de eerste werken, haar luchter 
haar zou ontnomen worden. Het eindoordeel vindt men in 
Thyatire en Laodicea, en ten slotte het oordeel der 
wereld en de wederkomst des Heeren, het koninkrijk en 
de hemelsche stad, en do toestand der eeuwigheid. 

Het is wel belangrijk op te merken, hoe al de laatste 
boeken van het Nieuwe Testament, van den brief aan 
de Hebreërs af tot aan de Openbaring, een algemeen 
karakter van verval en afval dragen. De brieven van 
Paulus, behalve de tweede aan Timotheüs, die persoon
lijke aanwijzing geeft te midden van het verval, tegelijk 
dien stand van zaken voorspellende, zijn de uitdrukking 
van den arbeid en de zorgen van den wijzen bouwmeester. 
Het belang van hunne dagteekening is verbonden aan de 
geschiedenis der Handelingen, maar de brief aan de 
Hebreërs, de algemeene Zendbrieven en de Openbaring 
toonen ons het verval aan, als reeds gekomen (de eerste 
brief van Petrus, die het minst dat karakter draagt, zegt 
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ons, dat de tijd gekomen w a s , dat het oordeel zou be
ginnen met he t huis Gods), en bijgevolg het oordeel der 
belijdende kerk, en daarna , profetisch, dat-van de wereld 
in opstand tegen God. De toepasselijkheid der algemeene 
Zendbrieven op den tijd van het einde heeft iets treffends 
en leerrijks. 

Correspondentie. 

34. H. L. G-. te 'sHage vraagt, wat de woorden in Jes. 
XXVIII : 15—18 beteekenen: een verbond met den dood te 
maken en een voorzichtig verdrag met de hel te sluiten. 

Dit is natuurlijk beeldspraak. De spotters in Jeruzalem zeiden, 
dat de oordeelen, welke de Heer bedreigd had, niet zouden 
komen, en riepen daarom spottende uit: „Wij hebben een ver
bond met den dood gemaakt, en met de hel (d. i. het graf) 
hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt." Met andere woor
den : Wij zullen niet sterven; het oordeel zal ons niet treffen; 
wij geven om al uwe bedreigingen niets. Welnu, zegt de Heer, 
ik zal u doen ondervinden, dat mijn woord waar is ; en uw 
verbond met den dood zal Ik te niet doen, en gij zult door den 
overvloeienden geesel worden vertreden. 

35. J. de W. te Breskens vraagt een verklaring van Judas vs. 9. 
Mozes stierf op den berg Nebo; en de Heer begroef hem •— 

zoo lezen wij in het laatste hoofdstuk van Deuteronomium — 
in een dal, in het land Moab; en niemand heeft zijn graf geweten 
tot op dezen dag. Uit de woorden van Judas blijkt, dat de 
Heer den aartsengel Michaël gezonden heeft om het lichaam van 
Mozes te begraven , en dat toen de duivel gekomen is om Michaël 
hierin te verhinderen, zoodat er een strijd ontstond tussehen 
Michaël en den duivel. De bedoeling van den duivel zal wel 
geweest zijn om het lichaam van Mozes in zijn bezit te krijgen, 
en het dan in het israëlietische leger te brengen, waar het op 
egyptische wijze had gebalsemd kunnen worden, en dan een 
voorwerp van vereering zou geworden zijn. God liet dit niet 
toe. Hij 'wilde niet, dat met het lichaam van zijnen trouwen 
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knecht afgoderij zou gepleegd worden, en schonk Michaël de 
overwinning. Nochtans, omdat de duivel een vorst is , zoo durfde 
Michaël geen oordeel van lastering tegen hem uitbrengen, maar 
zeide alleen : „De Heer bestraffe u !" Dit moet ons ten voorbeeld 
strekken, om nimmer de heerschappij te verwerpen of de heer
lijkheden te lasteren. Al zijn de vorsten, die onsregeeren, nog 
zoo goddeloos, toch moeten wij ons aan hen onderwerpen in 
alles, waarin zij niet tegen Gods gebod ingaan. Doen zij dit 
laatste, dan zou onderwerping aan hun gebod de verwerping 
der hoogste Majesteit zijn. 

36. A. J . V. te Aalten vraagt, wie onder Gog en Magog 
in Ezechiël XXXVIII moet worden verstaan. 

In vs. 2 moet gij lezen: „Menschenkind! zet uw aangezicht 
tegen Gog, het land van Magog, den vorst van Eos, Mesech 
en Tubal." Dit is Eusland, 't welk verbonden met andere 
volksstammen (zie vs. 5 en 6.) in het Joodsche land vallen 
zal, wanneer de Joden reeds rustig wonen onder de regeering 
van Christus, (zie vs. 1 1 , 12.) Met ontzachlijke legerscharen 
trekken zij naar Palestina, en denken op gemakkelijke wijze 
het zoo lang begeerde land in hun bezit te krijgen; doch zij 
worden op de bergen Israëls door het oordeel des Heeren ge
troffen, zoodat geen hunner ontkomt. De Joden branden zeven 
jaar van het hout hunner wapenen, en hebben zeven maanden 
noodig om al de lijken te begraven. (Zie Hoofdst. XXXIX: 
9, 16, 12.) 

37. E. v. B. te Arnhem vraagt, wat in Jak. I : 17 het 
onderscheid is tusschen alle goede gave en elke volmaakte gift. 

Mij dunkt, dat door het laatste het eerste wordt versterkt. 
Niet alleen komt al wat goed is van God, maar het is een 
gift, een vrij geschenk, en het is niet alleen goed, maar zedelijk 
volmaakt. 
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De eenheid des testes. 

"Wij leven in een tijd van ontzettende verdeeldheid, 
niet alleen op maatschappelijk en staatkundig gebied, 
maar, helaas! ook op christelijk terrein. Dit is niet eerst 
nu begonnen, maar heeft reeds eeuwen geduurd. De men-
schenmoordenaar van den beginne, de vader der leugenen, 
heeft reeds heel vroeg de zaden van twist en verdeeldheid 
in de Gemeente des Heeren gezaaid. In Korinthe had men 
zoozeer de eenheid des Geestes en het eenige middelpunt 
der Gemeente uit het oog verloren, dat de één zeide: ik 
ben van Paulus, en een ander: ik ben van Apollos, en 
een derde: ik ben van Kefas, en een vierde: ik ben van 
Christus ; zoodat Paulus in heilige verontwaardiging moest 
vragen: „Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekrui
sigd? Of zijt gij tot den naam van Paulus gedoopt?" — 
Aan de heiligen te Rome moest dezelfde Apostel schrijven: 
„Ik vermaan u, broeders! hebt acht op hen, die tweedracht 
en ergernis verwekken tegen de leer, die gij geleerd hebt, 
en onttrekt u aan hen." (Rom. XVI : 17.)-—En hoeveel 
moeite hem de joodschgezinde Christenen berokkend heb
ben , daarvan getuigen zoowel de Handelingen als zijne 
Brieven. — Nochtans bleef de eenheid der Gemeente, 
door Gods genade, gehandhaafd. De geloovigen te Korinthe 
luisterden naar de vermaningen des Apostels, en de eerste 
algemeene synode — de laatste welke zeggen kon: het 
heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht — voor
kwam door de krachtige werking des Heiligen Geestes 
de dreigende scheuring tusschen de Christenen uit de Joden 
en uit de Heidenen. 

Na den dood der Apostelen evenwel duurde het niet 
lang, of Paulus' woord tot de ouderlingen te Efeze trad 
in vervulling: „Want dit weet ik, dat na mijn vertrek 
wreede wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet 

X X I X 9 
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sparen; en uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende 
verkeerde dingen, om de discipelen achter zich af te 
trekken." (Hand. XX : 29, 30.) Allerlei partijen en sekten 
ontstonden in de christelijke kerk. Het woord der dwaal
leeraren at voort als een kanker. Spoedig was de Gemeente 
des Heeren gelijk geworden aan een groot huis, waarin 
vaten ter eer en vaten ter oneer zijn. Wie van elkander 
behoorden gescheiden te zijn, waren vereenigd, en wie 
vereenigd behoorden te wezen, scheidden zich van elkander 
af. Geloovigen waren met ongeloovigen in één genootschap 
vereenigd, en zaten gezamenlijk aan ééne tafel aan; terwijl 
de geloovigen zich om allerlei oorzaken van elkander ver
wijderden , en weigerden met elkander aan ééne tafel zich 
te vereenigen. Hoe verder wij komen in de geschiedenis 
der christelijke kerk op aarde, des te meer zien wij den 
partij geest en het sectewezen toenemen, totdat wij in onze 
dagen de Gemeente des Heeren in meer dan twee honderd 
partijen en sekten verdeeld zien. 

Treurige aanblik! Welk een droefheid voor den Heer, 
het verheerlijkte Hoofd der Gemeente! Welk een schade 
voor de leden van Christus en voor de prediking des Evan
gelies in de wereld! Voorwaar, wij hebben wel oorzaak 
ons te verootmoedigen en schuld te belijden. Helaas! de 
gebeurtenissen der laatste jaren en dagen bewijzen ten 
duidelijkste, hoe weinig over het algemeen de eenheid 
des Geestes wordt begrepen; en hoezeer eigen inzicht en 
eigen wil — indien niet nog erger dingen — de harten der 
geloovigen beheerschen en tot de bedroevendste verdeeld
heid en scheuring aanleiding geven, zoodat in plaats van 
eensgezindheid twist en tweedracht, in plaats van liefde 
haat en allerlei booze handel de geloovigen beroeren. 

Nochtans blijft de waarheid bestaan. Gods gedachten 
veranderen niet. Zijn wil blijft altijd dezelfde. Aan God 
en aan het Woord zijner genade heeft Paulus de ouder
lingen te Efeze aanbevolen. Die God is ook onze God. 
Dat woord zijner genade is ook voor ons de toetsteen der 
waarheid en het richtsnoer onzer daden. Geve de Heer 
ons genade om in den maalstroom der menschelijke mee-
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ningen en inzettingen het rechte pad te vinden, en te 
midden der grenzenlooze verwarring in de christelijke kerk 
onze paden zuiver te houden naar Zijn Woord! 

Dit kunnen wij alleen dan doen, wanneer wij de mee
ning des Geestes verstaan. Gods "Woord is een lamp voor 
onzen voet en een licht op ons pad. Welnu, vragen wij 
aan dat Woord, hoe wij in het huis Gods, dat is, de 
Gemeente des levenden Gods, hebben te verkeeren; — 
van welke beginselen wij behooren uit te gaan, en hoe 
wij deze beginselen moeten toepassen. 

In het vierde Hoofdstuk van zijnen brief aan de gemeente 
te Efeze zegt Paulus: „Ik vermaan u dan, ik, de gevan
gene in den Heer, dat gij wandelt waardig der roeping, 
waarmede gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en 
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, elkander in liefde 
verdragende, u beijverende de eenheid des Geestes te be
waren in den band des vredes." Deze gewichtige verma
ning is geheel in overeenstemming met den inhoud van 
dezen brief. Gods raadbesluiten in Christus, vóór de grond
legging der wereld; Gods gedachten omtrent de Gemeente, 
alle eeuwen en geslachten door in Hem verborgen gebleven, 
en aan de kinderen der menschen niet bekend gemaakt; 
worden ons in dezen brief medegedeeld door den Apostel, 
die door God was uitverkoren om de openbaring dezer 
verborgenheid te ontvangen en aan de heiligen bekend te 
maken. Volgens deze openbaring is de Gemeente het lichaam 
van Christus, de volheid desgenen, die alles in allen ver
vult. Christus is het verheerlijkte Hoofd dezer Gemeente, 
en allen, die in Hem gelooven, tot welk volk zij ook be
hooren, of zij zijn uit de Joden of uit de volken, zijn leden 
van dit lichaam, vleesch van zijn vleesch en been van 
zijne beenen. De middelmuur der omtuining is afgebroken, 
de wet der geboden is te niet gedaan; de geloovigen uit 
Israël en uit de volken zijn tot éénen nieuwen mensch 
geschapen. Elk onderscheid is verdwenen. Allen waren 
dood in zonden en misdaden; doch allen zijn levend ge
maakt met Christus, mede opgewekt, en medegezet in de 
hemelsche gewesten in Christus Jezus; allen zijn door den 
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God en Vader van onzen Heer Jezus Christus gezegend 
met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus, 
vóór de grondlegging der wereld uitverkoren, om heilig 
en onberispelijk voor Hem in de liefde te zijn, en te voren 
verordineerd tot het zoonschap door Jezus Christus, naar 
het welbehagen van Zijnen wil; zij zijn bestemd om erf
genamen te zijn met Hem, die door God tot hoofd over 
alle dingen, in den hemel en op de aarde, gesteld is .— 
Die Gemeente is tevens een heilige tempel in den Heer, 
gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, terwijl 
Jezus Christus zelf hoeksteen is; en alle geloovigen worden 
mede opgebouwd tot een woonstede Gods in den Geest. 

Ziedaar dus de roeping, waarmede wij geroepen zijn; 
en de Apostel vermaant de heiligen om dezer roeping 
waardig te wandelen; om zich te gedragen, gelijk het aan 
leden van het lichaam van Christus, die zoo nauw met 
den verheerlijkten Heer in den hemel en met elkander 
verbonden zijn, betaamt. Twist en tweedracht, verwijdering
en scheuring zijn hiermede in lijnrechten strijd. En deze 
kunnen alleen vermeden worden, wanneer de heiligen met 
ootmoedigheid bekleed, met zachtmoedigheid en lank
moedigheid vervuld zijn, en elkander in liefde verdragen. 
Hoogmoed verblindt, en maakt ongeschikt om de dingen 
Gods te beoordeelen en in het ware licht te zien. Het 
eigen-ik zit dan op den troon, en maakt zichzelven tot 
het middelpunt zijner gedachten en tot het middelpunt 
van anderen. Hardheid, ongeduld en onverdraagzaamheid 
veroorzaken twist en scheuring. Wie met ootmoedigheid 
bekleed is, vraagt naar Gods wil, en is onderworpen aan 
zijn "Woord. Die denkt er niet aan, om de eerste te zijn 
of te heerschen, maar acht een ander uitnemender dan 
zichzelven. Die is vanzelf zachtmoedig in zijn oordeel, 
lankmoedig tegenover de zwakken en dwalenden, en ver
draagzaam in liefde bij verschil van inzicht en karakter. Hoe 
gelukkig zou het zijn, als deze gezindheid steeds in de ver
gadering des Heeren gevonden werd! Hoevele moeielijkhe-
den zouden daardoor worden voorkomen! Waar deze gezind
heid ontbreekt, kan de Heer zijnen zegen niet verleenen, en 
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is dorheid en geesteloosheid het noodwendig gevolg. Ach! 
mocht toch een iegelijk onzer met ootmoedigheid zijn be
kleed. Laat ons navolgers zijn van Hem, die niet kwam 
om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven 
te stellen tot een losprijs voor velen! 

„U beijverende de eenheid des Geestes te bewaren in 
den band des vredes," zoo besluit Paulus zijne vermaning. 
Wat is de eenheid des Geestes ? Dat is de eenheid, die door 
den Geest is tot stand gebracht. „Wij allen zijn door éénen 
Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, 
hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn tot éénen 
Geest gedrenkt." (1 Kor. X I I : 13.) De beschrijving dezer 
eenheid volgt. „Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook 
geroepen zijt in ééne hoop uwer roeping; één Heer, één 
geloof, één doop; één God en Vader van allen, die daar 
is boven allen, en door allen, en in ons allen." (vs. 4 , 5, 
6.) Ziedaar de eenheid des Geestes — de eenheid, die door 
den Geest is tot stand gebracht. Het is een zevenvoudige 
eenheid — één lichaam, één Geest, ééne hoop, één Heer 
één geloof, één doop, één God en Vader. En daar zeven 
het getal der goddelijke volmaaktheid is, zoo wordt ons 
dus de eenheid des Geestes hier voorgesteld in hare vol
maaktheid. 

Dit zevental is echter in drieën verdeeld. Wij zouden 
kunnen zeggen : er zijn drie kringen, waarvan de eerste 
de nauwste en de laatste de verst reikende is. De eerste 
kring is: één lichaam, één Geest, ééne hoop. De tweede: 
één Heer, één geloof, één doop. De derde: één God en 
Vader van allen. 

Er is één lichaam, het lichaam van Christus, waarvan 
allen, die gelooven, leden zijn. In dat ééne lichaam woont 
één Geest, door wien allen tot één lichaam gedoopt zijn, 
aangezien Hij in elk der leden woning gemaakt heeft. 
En al de leden van dat ééne lichaam hebben ééne hoop 
op de heerlijkheid. Zij zijn allen erfgenamen van God en 
medeërfgenamen van Christus, en zullen met Christus 
wonen in het Vaderhuis, en met Christus deelen de heer
lijkheid in den hemel en op de aarde. — Dit is eerste 
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kring. Hij is de nauwste. Alleen uit God geborenen kunnen 
daartoe behooren. Het is geheel onmogelijk, dat in het 
lichaam van Christus, waarin één Geest woont, en waar 
allen ééne hoop op de heerlijkheid hebben, een onbe
keerde kan binnenkomen. Die zou dan ten slotte moeten 
worden afgesneden, en dan ware het lichaam verminkt. 

Doch er is een tweede kring, die meer uitwendig is. 
Eén Heer, één geloof, één doop. Dit is de kring der 
belijdenis. Alle geloovigen hebben één Heer, den Heer 
Jezus Christus. „Eén is uw Meester, en gij zijt allen 
broeders." Zich naar anderen te noemen of zich om 
menschen — hoe voortreffelijk ook — te scharen, is de 
verloochening dezer waarheid. En allen, die één Heer 
hebben, belijden ook één geloof, het christelijk geloof, 
de waarheid, zooals zij door den Heer en zijne Apostelen 
is geopenbaard en gepredikt, in tegenstelling tot het 
joodsche geloof en de leer der Grieken en Romeinen. Bij 
dien éénen Heer en bij dat ééne geloof behoort één doop, 
omdat allen, die belijden in Christus te gelooven, gedoopt 
worden tot den naam des Vaders, des Zoons en des Hei
ligen Geestes. Allen, die gelooven, hebben één Heer, 
belijden één geloof, en zijn met éénen doop gedoopt. Noch
tans is het mogelijk, dat anderen zich in dezen kring in
dringen. Simon de toovenaar werd gedoopt, omdat hij 
beleed in Christus te gelooven, en toch bleek het spoedig, 
dat hij geen waar Christen was. En velen zullen eenmaal 
zeggen : „Heere, Heere! hebben wij niet in uwen naam 
geprofeteerd." 

Ten slotte hebben wij : „één God en Vader van allen, 
die daar is boven allen, en door allen, en in ons allen." 
Wij belijden één God en Vader van allen, van alle 
menschen, tegenover het veelgodendom der Heidenen en 
tegenover de Joden, die God alleen als hun God erkennen. 
Op den areópagus te Athene zeide Paulus van het gansche 
menschelijk geslacht: „Want in Hem leven wij, en be
wegen wij ons, en zijn wij; gelijk ook eenigen uwer 
dichters gezegd hebben: want wij zijn ook zijn geslacht." 
In dien zin, als de Schepper, is de Heer een God en 
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Vader van alle menschen. Die ééne God en Vader van 
allen is boven allen en door allen; dit drukt uit zijne 
opperhoogheid en zijne voorzienigheid. Hij staat boven 
alle menschen en werkt door alle menschen, hen in zijne 
voorzienigheid als zijne instrumenten gebruikende. Doch 
Hij is niet in allen, maar in ONS allen, dat is , in de 
geloovigen. Zij alleen staan tot Hem in die nauwe en 
innige betrekking van kinderen, en in hen alleen woont Hij. 

