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Het medegevoel en de genade 
van Jezus. 

(Lees hierbij zorgvuldig na:Mat th . XIV: 1—21 en Mark. "VI: 30—44.) 

In deze twee gelijkluidende Schriftuurplaatsen vinden 
wij twee geheel verschillende toestanden des harten, die 
elk op het medegevoel en de genade des Heeren kunnen 
rekenen. Laat ze ons wat nader beschouwen, en moge 
de Heilige G-eest ons in staat stellen, het kostelijke, dat 
er in opgesloten ligt, in ons op te nemen, te waardeeren 
en er van te genieten. 

Zonder twijfel was het voor de discipelen van Johannes 
een oogenblik van diepe smart, toen het hoofd huns ge
liefden meesters onder het zwaard van Herodes gevallen 
was; toen hij, tot wien zij gewoon waren op te zien, op 
wien zij steunden, door wien zij onderwezen waren, van 
hen weggenomen werd, en dat wel op zulk een schrik
kelijke wijze. Inderdaad, wij kunnen het wel vaststellen, 
dat dit een pijnlijke ure, een droevige tijd voor de vol
gelingen van den Dooper was. 

Doch er was Eén, tot wien zij in hunne droefenis konden 
gaan, wiens oor gewillig naar hun smartelijk verhaal zou 
luisteren •— Eén, van wien hun meester gesproken had, 
op wien hij gewezen had, van wien hij gezegd had: „Hij 
moet wassen, en ik moet minder worden." 

Tot Hem namen de van hun leidsman beroofde disci
pelen de toevlucht. „Zijne discipelen kwamen, en namen 
het lichaam weg, en begroeven het; en zij gingen en 
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boodschapten het Jezus." (Matth. XIV : 12.) Dit was het 
beste, wat zij konden doen. Er was geen ander hart op 
aarde, waarbij zij zulk een medegevoel hadden kunnen 
vinden, als bij het teedere, liefhebbende hart van Jezus. 
Zijne sympathie was volmaakt. Hij was volkomen van de 
oorzaak hunner droefheid op de hoogte. Hij kende hun 
verlies. Hij begreep, wat zij gevoelden. Daarom hadden 
zij verstandig gehandeld, toen zij het Jezus waren gaan 
zeggen. Zijn oor was altijd open; zijn hart steeds tot ver
zachten en troosten bereid. Hij gaf het volmaakte voor
beeld van dat voorschrift, later door den Heiligen Geest 
gegeven: „Verblijdt u met de blijden, en weent met de 
weenenden." (Rom. X I I : 15.) 

Ja , wie kan de waarde van waarachtig medegevoel 
schatten? Wie kan het beschrijven, wat het zegt, iemand 
te hebben, die waarlijk onze vreugde en onze smart tot 
de zijne maakt! Q-ode zij dank! wij hebben zoo iemand 
in onzen dierbaren Heer Jezus Christus; en hoewel ons 
lichamelijk oog Hem niet ziet, kan ons geloof van Hem 
in al zijn kostelijkheid en volmaakt medegevoel genieten. 
Indien ons geloof slechts zoo eenvoudig als dat van een 
kind is, kunnen wij van de groeve, waar wij juist de over
blijfselen van een ons dierbaar wezen hebben achtergela
ten, naar Jezus' voeten henengaan, en daar ons bedrukt, 
wanhopig hart uitstorten. Daar zullen wij geen ruwe af
wijzing, geen onhartelijke berisping voor onze dwaasheid 
en zwakheid ontmoeten. Neen, ook geen gedwongen po
ging om iets passends te zeggen, geen onhandig trachten 
om een uitdrukking van leedbetuiging te formuleeren. O 
neen! Jezus weet wel, hoe Hij met een verbroken, ver
slagen en onder het gewicht der smart neergedrukt hart 
moet medegevoelen. 

Hij heeft een volmaakt menschelijk hart. Welk een 
gedachte! Wat een voorrecht, te allen tijde, overal en 
onder alle omstandigheden, tot een volmaakt menschelijk 
hart toegang te hebben! 

Hier op aarde kunnen wij er tevergeefs naar zoeken. 
Ja , tevergeefs, niet alleen in de wereld, maar ook in de 
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gemeente. Er moge in vele gevallen een waarachtig ver
langen tot medegevoel zijn, hoe dikwijls ontbreekt niet 
de mogelijkheid daartoe. Het kan zijn, dat ik mij in 
oogenblikken van droefheid, in gezelschap van iemand 
bevind, die niets van mijn smart of de oorzaak er van 
weet. Hoe zou hij dan medegevoel kunnen hebben? En 
zelfs als ik hem er iets van mededeelde, zou zijn hart 
zóó met andere dingen vervuld kunnen zijn, dat er geen 
plaats voor iets anders in gevonden werd. 

Met alzoo met den volmaakten Mensch, Christus Jezus. 
Hij heeft èn plaats èn tijd voor een ieder en voor allen. 
Geen nood — wanneer, hoe of met wat gij komt, het hart 
van Jezus staat altijd open. Hij zal u nooit afstooten, 
nooit u beschamen, nooit u teleurstellen. Zoo wij derhalve 
in droefheid verkeeren, wat moeten wij dan doen? Juist 
wat de discipelen van Johannes den dooper deden: „gaan 
en het Jezus zeggen." Dit is het eenige, wat wij te doen 
hebben. Laat ons dadelijk van de geopende groeve tot 
Jezus' voeten gaan. Hij zal onze tranen drogen, onze 
smart lenigen, onze wonden heelen, onze leegte vervullen. 
Geen smart, geen leed, geen droefheid zóó groot, of Jezus 
kan met ons medegevoelen! 

Laat ons nu onze aandacht richten op een andere ge
moedsstemming , zooals wij die vinden bij de twaalf apos
telen, na hun terugkeer van een welgeslaagde reis. „En 
de apostelen kwamen samen tot Jezus, en boodschapten 
Hem alles, zoowel wat zij gedaan, als wat zij geleerd 
hadden." (Mark. VI : 30.) Hier is het geen geval van 
droefheid en verlies, maar van vreugde en aanmoediging. 
De twaalven komen tot Jezus, om Hem van hun succes te 
verhalen, juist als de discipelen van den grooten Dooper 
tot Hem gekomen waren, om Hem van hun verlies te 
vertellen. Voor beider gevallen was Jezus bereid. Hij kon 
het door smart neergebogen hart te gemoet komen, Hij 
kon het door schoone gevolgen vreugdedronken gemoed 
begrijpen. Hij weet, hoe beiden te matigen, te kalmeeren, 
te besturen en te leiden. 

GEZEGEKD ZIJ ZIJN VERHEERLIJKTE JSTAAM ! 
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„En hij zeide tot hen: Komt gij naar een woeste plaats 
afzonderlijk, en rust een weinig! Want er waren velen, 
die kwamen en gingen; en zij hadden zelfs geen tijdom 
te eten." 

Hier worden wij tot een standpunt verheven, vanwaar 
de zedelijke schoonheid van Christus met ongewonen glans 
op ons schijnt, om te trachten de zelfzucht van onze nauwe 
harten te veranderen. Hier wordt ons duidelijk geleerd, 
dat het maken van Jezus tot deelgenoot onzer geheime 
gevoelens en gedachten nooit een geest van trotsche zelf
genoegzaamheid , van onafhankelijkheid en verachting van 
anderen zal kweeken. Juist het tegendeel. Hoe meer wij 
ons met Jezus bezighouden, des te meer zullen onze harten 
geopend worden om aan de verschillende behoeften der 
menschen, zooals die zich ons dag bij dag openbaren, te 
gemoet te komen. Alleen als wij tot Jezus gaan, Hem 
ons geheele hart openen, Hem van onze vreugd en smart 
deelgenoot maken, onzen geheelen last aan zijne voeten 
werpen, zullen wij waarlijk leeren, met anderen mede
gevoel te hebben. 

Hoeveel schoonheid en kracht ligt er in die woorden: 
„Komt gij afzonderlijk." Hij zegt niet: „Gaat afzonderlijk. 
Dit zou niets helpen. Het heeft geen zin, alleen te gaan 
naar een woeste plaats, als Jezus daar niet is. In de 
eenzaamheid zonder Jezus te gaan, moet onze koude, 
nauwe harten nog kouder en nauwer maken. Het kan 
zijn, dat ik mij van mijne omgeving vol verdriet en te
leurstelling terugtrek, slechts om mij te hullen in on
doordringbare zelfgenoegzaamheid. Misschien verbeeld ik 
mij, dat mijne medemenschen mij niet genoeg waardeeren, 
en trek ik mij terug om mij zei ven te verheffen. Of ik 
maak mij zei ven tot middelpunt der gansche schepping, en 
word een koud, harteloos, eenzaam, ellendig schepsel. 

Maar als Jezus zegt: „Kom", dan wordt dezaakgansch 
anders. Bij Jezus in de eenzaamheid leeren wij de schoonste 
zedelessen. In de atmosfeer zijner tegenwoordigheid kun
nen wij niet ademen, zonder dat onze harten verwijd 
worden. 
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Zoo de Apostelen zonder Jezus naar de woeste plaats 
gegaan waren, zouden zij, zonder twijfel, de brooden en 
visschen zelf gegeten hebben; maar in Jezus' tegen
woordigheid leerden zij wat anders te doen. Hij wist, hoe 
Hij de nooden van een hongerige menigte, en eveneens hoe 
Hij een gezelschap bedroefde of verheugde discipelen 
moest bevredigen. Het medegevoel en de genade van 
Jezus zijn volkomen. Hij kan in alles treden. Is iemand 
treurig, hij kan tot Jezus gaan; is hij verblijd, hij kan 
tot Jezus gaan; is hij hongerig, hij kan tot Jezus gaan. 
Wij kunnen alles tot Jezus brengen, want in Hem woont 
de volheid, en prijs zij zijnen Naam! Hij zendt nooit 
iemand ledig weg. 

De discipelen, helaas! wilden dit wel doen. Hoe onna-
volgenswaard is hun zelfzucht, beschouwd in het licht 
van Jezus' wonderbare genade! „En Jezus, uitgaande, zag 
een groote schare, en werd met ontferming over hen be
wogen ; want zij waren als schapen, die geen herder heb
ben; en hij begon hun vele dingen te leeren." 

Hij was naar een woeste plaats gegaan, om zijne dis
cipelen te doen rusten; maar zoodra de behoeften der 
menschen zich aan Hem weer vertoonen, vloeit er een 
stroom van medelijden uit zijn teeder hart. 

„En toen het reeds laat op den dag geworden was, 
kwamen zijne discipelen tot hem, en zeiden: De plaats is 
woest, en het is reeds laat op den dag; laat ze van u." 

"Welke woorden van de lippen van mannen, die juist 
teruggekeerd waren van het Evangelie te prediken! „Laat 
ze van u." O, het is nog wat anders naar het Evangelie 
te handelen, dan het te prediken. Zeker is prediken goed, 
maar handelen is ook goed. Zelfs is de prediking zonder 
de daden weinig waard. Het is voortreffelijk, de onwe
tenden te onderwijzen, doch het is ook voortreffelijk, de 
hongerigen te voeden. Ja , het laatste kan soms meer zelf
verloochening vorderen dan het eerste. Misschien kost het 
prediken ons niets; maar het kost wel wat, om voedsel 
te verschaffen. 

En wij zien zoo ongaarne onzen eigen voorraad aange-
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sproken. Het hart heeft zoo spoedig tienduizend verontschul
digingen klaar. „Wat zal ik dan beginnen? Wat zal er 
van mijn familie worden? Wij moeten verstandig hande
len. Wij kunnen geen onmogelijke dingen doen." Deze 
en dergelijke argumenten heeft een zelfzuchtig hart dade
lijk gereed, als een behoeftige zich vertoont. 

„Laat ze van u , zend ze weg." 
Waarom zeiden de discipelen dit? Wat was de ware 

reden voor deze zelfzuchtige woorden? 
Eenvoudig ongeloof. Zoo zij er slechts aan gedacht had

den, dat zij Eén in hun midden hadden, die in oude 
tijden „de zes honderd duizend strijdbare mannen" veertig 
jaren lang in de woestijn gevoed had, dan zouden zij ge
weten hebben, dat Hij geen hongerige menigte weg zou 
zenden. Voorzeker kon de hand, die zulk een leger zóó 
lang verzorgd had, wel een eenvoudigen maaltijd voor vijf
duizend menschen verschaffen. Zóó zou het geloof gedacht 
hebben; maar het ongeloof verduistert de gedachten, en 
doet het hart eng worden. 

Er is niets zoo ongerijmd als ongeloof; niets wat het 
hart voor medelijden zóó zeer sluit. Geloof en liefde gaan 
altijd te zamen, en naarmate het eene groeit, wast het 
ander. Het geloof opent de poorten des harten, en laat 
de stroomen der liefde te voorschijn komen. 

Zoo kon de Apostel tot de Thessalonikers zeggen: „Uw 
geloof wast zeer, en de liefde van een iegelijk van u allen 
jegens elkander wordt meerder." Dit is de goddelijke orde. 
Een hart vol geloof kan liefhebben; een ongeioovig hart 
kan niets. Het geloof brengt het hart in onmiddellijke 
gemeenschap met Gods onuitputtelijke schatkamer en, en 
vervult het met liefde en mededoogen. 

Het ongeloof houdt het hart met zichzelf bezig, en ver
vult het met zelfzucht en vrees. Geloof voert ons in de 
atmosfeer des hemels, en verruimt ons hart. Ongeloof laat 
ons in de verwelkende omgeving van een wereld zonder 
gevoel. Het geloof stelt ons in staat naar Christus' liefe
lijke woorden te luisteren: „Geeft gij hun te eten." Het 
ongeloof fluistert ons de gevoellooze rede in: „Zend de 
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menigte weg." In één woord, niets verwijdt het hart zoo
zeer als het eenvoudige, kinderlijke geloof, niets is meer 
enghartig dan het ongeloof. O, mocht ons geloof toch 
groeien en bloeien, zoodat onze liefde te overvloediger 
worde! Mochten wij veel blijvenden zegen genieten, als 
wij zien op het medegevoel en de genade van Jezus. 

Welk een scherpe tegenstelling tusschen de woorden: 
„Laat ze van u" , en „Geeft gij hun te eten." Zoo is het 
altijd. Gods wegen zijn niet de onzen. Door op zijne wegen 
te letten, leeren wij de onze oordeelen. Door op Hem te zien, 
leeren wij onszelven beoordeelen. In deze liefelijke ge
beurtenis wijst Jezus de zelfzucht der discipelen terecht, 
ten eerste door hen tot kanalen te maken, waardoor zijne 
genade de menigte bereikt, en ten tweede door hen de 
„twaalf volle korven brokken" voor henzelven te doen 
vergaderen. 

En dit is nog niet alles. Niet alleen wordt de zelfzucht 
bestraft, maar het hart op gezegende wijze onderwezen. 
De natuurlijke mensch zou kunnen zeggen: „Waartoe wa
ren er eigenlijk vijf brooden en twee visschen noodig? 
Kon Hij, die zulk een menigte kon voeden, dit niet 
zonder zulke middelen doen?" Wel zeker kon Hij dat; 
maar Jezus leert ons het door God geschapene niet te 
verachten. Wij moeten gebruiken, wat wij hebben, al
tijd onder Gods zegen natuurlijk. Dit is een schoone les 
voor ons hart. „Wat hebt gij in uw huis?" is de vraag, 
tot ons gericht. God wil juist dat, en niets anders gebrui
ken. Het is gemakkelijk vrijgevig te zijn met datgene, 
wat ons niet toebehoort; maar het komt er hier op aan 
datgene, wat wij hebben, aan te wenden, en het met 
Gods hulp voor de bestaande behoefte te gebruiken. 

Zoo is het ook met het opzamelen der brokken. Het hart in 
zijne dwaasheid zou kunnen zeggen: „Waartoe is het noodig 
die verstrooide brokken op te lezen? Voorwaar Hij, die zulk een 
wonder heeft verricht, kan die brokken niet noodig hebben." 
Zeker, maar wij mogen niets van Gods gaven verkwisten. 
In het gebruik der brooden en visschen wordt ons geleerd 
geen schepsel Gods te verachten, in het opzamelen der 
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brokken wordt er ons op gewezen, geen van Grods gaven 
weg te werpen. 

Voorziet rijkelijk, waar er behoefte is , maar laat er 
geen enkele brok verkwist worden. Hoe goddelijk vol
maakt! Hoe geheel anders dan wij! Soms zijn wij gierig; 
dan weer verkwistend. Jezus was nooit het een of het 
ander. „Geeft gij hun te eten." Maar „laat niets verloren 
gaan." 

Volmaakte genade! Volkomene wijsheid! "Wij aanbidden 
en trachten te leeren! Wij verheugen ons in de zeker
heid, dat de Gezegende, die al deze wijsheid, al die ge
nade openbaarde, ons leven is. Christus is ons leven, en 
de openbaring van dit leven is het ware praktische Chris
tendom. Het bestaat niet in regelen en inzettingen, maar 
daarin, dat wij door het geloof Christus in ons hart 
wonende hebben — Christus de bron van volmaakt mede
gevoel en van volkomene genade! 

Het zal den lezer belang inboezemen, gewezen te wor
den op des Hoeren zinspeling op de twee gelegenheden 
der wonderbare voeding, zooals wij die vinden in Mark. 
VI I I : 19—21. „Toen ik de vijf brooden brak v o o r d e ^ / 
duizend, hoeveel volle korven (groote manden) met brok
ken naamt gij op ? Zij zeiden tot hem: Ttvaalf. En toen 
ik de zeven brak voor de vier duizend, hoeveel volle man
den (kleine manden) met brokken naamt gij op? En zij 
zeiden: Zeven. En hij zeide tot hen: Hoe, verstaat gij niet?" 

Toen de menigte grooter en de voorraad kleiner was, 
hadden zij twaalf groote manden met brokken; en toen de 
menigte kleiner en de voorraad grooter was, hadden zij 
slechts zeven kleine manden. Hoe grooter de navraag, en 
hoe dieper de behoefte is, des te meer treedt de schoon
heid der goddelijke genade te voorschijn. Eeuwig en alom 
zij de onvergelijkelijke Naam van onzen aanbiddenswaar-
digen Heer en Heiland, Jezus Christus, geprezen! 
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Een woord over bekeering van kinderen. 
(Naar een Bijbellezing over Matth. XVIII: 1—14.) 

In deze verzen vernemen wij, wat de Heer Jezus over 
de kinderen denkt; en daar er in den laatsten tijd in 
ons midden vele kinderen bekeerd geworden, en tot het 
geloof in den Heer Jezus gekomen zijn, is het wel van 
belang te weten, niet wat de menschen over de kinderen 
denken, maar wat de gedachten van den Heer Jezus 
omtrent die kleinen zijn. 

De menschen hebben soms wonderlijke begrippen en 
vreemde inzichten, en die begrippen en inzichten zijn ge
woonlijk vlak het tegenovergestelde van de gedachten van 
den Heer Jezus. Wij hebben evenwel met de begrippen 
der menschen niet van doen; wij hebben ons eenvoudig af 
te vragen, wat Gods inzichten en Gods gedachten zijn. De 
Heer Jezus is op deze aarde gekomen om ons de gedachten 
van zijnen Vader te verklaren, zoodat wij uit de woorden 
van den Heer Jezus de gedachten van God leeren kennen. 
Waar Hij dus hier over de kinderen spreekt, hebben 
wij hier de openbaring, niet alleen van het hart van Hem, 
maar van het hart van den Vader. 

De menschen zeggen vaak ongeloovig: „Dat kan niet, 
zulk een kind kan niet tot het geloof zijn gekomen, het 
is te klein om dit te kunnen begrijpen." Sommigen lachen 
u uit, of trekken ongeloovig de schouders op, wanneer 
gij hun vertelt, dat kinderen tot vrede zijn gekomen. Ik 
heb meermalen ernstige Christenen ontmoet, die zoo dachten 
en spraken. Ik heb hun dit nooit kwalijk genomen, maar 
had medelijden met hen, omdat zij hierdoor bewezen, hoe 
weinig zij de gezindheid van God en Jezus kenden. 

Ik heb hun gezegd, dat hun oordeel een gevolg was 
van de eigengerechtigheid van het menschelijk hart, niet 
in den groven zin des woords, maar er is ook fijne eigen
gerechtigheid. Want wat is het anders dan eigengerechtig
heid, wanneer men zou denken of zeggen, dat men niet 
in Jezus kan gelooven, omdat men jong of klein is? Waar 
hangt het geloof dan van af? Volgens uwe redeneering 
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van het rijpere verstand, waardoor alleen een meer ont
wikkelde kan gelooven. Het geloof evenwel is een gave 
Gods. En indien gij dat rijpere verstand niet aan den 
voet van Jezus' kruis oordeelt, dan kunt gij Jezus niet 
volgen. Paulus zegt, dat hij al zijne voorrechten naar het 
vleesch, waarop hij zich als mensen beroemen kon, schade 
en drek gerekend had bij de uitnemendheid der kennis 
van Christus Jezus, zijnen Heer. 

De Heer Jezus zegt ons hier, — en laat ons dit niet ver
geten, want dat is de groote en belangrijke les, die wij 
uit dit hoofdstuk hebben te leeren; voor den hoogmoed 
van het menschelijke hart niet zeer vleiend en aanneme
lijk, maar voor het eenvoudige hart een heerlijke les; — 
de Heer Jezus zegt hier, toen er onder zijne discipelen 
sprake was, wie de meeste zou zijn in het koninkrijk der 
hemelen: „ Voorwaar ik zeg u.- indien gij u niet verandert, 
en wordt als de kinderkens, gij zult in het koninkrijk der 
hemelen geenszins ingaan." (vers 3.) 

En wat had Jezus gedaan, voordat Hij deze woorden 
uitsprak? Wel, Hij nam een kind, en stelde het in het 
midden van hen. Dit kind nu was geen jongen van 16 of 
een meisje van 14 jaar; neen! dan ware het een slecht 
voorbeeld geweest; want een jongen van zestien jaar kan 
praats genoeg hebben, en een meisje van veertien jaar 
kan ondeugend genoeg zijn, maar het was een kindeken, 
een klein kind! Hoe oud ? Dat staat er niet bij; maar 
het kan hoogstens een kind van 6 jaar geweest zijn. Welnu, 
van zulk een kind zegt de Heer Jezus: „Indien gij u niet 
verandert, en wordt als de kinderkens, gij zult in het 
koninkrijk der hemelen geenszins ingaan," dat wil zeggen: 
indien gij van uw eigengerechtigheid en hoogmoed niet 
afdaalt; indien gij uwe vooroordeelen niet aflegt; indien 
gij niet alles, wat u in den weg staat, weg doet, dan kunt 
gij mijn discipel niet zijn; want indien gij niet wordt als dat 
kindeken, zóó eenvoudig, zóó onvoorwaardelijk geloovende, 
zóó gehoorzaam en ongekunsteld, dan kunt gij het konink
rijk Gods niet ingaan. Mogen wij allen tot God zeggen: 
„Maak mij als een van die kleinen, zóó eenvoudig, zóó 
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ongekunsteld, zoo uw Woord geloovende;" en mogen wij Hem 
bidden: „Geef mij degezindheidvanzulk een kindeken, Heer!" 

Verder zeide de Heer Jezus: „Al wie dan zichzelven 
zal vernederen, gelijk een kindeken, die is de meeste in het 
koninkrijk der hemelen." (vs. 4.) Dit wil niet zeggen, dat 
men zich vernederen moet, gelijk een kind zich vernedert, 
maar het wil zeggen, dat men van zijn hoogmoed afstand 
doen en zoo gering worden moet, als een kindeken is. Hoe 
schoon en treffend is dit! Wie zich niet verheft, maar 
eenvoudig en nederig is als een kind, die is de meeste in 
het koninkrijk der hemelen. 

Hoe heerlijk heeft de Heer Jezus zelf dit verwezenlijkt! 
Hij, de Heer der Heeren, de Koning der koningen, de 
almachtige Schepper van hemel en aarde, Hij is aller 
dienstknecht geworden; Hij heeft als een slaaf de voeten 
zijner discipelen gewasschen, en Hij heeft zich niet ge
schaamd kinderen in zijne armen te nemen, hen te zegenen, 
en uit te roepen: „Laat de kinderen tot mij komen, en verhin
dert ze niet, want derzulken is het koninkrijk der hemelen." 

O, als wij daaraan denken, hoe diep beschamend zijn 
dan deze woorden voor ons. Wat zijn wij vaak hoog; wat 
denken wij veel van onszelven, en hoe oordeelen wij de 
gedachten en openbaringen dier kleinen. Ja, als wij Hem zien 
handelen, en ons bij Hem vergelijken, dan zien wij, hoe verre 
wij soms af zijn van de gedachten van den Heer Jezus en 
van den Heiligen Geest, en gevoelen ons diep beschaamd. 

Daarna zegt de Heer: „En al wie één zoodanig kind ont
vangen zal in mijnen naam, ontvangt mij." Wat moet Hij de 
kinderen liefhebben, als Hij elke dienst aan een kind bewe
zen , als een dienst aan Hem bewezen, beschouwt, en zulks 
vreugde is voor zijne ziel! O mochten wij Hem gelijken! 

„Maar al wie één dezer kleinen, die in mij gelooven, zal erge
ren, het ware hem beter, dat een molensteen aan zijnen hals 
gehangen werd, en hij in de diepte der zee verzonk." (vs 6.) 

Welk een ernstige bedreiging! Nu, niemand onzer zal 
zoo iets doen; niemand onzer zal willens of wetens een 
kleine ergeren; neen! wij zullen ons allen wel wachten 
om dit schrikkelijk oordeel over ons uitgesproken te zien! 
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Maar het is zeer wel mogelijk, dat gij het uit onkunde, 
of uit een verkeerd inzicht in Gods genadewerk, of door 
uwe menschelijke vooroordeelen geleid, doet. En daarom 
moogt gij er wel ernstig over nadenken. "Werp geen strui
kelblok op den weg van een der kleinen, die in Jezus 
gelooven! Neen, neem veeleer elk struikelblok, door een 
ander voor hunnen voet gelegd, weg. 

Zoo doende handelt gij naar den Geest des Heeren, die 
zulks reeds in de wet aan Israël bevolen heeft. Zeg nooit 
tot een dier kleinen, die in Jezus gelooven, als hij soms 
ongehoorzaam geweest is: „Als ge bekeerd waart, zoudt 
ge zóó niet doen;" want daardoor drukt ge vooreerst uw 
twijfel aan zijne bekeering uit; en dat is een leelijk strui
kelblok; maar tevens ondermijnt ge daardoor de waarheid, 
want uit uw gezegde volgt, dat de zekerheid der behou
denis van de werken afhankelijk zou zijn. 

Luisteren wij verder naar 's Heeren woorden: „Ziet 
toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht; want ik zeg 
u, dat hunne engelen in de hemelen altijd het aangezicht 
zien van mijnen Vader, die in de hemelen is." Hoe won
derbaar schoon! Van groote menschen wordt zoo iets ner
gens gezegd. De engelen zijn dienende geesten, die ter 
dienst worden uitgezonden om den wille van hen, die 
het heil zullen beërven; en meer dan wij weten, zijn 
wij door hen bewaard en gered geworden; maar in dezen 
zin wordt er alleen over gesproken ten opzichte van de 
kleinen. „Veracht die kleinen niet," zegt de Heer; want 
bedenkt, dat zij engelen hebben voor het aangezicht van 
mijnen Vader, die in de hemelen is, die ze daar verte
genwoordigen, en die voor hen zorgen en hen behoeden. 

„Want" — zoo laat de Heer er op volgen — „de Zoon 
des menschen is gekomen om het verlorene te behouden." 
En later voegt Hij er aan toe: „Zoo is het de wil niet van 
uwen Vader, die in de hemelen is, dat één dezer kleinen 
verloren ga." Welk een troost voor onze harten! Zoo 
kunnen wij dan zeker zijn, dat als wij kleine kinderen 
verliezen, deze heengaan naar Gods paradijs en met ons 
juichen zullen voor Gods troon. Wij kunnen er zeker van 
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zijn, dat, als Jezus komt, al die kleinen mede opgeno
men worden. Zij, wier engelen altijd zien het aangezicht 
des Vaders, die in de hemelen is , worden niet in deze 
booze wereld achtergelaten, en gaan niet verloren, als zij 
sterven. "Voorzeker, niemand komt in den hemel zonder 
wedergeboorte, zonder verzoening en reiniging door het 
bloed van Christus. Ook geen kleine kinderen. Want al 
hebben die nog geen kwaad gedaan, zoo zijn zij toch in 
zonde ontvangen en geboren, verwijderd van God en onder 
Gods toorn. Maar de Zoon des menschen is gekomen om 
het verlorene te behouden, zegt de Heer met het oog op 
die kleine kinderen. En daar het niet de wil is van den 
Vader, die in de hemelen is , dat één dezer kleinen ver
loren ga, zoo neemt God het offer zijns Zoons voor hen 
aan, en past op hen toe het bloed van Jezus Christus, 
dat van alle zonde reinigt. 

Een treffend voorbeeld van Gods wegen met kinderen 
vinden wij in 1 Koningen XIV. Een kind van den godde-
loozen koning Jerobeam is krank. Zijne moeder gaat wan
hopig naar den profeet Ahia. Daar hoort zij het schrikke
lijk oordeel over het huis van Jerobeam uitspreken, maar 
verneemt teven3, dat het jongske sterven en begraven 
worden zou, omdat in hem wat goeds gevonden was voor 
den Heer, den God Israëls. Ware hij blijven leven, dan 
zou hij in de goddeloosheid van Jerobeam zijn opgevoed 
en in het oordeel over dit koningshuis zijn omgekomen. 
Maar omdat er iets goeds voor den Heer in hem gevon
den werd, nam de Heer hem weg. 

Menigeen is geschud en geschokt, wanneer hem een 
kind ontnomen wordt, denkende: het was nog te klein 
om te gelooven, en dus is het verloren. Welk een troost 
voor de zoodanigen, die heerlijke woorden van Jezus en 
dat treffende voorbeeld van Jerobeam's jongske! O, treu
rende ouders! denkt er aan, dat de Heer uw kind weg
nam om het tot Zich te nemen in den hemel, waar het voor 
eeuwig veilig is, en door geen gevaren meer getroffen en 
door geen verzoekingen meer afgeleid kan worden. 