De eenheid des Geestes is derhalve de eenheid, welke 
de Heilige Geest heeft tot stand gebracht. Zij omvat alle 
leden van Christus, allen die gelooven en in wie de 
Heilige Geest woont. Zij is , volgens de verklaring des 
Apostels hier, datgene wat alle kinderen Gods met elkan
der gemeen hebben. Deze eenheid des Geestes nu moeten 
wij bewaren. Wij moeten ze niet maken, niet tot stand 
brengen, niet vormen of te voorschijn roepen, maar be
waren. Zij is gemaakt door den Heiligen Geest. Zij be
staat , en dat wel meer dan achttien honderd jaar lang. 
Wij kunnen ze niet maken. Alle pogingen daartoe zijn 
belachelijk en onzinnig. Wie kan het lichaam van Christus 
vormen? Wie geeft één Geest en ééne hoop! Wie leert 
ons één Heer en één geloof kennen, en brengt ons den 
éénen doop ? Wie leert ons één God en Vader van allen 
kennen, en brengt ons met Hem als zijne kinderen in 
gemeenschap? God alleen, niet waar? Geen mensch kan 
het geringste daarin werken. Het is alles geheel en al 
buiten zijne sfeer. Alleen de Heilige Geest kan hier de 
Werkmeester zijn; daarom is die eenheid der Gemeente 
ook de eenheid des Geestes. Elke poging derhalve om 
een eenheid daar te stellen of te vormen; elke poging 
om Gods kinderen, de leden van Christus, met elkander 
te vereenigen, is de ontkenning van het bestaan dier 
eenheid, en is daarom vanzelf reeds met onvruchtbaar
heid geslagen. 

Alle geloovigen zijn één. Zij behooren allen tot het 
lichaam van Christus. Zij hebben allen denzelfden Geest 
in zich wonen, en verheugen zich allen in de hemelsche 
heerlijkheid. Waar zij ook wonen, in Koord of Zuid, in 



136 

Oost of West, tot welk volk zij ook behooren, welke ook 
de mate hunner kennis of ervaring van het geestelijk leven 
zijn moge, zij zijn allen door éénen Geest tot één lichaam 
gedoopt. Oud of jong, pas bekeerd of reeds jaren lang 
Christen, zwak of sterk, allen die gelooven, behooren 
tot één lichaam en zijn elkanders leden. Dit is het groote 
en heerlijke werk, dat door Gods Geest is tot stand ge
bracht op grond van Jezus' lijden en sterven, van Jezus' 
opstanding en hemelvaart. Deze eenheid nu moeten wij 
bewaren of handhaven. 

Daartoe is natuurlijk in de eerste plaats noodig, dat 
wij die eenheid erkennen. Zoolang wij haar niet erken
nen, kunnen wij haar niet bewaren. Wat wij niet hebben 
ingezien, kunnen wij niet beoefenen. Wat wij niet aan
genomen hebben, kunnen wij niet handhaven. Zoodra wij 
evenwel deze eenheid des Geestes erkend hebben, en 
derhalve volgens Gods Woord slechts ééne Gemeente, 
slechts één lichaam kennen, en dientengevolge ook slechts 
ééne tafel — want de tafel des Heeren is de uitdrukking 
van de eenheid des Lichaams — dan zijn wij geroepen en 
bekwaam om die eenheid te bewaren. Wij erkennen dan 
alle geloovigen als leden van Christus. Wij reiken hen 
allen de broederhand. Wij ontvangen hen allen aan de 
tafel des Heeren. Yoor zooveel aan ons ligt, voor zoo
verre dit in onze macht staat, veroordeelen en verwijde
ren wij alles uit ons midden en uit ons hart, wat deze 
eenheid des Geestes in den weg zou kunnen staan, wat 
de handhaving dezer eenheid zou kunnen verhinderen. 

Het is zeker waar, dat de beoefening dezer beginselen 
in onze dagen van verwarring en scheuring hoogst moeie-
lijk is , en er zich in de praktijk soms gevallen voordoen, 
die niet zoo gemakkelijk zijn te onderscheiden. Wij heb
ben de voorlichting des Heiligen Geestes zeer noodig. 
Veelmeer nog dan de Christenen in de dagen der Apos
telen, hebben wij behoefte aan de leiding des Geestes. 
Doch een eenvoudig, geestelijk gezind hart vindt zijnen 
weg. Het Woord des Heeren is een lamp voor onzen voet 
en een licht op ons pad. Dat Woord blijft onveranderlijk 
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hetzelfde. De beginselen, daarin neergelegd, worden niet 
gewijzigd naar de omstandigheden, maar blijven ten allen 
tijde van toepassing. Hoe ver de geloovigen ook van de 
beginselen Gods zijn afgeweken; hoe groot de scheuring 
en de verdeeldheid in de gemeente des Heeren ook is; 
hoeveel invloed de duivel ook op de heiligen Gods gehad 
heeft, de eenheid des Geestes bestaat, en blijft bestaan, 
en wij zijn geroepen die, trots alles, te handhaven. Wie 
een eenvoudig oog heeft, diens geheele lichaam is ver
licht ; die ziet den wil des Heeren, en volgt in geloof 
de voorschriften Gods. „Zoo iemand geestelijk is ," zegt 
Paulus, sprekende over den weg, die de heiligen ten 
opzichte van de Gemeente Gods te bewandelen hebben, 
„die erkenne, dat hetgeen ik zeg, de geboden des Heeren 
zijn." 

Om die eenheid des Geestes te bewaren, moeten wij 
ophouden lid te zijn van een kerkgenootschap, d. i. van een 
partij of sekte, en ons vergenoegen — wat zeg ik, het 
als ons hoogst en heerlijkst voorrecht rekenen — lid te 
zijn van de Gemeente, van het lichaam des Heeren. Het 
is toch zoo klaar als de dag, dat het bestaan van een 
kerkgenootschap, of hoe men dat ook noemen mag, een 
ontkenning is van de eenheid des Geestes. Zoodra toch 
alle geloovigen de eenheid des Geestes erkenden en hand
haafden, hielden alle partijen en bijzondere kerken op te 
bestaan, en zou er niets anders gevonden worden, dan 
de ééne Gemeente van Jezus Christus, waarvan alle ware 
geloovigen lid zijn. Door de verschillende kerken, die er 
thans bestaan, zijn de geloovigen van elkaar gescheiden, 
en, wat nog erger is, in de meeste gevallen met de on-
geloovigen vereenigd. In de hoofdzaken der christelijke 
waarheid vereenigd •— gelijk niet anders kan, want an
ders hebben zij den bodem des Christendoms verlaten — 
zijn zij in de onderdeden van elkander gescheiden, en 
sluiten zij elkander buiten. Een luthersche kan geen lid 
zijn van de gereformeerde kerk, en omgekeerd ; een ge-
loovige, die den kinderdoop voorstaat, wordt door de 
baptisten niet aangenomen, zoodat hetgeen God door den 
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Heiligen Geest te zamen gevoegd heeft, door menschelijke 
instellingen en formulieren van elkander gescheiden is. 

Zoolang derhalve een geloovige lid blijft van zulk een 
kerk , kan hij de eenheid des Geestes niet bewaren, maar 
blijft deelnemen aan de scheuring en verdeeldheid, die 
er, helaas! overal heerschen. Heeft hij zich evenwel daar
van afgezonderd, dan moet hij niet op zichzelven blijven, 
want dat zou evenmin een handhaven van de eenheid 
des Geestes zijn, maar dan moet hij zich, naar Gods 
Woord, vereenigen met allen, die den Heer aanroepen 
uit een rein hart, dat is met alle ware geloovigen in 
Christus. Ik zeg met alle ware geloovigen, want hij moet 
den schijn van het wezen der godzaligheid weten te onder
scheiden. *) Zoodoende staat hij op den bodem der waarheid 
omtrent het ééne lichaam des Heeren. Hij erkent allen, 
die gelooven, als zijne broeders; hij neemt hen aan, niet 
omdat zij in alles met hem overeenstemmen, maar omdat 
de Heer hen aangenomen heeft. Hij leeft met hen in 
gemeenschap als leden van één en hetzelfde lichaam, en 
zit met hen aan dezelfde tafel. Voor zooveel hem aan
gaat , bewaart hij de eenheid des Geestes, wat ook andere 
geloovigen doen mogen, al weigeren ook bijna allen met 
hem in gemeenschap te treden. 

De tafel des Heeren is de uitdrukking van de eenheid 
des Lichaams, en daarom ook de toetsteen voor het be
waren van die eenheid. Allen, die aan die tafel aanzitten, 
belijden daar, dat zij, één brood brekende, leden zijn 
van één lichaam. Dit is een leugen voor God, indien 
onbekeerde, ongeloovige en wereldsehe menschen worden 
toegelaten. Waar die ongerechtigheid plaats heeft, daar 
heeft die tafel opgehouden de tafel des Heeren te zijn. 
Doch dit is eveneens het geval, wanneer een zeker aan-

*) Dikwijls wordt getracht deze verklaring krachteloos te maken 
door de opmerking, dat wij geen hartekenners zijn. Doch indien ik 
den schijn niet van het wezen der godzaligheid kan onderscheiden, 
kan ik ook geen christelijke gemeenschap oefenen, geen broederlijke 
liefde betoonen, en aan geen tafel des Heeren aanzitten. Ik durf 
dan van niemand te gelooven, dat hij een waar Christen is. 
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tal geloovigen, zich scharende om een persoon of een 
leerstelsel, andere geloovigen afwijzen, omdat zij niet 
van hetzelfde gevoelen zijn. De Heer Jezus zou, per
soonlijk tegenwoordig zijnde, alle geloovigen ontvangen; 
Hij zou evengoed met Luther en Calvijn als met Zwingli, 
Menno Simons en Bunjan aanzitten. Zoodra dus een ge-
loovige wordt afgewezen, omdat hij een ander gevoelen 
omtrent het een of ander punt is toegedaan, houdt de 
avondmaalstafel op de tafel des Heeren te zijn, en is 
geworden de tafel eener partij. 

Het spreekt vanzelf, dat er in de gemeente des Heeren 
tucht moet zijn. Het "Woord Gods laat zich daaromtrent 
beslist uit, en geeft ons daarvoor de noodige voorschriften. 
„Doet den booze uit uw midden weg," zegt Paulus tot 
de Korinthiërs. En aan de Romeinen schrijft hij: „Ont
trekt u aan hen, die tweedracht en ergernis verwekken 
tegen de leer, die gij geleerd hebt." Een ieder gevoelt 
echter, dat hierdoor de eenheid des Geestes geenszins 
geschaad, maar integendeel des te meer wordt gehand
haafd. Als de geloovigen te zamen komen als leden van 
het lichaam van Christus, en als zoodanig alleen, dan 
wordt door de tucht die vergadering der geloovigen ge
zuiverd van alle booze menschen en van alle dwaalleera
ren. "Wie de tucht, hetzij over het leven of over de leer, 
verwerpt, die verbindt de eenheid met de ongerechtigheid, 
en dus de ongerechtigheid met den heiligen God, en dat 
is vanzelf het tegenovergestelde van het bewaren van de 
eenheid des Geestes. 

De Apostel voegt echter nog een woord aan zijne ver
maning toe, 'twelk van groot praktisch belang is. Hij zegt 
toch: „u beijverende de eenheid des Geestes te bewaren 
in den band des vredes." Er kan zoo licht door allerlei 
invloeden en omstandigheden iets ontstaan in de Gemeente 
des Heeren, waardoor de eenheid des Geestes zou worden 
gestoord of geschaad. Door hoogmoed gedreven kan iemand 
zich op den voorgrond plaatsen en willen heerschen. Door 
eigengerechtigheid kan men laag neerzien op anderen, 
die zwak zijn of gebrekkig. Door liefdeloosheid kan er 
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verkoeling en verwijdering ontstaan. Twist en tweedracht, 
ongeduld en onverdraagzaamheid zijn daarvan de nood
zakelijke gevolgen. Daarom vermaant de Apostel de hei
ligen om de eenheid des Geestes te bewaren in den band 
des vredes. Zoodra er zoo iets in de vergadering des 
Heeren openbaar wordt, moeten wij er ernstig naar trach
ten om den vrede te herstellen, opdat de eenheid des 
Geestes bewaard blijve. „Broeders! indien ook een mensch 
door eenige misdaad overvallen wordt, gij, die geestelijk 
zijt, brengt den zoodanige terecht in den geest der zacht
moedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet ver
zocht wordt. Draagt elkanders lasten, en vervult alzoo 
de wet van Christus." (Gal. VI : 1—3.) „Weest jegens 
elkander goedertieren, meedoogend, vergevende elkander, 
gelijk ook God in Christus u vergeven heeft." (Efez. 
IV : 32.) „De Heer doe u toenemen en overvloedig zijn 
in liefde jegens elkander en jegens allen. Vermaant elkan
der, en sticht de een den ander. Ziet toe, dat niemand 
kwaad met kwaad iemand vergelde, maar jaagt te allen 
tijde het goede na, zoo jegens elkander als jegens allen." 
(1 Thess. I I I : 12; V : 11 , 15.) „Laat ons op elkander 
acht geven tot opscherping van liefde en goede werken." 
(Hebr. X : 24.) „Legt dan af alle kwaadheid, en alle 
bedrog en huichelarij en nijd, en alle kwaadsprekend
heid; en als pas geboren kinderkens zijt zeer begeerig 
naar de onvervalschte, redelijke melk, opdat gij door haar 
opwast tot behoudenis." (1 Petr. II : 1, 2.) 

Op deze wijze zullen wij de eenheid des Geestes in 
den band des vredes bewaren. O, het is van zooveel ge
wicht, dat wij elk beginsel van verwijdering oordeelen; 
dat wij niet toelaten, dat er in ons midden eenige wortel 
van bitterheid opwaarts spruite, want daardoor komt er 
beroering, en worden er velen verontreinigd! De gemeen
schap der heiligen is zoo heerlijk, en heeft zulke geze
gende gevolgen; maar brengt ook een groote verantwoor
delijkheid met zich. Zij zal een bron van vreugde, genot 
en zegen zijn, indien wij, door den Geest geleid, in oot
moedigheid wandelen, en de minste plaats, de plaats van 
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een dienstknecht, innemen. Doch zij wordt een bron van 
droefheid, stoornis en ellende, indien wij, door het vleesch 
gedreven, onszelven zoeken. De Heer heeft ons zoo rijk 
gezegend en zoo hoog bevoorrecht. Het is zulk een groote 
genade, dat wij te midden van de verwarring en de 
scheuring in de Gemeente verwaardigd zijn geworden de 
eenheid des Geestes te erkennen en te bewaren. Hoeveel 
goeds hebben wij reeds genoten; hoeveel zegen en ver
kwikking ontvangen; voor hoevele treurige dingen zijn 
wij bewaard geworden! Mochten wij ons toch beijveren 
om voortdurend die eenheid des Geestes in den band des 
vredes te bewaren, opdat de Heer ons kan blijven zegenen, 
en opdat Zijn naam verheerlijkt worde. Ach! laat ons 
toch met ootmoedigheid zijn bekleed; laat ons toch de 
voetstappen drukken van onzen Heer en Meester, die zich 
voor de Gemeente heeft overgegeven, en van zijnen dienst
knecht Paulus, die het heil der geloovigen zocht, en voor 
wie er op aarde niets kostelijkers was dan die gemeente, 
welke God zich verworven heeft door het bloed zijns 
eigenen Zoons! De Heer, onze God, schenke ons allen 
daartoe zijne rijke genade. 

Hebt gij zekerheid? 
„Wat is zekerheid?" hoor ik den lezer vragen. „O, 

dat ik iets kon vinden, dat zeker was, dan zou mijne 
ziel kunnen rusten; ik ben zoo rusteloos, en tot hiertoe 
heb ik tevergeefs gezocht naar iets, ik weet zelf niet 
wat. Zekerheid, ja dat heb ik noodig. Wat is het? Kunt 
gij mij iets zeggen, dat zeker is ? en waar het te vinden is ?" 

J a , door Gods genade kan ik het u zeggen. Luister 
slechts: „O Heer! uw woord bestaat in der eeuwigheid 
in de hemelen." (Ps. CXIX : 89.) 

Is u dat voldoende ? Voor mij wel, ik heb niets meer 
noodig. Gelukkig zijn zij, die op Hem vertrouwen; "want 
het woord is niet af te scheiden van Hem, die spreekt; 
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het is Zijne stem. Hoort gij die stem? en gelooft gij dat 
woord ? 

Er zijn twee soorten van menschen in de wereld. De 
een gehoorzaamt Gods woord; de ander verwerpt het. 
De eersten zijn gezegend en gelukkig, naarmate zij het 
beoefenen, want de Heer zegt: „Indien gij deze dingen weet, 
welgelukzalig zijt gij, zoo gij ze doet." (Joh. X I I I : 17.) 
Zij hebben noodig, aangespoord te worden tot meer ernstig 
onderzoek van Gods Woord , tot het aanhouden in de ge
beden, opdat hunne zielen meer en meer versterkt en 
gevoed worden, en zij God gehoorzamen op zijn woord. 

Zij , die het "Woord Gods tegenstaan, stooten zich tegen 
een onwrikbare rots, en als zij daarin volharden, moeten 
zij omkomen. 

„Uw woord, o Heere! bestaat in der eeuwigheid in 
de hemelen." Wat kan het doen wankelen ? Niets. „Hemel 
en aarde zullen voorbijgaan", sprak de Heer Jezus, „doch 
mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan". En Petrus 
zegt: „Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, 
maar uit onvergankelijk zaad, door het levend en blijvend 
Woord van God; want alle vleesch is als gras, en al 
zijne heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras 
is verdord, en zijne bloem is afgevallen; maar het Woord 
des Heeren blijft tot in eeuwigheid." 

Er staat geschreven, „Die mij verwerpt, en mijne woor
den niet ontvangt, heeft die hem oordeelt; het woord, dat ik 
gesproken heb, dat zal hem oordeel en ten laatsten dage." 
(Joh. XII : 48.) Lieve lezer! mocht gij behooren tot hen, 
die door genade staan op de rots, welke geen storm 
kan doen wankelen. O, laat toch het anker uwer ziel 
vallen in de eeuwige haven van vrede en rust, in den 
vasten grond van het Woord des levenden Gods! „O Heere, 
uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen." 



143 

Correspondentie. 

38. H. L. Gr. te 's Hage. Uwe vraag omtrent het uitzetten 
van geld op interest gaat uit van een verkeerde opvatting van 
Levitikus X X V : 36, 37. Daar -wordt gezegd, dat wanneer een 
Israëliet arm zou zijn geworden, zoodat hij niet meer in het 
Jand kan blijven wonen, men hem niet moest laten vertrekken, 
maar hem moest in staat stellen om zijn brood te verdienen, 
en dat men dan geen woeker, d. i. rente, van hem nemen moest, 

39. J . S. te Almelo vraagt, waarin het geraakt worden van 
een stam, een huisgezin of een persoon bestond, waarvan wij 
in Jozua VII lezen. 