En Gods Woord, dat een lamp voor onzen voet en een 
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licht voor ons pad is, geeft ons ook treffende voorbeelden 
van jonge kinderen, die God vreesden, den Heere dien
den en door Hem bemind en gezegend werden. Het woord 
van Jezus: „al wie een dezer kleinen, die in mij gelooven, 
zal ergeren," is genoeg om zijne gedachten over bekeering 
van kinderen te weten; maar toch is het heerlijk, dat wij 
zulke schoone geschiedenissen van bekeerde kinderen in 
den Bijbel vinden. 

Denkt aan den kleinen Samuël. Hij was nauwelijks 7 
jaar, toen hij door zijne godvreezende moeder te Silo tot 
den priester Eli gebracht werd, om daar in den taber
nakel des Heeren te dienen; en wij lezen in 1 Samuël 1:28, 
dat die kleine jongen aldaar den Heere aanbad. Weinige 
jaren later openbaarde God zich aan hem, en maakte hem 
tot een profeet in Israël in plaats van den priester Eli; 
en wij weten allen, welk een rijk gezegend man hij ge
worden is, en welke heerlijke daden de Heere God door 
hem verricht heeft. 

Denkt aan den jeugdigen Josia, van wien gezegd wordt, 
toen hij op achtjarigen leeftijd aan de regeering kwam: 
„En hij deed dat recht was in de oogen des Heeren;" 
van wien wij lezen, dat hij, zestien jaar oud zijnde, open
lijk den God zijns vaders Davids begon te zoeken, en 
daarna als hervormer in Israël optrad, en het land reinigde 
van al zijn afgoderijen en beeldendienst, zoodat van hem 
geschreven staat, dat er vóór hem geen koning was zijns 
gelijke, en na hem zijns gelijke geen opstond. (2 Kon. XXIII.) 

En denkt eindelijk aan Timotheüs, van wien wij lezen, 
dat hij van kindsbeen af de Heilige Schriften kende, die 
wijs kunnen maken tot behoudenis, door het geloof, dat 
in Christus Jezus is. Als een geloovige Israëliet kwam hij 
door Paulus' prediking van het evangelie te Lystre tot 
het geloof in Christus, en werd, bij des Apostels tweede 
bezoek aan die stad, als prediker des evangelies op zeer 
jeugdigen leeftijd door Paulus op zijne reizen medegenomen, 
en was van dien tijd af een gezegend bedienaar des Woords. 

Merkwaardige voorbeelden, die gij met vele anderen 
zult kunnen vermeerderen, want de Schrift spreekt ons 
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veel van jongelingen en kinderen, die God dienden en 
vreesden, geheel in overeenstemming met de woorden der 
opperste Wijsheid in Spreuken VII I : „Die mij vroeg zoe
ken, zullen mij vinden;" en met dat andere woord in 
Prediker X I I : „Gedenk aan uwen Schepper in de dagen 
uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en 
de jaren naderen, van welke gij zeggen zult: Ik heb geen 
lust daarin." 

God geve ons allen zijne gedachten te verstaan en zijne 
gezindheid te openbaren. Hij leere ons nederig en oot
moedig te zijn, aan de kinderen gelijk, die geloovig aan
nemen, wat hun gezegd wordt. Hij werke meer en meer 
in ons de liefde van Christus, die zich naar het verlorene 
uitstrekte, die er zich in verheugde, dat de Vader de 
dingen des koninkrijks voor wijzen en verstandigen ver
borgen had, en ze aan kinderkens had geopenbaard. 

Het opgaan van de Morgenster. 
Het opgaan van de morgenster duidt het aanbreken 

van den dag aan. De wachter op den toren verlaat zijn 
plaats, zoodra hij de morgenster ziet verschijnen. De dag 
is aangebroken, en weldra zal de zon opgaan. 

Zoo is het in het rijk der natuur, en zoo is het in 
het rijk der genade. 

De Heer Jezus wordt in den profeet Maleachi (H. I V : 
1, 2.) genoemd de Zon der gerechtigheid, die bij zijne 
komst al zijne vijanden zal leggen tot een voetbank zijner 
voeten, en voor de zijnen genezing brengt onder zijne 
vleugelen. Overal waar van deze komst des Heeren, die 
op de wolken des hemels met kracht en groote heerlijk
heid verschijnen zal, wordt gesproken, vernemen wij, dat 
de zon verduisterd zal worden, en de maan haar schijnsel 
niet meer geven zal, en de sterren van den hemel zullen 
vallen. Als de Zon der gerechtigheid verschijnt, ver
dwijnen de andere lichtgevers, of, om nu niet in zinne
beeldige taal te spreken: als de Koning der koningen 
komt, worden alle koningen van hunne tronen gestooten. 
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Maar de Heer Jezus is ook de Morgenster. „Ik ben 
de wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgen
ster", zoo zegt Hij in Openb. XXII : 16. Hij , uit wien 
David is voortgekomen, en die tevens uit Davids geslacht 
is gesproten, de ware God en de waarachtige Mensch, is 
de blinkende Morgenster. Hij komt om zijne geliefde Bruid 
tot zich op te nemen in de heerlijkheid, eer de ure der 
verzoeking over het aardrijk komen zal. (Openb. I I I : 10.) 
Gelijk Henoch vóór den zondvloed, en Elia vóór het oor
deel over Israël in den hemel werden opgenomen, zoo 
zal de Bruid van Christus worden weggenomen, eer de 
dagen der groote verdrukking komen zullen. Daarom wan
neer Jezus zich als de blinkende morgenster aankondigt, 
zeggen de Geest en de Bruid: „kom"; en roepen allen, die 
het hooren, op om met hen „kom" te roepen; en noodi-
gen de dorstigen uit om het water des levens om niet te 
nemen, aangezien door Jezus' komst als Morgenster voor 
hen de dag der genade voorbij is, 

De Bruid wacht niet op de Zon, maar op de Morgen
ster. Als de Morgenster is opgegaan, is de dag aangebro
ken, en zal weldra de Zon verschijnen. Met de opname 
der Gemeente beginnen de toekomstige gebeurtenissen. 

Hoe belangrijk deze gebeurtenissen ook zijn mogen, en hoe 
groot het voorrecht ook is, dat ons het profetische woord, 
door de ooggetuigen van Jezus' heerlijkheid bevestigd, is 
gegeven, zoodat wij de duistere toekomst kennen, en wij 
ons in Jezus' aanstaande heerlijkheid verblijden, zoo wordt 
ons hart toch niet door die gebeurtenissen, maar door het 
opgaan van de Morgenster aangetrokken en verheugd, (zie 
2 Petr. 1:16—19.) Wij verwachten Jezus als Bruidegom, 
niet als Koning, hoewel die Bruidegom de Koning is, en 
wij met Hem in heerlijkheid op aarde verschijnen zullen, 
wanneer Hij als Israëls en der volken Koning zal worden 
geopenbaard. 

Welgelukzalig allen, die Hem verwachten, en met een rein 
en vrij geweten, meteen vroolijk hart naar zijne komstuitzien! 
Hun verlangen wordt weldra gestild. Jezus komt haastelijk. 
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Door herinnering opwekken. 

„Daarom zal ik mij bevlijtigen u altijd daaraan te her
inneren, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige 
waarheid bevestigd zijt. En ik acht het recht te zijn, zoo
lang ik in dezen tabernakel ben, u door herinnering op 
te wekken." (2 Petr. 1 : 12, 13.) 

Zoo schreef bijna tweeduizend jaar geleden een oude, 
trouwe dienstknecht van Christus aan de hem toever
trouwde kudde. In liefde en toewijding had hij haar langen 
tijd gediend, gedachtig aan de hooge en eervolle opdracht 
van zijnen Heer en Meester: „Weid mijne lammeren" — 
„hoed mijne schapen!" en nu stond hij op het punt deze 
aarde te verlaten, zijn herderstaf in de handen van den 
grooten Herder der schapen terug te geven, en zijn geloof 
met den martelaarsdood te bezegelen. Met deze spoedig op 
handen zijnde gebeurtenis voor oogen, en door jarenlange 
ondervinding met de behoeften der kudde vertrouwd ge
worden, hield hij het voor recht, hen steeds meer aan 
de oude, reeds lang gekende waarheden te herinneren, en 
hen „door herinnering op te wekken." 

Als deze herinnering toen reeds zoo noodig was, zou 
het dan thans anders zijn? Het is zeker goed en geze
gend in kennis toe te nemen, maar wij weten het, helaas! 
door smartelijke ondervinding, dat uitgebreide kennis niet 
bewaart, maar juist ernstige gevaren met zich brengt. 

Wat thans evengoed als toen noodig is, is praktisch 
Christendom, en om dat te beoefenen hebben wij behoefte 
aan de voortdurende herinnering aan de ons overgeleverde 
waarheden, aan dingen, die wij reeds lang weten, maar 
die wij juist daardoor zoo licht vergeten, en waarop wij 
geen acht slaan. De eenvoudigste vermaningen richten 
zich met dezelfde kracht tot de vaders als tot de kinder-
kens in Christus. Leeftijd en kennis behoeden ons niet 
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voor struikelen en vallen. In den voortdurenden omgang 
met den Heer, en in een onafgebroken waakzaamheid 
is de zekerheid voor onze bewaring op den weg gelegen. 

De geest moge gewillig zijn, maar het vleesch is zwak. 
Juist Petrus heeft dit op een zeer opmerkelijke wijze 
moeten ondervinden. Op ziehzelven, op eigen kracht, 
kennis of ondervinding te steunen is een gevaarlijke klip, 
waarop reeds menigeen is gestrand. De Heere, die ons 
zoekt te bewaren, vermaant ons daarom herhaaldelijk in 
zijn Woord om te waken en te bidden. „Ziet toe, waakt 
en bidt!" — „Wat ik u zeg, zeg ik tot allen: „Waakt!" 
(Mark. X I I I : 33, 37.) „Volhardt in het gebed, en waakt 
daarin met dankzegging" (Kol. IV : 2.) „Weest dan nuch-
teren en waakt in de gebeden." (1 Petr. IV : 7.) 

Als er ééne waarschuwing is, op welke het noodig is 
acht te slaan in onzen tegenwoordigen tijd, dan is het 
wel op deze: „Waakt!" De tijd van uitwendige rust en 
vrede werkt verlammend. Een leger, dat in langen tijd 
geen vijandelijken aanval had te verduren, wordt licht zorge
loos. De schildwachten wandelen onverschillig op hunne 
posten heen en weer. De aanvoerders houden zich met 
dingen bezig, waarvoor zij vroeger geen tijd en ook geen 
lust hadden. Het leger zelf geeft zich over aan het wel-
behagelijke gevoel van rust en zekerheid; het richt zich 
zoo gemakkelijk mogelijk in, en ziet ook uit naar 
dingen, om den tijd te verdrijven. Wel wordt hier en 
daar een waarschuwende stem vernomen, maar daarvoor 
heeft men geen oor. Die waarschuwt is te angstig; hij 
ziet de zaken al te donker in, zoo denkt men, en einde
lijk begint men hem lastig te vinden. De vijand echter 
is onvermoeid bezig. De slaperigheid dier schildwachten 
en de zorgeloosheid van het leger maakt hij zich ten 
nutte; hij sluipt in het leger, geeft bericht omtrent de 
zwakke punten, en plotseling, eer men het vermoedt, is 
de vijand midden in het leger. Gelukt het hem al niet 
de geheele strijdkracht te vernietigen, toch trekt hij, met 
rijken buit beladen, heen, verwarring, beschaming en rouw 
achterlatende. 

Dit is wel een beeld, geliefde broeders! maar komt 
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het niet in menig opzicht overeen met wat onder 
ons plaats vindt ? En als dit zoo is , moeten wij dan niet 
opnieuw waakzaam zijn, zooals wij dat in het begin wa
ren, opnieuw ijveriger zijn in het gebed en vuriger in 
ons smeeken tot den Heer? O! laat ons opnieuw begin
nen onafgebroken op den Heer te zien, en met reikhal
zend verlangen zijne komst om ons te verlossen uit allen 
strijd en lijden te gemoet zien. Zoolang Hij het voorwerp 
en de vreugde onzer harten is ; zoolang wij met Hem in 
vertrouwelijken omgang leven, en met verlangen op zijne 
wederkomst wachten; blijven wij in de menigvuldige ver
zoekingen sterk en getroost; wij zijn dan op onze hoede, 
en de vijand kan ons niet aantasten. Wij hebben dan, zoo
als wij in 1 Thess. V : 8 lezen, aangedaan het borstwapen 
des geloofs en der liefde, en als helm de hoop des heils. 

Wij bevinden ons in de dagen der „kleine kracht", 
maar de Heer heeft de deuren geopend, „die niemand 
sluiten kan." (Openb. I II : 7—12.) Het zijn de laatste 
dagen van de Gemeente van Christus op aarde, en de 
Heer roept ons toe: „Zie, Ik kom haastelijk! houd wat 
gij hebt, opdat niemand uwe kroon neme!" Ja , Hij komt 
spoedig om zijne geliefde bruid af te halen, opdat zij voor 
altijd bij Hem zij in het Vaderhuis, in de heerlijkheid 
daarboven, waar geen tranen en geen scheiding meer zijn 
zullen. Is het dus niet der moeite waard met alle ge
trouwheid en beslistheid vast te houden aan hetgeen de 
Heer ons heeft toevertrouwd ? De komst van den Bruide
gom is nabij. Onze zalige hoop, Hem te aanschouwen, 
kan eiken dag worden vervuld, en zij zal zeker vervuld 
worden, zoodra het laatste lid aan het lichaam van Christus 
is toegevoegd. Dan is ons smachten voor altijd gestild, 
de strijd is uitgestreden, de wandeling door de woestijn 
achter den rug en het heerlijke doel bereikt. 

De Heer maakt spoed; van dag tot dag neemt het 
aantal der zijnen toe. Zijn naam, in welken alleen redding 
van den toekomenden toorn te vinden is, is in de laatste 
tientallen van jaren meer dan ooit verkondigd, en een 
groote, ontelbare schare is Hem toegevoegd geworden. En 
al is ook door de list van den vijand en door de ontrouw 
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Tan hen, die voor zoo duren prijs zijn gekocht, de Ge
meente des Heeren steeds meer verbrokkeld, en in haar 
midden de waarheid op menigerlei wijze verdorven, toch 
is de genade des Heeren overvloediger geworden. Hij heeft 
door zijnen Geest de waarheid, gelijk die in Jezus is, 
(Efez. IV : 21,) weer aan het licht gebracht, en ingang 
doen vinden in de harten van vele duizenden. Zij ver
blijden zich niet alleen in de vergeving hunner zonden 
door het offer van Christus, maar zij weten ook, dat zij 
naar hunnen vroegeren toestand voor God geheel terzijde 
gesteld zijn; dat het lichaam der zonde is weggedaan; 
dat zij met Christus gekruisigd, gestorven en begraven zijn; 
zij weten, dat zij zich in een nieuwen toestand voor God 
bevinden, en dat wel in Christus Jezus, die zit aan de 
rechterhand Gods. (Rom. V I : 6; Kol. I I I : 3 ; Efez. I I : 5, ö.) 
Niets kan hen van zijne liefde scheiden, (Eom. V I I I : 39.) 
en niemand hen uit zijne hand rukken. (Joh. X : 20, 29.) 
Zij zijn in Christus, en daarom, wat hun toestand aan
gaat, even veilig als Hij-zelf. In Hem zijn zij nu reeds 
gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelsche 
gewesten; zij verblijden zich in de kennis van de ge
dachten en raadsbesluiten van God vóór de grondlegging 
der wereld — de groote verborgenheid, waarvan Christus 
en zijne Gemeente het voorwerp zijn. Hij is het Hoofd, 
zij is het lichaam, de volheid desgenen, die alles in allen 
vervult. Zij is, om zoo te spreken, zijn tweede ik, naar 
luid van zijne eigene woorden, die Hij eens Saulus, den 
woedenden vervolger der gemeente toeriep: „Saul, Saul! wat 
vervolgt gij mij?" Zij is voor tijd en eeuwigheid onafschei
delijk aan Hem verbonden. Daarom zal zij ook alles met 
Hem bezitten. Zij is zijne medeërfgename; zij zal met Hem 
oordeelen en regeeren, en de heerlijkheid, die Hij van 
den Vader ontvangen heeft, met Hem deelen. 

Misschien zal deze of gene lezer denken: „Zie dat 
zijn dingen, die ik al lang weet, waarom die alweer 
opgesomd?" Zeker het zijn onder ons reeds lang bekende 
dingen. Ik spreek er ook niet over, om u wat nieuws te 
zeggen, maar om u „door herinnering op te wekken," 
hoewel gij deze dingen weet en in de tegenwoordige 
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waarheid bevestigd zijt. "Waarheden te kennen en er in 
te leven zijn twee zeer verschillende dingen. Menig Christen 
is gelijk aan een rijk man, die in een goed gesloten kast 
kostbare juweelen en kleinoodiën bewaart. In het begin, 
toen die pas in zijn bezit waren, beschouwde hij ze met 
veel genot en groote vreugde, maar van lieverlede zijn 
zij iets ouds voor hem geworden, en nu laat hij ze alleen 
aan dezen en genen goeden vriend, die hem bezoekt, zien. 
Juist zoo gaat het menig geloovige met de kostelijke 
dingen van Christus. Wat zijn hart in het begin zoo 
uitermate gelukkig maakte, wat hij niet genoeg beschouwen 
en overdenken kon, ligt reeds lang in de kast, en wordt 
slechts bij gelegenheid te voorschijn gehaald, om daar
mede voor anderen te pronken. 

Hoe staat het in dit opzicht met u, lieve lezer? Be
hoort gij ook tot deze arme rijke lieden ? Zijn de ondoor
grondelijke goedheid en de alle kennis te boven gaande 
liefde van Christus wat ouds voor u geworden? Hebben 
zij hunne oorspronkelijke liefelijkheid voor u verloren? 
Liggen de kleinoodiën in de kast? O haal ze spoedig te 
voorschijn, en verkwik u opnieuw aan hun onverganke-
lijken en wonderbaren glans. Beschouw ze van alle kanten. 
Hoe gij ze ook wendt en keert, zij stralen steeds rein 
en heerlijk in het licht. Uw hart zal weer van liefde be
ginnen te gloeien, en gij zult uitroepen: "Wat was ik een 
dwaas! Hoe kon ik ooit deze liefde vergeten! Hoe kon ik 
het moede worden Hem te beschouwen en te prijzen, die 
mij heeft liefgehad, toen ik nog dood was in de mis
daden en zonden, die om mijnentwil arm is geworden, en 
mij zoo rijk heeft gemaakt!" 

In dezen laatsten tijd heeft de Heer ons en vele dui
zenden der zijnen teruggebracht tot hetgeen van den 
beginne was. Door Hemzelven onderwezen, vergaderen wij 
ons weder eenvoudig in den Naam van Jezus, onder de 
leiding des Heiligen Geestes. "Wij komen op eiken eersten 
dag der week (Hand. X X : 7.) aan de tafel van onzen 
geliefden Heer bijeen, en verkondigen zijnen dood in het 
zalige bewustzijn, dat Hijzelf in ons midden is. 

De dood des Heeren! „Het is onmogelijk," schrijft een 
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broeder, die nu al lang bij den Heer rust van zijnen 
arbeid, „het is onmogelijk twee woorden te vinden, in 
welker verbinding zóó diepe beteekenis gelegen is als deze: 
de dood des Heeren. Hoe oneindig veel is er gelegen in 
het feit, dat Hij, die Heer genoemd wordt, gestorven is. 
Welk een liefde! welke raadsbesluiten! welk een kracht! 
welke resultaten!" 

En deze befceekenisvolle woorden worden gevolgd door 
deze: „Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen Naam, 
daar ben ik in het midden van hen." Wat kan er koste
lijker zijn dan den Heer zelf in ons midden te hebben. 
Hem, die in den nacht, in welken Hij werd overgeleverd, 
deze gedachtenis aan zijn lijden en sterven heeft inge
steld ; en die nu daarboven in de heerlijkheid is, en wiens 
wederkomst wij eiken dag te gemoet zien. 

Voorwaar, het is een onuitsprekelijk heerlijk voorrecht 
daar te mogen zijn, waar de mensch geheel op den achter
grond treedt; waar Christus en zijne liefde alles zijn; waar 
de genegenheden onzer harten op een wijze werkzaam 
kunnen zijn, zooals bij geen andere gelegenheid. Maar 
wordt dit voorrecht door ons wel zoo hoog gewaardeerd 
als het behoorde ? Zoo hoog als wij het in het begin waar
deerden, toen de Heer ons pas de oogen geopend had voor 
deze heerlijke waarheden? Vergeten wij het niet, dat de 
grootte van een voorrecht altijd in verhouding staat tot 
de grootte der verantwoordelijkheid? 

Het is, zooals wij reeds zeiden: de dood des Heeren 
dien wij verkondigen, en het is de tafel des Heeren, om 
welke wij ons eiken Zondag scharen. Hoe bevonden wij 
ons daar laatstleden Zondag? Hebben wij de liefelijkheid 
zijner tegenwoordigheid gesmaakt? En heeft Hij van ons 
ontvangen, wat Hij zoo gaarne van ons ontvangen wil ? 
Hebben wij in waarheid zijne gedachtenis gevierd? Was 
het een uur van blijde en dankbare aanbidding ? Beproe
ven wij onszelven ernstig en in oprechtheid, gedachtig 
aan de woorden van den Apostel: „Wie op een on
waardige wijze eet en drinkt, eet en drinkt zichzelven 
een oordeel, omdat hij niet onderscheidt het lichaam des 
Heeren." (1 Kor. X I : 27—32.) 
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En hoe is het gesteld met onze bijeenkomsten tot ge
meenschappelijk gebed ? Welk een genade, dat wij al onze 
belangen door gebed en smeeking voor Hem mogen be
kend maken. En wie is zoo bereidwillig ons te verhooren, 
en ons' al wat goed voor ons is te geven als Hij •? Hij 
wil steeds in liefde aan ons gedenken en aan allen alles 
schenken. Hij heeft zijne gemeente lief, want Hij heeft 
zichzelven voor haar overgegeven. (Efez. V : 25.) 

Waar de Heer in ons midden is, en in liefdevolle deel
neming op ons smeeken let, en hooren wil, nog eer wij 
roepen, wordt bij ons menigmaal een onbegrijpelijke na
latigheid gevonden in het bezoeken der bidstonden. Ik zeg 
„onbegrijpelijk''''; want nalatigheid in het gebruik maken 
van een onzer gezegendste voorrechten is niet te begrijpen. 

Met ten onrechte heeft men het bezoek der bidstonden, 
en de geest, die daar heerscht, als de juiste barometer 
voor den geestelijken toestand eener vergadering genoemd; 
want als de bidstond slecht bezocht wordt; als de deel
neming aan de voorbede gering is, dan kan men wel de 
gevolgtrekking maken, dat thuis in de binnenkamer ook 
niet dikwijls gebeden wordt. En wat is het noodwendig 
gevolg van dezen toestand ? Een steeds toenemende flauw
heid en dorheid, en voortgaande vermindering in het 
werk des Heeren, en een onrustbarende toeneming der 
wereldschgezindheid. 

Mij rest nu nog, een kort woord over het vergaderen 
tot beschouwing des Woords te spreken. Moge deze bijeen
komst al niet dezelfde beteekenis hebben als de vergade
ringen tot het breken des broods en de bidstond, toch 
kunnen wij ongetwijfeld ook op deze de vermaning van den 
Apostel toepassen: „Laat ons onze onderlinge bijeenkomst 
niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar 
elkander vermanen, en dat zooveel te meer, als gij ziet, dat 
de dag nadert." (Hebr. X : 35.) Gelijk sommigen de gewoonte 
hebben — voorwaar een ernstig verwijt voor de Hebreërs. 
Maar zou Paulus heden ten dage niet op dergelijke wijze 
aan ons moeten schrijven? Is het niet bij menigeen ge
woonte geworden de vergadering te verzuimen? 

Men zegt soms: „Kan men zich ook niet in den kring 
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der huisgenooten opbouwen ? Is de zegen des Heeren alleen 
beloofd aan de geloovigen, als zij vergaderd zijn?" Neen 
niet alleen, maar toch wel op een bijzondere wijze. Maar 
wat doet men in den grond der zaak door zulke tegen
werpingen te maken? Niets anders dan zichzelven voor 
wijzer verklaren dan G-od. God laat ons vermanen onze 
bijeenkomst niet te verzuimen, maar elkander te bemoedigen 
en op te beuren, en dat zooveel te meer, als wij zien, dat 
de dag nadert, waarop alles openbaar zal worden, en een 
ieder loon zal ontvangen naar zijne getrouwheid. De mensch 
echter verklaart: „Aan het dikwijls te zamen komen ligt 
het niet; men moet ook rekening houden met zijn familie; 
de heele week is men in zijne zaken en bezigheden; en 
derhalve is men blijde, als men zich Zondags eens een 
paar uren met zijn kinderen kan bezighouden; en dan, 
men moet ook aan zijn lichaam denken, enz. enz." 

Nu, zoo gaaf als iedereen zal toegeven, dat wij ver
plichtingen hebben ten opzichte van onze familie en van 
ons lichaam, en dat de Zondag vooral voor werklieden en 
fabriekarbeiders een dag is, waarop zij dankbaar gebruik 
mogen maken van de rust, die de Heer hun heeft ge
schonken, zoo zal toch niemand beweren, dat er buiten de 
vergaderingen geen tijd zou overblijven, om zich met zijne 
familie in de frissche lucht te bewegen. 

En wat de rust aangaat, het is van algemeene bekend
heid, dat geest en hart van een Christen door niets meer 
worden verkwikt, dan door het zitten aan de voeten van 
Jezus, en door het oefenen van gemeenschap met broeders 
en zusters in den Heer. Buitendien moeten wij niet ver
geten, dat de Zondag de dag des Heeren is, de dag, die 
op geheel bijzondere wijze Hem toebehoort, en dien wij 
dus ook op geheel bijzondere wijze Hem toewijden moeten. 
"Wanneer iemand op dien dag geen tijd heeft daar te 
komen, waar de Heer Zijn Naam gedachtenis heeft willen 
stichten, dan zal hij de bijeenkomsten in de week wel 
geheel verzuimen, en ten slotte alleen nog 's Zondagmorgens 
in het midden der geloovigen te vinden zijn. 

De gevolgen eener dergelijke veronachtzaming van de 
bijeenkomst der geloovigen zijn zeer ernstig, niet alleen 
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voor den betrokken persoon, maar ook voor zijne kinderen, 
en voor de nog weinig bevestigde geloovigen. De belang
stelling in de geestelijke dingen neemt af, en het ge
tuigenis wordt zwakker. In plaats van een voorbeeld in 
het goede te zijn, en anderen tot beslistheid en getrouw
heid aan te sporen, treedt men in de rij dergenen, die 
op den weg schijnen achter te blijven, en brengt anderen 
in gevaar hetzelfde te doen. Hoe weinig denken wij er 
menigmaal aan, dat wij onzen medereizigers óf tot een 
hulp óf tot een hinder zijn. O Heer! verwek in dezen 
moeielijken en boozen tijd in ons en in al de uwen het 
oprechte voornemen des harten, om bij U te blijven, en 
elkander op te wekken en te bemoedigen, totdat Gij komt 
en ons in uwe heerlijkheid zult invoeren! 

De waarheid, zooals G-od haar medege
deeld heeft, en geen menschelrjke 

formulieren. 
De waarheid, zooals zij door de Apostelen onderwezen en 

door hen uitgedrukt, geformuleerd is, is de uitdrukking, door 
inspiratie, van hetgeen God heeft willen openbaren. Mets dan 
de uitdrukking der waarheid door middel van een onmiddel
lijke openbaring kan gezag hebben. (2 Tim. 11:14—17.) 
God drukt alles, wat Hij wil mededeelen, uit volgende juiste 
waarheid der dingen en op een levende wijze. Het is door 
zijn Woord zelf, dat alles bestaat; Hij is de bron en het mid
delpunt van alles; alles vloeit uit Hem voort; alles staat in 
verband met een levenden Persoon, namelijk met Hemzel-
ven, die de bron is van alles, uit wien alles zijn aanzijn heeft. 

Daaruit zien wij het onmetelijk belang van het Woord 
Gods. Het is de uitdrukking van de betrekking, waarin 
alle dingen tot God staan, zoowel ten opzichte van hun 
bestaan, als ten aanzien van Gods raadsbesluiten; ja, ook 
ten aanzien van zijne natuur en van de mededeeling van 
het uit Hem ontvangen leven. God is het middelpunt van 
alles, en houdt alles in stand. Wat zijne raadsbesluiten 
aangaat, is Christus het middelpunt; en hier heeft de 
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mensch een bijzondere plaats; alles moet onder zijne voeten 
gesteld worden. God is mensch geworden. Christus is God 
geopenbaard in het vleesch; het Woord is vleesch gewor
den. Aldus bevinden zich de goddelijke natuur, de uit
drukking dier natuur, in het voorwerp dezer raadsbesluiten. 
Christus is de waarheid en het middelpunt van alle be
staande betrekkingen; alles staat in verband met Hem; 
men is voor Hem of tegen Hem; alles bestaat door Hem; 
wordt men geoordeeld, het is als vijand van Hem; Hij is 
in geestelijken zin het leven van alles, wat de gemeen
schap met de goddelijke natuur geniet; zijne openbaar
wording stelt den waren toestand van alle dingen in het 
licht; zoo is Hij de Waarheid. 