Hoogst waarschijnlijk gebeurde dit door het werpen van het 
lot voor het aangezicht des Heeren. In Spr. X V I : 33 lezen wij, 
dat het lot door den Heer wordt bestuurd; terwijl uit 1 Sam. 
X I V : 4 1 , 42; Jona 1: 7 en Hand. 1 : 26 blijkt, dat het werpen 
van het lot, om den wil des Heeren te kennen, bij de Joden 
gebruikelijk was. 

40. A. J . V. te Aalten. — In Ezechiël XL tot XLVII wordt 
ons een beschrijving gegeven van den heerlijken tempel te 
Jeruzalem, die door de Joden zal gebouwd worden, wanneer 
de Heer Jezus zijn koninkrijk in hun midden zal hebben op
gericht. De tempel, welke de Joden in hun ongeloof zullen 
bouwen, en van welken wij in 2 Thess. 11 :4 en Openb. XI 
lezen, dat hij een afgodstempel zal worden, de troon van den 
mensch der zonde, den antichrist, zal worden verwoest. De 
geloovige Joden zullen dan, na de komst des Heeren op aarde, 
een tempel bouwen, van welken Ezechiël hun de afmeting en de 
teekening heeft gegeven. Ook in Zach. VI wordt dit voorspeld. 

41. B. S. E. te Almelo vraagt: „Daar volgens Matth. 
XVIII : 1—14 alle vroeggestorven kinderen zalig zijn, hoe 
moeten wij dan Eom. I I I : 1—19 en Efeze I I : 1—9 verstaan ?" 

Het 11de vers van Matth. XVII I geeft, dunkt mij, het 
antwoord op uwe vraag. „Want de Zoon des menschen is ge-
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komen om het verlorene te behouden." Die kleine kinderen 
worden dus niet behouden, omdat zij onnoozel of onschuldig 
zijn, want dit zijn zij niet; ook op hen is toepasselijk, wat 
Paulus in de boven aangehaalde plaatsen zegt; zij zijn met de 
heele wereld verdoemelijk voor God en dood in zonden en mis
daden ; evenmin worden zij zalig, omdat zij uit geloovige 
ouders geboren zijn, of omdat die ouders voor hen gebeden 
en hen aan God opgedragen hebben; maar zij worden gered, 
omdat de Zoon des mensohen gekomen is om het verlorene te 
behouden, en omdat het de wil niet is van den Vader, die 
in de hemelen is, dat één dezer kleinen verloren gaat. 

42. L. J . T. te Langerak vraagt, of de wedergeboorte in 
Joh. I I I ook onder het oude verbond bestond. 

Zeer zeker ; anders zouden de geloovigen des Ouden Testaments 
het Koninkrijk Gods niet kunnen ingaan. Zij zouden ook zonder 
het bezit van het leven Gods onmogelijk hebben kunnen doen, 
wat zij gedaan hebben. De leer der wedergeboorte vinden wij 
niet in het Oude Testament, en de geloovigen des Ouden 
Verbonds hadden daaromtrent weinig inzicht; maar zij ontvingen 
het leven, en brachten vruchten des levens voort. Hij, die het 
leven en de onverderfelijkheid , in de opstanding uit de dooden, 
op grond van zijn zoendood, heeft aan het licht gebracht, kon 
reeds van te voren dat leven niededeelen; evenals God, met 
het oog op het kruis en op de voldoening aan de eischen zijner 
gerechtigheid, de zonden, die te voren geschied zijn onder zijne 
verdraagzaamheid, heeft kunnen laten voorbijgaan. De dood en 
de opstanding van Christus, de grond onzer verzoening en ver
geving , en de weg tot het eeuwige leven en tot de heerlijkheid, 
waren steeds voor Gods aangezicht, en maakten — voor zooveel 
zij er van verstonden — het vertrouwen uit van de heiligen 
der oude bedeeling. 
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Het werk des Heiligen G-eestes in ons, 
en het werk van Christus voor ons. 

(KOL. 1:9—14.) 

Niets wordt wel algemeener door de Christenen over 
het hoofd gezien dan het onderscheid tussehen het werk 
des Heiligen Geestes in ons en het werk van Christus 
voor ons. Terwijl het werk des H. Geestes aan den zondaar 
strekt om hem te brengen tot inzicht van zijne verloren
heid en behoefte aan redding, zoodat hij de toevlucht 
neemt tot God, en in Christus het antwoordt vindt op 
zijne vragen, zoo heeft het werk des H. Geestes in den 
geloovige ten doel om hem meer en meer te doen ver
staan, wat hij in Christus' persoon en werk bezit, hoe 
God jegens hem gezind is, wat hij in de toekomst mag 
verwachten, en welke roeping in het heden op hem rust. 
De H. Geest in hem is tevens de kracht, die hem in 
staat stelt zijne ware plaats in te nemen en aan zijne 
roeping te beantwoorden. 

Het ligt in den aard der zaak zelve, dat dit werk 
des H. Geestes in den geloovige even zoolang duurt als 
het verblijf van den geloovige hier beneden. Nimmer, 
zoo lang de Christen op deze aarde leeft, breekt er een 
tijdstip aan, dat hij niet meer noodig zou hebben door 
den H. Geest te worden opgewekt of vermaand, vertroost 
of bestraft, omdat er nimmer een oogenblik komt, dat 
de Christen in waarheid kan zeggen: „ik heb de prak
tische volmaaktheid bereikt." Die in zelfbedrog meenen 
de laatste betuiging te kunnen afleggen, verklaren daarmee, 
dat de vermanende uitspraken van het "Woord Gods voor 
hen niet meer gelden. Al is het dus gewenscht en nood-

X X IX 1 0 
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zakelijk, dat de Christen vorderingen maakt in de 
heiliging; en al is het, dat hij geen ander model voor 
zich heeft dan Jezus zelf, den in alles Volmaakte, het 
woord: „die zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook 
„zelf alzoo te wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft," is 
op den laatsten levensdag des Christens even toepasselijk 
als op het eigen oogenblik, dat hij tot het geloof in 
Christus kwam. Dit te bedenken, verwekt ernst, en het 
geeft troost. Ernst, omdat het tot gestadig waken en bidden 
noopt; troost, omdat ons deel in Christus nooit kan 
afhangen van onze praktische volkomenheid. 

Het werk van den H. Geest in ons heeft de strekking 
om ons geschikt te maken hier .beneden te wandelen als 
getuigen van God, en is dus een werk, dat voortduurt, 
zoolang wij op de aarde zijn. Het werk van Christus 
voor ons daarentegen heeft den geloovige geschikt gemaakt 
voor den hemel, en is een voltooid werk, zoodat Christus 
niet, als de hoogepriester onder het Oude Verbond, eiken 
dag staat om te dienen, maar zit aan de rechterhand der 
Majesteit in den hooge. Het werk van den H. Geest past 
aan ons toe, wat voor ons in Christus aanwezig is. 

Het eerste is en blijft steeds ten deele; het tweede is 
en blijft van het eerste oogenblik af, dat wij tot Christus 
kwamen, even volledig en vast. In het eerste zijn trap
pen; in het tweede is geen meer of minder mogelijk. 
Wij moeten wel dagelijks bekwamer worden om in deze 
wereld als een kind Gods te wandelen, wij zijn echter 
bekwaam gemaakt om elk oogenblik als kind Gods in te 
gaan in den hemel. Al zou het werk van Gods Geest in 
ons tientallen van jaren, zonder stoornis van buiten en 
zonder belemmering van binnen, altijd even voorspoedig 
zijn voortgegaan, dan waren wij daardoor nog niet voor 
het geringste deel geschikter voor den hemel, al had het 
ons veel geschikter gemaakt voor het leven ter verheer
lijking van God op aarde. 

In verband met het werk des H. Geestes in ons, 
hebben wij vrijmoedigheid tot God, indien ons hart ons 
niet veroordeelt; in verband met het werk van Christus 
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voor ons, hebben wij vrijmoedigheid en den toegang met 
vertrouwen, indien en zoodra wij gelooven in Hem. 
(Vergelijk 1 Joh. I I I : 21 met Efez. I I I : 12.) 

Het is voor ons van het uiterste belang en tot onze 
gezonde christelijke ontwikkeling dringend noodzakelijk 
het bovenaangevoerde recht te verstaan. Onkennis of 
halve kennis van deze dingen is een hinderpaal, hetzij 
tot onze eeredienst en aanbidding voor het aangezicht 
Gods, hetzij tot ons getuigenis voor het aangezicht der 
menschen. Wij moeten zooveel kennen van het werk van 
Christus voor ons, dat het ons een vast standpunt geeft 
ten opzichte van den heiligen en heerlijken God; wij 
behooren anderzijds zooveel geleerd te hebben door het 
werk des Geestes in ons, dat wij onze ware plaats heb
ben ingenomen ten opzichte van onze medemenschen en 
onze broeders in Christus, bekend als wij zijn met hetgeen 
God zelf dienaangaande van ons wil. 

"Wat wij hierboven als stelling hebben uitgesproken, 
wenschen wij in het kort uit de Heilige Schrift te bewijzen 
en aan te dringen, en moge door den Heiligen Geest 
zelven recht levendig op onze gewetens en onze harten 
gebonden worden, opdat onze God en Vader heerlijkheid 
ontvange, in Christus Jezus, onder ons allen. (Efez. I I I : 21.) 

Wel nergens beknopter vinden wij, hetgeen wij op het 
oog hebben, voorgesteld dan in het eerste hoofdstuk van 
Paulus' brief aan die van Kolosse, van vers 9 tot 14. 
In de eerste drie van deze zes verzen zegt de Apostel, 
waar hij, met het oog op de geloovigen aan die plaats, 
om bidt; in de laatste drie, waarvoor hij, met het oog 
op hemzelven en alle geloovigen, dankt. Daarom wordt 
het „gij" van de eerste drie verzen, in de laatste drie 
„ons." Wanneer hij in de eerste drie verzen voor hen 
bidt, dan 'denkt hij aan hetgeen de Kolossers noodig 
hadden gedurende hun vertoeven hier beneden, aan de 
vereischten en kenmerken van een waarlijk christelijken 
wandel. Reeds dit feit op zichzelf is leerzaam. Hij had 
gehoord van hun „geloof in Christus Jezus" en hun 
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„liefde jegens al de heiligen"; het was dus aan „heilige 
en getrouwe broeders in Christus", dat hij schreef; maar 
al stond het feit van hunne bekeering dus vast, en al 
was er voor hen „een hoop weggelegd in de hemelen", 
zij hadden nog een pad af te loopen, een getuigenis af 
te leggen; en het warme hart van den getrouwen Apostel 
„houdt niet op" voor hen te bidden en te begeeren, dat 
zij hun loop goed volbrengen, dat zij een sprekend ge
tuigenis afleggen zullen. Hier hebben wij dus niet te 
denken aan iets, dat voltooid is, maar aan iets, dat vol
tooid moet worden; aan iets, dat de Apostel door zijn 
gebed tot God en zijne vermaning aan hen wenscht te 
voorschijn te roepen. Hij zal hen opwekken om in alle 
goed werk vrucht te dragen, en bedoelt dus hetzelfde, 
wat hij aan de Galatiërs zegt „wandelt door den Geest", 
opdat „de vrucht des Geestes" bij u dagelijks en toenemend 
gezien worde. 

Yóór alle dingen is daartoe noodig, dat wij „vervuld 
worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid 
en geestelijk verstand." (vs. 9.) Op het eigen oogenblik, 
dat Paulus zelf op den weg naar Damaskus bekeerd 
werd, was zijn vraag: „Heer, wat wilt gij, dat ik doen 
zal?" Hij wenschte den wil des Heeren te kennen, om 
dien dan te doen. Hij dacht niet dien zelf te weten; hij 
nam zich niet voor dien aan zijne medegeloovigen te 
vragen; allerminst was hij van gevoelen, dat, eenmaal 
bekeerd, het overige er nu niet meer op aankwam. Neen, 
hij begreep voor zichzelven, wat hij later aan die van 
Thessalonika schreef, dat hij bekeerd was, om „den 
levenden en waarachtigen God te dienen." (1 Thess. 1 : 9.) 
En hoe zullen wij God behoorlijk dienen, indien wij 
Zijnen wil niet hebben verstaan! Kennen wij den wil 
niet van hem, dien wij geroepen zijn te dienen, dan kan 
het niet anders, of onze eigenwil bestuurt onze handelingen. 
En welke meester of heer, zelfs op natuurlijk gebied, 
kan daarmee tevreden zijn ? Al zou zijn dienstknecht van 
den morgen tot den avond „zeer bezig zijn met veel 
dienens," er werd misschien geen enkel ding verricht 
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van hetgeen de heer juist gewenscht had, dat verricht 
zou worden. Hetgeen door den eigenwilligen dienaar ge
daan werd, kon wel, op zichzelven genomen, goed zijn; 
doch een dienaar is hij eigenlijk niet. 

Hoe heerlijk is het, ook ten opzichte van de dienst, 
waar wij toe geroepen zijn, te mogen zien op den vol
maakten Dienstknecht, Jezus, die zeggen kon: „ De Heere 
wekt allen morgen, Hij wekt mij het oor, dat ik hoor e, 
gelijk die geleerd worden. De Heere Heere heeft mij het 
oor geopend, en ik ben niet wederspannig." (Jes. L : 4, 5.) 

Eiken nieuwen morgen, bij den aanvang van eiken 
dag, dien Hij op aarde doorbracht, luisterde zijn oor 
scherp toe om geleerd te, worden,; om te vernemen wat de 
Yader wilde, dat Hij doen of laten zou. „Ik ben van den 
Hemel nedergedaald", zegt Hij , „niet opdat ik mijnen 
wil zou doen, maar den wil Desgenen, die mij gezonden 
heeft." (Joh. V I : 38.) Dit stond in zijn hart geschre
ven ; mocht het ook in het onze staan. 

Wel mogen wij beginnen met onszelven de vraag te 
doen: Heb ik ook deze gezindheid? is het mijne behoefte, 
den wil van God, en den wil van God alleen, te kennen, 
om dien dan ook alleen op te volgen? Was er, zoo niet 
onmiddellijk bij onze bekeering, dan toch daarna, was 
er ooit een wensch des harten, om voortaan niet anders 
te handelen en te wandelen, dan zooals wij zeker wisten, 
dat de Heer het wilde ? Hebben wij ons misschien maar 
al te zeer bekommerd over „vele dingen", doch juist niet 
over dit ééne ding: wat verlangt God van mij ? 

Bij het stellen van deze vragen hebben wij niet zoo
zeer op het oog des Christens persoonlijke, zedelijke le
ven, noch ook zijne huiselijke of maatschappelijke ver
houdingen. Omdat men ook reeds vóór zijne bekeering 
wist, dat stelen en liegen onzedelijk was, of welke roe
ping men in huis of maatschappij had te vervullen, meent 
men misschien, dat er niet zooveel aanleiding was om 
ten aanzien van deze dingen te staan naar de kennis van 
Gods wil. Doch daargelaten, dat uw persoonlijk, huiselijk 
of maatschappelijk leven wellicht onberispelijk is volgens 
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menschelijke beoordeeling', willen wij u wel eens vragen: 
hebt gij nooit ontdekt, als gij aandachtig de Schrift laast, 
dat de regel, door God daar aangegeven, uw eigen doen 
ook in dagelijksche dingen veroordeelde ? De zeden en 
gewoonten in een christelijke maatschappij zijn volstrekt 
niet altijd tegen den toets van Gods "Woord bestand; er 
is zooveel, dat gedaan wordt, omdat iedereen het doet; 
maar geenszins, omdat men overtuigd is : zoo wil het de 
Heer. Om maar eens iets te noemen, hoe menig huwelijk 
wordt gesloten tusschen geloovigen en ongeloovigen, ter
wijl Gods Woord het beslist verbiedt, en de geloovige 
daar misschien niet eens aan gedacht heeft. (Zie de laatste 
vier woorden van 1 Kor. Y I I ; 39 en 2 Kor. V I : 14.) 
Hoe telkens komt het voor, dat geloovige ouders hun 
kinderen laten verkeeren in huisgezinnen van ongeloo
vigen, vergetende het woord: „Verkeerde omgang bederft 
goede zeden." (1 Kor. X V : 33.) Of dat zij ze laten on
derwijzen en opvoeden door opvoeders, die Gods Woord 
bespotten, in strijd met 's Heeren bevel: „Voedt hen op 
in de tucht en vermaning des Heeren", wat zijn toepas
sing behoudt, ook wanneer aan anderen een deel der 
opvoeding wordt toevertrouwd. 

Doch behalve het persoonlijke, huiselijke en maat
schappelijke gebied, is er nog een ander terrein, waarop 
de Christen zich beweegt, wijl hij als Christen een deel 
uitmaakt van het huisgezin Gods, de gemeente der door 
Christus verlosten. Waren nu alle Christenen van het 
oogenblik af, dat de Heer en zijne apostelen voor de 
pasgestichte gemeente regelen gesteld hadden, daarbij 
gebleven, het ware gemakkelijk in het eenmaal gebaande 
spoor te blijven voortwandelen. Wij weten echter (want 
de bewijzen omringen ons van alle kanten) hoe, op niet 
één punt van het praktische Christendom, juist zoo veel 
verscheidenheid van leer en praktijk bestaat, als op dat 
van het standpunt, de roeping, de inrichting, de hoop 
der gemeente Gods. In plaats van de ééne gemeente, 
zien wij een verbazend groot getal kleinere en grootere 
sekten, waar er nog dagelijks bij komen, en die alle 
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beweren, dat zij de ware kerk zijn. Welnu, zonder te 
dezer plaatse aan te toonen, hoe al die verschillende 
kerken en kerkjes, door hun bestaan zelf en door hunne 
leer en inrichting, in direkten strijd zijn met den uitge-
drukten wil van God, doe ik alleen de vraag aan. de 
Christenen in het algemeen: „Toen gij na uwe bekeering 
lid bleeft of lid geworden zijt van één dier vele kerken, 
wist gij toen, dat God zulks wilde?'' Zeg nu niet: waarom 
zou God dat niet willen? of: mijne kerk is de kerk der 
martelaren of de historische kerk, of wat er al meer 
aangevoerd wordt, om het geliefkoosde standpunt te ver
dedigen. In welke kerk zijn geen martelaren geweest, en 
uwe historische kerk van heden is niets dan een brokstuk 
van de historische kerk van vroeger. Ik blijf u vragen: 
„weet gij, zijt gij verzekerd, dat God wil, dat gij, die 
een lid zijt van Christus, ook nog lid zult zijn van een 
ander?" Ik vraag niet eens, of de inrichting van het ge
nootschap, waarvan gij lid zijt, is naar den wille Gods, 
bij voorbeeld naar dien wil, uitgedrukt in het XIVe hoofd
stuk van den eersten brief aan de Korinthiërs; of het 
naar den wille Gods is, dat gij in één godsdienstig ver
band leeft met ongeloovigen; of het naar den wille Gods 
is , dat gij allen te zamen éénen man bezoldigt, die alles 
doet in de samenkomsten, en u laat toezien. Die laatste 
vragen zouden eerst te pas komen, als die eerste vraag 
beantwoord was: „Weet gij, zijt gij zeker, dat God wil, 
dat gij behooren zult tot één dier vele sekten, die in de 
plaats zijn gekomen van het ééne lichaam, dat God er
ken t?" Indien gij meent „ja" te kunnen zeggen op die 
allereerste vraag, mag ik dan van u weten, hoe gij dit 
weet ? Welke plaats der Schrift, die toch den uitgedrukten 
wil van God bevat, heeft u die zekerheid gegeven ? Buiten 
het Woord bestaat er immers geen andere kenbron van 
Gods wil, van de waarheid ? Indien verzekerdheid van 
den wille Gods ergens onmisbaar is, dan is het toch wel 
zeker bij het kiezen der plaats, die ik inneem als lid 
van Christus, als behoorende tot de gemeente des leven
den Gods, welke Hij zich verworven heeft door het bloed 
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Zijns eigenen Zoons! Hoe kan men echter een antwoord 
ontvangen, als men de vraag: „Heer, wat wilt Gij?" 
niet eens gedaan, maar eenvoudig gedachteloos in het 
eenmaal door opvoeding en overlevering bepaalde pad 
voortgewandeld of het om redenen buiten de Schrift ver
laten heeft. "Wij willen de liefde tot alle kinderen Gods 
gaarne levendig houden in ons hart ; maar zijn genood
zaakt uit ondervinding te betuigen, dat over het geheel 
zeer weinig werkzaamheid der ziel wordt waargenomen, 
vooral met betrekking tot de vraag naar Gods wil ten 
aanzien van de christelijke gemeenschap en eeredienst. 
En de bonte verscheidenheid, die op dit terrein den op-
pervlakkigsten beschouwer in het oog valt, is wel het 
bewijs, dat daar, meer dan elders, de eigen wil in plaats 
van Gods wil op den troon zit. Wel is er behoefte aan 
het vestigen van de aandacht op een zoo gewichtig punt, 
opdat men althans aanvange zijne onbekendheid met Gods 
wil in dezen te erkennen en te belijden. Bijna even groot 
als de onkunde was omtrent den weg, hoe een zondaar 
tot verlossing komen kon, in den tijd vóór de Hervor
ming, is in onzen tijd de onwetendheid aangaande den 
weg, hoe de verlosten gemeenschappelijk God zullen die
nen. En indien wij ons niet vergissen, dan is de Geest 
Gods werkzaam, om juist in de laatste dagen die vraag 
op de harten te binden; en zoo slechts in eenvoud en 
oprechtheid de vraag oprijst tot God, dan waarborgt ons 
Gods trouw en goedheid, dat het zekere antwoord ge
vonden wordt. 

Is nu de kennis van Gods wil aanwezig, dan kan het 
tweede volgen: „om te wandelen den Heere waardig tot 
alle welbehagen, in alle goed werk vrucht dragende." 
(vs. 10.) Den Heere waardig, dat is in overeenstemming 
met Hem. Een zedelijk onberispelijk leven is nog niet 
den Heere welbehagelijk. Paulus had voor zijne bekeering 
zulk een wandel, en —-hij was een vervolger van Chris
tus ! De goede werken, waarin wij vrucht zullen dragen, 
zijn niet de zoodanige, waarop het menschelijk gezag zijn 
stempel heeft gedrukt, omdat zij uit het menschelijke 
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brein zijn voortgekomen, maar „God heeft ze voorbereid," 
opdat „wij er in wandelen zouden." (Efez. I I : 10.) Het 
menschelijk goedvinden , de menschelijke overlevering 
moge het een of ander als „goed werk" geijkt hebben; 
maar het is zeer licht mogelijk, dat het voor God waar
deloos is, ja , tegen Zijnen wil indruischt. Om maar iets 
te noemen, hoe wordt het onder Christenen toegejuicht, 
wanneer men ijverig deelneemt, door zijn geld of zijne 
krachten, aan het opleiden en uitzenden van arbeiders 
in den wijngaard; en wij weten duidelijk uit de Schrift, 
dat zoo iets in strijd is met Zijn Woord, Efez. I V : 11 , 
en vooral Matth. I X : 37, 38, waar Hij als ons aandeel 
in het werk opgeeft, dat wij den Heer des oogstes zullen 
smeeken; terwijl Hij als zijn aandeel opnoemt, „dat H u 
arbeiders uitstoot." Aan den anderen kant noemt de mensch 
lichtelijk een verkeerd of doelloos werk, wat de Heer 
een „goed werk" noemt, zooals wij zien in Matth. XXVI, 
waar het door de discipelen aan Maria „zeer kwalijk ge
nomen" wordt, dat zij het beste, den Heer meest wel
gevallige werk verrichtte, waarvan in de geheele wereld 
zou gewag worden gemaakt, en dat voor zijn hart een 
onbeschrijfelijke liefelijkheid bezat. Hieruit blijkt, dat op 
geen gebied grooter misleiding kan bestaan dan op dat 
der goede werken ; en hoezeer vóór alle dingen, om een 
goed werk te doen, de kennis noodzakelijk is van het
geen Hij als zoodanig beschouwt. J a , uit 2 Tim. 11:21 
blijkt zonneklaar, hoe het standpunt, dat wij innemen 
in het groote huis des Christendoms, gelijk daar tegen
woordig niet alleen vaten ter eer, maar ook vaten ter 
oneer in gevonden worden, in het allernauwste verband 
staat met onze persoonlijke goede werken. „Indien", zegt 
namelijk Paulus, „indien dan iemand (al was het maar 
één persoon) zichzelven van dezen (d. i. van de vaten 
ter oneer, de ongeloovige belijders) reinigt, die zal zijn 
een vat tot eer, geheiligd, (d. i. afgezonderd) bekwaam 
tot gebruik des Meesters, tot alle goed werk toebereid." 
Hoe wordt, zóó beschouwd, alle willekeur op het gebied 
der goede werken afgesneden ; en hoe weinig beteekenend 
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op zichzelve is , zoowel de toejuiching als de afkeuring, 
die zelfs door discipelen des Heeren uitgesproken wordt. 
De werken zelve zijn door God van te voren bereid; wij 
hebben slechts op Christus te zien, hoe Hij hier ver
keerde , dan weten wij, wat ons te doen staat. Wij hebben 
ons in tijden van vermenging der ongeloovigen met de 
geloovigen, gelijk thans, af te zonderen, dan worden wij 
zelven tot de goede werken toebereid, dat is : wij zijn 
dan in de verhouding, waarin hetgeen wij van Hem als 
goed werk hebben leeren kennen, ook door ons zal kunnen 
verricht worden. Alle poging om op een veroordeeld stand
punt goede werken te volbrengen, is evenzeer met onvrucht
baarheid geslagen, als het ijveren voor allerlei dingen, 
op zichzelven goed, maar die niet voortvloeien uit de 
kennis van Zijnen wil. 

Dragen wij in alle goed werk vrucht, dan wassen wij 
op „door de kennis van God." Er bestaat geen werkzamer 
middel om meer en meer God te leeren kennen, dan 
„het wandelen den Heere waardig tot alle welbehagen." 
En er bestaat evenzeer geen onfeilbaarder zekerheid van 
„op te wassen" dan door het kennen van God. Zelfs in 
het natuurlijke leven zal iemand, die zijn leven doorbrengt 
met het doen van den wil zijns meesters, dien meester 
zelf beter leeren kennen dan ieder ander. Indien de dienaar 
van den morgen tot den avond, van het ééne jaar tot 
het andere, aldoor aan zijn meester vraagt, wat deze 
verkiest; en, eenmaal daarmee bekend, des meesters 
wil volvoert, zoo zal deze dienaar zijn meester vanzelf 
grondig leeren kennen. Zijne zinnen worden geoefend door 
de gewoonte, tot onderscheiding beide des goeds en des 
kwaads; en hij leert beproeven, wat den Heer welbe-
hagelijk, wat met Zijnen wil, Zijne natuur in overeen
stemming is. Aanhoudend Gods wil te vernemen, en even 
aanhoudend naar dien wil te handelen, maakt dat wij 
met den Persoon, van wien die wil uitgaat, vertrouwd 
worden. Merkwaardig is het, dat Paulus aan de Korinthiërs 
schrijft. (1 Kor. XY : 34). „Sommigen hebben geen kennisse 
Gods", en dat uit de daaraan voorafgaande woorden blijkt, 
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dat dat menschen zijn met een verkeerden omgang en 
slechte zeden. Verkeerde omgang doet ons de kennisse 
Gods missen; omgang met God, het vragen naar Zijnen 
wil, het vrucht dragen in alle goed werk doet ons in de 
kennisse Gods toenemen. En door de kennis van God 
wassen wij op, de kennisse Gods is het beste middel tot 
onzen geestelijken groei. Die kennis zelve, zegt onze 
Heer Jezus Christus, is het leven. (Joh. XVII : 3.) God 
te kennen, als de Vader, die Zijnen Zoon zond, geeft 
aan levenlooze zondaars het leven; en dat leven wordt 
onderhouden, gevoed, neemt toe door hetzelfde middel, 
waardoor het bij ons ontstond, dat is: door de kennisse 
Gods. Diep staat de overtuiging bij ons vast, gegrond 
op dit Woord der Schrift, en bevestigd door de dagelij k-
sche waarneming bij onszelven en bij andere Christenen, 
dat de hoofdoorzaak, waarom er zoo weinig geestelijke 
ontwikkeling, zoo weinig vordering op den levensweg, 
zoo weinig opwassen, groeien en bloeien gevonden wordt 
onder hen, die toch waarlijk Christenen zijn, gelegen 
is in de geringe kennis van God, die bij hen wordt aan
getroffen. Ach, kenden wij meer Gods Vaderhart, de 
genegenheden die het koestert voor zijne kinderen, de 
verzadiging der vreugde bij Zijn aangezicht, de eeuwige 
liefelijkheden in Zijne rechterhand, wij zouden met blin-
kender aanschijn wandelen door deze woestijn, bestraald 
als wij waren door het licht onzer hemelsche woning, 
het onuitsprekelijk heerlijke Huis, waar God, onze Vader, 
woont! Hoe zou dan ook een einde komen aan dat bezig 
zijn met onszelven, aan dat meten van onszelven, dat 
wegen van onze bekeering, dat afhankelijk stellen van 
ons deel, naarmate wij tevreden of ontevreden over ons 
zelven zijn. Hoe zouden wij leeren alleen tevreden te zijn 
met Gods genade en het werk van Christus, en daardoor 
aflaten van elke hoop en alle verwachting, om nog een
maal tevreden te worden met onszelven en onze pogingen, 
bedenkende dat het einde van onszelven reeds lang bereikt 
is in het kruis van Christus, waaraan niet alleen Hij 
gestorven is voor onze zonden, maar waaraan wij zelven 
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gestorven zijn met Hem. Aldus, opwassende en vrucht
dragende, gelijkende op den boom uit Ps. I : 3 , die 
aan waterbeken geplant is , vermeerdert onze groei en 
onze bloei in de eerste plaats onze eigene stevigheid, 
zoodat wij (vs. 11) „met alle kracht bekrachtigd zijn, 
„naar de sterkte van Gods heerlijkheid", dat wil zeggen 
naar Gods heerlijke sterkte. Merkwaardige voorstelling, 
waarin driemaal het woord kracht wordt uitgesproken. 
Stellen wij ons een Christen voor, die weet wat God 
wil, die wandelt zooals God wil, die vrucht draagt gelijk 
God ze wil, die niet alleen de kennis heeft van Gods 
wil, maar van God zelf, zal niet die kennis en de toe
passing, die hij er van maakt, vastheid geven aan zijnen 
stap, vastheid aan zijne hand, vastheid aan zijne beschou
wingen en vastheid aan zijne gewaarwordingen. Zal niet 
dat onbesliste, dat wankelende, dat op- en neergaande, 
bewijs van zwakheid, waardoor wij, helaas! zoo menig-
werf gekenmerkt worden, verre van ons zijn? Wie zou 
het betwijfelen; en wie denkt hier niet onwillekeurig 
aan onzen geliefden Heer, die zeggen kon: „ik weet, 
vanwaar ik gekomen ben", niet alleen, maar ook: „ik 
weet waar ik heenga." Vooruit of achteruit ziende, was 
alles Hem even klaar; Hij wist, wie Hem gezonden had; 
Hij wist ook, waartoe Hij gezonden was; en die vol
komene bekendheid met den Persoon zijns Zenders en 
het doel zijner zending, gepaard met de begeerte zijner 
ziel om die zending trots alles te vervullen, deelde aan 
zijn geheele optreden die waardige vastheid mede, waar
door wij, zijn beeld aanschouwende, zoo getroffen worden. 
Zie ook Paulus, als oud man en gevangene op het schip, 
dat hem naar Italië moest overvoeren. Menschen, die 
anders tot de onversaagdsten behooren, krijgs-en zeevolk, 
zijn allen vervaard en radeloos. Hij , en hij alleen, staat 
in het midden, onbewogen en vast, bevelen uitdeelende, 
raad verstrekkende, „met eigene handen" als het moet 
(Hand. XXVIII : 19.) meewerkende, zoodat ten slotte 
„allen behouden aan land kwamen." 

De kracht echter, die voortkomt uit het kennen en 
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doen van wat God wil, is geen kracht, ontsproten uit 
de wilskracht des vleesches, geen bloot natuurlijke moed 
van den menschelijken held; zich openbarende in overwel
digende, vrees aanjagende feiten; neen, het is een kracht, 
die uitblinkt vooral in het lijden, in het verdragen. Over 
het algemeen behoort er meer kracht toe om zijne kracht 
ongebruikt te laten dan om ze aan te wenden. Waar 
behaalde onze Heer de grootste overwinning? Toen Hij 
in zwakheid — en Hij was de Almachtige — gekruist 
werd. "Waar waren de getuigen in den tijd der vervolging 
het sterkst? Als zij den langzamen dood in het vunzige 
kerkerhol of den snellen dood aan den vuurpaal onder
gingen. En ook in het leven van Gods helden hoeveel 
teederheid, hoeveel verdraagzaamheid jegens de zwakken 
en de verkeerden valt er niet op te merken! Wat spreekt 
er niet uit deze woorden van den naar Golgotha gevoerden 
Heiland: „Dochters van Jeruzalem! weent niet over mij, 
maar weent over uzelven en over uwe kinderen." . . . . 
Of uit die andere woorden, toen Hij weende over Jeru
zalem, waar Hij stond gekruisigd te worden: „Och, of 
gij ook erkend hadt, ook nog in dezen uwen dag, wat 
tot uwen vrede dient!" 

Hoe laat zich ook Paulus uit tegenover een gemeente, 
waar hij verdacht gemaakt en in het diepst zijner ziel 
gekrenkt was geworden: „Uit vele verdrukking en be
nauwdheid des harten heb ik u geschreven met vele 
tranen, niet opdat gij bedroefd zoudt worden, maar 
opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik overvloedig tot 
u heb." (2 Kor. X I : 4.) Hoort daarom ook naar dien 
Paulus, als hij aan de Kolossers schrijft, dat hij voor 
hen biddende begeert, dat zij . . . met alle kracht mogen 
bekrachtigd zijn naar de sterkte zijner heerlijkheid . . „tot 
alle volharding en lankmoedigheid met blijdschap." Vol 
van kracht om te volharden trots alle lijden en nood, 
alle vijandschap en miskenning, alle bezwaar en moeielijk-
heid, aan het Christenzijn onafscheidelijk verbonden. 
Vol van kracht om lankmoedig te zijn jegens een iegelijk, 
ook jegens hen, die ons zoo gevoelig kunnen krenken en 
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grieven, terwijl wij recht hadden om juist van hen wat 
anders te verwachten. Vol van kracht om te volharden 
en lankmoedig te zijn, niet omdat het moet, niet gedwon
gen, niet ons bedwingende, niet met een stroef gelaat 
en al zuchtende, maar „met blijdschap", zoodat eenander 
niet merkt, wat wij lijden, ook omdat hij zelf niet beseft, 
wat hij ons aandoet. 

Is het geen aantrekkelijk beeld van den praktischen 
Christen, dat zoo doende voor onze oogen verrees, geliefde 
lezers! en zouden wij niet vurig verlangen ieder persoonlijk 
dit beeld te mogen vertoonen? Misschien zegt gij: „ik 
gevoel mij veroordeeld, daar ik zoo weinig trekken van 
dit beeld bij mijzelven ontdek!" Welnu, bedenk in de 
eerste plaats, dat Paulus bad en begeerde, dat de Kolossers 
zoo mochten worden, en dat hij niet zegt, dat zij zoo 
waren. Indien wij er slechts naar staan om zoo te worden, 
dan zullen de vermaningen en opwekkingen uit de Brieven 
ons geen wetsbepalingen zijn, welker overtreding ons de 
zaligheid doet verliezen; maar onderwijzingen en aanmoe
digingen en bakens, die ons den weg leeren onderscheiden. 
Green vermaning kan het leven bij ons verwekken, en 
dat is ook niet noodig; want Christus is ons leven; en 
de Heilige Geest in ons is de kracht om dit leven te 
beleven; terwijl het "Woord ons de kenteekenen en ver
schijnselen van dit leven beschrijft. En in plaats van ont
moedigd te worden, omdat wij de praktische volmaakt
heid nog niet bereikt hebben, moeten wij veeleer God 
danken, dat Hij ons in het geschreven Woord een middel 
heeft geschonken om onderscheid te maken tusschen wat 
van het vleesch en wat van den Geest is. Er is een 
afzichtelijk, maar ook een godsdienstig, voor het opper
vlakkig oog aantrekkelijk vleesch; ook het laatste is 
vleesch, is natuur, is van den mensch. De beschrijving 
van den mensch Gods in de Schrift doet ons kennen, wat 
is door den H. Geest, wat is naar Christus, wat is uit 
God; en immers alleen hiernaar dorst elke wedergeborene 
ziel; dat alleen voldoet hem, omdat het in overeenstem
ming is met het hem geschonken leven. Uit onszelven 
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nu zouden wij het een niet van het ander onderkennen; 
en die gedeelten van Gods Woord, welke ons den Christen 
beschrijven, zijn dus van onschatbare waarde, omdat de 
geestelijke mensch zelf prijs stelt op hetgeen van den 
Geest is , en niet alleen het vleesch haat, maar ook den 
rok, die van het vleesch bevlekt is. Slechts de onvrije 
Christen, omdat hij de christelijke terechtwijzingen als 
wet opvat, of de slordige Christen, omdat hij zich be
schuldigd gevoelt, worden door de apostolische vermaningen 
tot twijfel gebracht, of hun staat wel goed is. De nog 
niet volmaakte, maar oprechte Christen daarentegen, 
schouwt gaarne op het hem voorgehouden beeld, en — 
wordt daarnaar veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
als door den Heer, den Geest. Hij-zelf echter merkt het 
niet, evenmin als Stefanus, toen zijn aangezicht was als 
dat eens engels. Die hem zagen, bespeurden het; en zoo 
ook moeten wij ons licht laten schijnen voor de menschen, 
opdat zij (niet wijzelven) onze goede werken zien, en 
(niet ons, maar) onzen Vader, die in de hemelen is , 
verheerlijken. Zij denken het minst aan hunne goede 
werken, die ze het meest doen; en zij, die er het meest 
over bekommerd zijn, doen ze in den regel het minst. 