Maar er is nog meer. Christus is de openbaarwording 
der liefde. God is liefde, en de liefde is werkzaam in 
Hem, en wordt gekend door het hart, dat Hem kent. 
Het hart, dat God kent, leeft in de liefde, en kent haar 
in God. Maar Christus is ook het voorwerp, in hetwelk 
God ons geopenbaard is, en in Wien wij geroepen worden 
een volkomen vertrouwen te stellen. Het geloof wordt ge
boren door de openbaarwording van den Zoon Gods. Door 
Hem gelooven wij in God. Memand heeft ooit God ge
zien , de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders 
is, heeft Hem geopenbaard. Alzoo is de waarheid geopen
baard, want Jezus is de waarheid, de uitdrukking van 
hetgeer" God is, zoodat alle dingen volkomen op hunne 
plaats gesteld worden in hun verhouding tot God en tot 
elkander. Het geloof en de liefde vinden oorzaak tot hun 
ontstaan in de openbaring van den Zoon Gods, van God 
als Heiland in Hem. 

Doch er blijft nog een zijde over van de vervulling van 
het werk en de raadsbesluiten Gods, namelijk: de mede-
deeling van de waarheid en van de kennisse Gods. Deze 
mededeeling is het werk van den Heiligen Geest. In dat 
werk vereenigen zich de waarheid en het leven, want wij 
zijn gebaard door het Woord. In praktischen zin is de 
Geest de goddelijke kracht in de Godheid, werkzaam in 
de schepping, in alles wat God in betrekking stelt met 
het schepsel of het schepsel met God, oppermachtig han-
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delende als God, in vereeniging met den Vader en den 
Zoon. Hij openbaart de raadsbesluiten, waarvan wij ge
sproken hebben, en verwezenlijkt ze in de harten, volgens 
het voornemen des Vaders en door de openbaring van 
den Persoon en het werk des Zoons. 

Ik heb gezegd: „de goddelijke kracht," niet als theo
logische definitie, maar als praktische waarheid; want al 
schrijven wij alles, wat de schepping betreft, aan den 
Vader en aan den Zoon toe — de onmiddellijke werking 
op en in het schepsel wordt toegeschreven aan den Geest. 
De Geest Gods „broedde" op de oppervlakte der wateren, 
toen deze aarde door God gevormd werd — door zijnen 
Geest heeft Hij de hemelen versierd — wij zijn geboren 
uit den Geest en verzegeld door den Geest. Door den 
Geest hebben de heilige mannen Gods gesproken. De Geest 
heeft gehandeld in de gaven, uitdeelende aan wie Hij 
wilde. Hij getuigt met onzen geest; Hij zucht in ons; wij 
bidden door den Geest, indien de genade van zoo te bidden 
ons geschonken wordt. De Heer zelf, geboren als mensch 
in deze wereld, is ontvangen uit den Heiligen Geest. De 
Geest geeft getuigenis van alle waarheid in het Woord. 
De liefde des Vaders, de natuur en de heerlijkheid van 
God, het karakter Gods — en de persoon, de heerlijkheid 
en de liefde des Zoons, benevens zijn werk, vormen het 
onderwerp van het getuigenis des Geestes, met alles wat 
den mensch betreft in verband met deze waarheden. Het 
getuigenis is het Woord; en, voortgebracht door middel 
van menschen, neemt het den vorm aan van de waarheid, 
zooals zij door de openbaring is vastgesteld. 

Christus is de waarheid. Hij is het middelpunt van al 
de wegen Gods; maar het Woord is de goddelijke mede-
deeling dezer waarheid, en daarom kan er gezegd worden: 
„Uw woord is de waarheid." Hoewel echter de geopen
baarde waarheid medegedeeld wordt door middel van 
menschen, zoodat zij een vorm aanneemt, gepast voor den 
mensch, zoo is hare bron goddelijk; en Hij, die haar mede
gedeeld heeft, is goddelijk, van Wien gezegd wordt: „Hij 
zal van zichzelven niet spreken," dat wil zeggen: niet 
buiten den Vader en den Zoon om. 
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Wanneer het Woord door de levendmakende werking 
van den Heiligen Geest in het hart ontvangen wordt, komt 
er leven en geloof; de ziel komt in levende, wezenlijke be
trekking met God. De waarheid, die spreekt over de liefde 
Gods, over de heiligheid, over de reiniging van de zonden, 
over het eeuwige leven, over het kindschap, plaatst ons, 
als zij in het hart ontvangen wordt, in wezenlijke verbin
ding met God. Die waarheid wordt levend en werkzaam 
in de ziel door den Heiligen Geest; en het bewustzijn der 
openbaring van de waarheid en van de waarheid van het
geen geopenbaard is, het bewustzijn van het hooren der 
stemme Gods in zijn Woord, dat is het geloof. Doch alles 
is waar in het geopenbaarde Woord, vóór men het gelooft, 
anders kon men niet gelooven in de waarheid, hoewel 
alleen de Heilige Geest ons de stem van God in dat Woord 
vernemen doet, en aldus het geloof voortbrengt. 

Doch daar dit Woord goddelijk is, de goddelijke uit
drukking van de natuur der goddelijke personen en raads
besluiten, zoo kan niets dan hetgeen geïnspireerd is, deze 
plaats innemen; niets anders is de goddelijke uitdrukking 
der gedachten en der waarheid van God; want niets anders 
is in directe vereeniging met de bron, springende uit die 
bron zonder bijmengsel. Zoodra ik mij van iets anders 
bedien dan van het Woord, bestaat de rechtstreeksche 
verbinding niet meer van mijne ziel met God. Hetgeen 
gezegd wordt, is niet meer goddelijk; het kan veel waar
heden bevatten, maar de verbinding met God, de onmid
dellijke en onafgebroken afleiding van God ontbreken; 
het oneindige is er niet meer. 

Een boom groeit uit zijn wortel; en al zijne deelen, van 
den wortel tot zijne bladeren, vormen een geheel; de 
werking des levens vloeit er doorheen, namelijk het sap, 
dat uit den wortel komt. Men kan een deel van den boom 
beschouwen, zooals God dat daar geplaatst heeft, als deel 
van den boom; men kan het belang van den stam, de 
schoonheid der ontwikkeling in de geringste bijzonderheden 
van zijne takken en bladeren, het grootsche van het geheel, 
waarin de levenswerkzaamheid, de vrijheid en de harmonie 
der vormen zich vereenigt, in oogenschouw nemen; men 
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gevoelt, dat het een geheel is, verbonden door dat leven, 
gelijk dit geheel er door is voortgebracht. De bladeren, 
de bloemen, de vruchten, alles spreekt ons van die god
delijke zon, die ze ontwikkeld heeft, van de onuitputtelijke 
en springende bron, die ze voedt; maar men kan geen 
deel van den boom scheiden, hoe schoon het ook zij, en 
daaraan de werking laten voortduren van het leven en 
zijne verbinding met het geheel. 

Wanneer de kracht van den Geest Gods de waarheid 
voortbrengt, ontwikkelt zij zich in verbinding met hare 
bron, hetzij in de openbaring, hetzij in het leven en in 
de dienst van den enkelen persoon, hoewel er in de laat
ste twee gevallen, door de menschelijke zwakheid, een 
inmengsel is van andere elementen. Als de geest van den 
mensch de waarheid grijpt en ze wil formuleeren, doet 
hij dat naar de bevatting van den mensch, die niet de 
bron is. De waarheid, zelfs als zij zuiver ware, is ge
scheiden van hare bron en van haar geheel; maar feitelijk 
draagt de formule altijd het afdruksel van de zwakheid 
des menschen. De mensch grijpt de waarheid slechts bij 
gedeelten; hij stelt slechts een deel van de waarheid voor; 
van dat oogenblik is het niet meer de waarheid. Boven
dien als de mensch haar scheidt van het geheel, waarin 
God haar geplaatst heeft, zoo moet hij haar bekleeden 
met een nieuwen vorm, met een omhulsel, dat van den 
mensch komt; ziedaar de dwaling, die zich met haar ver
mengt ! Zoo is de waarheid, die hij weergeeft, niet meer 
een levend deel van 't geheel; zij is gedeeltelijk, en bijge
volg niet de waarheid; zij is feitelijk vermengd met de 
dwaling. Het is niet meer God, die spreekt. God formu
leert de waarheid, dat wil zeggen, Hij drukt de waarheid 
uit in gewisse bewoordingen. Indien evenwel de mensch 
zich aan het formuleeren zet, zoo is zijne formule niet 
meer de van God gegeven waarheid. Daarom is het van 
het uiterste belang de waarheid vast te houden, gelijk 
God haar geformuleerd heeft, en den vorm zijner uit
drukking te bewaren; dit doende is men in verbinding met 
God naar de zekerheid van hetgeen Hij geopenbaard heeft. 

Deze goddelijke openbaring der waarheid is de zekere 
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hulpbron der ziel, wanneer de gemeente haar kracht en 
haar levensgeest verloren heeft, en niet meer een steun 
is voor de zwakken, niet langer beantwoordt aan het 
karakter van „pilaar en vastigheid der waarheid." De 
waarheid, de duidelijke, stellige waarheid, als openbaring 
van God, gegeven in woorden met zijn gezag bekleed, in 
welke Hijzelf deze waarheid geformuleerd heeft, mede-
deeling doende van de goddelijke feiten en gedachten, die 
noodzakelijk zijn voor het heil der menschen en voor hun 
deelgenootschap aan het goddelijk leven, ziedaar wat men 
vast moet houden; men is slechts zeker van de waarheid, als 
men de uitdrukkingen van God behoudt, waarin zij vervat is. 

Ik kan door de genade spreken over de waarheid, haar 
trachten uit te leggen, haar mededeelen naar de mate 
van het licht en de geestelijke kracht, die mij geschonken 
zijn; ik kan trachten haar schoonheid aan te wijzen, zoo
wel als de verhouding van hare verschillende deelen tot 
elkander; elk Christen, met name zij, die een gave van 
God ontvingen, tot dat doel verleend, kan en moet dit 
doen; maar de waarheid, die ik uitleg en voorstel, is de 
waarheid, zooals God die heeft gegeven en geformuleerd 
in de openbaring, die Hij er van gegeven heeft. Ik houd 
het voorbeeld der gezonde woorden, die ik ontvangen heb 
uit een bron en door een gezag, die goddelijk zijn. 

En hierbij is het van belang te letten op de rol, die de 
gemeente vervult. De gemeente ontvangt de waarheid en 
handhaaft haar; zij is haar getrouw; zij is haar onder
worpen als aan een openbaring, die van God komt. Zij 
is niet de bron der waarheid; en als gemeente verbreidt 
en onderwijst zij haar niet. Zij zegt: „ik geloof," en niet: 
„geloof gij." Dit laatste is de roeping van de bedienaars 
des Woords, die persoonlijk in betrekking staan met God 
door de gave, welke zij van God ontvangen hebben, en 
voor welker uitoefening zij aan God verantwoordelijk zijn. 

Dit is van groot belang. Zij, die deze gaven hebben, 
zijn leden des lichaams. De gemeente oefent, gelijk overal 
elders, hare tucht uit zonder aanzien der personen, zich 
daarbij richtende naar het Woord, want zij is verant
woordelijk voor die tucht; maar zij onderwijst, zij predikt 
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niet. Het "Woord is er eer dan de gemeente. De Gemeente 
•werd vergaderd door het Woord. De Apostelen, Paulus, 
zij die verstrooid waren door de vervolging, duizende 
andere getrouwe zielen hebben het "Woord gepredikt; en 
aldus is de Gemeente vergaderd geworden. Men heeft ge
zegd, dat de Gemeente er geweest is vóór de Schriften. 
"Wat betreft het Nieuwe Testament is dit waar; maar 
het gepredikte Woord was er vóór de Gemeente. De ge
meente is er nooit de bron van, maar wel de vrucht. De 
opbouwing der vergaderde gemeente komt rechtstreeks 
van God door de gaven, die Hij geschonken heeft, de 
Heilige Geest uitdeelende aan een iegelijk, zooals Hij wil. 
De Schriften zijn het middel, dat God gebruikt heeft om 
de waarheid te bewaren, om er ons zekerheid van te 
geven, uit aanmerking van de feilbaarheid der werktuigen 
tot hare verbreiding. Indien Hij in den beginne eenige 
mannen zoodanig met den H. Geest vervuld heeft, dat 
de dwaling buitengesloten was uit hunne prediking; in
dien Hij bovendien gewerkt heeft om openbaringen te 
geven, waarin niets was dan zijn Woord; zoo is het niet 
minder waar, dat de prediking de vrucht is van het werk 
des Heiligen Geestes in het hart; en er is verschil in 
geestelijkheid en mogelijkheid van dwaling. Ten aanzien 
dezer mededeelingen, hoe machtig het werk des Geestes 
zij, moet er geoordeeld worden. (Zie Hand. X V I I : 11 ; 
1 Kor. XIV: 11, 15, 29.) 
• Wij vinden dus in de wegen Gods ten aanzien van het 

onderwerp, dat ons bezighoudt, drie dingen, nauw ver
bonden, maar toch onderscheiden: de bediening, de gemeente 
en het Woord Gods, namelijk het geschreven Woord. 
Wanneer het niet geschreven is, behoort het tot de be
diening. De bediening, voorzoover zij het Woord betreft 
— want de bediening des Woords is niet de eenige dienst, 
die in de gemeente vervuld wordt — predikt aan de 
wereld, terwijl zij de leden der gemeente onderwijst en 
vermaant. De gemeente wordt gevoed, en groeit door mid
del van hetgeen de verschillende leden haar toebrengen. 
Zij bewaart de waarheid; zij is de getuige der waarheid 
in hetgeen zij belijdt; zij handhaaft de heiligheid, en door 
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de genade en de tegenwoordigheid des Geestes, als vrucht 
der onderlinge gemeenschap, draagt zij zorg voor de tijde
lijke behoeften van al hare leden. 

Het geschreven Woord is de van God gegeven regel 
der waarheid en des christehjken wandels, die bevat het
geen Hij geopenbaard heeft. Het is kompleet; (Kol. 1 : 25.) 
het kan, wijl het de waarheid is, het middel zijn om de 
waarheid mede te deelen aan een ziel; de H. Geest kan 
het als middel gebruiken; maar in alle geval is het de 
volmaakte regel, de gezaghebbende mededeeling van den 
wil en de gedachten Gods voor de gemeente. De gemeente 
is onderworpen, zij behoort getrouw te zijn, zij heeft geen 
wil , zij openbaart niet, zij handhaaft de waarheid des 
Woords in hetgeen zij belijdt; zij waakt over hetgeen zij 
bezit; zij deelt niet mede — zij heeft ontvangen en moet 
getrouw bewaren. De man bestuurt — ziedaar Christus. 
De vrouw gehoorzaamt, en is getrouw aan de gedachten 
van haren man, ten minste dat behoort zij te zijn. 
De gemeente nu is de vrouw; de uitspraken Gods zijn 
haar toevertrouwd; zij doet geen uitspraken; zij gehoor
zaamt er aan. De bedienaars des Woords zijn gehouden 
persoonlijk getrouw te zijn, dit spreekt vanzelf, en in 
den tweeden brief aan Timotheüs wordt op deze persoon
lijke verantwoordelijkheid aangedrongen. Zij moeten het 
voorbeeld der gezonde woorden vasthouden, dat zij uit een 
goddelijke bron ontvangen hebben; want Paulus in zijn 
apostolische bediening was, als werktuig, een goddelijke 
bron van waarheid. Noch Timotheüs noch de gemeente 
vermochten een uitdrukking van de waarheid te formu
leeren, die gezag had; hun deel was die formuleering, 
welke hun gegeven was, vast te houden. 

Ziehier dus, wat wij te doen hebben: de waarheid, door 
het geïnspireerde Woord vastgesteld, moeten wij, moet 
ik, vasthouden zóó, als zij in de openbaring geformuleerd 
is; en ik moet haar vasthouden in verbinding met het 
Hoofd, „in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn." 
De kracht om deze roeping te vervullen, komt van boven. 

j . N. D. 
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Een profetische geschiedenis der 
christelijke kerk. 

God heeft ons in zijn "Woord alle dingen, die Hij goed
vond, dat wij weten zouden, medegedeeld: Zijne raads
besluiten vóór de grondlegging der wereld; zijne plannen 
van verlossing en van overwinning over liet kwaad en 
over zijnen grooten vijand, den satan; zijn welbehagen 
in en zijne verheerlijking door zijnen Zoon Jezus Christus; 
zijne macht en majesteit in de schepping; zijne liefde 
en genade in de redding van zondaren; zijne wegen met 
zijn volk; met één woord al wat in zijn hart geweest is 
en is, en al wat Hij gedaan heeft en doen zal, totdat 
op de nieuwe aarde en in den nieuwen hemel elk spoor 
van de zonde zal zijn verdwenen, alle vijanden zullen 
overwonnen zijn, en Christus, de Zoon zijner liefde, het 
middelpunt aller dingen, het voorwerp der aanbidding 
van engelen en menschen, en de machthebber over de 
verlorenen zijn zal. 

Maar in dat Woord wordt ons ook medegedeeld, wie 
de mensch was en i s ; wat hij deed en doen zal; hoe hij 
door God op alle mogelijke wijzen is op de proef gesteld, 
maar steeds als een vijand van God zich heeft geopen
baard ; hoe God hem in allerlei verhoudingen heeft gesteld, 
en hem allerlei dingen heeft opgedragen, doch hoe hij 
steeds heeft gefaald, zoodat alles door hem is bedorven 
geworden. Daardoor is dat Woord de spiegel, waarin wij 
onszelven leeren kennen ; het tweesnijdend zwaard, door 
'twelk wij geoordeeld worden; de lamp voor onzen voet 
en het licht op ons pad. 

Deze overwegingen leiden ons vanzelf tot het vermoeden, 
dat wij in Gods Woord een geschiedenis der christelijke 
kerk op aarde zullen vinden. Het zou toch wel vreemd 
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en onbegrijpelijk zijn, dat, waar de Heer ons de geschie
denis van zijn volk Israël in het verledene en in de toe
komst heeft medegedeeld; waar Hij ons den opstand der 
volken onder aanvoering van den satan heeft geschilderd; 
waar Hij ons een volledig overzicht heeft gegeven van de 
toekomstige gebeurtenissen, Hij de geschiedenis der christe
lijke kerk met stilzwijgen zou voorbijgegaan zijn. Ieder, 
die een weinig nadenkt, zal moeten zeggen, dat zulks 
onmogelijk het geval zijn kan. Maar die zal tevens be
grijpen, dat deze geschiedenis niet anders dan een profe
tische zijn kan; en op zulk een wijze moet voorgesteld 
zijn, dat het eerst na de vervulling mogelijk is de juistheid 
der beschrijving te vatten. Profetisch moet die geschiedenis 
zijn, daar in den tijd, dat de boeken des Meuwen Testa-
ments werden geschreven, de gemeente haar loopbaan op 
aarde eerst begon; en de wijze van voorstelling moest 
zoodanig wezen, dat er voor de gemeente geen aanleiding kon 
gevonden worden om van de roeping, welke haar was voorge
steld, af te wijken en in hare verantwoordelijkheid te falen. 

Welnu, de Heer heeft ons zulk een profetische geschie
denis der christelijke kerk op aarde gegeven in de brieven 
aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, welke wij in het 
tweede en derde hoofdstuk der Openbaring lezen. Het 
bewijs daarvoor wensch ik in de volgende bladzijden te 
leveren; terwijl ik in eenige achtereenvolgende nummers 
bij elk dezer zeven brieven hoop stil te staan, en hun 
inhoud uitvoerig hoop te verklaren. 

Vooraf moeten wij evenwel onze aandacht bepalen bij 
de wijze, waarop ons de gemeente des Heeren in de Schrift 
wordt voorgesteld. 

De gemeente is het lichaam van Christus. De verheer
lijkte Heer is haar Hoofd. Op den weg naar Damaskus 
werd dit reeds aan Saulus getoond. Hij, dien de heftige 
vervolger der Christenen aan Gods rechterhand gezeten 
zag, en zijne verachte en vervolgde discipelen waren één. 
„Saul, Saul! wat vervolgt gij mij!" Van deze heerlijke 
waarheid werd Paulus de prediker. In den brief aan de 
Efeziërs zegt hij, dat God Christus aan zijne rechterhand 



35 

in den hemel verheven heeft boven alle overheid, en 
gezag, en macht, en heerschappij, en alle dingen aan zijne 
voeten heeft onderworpen, en Hem als hoofd boven alle 
dingen gegeven heeft aan de gemeente, die zijn lichaam 
is, en bijgevolg genoemd wordt „de volheid desgenen, die 
alles in allen vervult." (Efez. I : 20—23.) Voor de opbou
wing van dit lichaam van Christus heeft God gaven ge
schonken, opdat alle leden van dat lichaam zouden opwassen 
tot hem, die het hoofd is, Christus, uit wien het gansche 
lichaam, te zamen gevoegd en verbonden door alle onder
steunende geledingen, naar de werking van elk «deel in 
zijne maat, den wasdom des lichaams bewerkt. (Efez. 
IV : 7—16.) Het is juist zóó, als bij het opgroeien van 
een kind; het lichaam is daar, elk lid is op zijn plaats, 
alle organen zijn aanwezig, en het groeit op tot de volle 
statuur des mannelijken leeftijds. 

Maar de Gemeente is ook hert huis Gods. Dat huis is ge
bouwd op het fondament der apostelen en profeten, terwijl 
Jezus Christus zelf hoeksteen is. Dit gebouw wast, wél te 
zamen gevoegd, op tot een heiligen tempel in den Heer. (Efez. 
I I : 19—22.) Gekomen tot Christus, als tot een levenden 
steen, die wel door de menschen verworpen, maar bij God 
uitverkoren en dierbaar is, worden wij als levende steenen 
opgebouwd tot een geestelijk huis. (1 Petr. I I : 4, 5.) 

Deze gemeente nu, door den Heiligen Geest op aarde 
gevormd tot het lichaam van Christus en tot een woon
stede Gods in den Geest, is verantwoordelijk om hier bene
den de heerlijkheid van haar Hoofd en Heer te handhaven 
en te openbaren. In het midden van een verdwaald en 
verdorven geslacht moet zij schijnen als een licht in de 
wereld, verkondigende de deugden van Hem, die haar uit 
de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 
(Fil. 111:15; 1 Petr. I I : 9.) Of zooals Paulus in 2 Kor. I I I 
zich uitdrukt: „Als die openbaar zijt, dat gij een brief 
van Christus zijt, gekend en gelezen door alle menschen." 
De gemeente, die Christus naar het vleesch niet heeft 
gekend, en Hem alleen kent als den door de menschen 
verworpene, maar door God in den hemel aangenomene, 
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moet, gescheiden van de wereld, in eenheid des geloofs en 
der liefde, door éénen Geest tot één lichaam gedoopt, de 
uitdrukking zijn hier beneden van het leven en de heer
lijkheid van haar onzichtbaar Hoofd. Jezus zegt in zijn 
gebed in Joh. X Y I I : „Opdat zij één zijn, opdat de wereld 
geloove, dat Gij mij gezonden hebt." En Paulus zegt, dat 
de gemeente voor alle menschen behoort te wezen een 
aanbevelingsbrief van Christus. 

Heeft de gemeente aan deze verantwoordelijkheid vol
daan ? Helaas, neen! Wij weten dit allen. Dit behoeft niet 
bewezen te worden; het is zoo klaar als de dag. Waar
over ook verschil onder de geloovigen moge bestaan, hier
over zeker niet, dat de gemeente des Heeren in geen 
enkel opzicht aan hare roeping beantwoord en in elk 
opzicht in hare verantwoordelijkheid gefaald heeft. Ver
deeld en verscheurd, door allerlei secten en ketterijen 
bedorven, vereenigd met "de wereld, onder de macht van 
de koningen dezer aarde, is zij geen brief van Christus, 
en heeft zij opgehouden de handhaafster der waarheid en 
der heerlijkheid van Christus te zijn. 

Ik spreek hier natuurlijk over de gemeente in haar 
geheel, zooals zij zich thans op aarde vertoont, over de 
algemeene christelijke kerk, of, wilt gij, over de Christen
heid, tot welke alle kerken en allen, die den naam van 
Christus dragen, behooren. Die gemeente gaat het oordeel 
te gemoet. Dit verandert niets aan Gods genade. Zijne 
plannen en gedachten kunnen door de zonde en den afval 
des menschen niet verhinderd worden. Christus zal eenmaal 
zijn lichaam, wèl te zamen gevoegd en verbonden, in zijne 
heerlijkheid opnemen. God zal zijn geestelijk huis, uit 
levende steenen samengesteld, voltooid zien. Wat Hij werkt, 
blijft bestaan, en kan niet bedorven worden. Maar al wat 
de menschen hebben gebouwd, wordt door het vuur be
proefd, en vergaat en verdwijnt, als het niet proefhoudend 
bevonden wordt. (1 Kor. III.) 

Een geschiedenis der christelijke kerk kan derhalve 
niets anders zijn dan de geschiedenis van het verval en 
den afval dier kerk, eindigende in het oordeel des Heeren; 
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terwijl Gods onveranderlijke liefde en trouw in alle peri
oden dier geschiedenis uitblinkt, en de persoonlijke ge
trouwheid der weinige ware geloovigen, der leden van 
Christus' lichaam, de ziel verkwikt. Zulk een geschiedenis 
te bezitten, geschreven niet door de pen van feilbare 
menschen, maar door de onfeilbare pen des Heiligen Gees-
tes, is een onuitsprekelijk voorrecht. Zij geeft ons de beoor
deeling door God zelven van al wat in de gemeente van 
het begin af plaats vond; zij stelt de beginselen, die in 
haar werkten, in het ware licht; zij doet ons de macht 
der natuur en des vleesches aanschouwen; zij bewaart 
ons voor vergoelijking van het kwaad, voor verheerlijking 
van den mensch en voor terzijdestelling van Gods werk 
van genade in de harten der enkele getrouwen. 

Zooals ik zeide, vinden wij deze geschiedenis der chris
telijke kerk in de brieven aan de zeven gemeenten in 
Klein-Azië. Want hoewel wij bij de beschouwing en de 
bestudeering dezer Brieven in het oog moeten houden, 
dat de gemeenten, tot wie de Heer zich richt, toentertijd 
in den toestand waren, welke in elk dier Brieven be
schreven wordt; en tevens dat zij onderwijzingen bevatten 
voor alle heiligen, in alle eeuwen, en toepasselijk zijn op 
allen, die ooren hebben om te hooren en een hart om 
te verstaan; zoo zijn zij toch hoofdzakelijk geschrevenen 
ons medegedeeld, omdat zij een profetische beschrijving 
bevatten van de verschillende opeenvolgende perioden van 
de geschiedenis der christelijke kerk op aarde, van de 
dagen van Johannes af tot aan het einde, wanneer zij 
door den Heer uit zijnen mond zal worden gespuwd. 

De bewijzen hiervoor zijn duidelijk genoeg. I)e Open
baring is van het begin tot het einde een profetisch boek. 
In het derde vers wordt gezegd: „Welgelukzaiig hij, die 
leest, en zij, die hooren de woorden der profetie, en die 
bewaren hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is 
nabij!" Tot deze profetie behoort dus ook de inhoud der 
zeven Brieven. 

Toen Johannes op den dag des Heeren in den Geest, 
l n geestverrukking, was, werd tot hem gezegd: „Hetgeen 
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gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend dat boek aan 
de zeven gemeenten." De brieven aan de zeven gemeen
ten werden dus niet elk afzonderlijk gezonden aan de 
gemeente, aan welke hij gericht was, zooals zulks met de 
brieven van Paulus het geval was, maar werden alle 
zeven geschreven in een boek — het boek der Openba
ring, en dit boek werd aan die zeven gemeenten gezon
den. Hieruit volgt, dat deze brieven een gansch ander 
doel hadden dan de andere brieven, en tevens dat zij ge
zamenlijk één geheel vormen, en achtereenvolgens moeten 
worden gelezen. 

Dit blijkt nog nader uit de verdeeling van het boek. 
De Heer zelf heeft die verdeeling gegeven, en ons daardoor 
voor elke willekeurige verklaring gevrijwaard. „Schrijf 
dan hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen 
geschieden zal na deze dingen." De Openbaring bevat dus 
drie afdeelingen. 1°. Hetgeen gij gezien hebt; dit vinden 
wij in Hoofdstuk I , en is de beschrijving van de ver
schijning van Jezus als de Rechter der gansche aarde. 
2°. Hetgeen is; dit wordt ons gegeven in Hoofdstuk II 
en III, en bevat dus de zeven brieven aan de zeven ge
meenten in Klein-Azië. 3°. Hetgeen geschieden zal na deze 
dingen; namelijk na de dingen, die in de vorige afdee-
ling beschreven zijn. Dit lezen wij in het overige gedeelte 
der Openbaring van Hoofdstuk IV—XXI. Hieruit blijkt 
dus, dat de zeven Brieven een deel uitmaken van het 
geheel' der Openbaring, en waar dit geheele boek een 
boek der profetie is, zoo zijn ook de zeven Brieven pro
fetisch, en kunnen niet anders dan een profetische be
schrijving bevatten van de geschiedenis der christelijke 
kerk op aarde. Hetwelk nog nader bevestigd wordt door 
de overweging, dat de derde afdeeling begint met een 
voorstelling van de heerlijkheid des Heeren en zijner 
heiligen in den hemel, terwijl daarna de beschrijving 
volgt van al de oordeelen, die aan Jezus' komst op aarde 
voorafgaan, en van de eindelijke en volkomene overwin
ning van den Koning der koningen over alle machten des 
vijands. 
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Doch behalve uit den inhoud der Openbaring en uit 
de plaats, welke de zeven Brieven in dat boek der pro
fetie innemen, blijkt het ook uit den inhoud der zeven 
Brieven zelve, dat de Heer ons daarin een profetische 
geschiedenis der christelijke kerk op aarde gegeven heeft. 
Aan de drie bewijzen, ontleend aan de algemeene be
schouwing der Openbaring, kunnen wij vier andere toe
voegen, aan den inhoud der brieven zelve ontleend. 

Wie de profetie in het algemeen, en die van de Open
baring in het bijzonder, bestudeerd heeft, weet, dat het 
getal zeven een bijzondere plaats inneemt en een bijzon
dere beteekenis heeft. Het is, om zoo te spreken, het 
getal der volmaaktheid. Er zijn zeven Geesten; de eenheid 
der gemeente is zevenvoudig; er waren zeven lampen aan 
den kandelaar in den tabernakel. In de Openbaring lezen 
wij van een boek met zeven zegelen verzegeld, van zeven 
bazuinen en zeven schalen. Zoo zijn er ook zeven brieven 
aan zeven gemeenten. Hieruit blijkt duidelijk, dat wij hier 
met een profetische voorstelling der dingen te doen heb
ben ; en dan is het bij eenig nadenken gemakkelijk te 
begrijpen, dat ons in die zeven Brieven de volledige open
baring van Gods gedachte omtrent de gemeente als ver
antwoordelijk lichaam op aarde is geschonken. 

Bedenken wij nu daarbij, dat er meer gemeenten op 
aarde waren dan de zeven, die hier genoemd worden, 
(denk b. v. aan Filippi, Kolosse en Thessalonika), dan 
wordt het ons duidelijk, dat déze door den Heer genomen 
en de anderen weggelaten zijn, omdat deze zeven zich 
in toestanden bevonden, welke de Heilige Geest kon ge
bruiken en noodig had, om ons een volledige schildering 
te kunnen geven van de geschiedenis der christelijke kerk 
op aarde in hare op elkaar volgende perioden. 

Dit toch is duidelijk, dat in deze zeven brieven geen 
spraak wezen kan van een beschrijving van den toestand 
der gemeente op aarde in één en denzelfden tijd. Om één 
voorbeeld te noemen: het is geheel onmogelijk, dat de toe
stand van Piladelfia en Laodicea tegelijk kan bestaan als 
beschrijving van den algemeenen toestand der kerk in 
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een gegeven oogenblik. In Filadelfia toch wordt in het 
geheel geen berisping gegeven, terwijl er voor Laodicea 
geen hoop meer is, daar zij uit den mond des Heeren 
zal gespuwd worden. Laodicea kan er niet zijn, zoolang 
Filadelfia nog bestaat. En bijgevolg hebben wij in deze 
zeven Brieven een schildering van de opeenvolgende tijd
perken van de geschiedenis der christelijke kerk, van het 
begin tot aan het einde dezer bedeeling; — de verschil
lende gedaanten, die zij in deze wereld zou aannemen, 
totdat de Heer haar als iets walgelijks uit zijnen mond 
spuwen zal. 

Als ik nu nog als zevende bewijs aanvoer, dat de Heer 
bij het schrijven dezer brieven een vast plan voor oogen 
had, dan is mijne bewijsvoering volledig. Het zal ieder, 
die deze Brieven achtereenvolgens leest, terstond opvallen, 
dat in al deze brieven met uitzondering van die aan Fila
delfia een toestand van verval en afval beschreven wordt, 
welke het eindelijk oordeel van den Heer ten gevolge 
heeft; en tevens zal het daarbij ieder duidelijk worden, 
dat het kwaad, 't welk heel klein, nauwelijks merkbaar, 
alleen door het oog van den Heer opgemerkt, begint, 
langzamerhand toeneemt, totdat er niets anders dan het 
oordeel overblijft. In Efeze begonnen met het verlaten 
der eerste liefde, wordt het door de vervolgingen (Smyrna) 
niet tegengehouden, maar openbaart het zich in Pergamus 
als de openlijke verbinding van de gemeente met de 
wereld, waaruit de dwaling en afgoderij van Thyatire 
voortkomt. Uit de opneming van de wereld in de gemeente 
in de derde eeuw onder Constantyn den Grroote ontstond 
langzamerhand de Roomsche kerk, die eeuwen lang over 
de gansche Christenheid heerschte, en die, hoewel haar 
door de Hervorming tijd gegeven is, zich te bekeeren, 
zich niet bekeerd heeft; maar in plaats van beter slimmer 
is geworden, en daarom het schrikkelijk oordeel te gemoet 
gaat. De protestantsche kerk, in Sardis beschreven, hoe
wel van de dwalingen der Roomsche kerk genezen is 
geestelijk dood, en gaat, nadat in Filadelfia de ware ge
meente, Jezus' Bruid, in den hemel is opgenomen,even-
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zeer het oordeel te gemoet; zij wordt uit den mond des 
Heeren gespuwd. 

Dit laatste bewijs leidt mij vanzelf tot de belangrijke 
opmerking, die ons een nieuwe proef geeft van het pro
fetisch karakter dezer Brieven, dat wij deze zeven Brieven 
op drieërlei wijze kunnen verdeel en. De eerste verdee
ling, die het meest voor de hand ligt, is, dat de eerste 
drie brieven bij elkander behooren, en de vier anderen te 
samengaan. In de brieven aan Efeze, Smyrna en Perga-
mus komen de woorden: „Wie ooren heeft, die hoore, 
wat de Geest tot de gemeenten zegt," vóór de beloften, 
en worden dus tot de geheele gemeente gericht; terwijl 
toen het gebleken was, dat de gemeente als zoodanig 
zich niet bekeerde, maar veeleer van kwaad tot erger 
voortging, deze woorden in de vier volgende brieven alleen 
gesproken worden tot de weinige getrouwen, aan wie uit
sluitend de beloften worden gegeven. 

Doch behalve deze verdeeling zijn er nog twee andere 
te maken, die door den loop der gebeurtenissen, zooals 
die in deze brieven voorgesteld wordt, worden aangege
ven. Het kwaad in Efeze begonnen, neemt langzamerhand 
toe en bereikt in Thyatire zijn toppunt, zoodat het eind
oordeel over de Roomsche kerk wordt uitgesproken. Daarna 
volgt in Sardis de beschrijving van den dooden toestand 
van het protestantisme, in Filadelfia van de ware gemeente, 
en in Laodicea van het naamchristendom. Naar deze ver
deeling behooren de eerste vier en de laatste drie bij
een ; terwijl ook aan Thyatire een afzonderlijke plaats kan 
worden aangewezen, als openbarende het toppunt der boos
heid , 'twelk dan wordt voorafgegaan door de drie eersten, 
en gevolgd door de drie laatsten. 

De Heer, onze Grod, heeft ons derhalve in deze zeven 
Brieven een profetische beschrijving gegeven van de ge
schiedenis der christelijke kerk op aarde; en zooals ik reeds 
opmerkte, en vanzelf spreekt, omdat al wat de Heer aan 
den mensch heeft toevertrouwd, door den mensen bedor
ven is, een geschiedenis van het verval en den afval der 
gemeente, welke noodzakelijkerwijze door het oordeel moest 
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worden gevolgd. Daarom worden de gemeenten als luch
ters voorgesteld. De gemeente was geroepen als een licht 
te schijnen in de duisternis. In deze wereld neemt zij de 
plaats van een lichtdrager in. Alles is in de duisternis 
gehuld en aan de leugen onderworpen. Zij is het licht, en 
zij is de pilaar en de vastigheid der waarheid. Doch als 
het licht onder de korenmaat wordt gesteld, en de waar
heid wordt verloochend; dan moet zij zich of bekeeren 
of verdwijnen. De Heer kan dit op den duur niet dulden, 
hoe "genadig en groot van geduld Hij ook is. Evenals Hij 
zijn geliefd volk Israël heeft verworpen, zoo zal Hij ook 
de gemeente oordeelen en doen verdwijnen. De takken, 
die tegen de natuur in den olijfboom zijn ingeënt, zullen, 
indien zij in het geloof niet blijven, evengoed worden 
afgehouwen, als zulks met de natuurlijke takken het geval 
is geweest. (Rom. XI.) Maar evenmin als deze verwerping 
van Israël Gods roeping en verkiezing heeft teniet ge
daan, zullen de ontrouw en de afval der gemeente Gods 
raadsbesluiten omtrent het lichaam van Christus kunnen 
veranderen. Zijne roeping en verkiezing zijn onberouwelijk, 
en zijne raadsbesluiten treden in vervulling. De Heer wan
delt in het midden der zeven gouden luchters, en beoor
deelt den toestand der gemeente. Alle dingen komen in 
zijn licht; alle dingen worden door zijn woord blootge
legd; en alle dingen worden naar zijne rechtvaardigheid 
geoordeeld. Doch Hij geeft tevens de beloften voor hen, 
die overwinnen. Hij kent een getrouw overblijfsel. Dit 
overblijfsel ontvangt de heerlijkheid en de heerschappij, 
terwijl de massa der naamchristenen door het zwaard om
gebracht, of uit 's Heeren mond gespuwd worden. Ge
lukkig hij, die den Heer in waarheid toebehoort, die 
waarlijk leeft, die, van het kwaad gescheiden, het woord 
zijner volharding bewaart, en den Bruidegom verwacht 
en te gemoet gaat! 



43 

Jezus, het voorwerp onzer liefde en 
onzer vreugde. 

„ Dien gij, hoewel gij hem niet 
„gezien hebt, lief hebt; in wien gij, hoewel 
„hem thans niet ziende, maar geloovende, 
„u verheugt met een onuitsprekelijke en 
„verheerlijkte vreugde." 1 Petr. I : 8. 

De apostel Petrus richt deze woorden tot geloovigen, 
die hij wel niet allen hoofd voor hoofd had leeren kennen, 
maar van wie hij wist, dat zij in Jezus Christus geloofden, 
en aan veel lijden blootstonden. Merkwaardig is het getui
genis, dat hij hun geeft. „Gij hebt," zegt hij, „Jezus Christus 
lief, hoewel gij Hem niet gezien hebt." Ver van Palestina ver
strooid, hadden zij Jezus Christus niet kunnen zien, toen Hij 
op aarde wandelde, maar zij hadden vernomen, dat Hij een
maal voor de zonden geleden had, de Rechtvaardige voor de 
onrechtvaardigen, om hen tot God te brengen. En op het door 
Christus volbrachte werk vertrouwende, hadden zij de ge
rechtigheid niet langer gezocht uit de werken der wet, en 
waren nu daar gebracht, waar zij, altijd tevergeefs, door 
hun eigen inspanning hadden gehoopt te komen, namelijk 
TOT GOD! In de hemelen werd een heerlijke erfenis be
waard voor hen, en op aarde werden zij bewaard voor de 
erfenis, in het vooruitzicht waarvan zij zich verheugden, 
al gingen zij ook door velerlei beproevingen heen. 

Doch hoe groot en heerlijk ook het tegenwoordige geluk 
en de toekomstige heerlijkheid voor hen mochten zijn, er 
was iets anders, iets hoogers dan dat a l l e s . . . zij hadden 
den Persoon lief, door wien dat tegenwoordige en toe
komstige heil hun verworven was. Het heil waardeerden 
zij; Hem, die dat heil door zijn dood en opstanding voor 
hen verzekerd had, Hem 'hingen zij aan met al de gene
genheden van hun hart. Zeker te zijn van een hemelsche 
erfenis, had veel te beteekenen; maar was toch nog vrij 
gering, vergeleken bij het alles te boven gaande feit, dat 
zij verbonden waren met den Erfgenaam Gods in eigen 
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Persoon; dat de Zoon van God hen eerst had liefgehad, 
zoodat zij niet anders konden dan Hem weder liefhebben. 

Petrus is volkomen van hunne liefde voor den Heer 
overtuigd, zoodat hij niet alleen bij zichzelven aanneemt, 
dat zij Hem liefhebben, maar het hun schrijft als een 
stellig feit, zonder te vreezen dat zij het zullen tegen
spreken, of met schijnredenen van nederigheid wegrede-
neeren. Wat meer is, honderden van hen hebben later, 
onder de vervolgingen die uitbraken, door den marteldood, 
dien zij, soms juichende, ondergingen, het onuitwischbare 
zegel gedrukt op het getuigenis, dat Petrus van hen gaf. 
En ik ben zeker, dat de liefde tot den Heer Jezus, die 
ook thans in de harten der geloovigen woont (al sluimert 
zij, helaas! zoo dikwerf), helder zou opvlammen, indien 
ook nu de vervolging begon, zoodat velen gewillig en blij
moedig den dood voor hunnen Heer zouden sterven. 

Wat blijkt hieruit ? Dat het tot het wezen eens Christens 
behoort den Heer Jezus lief te hebben; dat die liefde niet de 
vrucht is van een trouwen wandel, maar dat zij ontstaat op 
het oogenblik, dat men in Jezus gelooft. Ja, zoo weinig 
is de liefde tot den Heer Jezus het deel van enkele be
voorrechte geloovigen, dat Paulus aan de Korinthiërs 
schrijven kan: „Indien iemand den Heer Jezus Christus 
niet liefheeft, die zij vervloekt." 

Toon mij dus een waar geloovige, en ik zal u zeggen: 
deze heeft den Heer Jezus Christus lief. „Die mij niet 
liefheeft," zegt Jezus zelf, „bewaart mijne woorden niet, 
en het woord, dat gij hoort, is het mijne niet, maar des 
Yaders, die mij gezonden heeft' : En daarna, tot den Vader 
sprekende, zegt Hij van zijne zoo gebrekkige discipelen, 
ja, van Petrus die Hem zou verloochenen: „Zij hebben 
uw woord bewaard. Want de woorden, die Gij mij gegeven 
hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen." 

Zoo is het dan een feit, dat een iegelijk, die gelooft in 
Jezus, Hem ook liefheeft. Het is zoo noodig, dat wij tot zelf
bewustzijn komen van deze liefde, van de behoefte onzes 
harten om Hem aan te kleven, een behoefte zóó groot, dat 
als er iets tusschen Hem en ons hart zich wil indringen, 
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wij rusteloos zijn als zij, die hun middelpunt verloren hebben. 
De geloovige, die nog weinig verstaat van het werk van 
Christus, heeft Hem nochtans lief; en al kan hij niet 
uiteenzetten, waarin zijne veiligheid ligt, ja, al zou hij 
schijnen weg te zinken in de diepte, hij laat Jezus niet los. 

Het komt, helaas! voor, dat wij dingen doen, die met 
de liefde tot Jezus in strijd zijn, en dat is treurig genoeg. 
Het was diep treurig, dat Petrus den Heer verloochende; 
maar als de Heer hem aanziet, gaat hij naar buiten, bit
terlijk weenende; en als daarna de Heer hem aanspreekt 
over zijn zelfvertrouwen, verklaart hij, zelfs met een beroep 
op 's Heeren alwetendheid, dat hij Hem nochtans lief heeft. 
Een vrouw, die haren man waarlijk liefheeft, kan op een 
gegeven oogenblik in strijd met die liefde handelen, maar 
een andere vrouw, die niet de eigen vrouw van den man 
is, kan hem niet als zoodanig liefhebben, al zou zij hem 
nog zooveel goeds doen, en de man weet en gevoelt, dat 
die vrouw, welke hem op dat oogenblik niet goed behan
delde, toch zijne vrouw is, die hem lief heeft gekregen, 
omdat hij haar eerst liefhad, en de andere niet. 

Schenke God ons genade om onze liefde tot den Heer 
altijd meer te openbaren, en hoe langer zoo minder dat
gene te doen, hetwelk met die liefde niet strookt. Zijn 
wij echter Christenen, dan hebben wij Hem lief, en het 
is juist hierin, dat de sterkste drijfveer ligt om te ver
mijden, wat Hem bedroeft. Wij hebben Hem lief, maar 
het is een oefening om ons gedrag steeds meer door de 
liefde tot Hem te laten bepalen. Morgen weten wij mis
schien, wat wij heden nog niet wisten, dat dit of dat 
Hem toch eigenlijk niet welgevallig is. Zooals de getrouwde 
vrouw bezorgd is over de dingen der wereld, hoe zij den 
man zal behagen, zoo hebben wij bezorgd te zijn over 
alle dingen, hoe wij daarin den Heer zullen behagen. 

Wij hebben Jezus lief, al hebben wij Hem niet gezien. 
Hij is ons, als gekruisigd, voor oogen geschilderd; en zijn 
beeld heeft zich diep in onze ziel afgedrukt. De werke
lijkheid van wat Hij voor ons deed en ons verwierf ge
nieten wij dagelijks, en Hij leeft in onze harten als het 
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voorwerp, met den Vader, van onze innigste liefde. Wij 
hebben Hem echter met onze lichamelijke oogen niet 
gezien, zooals Hij in dienstknechtsgestalte hier eenmaal 
vertoefde, en als offer voor ons aan het kruis werd ge
slacht. Evenmin zien wij Hem thans, zooals Hij, verheer
lijkt, aan de rechterhand des Vaders gezeten is, maar 
gelijk wij in God gelooven, zonder dien God ooit te hebben 
aanschouwd, gelooven wij ook in Hem, dat wil zeggen: 
het oog des geloofs vindt Hem daarboven in den troon 
van God, zijnen Vader. In dien zin zien wij Jezus, en zien 
wij Hem, gekroond met heerlijkheid en eer. (Hebr. I I : 9.) 

Als de verheerlijkte, als de gekroonde nu verheugen wij 
ons in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte 
vreugde. Het is niet als de gekroonde, dat wij Hem lief 
hebben gekregen. Integendeel, wij hebben Hem lief ge
kregen, zooals Hij voor ons zichzelven vernietigd en zijne 
heerlijkheid afgelegd heeft, en gehoorzaam was tot in den 
kruisdood. Want door deze overgave van zichzelven aan 
het kruis, en niet door zijn beklimmen van den troon, 
heeft Hij bewezen, dat Hij ons liefhad, en is onze liefde 
tot Hem opgewekt geworden. Het is niet: Christus heeft 
de gemeente liefgehad, en zichzelven op den troon ge
plaatst, maar Christus heeft de gemeente liefgehad, en zich
zelven voor haar overgegeven. Kiet de troon van Christus, 
maar zijn kruis, was de sleutel, waarmee ons hart voor Hem 
geopend is geworden. Heeft Hij-zelf niet gezegd: „Als ik van 
de aarde verhoogd zal zijn (aan het kruis), zal ik allen tot mij 
trekken ?" En niet alleen voor ons, maar ook voor den Vader 
zelf, ja voor de engelen Gods is het kruis van Christus 
het schoonste van alles, 'twelk zelfs den glans van zijnen 
troon te boven gaat. Wordt Hij niet in den hemel (zie 
Openb. V.) gehuldigd als het geslachte Lam; en zal niet 
voor dat geslachte Lam alle knie zich buigen en alle tong 
zijne heerschappij uitroepen? Overtreft niet de zedelijke 
heerlijkheid, aan het kruis geopenbaard, de uitwendige 
heerlijkheid, waarmee de troon schittert? In elk geval is het 
niet om zijne glansrijke Majesteit, dat wij Jezus liefheb
ben; wij hebben Hem lief, omdat Hij aan het vloekhout 
onze zonden droeg, en ons zoo den weg baande tot God. 

Thans echter verheugen wij ons, dat Hij, Wien altijd 
alle eere toekwam, maar die om onzentwil in oneere ge
komen was, met heerlijkheid en eer gekroond is in den 
hemel. Al hebben wij hem daarom niet lief, wij verheugen 
ons nochtans in Hem, nu Hij ontvangen heeft wat Hem 
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zoo rechtvaardig toekomt: den hoogsten naam, de hoogste 
plaats, de hoogste eer, de hulde der aanbidding van hemel 
en aarde. Ons hart zou niet bevredigd zijn, indien zijn 
smaadheid niet werd verwisseld met de treffelijkste heer
lijkheid. Nu wij weten, dat dit werkelijk geschied is, is 
onze vreugde groot, ja, wij verheugen ons in Hem met 
een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Onze vreugde 
is niet alleen onuitsprekelijk, dat wil zeggen: niet door 
woorden te beschrijven; doch zij is een verheerlijkte 
vreugde. Niet een vreugde, zooals wij die ook kunnen 
gevoelen, wanneer een natuurlijk voorrecht, een stoffelijke 
zegening ons te beurt valt; maar een vreugde, gewerkt 
door den Heiligen Geest, die ons de heerlijkheden van 
den Heer Jezus Christus heeft leeren kennen en waar
deeren, en die ons ook heeft te verstaan gegeven, dat wij 
met Hem, als den verheerlijkte daarboven, verbonden zijn. 

Welk een genade, dat Petrus dit van de verstrooide 
geloovigen, en ook van ons, zeggen kan: Jezus Chris
tus als de gekruisigde is het voorwerp van uwe liefde; 
en als de verheerlijkte is Hij het voorwerp van uwe 
vreugde. Hij kan dit zeggen, wijl hij de geloovigen be
schouwt, niet in de zwakheid of de verkeerdheid, waarin 
zij zich kunnen openbaren, maar volgens het ideaal, dat 
is het volmaakte beeld, 'twelk zij moeten voorstellen. De 
verstrooiden, aan wie hij schreef, zullen, daar ben ik 
zeker van, toen zij dit lazen, in hun hart „Amen" daarop 
hebben gezegd, al moesten zij daarna de oogen neerslaan 
over sommige dingen, die zij te veroordeelen hadden. En 
hoe staat het met ons? Als wij werkelijk geloovigen zijn, 
zullen ook wij instemmen met de teekening, die Petrus 
van ons gaf, en gaarne erkennen, dat de liefde van Chris
tus, in zijn overgave bewezen, ook bij ons liefde gewekt 
heeft; en dat de heerlijkheid vim Christus, waarmede Hij 
in den troon bekleed is, ons met vreugde vervult. Doch 
gevoelen wij niet tegelijkertijd, dat, juist wijl dat zoo bij 
ons is, onze levenspraktijk nog veel te weinig daarmede 
harmonieert? Grelijk een vrouw, die haren man liefheeft, 
toch veel te weinig bezorgd kan zijn om hem te behagen, 
zoo kunnen wij zijn, ja wij zijn werkelijk, teweinig be
zorgd, hoe wij den Heere welbehagelijk zullen wandelen. 

„Beproevende wat den Heer welbehagelijk zij" zegt 
Paulus tot de Efeziërs, dat wil zeggen: onderzoekende, 
wat toch wel voor den Heer aangenaam zou wezen. Juist 
omdat de geloovige in de Schrift geen verzameling van 
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wetsartikelen bezit, maar slechts hoofdbepalingen, waaraan 
hij zijnen wandel toetsen kan, is er voor hem overvloedige 
gelegenheid om, door den Geest, die in hem woont, hon
derd dingen te doen, die niet zijn voorgeschreven, maar 
die nochtans den Heere welgevallig zijn. Dat Maria van 
Bethanië den Heer zalfde, was niet volgens een voorschrift; 
dat Maria van Magdala den Heer zocht bij het graf, ge
schiedde niet naar een wetsartikel, maar beide gevallen 
toonden een hart, dat vol was van liefde voor Hem. Zij 
hadden beproefd wat den Heere welbehagelijk was, niet 
door veel overlegging, maar instinctmatig. De ware liefde 
vindt altijd het juiste middel, want hare voelhorens zijn zeer 
fijn, en niets is zoo vindingrijk als werkelijke liefde. 

Hoe wonderbaar groot is ons voorrecht boven de lieden 
der wereld, die het voorwerp hunner liefde en hunner 
vreugde altijd slechts onder de zon kunnen vinden; ter
wijl Hij, die onze liefde heeft, en onze vreugde uitmaakt, 
niemand minder is dan de in den hemel verheerlijkte 
Zoon van Gk>d! Welk een wijding geeft dit aan onze liefde 
en aan onze vreugde! In die liefde kunnen wij nooit zóó 
ver gaan, dat wij ons hebben te schamen. Aan die vreugde 
kunnen wij ons nooit overgeven zóó, dat wij er ijdel door 
worden. Hoe sterker deze liefde en hoe levendiger deze 
vreugde, des te hemelschgezinder is onze handel en wandel. 
Want het kan niet anders, of wij verlangen om Hem te 
zien, dien wij liefhebben, al zagen wij Hem nooit; en wij 
smachten naar het oogenblik, dat ons brengen zal, waar 
Hij is, die onze vreugde uitmaakt, al is Hij nog niet in 
heerlijkheid geopenbaard. En dat verlangen wordt vervuld, 
ja, Hij heeft zelf gezegd, dat Hij „haastelijk" komt. Want 
ook hierin is Hij de eerste. Van Hem is het uitgegaan 
dat verlangen naar vereeniging, naar persoonlijke en zicht
bare ontmoeting, naar dat eeuwig samenwonen in het 
Huis des Vaders, naar dat samenheerschen over deze 
aarde. Ware het uitgegaan van ons, het zou aanmatiging 
geweest zijn en een hoovaardige neiging om ons te ver
heffen naar de hoogte, die Hij inneemt. Nu is het een 
nederbuigen van Hem tot ons, een nederkomen eerst tot 
de diepte, waar wij in verzonken lagen, om daarna ons 
op te heffen tot de verhevenheid, die Hem, als loon op 
zijnen arbeid, is ingeruimd. 

Hoor, daar klinkt zijne stem: „Ja, ik kom haastelijk." 
Luister, daar klinkt het antwoord: „Amen,kom Heer, Jezus!" 
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Het verlaten der eerste liefde. 
(Openb. 1:1—7.) 

De profetische geschiedenis der christelijke kerk op 
aarde, door den Heer ons gegeven in de Brieven aan de 
zeven gemeenten in Klein-Azië, is een geschiedenis van 
het verval en den afval der gemeente, welke noodzake
lijkerwijze door het oordeel over de gemeente moet wor
den gevolgd. Dit verval is heel in het klein begonnen, 
slechts merkbaar voor het oog des Heeren, nam, daar 
de gemeente zich niet bekeerde, langzamerhand toe, om 
te eindigen in openbare goddeloosheid, afgoderij en on
geloof. Van het hart zijn de uitgangen des levens. Dit is 
waar in het leven van een ieder onzer, en dit wordt ook 
bewaarheid in de geschiedenis der kerk. Is ons hart in 
gemeenschap met God, en hangen wij met vurige liefde 
aan Jezus, dan zal de wandel daarvan de heerlijke ge
tuigenis dragen; terwijl daarentegen, als de liefde ver
koeld , en het hart van den Heer afgeweken is, de voeten 
weldra van den rechten weg zullen afwijken, en de wereld 
en de zonde de overhand verkrijgen. 

Een klein begin heeft groote gevolgen. In Gods ge
schiedenis der christelijke kerk wordt ons dit duidelijk 
aangetoond. De gemeente te Efeze, die in de dagen van 
Paulus in zulk een goeden, voortreffelijken geestelijken 
toestand zich bevond, dat Paulus haar een briefschrijven 
kon, waarin hij Gods raadsbesluiten in Christus, vóór de 
grondlegging der wereld genomen, kon mededeelen, en 
het verheven standpunt der gemeente als het lichaam van 
den verheerlijkten Christus kon openbaren, was aan het 
einde der apostolische eeuw, in de dagen van den Apostel 
Johannes, toen God hem op het eiland Patmos de Open
baring van Jezus Christus schonk, uitwendig nog wel in 
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een gunstigen toestand, maar had yoor het oog en het 
hart van den Heer Jezus verloren, wat Hem met vreugde 
vervullen kon. 

Waren wij in dien tijd in de gemeente te Efeze ge
komen , wij zouden niets anders hebben kunnen doen dan 
ons verblijden over al de heerlijke dingen, welke wij daar 
zouden hebben aangetroffen. De beschrijving,' welke de 
Heer zelf van het leven en den wandel der gemeente 
geeft, laat niets te wenschen over, zoodat wij geneigd zijn 
uit te roepen: Wat kan er meer verlangd worden! Hij 
zegt: „Ik weet uwe werken, en uwen arbeid, en uwe 
volharding, en dat gij de boozen niet kunt verdragen; 
en gij hebt beproefd degenen, die zeggen, dat zij apostelen 
zijn, en het niet zijn, en hebt hen leugenaars bevonden; 
en gij hebt volharding, en gij hebt verdragen om mijns 
naams wil, en zijt niet moede geworden." Welk een lof-
tuiging! Uitwendig was alles in orde. Zooals het in Paulus' 
dagen was, zoo was het nog. Hoe wel te moede zou het 
ons daar geweest zijn, en hoe heerlijk zou het wezen, 
als het overal onder de geloovigen zóó stond. En toch — 
hoe schoon en goed alles uitwendig zich ook voordeed, 
zoodat er geen enkele vermaning omtrent den wandel 
behoefde gegeven te worden — voor het hart van Jezus 
ontbrak datgeen, wat de ware geur en aantrekkelijkheid 
aan deze goede werken verleende. De eerste liefde was 
verlaten; de aanhankelijkheid aan Jezus' persoon was 
verdwenen; alles was wel zooals voorheen, maar de be
weegredenen en drijfveeren waren veranderd. 

Dit kon de Heer alleen bemerken en gevoelen. Hij 
bemint zijne gemeente met een liefde sterker dan de dood. 
Hij gaf zich voor haar over in het lijden, aan den toorn 
van God, aan het oordeel over onze zonden, aan den 
dood, die de bezolding der zonde is. Hij vereenigde 
haar met zich in de opstanding en de heerlijkheid. Hij 
leidt haar met onveranderlijke liefde en onwrikbare trouw 
langs het moeitevolle en gevaarlijke pad dezer woestijn, 
om haar straks in te voeren in de voor haar bereide 
woning in het Vaderhuis, waar Hij voor haar bidt, haar 
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vertegenwoordigt, haar den Vader voorstelt, en haar met 
vurig verlangen wacht als deelgenoote zijner heerlijkheid 
en vreugde. Die liefde beantwoord te zien is de begeerte 
en de blijdschap zijner ziel. Hij had zich in hare liefde 
tot Hem, in hare aanhankelijkheid aan zijnen Persoon 
vele jaren lang kunnen verheugen; maar, helaas! dit was 
langzamerhand veranderd. Haar hart klopte niet meer zoo 
vurig voor Hem. Hij was voor haar niet meer alles. An
dere dingen en personen trokken haar aan. Al waren de 
werken dezelfde, de arbeid even vlijtig, de volharding 
even sterk gebleven, wat baatte Hem dit, nu het hart 
niet meer onverdeeld Hem toebehoorde, en de genegen
heden niet meer alleen op zijn persoon gevestigd waren. 
Klagend moest Hij zeggen: „Maar ik heb tegen u , dat 
gij uwe eerste liefde hebt verlaten." 