(Slot volgt.) 

Gorrespondentie. 
43. H. L. Gr. te 'sHage. Uwe vraag omtrent „de laatste 

bazuin" is reeds beantwoord in Jaarg. 5XVII blz. 34. 
Als wij in Gen. I vs. 1 lezen: „In den beginne schiep God 

den hemel en de aarde," dan wil dit zeggen, God schiep in 
den beginne het gansche heelal, — zon, maan, sterren en 
planeten. Toen geschiedde, wat Paulus in Hebr.XI zegt: „Door 
het geloof verstaan wij, dat de werelden door het woord Gods 
zijn toebereid, zoodat hetgeen men ziet niet geworden is uit 
hetgeen zichtbaar is." Hoevele duizende jaren dit geleden is, 
weten wij niet. In het tweede vers wordt dan gezegd, hoe de 
aarde, na de schepping in den beginne, geworden was; en al 
wat er dan verder volgt, is de mededeeling, hoe de Heere God 
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in zes dagen deze woeste en ledige aarde vruchtbaar en bewoon
baar gemaakt heeft. "Wordt er dus in vs. 3 gezegd: „En God 
zeide: Daar zij licht! en daar werd licht," dan wordt daarmede 
niet bedoeld, dat toen het licht geschapen werd, maar dat er op 
de duistere aarde licht begon te schijnen. En in vs. 14—19 
wordt ons medegedeeld, dat God op den vierden dag de zon en 
de maan en de sterren in het uitspansel des hemels stelde, om 
licht te geven op de aarde. 

44. H. V. te 's Hage vraagt een verklaring van Matth. V I : 19, 
20, 21. 

De Heer Jezus waarschuwt tegen den geest dezer wereld. 
De heele wereld streeft om vooruit te komen, om groot en 
rijk te worden. Ieder vindt dit een rechtmatig, dikwerf zelfs 
een plichtmatig streven. Om schatten te vergaderen heeft de 
mensch alles veil; daarvoor zwoegt en slaaft hij ; daarvoor offert 
hij zijn nachtrust en zijn gezondheid op. En wat is het einde? 
De vergaderde schatten worden door de mot en de roest ver
dorven en door de dieven gestolen. De Christen behoort niet 
tot deze wereld; de hemel is zijn vaderland. Daarom moet hij 
zich ook schatten in den hemel vergaderen. De dingen dezer 
aarde gaan voorbij; maar wat in den hemel is blijft. Welk een 
geluk dus daar een voorraadschuur te hebben! De goede werken, 
die wij hier doen, volgen ons naar den hemel. 

45. F . B. te Beverwijk vraagt een verklaring van 1 Petr. IV : 6. 
In vs. 5 zegt Petrus, dat de volken „rekenschap zullen 

geven aan hem, die bereid staat levenden en dooden te oordeelen." 
Dat de levenden zouden geoordeeld worden, kon geen moeielijk-
heid opleveren, aangezien zij het evangelie vernomen, maar 
verworpen hadden. Doch de vraag kon ontstaan, op welken 
grond en met welk recht de dooden zouden geoordeeld worden ? 
En dan is het antwoord van den Apostel, dat ook aan de 
dooden — natuurlijk toen zij nog op aarde leefden, gelijk uit 
het verband blijkt — een bigde boodschap was verkondigd 
geworden; welke prediking ten doel had, dat zij zouden geoor
deeld worden naar den mensch in het vleesch, maar leven 
zouden naar God in den Geest. 
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Het werk des Heiligen Geestes in ons, 
en het werk van Christus voor ons. 

(KOL. 1:9—14.) 

(Vervolg en slot van blz. 159.) 

Thans willen wij ons eenige oogenblikken bezighouden 
met hetgeen, waarvoor de Apostel, met het oog op hem-
zelven en al de geloovigen, dankt. 

Hij dankt den Vader. Door Christus toch hebben beiden, 
Joden en heidenen, in de kracht van éénen Geest, toe
gang tot den Vader. Als zondaars hadden wij tegen God 
gezondigd; door het werk van Christus zijn wij niet alleen 
met God verzoend, maar in de Vadergunst van dien God 
opgenomen. Het werk van Christus heeft ons verder ge
bracht dan tot het punt, waar de nog niet gevallen Adam 
stond. Deze kende God aan den wind des daags; doch den 
Vader kende hij niet. De door onze zonde gekrenkte eer 
van den heiligen God is door Christus' offer volledig 
hersteld; dat heerlijke werk had daarom meer waarde, 
grooter gelding dan het verzoenen onzer zonden; het 
vestigde Gods Vadergunst op allen, die in dien Christus 
gelooven. Christus' werk maakte niet alleen, dat wij in 
de rechtzaal van God vrijspraak ontvingen, maar opende 
ons de binnenkameren , waar wij door den Vader werden 
ontvangen. Daarom sprak Christus na zijne opstanding 
niet alleen: „Mijn God is ook uw God;" dit zouden de 
discipelen nog hebben kunnen bedenken; maar: „Mijn 
Vader is ook uw Vader;" en dat had in een menschen-
hart niet kunnen opkomen. Hoe onuitsprekelijk heerlijk 
is dit voor ons. Wij gaan tot den Vader, wij danken den 

X X I X n 
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Vader, wij genieten de gunst van den Vader, en eenmaal 
wonen wij in het huis van den Vader. Ook is dat alles 
niet in zijn hart opgekomen, nadat het werk van Christus 
volbracht was, maar vóór de tijden der eeuwen. (2 Tim. 
I : 9.) Welnu, danken ook wij den Vader? Danken wij 
niet alleen, maar danken wij in het zalige bewustzijn, 
dat het een vaderhart is, waaraan wij ons hart ontlasten ? 
Er is geen brief van Paulus, waarin, gelijk in dezen, 
zoo in elk hoofdstuk, uit allerlei beweeggronden, tot 
danken opgewekt wordt. (Vergelijk: 1: 12; I I : 7; I I I : 17 ; 
I V : 2.) Dat ons genot, in plaats van toe te nemen, zoo 
dikwerf afneemt, komt mede hierdoor, dat wij zoo weinig 
danken. Hetgeen ons geschonken is , wordt meer ons 
bewust bezit, door er voor te danken; terwijl het anders 
meer gelijkt op een kapitaal, dat geen rente afwerpt. 
En ach, voor hoe menig hart zijn de bladzijden uit Gods 
Woord, die ons van Gods Vaderliefde spreken, vooral in 
onzen tijd, als waardeloos papier! 

„ . . . Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben 
aan de erfenis der heiligen in het licht." Die in Christus ge-
looven, zijn bekwaam gemaakt om op elk gegeven oogenblik 
in de goddelijke tegenwoordigheid overgeplaatst te worden. 
Niet door onze vordering in heiligheid, in praktische heilig
heid , worden wij bekwaam daartoe; wij zijn het van den 
dag af, dat wij met Christus in verbinding kwamen. De 
moordenaar aan het kruis, die geen gelegenheid had om 
in praktische heiligheid zich te oefenen, ging den eigen 
dag, ja korte oogenblikken na zijne bekeering, ter plaatse, 
waar Christus zelf was. En wat zegt het veel: „bekwaam 
te zijn gemaakt om deel te hebben." Wij waren niet 
geschikt om deel aan genoemde erfenis te hebben; het 
zou niet hebben gebaat, al had de Vader ons een recht 
op die erfenis gegeven, wij waren niet in een gesteldheid 
om van dat recht gebruik te maken. Veronderstel dat 
God aan een onrein mensch zou zeggen: „gij moogt in 
het licht ingaan om mee te deelen in de erfenis, die daar 
is weggelegd," hij zou in het licht niet durven, niet 
kunnen verschijnen, omdat zijne onreinheid er geheel zou 
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uitkomen en bestraft worden. Het is een erfenis voor 
heiligen, maar hij is een onheilige; hij past niet in zulk 
een gezelschap. Het is hier niet alleen een kwestie van 
recht, maar van geschiktheid. Daarom staat er niet: „die 
ons een recht gegeven heeft," „maar die ons bekwaam 
gemaakt heeft." En wat is het, tot welks deelneming wij 
bekwaam gemaakt z i j n ? . . . De erfenis! De „onverderfe
lijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de 
hemelen voor ons bewaard." God onze Vader, wij zijne 
kinderen. „En indien kinderen, dan ook erfgenamen: 
erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus." 
Wie vermag in menschelijke woorden de heerlijkheid en 
den omvang van zulk een erfenis te beschrijven! „Alles" 
het onze, omdat wij zijn van Christus, en Christus van 
God. (1 Kor. I I I : 23.) Hoe opmerkelijk, dat dezelfde 
Kolossers, voor wie Paulus zooveel te bidden heeft, die 
dus nog zooveel noodig hadden om goede Christenen op 
aarde te zijn, niettemin reeds bekwaam waren gemaakt, 
om in den hemel, in het gezelschap der heiligen, het 
volle licht te verdragen. Die bekwaamheid moest dus niet 
langzamerhand tot stand gebracht worden door het werk 
van den H. Geest in hen; zij was tot stand gebracht door 
middel van Christus' dood en opstanding voor hen. En 
hoe noodzakelijk is het, dat bij ons staan naar praktische 
heiligheid in dit leven, elk denkbeeld verre van ons 
blijve, als moesten wij ons door onzen wandel in de gunst 
van God, onzen Vader, brengen of houden. Juist het 
bewustzijn van de zekerheid onzer erfenis, omdat wij er 
voor geschikt zijn gemaakt, en omdat God ze voor ons 
bewaart, ontneemt aan onze heiliging alle zelfzucht, 
alle ijdele verheffing, waartoe een menschenhart zoo 
gereed is. Hoe zou ook ons menschelijk pogen ons ge
schikt kunnen maken voor het licht, dat is voor de 
tegenwoordigheid Gods! Door uitwendige gerechtigheid 
kunnen wij bestaan en ons rechtvaardigen voor de men-
schen; door Christus' werk alleen kunnen wij onbestraft 
en onbeschuldigd staan voor God, in zoodanigen toestand 
gebracht, dat het Licht zelf, d. i. God niets in ons te 
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bestraffen vindt. God zelf heeft Christus gemaakt tot 
zonde voor ons, opdat wij zouden worden gerechtigheid 
Gods in Hem. En wanneer wij dus zelf Gods gerechtig
heid zijn geworden, hoe zou daar door God aanmerking 
op ons te maken zijn! 

„Die ons verlost heeft uit de macht der duisternis, en 
overgezet in het koninkrijk van den Zoon Zijner liefde." 
In het licht is nu onze plaats; vroeger bewogen wij ons 
op het gebied der duisternis. Bovendien waren wij in de 
macht der duisternis. Niet alleen dat wij werken der 
duisternis verrichtten, en de duisternis liever hadden 
dan het licht, maar de duisternis had juist daardoor 
macht over ons. Dat heeft iedereen praktisch kunnen 
waarnemen, die, door welke drijfveer dan ook, zich ging-
beijveren om beter te leven en te handelen. Alle goede 
voornemens, in oprechtheid opgevat, en met meer of min
der wilskracht een tijd lang doorgezet, eindigden onher
roepelijk met schipbreuk te lijden. Herhaling der proefne
ming, ook al ging zij gepaard met gebed, werd door 
herhaling van teleurstelling gevolgd, tot, in het beste 
geval, de overtuiging ontstond: de zonde is sterker dan 
ik; de duisternis heeft zoodanige macht over mij, dat ik 
zelf niet in staat ben mij daaraan te ontworstelen. De 
Heer Jezus zelf drukt dezen toestand uit met de woorden : 
„Een iegelijk, die de zonde doet, is een slaaf der zonde." 
(Joh. YIH : 34.) En een slaaf heeft niet de beschikking over 
zichzelven; zijn meester gebruikt hem naar zijnen wil. 
"Wat dus zulk een slaaf allereerst noodig heeft, is verlos
sing, vrijmaking uit de macht, waaronder hij is gebonden. 
Al kreeg hij vergiffenis voor hetgeen hij verkeerds tijdens 
zijne slavernij gedaan heeft, hij was daarmede niet ge
holpen ; want bleef de slavernij bestaan, hij zou telkens 
opnieuw zijn meester moeten gehoorzamen en dezelfde 
dingen van vroeger verrichten. Daarom zijn de geloovigen 
verlost uit de macht der duisternis. Zij worden niet, zij 
zijn daaruit verlost. Dat verlossen is niet hun werk, het 
had plaats door het sterven van Christus. Omdat zij met 
Christus gestorven zijn, is door den dood de band, waar-



165 

mee zij aan hun vroegeren meester, den vorst der duis
ternis, verbonden waren, doorgesneden. „De prikkel des 
doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet," 
maar „de wet heerscht over den mensch (slechts) zoolang 
hij leeft." „En, mijne broeders! gij zijt der wet gedood 
door het lichaam van Christus , opdat gij eens anderen 
zoudt worden, namelijk van hem, die uit de dooden 
is opgewekt, opdat wij Gode vrucht dragen." (1 Kor. 
XV : 55; Rom. VII : 1 en 4.) 

Dat er zoovele geloovigen zijn, die dit alles niet ver
staan, is de oorzaak, dat er onder hen zooveel benauwd
heid des geestes en zoo weinig kracht tot den christelijken 
wandel wordt aangetroffen. Hoe menig geloovige is nog 
altijd bezig om te herhalen na zijne bekeering, wat hij 
voor zijne bekeering reeds als vruchteloos moest leeren 
kennen, namelijk: door eigen inspanning boven de zonde 
uit te komen! . . . En ach, wij kunnen er bijvoegen: hoe 
menig geloovige ziet die vruchtelooze inspanning aan 
voor den strijd, dien hij zich maar getroosten moet 
tot aan het einde zijns ievens voort te zetten. Hoe stellig 
spreekt echter daartegen de verklaring der Schrift: „die 
„ons verlost heeft uit de m a c h t . . . . " Mocht elke geloovige 
in Christus ze tot de zijne maken, hoe zou hij ondervin
den, dat zij veerkracht meedeelt om waarlijk vrucht te 
dragen voor God, en met blijdschap het pad zijner gebo
den te bewandelen. God ontmoet Kden vroolijke" die 
gerechtigheid doet. (Jes. LXIV : 5.) 

„En overgezet in het koninkrijk van den Zoon zijner 
liefde." Wij zijn overgezet, dat is: van het ééne gebied 
op het andere geplaatst. Het gebied, waarop wij wandel
den, was het gebied of het koninkrijk van den vorst der 
duisternis; dat, waarop wij nu ons bevinden, is het gebied 
of het koninkrijk van den Zoon van 's Vaders liefde. Op 
het eerste gebied, toen wij nog in het vleesch waren, 
droegen wij vruchten voor den dood; nu, terwijl wij in 
Christus zijn, kunnen wij vrucht dragen voor God. Hoe
veel heerlijker is het laatste gebied dan het eerste. De 
Vader heeft een Zoon, die het voorwerp is zijner innigste 
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liefde. Voor dien Zoon zijner liefde heeft Hij een konink
rijk bestemd. Eenmaal zal alle schepsel in den hemel, op 
de aarde, gewillig of onwillig, zijn gezag erkennen en 
huldigen. Door de liefde des Vaders hebben wij het voor
recht reeds nu voor den Zoon zijner liefde te buigen; wij 
doen dit niet gedwongen, maar uit aandrang des harten 
door de werking des Heiligen Greestes; en wij gevoelen 
ons zoo doende volkomen vrij in die eenige vrijheid, 
welke een schepsel ten zegen gedijt. Alle andere meesters 
„beloven vrijheid," maar „zijzelven zijn slaven der verdor
venheid;" want door wien iemand overwonnen is, diens 
slaaf is hij ook geworden. (2 Petr. I I : 19.) Juist in 
onzen tijd, waarin het van „vrijheidsbelovers" wemelt, 
is het geluk van den Christen zoo uitnemend groot, om
dat hij van eiken overweldiger ontslagen, en door den 
schepter van Christus zoowel beschermd als geleid, zich 
volmaakt vrij gevoelt. Alleen de Christen is waarlijk vrij, 
omdat hij geen anderen wil heeft dan het gezag, waaraan 
hij gehoorzaamt, en dat hij vooraf lief heeft gekregen. 