De eerste liefde, dat is geenszins de eerste vreugde. 
Een ziel, die met haren verloren, schuldigen toestand 
tot Jezus hare toevlucht genomen, en bij Hem rust en 
vrede, vergeving en eeuwig leven gevonden heeft, ver
heugt zich onuitsprekelijk. De last der zonden is wegge
nomen ; het verontrust geweten is gerustgesteld; de vrees 
voor den dood en het oordeel is verdwenen. Zij gevoelt 
zich in een nieuwe sfeer; zij smaakt een ongekend genot; 
zij springt op van vreugde. Doch dit blijft niet zoo. Ka, 
eenigen tijd nemen de vreugde en het genot een ander 
karakter aan. De opgewondenheid, die er meestal mede 
gepaard gaat, verdwijnt. Men wordt kalmer en rustiger. 
Daarom echter niet minder gelukkig, indien men ten 
minste bij den Heer blijft en in zijne wegen wandelt. 
Velen kunnen zich dit niet begrijpen, en menigeen denkt, 
dat hij de eerste liefde verlaten heeft, omdat de eerste 
vreugde verminderd is. Dit is evenwel een verkeerde ge
dachte. Nemen wij het voorbeeld, 'twelk de Apostel ge
bruikt, om ons de liefde van Christus tot zijne gemeente 
en de gehechtheid van de gemeente aan Christus voor te 
stellen. Wat is de eerste liefde van een vrouw tot haar 
man? Is dat de vreugde, die zij smaakt, omdat zij met 
hem, aan wien zij zich overgaf, verbonden werd? Wel 
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neen! zult gij zeggen; die eerste vreugde kan niet blijven; 
wat in den beginne ongewoon en nieuw was, verliest de 
nieuwheid en wordt gewoonte. Maar is daarom nu de 
eerste liefde verdwenen? Stellig niet. Want de eerste 
liefde is de gehechtheid aan den persoon, dien zij boven 
alle anderen verkoren heeft; aan wien zij zich geheel 
heeft toevertrouwd, in wien zij gevonden heeft, wat haar 
hart bekoort en aantrekt. "Welnu, zoo is het met Christus. 
De gehechtheid aan zijn persoon, die ons doet uitroepen: 
„Tot wien zullen wij heengaan, gij hebt de woorden des 
eeuwigen levens?" die ons leert alle dingen schade en 
drek te achten bij de uitnemendheid der kennis van Hem, 
dien onze ziel bemint, zie, dat is de eerste liefde. Men 
vindt in Hem zijn alles. Hij alleen is heerlijk en begeerlijk 
voor het hart. Als den schoonste der menschenkinderen 
bewondert men Hem. Niet slechts om hetgeen Hij deed 
en geeft, heeft men Hem lief, maar bovenal om hetgeen 
Hij is. Omdat Hij in zijne onvergelijkelijke schoonheid, 
onovertrefbare liefde, onwankelbare trouw de ziel aan
trekt , heeft de wereld en wat in de wereld is, alle waarde 
verloren. „Wien heb ik nevens IT in den hemel? nevens 
U lust mij niets op de aarde!" roept zij in verrukking uit. 

Treffende voorbeelden dezer eerste liefde vinden wij in 
de Schrift. Maria van Bethanië zit aan Jezus' voeten naar 
zijne redenen te luisteren, stort aan Jezus' hart haar be
droefd gemoed uit, en buigt zich aan Jezus' voeten neer 
om den balsem harer vereering over Hem uit te storten, 
en do feestzaal met den geur harer dienende liefde te 
vervullen. — Maria van Magdala, door den Heiland van 
de macht des duivels verlost, kan de grafstede haars be
minden Meesters niet verlaten, gelijk de discipelen Jo-
hannes en Petrus deden, vóórdat zij Hem, dien zij zoo 
vurig beminde, had wedergevonden. — Paulus, die den 
verheerlijkten Heer op Damaskus' heirweg had aanschouwd, 
achtte zijn geheele leven door alle dingen, op welke hij 
zich naar het vleesch beroemen kon, voor schade en drek 
bij de uitnemendheid zijner kennis, en verheugde zich in 
zijn bezit nog evenzeer, toen hij als een oud man in de 
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gevangenis te Eome vertoefde, als toen hij Hem als den 
Zone Gods predikte in de synagoge te Damaskus. 

Deze eerste liefde bij de zijnen te vinden, was een ware 
verkwikking voor het hart van Jezus. Zij heeft het goede 
deel gekozen, dat niet van haar zal worden weggenomen, 
zegt Hij van Maria van Bethanie, toen Martha haar be
rispte. De droefheid harer ziel, die zij aan zijne borst 
uitstortte, bracht de tranen in zijne oogen. Hare liefde
volle toewijding aan zijn persoon, door de koele berekening 
der discipelen afgekeurd, nam Hij in bescherming met het 
heerlijke woord: zij heeft een goed werk aan mij verricht. 
Maria Magdalena wordt verwaardigd het'eerst van allen 
den opgestanen Heer te aanschouwen, en ontvangt van 
Hem de heerlijke boodschap, dat de God en Vader van 
Jezus Christus de God en Vader der geloovigen geworden 
was. En Paulus wordt opgetrokken in den derden hemel, 
om daar onuitsprekelijke woorden te hooren, en ontvangt 
meermalen een bezoek van den Heer der heerlijkheid, om 
hem te troosten in zijn leed en te bemoedigen in zijn 
moeitevollen arbeid. 

Geen wonder dus, dat de Heer bedroefd was over het 
verlaten der eerste liefde door zijne gemeente. Al zou een 
vrouw ook al haar plichten getrouw blijven vervullen, ja 
zelfs in plichtsbetrachting toenemen, welk genot zou dit 
geven aan haar man, indien hij moet bemerken, dat de 
liefde tot zijn persoon bij haar was verkoeld, en de ware 
drijfveer, die aan hare plichtsbetrachting den weiriekenden 
geur verleende, ontbrak. Wie waarlijk liefde heeft, ver
langt er naar, die liefde beantwoord te zien. En wie be
mint vuriger dan Jezus? Zijne liefde is onveran
derlijk en eeuwig. Zij trotseerde dood en oordeel, en zij 
bewaart en zegent ons, niettegenstaande al onze afdwa
lingen en tekortkomingen. Zou Hij dan niet naar weder
liefde bij ons uitzien? en zou het geen vreugde zijn voor 
zijn hart, als Hij die wederliefde vindt? O, voorzeker! 
Want al kan onze liefde nooit op waardige wijze aan zijne 
liefde beantwoorden, daar zijne liefde alles overtreft, wat 
ooit, zelfs in den hemel, bij ons kan gevonden worden, 
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zoo kan onze liefde toch oprecht en onverdeeld zijn, zonder 
een ander voorwerp van genegenheid boven Hem te ken
nen of te stellen. Smartelijk moet het dus voor Hem zijn, 
als Hij gewaar wordt, dat deze ware genegenheid, deze 
gehechtheid aan zijn persoon vermindert en verdwijnt. En 
in den brief aan de gemeente te Efeze spreekt Hij deze 
zijne droefheid uit. 

Wel prijst de Heer nog wat er te prijzen is, maar Hij 
doet het in zulke bewoordingen, dat blijkt, welke treurige 
gevolgen het verlaten der eerste liefde reeds gehad heeft. 
Vergelijk hetgeen Paulus zegt tot de Thessalonikers met 
wat de Heer hier zegt van de Efeziërs. Paulus schrijft, 
dat hij zonder ophouden gedachtig is aan hun werk des 
geloofs, aan hunnen arbeid der liefde en aan hunne vol
harding der hoop, terwijl de Heer van de gemeente te 
Efeze wel hunne werken, hunnen arbeid en hunne vol
harding prijst, maar niet getuigen kan, dat dezen het 
geloof, de liefde en de hoop tot drijfveer en beweegreden 
hadden. Hoe goed alles uitwendig ook nog werd gedaan, 
er ontbrak datgeen aan, wat voor zijn hart die werken, dien 
arbeid en die volharding welbehagelijk en liefelijk maakte. 

Doch ook in een ander opzicht had het verlaten der 
eerste liefde treurige gevolgen gehad. Het booze was in 
het midden der gemeente ingedrongen. Er waren in haar 
midden de zoodanigen, die zeiden, dat zij apostelen waren, 
doch het niet waren. De Mcolaïeten, die ten opzichte van 
het kwaad zeer toegevend waren, en met een beroep op 
de genade de zonde duldden, en derhalve Christus tot een 
dienstknecht der zonde maakten, bevonden zich in haar 
midden. Wel konden de Efeziërs de boozen niet verdragen; 
wel hadden zij die valsche apostelen leugenaars bevonden; 
wel haatten zij de werken der Mcolaïeten; en dit was 
zeker zeer prijzenswaardig; doch dit neemt niet weg, dat 
het kwaad in hun midden aanwezig was en geduld werd; 
en dit was zeer zeker een gevolg van het verlaten der 
eerste liefde. Waar de liefde tot Christus verkoelt, daar 
komt verachtering in de genade en verslapping in de 
handhaving van de eer des Heeren. 
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Belangrijk is het op te merken, dat de natuurlijke, de 
normale toestand der gemeente is de volle openbaring van 
het goede te midden van het kwaad; zij moet door de 
kracht van God een schitterend getuigenis geven van het
geen goed is. De gemeente behoort geenszins de plaats te 
zijn, waar goed en kwaad met elkaar strijd voeren; maar 
zij moet in zulk een staat verkeeren, dat zij de openbaring 
van het goede is te midden van het kwaad. Stroomen 
des levenden waters moeten uit haren buik vloeien. „De 
G-eest en de bruid roepen: kom! En die het hoort, zegge: 
kom! En die dorst heeft, kome, die wil, neme het water 
des levens om niet!" Ziedaar haar heerlijke roeping en 
haar onwaardeerbaar voorrecht! 

De gemeente te Efeze had hare eerste liefde verlaten. 
De Heer zegt haar dit, en roept haar op zich te bekeeren. 
„Gedenk dan, waarvan gij afgevallen zijt, en bekeer u, 
en doe de eerste werken." Zoo zij tot hare eerste liefde 
terugkeerde, dan zouden ook de eerste werken weder aan
wezig zijn, want dan zouden die werken niet slechts uit 
plichtgevoel, maar uit toewijding des harten aan Hem 
verricht worden. Zoo gij u evenwel niet bekeert, dan „kom 
ik tot u, en zal uwen luchter van zijne plaats wegnemen." 
Hij, die de zeven sterren in zijne rechterhand houdt, die 
in het midden der zeven gouden luchters wandelt, om 
alles te beoordeelen en naar zijne gedachten aan het licht 
te stellen, zal den luchter van zijne plaats wegnemen, indien 
zij niet naar zijne vermaning luistert, zoodat de gemeente 
ophouden zou de drager van het licht in deze duistere 
wereld te zijn. 

Wij weten, dat de gemeente als zoodanig, zich, helaas! 
niet heeft bekeerd, maar integendeel steeds verder van 
den Heer is afgeweken, en daarom het oordeel des Heeren 
haar wacht. Doch hoewel dit zóó is, zoo kunnen nochtans 
sommigen naar Jezus' stem luisteren, en dan tot de over
winnaars behooren. „Wie ooren heeft, die hoore, wat de 
Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, dien zal ik 
te eten geven van den boom des levens, die in het paradijs 
Gods is." 
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In eiken brief komt voor: „wie overwint," en dit slaat 
in eiken brief op het oordeelen en verlaten van den toestand, 
waarin de gemeente als geheel zich bevindt. De overwinnaars 
hier zijn dus degenen, die in de eerste liefde gebleven, 
of tot de eerste liefde teruggekeerd zijn. Hun wordt be
loofd, dat zij te eten zullen krijgen van den boom des 
levens, die in het paradijs G-ods is. Dit is niet het paradijs, 
waar God den mensch bezocht om te zien, wat hij deed, 
en waar Hij hem zou laten wonen, indien hij wel deed, 
doch waaruit Hij hem verdrijven zou, indien hij kwaad 
deed; maar het is het paradijs, 'twelk* God gemaakt heeft 
voor zijnen Zoon, en waarin Hij allen zal opnemen, die 
in dien Zoon gelooven. Welk een onderscheid tusschen 
het paradijs des menschen, in hetwelk de Heere God kwam, 
en waar Hij de zonde vond, en uit hetwelk Hij bijgevolg 
den mensch verdreef, en het paradijs Gods, in hetwelk de 
mensch, tengevolge van de volbrachte verlossing, wordt 
ingeleid om het nimmermeer te verlaten! 

In het paradijs van God bevinden zich geen twee hoo
rnen; de boom der kennis des goeds en des kwaads is er 
niet; wij hebben daarvan genoeg gehad. Er is slechts één 
boom, de boom des levens, de eenige volmaakte bron des 
onvergankelijken levens in God, aan welken wij deel
hebben, niet op grond van onze verantwoordelijkheid, 
maar op grond van de verlossing, welke God zelf vol
bracht heeft naar zijne eeuwige raadsbesluiten en gedach
ten. Heerlijke belofte! Is Christus ons eenig en algenoeg-
zaam voorwerp, waaraan wij met al de liefde onzer ziel 
verkleefd zijn, dan zal ons eeuwig deel zijn, ons te ver
zadigen aan Hem, die het leven i s , dat eeuwige leven, 
'twelk bij den Vader was en ons geopenbaard is. 

Geve de Heer ons, geliefde broeders, tot deze over
winnaars te behooren! Waar de gemeente hare eerste 
liefde verlaten heeft, laat een iegelijk onzer Hem aan
hangen met een oprecht en onverdeeld hart. Mochten wij 
tot onze schaamte en droefheid moeten belijden, dat onze 
liefde verkoeld en onze genegenheid tot Hem verminderd 
is, o keeren wij terug, belijden wij onze zonde, verwerpen 
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wij al wat ons hindert en in den weg staat, en hechten 
wij ons opnieuw aan Hem, Dien wij liefhebben, omdat 
Hij ons eerst heeft liefgehad. En bleven wij in zijne liefde, 
o laat er geen verkoeling intreden, richten wij steeds ons 
oog op Hem, den schoonste onder de menschenkinderen, 
die het eeuwig welbehagen is van God, zijnen Vader en 
het voorwerp van der engelen vreugde en vereering! Wat 
ook om ons heen gebeure, hoe groot het verval der ge
meente ook zij; laat ons niet met den stroom medegesleept 
worden, maar roeien wij vol geestelijke energie, door de 
kracht onzes Gods, tegen den stroom op, en wij zullen 
de overwinning behalen. 

Het boek der ervaring. 
Voordrachten over den Brief aan de Filippiërs door J. N. DAEBY. 

H o o f d s t u k I. 

In den Brief aan de Efeziërs, evenals in dien aan de 
Kolossers, wijst God ons aan, welke de plaats is, die wij 
met Christus innemen; in den Brief aan de Filippiërs 
daarentegen vinden wij de beschrijving van den wan
del des Christens in deze wereld. Het gaat in dezen 
Brief niet om de leer, maar wij zien er den geloovige 
in de kracht van den Geest Gods „zich uitstrekken naar 
den prijs der hemelsche roeping"; want het ware kenmerk 
eens Christens is, dat hij den wedloop in de kracht des 
Geestes ten einde brengt. Vandaar dat er in dezen Brief 
niet over de zonde gesproken wordt; het woord „zonde" 
komt er zelfs geen enkele maal in voor. Ook vinden wij 
hier van strijd in den eigenlijken zin des woords geen 
gewag gemaakt. Met alsof hij, die in den wedloop loopt, 
Ö«n prijs reeds gekregen heeft, maar hij doet één ding: 
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hij jaagt naar den prijs der hemelsche roeping in de kracht 
van den G-eest Gods. Hij heeft dien prijs nog niet gegrepen, 
maar hij jaagt er naar, of hij dien ook grijpen mocht. 
Hij is boven alles verheven, wat in hemzelven en in de 
wereld is, ja verheven boven alle omstandigheden. 

De Brief aan de Filippiërs is de brief der ervaring, 
maar een ervaring naar de maat van de kracht van Gods 
Geest. "Wij leeren hier, dat, ofschoon wij gebreken hebben, 
het nochtans mogelijk is, door de kracht des Geestes te 
wandelen — niet alsof het booze vleesch veranderd is , 
of er aan de gedachte mag toegegeven worden, dat het 
doel reeds bereikt is (want hier beneden is geen vol
maaktheid), maar dat het mogelijk is zóó te handelen, 
dat alles in overeenstemming is met onze roeping; en 
die roeping is: met Christus te zijn in de heerlijkheid. 

Aan het streven naar een trapsgewijzen vooruitgang in 
de wereld wordt niet gedacht; de Christen, gelijk ik reeds 
zeide, wordt hier beschouwd als verheven boven de om
standigheden, wederwaardigheden en moeielijkheden in 
deze wereld; hij ziet zijn weg liggen boven dit alles. 

Het aanwezig zijn van een weg voor ons bewijst, dat 
wij het oord, waar God den mensch geplaatst had, ver
laten hebben; de weg toont ons, dat wij niet te huis zijn. 
Het is gezegend, dat er in de woestijn een weg voor ons 
is, en deze weg is, wat vanzelf spreekt: Christus. Voor 
Adam was geen weg noodig; hij had rustig in Edens 
hof kunnen blijven, indien hij God gehoorzaamd had. 
Doch wij hebben Egypte verlaten, en zijn nog niet 
in Kanaan aangekomen, en jagen er naar dit doel te 
bereiken. Ontelbare moeielijkheden komen op den weg 
voor; het eenige, wat wij evenwel te doen hebben, is te 
loopen. Bij elke schrede winnen wij meer van Christus. 
Van een lamp, die aan het einde van een langen weg 
brandt, ontvangen wij steeds meer licht, naarmate wij 
haar dichter naderen; de lamp zelve hebben wij niet 
bereikt, maar wel komen wij met elke schrede meer in 
haar licht. Wij zijn van de heerschappij van het eigen 
ik bevrijd, en worden door een beginsel geleid, 'twelk 
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boven de omstandigheden verheven is, zoodat deze, of
schoon wij er niet gevoelloos voor zijn, geen invloed op 
ons uitoefenen. 

„Ik dank mijnen God, telkens als ik mij uwer her
inner, altijd in elk mijner gebeden voor u allen met blijd
schap het gebed doende, over uwe gemeenschap aan het 
evangelie van den eersten dag af tot nu toe." (vs. 3.) 
De Filippiërs hadden met belangstelling deelgenomen 
aan het evangelie, en getoond, dat zij de liefde in be
oefening brachten. Onophoudelijk bad de Apostel voor hen 
allen. Zoo dikwijls hij bad, dacht hij aan hen. Hij droeg 
de gemeente Gods op zijn hart, en evenzoo ieder heilige. 
Hij dacht aan al het goede, wat bij hen gevonden werd, 
en dankte er God voor. "Welk een belang stelde hij in 
de heiligen! Steeds waren zijne gedachten met hen bezig. 
Zelfs tot de Korinthiërs zegt hij : „Ik dank mijnen God 
te allen tijd over u." (1 Kor. 1: 4.) 

Waar Christus aan denkt, daaraan moeten wij ook 
denken. Indien Christus mijn leven is , en Hij door den 
Heiligen Geest de bron mijner gedachten is, zal ik over 
alle dingen denken zooals Hij. Ik heb mij in de om
standigheden zóó te gedragen als Christus het doen zou. 
Dat is het christelijk leven. Het is nimmer noodzaak voor 
ons, op eenigerlei wijze iets kwaads te doen; nooit nood
zaak in eenige zaak naar het vleesch te handelen; want 
ofschoon het vleesch in mij is, waarom zou ik mijne ge
dachten door het vleesch laten leiden? Ik zal het zeker 
niet doen, als Christus mijn hart vervult, want dan is 
Hij het, die mij de gedachten influistert. 

Indien de gezindheid en de gedachten van Christus de 
mijne geworden zijn, zal ik het niet kunnen verdragen, 
dat er bij de heiligen iets kwaads gevonden wordt; ik 
wensch hen aan Christus gelijkvormig te zien. Christus 
werkt in de harten der heiligen — „opdat Hij hen hei
ligde, hen reinigende door de wassching des waters door 
het woord;" — (Efez. V : 26.) — en het betaamt mij 
met Hem in denzelfden geest te wandelen; doch dit kan 
ik alleen dan doen, wanneer bij mij zei ven alles in orde 
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is. Christus geeft zichzelven allereerst voor de zijnen 
over, en dan is Hij bezig hen te reinigen en hen zóó 
voor zich te stellen, gelijk Hij hen hebben wil. Dit moeten 
ook onze harten begeeren te doen door voor anderen te 
bidden. De kracht daartoe is overvloedig aanwezig, of
schoon de toestand, waarin de gemeente thans zich bevindt, 
veel lager is. Evenwel kan de Heer zijne genade thans even
goed ten toon spreiden, als in de heerlijkste dagen des 
Apostels. In den tijd, toen men David najoeg „als een veld
hoen op de bergen", was er meer reden tot blijdschap dan 
te midden van al de heerlijkheid van Salomo; want in 
de dagen van het lijden van David was de kracht des ge-
loofs aanwezig. Wij moeten met alle heiligen „ten volle 
begrijpen." (Efez. 111:18.) Wij verkleinen den zegen, 
waarmede wij gezegend zijn, indien wij niet allen daarin 
opnemen. Wij zijn door Christus daartoe bekwaam ge
maakt. De voorbede voor de heiligen maakt hem, die 
.voor hen bidt, bekwaam al het goede te zien, wat bij 
hen gevonden wordt. Dit bewijzen ons de Brieven, behalve 
die aan de Gralatiërs, waarin de Apostel niets prijzens
waardigs opnoemt. In dien Brief toch wijst hij van het 
begin af op het kwaad, omdat de G-alatiërs zich van den 
grondslag des Christendoms afwendden. 

Indien wij meer voor de heiligen baden, zouden wij 
meer blijdschap over hen hebben, en niet ontmoedigd zijn, 
als wij aan hun toestand denken. Het is altijd af te keu
ren, als wij ten opzichte der heiligen den moed verliezen, 
hoewel het zijn kan, dat wij in het geval komen van 
den profeet Jeremia, tot wien de Heer zeide : „Bid niet 
voor dit volk." (Hoofdst. V I I : 16.) De Heer is steeds 
tegenwoordig, en zijne liefde zal nooit ophouden; wij 
kunnen daarom met vreugde, troost en moed op haar 
rekenen. Zelfs nadat de Apostel tot de Galatiërs gezegd 
had: „Want ik ben in verlegenheid over u , " voegt hij 
er aan toe, omdat hij zijn oog dadelijk op Christus richtte: 
„Ik vertrouw van u in den Heer." (Gral. IV: 20 en V: 10.) 
Hij zag de heiligen onder het wakend oog van Christus, 
die altijd bereid was hen te zegenen. Inzooverre wij de 
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heiligen met de gevoelens van Christus beschouwen, zijn 
wij getroost en bemoedigd, wetende, dat bij Hem genade 
genoeg voor hen voorhanden is. „Dit vertrouwende, dat 
Hij, die een goed werk in u begonnen heeft, het vol
eindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;" (vs. 6.) 
en gelijk wij in het tweede hoofdstuk lezen : „opdat gij moogt 
onberispelijk en rein zijn, onstraffelijke kinderen Gods . . . . " 

„Omdat gij mij in uw hart hebt, en dat gij allen, 
zoowel in mijne banden als in de verdediging en beves
tiging van het evangelie, mijne genade mede deelachtig 
zijt. " (vs. 7.) "Wij gevoelen slechts weinig van de wezenlijke 
eenheid des Geestes; wij hebben de verwezenlijking daar
van grootendeels verloren, ofschoon wij haar als waarheid 
belijden. Het is een eenheid, door een levende macht 
bewerkt, die ieder heilige bezit, zoodat, als één lid lijdt, 
de andere leden niet alleen mede moeten lijden, maar als 
vanzelf mede lijden. Het is mogelijk, dat het lichaam 
in zulk een gevoelloozen toestand verkeert, dat het bijna 
niet gevoelt; maar vooronderstel, dat de Heilige Geest in 
Indië zeer werkzaam was, zouden dan niet alle heiligen 
in Europa hierdoor opgewekt worden ? Zóó was het met 
den Apostel Paulus: als de heiligen voor hem baden, en 
God hem sterkte, dan steeg uit aller mond lof en dank 
tot God. (Yergelijk 2 Kor. I : 11.) De werkzaamheid des 
Heiligen Geestes oefent haren gezegenden invloed op alle 
heiligen uit. Toen echter de Apostel zeggen moest: „Allen 
hebben mij verlaten," (ofschoon zij Christus niet verlaten 
hadden, maar het ontbrak hun aan moed om zich aan 
het gevaar bloot te stellen ,) toen zette hij zijn weg alleen 
voort. Wij weten zeer goed, dat, als ons lichaam pijn lijdt, 
al onze zenuwen daardoor lijden; wij zijn niet in staat 
zoo goed te werken als anders. Er kan zelfs een verlam
ming van onze zenuwen plaats hebben, zoodat wij bijna 
alle gevoel verloren hebben. 

In het 8ste vers komen wij tot het eigenlijke karakter 
van dezen Brief. De Apostel was niet vergeetachtig; hij 
,denkt aan een ieder in het bijzonder, al was het bewijs 
der liefde ook nog zoo gering, en hij smeekt in zijne 
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gebeden, opdat zij alle kennis en geestelijk inzicht ver
krijgen mochten, om te beproeven wat het beste was, 
en te doen hetgeen hun betaamde — en zij alzoo tot de 
hennis zouden komen van den weg des Christens, opdat 
zij niet alleen bewaard bleven voor het vallen in de zonde, 
maar ook het noodige inzicht zouden verkrijgen, om in 
de omstandigheden, waarin zij zich bevonden, juist dat
gene te doen, wat het rechte was; want onze maatstaf 
hiervoor is hetgeen aan Christus voldoet, en het is niet 
betamelijk bij deze of gene zaak te zeggen: „ik zie er 
geen kwaad in." De Apostel wenschte, dat de Filippiërs 
de dingen thans zóó zouden onderscheiden, gelijk «ij op 
den dag van Christus aan het licht zouden komen. Met 
andere woorden zegt hij: „Ik wensch, dat gij aan den 
Heere Jezus denkt, en weet, wat zijn hart verblijdt." 
Want in dat geval smaakt men door de kracht van den 
Geest de vreugde van Christus welbehagelijk te zijn, en men 
verblijdt zich in die dingen, waarin Hij zijne vreugde vindt. 

Merken wij verder op, hoe Paulus boven de beproe
vingen zijner vierjarige gevangenschap (hij was twee jaar 
in Cesarëa en twee in Rome gevangen,) verheven was: 
„En ik wil, dat gij weet, broeders! dat mijne omstan
digheden meer tot bevordering van het evangelie gediend 
hebben," Hij had kunnen zeggen: „Was ik maar niet 
naar Jeruzalem gegaan; had ik daar den Joden maar geen 
gehoor gegeven, dan was ik nog vrij om overal het evangelie 
te prediken." Doch zoo spreekt hij niet; en gaarne mocht 
ik bij deze gelegenheid er opmerkzaam op maken, dat 
er niets dwazer is, dan op bijkomende oorzaken te zien. 
Het is wel mogelijk, dat wij onverstandig gehandeld heb
ben ; maar hij, die boven de aardsche dingen leeft, weet 
dat alle dingen medewerken ten goede. „Ik weet, dat dit 
mij tot heil zal gedijen door uw gebed en de hulp des 
Geestes van Jezus Christus." Wij leeren hieruit verder, 
dat er een toenemen is in de werkzaamheid en de kracht 
van den Geest van God, welke de Apostel noemt „de 
hulp des Geestes", zoodat wij op de door het woord die
nende genade des Geestes rekenen mogen en kunnen. 
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„Volgens mijne ernstige verwachting en hoop, dat ik 
in geen ding zal beschaamd worden, maar dat in alle 
vrijmoedigheid, gelijk te allen tijde, zoo ook nu, Christus 
in mijn lichaam zal worden groot gemaakt, hetzij door 
het leven, hetzij door den dood." Wij zien hieruit, dat 
de gedachte aan een volmaaktheid in het vleesch dwaas
heid is, want Paulus verwachtte aan Christus gelijk te 
zullen worden in de heerlijkheid. Het hart is altijd op 
zijne rechte plaats, als het zeggen kan: „Te leven is 
voor mij Christus." 

Paulus had geen ander voorwerp dan Christus. Dag 
voor dag was Christus de beweegreden zijns wandels; Hij 
was het voorwerp en het doel zijns wandels. Op zijn ge-
heelen levensweg was Christus door de kracht van den 
Geest van God zijn leven, zoodat noch de haat der inen-
schen noch de haat des satans macht over hem had. Het 
ik was praktisch bij hem verdwenen. Dacht hij aan zich-
zelven, dan wist hij niet, wat hij verkiezen zou: ont
bonden te worden en met Christus te zijn, of te blijven 
om hier te dienen. Met Christus te zijn was zeer verre 
het beste, maar dan kon hij niet langer voor hen werk
zaam zijn. Zoo was het „ik" als drijfveer verdwenen; en 
Paulus rekende, wat de gemeente betrof, op Christus; maar 
zoodra hij inziet, dat het blijven in het vleesch noodiger 
is voor hen, zegt hij: „En dit vertrouwen hebbende 
weet ik, dat ik blijven zal, en met u allen zal blijven 
tot uwe bevordering en blijdschap des geloofs." Indien 
hij aan zichzelven dacht, dan wist hij niet, wat hij kie
zen zou; indien hij echter dacht aan hen, die Christus 
dierbaar waren, en die zijne tegenwoordigheid noodig 
hadden, dan zegt hij: „Ik weet, dat ik blijven zal." 

De Heer geve ons, geliefde broeders! dat Christus 
ons eenig voorwerp zij, en wij ons nooit daarvan af
wenden, zoodat wij zeggen: „één ding doe ik." Hij geve 
ons genade om ware brieven van Christus te zijn, totdat 
Hij komt. Welk een schitterend en gezegend getuigenis 
zou de gemeente Gods dan afleggen! 
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Correspondentie. 
1. B. H. D. te Aalten vraagt naar aanleiding van Exod. II 

vs. 21 en Num. XII vs. 1, of Mozes twee vrouwen gehad heeft. 
Naar het mij voorkomt, is de vrouw, ter wier oorzake Mirjam 

en Aaron tegen Mozes spraken, niemand anders dan Zippora, 
de dochter van Jethro. Nergens wordt ons gezegd, dat Mozes 
een tweede vrouw genomen heeft, en als wij den loop der ge
beurtenissen nagaan, dan kan hier slechts Zippora bedoeld zijn. 
Toen de Heere Mozes riep in de woestijn om naar Egypte weer 
te keeren en Israël te verlossen, nam Mozes zijne vrouw en 
zijne zonen mede; (Exod. IV : 20.) doch na het gebeurde in 
de herberg (vs. 24—26.) zond Mozes haar naar haren vader 
terug, gelijk blijkt uit Exod. XVIII : 1—7, waar ons verhaald 
wordt, dat Jethro Mozes' vrouw en zijne beide zonen bracht 
naar de woestijn van Sinaï, waarop dan eenigen tijd later de 
opstand van Mirjam tegen Mozes gevolgd is. Dat Zippora door 
Mirjam een Kuschietische genoemd wordt, vindt zijne verkla
ring hierin, dat Zippora's geboorteplaats in een door Kuschie-
ten bewoonde landstreek lag. 

2. J. S. te Utrecht vraagt, of men uit Kol. I : 25 besluiten 
mag, dat door de brieven van Paulus de openbaring Gods af
gesloten is. 

In Kol. I : 25 zegt Paulus, dat door de mededeeling van de 
verborgenheid, die van eeuwen en geslachten her in God ver
borgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijne heili
gen, het Woord Gods is voleind, d. w. z. volledig gemaakt, 
omdat daardoor het gansche raadsbesluit van God, vóór de 
grondlegging der wereld genomen, aan het licht was gebracht, 
zoodat daarna ten opzichte van Gods raadsbesluiten niets meer 
geopenbaard worden kon. Na den brief aan de Kolossers heeft 
Paulus nog vele andere brieven geschreven, en de brieven van 
Petrus, Jakobus, Judas en Johannes, de Openbaring en het 
Evangelie van Johannes zijn ook na dien tijd geschreven, maar 
al deze brieven en boeken bevatten geen verdere mededeeling 
van Gods raadsbesluiten, maar de nadere ontwikkeling van wat 
reeds in beginsel èn door den Heer èn door zijne Apostelen 
was verkondigd. 
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G-ods doel met de kastijding. 
(Openb. II : 8—12.) 

In den brief aan Efeze stelt de Heer het verlaten van 
de eerste liefde door zijne gemeente op aarde aan het 
licht. Zijn hart is daarover bedroefd en bezwaard. Hij 
kent de treurige gevolgen, die daaruit voortvloeien. Als 
de gemeente zich niet bekeerde en tot hare eerste liefde 
terugkeerde, dan zou zij verder van Hem afdwalen, zich 
met de wereld verbinden en eindelijk Hem geheel ver
laten. Zou Hij geen poging wagen om haar tot de eerste 
liefde terug te voeren? Zeer zeker, hoe zou dit anders 
kunnen! Hij had haar lief met een onvergelijkbare liefde; 
en daarom, hoe smartelijk dit ook voor zijn hart moge 
geweest zijn, Hij geeft haar over aan de vijandschap van 
den duivel, die er steeds vermaak in schept de heiligen 
te plagen en zoo mogelijk te verderven, al weet hij ook, 
dat niemand hen uit de handen van Jezus kan rukken. 

„Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis 
werpen, opdat gij beproefd wordt; en gij zult een ver
drukking hebben van tien dagen;" zoo spreekt de Heer 
tot zijne gemeente. Deze tijd van beproeving is over de 
gemeente gekomen. Wordt ons in den brief aan Efeze 
de toestand van 's Heeren gemeente op aarde geschilderd 
aan het eind der apostolische eeuw, in den brief aan 
Smyrna vinden wij de profetie omtrent de zware vervol
gingen, die in de tweede en derde eeuw, door de Ro-
meinsche keizers, vooral onder Diocletianus, over de 
Christenen zijn losgebroken. 

Het moge ons vreemd toeschijnen, dat de Heer zich 
van den satan bedient als middel om de heiligen te be
proeven; maar wij zien hier en elders in de Schrift, dat 
zulks menigmaal het geval is. De Heer zegt hier niet: 
„Ik zal u in de gevangenis werpen;" maar „de duivel zal 

X x x v u 5 
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sommigen van u in de gevangenis werpen." Had God dit 
niet kunnen verhinderen? Ongetwijfeld, maar de beproe
ving was noodzakelijk tot hunne loutering. Had de Heer 
den duivel verhinderd alzoo op te treden tegen hen, dan 
waren zij van de zegeningen verstoken gebleven, die uit 
deze beproeving zouden voortvloeien; en daarom geeft Hij 
hen over in de handen van den vijand. 

Denkt aan de geschiedenis van Job. Op welk een wónder-
volle wijze bedient de Heer zich van den satan om zijnen 
knecht Job te zegenen! De geschiedenis vangt aan, niet 
met een aanklacht van den duivel tegen Job, maar met 
een gesprek, waarin de Heere God zelf, die volmaakt 
goed weet, waarom Hij zoo handelt, de aandacht van den 
satan op Job vestigt, en hem daardoor aanleiding geeft 
om zijn haat tegen den rechtvaardigen Job bot te vieren. 
Voorzeker, het was geheel naar den zin van den duivel 
om Job te kwellen en te slaan; doch hij had niets tegen 
hem kunnen ondernemen, indien God hem niet het verlof 
daartoe gegeven had. De satan dacht er niet aan, om 
God zijne doeleinden te doen bereiken, hij handelde uit 
louter boosheid en lust tot kwaaddoen; maar God bediende 
zich van hem, om Job aan zichzelven te ontdekken; om 
aan het licht te doen komen, wat er in zijn hart was; 
om hem tot de kennis van zijn eigen nietigheid en' van 
Gods grootheid en heerlijkheid te brengen, en hem daarna, 
zonder gevaar voor zelfverheffing, met zijne weldaden 
te kunnen overladen. 

Overdenkt het woord van Jezus tot Petrus: „Simon, 
Simon! zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd, om te 
ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden;" en 
geeft antwoord op de vraag: "Wat heeft Jezus gebeden? 
Heeft Hij God gesmeekt om de begeerte des satans niet 
in te willigen, en niet toe te staan, dat Petrus zou gezift 
worden als de tarwe ? ÏTeen, in geenen deele. Petrus moest 
worden gezift, want hij had een sterk vertrouwen in het 
vleesch; en hij werd, evenals Job, aan de verzoeking van 
den duivel blootgesteld en overgegeven. Maar wat heeft 
de Heer dan gebeden ? "Wel, Hij bad, dat het geloof van 
zijn discipel niet zou ophouden; dat hij, niettegenstaande 
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zijn diepen Tal, toch zou vasthouden aan Hem, en niet 
evenals Judas aan het geloof schipbreuk zou lijden, maar 
integendeel uit zijn val de zwakheid zijns vleesches en zijn 
eigen onmacht zou leeren kennen, om hem daarna den 
zegen, die hem beschoren was, deelachtig te doen worden. 
Waar de satan, door zijn ziften, het kaf met het koren 
wilde uitschudden, bediende de Heer zich van Petrus tot 
versterking der broeders; — „als gij eens zult bekeerd 
zijn, versterk uwe broeders." Daaraan herinnert Petrus 
ons, als hij zegt: „Opdat de beproeving uws geloofs, die 
veel kostelijker is dan die van het goud, bevonden worde 
tot lof en heerlijkheid en eer in de openbaring van Jezus 
Christus." 

Staat stil bij het treffend geval in Paulus' geschiedenis. 
Deze trouwe dienstknecht des Heeren werd opgetrokken tot 
in den derden hemel, opdat hij een diep gevoel zou verkrijgen 
van de macht van God, welke hij behoefde om zijne 
buitengewone bediening in de gemeente en in de wereld 
te kunnen vervullen, en een openbaring van de heerlijk
heid van Jezus zou ontvangen, waardoor hij bekwaam zou 
zijn de vele beproevingen en de zware vervolgingen, welke 
hem wachtten, te doorstaan. Doch welk gebruik zou het 
vleesch kunnen maken van het buitengewone voorrecht, 
dat hem te beurt gevallen was? Het vleesch kon zich 
verheffen; het zou kunnen zeggen: „Zie, Paulus! gij zijt 
in den derden hemel opgetrokken geweest, en aan niemand 
anders dan u is zulk een genade geschonken." Daarom 
werd hem door God gegeven een doorn voor het vleesch 
— een engel, een bode des satans, die hem met vuisten 
sloeg. Driemaal smeekte hij den Heere deze zware be
proeving van hem weg te nemen. Doch dit was onmo
gelijk. Opdat hij zich niet zou verheffen, moest de beproe
ving voortduren. Hij ontvangt evenwel de verzekering van 
de genade des Heeren, die voor alles genoeg is, en die 
hem ook in dezen z war en strijd zou ondersteunen en 
bijstaan. En de onberekenbare zegen voor Paulus was, 
dat hij zijne eigene zwakheid leerde kennen, en zijn ver
trouwen leerde stellen eenig en alleen in de genade en 
de macht van Christus, waardoor hij in staat was de heer-
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lijke woorden neer te schrijven: „Het liefst zal ik dus 
veeleer roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht van 
Christus in mij wone." 

Zoo zien wij dus, dat het doel van God met de kas
tijding en beproeving, welke Hij zendt — en in deze 
bijzondere gevallen het gebruik maken van de boosheid 
des satans om de heiligen te kwellen en te plagen — 
hierin bestaat, dat de eigengerechtigheid van het men-
schelijk hart aan het licht treedt en geoordeeld wordt, 
zooals zulks bij Job het geval was; dat het vertrouwen 
op eigen kracht en liefde, gelijk bij Petrus, te schande 
wordt gemaakt; dat het gevaar voor zelfverheffing, zooals 
bij Paulus, voorkomen wordt; en dat, zooals bij de gemeente 
te Smyrna, de verdere afwijking van den Heer wordt 
tegengegaan, en het terugkeeren tot de eerste liefde wordt 
bevorderd. In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de 
kastijding of beproeving ten doel heeft: het geestelijk leven 
in den geloovige te versterken, door het van de schadelijke 
bestanddeelen der natuur en des vleesches te ontdoen, 
en om, zoo noodig, een verdere afwijking van den Heer 
te voorkomen. 

Belangrijk is het hierbij op te merken, dat het lijden 
voor Christus, 'twelk een oorzaak van vreugde voor den 
geloovige is, en 'twelk als een eer voor hem kan beschouwd 
worden, tegelijkertijd in de handen des Heeren een middel 
tot zijn herstelling of bewaring kan zijn. En waar dan de 
Christen door zijne volharding in het geloof, door zijne 
overgave aan lijden en dood, door zijn vreugdevol belijden 
van den naam van Jezus tegenover de wereld en den 
satan de overwinning behaalt, zoodat hem straks door 
den Heer de kroon des levens zal gegeven worden, daar 
is datzelfde lijden vaak Gods kastijdende hand, die op 
deze wijze de ziel oefent, reinigt, sterkt en staalt — met 
één woord haar zijner heiligheid deelachtig maakt. 

Heerlijk is het te weten, dat wij nooit van de omstan
digheden afhankelijk zijn, en ons geenszins in de hand 
van den duivel bevinden. De Heer bestuurt ons lot. „De 
Heere is het deel mijner erve en mijns bekers; Gij onder
houdt mijn lot." Hij heeft al de haren onzes hoofds geteld, 
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en doet alle dingen voor ons ten goede medewerken. De 
beproeving komt, als Hij ze noodig keurt, en,houdt op, 
wanneer Hij zijn doel heeft bereikt. De duivel kon met 
Job niet verder gaan, dan God het hem toeliet. En hier 
lezen wij: „gij zult een verdrukking hebben van tien 
dagen;" — niet korter, maar ook niet langer. Alles was 
door God bepaald. De duivel kon de vervolging geen 
minuut langer doen duren dan de Heer het wilde. Dit 
bewustzijn verheft ons boven de omstandigheden, en ver
bindt ons aan Hem, die alle macht heeft in hemel en op 
aarde. 

Doch niet alleen dit; maar de ziel kan zich ook onder 
het lijden en in de verdrukking sterken in Hem, die, 
hoewel op een andere wijze en met een ander doel, toch 
denzelfden weg des lijdens bewandeld heeft. Onze Heer 
en Heiland toch werd hier beneden beproefd en verzocht, 
en leed op alle mogelijke wijzen, totdat Hij aan het schan
delijk kruis zijn leven overgaf. Bij Hem was er evenwel 
geen noodzakelijkheid door eenige onvolkomenheid in Hem. 
Van Hem kon, ten aanzien van de beproeving des geloofs, 
niet gezegd worden: „indien het noodig is." Hij heeft geen 
zonde gekend of gedaan; Hij werd verzocht, maar uit
genomen de zonde; Hij kon zeggen: „de overste dezer 
wereld komt, maar vindt in mij niets;" — geen enkel 
aanrakingspunt voor zijne verzoeking. Het lijden stelde 
op schitterende wijze zijne volmaaktheid aan het licht. 
Onder dat lijden blonk zijne zedelijke heerlijkheid in al 
haar luister. „Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoor
zaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft;" en daar
door is gebleken, wie Hij was. Maar door dat lijden heeft 
Hij den satan overwonnen — in de woestijn, in Gethsé-
mané, aan het kruis. En „volmaakt geworden is Hij allen, 
die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil ge
worden." Door Hem aan de macht des satans ontrukt, 
van de zonde en den dood verlost, kan Hij ons toeroepen: 
„Vrees niets van hetgeen gij lijden zult; want ik ben de 
eerste en de laatste, die dood geweest en levend ge
worden is." 

Jezus is de eerste en de laatste; Hij is waarachtig God. 
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„Ik en de Vader zijn één," kon Hij zeggen. Maar Hij is 
ook waarachtig mensen. Hij is dood geweest. Hij nam 
onze plaats in; Hij kwam voor ons hier beneden, en gaf 
zich voor ons over in den dood, om door den dood dien 
te niet te doen, die de macht des doods had, dat is den 
duivel, en om allen te verlossen, die hun geheele leven 
door aan de vreeze des doods onderworpen waren. Daarom 
kan Hij den overwinnaars beloven, dat zij „op geenerlei 
wijze van den tweeden dood zullen beschadigd worden." 
Al zouden zij ook evenals hun Heer en Heiland hun leven 
moeten geven voor zijnen naam, het zou blijken, dat de 
menschen alleen maar het lichaam kunnen dooden; zij 
zouden uit het graf verrijzen, opstaan uit de dooden, ver
heerlijkt worden met Christus, en staande voor den rechter
stoel met een nieuw, onsterfelijk, on verderfelijk lichaam, 
aan het lichaam der heerlijkheid van Jezus gelijk, door 
den tweeden dood, dat is de poel des vuurs, welke het 
deel van alle ongeloovigen zijn zal, niet beschadigd worden. 

liet boek der ervaring. 
Voordrachten over den Brief aan de Filippiërs door J. N. DABBY. 

H o o f d s t u k II. 

Voordat ik tot de beschouwing van het tweede Hoofd
stuk overga, wensch ik nog enkele woorden te zeggen 
over de laatste verzen van het eerste Hoofdstuk: „En dat 
gij u in niets laat verschrikken door de tegenstanders, 
hetwelk hun een bewijs van verderf is, maar van uw 
heil, en dat van God; omdat het u uit genade gegeven 
is, ten aanzien van Christus, niet alleen in Hem te ge-
looven, maar ook voor Hem te lijden." 

Paulus wil de Filippiërs met het oog op de tegen
standers niet slechts voor vrees en schrik bewaren, maar 
toont hun aan, dat de strijd behoort tot den normalen 
toestand des Christens: „daar gij denzelfden strijd hebt, 
dien gij in mij hebt gezien en nu aan mij hoort." Het 
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christelijke leven is een leven van strijd met den satan. 
Met dat wij daaraan voortdurend hebben te denken, indien 
wij ten minste met de wapenrusting Gods bekleed zijn; 
maar als wij niet de zekerheid in ons hebben, dat Christus 
overwinnaar is, dan zijn wij in gevaar om verschrikt te 
worden. En al kennen wij dezen strijd niet, gelijk Paulus 
en de Filippiërs dien gekend hebben, zoo kennen wij er 
toch een weinig van. Wordt satan door ons weerstaan, 
dan is Christus in het strijdperk; en wij weten, dat Hij 
den duivel gebonden en overwonnen heeft. Daarom zegt 
Jakobus: „Wederstaat den duivel, en hij zal van u 
vlieden." Indien wij met Christus wandelen, dan moge 
het schijnen, alsof aan de zijde van den satan en de 
wereld een grootere macht is, dan aan onze zijde; maar 
al hunne macht is niets; wij laten ons misleiden, indien 
wij er door verschrikt worden. 

Al reiken ook de muren eener stad tot aan den hemel, 
wat heeft dit te beteekenen, indien zij instorten, en wij 
over de puinhoopen de stad binnengaan? Bedenken wij 
wel, dat de moeielijkheden niet in aanmerking komen, 
gelijk wij dit bij Petrus zien, toen hij op de zee wan
delde. Hij wandelde op het water om tot Jezus te komen; 
toen hij echter den sterken wind zag, verschrikte hij. 
Doch indien de zee zoo stil geweest ware als een vijver, 
zoo had hij er toch niet op kunnen wandelen; nooit is 
het gehoord, dat een mensch in staat was op het water 
te wandelen. Petrus vergiste zich geheel ten aanzien van 
het voorwerp, waarop hij zag. Waar wij aan denken 
moeten is, dat Christus den satan gebonden heeft, en Hij 
alleen in staat is hem zijne vaten te ontrooven. Hij staat 
den satan toe sommigen in de gevangenis te werpen, 
opdat zij beproefd worden, doch de duivel wint er niets 
bij; indien hij een mensch ontmoet, die met Christus 
wandelt, zoo heeft hij geen macht over hem. Wij mogen 
te lijden hebben; doch dit heeft God „gegeven", zooals 
wij zulks bij Mozes zien, die de versmaadheid van Christus 
grooteren rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. 
jpEebr. XI : 24—26.) Het is volmaakt hetzelfde, of de zee 
ètil of stormachtig is; wij zinken, indien Christus niet 
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bij ons is, maar wandelen op het water, als Hij er is. 
Bepalen wij thans onze aandacht bij het tweede Hoofd

stuk. De genade, die ons met Christus vereenigt, is be-
wonderingswaardig: het is onze roeping dezelfde gezind
heid te hebben, als Christus had. In dit hoofdstuk wordt 
ons de ootmoedige gezindheid van den christelijken wan
del voorgesteld, en in het volgende hoofdstuk de kracht 
van dien wandel. Wij moeten Christus als ons voorbeeld 
navolgen, en een nederige gezindheid openbaren, welke 
aan het licht treedt door de achting en waardeering, die 
wij anderen toedragen, en door een liefderijk en zacht
moedig gedrag ten opzichte van de dingen van het dage-
lijksch leven. Daarom zegt de Apostel, dat hij Timotheüs 
bij zich wil houden, maar hem dadelijk zou zenden, 
zoodra hij wist, hoe het met hem gaan zou; wantin alles, 
wat hem betrof, rekende hij op hunne belangstelling. 
Evenwel wilde hij Epafroditus niet terughouden, maar 
hem tot hen zenden; want hij was krank geweest, en de 
Filippiërs hadden het gehoord, en waren over hem in zorg. 
Hij had het gevoel van een kind, dat in den vreemde 
is, en denkt: hoe ongerust zal mijne moeder zijn, als zij 
hoort, dat ik ziek ben! Paulus wilde Epafroditus zenden, 
opdat de Filippiërs hem zien en zich verblijden zouden. 
"Welk een teedere belangstelling, welk een liefderijke zorg 
voor anderen tot in de kleinste dingen! 

De Filippiërs hadden door hunne zorg voor Paulus 
datgene aan den dag gelegd, waarvan in het eerste vers 
gesproken wordt; doch zij waren niet eensgezind in Chris
tus. Paulus wil echter niet met een verwijt tot hen komen, 
waar zij hem zooveel liefde betoonden. Hij zegt daarom: 
„Ik zie, hoe bezorgd gij voor mij zijt; indien gij mij 
echter geheel gelukkig maken wilt, zoo zijt eensgezind 
en vervult mijne blijdschap." Op de teederste en meest 
kiesche wijze vermaant hij hen. 

Daarna toont hij aan, op welken grondslag deze 
eensgezindheid rust: „Door ootmoedigheid ach te de een 
den ander uitnemender dan zichzelven." In zekeren zin 
schijnt dit een onmogelijkheid, want als gij beter zijt dan 
ik, dan is het duidelijk, dat ik niet beter kan zijn, dan gij. 
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Is het hart echter waarlijk ootmoedig, wandel ik met 
Christus, en vind ik mijn vermaak in Hem, zoo beschouw 
ik mijzelven als een arm, zwak schepsel, dat zich met 
niets anders dan met de genade van Christus heeft bezig 
te houden, en in zichzelven slechts gebreken ziet; de vol
heid der genade zie ik in Christus en, terwijl ik haar 
zie, en zelfs van haar gebruik maak, gevoel ik, welk 
een ellendig werktuig ik ben, terwijl het vleesch mij in 
den weg staat en het licht belet uit te stralen. Zie ik 
evenwel op mijnen broeder, dan zie ik al de genade, die 
Christus over hem uitgestort heeft. De Christen ziet Chris
tus in zijn broeder. Zelfs tot de Korinthiërs, wier wandel 
zooveel te wenschen overliet, kan Paulus zeggen: „Ik dank 
mijnen God te allen tijd over u , wegens de genade Gods, 
die u gegeven is in Christus Jezus." (1 Kor. I : 4.) Hij 
begint met al het goede bij hen te erkennen. De liefde 
erkent al wat zij slechts eenigermate erkennen kan, en 
baant zich op deze wijze een weg tot hunne harten 
voor zijne terechtwijzing. In mijnen broeder zie ik de 
genade, maar het booze, dat in zijn hart schuilt, zie ik 
niet; ik zie het evenwel wel in mijn eigen hart. Toen 
Mozes van den berg afkwam, wist hij niet, dat zijn aan
gezicht glinsterde. Deze glans was het gevolg van het 
aanschouwen van de heerlijkheid Gods. Naarmate wij de 
heerlijkheid beschouwen, naar die mate straalt ons aan
gezicht. Ik zie in mijn broeder, wat goed is: bescheiden
heid, liefde, moed, getrouwheid; doch bij mijzelven vind 
ik allerlei gebreken. Gelijk ik reeds zeide: als gij beter 
zijt dan ik, dan kan ik natuurlijk niet beter zijn dan gij; 
doch het gaat hier om de gezindheid, in welke de Christen 
wandelt. Geen partijzucht of ijdele eer is aanwezig, die trou
wens er ook niet zijn kan, als het hart zich met Christus 
bezighoudt. Op deze wijze word ik bewaard voor een ge
voel van valsche eigenwaarde; want zie ik op de genade, dan 
zie ik Christus. Ongetwijfeld moet ik somtijds op mij
zelven zien en mijzelven oordeelen; doch het gelukkigste 
is, als ik dit in het geheel niet noodig heb. „Maar door 
ootmoedigheid achtte de een den ander uitnemender dan 
zichzelven; een iegelijk niet op het zijne ziende." 
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Vervolgens legt Paulus den grond bloot, waarop dit 
rust. „Want die gezindheid zij in u , die ook in Christus 
Jezus was." Hier wordt ons de weg voorgesteld, welken 
Christus ging van de heerlijkheid der Godheid tot het 
kruis. Christus deed juist het tegenovergestelde van wat 
de eerste Adam deed, Hij nam steeds in vernedering toe. 
„In de gestaltenis Gods zijnde, heeft hij het geen roof 
geacht, Gode gelijk te zijn." Hij heeft niet slechts alles 
geduldig verdragen, maar „Hij heeft zichzelven vernie
tigd." Hij ontdeed zich van zijne heerlijkheid en nam 
de gestaltenis eens slaafs aan, doordien Hij den men-
schen gelijk geworden was; en als mensch vernederde 
Hij zich nogmaals, daar Hij gehoorzaam werd tot den 
dood, ja tot den dood des kruises. Voorzeker, hoewel Hij 
in de gedaante eens menschen gekomen was, zoo straalde 
nochtans de zedelijke heerlijkheid van Hem uit: in zijn 
woord en werk, in zijne gezindheid en in zijne wegen; 
maar daar Hij zich van zijne heerlijkheid ontdaan had, 
daalde hij steeds dieper af, totdat er geen lagere plaats 
meer bestond. „Gij kent de genade onzes Heeren Jezus 
Christus, dat hij, rijk zijnde, om onzent wil arm is 
geworden, opdat gij door zijne armoede rijk zoudt 
worden." 

In de vernedering des Heeren zijn twee stadiën. De 
eerste was, dat Hij zich van den glans der Godheid ont
deed ; en de tweede, dat Hij , in de gedaante van een 
mensch gevonden, zich vernederde en gehoorzaam werd. 
Niets toont meer ootmoed dan gehoorzaamheid; want dan 
hebben wij geen eigen wil meer. En onze Heer was niet 
slechts gehoorzaam in het algemeen, maar gehoorzaam 
tot den dood. Hij gaf niet slechts zijnen wil, maar zich
zelven prijs; en dat niet alleen tot den dood, maar tot den 
dood des kruises — een wijze van terdoodbrenging, die 
alleen op slaven en misdadigers werd toegepast. Christus 
ging van de gestaltenis Gods tot den dood; zijn geheele 
weg was gehoorzaamheid en vernedering — in alles juist 
het tegenovergestelde van den eersten Adam. Deze was 
niet in de gestaltenis Gods, maar verhief zich om Gode 
gelijk te zijn; en was ongehoorzaam tot den dood — juist 
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het tegenovergestelde van Christus, zoowel in gezindheid 
als in het karakter zijner wegen. 

En gelijk God gezegd heeft: „Die zichzelven verhoogt, 
zal vernederd worden," zoo werd Adam vernederd, om
dat hij zichzelven verhoogd had. Christus wachtte echter, 
totdat God Hem verhoogde; Hij vernederde zichzelven, 
en daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd. Hij 
heeft Hem als Mensch over al de werken zijner handen 
gesteld. Daarom lezen wij : „Er is één God, de Vader . . . . 
en één Heer Jezus Christus." (1 Kor. VIII : 6.) Ditbe-
treft niet zijne natuur, maar de plaats, tot welke Hij 
verhoogd werd. God heeft alles onder zijne voeten gesteld 
als mensch. Alle dingen waren door Hem en tot Hem 
geschapen; maar Hij zal ze allen als Mensch bezitten, 
en als zoodanig heeft Hij medeërfgenamen verkregen. Als 
mensch is Hij de erfgenaam van alle dingen, en alle ge-
loovigen zijn zijne medeërfgenamen. In Kolosse I wordt 
Hij voorgesteld als Schepper, als Zoon van God, als Zoon 
des menschen en als Verlosser; deze laatste titel geeft 
Hem een recht op alles. Alle dingen zullen door Hem 
verzoend worden; ik zeg niet gerechtvaardigd, omdat de 
dingen niet gezondigd hebben; maar zij zijn allen ver
ontreinigd, en als Hij ze allen verzoend zal hebben, 
geeft Hij ons onze plaats als zijne medeërfgenamen. "Wij 
zijn gelijk aan Eva, die niet gelijk stond met een der 
dieren, aan wie Adam namen gaf, en die ook geen heer 
was gelijk Adam, maar zij was zijne hulpe en levens
gezellin, om met hem over alle dingen te heersenen. 
Onder zijn vierden titel, dien van Verlosser, zal Christus, 
ofschoon alle titels in zijn persoon vereenigd blijven, de 
schepping tot ongestoord geluk brengen. Dit zal zeker 
vervuld worden; doch wij kennen de verlossing reeds: „Hij 
heeft u verzoend." (Kol. I : 21.) De verlossing is vol
bracht, ofschoon hare volheid nog niet geopenbaard is, 
gelijk gezegd is; „opdat wij als eerstelingen zijner schep
selen zouden zijn." (Jak. I : 18.) 

Daarna toont de Apostel aan, dat in ons dezelfde ge
zindheid zijn moet, als die in Christus Jezus was. God 
had Hem een lichaam toebereid, (Hebr. X : 5.) of ge-
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lijk het op een andere plaats heet: „de ooren doorboord", 
letterlijk „doorgraven". (Ps. XL : 6.) Als mensch nam 
Hij de plaats eens dienaars in. Hij , de volheid der God
heid, kwam in dit lichaam, en openbaarde in hetzelve 
volkomen gehoorzaamheid; en nu heeft God Hem uiter
mate verhoogd aan zijne rechterhand. Hij is daarheen 
vooruit gegaan; wij zijn daar nog niet, wij zijn op aarde 
achter gelaten, om zóó te wandelen., als Hij gewandeld 
heeft. Het is gezegend, de plaats te zien, die Hij innam. 
Zijn weg ging steeds naar beneden, en. Hij openbaarde 
een gezindheid, die ook bij ons zijn moet. Daarom zegt 
God: „Opdat in den naam van Jezus zich zou buigen 
alle knie van die in den hemel en die op de aarde en 
onder de aarde zijn." Zelfs zij, die in de hel zijn, worden 
genoodzaakt zijn recht op de heerlijkheid te erkennen. 
In dit karakter als Verhoogde zullen zij hunne knieën 
voor Hem moeten buigen. De eerste Adam werd niet eer 
het hoofd van een geslacht, dan nadat hij gezondigd had, 
en Christus werd niet eer het hoofd van een nieuw ge
slacht, totdat Hij de verlossing had volbracht. Evenals Adam 
het paradijs binnentrad, zoo trad Christus de wereld in; beiden 
begonnen een geslacht te vormen. De zonde kwam, en daar
mede eindigde het geslacht van den een; de gerechtigheid 
verscheen, en daarmede begon het geslacht van den ander. 