„In wien wij de verlossing hebben, de vergeving der 
zonden." Ziedaar in de opsomming van alles, waarvoor wij 
den Vader te danken hebben, het laatste. Voor ons be
wustzijn is dit het eerste. Zoodra wij in den Heer geloo-
ven, gevoelen wij den last onzer zonden niet meer. Later 
meestal eerst leeren wij verstaan, dat wij in Christus ook 
verlost of vrijgemaakt zijn uit de macht der duisternis, 
uit de slavernij, waarin de booze vijand ons gekneld hield. 
En meestal nog weer later krijgen wij met bewustheid 
een gezicht op de erfenis, die in het licht voor ons is 
weggelegd. Niet van ons, maar van den Vader begin
nende is de volgorde juist omgekeerd. Hij had in de eerste 
en voornaamste plaats, vóór de grondlegging der wereld, 
het plan om ons voor zijn aangezicht als onberispelijke 
kinderen deel te geven aan alles, wat zijnen geliefden 
Zoon toekwam. Wij zouden reeds voldaan geweest zijn, 
toen wij in zondennood waren, met de zekerheid van 
niet om onze zonden in de hel te worden gestort. Doch 
hetgeen aan een bekrompen menschenhart voldoen kon, 
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vermocht het ruime hart des Vaders niet te bevredigen. 
Hij begon niet aan ons te denken, nadat wij in de ellende 
der zonde ons bevonden, maar vóór wij geboren waren, 
ja, vóór de grondlegging der wereld. Het heil, dat Hij 
voor ons uitdacht, kon daarom niet bestaan in het opheffen 
alleen onzer ellende, maar Hij wilde, dat het bestaan zou 
in het genieten van de liefelijkheden van zijn Vaderhart 
en zijn Vaderhuis; en uit dien hoofde hief Hij onze 
ellende op. Aanbiddenswaardige liefde, die, om zulk een 
voornemen te kunnen verwezenlijken, zijnen Zoon niet 
ontzag, maar Hem overgaf voor ons allen! „Hierin is de 
liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij 
ons heeft liefgehad, en zijnen Zoon gezonden heeft als 
het zoenoffer voor onze zonden." (Joh. IV : 10.) In 
wien, dat is in Christus, „en door zijn bloed" (Efez. 1 : 7.) 
wij hebben de vergeving der zonden. De zondenvergeving 
bezitten wij, in zekerheid verkeeren wij daaromtrent. 
Niet in onze zoogenaamde goede oogenblikken meenen 
wij er zeker van te mogen zijn; niet aan het einde onzes 
levens venvachten wij; maar wij hebben nu de vergeving 
onzer zonden. En wij kunnen ze nu hebben, omdat reeds 
lang te voren het bloed gestort is, waarop zij is gegrond, 
en waardoor zij is gewettigd. Zonder bloedstorting geen 
vergeving, maar door de bloedstorting werkelijke verge
ving voor een iegelijk, die, nergens elders uitkomst 
ziende, de toevlucht tot Christus genomen heeft, al ging 
dat toevluchtnemen gepaard met vreezen en beven, en al 
werd het gevolgd door allerlei beschouwingen over de 
waarde of de onwaarde van het toevluchtnemen zelf. 
Ach, hoe menige bekommerde ziel, die op Christus zich 
heeft nedergeworpen, vreest nog altijd te zullen omkomen, 
niet bedenkende, dat zij alleen omkomen kan, indien 
Christus, 'op Wien zij zich geworpen heeft, ook omkomt. 
Voor hen, die in Christus zijn (enzij zijn in Christus, die 
op Hem zich werpen) bestaat geen oordeel meer, omdat 
de opgestane en verheerlijkte Christus ons verkondigt, dat 
de met onze zonden beladen Christus deze zonden in zijn 
graf heeft achtergelaten. Dat nog zoovele bekeerde zielen 
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in twijfel zijn omtrent de vergeving hunner zonden, spruit 
voort óf uit gebrek aan ware kennis van Christus' werk of 
uit gemis aan eenvoudigheid. Ook dit laatste kan de oorzaak 
zijn; want vele kinderen, die geen beredeneerde kennis 
van Christus' werk kunnen hebben, genieten, omdat zij 
uit den aard eenvoudiger zijn dan meer bejaarden, dik
werf de klaarste overtuiging, dat hunne zonden zijn ver
geven. Een derde mogelijkheid van onklaarheid omtrent 
de vergeving der zonden ligt in het geval van Christenen 
met een slordig leven. De zoodanigen echter hadden vroe
ger wel het bewustzijn, dat hunne zonden weggedaan 
waren; maar omdat zekere dingen, die Petrus in het 
eerste hoofdstuk van zijn tweeden brief opnoemt, niet 
bij hen aanwezig zijn, verkeeren zij oogenblikkelijk in 
den toestand van te hebben „vergeten de reiniging van 
hunne vorige zonden." Voor hen is er geen andere weg 
om tot vernieuwd bewustzijn der vergeving te geraken 
dan dat zij — thans, gelijk de eerste maal — met schuld
belijdenis komen voor God. Doch het is mistrouwen van 
God, kleinachten van Christus' bloed , bedroeven van den 
Heiligen Geest, indien men, zich verloren wetende en 
op Christus ziende als den door God aangewezen Behou
der, van zijne behoudenis onzeker blijft, omdat 

j a , omdat men eigenlijk niet is , zooals men meende of 
hoopte te zijn. Letten wij er toch op, dat zelfs de ver
geving der zonden niet behoort tot die dingen, waarvoor 
de apostel Paulus bidt, dat zij, door de werking des 
Heiligen Geestes in het hart der Kolossers, tot stand 
zouden komen; maar integendeel tot hetgeen waarvoor 
hij , en niet alleen hij, maar ook wij, den Vader danken, 
omdat zij zijn tot stand gebracht, buiten ons om, inden 
Zoon, en gevestigd in zijn bloed. 

Jfadat de Apostel nu van het 15e vers af over den per
soon en het werk van Christus is gaan uitweiden, besluit 
hij zijnen gedachtenloop met in het 21e vers weder te 
keeren tot de Kolossers, zeggende: „En u , die eertijds 
vervreemd waart, en vijanden in gezindheid door de 
booze werken, heeft hij echter nu verzoend, in het 
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lichaam zijns vleesches door den dood, om u heilig en 
onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen." Dit 
is alles geheel in overeenstemming met hetgeen wij boven 
aangetoond hebben. „U heeft hij verzoend," en het doel 
waartoe was „om u heilig en onberispelijk en onstraffelijk 
voor zich te stellen." Doch dan laat hij er op volgen: 
„Indien gij althans blijft in het geloof, gegrond en vast, 
en u niet laat afwenden van de hoop des evangelies." 
Hier zou iemand kunnen zeggen, dat door dit „indien" 
alles toch afhankelijk gemaakt werd van onzen christe-
lijken wandel, iets wat wij juist hebben bestreden. Het 
is dus niet overtollig deze woorden „indien gij blijft. . . . " 
nader te bezien, opdat wij er niet door in verwarring 
geraken. 

Wat bevatten zij ? Een afhankelijk stellen van hetgeen 
wij in Christus bezitten en verwachten van onzen chris-
telijken wandel, van ons zedelijk leven, van den trapen 
de mate der door ons verwezenlijkte heiliging, zoo als 
door maar al te velen beweerd en geleerd wordt? In 
geenen deele. Het apostolische „indien" heeft betrekking-
op „het blijven in het geloof," wat natuurlijk niet anders 
zijn kan dan het geloof in Christus. En uit het tweede 
hoofdstuk blijkt, waarom hij de Kolossers aanmaant om 
in het christelijk geloof te blijven. Hij zegt daar grooten 
strijd over hen te hebben, omdat er waren, die hen met 
schoonklinkende woorden zochten te misleiden. „Ziet toe," 
zegt hij, „dat niemand u tot zijnen buit make door de 
filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der 
menschen." Daar waren lieden tot hen gekomen, die door 
allerlei schoonklinkende woorden en filosofische redenee
ringen hen zochten af te trekken van het geloof in Christus 
en „af te wenden van de hoop des evangelies." En indien 
zij hun christelijk geloof zelf prijsgaven, met andere woor
den , indien zij ophielden bij het Christendom te blijven, 
ja , dan gaven zij vanzelf prijs, wat aan dat christelijk 
geloof verbonden is , wat tot het begrip en kenmerk des 
Christendoms behoort, wat alleen het Christendom geeft. 
Valt iemand van het Christendom af, verwisselt hij het-
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geen de Apostelen geleerd hebben met hetgeen de filosofen 
leeren, dan doet hij afstand van den inhoud der aposto
lische leer, en hij laat zich „van den prijs berooven," 
zijnen eigen wil doende, tevergeefs opgeblazen door het 
verstand zijns vleesches, en „niet vasthoudende aan het 
hoofd." Daarop, en daarop alléén, slaat het „indien," 
geenszins op den zedelijken toestand, wat bovendien blijkt 
uit hetgeen hij zegt van hem, die zich laat berooven van 
den prijs, en die zijn eigen wil doet „in nederigheid," 
dat sieraad des wandels, en „vereering der engelen," 
zoodat er eer te veel dan te weinig eeredienst is. 

Doen wij dus gelijk de eerste Christenen, die „volhar
dende" waren in de leer der apostelen on in de gemeen
schap , in de breking des broods en in de gebeden. "Wone 
het woord van Christus rijkelijk in ons; en al wat wij 
doen in woord of in werk, moge het door ons gedaan 
worden „in den naam des Heeren Jezus, God, den Yader, 
dankende door Hem." 

Brieven over wereldschgezindheid. 

EERSTE BRIEF. 

Waarde broeder! 

Ik wensch u eenige woorden te schrijven over de ge
neigdheid , die er in onze dagen bestaat om wereldschgezind 
te worden, en hoofdzakelijk over de middelen, die de 
vijand gebruikt, om de Christenen af te brengen van den 
weg, die tot de heerlijkheid leidt. 

Het onderwerp is van zoo groot belang, dat velen dade
lijk zullen zeggen: tijdens wij hier beneden zijn, hebben 
wij allen onze bezigheden, die ons rechtstreeks met de 
wereld in aanraking brengen, 't zij bij onzen dagelijk-
schen arbeid, 't zij in onze bijzondere betrekkingen, en 
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bijgevolg is het onmogelijk onze plichten te vervullen, 
zonder min of meer onder den invloed te zijn van de 
beginselen, door welke de wereld geleid wordt. Ik ontken 
dit beslist, want ik geloof, dat de Schrift ons zoo dui
delijk mogelijk aantoont, dat er in ons voldoende kracht 
is om ons rein te bewaren van de besmetting der wereld 
en ons bekwaam te maken er tot den einde toe weerstand 
aan te bieden. De Schrift laat niet toe, dat wij buiten de 
wereld leven, integendeel, zij zegt ons, dat wij in de 
wereld zijn gelaten, doch dat wij bewaard worden van 
den booze; (Joh. X V I I : 15.) en om ons aan te moedigen 
in den strijd tegen den vorst dezer wereld, zegt zij ons, 
dat Hij in ons is, die meerder is, dan die in de wereld is. 
Wat ontbreekt ons dan nog ? God heeft alle wapenen , die 
wij noodig hebben, ter onzer beschikking gesteld, opdat 
wij de slagen van den vijand zouden af weeren; indien wij 
ons derhalve laten slaan , in plaats van ons te verdedigen, 
dan komt dit daarvandaan, dat wij de wapenen, die God 
ons gegeven heeft, of niet of slecht gebruiken. Een 
ervaren Christen, die knoopenfabrikant was, werd eens 
door eenige wereldsche menschen gevraagd: „Wie zijt gij, 
en wat doet gi j?"— „Ik ben een gerechtvaardigd mensch, 
on ga de heerlijkheid tegemoet, terwijl ik onderweg knoo-
pen verkoop." — Hij oefende zijn vak uit om eerlijk zijn 
brood te verdienen; maar zijn hoofddoel was de eeuwige 
heerlijkheid te verkrijgen. Dit geeft ons een denkbeeld 
van hetgeen een Christen volgens de Schrift moet zijn. 
Doch de Satan gebruikt allerlei om ons hart van den 
persoon van Christus af te trekken. Hoevele Christenen 
zijn er niet, die, zonder grove zonden te begaan, zich 
toch allengskens door de oude wereldsche gewoonten, en 
door hunne oude vrienden laten medesiepen, zonder dat 
zij bemerken, dat het goddelijk leven in hen vermindert, 
en door allerlei dingen wordt verstikt, zoodat langzamer
hand de „oude dingen" weder geheel hun hart innemen. 
In het begin lijdt men wel een weinig hieronder, doch 
allengs begint men weer smaak te krijgen in den „ouden 
wijn", en vergeet, dat de nieuwe beter is. 
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Wij hebben een beeld van deze Christenen in de ge
schiedenis van Salomo. Hij beging nimmer zulk een zware 
zonde als David; doch als men aandachtig zijn gedrag 
nagaat, dan zien wij bij dezen beroemden man een traps-
gewijzen terugkeer tot de wereld. Zijne regeering begon 
met den grootsten glans. Zijn gouden schep ter schitterde 
in het licht bij de inwijding van den tempel, en alles was 
vreugde en vrede rondom hem; doch, helaas! dit was 
slechts van korten duur. Spoedig ontdekken wij, dat het 
hart van den vorst zich naar de wereld keert, en langza
merhand heerscht de wereld over hem; zoodat de man, 
die zijne regeering onder vrede en roem en in de kennis 
Grods begon, die regeering eindigt te midden van afgoden 
en vreemde vrouwen. Welk verschil tusschen het begin 
en het einde! Hoe is dit verval begonnen? Merk op, 
waarde broeder! dat dit niet opeens, maar langzamerhand 
gekomen is; allengskens werd zijn hart door de wereldsche 
dingen aangetrokken, en hij ging van kwaad tot erger, 
totdat hij eindelijk een afgodendienaar werd. Dit kan ons 
tot waarschuwing strekken, waarde broeder! en toont ons 
aan hoeveel reden Johannes had om den jongelingen, die 
reeds sterk in het geloof waren, toe te roepen: „Hebt de 
wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is." 

Wij zijn in de waarheid, doch wij bevinden ons niet 
buiten alle gevaar, en de Heer alleen kan ons getrouw 
maken. 

Onder de vele strikken, die Satan bezigt om de heiligen 
af te trekken, is wel de voornaamste, dat hij de heiligen 
in de wereld tracht terug te voeren of wereldschgezind te 
maken zonder dat zij het bemerken. Daarom is het noodig 
bekwaam te zijn om zijne wapenen te zien, opdat wij ze 
hem uit de handen slaan. 

Ik zal trachten er eenige van aan te wijzen, en ik 
hoop, dat gij uw voordeel zult doen met de ondervinding 
van andere Christenen, die ons in dezen moeielijken weg 
zijn voorgegaan. Ten eerste hebben wij te rekenen met 
onze oude kennissen, omdat wij zoo langen tijd vertrou
welijk met hen hebben omgegaan, en zij dus onze zwak-
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heden kennen. Om aan dit gevaar te ontkomen, weet ik 
slechts twee middelen: of alle betrekking met hen af te 
breken, of hun de waarheid te verkondigen en hun te 
toonen, dat wij een voorwerp gevonden hebben, waardig 
bemind te worden, een voorwerp, dat zich van ons hart 
heeft meester gemaakt, dat een nieuwe richting aan ons 
gedrag gegeven heeft en dat alle vriendschap vreest, die 
niet gegrond is op het werk der verlossing. 

Ik stem volkomen toe, dat het hoogst moeielijk is 
den rug te keeren aan een ouden vriend, die ons vele 
diensten heeft bewezen; en de vijand gebruikt juist dit 
alles om ons gevangen te houden, en ons een weinig 
terug te brengen in de oude omgeving, die zoo verder
felijk is voor hen, die bekwaam zijn gemaakt om te be
denken de dingen, die boven zijn. Het kan b.v. gebeuren, 
dat een oude wereldsche kennis bij ons komt en den avond 
met ons wenscht door te brengen, wat te doen in zulk 
een omstandigheid? Als wij niet oppassen, dan zal hij 
er in slagen ons de vergadering te doen verzuimen. Hoe 
moeten wij ons in dezen gedragen ? De wereldsche vrien
den, die willen volhouden met ons te wandelen, kunnen 
wij geen grooter dienst bewijzen, dan hun van het werk 
van onzen goddelijken Verlosser te spreken. Wij zullen 
dan één van deze twee resultaten verkrijgen, of zij zullen 
luisteren, de Heer kan hun hart openen en onze vrienden 
voor Zich winnen; of zij zullen niet luisteren, en morrende 
heengaan, en zeggen dat wij muizenissen in 't hoofd heb
ben en niet meer die inschikkelijke menschen van vroeger 
zijn; doch met dat al zijn wij vrij om onzen Heer te volgen. 
Dat kan hard schijnen; en het is dit ook werkelijk voor 
ons vleesch; j a , het zou een onedele daad zijn; als het niet 
om des Heeren wil was; doch wij moeten niet vergeten, 
wat Petrus zegt: „Dewijl nu Christus voor ons in het 
vleesch geleden heeft, zoo wapent gij u ook met dezelfde 
gedachte, dat wie in het vleesch geleden heeft, afgedaan 
heeft met de zonde;" (Petr. I V : 1.) en wat Paulus zeide 
tot de Korinthiërs: „Daarom gaat uit het midden van hen, 
en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen 
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onrein is , en Ik zal u aannemen en Ik zal u tot Vader zijn , 
en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, 
de Almachtige." (2 Kor. YI : 17, 18.) 

Na onze oude kennissen zijn het de begeerten van den 
ouden Adam, die in onze harten ontwaken, welke het meest 
ons in gevaar brengen wereldschgezind te worden. Welk 
een treurige zaak Christen te zijn, en de gewoonten to 
behouden, die wij hadden, vóór wij den Heer kenden. De 
Cretensers waren van nature leugenachtig, en zij bleven 
dit na hunne bekeering; (Tit. 1 :12 , 13.) maar Paulus 
berispt hen gestreng, want dit was geen wandelen naar 
den nieuwen mensch en in afhankelijkheid van den Geest 
van God. 

Er zijn velen onder onze broeders, die zonder in ernstige 
zonden te vervallen, toch de oude gewoonten, waarvan 
zij zelf de schadelijkheid erkend hebben, toelaten zich van 
hun hart meester te maken, en dit is de voornaamste 
oorzaak van de zwakheid, waarover zoovelen klagen. Ik 
stem toe, dat onze karakters uiteenloopen, en dat do 
begeerten verschillen naar ieders geaardheid, maar dit zijn 
dingen, die den ouden mensch aankleven, en als wij naar 
onze persoonlijke begeerten te werk gaan, zullen wij de 
sfeer der christelijke gemeenschap verlaten, waar men 
slechts den Heere Jezus begeert. 

Als een ieder terugkeert tot de bezigheid, die hem aan
genaam was, eer het licht der genade in zijn hart was op
gegaan, wie zal zich dan met Jezus van Nazareth bezig 
houden, wie zal zijne deugden verkondigen, wie zal Hem 
prijzen met een lied, dat van zijne genade getuigt? Denk 
er aan, dat Eliza alvorens den mantel van Elia aan te 
trekken zich van zijne oude kleederen ontdeed. 

Ik kan een ander wapen, dat de duivel met goed ge
volg gebruikt in zijn onophoudelijk streven om ons in de 
wereld terug te voeren, niet stilzwijgend voorbijgaan. Dit 
wapen is: de tegenwoordige dingen, de atmosfeer waarin 
wij leven. Het is waar, dat het grootste deel der Christe
nen de wereld niet liefheeft in haar groven vorm; zij 
gaan niet meer naar de comedie; zij spelen geen kaart 
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meer, enz.; maar dit is niet voldoende. De Schrift zegt 
ons: „Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld 
i s ;" en 't is een feit, dat velen, zonder in den groven zin 
van het woord de wereld lief te hebben, toch sommige 
dingen beminnen, die in de wereld zijn. Het is gemak
kelijk aangetrokken te worden door iets, dat op zichzelf 
niet kwaad is; doch indien ons hart ingenomen wordt door 
de zichtbare dingen, dan verliest het den smaak voor de 
onzichtbare, en zoo doende bevinden wij ons, zonder het te 
weten in een wereldsche atmosfeer. 

Eenige dagen geleden ontving ik een brief van een 
broeder, waarin ik een opbouwend woord hoopte te vin
den , en ik vond integendeel, dat hij mij alleen sprak van 
een groote tentoonstelling van kunst en nijverheid, die 
gehouden was in een van de hoofdsteden van Europa. Gij 
kunt mijne verwondering begrijpen, waarde broeder! Zoo 
ver zijn wij dus al gekomen. Men zegt in de vergaderin
gen, dat wij den hemel toebehooren; men leest goede 
boeken; men geeft uitmuntende bladen uit; en toch ziet 
men bij velen onzer in de praktijk, harten vol wereldzin 
en ongevoeligheid voor de heerlijkheid, die wij weldra 
beërven zullen. 

Ik zeg geenszins, dat kunsten en wetenschappen slechte 
dingen zijn; maar ik herinner er niettemin aan, dat Adam 
van de boomen in Eden, die op zichzelf ook niet kwaad 
waren, een slecht gebruik maakte, toen hij er zich van 
bediende om zich voor God te verbergen. 

Vaarwel, waarde broeder! ik eindig voor ditmaal, maar 
hoop spoedig enkele gedachten aan dezen brief toe te 
voegen. 

Uw mededienstknecht in het werk des Heeren, 
E. L. B. 
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Correspondentie. 
46. W. F. H. te Heemstede vraagt, naar aanleiding van mijn 

antwoord aan B. S. E. in N°. 9 , een nadere verklaring van 
Matth. X V I I I : 1—-14. Hij meent, dat de Heer in deze verzen 
spreekt van de geloovigen en niet van de kinderen. 