Indien wij van vernedering spreken, dan denken wij 
aan het vrijworden van den hoogmoed in ons. En dit is 
het juist, wat de Christen leert, en wat het vleeschniet 
bevalt. Door een overblijfsel van hoftrots geleid, doodde 
Mozes den Egyptenaar. De wapenen dezer wereld deugen 
niet voor den strijd des Heeren. Mozes vluchtte, en in 
plaats van te strijden, hoedde hij 40 jaren lang de scha
pen; en toen God hem daarna zond, had hij geen moed 
om te gaan; hij verviel van het eene uiterste in het 
andere. In de bijzonderheden van onzen wandel is het 
steeds onze roeping te wachten, totdat God ons verhoogt, 
evenals de mensch, die beneden aan de tafel plaats nam, 
en tot wien gezegd werd: „Vriend ga hooger op." Indien wij 
met de laagste plaats tevreden zijn, zullen wij ons allerlei 
krenkingen besparen, die wij anders moeten ondervinden. 
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Wij komen nu aan een tekst, die menige ziel veront
rust, doch zonder oorzaak, gelijk wij zien zullen: „Zoo 
dan, mijne geliefden! gelijk gij te allen tijde gehoorzaam 
geweest zijt werkt uwe eigene behoudenis uit met 
vreezen en beven, want het is God, die in u werkt, 
zoowel het willen als het volbrengen naar zijn welbeha
gen." De dwaling, waartoe men gemakkelijk komt, bestaat 
hierin, dat men ons werken tegenover het werken Gods 
stelt; terwijl hier het werken van Paulus en dat der 
Filippiërs tegenover elkander gesteld wordt. Door de 

* afwezigheid van Paulus hadden zij God niet verloren, 
[ die werkzaam was. Paulus zeide: „Werkt gij, nu ik afwe

zig ben, uwe eigene behoudenis uit." Tot hiertoe had hij 
het voor hen gedaan; hij was met de zorg eens apostels 
de listige aanslagen des satans te gemoet getreden; zijne 
wijsheid had hun medegedeeld, hoe zij zich gedragen 
moesten. ISTu echter zegt hij: Mijne afwezigheid veran
dert niets aan de tegenwoordig zijnde macht der genade. 
God zelf werkt in u. „Zoo dan, mijne geliefden! gelijk 
gij te allen tijde gehoorzaam geweest zijt, niet als in 
mijne tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in 
mijne afwezigheid, werkt uwe eigene behoudenis uit met 
vreezen en beven." Zij moesten nu zelven den vijand 
te gemoet gaan, zonder Paulus als aanvoerder. 

Het tweede Hoofdstuk stelt ons het karakter van den 
ootmoedigen wandel van Christus voor oogen; de Heer 
vernederde zich altijd door tot aan het einde. Het derde 
Hoofdstuk toont ons de kracht en de energie van een 
leven met Christus, die de heerlijkheid tot einddoel heeft. 
Het doel is nauwkeurig het karakter van Christus te 
vertoonen. „Doet alle dingen zonder morren en tegen
spreken, opdat gij moogt onberispelijk en rein zijn, onstraf-
felijke kinderen Gods in het midden van een verdraaid 
en verdorven geslacht, onder welke gij schijnt als lichten 
in de wereld, vertoonende het woord des levens." Deze 
woorden zijn een nauwkeurige beschrijving van den persoon 
des Heeren; en zoo moeten ook wij zijn. Hoe volkomen 
wordt het eigen ik ten onder gehouden, terwijl God in 
genade in ons werkt! Wat ons hier aangetoond wordt, is 
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Christus: Hij vernederde zich voortdurend, en was onbe
rispelijk en rein, de onstraffelijke Zoon van God, de 
uitdrukking der goddelijke genade, terwijl noch eigen 
wil noch menschelijke zelfverheffing, maar het tegenover
gestelde daarvan bij Hem aanwezig was. Wij zien hier de 
volmaakte schoonheid, en den zegen van dit goddelijk 
leven. Het is niet de energie van dit leven gelijk in het 
volgende hoofdstuk, maar het karakter der gehoorzaam
heid. Waarheen ook de weg der gehoorzaamheid voerde, 
daarheen ging Christus. Nadat Hij de gestaltenis eens 
dienstknechts aangenomen had, bestond zijne volmaakt
heid in gehoorzamen. 

Hoe geheel anders is de openbaring van een mensen, 
die evenals Adam zijn eigen wil doet! Welk een treurig 
schouwspel voor de engelen, voor wier oogen de schen
ding der heerlijkheid Gods in deze wereld voltooid wordt! 
Nadat echter deze heerlijkheid door ons geschonden was, 
kwam Christus; en door het kruis werd God in zijne ware 
natuur verheerlijkt. Christus kwam, en wij zien wat de zonde 
is — welbewuste vijandschap tegen de goedheid Gods. God 
is echter in alles verheerlijkt geworden. Zijne majesteit is 
gehandhaafd, zijne waarheid, zijne gerechtigheid tegen de 
zonde, en zijne volkomene liefde zijn allen in het licht ge
steld. Het wegdoen van onze zonden is slechts een klein 
deel der heerlijkheid van het kruis; het is de grondslag 
der eeuwige heerlijkheid en gelukzaligheid. 

Niet slechts nam Christus de gestaltenis eens dienst
knechts aan, maar Hij zal steeds een dienstknecht blijven. 
Evenals Hij nooit ophouden zal mensch te zijn, zoo zal 
Hij ook nooit de. plaats, die een mensch voor God behoort 
in te nemen, verlaten. Christus nam de gestalte van een 
mensch aan, en volbracht naar het voorbeeld van den 
Hebreeuwschen knecht in Ex. XXI zijne dienstjaren op 
aarde. Als mensch had Hij het recht om vrij te zijn, en kon 
over twaalf legioenen engelen beschikken, maar Hij 
maakte er geen gebruik van. Als de Hebreeuwsche knecht 
verklaarde: „Ik heb mijn heer, mijne vrouw en mijne 
kinderen lief, ik wil niet vrij zijn," werd zijn oor met een 
priem aan de deurpost doorboord, en hij was knecht voor 
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eeuwig. Zoo ook Christus. Toen de Heer naar Joh. XIII 
zich gereed maakte om de heerlijkheid in te gaan, had 
men kunnen denken, dat zijn diensttijd geëindigd was. 
Doch dit was niet zoo. Hij staat op uit hun midden, 
waar Hij als medegenoot aanzat, omgordt zich en wascht 
hunne yoeten. 

Hij zegt: „Ik kan hier beneden niet bij ublijven, maar 
ik wil u toch niet verlaten; gij moet nu deel met mij 
hebben daar waar ik heenga; indien ik u niet volkomen 
reinig, dan kunt gij in den hemel geen deel met mij 
hebben." Daarom zorgt Hij er voor, dat onze voeten rein 
zijn. Uit Lukas XII leeren wij, dat de Heer in de heerlijk
heid zijn dienst altijd voortzet. Hij zal zich omgorden, en 
zal hen doen aanzitten en naderkomende zal Hij hen die
nen, (vs. 37.) Hier hebben wij zijne dienst in de heerlijk
heid. Met slechts zal de disch in den hemel voor ons 
gereed zijn, maar Christus zelf bedient ons daar; Hij geeft 
zijn dienst nooit op. De zelfzucht wil gediend worden, de 
liefde vindt haar behagen in dienen. Christus houdt nooit 
op te dienen, omdat Hij nooit ophoudt lief te hebben. 
Zijne liefde, die zich in zijne dienst openbaart, maakt 
voor ons alles dubbel heerlijk. Indien ik tot God gebracht 
ben, dan kan ik mij vernederen, gelijk Christus deed. 

Indien de Apostel er van spreekt „om onze eigene be
houdenis met vreezen en beven uit te werken," dan heeft 
hij noch onze rechtvaardiging noch ons standpunt, wat 
wij voor God innemen, op het oog. In den brief aan de 
Filippiërs beteekent de behoudenis altijd datgene, wat de 
heerlijkheid tot eindresultaat heeft. Wat was voor Israël 
het gevolg der verlossing ? Het volk werd niet in Kanaan 
gebracht, maar moest den weg door de woestijn gaan. 
En vanwaar zouden zij voedsel krijgen? Wie zou hun 
de overwinning over hunne vijanden geven? Ik moet 
mijn loopbaan vervolgen, terwijl ik Gods naam en karak
ter moet handhaven; satan zoekt mij dit te beletten, en 
daarom is er vreezen en beven bij mij. Een Israëliet in 
de woestijn was nooit in onzekerheid. Een twijfelend 
Christen weet nog niet, dat hij verlost is. Het was wel 
mogelijk, dat een Israëliet verzuimde het manna te ver-
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zamelen, en dan een dag niets te eten had, maar liet 
kwam niet bij hem op, te meenen, dat hij nog in Egypte 
was. Egypte was van Kanaan slechts elf dagreizen verwij
derd, gelijk wij in Deuteronomium lezen, maar de kinderen 
Israëls reisden, voordat zij aan de vlakke velden van Moab 
kwamen, veertig jaren rond; want om het land in bezit 
te nemen, hadden zij moed, noch geloof. 

Op dezelfde wijze zoekt satan ons ook nu te hinderen. 
Als wij te zamen zijn geweest tot beschouwing van het 
"Woord Gods, dan zal hij reeds op den terugweg naar huis 
beproeven, ons den ontvangen zegen te rooven. Hij zal al 
het mogelijke doen, ons hoogmoedig te maken, om daardoor 
te beletten, het karakter van Christus te openbaren. Zijn 
wij echter overtuigd, dat het onze roeping is dit karakter 
van Christus te openbaren gedurende den tijd, dat wij ons 
in deze wereld bevinden, en dat satan zich alle moeite 
geeft om dit te beletten, dan zullen wij den ernst dei-
zaak diep gevoelen. Petrus zegt: „Indien gij als Yader 
aanroept Hem, die zonder aanzien des persoons oordeelt 
naar eens iegelijks werk, zoo wandelt in vreeze den tijd 
uwer bijwoning." (1 Petr. I : 17.) 

Ik ben in den strijd met satan, met de wereld en met 
mijn eigen ik; maar met God ben ik in volkomen vrede. 
Het is geheel verkeerd „het bewerken van onze eigene 
behoudenis" met onze betrekking tot God te verbinden. 
Deze betrekking staat onwankelbaar vast; en mijn ver
trouwen op God maakt mij bekwaam voort te gaan en 
mijne behoudenis uit te werken. 

Geliefde broeders! de verlossing is tot stand gebracht; 
maar inhoeverre hebben wij geen behagen in onszelven, 
en beijveren wij ons datgene te openbaren, wat Christus 
hier beneden was? Dit zal een vanzelfheid worden, naar
mate ik mij met Christus bezighoud. Ik bedoel niet, dat 
wij dit of dat doen moeten, gelijk Christus het deed, of
schoon dit ook voorkomen kan; maar het gaat hier om 
hetgeen de Apostel zegt: „Een iegelijk, die deze hoop 
op hem heeft, reinigt zichzelven, gelijk hij rein is." 
(1 Joh. I I I : 3.) 
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De onheilige verbintenis van de kerk 
met de wereld. 

(Openb. I I : 12—17.) 

De Gemeente des Heeren had hare eerste liefde verla
ten; de frischheid des geloofs en de gehechtheid aan 
Jezus' persoon, die alles, wat in de wereld is, voor schade 
en drek rekent, waren langzamerhand verdwenen, en de 
Heer kon slechts met droefheid aan haar denken. Om 
haar terug te brengen tot de eerste liefde, en haar hart 
met nieuwe vreugde te vervullen, had Hij haar door den 
smeltkroes der beproeving doen gaan, en den satan ver
oorloofd de schrikkelijkste vervolgingen over haar te doen 
losbarsten. Zij had die vervolgingen schitterend doorstaan. 
Het goud kwam gelouterd uit den smeltkroes te voorschijn. 
Heerlijke getuigenissen van volhardend geloof hadden de 
martelaren gegeven. Tot verbazing en beschaming der Ro-
meinsche keizers, die in het vinden van gruwelijke mar
telingen hadden gewedijverd, had de Gemeente aan den 
naam van Jezus vastgehouden en ook onder de zwaarste 
vervolgingen het geloof niet verloochend. De Heer erkent 
dit met blijdschap. Hij zegt: „Aan mijnen naam houdt 
gij vast, en mijn geloof hebt gij niet verloochend, ook in 
de dagen, waarin Antipas mijn getrouwe getuige was, die 
gedood werd bij u." Zoo waren de vijanden overwonnen, 
en was de satan verslagen. De verdrukkingen en vervol
gingen hadden de kracht des geloofs heerlijk doen uitko
men, en de machteloosheid der vijanden tentoongesteld. 
Evenals bij Job moest de satan met beschaamde kaken 
afdruipen. Het was hem niet gelukt de Gemeente te ver
nietigen of van haar geloof af te brengen; integendeel, 
zijn vijandschap had haar gelouterd en gestaald, en het 
bloed der martelaren was opnieuw gebleken het zaad der 
kerk te zijn. 

Xxxvn 6 
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Maar keerde de Gemeente tot hare eerste liefde terug? 
Hoewel zij den naam van Jezus vastgehouden en het 
christelijk geloof niet verloochend had, zoo werkte de ver
drukking niet uit, waartoe de Heer haar gezonden had. 
Zoolang de vervolgingen duurden, bleef zij staande, weer
stond zij den duivel, en trad zelfs overwinnend uit den 
strijd te voorschijn, maar zoodra de vijand de wapenen 
neerlegde, zoodra de stormen bedaarden, zocht zij rust in 
de wereld, en liet zij zich door het vooruitzicht op eer 
en aanzien verleiden, om het pad der afzondering te ver
laten. In plaats van tot de eerste liefde terug te keeren 
en zich nauwer aan Jezus te verbinden, week zij langza
merhand verder af, en verzwagerde zich ten slotte met de 
vijanden des Heeren. „Ik weet waar gij woont, daar waar 
de troon des satans is," moest de Heer tot haar zeggen. 

Velen meenen, dat de satan opgehouden heeft de overste 
dezer wereld te zijn, toen Christus gekruisigd was; maar 
het tegenovergestelde is waar. Juist door de wereld tot het 
kruisigen van Christus te bewegen, is de duivel, in de 
volle beteekenis van het woord, de overste dezer wereld 
geworden. Hij voerde reeds van den beginne af heerschappij 
over den mensch, dien hij tot de zonde verleid had, maar 
tot aan de verwerping van Christus kon men altijd nog 
hopen, dat er ten minste eenige kracht tegen de verlei
ding des duivels bij den mensch was overgebleven. Het 
kruis evenwel toonde op onweersprekelijke wijze aan, dat 
de mensch zich geheel aan de macht van den satan had 
overgegeven. God had den mensch op allerlei wijzen op 
de proef gesteld. Hij had hem zonder wet gelaten, onder 
de wet gesteld, zijne wegen aan hem geopenbaard, zijne 
macht getoond, zijne profeten tot hem gezonden; doch in 
alles, overal en ten allen tijde, had de mensch de partij 
van den satan tegenover God gekozen. Er bleef nu nog 
slechts één proef over. God zelf kwam in Christus, in den 
Zoon zijner liefde, in deze wereld, niet om de wereld te 
oordeelen, maar om haar te behouden. Het moest nu 
blijken, wie de mensch was. En dit is gebleken. De we
reld — Joden en heidenen — verwierp Christus. „"Wij 
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willen niet, dat deze over ons koning zij," riepen de Joden. 
De duisternis heeft het licht gehaat. Gods Zoon werd aan 
het kruis genageld en uit de -wereld gebannen. Daardoor 
had de wereld zich volkomen aan den satan overgeleverd, 
en zich geheel onder zijne heerschappij gesteld. Van dat 
oogenblik af was de duivel als overste dezer wereld er
kend. Vóór de verwerping van Christus kon hij niet tot 
overste der wereld worden verklaard; doch toen het ge
bleken was, dat de wereld den Zoon van God verwerpen 
en aan het kruis nagelen zou, zegt de Heer: „Nu is het 
oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld bui
tengeworpen worden;" en „de overste dezer wereld komt, 
en vindt in mij niets." De wereld, die zich geheel aan 
den satan had overgeleverd, en openlijk zijne heerschappij 
boven de heerschappij van God had gekozen, heeft nu 
niets anders te wachten dan het oordeel. Het vonnis is 
geveld; de voltrekking er van komt weldra. 

De Gemeente Gods nu is geheel en volkomen van de 
wereld verlost, en vereenigd met Hem, dien God als 
Overste in den hemel verheerlijkt heeft. „Gij zijt niet 
van de wereld," zeide Jezus tot zijne discipelen; „maar 
ik heb u uit de wereld uitverkoren." En tot den Vader 
zeide Hij: „Zij zijn niet van de wereld, gelijk ik van de 
wereld niet b e n . . . Gelijk Gij mij (uit den hemel) gezon
den hebt in de wereld, zoo heb ook ik hen, (die Gij mij 
gegeven hebt, en die ik met mij in den hemel vereenigd 
heb,) in de wereld gezonden." Uit de macht der duisternis 
zijn wij verlost, en overgezet in het koninkrijk van den 
Zoon van Gods liefde. Wij zijn uit de slavernij des duivels, 
aan welke wij onderworpen waren, verlost door Hem, die 
door den dood dien te niet heeft gedaan, die het geweld 
des doods had. Derhalve is de plaats, welke de Gemeente 
hier beneden heeft in te nemen, een plaats van afzonde
ring van de wereld. Zij is wel in de wereld gezonden om 
daar een getuige van Christus te zijn, maar zij behoort 
niet tot de wereld, gelijk Christus niet tot de wereld be
hoorde. Zij is vreemdelinge hier op aarde. Geen eer of 
aanzien, geen rust of gemak heeft zij hier te zoeken of te 
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verwachten; integendeel, gelijk de wereld Christus haatte, 
zoo haat zij ook haar. Wanneer zij dus gaat wonen, d. i. 
haar rust en gemak zoeken, waar de troon des satans is, 
namelijk in de wereld, dan heeft zij de plaats van afzon
dering verlaten en haar roeping hier beneden verloochend. 

En, helaas! de Gemeente des Heeren heeft die plaats 
verlaten; zij heeft „het Hoofd" niet behouden, maar zich 
met de wereld vereenigd. Wat den duivel niet gelukt is 
door de vervolgingen, dat heeft hij tot stand gebracht door 
zijne listige omleidingen. In plaats van vervolging van 
buiten kwam er verleiding van binnen. In Smyrna zien 
wij hem als een brullende leeuw, zoekende wien hij zou 
mogen verslinden; in Pergamus daarentegen vinden wij 
hem als een verleidende slang, die door allerlei vleierijen 
de Gemeente van de plaats der afzondering zocht af te 
leiden, en haar zoo doende trachtte te verderven. 

Er is een verbazend groot verschil tusschen de vervol
ging in Smyrna en de verleiding in Pergamus. In Smyrna 
zegt de Heer: „Zie, de duivel zal sommigen van u in de 
gevangenis werpen, opdat gij beproefd wordt." Om de 
Gemeente tot hare eerste liefde terug te brengen, zendt 
de Heer deze beproeving. Maar Hij kan tot haar zeggen: 
„Wees getrouw tot den dood, en ik zal u de kroon des 
levens geven." Door deze heerlijke belofte ondersteunt Hij 
haar te midden der vervolgingen. Om verdere afwijking 
van Hem te voorkomen, wordt de Gemeente in den vuur
oven gebracht. Het is de Heer zelf, die den satan gebiedt 
deze vervolgingen te verwekken; en Hij ondersteunt de 
Gemeente, zoodat zij zijnen naam bewaart en het geloof 
niet verloochent. In Pergamus daarentegen komt de ver
leiding tot zonde en tot geestelijke hoererij, benevens de 
valsche leer der Nicolaïten; en hoewel de Heer in zijne 
wijsheid dit toelaat, zoo kan er toch niet gezegd worden, 
dat Hij deze verzoekingen en valsche leeringen deed ko
men. Dit kan Hij niet doen, omdat Hij door het kwade 
niet wordt verzocht, en zelf niemand verzoekt. Het was 
dus een oordeel, dat over de Gemeente kwam. Toen zij 
de afwijking van Hem, die in Efeze begonnen was, niet-
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tegenstaande de verdrukking, die over haar gekomen was, niet 
oordeelde en er niet van genezen werd, moest de Heer de Ge
meente overgeven aan de verleiding des satans, die haar 
maar al te gereed vond om op zijne valsche voorstellingen 
integaan en naar zijne misleidende stem te luisteren. 

Het is duidelijk genoeg, waar het in Pergamus om gaat. 
De Heer zegt-: „Maar ik heb weinige dingen tegen u , 
dat gij aldaar hebt, die de leer van Bileam houden, die 
Balak leerde den zonen Israëls een aanstoot voor te wer
pen , om afgodenoffer te eten en te hoereeren." Door de 
herinnering aan de schrikkelijke boosheid van den man, 
die het loon der ongerechtigheid liefhad, (2 Petr. I I : 15.) 
zien wij, welke beginselen door den vijand in de Gemeente 
werden gebracht. Balak, die geen kans zag om Israël te 
verhinderen Kanaan binnen te trekken, trachtte Bi
leam over te halen het volk des Heeren te vloeken; en 
Bileam had dit o zoo gaarne gedaan; er was hem alles 
aan gelegen het loon der ongerechtigheid te verdienen. 
Doch tegenover den aanklager der broederen neemt de 
Heere God zijn volk in bescherming, en dwingt den pro
feet om, in plaats van zijne vervloekingen, de heerlijkste 
zegeningen over Israël uit te spreken. In zijne verwach
tingen teleurgesteld, zocht toen deze man, in woede ont
stoken over het mislukken zijner pogingen, het volk te ver
derven door het te verleiden tot ongeoorloofde verbintenissen 
met de dochteren Moabs; en hij slaagde hierin, helaas! 
maar al te zeer. Het heilige zaad verbond zich met de on
heilige kinderen dezer wereld, en een schrikkelijk oordeel 
Gods was de straf op deze gruwelijke ongerechtigheid. 

Zoo ging het ook in de Gemeente des Heeren. Toen 
de duivel zag, dat de Christenen, trots de hevigheid der 
vervolging, zich meer en meer van de wereld begonnen 
af te zonderen, en voortdurend in aantal toenamen, staakte 
hij de vervolging, en begon den geloovigen rust en gemak 
hier beneden, eer en aanzien in de wereld en heerschappij 
over de koningen der aarde voor te stellen en aan te 
bieden. De Gemeente liet zich in den haar gespannen 
strik vangen. Zij begon te trachten naar de bescherming 
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en erkenning door den Staat. Zij nam allerlei personen 
in haar midden op, die, in de gemeente niet thuis be-
hoorende, haar meer en meer verdierven en tot dwaling 
en wereldschgezindheid verleidden; totdat eindelijk in de 
derde eeuw de romeinsche keizer Constantijn de Groote 
met zijn geheele hof tot het Christendom overging, en 
door de gemeente met de grootste vreugde werd ontvan
gen. De Christenen kwamen hierdoor tot hooge staats
ambten, en de christelijke godsdienst werd tot staatsgods
dienst verheven. Maar de Gemeente des Heeren gaf tevens 
hare onafhankelijkheid van de machten in deze wereld 
prijs, en boog zich onder den scepter van den keizer, die 
in hare kerkvergaderingen de eereplaats innam en den 
hoogsten toon voerde. Zij, die alleen van Christus afhan
kelijk moet zijn, werd in allen deele afhankelijk van de 
koningen der aarde, zonder wier goedkeuring geen enkel 
besluit mocht genomen of uitgevoerd worden. Zoo was 
derhalve het ongelijke juk tusschen de Gemeente en de 
wereld gesloten. Het onderscheid tusschen geloovigen en 
ongeloovigen, tusschen Christus en Belial was verdwenen. 
De Gemeente had hare plaats buiten de legerplaats, waar 
haar Heer en Heiland zich bevond, verlaten, en woonde 
van toen af daar, waar de troon des satans is. 

Bedenken wij wel, dat de Gemeente hiertoe niet ge
dwongen werd, maar dat zij vrijwillig en met vreugde, 
meenende een grooten triumf te behalen, in deze onheilige 
verbintenis met de wereld inging. Zij wist heel goed, dat 
de keizer en zijne hovelingen geen ware Christenen waren; 
zij willigde zelfs het verlangen des keizers in om zijn 
doop uit te stellen tot op zijn doodbed; en zij liet allerlei 
ongerechtigheid en zonde, door die onbekeerde, maar tot 
de christelijke kerk toegetreden menschen bedreven, zon
der bestraffing toe. Wat toen plaats vond, verschilt dus 
hemelsbreed van wat wij in de Handelingen en Brieven 
der Apostelen lezen; want waar wij daar van personen 
vernemen , die ingeslopen waren, die huichelden, die om 
vuil gewin Christen werden, zoo vernemen wij, dat zij 
uitgesloten werden, zoodra zij ontmaskerd waren, of dat zij 
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vrijwillig de Gemeente verlieten, daar zij het in haar midden 
niet konden uithouden; terwijl in de derde eeuw de Ge
meente willens en wetens duizende totaal onbekeerde, 
ongeloovige en afgodische menschen opnam, om daardoor 
tot eer en macht in de wereld te geraken. 

„Willens en wetens" zeg ik, want de Heer had zijne 
Gemeente genoeg gewaarschuwd tegen deze vereeniging 
met de wereld. In 2 Kor. VI zegt Paulus: „Trekt niet 
een ongelijk juk aan met de ongeloovigen! "Want welk 
deelgenootschap heeft de gerechtigheid met de ongerech
tigheid F 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, on zij zullen mijn volk zijn. 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 Vader zijn, en gij zult mij tot 
zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige." 
En Johannes zegt: „Hebt de wereld niet lief, noch het
geen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, 
de liefde des Vaders is niet in hem; want al wat in de 
wereld is: de begeerlijkheid des vleesches, en de begeer
lijkheid der oogen, en de grootschheid des levens is niet 
uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat 
voorbij, en hare begeerlijkheid; maar die den wil van God 
doet, blijft tot in eeuwigheid." (1 Joh. I I : 15—17.) 

De gevolgen waren natuurlijk allertreurigst. De een
voudigheid der Gemeente was verdwenen. Het woord van 
den Heer: „Eén is uw Meester, en gij zijt allen broeders," 
werd geheel vergeten. Allerlei ambten en posten werden 
ingesteld en ingevoerd, door welke enkelen over de massa 
regeerden. De man met den gouden ring en de sierlijke 
kleeding kreeg het eergestoelte; de heidensche tempels 
werden in christelijke kerken veranderd. De heiden
sche feestdagen maakten plaats voor zoogenaamd christe
lijke. De eenvoudige eeredienst der eerste Christenen werd 
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in een dienst tot streeling van het vleesch herschapen. 
Duizenden bij duizenden lieten zich in de kerk opnemen, 
zoodat weldra de geheele romeinsche wereld een chris
telijk kleed had aangedaan, zonder evenwel de heidensche 
levenswijze en zonden vaarwel te zeggen. Zoo was de weg 
gebaand tot den afval der Gemeente, welke ons in den 
brief aan Thyatire geschilderd wordt. 

Het spreekt vanzelf, dat in zulk een treurigen toe
stand de dwaling de Gemeente binnendrong en gereedelijk 
ingang vond. „Zoo hebt gij ook desgelijks, die de leer der 
Nicolaïeten houden," zegt de Heer. In Efeze was dit 
kwaad reeds aanwezig; doch daar kon de Heer zeggen: 
„Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicoalïeten 
haat, die ik ook haat." Thans was dit kwaad evenwel 
schrikbarend toegenomen. Er waren niet slechts enkele 
personen, die de iverken der Mcolaïten deden, maar de 
leer der Nicolaïten had ingang gevonden. Ongerechtig
heid, zonde, heidensch on- en bijgeloof werd verschoond 
en geduld om den invloed te bekomen en te behouden, 
die de wereld gaarne verleende, als zij maar onder een 
christelijken vorm aan hare lusten kon botvieren. Het was 
nog erger dan het antinomianisme, daar het zich niet 
alleen tegen de wet, maar tegen Christus verklaarde, en 
onder den christelijken naam en bij de christelijke eere-
dienst de grootste ongerechtigheden pleegde, en zoo doende 
Christus tot een dienstknecht der zonde maakte. In den grond 
der zaak was de vereeniging van de Gemeente met de wereld 
niets anders dan dit antinomianisme, want om tot eer en aan
zien te geraken, werden de heidenen zonder bekeering of ge
loof tot Christenen gemaakt en in de gemeente opgenomen. 

~N& dit alles overdacht te hebben, zal het ons niet ver
wonderen, dat de Heer zich op zulk een ernstige wijze 
tot Pergamus wendt, en zich aan deze Gemeente ver
toonde als Degene, „die het scherp, tweesnijdend zwaard 
heeft." Dit scherp, tweesnijdend zwaard is, wij weten het, 
het Woord Gods, dat ook levend en krachtig is, en door
dringt tot de verdeeling der ziel en des geestes, en een 
oordeelaar is van de gedachten en overleggingen des harten. 
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Dit Woord, waarnaar de Gemeente haar gedrag en wandel 
behoort in te richten, daar het Gods gedachten en geboden 
bevat, stelt alles aan het licht en oordeelt alles, wat daar
mede in tegenspraak is. In de Openbaring is dit Woord 
van God het zwaard, waarmede de Heer krijg voert en 
oordeelt. Waar het door den val der Gemeente heeft opge
houden de levende, oordeelende kracht in haar midden te 
oefenen, zoodat het kwaad bestraft en den zondaar geoor
deeld wordt, daar wordt het in de hand des Heeren het 
instrument om de boozen te verderven. „Bekeer u dan; 
en zoo niet, ik kom haastelijk tot u, en ik zal tegen hen 
krijgvoeren met het zwaard mijns monds." 