Mijn antwoord is , dat de Heer alleen in de verzen 6—9 spreekt 
over de kleinen, die in Hem gelooven, doch in al de overige 
verzen van kleine kinderen. Het verband maakt dit duidelijk, 
naar het mij voorkomt. De discipelen vragen: „Wie is toch de 
meeste in het koninkrijk der hemelen?" Daarop roept de Heer 
een kindeken (een klein kind), stelt dit in hun midden, en 
zegt: „Voorwaar, ik zeg u : indien gij u niet verandert, en 
wordt als de kinderkens, gij zult in het koninkrijk der hemelen 
geenszins ingaan. Al wie dan zichzelven zal vernederen gelijk 
dit kindeken, die is de meeste in het koninkrijk der hemelen; 
en al wie één zoodanig kind ontvangen zal in mijnen naam, 
ontvangt mij." Hier spreekt dus de Heer over kleine kinderen, 
aan wie de discipelen gelijk moesten worden om het koninkrijk 
der hemelen te kunnen ingaan. Daarop spreekt de Heer van 
vs. 6—9 over de kleinen, die in Hem gelooven, en spreekt het 
wee uit over allen, die denzulken een aanstoot inden weg leggen. 
In vs. 10 keert Hij dan weer terug tot de kleine kinderen, en 
zegt van dezen, dat hunne engelen altijd zien het aangezicht 
van zijnen Vader; dat de Zoon des menschen gekomen is om 
de zoodanigen te behouden, en dat het de wil des Vaders niet 
is, dat één van dezen zal verloren gaan. Op grond hiervan is 
het mijne vaste overtuiging, dat de Vader om den wille zijns 
Zoons, die in de wereld gekomen is om het verlorene te be
houden, en krachtens zijne offerande, de kleine kinderen, die 
Hij in zijne wijsheid en liefde van deze aarde wegneemt, doet 
ingaan in het koninkrijk der hemelen. 
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Brieven over wereldschgezindheid. 

TWEEDE BRIEF. 

Waarde broeder in den Heer! 

Sedert eenigen tijd heb ik het voornemen gehad aan 
mijnen eersten brief over de wereldschgezindheid nog 
eenige woorden toe te voegen, hoofdzakelijk omdat ik van 
verschillende broeders brieven heb ontvangen over het 
vroeger geschrevene. Sommigen hebben mijnen eersten 
brief te streng en te bekrompen gevonden, anderen daaren
tegen zijn overtuigd, dat zulke vermaningen zeer nuttig 
en noodig zijn in onzen tijd; en hebben mij over sommige 
punten nog enkele aanwijzingen gegeven, die ik hierna 
met 's Heeren hulp bekend zal maken. 

Den eersten heb ik niet veel te zeggen; hebben zij 
mijnen eersten brief bekrompen gevonden, dan zullen zij 
dezen tweeden nog bekrompener vinden; want hoe meer men 
de wereld gadeslaat, des te meer bevinden wij, dat het on
mogelijk is voor den Christen, ééne lijn met haar te trekken. 

Twee dingen zijn mij voornamelijk voor oogen gesteld: 
de politiek dezer wereld, en de wijze, waarop de huis
gezinnen der geloovigen dikwijls het middel worden om 
de wereld binnen te laten. 

Over het eerste onderwerp, de politiek, geloof ik, dat 
twee of drie opmerkingen niet ongepast zullen zijn. Yele 
Christenen, aan wier bekeering niemand twijfelt,hebben 
nog niet begrepen, dat de roeping der Gemeente hemelsch 
is, zoodat zij zich niet met de staatkunde heeft in te laten. 
De theorie ontbreekt niet, maar wij moeten de heerlijke 
waarheid in praktijk brengen, dat wij medeburgers der 
heiligen en huisgenooten Gods zijn, bijgevolg geheel en 

> x > x 12 
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al vreemd aan al de geheime, kwade praktijken vannen, 
die „op de aarde wonen." 

Sommigen zullen tot mij zeggen: „maar moeten wij dan 
in 't minst geen belang stellen in al die gebeurtenissen, 
die ons van het naderende einde aller dingen spreken?" 

Wel zeker moeten wij daarin belang stellen. Maar laat 
ons toch wel bedenken, dat, wanneer wij de politiek 
willen nagaan, wij niets beter kunnen doen, dan twee ot 
drie dagen lang Daniël en de Openbaring te lezen; want 
dan zullen wij Gods gedachten te dezen opzichte kennen. 
Ik geloof, dat dit de beste manier is om te voldoen aan 
de begeerte van te weten, hoe de dingen gaan zullen, 
en ik heb meermalen gezegd, dat de eenvoudigste Christen 
beter het lot begrijpt, dat der wereld beschoren is, beter 
de Oostersche kwestie kan oplossen, en beter den laatsten 
vorm, dien de Europeesche machten zullen aannemen, kan 
inzien, dan de bekwaamste politicus dezer wereld. „Ver
zegel de woorden der profetie van dit boek niet," zegt 
de Openbaring. Dit wil zeggen, dat de Gemeente altijd 
de gedachte Gods over zulke dingen kan weten, zonder 
dat het noodig is hierover de couranten te raadplegen. 

Niet ten onrechte heeft iemand gezegd, dat hij, die op 
een berg staat, beter den loop van een stroom, die be
neden hem in de vlakte vloeit, kan waarnemen, dan hij, 
die zich in de vlakte bevindt, en die gehuld is in den 
nevel van den stroom zelf. Zoo ook wij Christenen, die 
door genade een plaats innemen ver boven de wereld, 
kunnen vrijmoediglijk met God spreken, evenals Abraham 
op den berg deed, en zijne gedachte uit de profetie 
leeren kennen, zonder den nevel in de vlakte te raad
plegen. 

Ziedaar het antwoord, dat ik geven zou aan hen, die 
zich met de wereld willen bezighouden, onder voorwendsel 
van te willen zien, hoe de zaken staan. Hoewel de profetie 
niet onze voornaamste studie moet uitmaken, zoo ware 
het toch wel goed, dat alle geloovigen de boeken van 
Daniël en de Openbaring begrepen, waar wij elke men-
schelijke macht geoordeeld zien, en Christus in zijne groote 
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Majesteit bezit zien nemen van geheel de wereld tot 
eer en verheerlijking Gods. Dit zou, naar het mij toe
schijnt, het beste behoedmiddel zijn, tegen de begeerte 
bij de Christenen om de staatkunde dezer eeuw te be-
studeeren. 

Doch, waarde broeder! laat mij eenige oogenblikken 
stilstaan bij het tweede onderwerp, dat ik bij het begin 
van mijnen brief genoemd heb, namelijk bij de wereldsch-
gezindheid van de kinderen der geloovigen; en geloof 
mij, dat ik hierbij niet alleen denk aan die van Italië, 
maar ook aan hen, die landen bewonen, waar men voor
geeft het Christendom beter te beoefenen. 

Hoevele oprechte Christenen laten hunne kinderen toe 
dingen te doen, die zij zei ven voor altijd hebben vaarwel 
gezegd. Ik zeg dit geenszins uit fit- of bedilzucht, maar 
alleen om enkele juiste opmerkingen mede te deelen, die 
mij dezer dagen gedaan zijn. Het onderwerp is zeer teer, 
omdat wij allen weten, hoe moeielijk het is de kinderen 
op te voeden in de tucht en de vermaning des Heeren; 
maar het is noodig, dat wij ons bezighouden met dit 
middel, 't welk de Satan kan gebruiken om de heiligen 
Gods in de wereld terug te voeren. 

Sfen ziet ernstige huisvaders, die uit zwakheid aan 
hunne kinderen veroorloven gekleed te gaan op een wijze, 
die niet met hunnen ernst overeenkomt. Het schijnt een 
zaak van zoo weinig belang, dat de kinderen der Christenen 
op dezelfde wijze gekleed gaan als de kinderen der onge-
loovigen; maar misschien bedenkt men niet, dat, als zij 
groot geworden zijn, men hun weer andere dingen moet 
toestaan, nu eens dit en dan eens dat, allen geheel onschuldig 
op zichzelven, maar niettemin dingen, die zachtjes aan 
de wereld toegang tot het huisgezin verleenen; en is de 
wereld eenmaal in huis, dan is het moeielijk haar weder 
daaruit te verwijderen. 

Ik wensch niet, dat men denkt, dat ik eenige bekrompen 
regelen voor de christen-huisvaders wil opstellen; ik wil 
er alleen op wijzen, dat geheel hun huis voor den Heer 
behoort te zijn; en indien zij gelooven, dat zij zijne eer 
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ter harte nemen, moeten zij hunne kinderen niet veroor
loven , hetgeen zij zelven niet doen. 

De zonen van Eli (Sam. II.) moesten voor elk chris
ten-huisvader een waarschuwend voorbeeld zijn. Ik ge
loof niet, dat zij opeens zoo slecht zijn geworden; 
en waarschijnlijk was het begin het al te toegeeflijke 
karakter huns vaders; meer en meer werden zij wereldsch-
gezind, totdat de wereld het geheele huis vermeesterde. 
Hoeveel verdriet zou zich de oude Eli bespaard hebben, 
indien hij zijne kinderen had opgevoed in de vreeze des 
Heeren. En hoeveel Eli's zijn er ook niet in onzen tijd! 
Dat God den zijnen kracht geve om hunne huisgezinnen 
voor Hem te bewaren, hen verre houdende van den geest 
dezer eeuw. De tijden zijn boos; de valsche beginselen 
onzer dagen vinden gereedelijk toegang tot het hart der 
jonge lieden, en indien de ouders niet waken, zullen zij 
weldra over de ongeloovigheid hunner kinderen weenen. 

Alvorens dezen brief te eindigen, wilde ik nog een 
opmerking, die mij dezer dagen gemaakt werd, beant
woorden. Men zeide mij, dat de omstandigheden veranderen 
naar de verschillende landen, en dat ik in mijnen eersten 
brief slechts gesproken heb van muziek, romans, etc., 
terwijl ik ook andere wereldsche aantrekkelijkheden had 
moeten aanwijzen, eigen aan elk land in zijn verschillende 
omstandigheden. Ik geloof, dat dit onnoodig is , omdat ik 
nooit aan het einde zou komen met voorbeelden aan te 
halen en gevaren aan te wijzen. Ieder waar Christen zal 
gemakkelijk den geest kunnen onderscheiden, die in de 
wereld heerscht, en zal alles vermijden, wat zich tusschen 
hem en den Vader zou kunnen stellen. Een oude dienst
knecht des Heeren, die eens door een bediende van een 
bank gevraagd werd, of er gevaar bestond om wereldsch 
te worden door den heelen dag goudgeld te tellen, ant
woordde: „Ik vind niet meer bezwaar in een handvol 
goudstukken dan in een handvol zand, mits mijn hart 
er buiten blijft." Dit voorbeeld kan, geloof ik, in alle 
omstandigheden, waarin zich de kinderen Gods kunnen 
bevinden, van dienst zijn. Mits onze harten niet gehecht 
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zijn aan onze zaken, noch aan onze werkplaatsen, noch 
aan onze akkers, noch aan eenig ander middel van bestaan, 
kan elk onzer zich bedienen van hetgeen God hem toe
bedeeld heeft, en het besturen met het bewustzijn, dat 
alles aan onzen God en Vader toebehoort. 

Ik wenschte wel, dat ieder zijn hart onderzocht om te 
zien, welk wereldsch element er zich in verborgen houdt, 
en dat hij het wilde oordeelen, zoodra hij het gevonden 
heeft, en den afgod wilde wegwerpen, die hem bevlekt. 
Ik eindig, voor ditmaal, geliefde broeder! u hartelijk 
groetende, en blijf uw toegenegen mededienstknecht 

E. L. B. 

„Dankt in alles." 
(1 Thess. V : 18.) 

In vreugde en smart is 't het voorrecht der kinderen 
Gods den God en Vader in den naam van onzen Heer 
Jezus Christus „te allen tijde voor alles te danken." De 
onuitsprekelijke genade Gods heeft hen van vaten des 
toorns tot toonbeelden zijner genade, en van vaten ter 
oneer, tot vaten ter zijner eer gemaakt. Zij zijn vrijge
kocht van de slavernij des Satans en der zonde, en dat 
niet door zilver of goud, maar door het kostbaar bloed 
van Christus, als van een onbevlekt en onstraffelijk lam. 
Zij zijn nu met Hem, die de door God uitverkoren en 
kostbare hoeksteen is, voor eeuwig op de nauwste wijze 
verbonden; en daar zij hierdoor zijne natuur deelachtig 
gemaakt en zelf levende steenen geworden zijn, worden 
zij opgebouwd op Hem, den hoeksteen, „tot eengeestelijk 
huis, tot "een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden 
op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Chris
tus." (1 Petr. I I : 4 , 5.) Deze geestelijke offeranden zijn 
de offeranden des lofs, de vrucht der lippen van hen, 
die zijnen naam belijden. (Hebr. X I I I : 15.) De roeping 
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huns levens is derhalve voortdurend, voor tijd en eeuwig
heid, God te prijzen. Een Christen, die in het prijzen 
van God traag is , verstaat weinig van zijn voorrecht, en 
vervult het doel zijns levens slecht. Daar wij allen, ten 
gevolge van de natuurlijke traagheid van het menschelijk 
hart, aan het gevaar blootstaan, om in onzen lof aan 
God te verzwakken, zoo is het noodig, dat wij onszelven 
en onze medebegenadigden altijd opnieuw opwekken tot 
de beoefening van de kostbaarste werkzaamheid, waartoe 
de genade ons geroepen heeft, gelijk wij er in Ps. 
CXLVI: 1, 2. het voorbeeld van hebben. Vooreerst erkent 
de Psalmist, dat God waardig is geprezen te worden; ver
volgens wekt hij zijne ziel daartoe op, en eindelijk komt 
hij er toe om te zeggen: „Ja, ik zal mijn God loven mijn 
leven lang, ik zal Hem psalmzingen, zoolang ik er ben." 

Zonder twijfel wordt het door alle geloovigen van harte 
toegestemd, dat wij steeds oorzaak hebben om voor de on
uitsprekelijke genade Gods in Christus Jezus en voor den 
ondoorgrondelijken rijkdom der zegeningen, die ons in 
Hem geschonken zijn, te danken. Dat echter in alle lei
dingen Gods, in alles, wrat Hij over ons doet komen op 
den levensweg, derhalve ook in moeielijkheden en lijden, 
een oorzaak tot danken voor ons ligt, daaraan wordt over 
het algemeen weinig gedacht. En toch kan God niet op 
tweeërlei wijzen, die tegen elkander in strijd zijn, met 
de zijnen handelen. Hij kan hen onmogelijk eenerzijds 
met de bewijzen zijner hoogste gunst in Christus over
laden, en anderzijds onbarmhartig met hen te werk gaan, 
of hun schade toebrengen. Zoo iets is ondenkbaar. Inte
gendeel, zij staan zóó volkomen in zijne gunst, dat Hij, 
die voor hen zijnen geliefden Zoon overgaf, ook voor hen 
hemel en aarde in beweging brengt, indien hun dit tot 
zegen zou zijn, en noodig om hen door de wereld heen te 
voeren; ja , alle krachten, goede en booze, laat Hij zóó 
te zamen werken, dat zij ten goede voor hen mede
werken. De droefheid, die Hij hun toezendt, is geen 
geringer bewijs zijner liefde, dan de overgave zijns Zoons. 
Zoo worden dan ook de moeielijkheden een oorzaak tot 
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roemen en danken yoor hen. Terwijl God hen nu eenmaal 
tot zijnen lof toebereid heeft, zoo zal Hij er ook voor 
zorgen, dr.t alles, wat Hij met hen doet, yoor hen een 
oorzaak des lofs wordt, ook de zware wegen, die Hij in 
zijne wijsheid dikwijls noodig keurt. 

Ons hart gelijkt op een akker, die bearbeid moet wor
den, om vrucht te kunnen dragen. Laat men het land 
aan zichzelven over, laat men het in rust, dan brengt 
het onkruid voort en doornen en distels. "Wordt het echter 
met ploeg en egge, hark of spade doorsneden, en zoo 
doende los en murw gemaakt, dan wordt het geschikt 
om het goede zaad op te nemen, 't welk vruchten draagt. 
Eveneens moet ons hart dikwijls door smartelijke insnij
dingen, door den hemelschen Landman, die onze Vader 
is , toebereid en ontvangbaar gemaakt worden voor het 
zaad van het woord des levens, dat vrucht draagt tot lof 
en eer en heerlijkheid des Heeren en tot onzen vrede. De 
vrucht, die uit deze bearbeiding, gelijk die in Hebr. 
X I I : 5—11 als vaderlijke tucht beschreven wordt, te voor
schijn komt voor hen, die door dezelve geoefend zijn, wordt 
„de vreedzame vrucht der gerechtigheid" genoemd. Vreed
zaam is deze vrucht, omdat door de tucht des Vaders de 
eigen wil, die ons altijd ongelukkig maakt, gebroken 
en aan den wil Gods onderworpen gemaakt wordt, zoodat 
er overeenstemming komt tusschen ons en God. Wij 
rusten dan in vrede, in den wil van God, waarin wij 
zijne liefde erkennen. Een vrucht der gerechtigheid is deze 
vrucht, omdat zij de vervulling der oogmerken van God 
is, om ons zijner heiligheid deelachtig te maken, opdat 
wij daardoor bekwaam zullen zijn, het geluk zijner ge
meenschap altijd meer te genieten. Indien alzoo het doel 
van de tucht onzes Vaders is , om ons vrede en rust te 
bereiden, dan hebben wij voorzeker reden, daarvoor te 
danken. 

Zwarigheden zijn doorgaans noodig, indien wij iets leeren 
en in het volgen van Jezus vorderingen maken moeten, 
en wel zwarigheden van allerlei aard, gelijk zij voor 
de verscheidenheid onzer behoeften passen. De vol-
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maakte wijsheid, die voor ons den weg uitkiest, zorgt 
eiken dag voor de beste wegen, en werpt ons dikwijls iets 
in den weg, waaraan wij in het geheel niet gedacht had
den en wat ons zeer onaangenaam is. God kent ons 
karakter en onze zwakke zijde, en weet de gevoeligste 
plaatsen nauwkeurig te treffen. Hoe goed is het, dat Hij , 
die ons zoo onuitsprekelijk liefheeft, ons in zijne hand 
genomen heeft, om ons te vormen, evenals de pottebakker 
zijn leem vormt. O, dat wij ons toch altijd zonder iets te 
willen en met kinderlijk vertrouwen overgaven! Hij zal 
wel den juisten vorm aan ons weten te geven, en aan het 
einde zal het werk tot eer des Meesters zijn. 

In den zonneschijn des levens zijn wij in gevaar, om 
in zelfgenoegzaamheid neder te zitten, en onze vreugde 
te vinden in de zichtbare dingen, en zoo doende den strijd 
des geloofs op te geven. Dan vindt de vijand onzer zielen 
licht een onbewaakte en zwakke zijde, waar hij ongemerkt 
indringen en ons schade toebrengen kan. Onze Vader 
heeft ons echter veel te lief, om dit te kunnen toelaten. 
Daarom brengt hij ons in omstandigheden, door welke wij 
er bij bepaald worden, dat wij behooren tot hen, die door 
geloof en niet door aanschouwen te wandelen hebben, 
voor wie Hij een schat in den hemel gegeven heeft, die, 
hoewel onzichtbaar, nochtans door het geloof genoten 
wordt, en aldus zijn oogmerk, om ons waarlijk gelukkig 
voor Zich te zien, bereikt worde. Een hart, dat tot een 
woning des Heeren zelven is toebereid, kan slechts ge
lukkig zijn, indien de plaats, welke den Heer toekomt, 
door niets anders ingenomen wordt. Wij moeten derhalve 
niet klagen en morren, maar dankbaar zijn, als God iets 
wegneemt, wat ons hinderlijk is, om waarlijk gelukkig 
te zijn. Hij neemt ons niets af, dan wat ons schaden kan; 
en indien Hij iets afneemt, zoo wil Hij daardoor slechts 
een opene plaats doen ontstaan, welke Hij door Zich-
zelven vervullen wil. 

Indien het vleesch lijden moet, dan is dit winst voor 
den inwendigen mensch; (2 Kor. I V : 16—18.) en dit is 
een wezenlijke winst, waarvoor wij te danken hebben. 
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Zonder twijfel zullen wij in de eeuwigheid meer danken 
voor doorgestane rnoeielijkheden, dan voor groote vreugde 
hier beneden. Het geloof verstaat dit, en brengt er ons 
toe, reeds nu te doen, wat wij in de eeuwigheid doen 
zullen. Met het oog op de voor ons liggende heerlijkheid, 
roemen wij in de verdrukkingen, daar zij het middel zijn 
in de hand Gods, ons staande te houden op den weg, die 
naar de heerlijkheid voert, doch die door een gevaarlijke 
woestijn gaat. (Rom. Y : 3 , 4.) 

Indien wij „danken te allen tijde en voor alles," dan 
ontvangt God, wat Hem toekomt, en het doel van den 
vijand, om Hem de eer te rooven, door ons tot morren 
en klagen aan te zetten, wordt verijdeld. Indien wij voor 
de rnoeielijkheden danken, dan wordt het hart gelukkig 
en bekwaam gemaakt, in het genot van den vrede Gods 
door alles heen te gaan, en Hem ook voor de menschen 
te verheerlijken. 

De waarheid is, dat de tuchtigingen des Heeren (van 
onzen Yader) een bewijs zijner liefde zijn, (Hebr. X I I : 6.) 
terwijl de vijand, die een „leugenaar is en de vader der-
zelve ," (Joh. V I I I : 44.) ze als het tegendeel tracht voor 
te stellen, en ons daardoor tot wantrouwen jegens God 
tracht te verleiden. Kan het twijfelachtig zijn, wat wij 
te gelooven hebben: de waarheid of de leugen ? Gelooven 
wij de waarheid, dan worden de rnoeielijkheden een oor
zaak om te danken, gelooven wij de leugen, dan onteeren 
wij God en maken onszelven ongelukkig. Het eenige 
middel, om in alle omstandigheden gelukkig te zijn, is : 
te allen tijde te danken en voor alles. 

Waar in waarheid God geprezen wordt, daar kan de 
tegenstander Gods (de duivel) het niet uithouden; hij moet 
vluchten. Hij kan een hart, dat door het geloof in de 
liefde Gods rust, niet ongelukkig maken. En niet zelden 
gebeurt het, dat, waar God geprezen en gedankt wordt, 
Hij zelfs in de uitwendige dingen aan de plaats, waar de 
vijand werkzaam is, de openbaring zijner macht doet zien. 
Denken wij bijvoorbeeld aan Paulus en Silas in den kerker 
te Filippi. Satan wilde het werk des evangelies in die 
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stad verhinderen , en de arbeiders des Heeren onschadelijk 
maken. Toen het hem als listige slang niet gelukt was, 
door het getuigenis een er slavin, die onder zijne leiding 
stond, de oogen der Apostelen van den Heer af en op hen-
zelven te richten, toen trad hij op als brullende leeuw, 
en zocht door een oproer, waarvan hij de bewerker was, 
hen te verslinden. Maar het was het werk des Heeren, 
die den Satan overwonnen heeft, en die alle macht bezit 
in hemel en op aarde. Zoo zien wij ook hier, gelijk overal, 
waar de vijand de werkzaamheid des Heeren tegenwerkt, 
dat hij Hem tegen zijnen wil dienen moet, en dat de Heer 
hem als werktuig tot bevordering zijner oogmerken ge
bruikt. Dit wisten de Apostelen, en hun geloof triomfeerde 
in de moeielijkste omstandigheden, die denkbaar zijn. 
Bloedig geslagen, lagen zij in de binnenste gevangenis, 
hunne voeten verzekerd in den stok, terwijl zij wellicht 
het oordeel des doods te wachten hadden. Daarenboven 
moest hun geloof een harde proef doorstaan. Zij waren 
toch door een bijzondere openbaring des Heeren naar 
Macedonië geroepen, om daar het evangelie te verkon
digen, en hoedanig was nu de uitkomst! Dit was voor 
het verstand niet te vatten. Het geloof evenwel oordeelt 
aldus: hoe onbegrijpelijker voor het verstand, des te heer
lijker moet de weg Gods zijn. Zoo verhief het geloof de 
Apostelen boven de omstandigheden, en bracht hun hart 
bij de rechte bron, waar „verzadiging van vreugde is ;" 
(Ps. XVI.) zoodat zij, in plaats van ter neder geslagen te 
zijn, midden in den nacht, ten aanhoore hunner mede
gevangenen, lofliederen zingen konden. Zij waren niet in 
staat in hunne omstandigheden verandering te brengen, 
maar ééne zaak konden zij doen, en dat was wel het 
voornaamste: zij konden God prijzen en Hem voor de 
menschen verheerlijken. Welk een navolgenswaardig voor
beeld voor ons in alle omstandigheden! Indien wij niets 
anders doen kunnen, dan kunnen wij toch God prijzen. 

Doch niet slechts hoorden hen de gevangenen, maar 
hunne dankoffers stegen op tot Hem, voor wiens almacht 
de sterkste sloten en kerkermuren geen hinderpaal zijn 
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om te verlossen; ja , in "VViens hand zij zelfs een aanlei-
ning zijn tot ontvouwing van de macht zijner genade. 
Deze genade had op den gevangenbewaarder en zijn huis 
het oog gevestigd. Het antwoord Gods op de lofgezangen 
der Apostelen, waarvan de muren der gevangenis weer
galmden , was het wegnemen van alle hinderpalen en het 
hanen van den weg voor de genade tot het hart van den 
gevangenbewaarder. Dit harde hart, 't welk door de pre
diking der Apostelen niet te bereiken zou geweest zijn, 
werd door de machtige daden Gods, die de elementen in 
beweging bracht, gebroken en toebereid voor de ontvangst 
van de blijde boodschap: „Geloof in den Heer Jezus en 
gij zult zalig worden, gij en uw huis." Satan, die de 
Apostelen door een oproer in de gevangenis had gebracht, 
moest als werktuig dienen tot verheerlijking van God door 
de lofzangen, die zij aanhieven te midden van de moeie-
lijkste omstandigheden, ter ontvouwing van de macht Gods 
in hunne bevrijding geopenbaard, en tot behoudenis van 
een geheele familie van het eeuwig verderf. Hoe wonder
baar zijn de wegen Gods! Ja onnaspeurlijk voor het men-
schelijk verstand, maar in elk geval heerlijk en aanbid-
denswaardig. 

Van de Apostelen kunnen wij het leeren, niet te 
schrikken voor de macht des vijands, maar door een 011-
verwrikt vertrouwen den Heer te verheerlijken, die boven 
alles verheven is in onbeperkte macht en genade. O, 
mochten wij in al zijne wegen met ons, voordat wij nog 
het einde zien, door het geloof in zijne liefde rusten en 
met een gelukkig hart zelfs in de moeielijkste omstandig
heden Hem het offer van lof en dank brengen! Wij zullen 
dan dezelfde ondervindingen opdoen als de Apostelen; de 
hoofdzaak blijft altijd, dat God door ons verheerlijkt worde. 

Zeer bemoedigend is ook het voorbeeld van koning Josafat, 
't welk wij in 2 Kronijken XX vinden. Een groot vijandelijk 
leger trok tegen het land op ten strijde. Hij wendde zich 
in het gebed vol vertrouwen tot Jehovah, den God zijner 
vaderen, om hulp. Het gebed des geloofs ontvangt altijd 
een goddelijk antwoord. De Heer liet Josafat zeggen: 
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„Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze 
groote menigte; want de strijd is niet de uwe, maar Gods. 
Gij zult in dezen strijd niet te strijden hebben; stelt u 
zelven; staat en ziet het heil des Heeren met u; vreest 
niet en ontzet u niet; gaat morgen uit hun tegen, want 
de Heer zal met u wezen. Toen neigde zich Josafat met 
het aangezicht ter aarde, en gansch Juda en de bewoners 
van Jeruzalem vielen neder voor Jehovah, om Jehovah te 
aanbidden, den God Israëls. En de Levieten stonden op, 
om Jehovah , den God Israëls , te prijzen met luider stem." 

Vervolgens wekte Josafat het volk op tot vertrouwen op 
God, en bestelde zangers des Heeren, die de heilige Majes
teit prijzen zouden, daar zij voor de toegerusten heengingen, 
en zeiden: „Looft den Heer, want zijne goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid!" En op den tijd, dat zij begonnen 
te jubelen en lof te zingen, stelde de Heer een hinderlaag 
tegen de kinderen Ammons en Moabs en tegen die van het ge
bergte Seïr, die tegen Juda gekomen waren, en zij werden 
geslagen. De vijanden doodden elkander, zoodat het geheele 
vijandelijke leger zich vernietigde, en Josafat en zijn volk 
niets anders te doen hadden, dan den buit in bezit te nemen 
en God voor zijne redding te prijzen. 

Welke gezegende gevolgen had de nood voor Josafat en 
zijn volk! Terwijl zijne vroegere uitwendige welvaart 
(2 Kron. XVIII.) hem in gemeenschap met den goddeloozen 
koning Achab en aan den rand des verderfs gebracht had, 
bracht de nood hem in de tegenwoordigheid des Heeren 
terug, en liet hem de wonderbare hulp en machtige tus-
schenkomst van God ondervinden. Voor den geloovige is 
de nood altijd gezegender dan uitwendige welvaart. De 
eerste drijft hem in de Vaderarmen Gods, de laatste brengt 
hem lichtelijk in den valstrik van den vorst dezer wereld. De 
geschiedenis van Josafat toont ons dit op eene in het oog
vallende wijze. Laat ons derhalve in dagen van voorspoed 
waken en bidden, opdat wij niet in verzoeking komen, 
en in dagen van nood ons met kinderlijk vertrouwen in 
zijne Vaderarmen nederleggen! Hij heeft ons lief met een 
volkomene liefde; bij Hem is geen verandering of schaduw 
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van omkeering; Hij bedroeft ons dan alleen, „als het noodig 
is door vele verzoekingen," (1 Petr. I : 6.) om ons langs 
dien weg rijker zegeningen deelachtig te maken. In dagen 
van vreugde of leed komt Hem onze lof toe. 

Merken wij ook op, dat de groote daden Gods, zoowel 
bij Paulus en Silas, als bij Josafat, zich onmiddellijk aan 
de lofoffers aansloten, die Hem door deze mannen gebracht 
werden. Toont ons dit niet duidelijk aan, welk een waarde 
God aan zijne verheerlijking hecht door het geloof der zijnen 
te midden der moeielijkheden? De lof aan God gebracht, 
te midden der moeielijkheden, is een overwinning over den 
vijand, daar wij zoo doende God zelven met zijne macht in 
de omstandigheden inbrengen. Bedenken wij evenwel, dat 
deze geloovige mannen niet God loofden, om uit de om
standigheden en moeielijkheden te worden verlost, maar 
omdat zij daartoe door hunne harten gedrongen werden. 
Uit de volheid des harten spreekt de mond. Het hart der 
Apostelen was vol van het geluk, dat zij in de innige 
gemeenschap met den Heer genoten; en dit geluk verhief 
hen hoog boven het lijden. Evenzoo kan Josafat in het 
geloof aan de trouw des Heeren, die de redding beloofd 
had, voor hetgeen nog niet gezien werd, loven en danken, 
alsof het reeds een gebeurde zaak was. 

Misschien denkt menigeen: „Ja, maar Josafat had ook 
de bepaalde toezegging des Heeren, dat Hij voor hem 
tusschenbeide treden zou." — Sta mij toe u te vragen, of 
niet ieder geloovige bepaalde toezeggingen heeft, die op 
al zijne behoeften voor eiken denkbaren toestand betrek
king hebben. "Wij lezen in Hebr. X I I I : 5, 6: „Hij heeft 
gezegd: „Ik zal u niet begeven en u niet verlaten; 
zoodat wij vrijmoedig durven zeggen: De Heer is mijn 
helper, en ik zal niet vreezen; wat zal mij een mensch 
doen?" En in Rom. X : 1 2 , 13: „Want dezelfde Heer 
van allen is rijk over allen, die Hem aanroepen; want 
een iegelijk, die den naam des Heeren zal aanroepen, zal 
behouden worden." En in Ps. L : 15: „Roep mij aan in 
den dag der benauwdheid, en Ik zal u uithelpen en gij 
zult mij eeren." En eindelijk in Ps. CXLV: 18, 19: „De 
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Heer is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem 
aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen der
genen, die Hem vreezen, en Hij hoort hun geroep, en 
verlost hen." (Vergelijk verder Matth. Y I , Y I I , Y I I I , den 
geheelen 34s tea Psalm en vele andere plaatsen in Gods 
"Woord.) Of zouden wij ons misschien minder verlaten op 
het GESCHREVEN woord Gods dan op het woord, dat door 
den Leviet Jahasiël tot Josafat gesproken werd ? Het ont
breekt ons aan het vertrouwen van Josafat op de trouw 
van God, dat Hij zijne toezeggingen waar maken zal 
onder alle omstandigheden, indien wij niet bekwaam zijn, 
Hem ten allen tijde voor alles te danken, ook voor de 
moeielijkheden, die Hij ons zendt. 

Memand onzer is wel ooit in zulk een groote moeielijk-
heid geweest als Paulus en Silas in de gevangenis te 
Filippi of als Paulus in de gevangenis te Rome, uit welke 
hij aan de Filippiërs schreef: „Maar al werd ik ook ge
plengd over het offer en de bediening uws geloofs, zoo 
verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En desge
lijks ook gij verblijdt u, en verblijdt u met mij." (Filipp. 
I I : 17, 18.) Welnu, zou het voor ons in Yeel lichter zwa
righeden of lijden ook niet mogelijk zijn, God te prijzen 
met een gelukkig hart? Het is waar, „alle kastijding 
schijnt voor het tegenwoordige geen zaak van vreugde, 
maar van droefheid te zijn." Als kastijding beschouwd zal 
zij ook geen zaak van vreugde zijn, anders zou zij het 
doel niet bereiken; de kastijding moet als kastijding ge
voeld worden. Maar toch zal een hart, dat in gemeenschap 
met den Heer leeft, in het geluk, 't welk het bezit van 
het onvergankelijke goed ons schenkt, zich boven de 
moeielijkste omstandigheden kunnen verheffen en God 
kunnen prijzen. Wel moet de Geest Gods dikwijls in 
plaats van getuigenis te geven in onze harten van de dier
baarheid van den persoon van Christus, de kastijding ge
bruiken, om ons aan iets in onzen wandel of in onzen 
zielstoestand te ontdekken, waarover wij ons te veroot
moedigen hebben; Hij voert ons dan in een woestijn, om 
tot onze harten te spreken, (Hos. I I : 13.) maar Hij doet 
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dit slechte met het doel ons van alles te reinigen, wat 
de gemeenschapsoefening met den Heer hinderlijk is , en 
ons alzoo opnieuw bekwaam te maken het geluk daarvan 
te genieten. Dan vloeit de dankzegging uit de verootmoe
diging voort. Maar de kastijding was het middel, en wordt 
een aanleiding tot verheerlijking van God. Op deze wijze 
wordt het „tranendal" tot een bron van zegen. (Ps. 
LXXXIV : 6.) 

Yoorwaar, de kinderen Gods zijn een gelukkig volk. 
Geroepen tot de gemeenschap van den Yader en van zijnen 
Zoon Jezus Christus, zal hunne vreugde volkomen zijn. 
(1 Joh. 1 : 3 , 4.) Zij hebben niets te vreezen, omdat God 
vóór hen is , (Rom. V I I I : 28—39.) wiens volmaakte liefde 
de vrees buiten drijft. (1 Joh. I V : 18.) Zelfs de dood, de 
schrik voor alle levenden, is voor hen slechts een vrede-
bode, die hun verkondigt, dat alle strijd ophoudt, en die 
hen ontdoet van het lichaam der vernedering, waarin zij 
bezwaard waren en zuchtten. (2 Kor. V : 1—8.)Dehemel-
sche heerlijkheid, een plaats in het huis des Vaders, is 
voor hen bereid, en zij hebben ieder oogenblik de komst 
des Heeren te verwachten, om veranderd en Hem te ge-
moet gevoerd te worden in de lucht, opdat zij altijd bij 
Hem zullen zijn. (Joh. XIV : 2—4; 1 Thess. IV : 15—17.) 
De bezwaren van den weg zullen, in plaats van hen on
gelukkig te maken, slechts dienen, om hen van alles te 
bevrijden, wat hen verhindert het ware geluk te genieten. 
Zoo doende leeren wij verstaan, dat tot ons gezegd worden 
kan: „Dankt in alles, want dat is de wil van God in 
Christus Jezus over u!" 
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Correspondentie. 
47. W. F. H. te Heemstede. — Omtrent het al of niet nood

zakelijke van den doop bestaat onder de geloovigen geen verschil. 
Allen houden die instelling des Heeren in eere. Het verschil 
bestaat alleen in de toepassing en de beteekenis van den doop. 
Evenzoo bestaat er verschil omtrent de toepassing en de be
teekenis van het avondmaal. Om dit verschil van gevoelen mag 
evenwel niemand van de tafel des Heeren geweerd worden, 
want dan zou die tafel ophouden de tafel des Heeren te zijn, 
en zou de tafel eener partij worden. De woorden van Paulus: 
Eén Heer, één geloof, één doop blijven bij alle verschil van 
meening omtrent dit punt geldig en waar, omdat alle geloo
vigen den christelijken doop, door den Heer Jezus na, zijne op
standing ingesteld, den doop tot den naam des Vaders, des 
Zoons en des Heiligen Geestes, erkennen en eerbiedigen. 

48. H. L. (x. te 's Hage vraagt, of er eenig bewijs is, dat 
Simon van Cyrene een discipel van Jezus was. 

Een rechtstreeks bewijs is er niet; maar uit de wijze van 
mededeeling, vooral in Mark. XV : 2 1 , zou men wel mogen 
opmaken, dat hij ten minste later een discipel van Jezus ge
worden is. Hij was — zoo wordt ons in Markus gezegd — de 
vader van Alexander en Kufus, die in de gemeente bekende 
personen waren, zooals uit Rom. XVI blijkt. Waarom hij ge
dwongen werd het kruis van Jezus te dragen, is moeielijk te 
zeggen; misschien wilde men hem in de smaadheid van het 
kruis doen deelen. 

N.B. De overige vragen hoop ik, zoo de Heer wil, in den 
volgenden jaargang te beantwoorden. 