Mochten wij allen op deze ernstige woorden van Jezus 
achtgeven! „Wie ooren heeft, die hoore, wat de Geest tot 
de gemeenten zegt." Als wij tot de overwinnaars behooren, 
dan zullen de uitnemende zegeningen, welke de Heer hun 
hier belooft, ons deel worden. Wie zijn de overwinnaars 
hier? mogen wij wel vragen. In Efeze waren het allen, 
die de eerste liefde niet verlaten hadden, of tot de eerste 
liefde waren teruggekeerd; in Smyrna behoorden zij, die 
te midden der vervolgingen volhardden, tot de overwin
naars; maar wie zijn de overwinnaars in Pergamus ? Wel, 
allen, die zich niet lieten medesiepen door de leer van 
Bileam, die de leer der Nicolaïten haatten, en hunne 
afzondering van de wereld bewaarden. 

Behooren wij tot hun getal, lieve lezers? Hebben wij 
de groote zonde der Gemeente, in de derde eeuw bedreven 
en sedert volgehouden, voor God geoordeeld ? Is het onge
lijke huwelijk van de gemeente met de wereld ons een 
gruwel geworden ? Het is niet gemakkelijk tot dit inzicht 
te komen. Wij moeten dan tegen den stroom der alge-
meene opinie in. In de meeste kerkgeschiedenissen wordt 
de opneming van keizer Constantijn in de christelijke kerk 
en de daarop gevolgde christianiseering van het romein-
sche rijk de triomf van het Christendom genoemd, en 
worden de gebeurtenissen in de derde eeuw als een glans-
punt in de geschiedenis der kerk aangemerkt. Doch die 
kerkgeschiedenissen zijn door den mensch geschreven, en 
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de mensch is leugenachtig; God alleen is waarachtig. In 
Gods kerkgeschiedenis wordt dit feit gansch anders beoor
deeld. Het wordt daarin gelijkgesteld met de gruwelijke 
boosheid van Bileam, die het heilige zaad met de godde-
looze lieden der wereld trachtte te vereenigen en daardoor 
te verderven. Want wel is de ivereld door deze veree-
niging uiterlijk wat beter geworden; doch de gemeente 
heeft haar karakter verloren, hare roeping verzaakt, haar 
Heer onteerd en hare heerlijkheid prijsgegeven. De wereld 
is christelijk geworden, en heeft daardoor zeer zeker vele 
voorrechten verkregen en vele voordeden behaald; maar 
de Gemeente is bedorven, en van een reine maagd, welke 
aan éénen man was voorgesteld, een overspeelster gewor
den, over wie, zoo zij zich niet bekeert, het oordeel des 
Heeren zal komen. Als wij ons maar aan Gods Woord 
vasthouden, dan zullen wij klaar inzien, hoe schrikkelijk 
de Gemeente is afgeweken; en in plaats van ons, evenals 
Lot in het goddelooze Sodom, te kwellen over de onge
rechtigheden der goddeloozen, zullen wij ons terugtrekken, 
in afzondering van de wereld en hare godsdienst leven, om 
ons geheele hart te geven en ons gansche leven toe te wij
den aan Hem, die het verheerlijkte Hoofd der Gemeente 
is, met Wien ons leven verborgen is in God, en die ons 
na de reis door de woestijn, brengt in het hemelsch Kanaan. 

De beloften, aan de overwinnaars gegeven, zijn drie. 
„Die overwint, ik zal hem geven van het manna, dat 
verborgen is, en ik zal hem geven een witten keursteen, 
en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken 
niemand kent, dan die hem ontvangt." Het verborgen 
manna, een witte keursteen en een nieuwe naam. 

1. Het verborgen manna. — Het manna is de afscha
duwing van den Zoon van God, die mensch geworden is 
om het leven aan onze zielen te geven; van diens komst 
in vernedering, onderworpen aan al de gevolgen der 
zonde; en het is Gods voorziening voor onzen dagelijk-
schen wandel door de woestijn; want er wordt van het 
manna gesproken in betrekking tot Jezus, als van het 
brood des levens, dat uit den hemel is neergedaald. (Zie 
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Joh. VI.) Maar wat is het verborgen manna? God liet 
eiken morgen het manna regenen uit den hemel rondom 
het leger in de woestijn, opdat de Israëlieten het eiken 
dag zouden verzamelen, en zij alzoo zouden leven bij alle 
woord, dat uit den mond van God uitgaat. Eveneens moet 
Christus het dagelijksch voedsel -voor de geloovige ziel 
zijn, zoolang wij in de woestijn dezer wereld vertoeven. 
Maar het verborgen manna is wat anders. Er moest op 
Gods bevel een gouden kruik met manna gevuld, en die 
voor het aangezicht des Heeren gesteld worden; opdat de 
Israëlieten, wanneer zij in het beloofde land zouden ge
komen zijn, daardoor de voortdurende herinnering zouden 
hebben aan hetgeen, waarvan zij in de woestijn genoten 
hadden. Dit verborgen manna is voor ons de herinnering 
aan een Christus, die als mensch, vernederd en lijdende, 
in deze woestijn heeft gewandeld, en door zijne volmaakte 
gehoorzaamheid het voorwerp was van de vreugde en het 
welbehagen van God. In de eeuwigheid zal ieder overwin
naar, die getrouw geweest is in zijne afzondering van de 
wereld, die met den verworpen Christus buiten de legerplaats 
gegaan is, het onafgebroken genot smaken van gemeenschap 
met God in zijne waardeering en genieting van Christus, die 
in zijne vernedering en lijden een volmaakte gehoorzaam
heid geopenbaard, en al Gods deugden en heerlijkheden 
tentoongespreid heeft. 

Heerlijk deel der overwinnaars! Maar om het deelachtig 
te worden, moeten wij in getrouwheid met den verworpen 
Christus wandelen, en de beginselen van Bileam geheel 
uit onze harten verbannen; want wij kunnen onmogelijk 
van Christus genieten, indien wij vereenigd zijn met de 
zonde en de wereld. De mogelijkheid daarvan te beweren 
is niets anders dan Mcolaïsme. Wij kunnen wel Christus 
bewonderen; wij kunnen wel zijn leven en zijne daden 
schoon en treffend vinden; wij kunnen ons zelfs in de 
lezing er van verlustigen, en toch met de wereld wande
len; maar wij kunnen onmogelijk Christus genieten en ons 
met Christus voeden, zoolang wij ons niet buiten de leger
plaats bevinden om zijne smaadheid te dragen. 
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2. De witte keursteen. — Wanneer men ten gunste van 
iemand wilde stemmen, dan wierp men een witten steen 
in de schaal. De witte keursteen stelt dus voor de er
kenning en waardeering door Christus van den overwin
naar. Gelijk God, Jezus, die vernederd en verworpen was, 
met eer en heerlijkheid aan zijne rechterhand heeft ge
kroond, en Hem macht gegeven heeft over alle dingen, 
zoo zal de Heere Jezus allen, die aan zijne verwerping 
en versmading hier beneden hebben deelgenomen, voor 
zijnen Vader en de heilige engelen, ten aanschouwe der 
geheele wereld, als zijne uitverkorenen eeren en kronen. 

3. De nieuwe naam. — Op den witten keursteen is 
een nieuwe naam geschreven, welken niemand kent, dan 
die hem ontvangt. Er is in den hemel een vreugde, 
waarin allen gelijkelijk deelen; myriaden stemmen mengen 
zich in het harmonisch lofgezang; evenals er op aarde 
voorrechten en genietingen zijn, waarin alle geloovigen 
zich gezamenlijk verheugen. Maar wij hebben evenzeer 
onze persoonlijke genietingen, en de Heer stelt op onze 
persoonlijke toewijding en liefde prijs. Gij kunt nooit mijne 
bijzondere gemeenschap met Christus en mijne bijzondere 
genietingen kennen, en ik weet van de uwen niets af. 
Ieder weet dit slechts voor zichzelven. Zoo zal het ook 
in den hemel zijn en blijven. Ieder krijgt een naam, wel
ken niemand kent, dan die hem ontvangt. Voor ieder 
ander dan voor hem, die dien ontvangt, heeft die naam 
geen beteekenis. Onze dierbare Heer zal zich aan ieder 
onzer op een bijzondere, eigenaardige manier openbaren. 
Ieder overwinnaar zal bijzondere vreugde smaken. Ieder 
zal in persoonlijke gemeenschap met den Heer leven, en 
een afzonderlijk onderhoud met Jezus hebben. Ieder zal 
genietingen hebben, die geheel onderscheiden wezen zullen 
van de algemeene vreugde en het genot, dat allen geza
menlijk zal ten deel vallen. 

Welke heerlijke beloften! Hier beneden ten gevolge 
van do zonde der Gemeente afgezonderd en verlaten; tegen 
de algemeene opinie als tegen een sterkvlietenden stroom 
oproeiende; beschuldigd van enghartigheid, betweterij^ 
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hoogmoed en gemakzucht; geven deze beloften moed en 
kracht, troost en blijdschap aan onze ziel, en stellen ons 
in staat de scheeve oordeelvellingen der menschen te ver
dragen. De goedkeuring des Heeren is meer waard dan 
de toejuiching der menschen. Het genot van de bijzondere 
gemeenschap met Jezus, hier reeds, en eenmaal volmaakt 
in het Vaderhuis, is het wel waard om door de menschen 
verkeerd beoordeeld en onrechtvaardig beschuldigd te 
worden. Voor het deel en in de smaadheid van Christus 
geroepen te worden tot het genot van de vreugde van 
God in den Zoon zijns welbehagens, loont wel de moeite 
en het lijden. De Heer weet zijne getrouwen te bewaren, 
te sterken, te bemoedigen, tot volharden te bekwamen; 
en Hij doet dit gewoonlijk door hun de heerlijkheid, die 
hen wacht, en de hemelsche zegeningen, welke Hij hun 
schenken zal, voor te stellen. Den blik daarop gevestigd, 
genieten wij er hier reeds den voorsmaak van; en waar 
deze beloften gegeven worden aan allen, die overwinnen, 
worden die overwinnaars er door aangemoedigd, om in 
hunnen strijd tegen de wereld en hare godsdienst; tegen 
de dwaling en hare gevolgen te volharden, en in voort
durende afzondering, buiten de legerplaats, de smaadheid 
van Christus dragende, alleen te vragen naar het Woord 
van God en naar de goedkeuring van den Heer Jezus. 

De Herder en de kudde. 
Ezechiël XXXIV: 16. 

De groote Herder h. bezig zijn schapen te weiden! 
Welk een troost voor alle geloovigen, vooral voor de lij
denden ! Hij overziet niet alleen de kudde als één geheel, 
maar Hij kent nauwkeurig ieders toestand. Hij kent de 
„verlorenen", de „weggedrevenen'", de „gebrokenen", de 
„kranken", en houdt zich met ieder i n ' t bijzonder in zijne 
onveranderlijke liefde bezig! „Gij hebt mijne ellende aan
gezien". (Ps. XXXI: 8.) „De Heere denkt aan mij." 
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(Ps. XL : 18.) Hij overweegt uw geval van alle kanten, 
gelijk een goed geneesheer doet bij zijn zieken. Sommige 
van onze beproevingen kunnen en mogen wij niet aan 
onze medemenschen openbaren. „Jezus alleen" kan hier
aan deelnemen, en hoe brengt ons dit zijn harte nader. 

„Als kommer u kwelt, Als de angst u beknelt, Brengt 
lijden zijn harte u nader." 

Lieve lijder! Jezus wil, dat gij Hem uw vertrouwen 
schenkt. Het verheugt Hem, als zijne liefde u genoeg is. 
Laat Hij u niet vinden in „een ander veld." (Ruth I I : 22.) 

In vers 4 van het aangehaalde hoofdstuk uit den profeet 
Ezechiël zien wij, dat de onder-herders in de verzorging 
der kudde gefaald hebben, en in vers 16 zegt de opper
herder, dat Hij nu alles zelf zal doen. „Ik zal mijne 
schapen weiden." (vers 15.) Dit is juist het karaktervan 
onzen gezegenden Heer — niet toe te laten, dat zijne 
kudde gebrek lijdt. Op een tijdstip, dat altijd in onze 
herinnering zal blijven, zeide Hij: „Indien gij dan mij 
zoekt, laat dezen heengaan." (Joh. VI I I : 8.) 

Gij, kind van God, dat lijdt! vertrouw u aan die handen 
toe, die nog de teekenen der nagelen dragen. Laat de 
liefde van den stervenden, doch nu levenden Jezus uw 
troost in beproevingstijd zijn. Hij acht uw kruis niet ge
ring. Aardsche vrienden zijn dikwijls slechte troosters en 
geneesheeren zonder ervaring; maar Jezus zorgt voor u, 
omdat Hij door ondervinding met uw smart bekend is. 

Eén der eerenamen, die Hij zich op deze moeitevolle 
aarde verwierf, was: „Man van smarten." Zijn doodsangst 
in Gethsemané was zelfs voor zijn drie uitverkoren disci
pelen, waaronder hij, die in zijnen schoot gelegen had, 
niet te begrijpen. „Hij was van hen omtrent een steen
worp verwijderd." In die verschrikkelijke ure „kende God 
alleen het hart van God." Want wij hebben niet een 
Hoogepriester, die geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar een, die in alle dingen verzocht is gelijk 
wij, uitgenomen de zonde." 

„Jezus-Kaam!" Gij rust der moeden, 
Steun der zwakken, troost in smart, 
Veilige ark in 's werelds vloeden, 



95 

Heeling voor 't gewonde hart! 
Manna, dat de ziel verblijdt, 
Toevlucht in verzoekings-trjd! 

Correspondentie. 
3. J. S. te Utrecht vraagt, of het geslachtregister van onzen 

Heer in Matth. I in overeenstemming te brengen is met dat 
in Luk. III. 

Het verschil in deze geslachtregisters wordt heel eenvoudig 
verklaard door het verschillend standpunt, waarop de beide 
Evangelisten zich plaatsten. Mattheüs stelt ons Christus voor 
als Messias, Lukas als Zoon des menschen. De eerste geeft ons 
daarom de Koninklijke linie, de tweede de werkelijke, natuur
lijke afstamming. Daarom gaat Lukas ook terug tot Adam, 
terwijl Mattheüs met Abraham begint. Als gij nu de beide ge
slachtregisters naast elkaar plaatst, dan zult gij zien, dat zij 
tot aan David gelijk zijn; daarna gaan zij uiteen. Mattheüs heeft 
Salomo, Lukas Nathan, daar Mattheüs de koninklijke opvol
ging geeft, terwijl Lukas de natuurlijke volgt, en Jechonias 
niet uit Salomo, maar uit Nathan stamde. Vervolgens gaan zij 
weer samen. Beiden hebben Sealthiël en Zerubbabel; maar 
gaan dan weer uiteen om dezelfde reden als de eerste maal. 

4. C. L. B. te 's Hage vraagt, of men vrijheid heeft, om, 
als men zich op den dag des Heeren buiten de plaats zijner 
inwoning bevindt, met een broeder en zuster, die wel in ge
meenschap zijn, maar de tafel des Heeren niet hebben opge
richt, het avondmaal te vieren. 

Het komt mij voor, dat het beter is zulks niet te doen, aan
gezien men daardoor het avondmaal vieren tot een gelegen-
heidszaak maakt en tot een particuliere samenkomst. Iets anders 
zou het zijn, wanneer die broeder en zuster geregeld op den 
eersten dag der week het brood braken; hetwelk zij heel goed 
zouden kunnen doen, omdat de Heer gezegd heeft: sWaar 
twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik in 
het midden van hen." En in Christus is noch man noch vrouw. 
In een dergelijk geval is het evenwel noodig, dat zij zich in 
betrekking stellen tot een andere vergadering, om in gevallen 
van opneming of tucht haar oordeel te kunnen inroepen. 

5. "W. K. de R. te Vroomshoop. — Hoewel ik reeds meer dan 
eens van Lukas XVI vs. 9 in den Bode een verklaring gegeven 
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heb, zoo wil ik het nogmaals doen, daar gij waarschijnlijk die 
jaargangen van den Bode niet bezit. Als gij dit vers in onze 
nieuwe vertaling, die gij zeker wel zult hebben, of anders bij mij 
voor f 1.40 kunt krijgen, leest, dan zal dit vers dadelijk al veel 
verstaanbaarder worden. Er staat daar: »En ik zeg u : maakt 
uzelven vrienden met den mammon der ongerechtigheid, opdat, 
wanneer het met u ten einde gaat, (d. i. wanneer gij zult 
sterven,) gij ontvangen moogt worden in de eeuwige tabernake
len." De Heer wil zeggen: Geeft uw geld en uw goed aan de 
armen en ten behoeve van de prediking des evangelies, dan 
maakt gij u daardoor vrienden, en dan zult gij straks bij uwe 
komst in den hemel met vreugde ontvangen worden. In den
zelfden zin zegt Petrus in zijnen tweeden brief, dat, wanneer 
wij bij ons geloof de deugd, enz. zullen gevoegd hebben, wij 
een ruimen ingang zullen hebben in het eeuwig koninkrijk van 
onzen Heer en Heiland Jezus Christus. 

6. J. d. B. te Scheveningen vraagt opheldering over de 
laatste bazuin in 1 Kor. XV : 52 en in Openb. XT : 15. 

In Openb. VIII—XI wordt gesproken over zeven bazuinen, 
door welke zeven verschillende oordeelen over de aarde komen; 
bij het blazen van de zevende of laatste bazuin wordt het 
heerlijk koninkrijk van Christus, het oordeel over al de vijanden 
des Heeren, ook over de dooden, en Christus' macht en heer
schappij over het gansche heelal aangekondigd. 

De laatste bazuin in 1 Kor. XV heeft een heel andere be-
teekenis. In een punt des tijds, in een oogenblik, bij de laatste 
bazuin zullen de dooden on verderfelijk opgewekt en de levenden 
veranderd worden. In 1 Thess. IV zegt Paulus, dat de Heer 
zal komen, om de zijnen van deze aarde af te halen, met een 
geroep, met de stem eens aartsengels en met de bazuin Gods; 
want allen, die in de graven zijn, zullen de stem van den Zoon 
des menschen hooren, uit de dooden opstaan en met de op 
aarde levende geloovigen in den hemel worden opgenomen. 
Paulus denkt aan het romeinsche krijgsheir. Er werd bij het 
leveren van een slag driemaal gebazuind. Bij het eerste bazuin
geschal moest het leger zich gereed maken; bij het tweede zich 
in slagorde stellen, en bij het derde ten strijde oprukken. 
Evenzoo zullen de heiligen, nadat allen opgewekt of veranderd 
zijn, en dus allen gereed staan, gezamenlijk in de lucht, den 
Heere te gemoet, worden opgenomen. 
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Het boek der ervaring. 
Voordrachten over den Brief aan de Filippiërs door J. N. DARBY. 

H o o f d s t u k III : 1—14. 

In het vorige Hoofdstuk bracht de Apostel onze harten 
in verbinding met den Heere Jezus, die zijne heerlijk
heid in den hemel verliet, de gestaltenis eens slaafs aan
nam en zich vernederde, maar daarna als mensch uiter
mate verhoogd werd. Op dezelfde wijze moeten ook wij 
ons vernederen; dezelfde gezindheid moet ook ons leiden. 

Nadat de Apostel dit onderwerp heeft behandeld, wendt 
hij zijn oog naar de heerlijkheid. Hetgeen vóór ons ligt, 
zal ons er voor bewaren, in onzen loop te vertragen, om
dat Christus alsdan zoo voor onze ziel staat, dat Hij haar 
geheel aantrekt en inneemt. In dit Hoofdstuk is geen 
spraak van het karakter van onzen wandel op aarde, van 
de genade jegens en de belangstelling in anderen, gelijk 
zulks in het voorgaande Hoofdstuk het geval is, waar ons 
oog gericht werd op Christus als op Dengene, die zich 
van zijne heerlijkheid ontdeed, en zich vernederde; maar 
hier is spraak van de energie des goddelijken levens, 
die zich naar de bereiking van het voorgestelde doel uit
strekt. Dikwerf wordt deze energie des levens gemist bij 
hen, die overigens een aantrekkelijk karakter vertoonen; 
maar ook openbaart zich soms veel geestkracht daar waar 
de zachtmoedigheid en het zien op hetgeen der anderen 
is, ontbreken. God wil evenwel, dat zoowel genade als 
geestkracht bij ons gevonden worden. Is Christus ons 
alles, dan is de ziel bevrijd van zelfzucht, en wij zoeken 
het welzijn van anderen; en dan is Christus, die ten 
hemel gevaren is , het voorwerp onzer zielen. 

„Voorts, mijne broeders! verblijdt u in den Heer." Dit 
is het uitgangspunt voor Paulus: „Verblijdt u te allen 
tijde! wederom zeg ik: verblijdt u!" Het breken met 

X X x v n 7 
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het eigen-ik heeft ten gevolge, dat ik mij te allen tijde 
verblijd, dan is Jezus het voorwerp mijner vreugde. 
Mets kan ons van zijne liefde scheiden, dit weten wij; 
doch als wij een zegening genieten, dan zijn wij in ge
vaar op die zegening te vertrouwen, en niet afhankelijk 
te blijven van Hem, die ons zegent. David zeide: „Ik 
zal in eeuwigheid niet wankelen. O, Heere! Gij hadt door 
uwe goedgunstigheid mijnen berg vastgezet: maar toen 
Gij uw aangezicht verbergdet, werd ik verschrikt!" 
(Ps. X X X : 6, 7.) Toen zijn berg week, bemerkte hij, dat 
hij op den berg en niet op den Heer vertrouwd had. 
Als hij zegt: „De Heer is mijn herder," dan wordt hij 
niet verschrikt, want hij vertrouwt op den Heer zelven. 
Indien het hart van het eigen-ik bevrijd is, dan rust het 
in den Heer; doch ons hart is zóó bedriegelijk, dat het 
gebeuren kan, dat een Christen, die groote blijdschap ge
had heeft, daarna tot een val komt, omdat hij de plaats 
der afhankelijkheid verliet. Wij weten, dat hij weer op
gericht wordt, zooals wij dit in Ps. 30 lezen. 

Paulus' leven stond in gevaar. Hij had reeds vier jaren in 
de gevangenis doorgebracht; (de beide laatsten aan een hei-
denschen soldaat gekluisterd;) en hij zegt ook: „ik weet 
vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben, 
zoowel verzadigd te zijn als gebrek te lijden." Door kom
mer en lijden, door vreugde en overvloed — door alles 
was hij heengegaan; maar hij was niet moedeloos gewor
den, zooals men het verwachten zou van iemand, die ge
noodzaakt werd, met ruwe onbeschaafde menschen te 
leven, en die vier jaren in de gevangenis had doorge
bracht. Toch was dit niet alles; Hij had kunnen zeggen: 
„Ik ben in de gevangenis, en kan het werk des Heeren 
niet doen." Doch niet alzoo; hij wandelt met God, en 
zegt: „"Want ik weet, dat dit mij tot heil zal gedijen." 
Zelfs als Christus door nijd en twist gepredikt werd, kon 
hij zeggen: „en hierin verblijd ik mij, ja zal mij ook 
verblijden." Indien alles ons ontvalt, werpen wij ons op 
den Heer, en kunnen ons in Hem verblijden. Zóó zal 
het zijn, als Hij ons leidt. 
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"Welk een heerlijk, hartverheffend voorwerp had Paulus 
in den persoon des Heeren voor zich! Welk een kracht 
had hij daardoor verkregen! Zijn blik was onder alles 
gericht op hetgeen aan de andere zijde der woestijn ligt; 
hij was een reiziger, die door de woestijn trok, en zich 
op die reis in den Heer verblijdde. Hetzij hij in het 
openbaar predikte, hetzij hij in stilte een ieder in zijne 
woning ontving, altijd verblijdde hij zich. Het eigen-ik 
verloochent men het meest, indien men zich in den Heer 
verblijdt. Paulus had gehoopt naar Spanje te reizen, na
dat hij een weinig van de gemeenschap der heiligen zou 
genoten hebben; (Rom. X V : 23, 24.) doch thans was er 
geen sprake meer van Spanje, en ook niet van de ge
meenschap der heiligen; maar toch verblijdde hij zich. 
Men kan de vesting van iemand, die zich steeds in den 
Heer verblijdt, niet binnendringen. Paulus zegt: „In dit 
alles zijn wij meer dan overwinnaars." (Rom. YII I : 37—39.) 
Alle deze zijn schepselen, — engelen, overheden, machten,— 
maar in ons woont Christus. Hij is het voorwerp des 
harten, en dit is het groote geheim. Wij hebben Christus 
tusschen ons en de verdrukkingen, (wij weten welk een 
hindernis het ongeloof is,) en dit is het geheim, dat alle 
dingen doet medewerken ten goede. Men rekent op de liefde 
Gods; zijne liefde is uitgestort in onze harten. Het groote 
uitgangspunt is, ik herhaal het: „Voorts mijne broeders, 
verblijdt u in den Heer." 

Alles is eenvoudig voor hem, wiens oog op Christus is 
gericht. De godsdienst der ceremoniën, inzettingen en wer
ken maakt iemand in zedelijken zin tot een Jood. Deze 
godsdienst bestond alleen uit werken, inzettingen en over
leveringen. Indien Christus niet gekomen ware, zou men 
nog in deze dingen roemen. Maar hoe beoordeelt Paulus 
ze? „Ziet op de honden," zegt hij. Mijn geweten moet in 
de tegenwoordigheid van God zijn, en ik moet den Christus 
Gods bezitten, of ik heb niets. Een Jood „kon zijn hoofd 
buigen als een bieze," en alles volbrengen zonder dat 
zijne ziel in gemeenschap met God was; en daarom heeft 
dit geen waarde voor God. Hij zegt: „Mijn zoon, geef 
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Mij uw hart." „Al het gedierte des wouds is Mijne, de 
beesten op duizend bergen. Zoo mij hongerde, Ik zou het 
u niet zeggen." (Ps. L : 10, 12.) Wat baten mij al uwe 
offergaven? U zelf wil ik hebben, maar niet uwe gaven. 
Kaïn had veel meer moeite met het bebouwen van den 
grond dan Abel met zijn lam; maar het geweten van Kaïn 
was nooit voor God geweest, en hij was niet tot de kennis 
van het verderf gekomen, dat door de zonde in de wereld 
gekomen was. Wij zien, hoe hard zijn hart was ten aan
zien van de zonde, en hoe groot zijne onwetendheid ten op
zichte van de heiligheid Gods. Hij bracht aan God, wat 
het teeken was van den vloek, en wat hij in het zweet 
zijns aangezichts verkregen had. Abel bracht een lam, en 
dit werd aangenomen. Indien wij tot de ware kennis van 
het verzoeningswerk en van onze aanneming in Christus 
gekomen zijn, dan zijn wij gelijk aan Abel. Het getuigenis 
der gerechtigheid had betrekking op den persoon van 
Abel. Het was gegrond op zijn offer, 't welk een voorbeeld 
van Christus was. God kan mij niet afwijzen, als ik met 
Christus voor Hem verschijn; ik word door Hem aange
nomen op grond van het Paaschlam, 't welk ik tot Hem 
breng. Indien ik tot God nader, moet dit geschieden op 
den door Hem aangewezen weg, en die weg is Christus. 
Ook moet ik met mijn geweten voor God komen, en niet 
met instellingen, die slechts uitwendig zijn. 

De manier, waarop de Apostel dit onderwerp hier behan
delt, is opmerkingswaardig. Hij spreekt niet van een met 
zonden beladen geweten, maar van de nutteloosheid der 
instellingen; vandaar dat hij dit stelsel met den verachte-
lijken naam van „Versnijding" betitelt. Het ware gebod is: de 
harten besneden te hebben. „Wij zijn de besnijding, wij, 
die door den Geest eeredienst plegen." Zoo zegt ook Jere
mia: „Besnijdt u doet weg de voorhuiden uws 
harten." (Jer. IV : 4.) Het vleesch moet ten onder ge
houden worden. Het vleesch heeft een godsdienst zoowel 
als booze lusten, maar het vleesch moet een godsdienst 
hebben, die het vleesch niet doodt. Het lichaam te kastijden 
tot bevrediging des vleesches, wat in den brief aan de 
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Kolossers een eigenwillige eeredienst, nederigheid en ge
strengheid tegen het lichaam genoemd wordt, is veel gemak
kelijker, dan met het vleeseh een einde gemaakt te hebben. 

Paulus kon zeggen: „Ik ben een Hebreër uit He-
breërs wat betreft de gerechtigheid, die in de 
wet is, onberispelijk." — Maar wie werd daardoor geëerd ? 
Paulus — en niet God of Christus. Deze gerechtigheid 
had geen waarde; zij huldigde het ik. Het eigen-ik en 
niet Christus staat daarbij op den voorgrond. Deze gerech
tigheid kenmerkt zich daardoor, dat zij eer geeft aan het 
vleeseh. Zij moge met moeite en opoffering gepaard gaan; 
zij moge in dingen bestaan, waardoor ik mijzelven 
kastijdingen opleg, doch zij heeft geen waarde. Onge
twijfeld zullen velen zich beleedigd gevoelen, als men hun 
zegt, dat zulk een gerechtigheid niet de minste waarde heeft. 

Het is opvallend, hae de Apostel over deze gerechtig
heid spreekt. Hij beschouwt haar niet als zonde, maar als 
waardeloos; het is de gerechtigheid in de wet en een 
zichtbare godsdienst. „Wat mij gewin was, dat heb ik om 
Christus wil schade geacht." Paulus was een Hebreër uit 
Hebreërs, en leefde naar de strengste sekte des Jodendoms 
als Parizeer; dat was gewin voor hem. Daarna zegt hij 
evenwel: „Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de 
uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen Heer, 
om wiens wil ik de schade van alle dingen geleden heb, 
en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewin
nen." Het gaat hier niet om de zonde. Als de Apostel in 
het 9de vers over de gerechtigheid, die door het geloof 
in Christus is, spreekt, dan stelt hij haar niet tegenover 
de zonde, maar tegenover de gerechtigheid, die uit de wet 
is. De laatste laat zich gemakkelijk onderscheiden van de 
eerste, want alles geschiedt daarbij om het eigen-ik te 
verheerlijken. Daarin nu ligt het verkeerde van deze ge
rechtigheid. Wie wil gaarne een wegwerpelijk kleed dra
gen, (want zóó worden onze gerechtigheden in Jes. LXIV : 6 
genoemd,) als hij Christus tot zijne gerechtigheid krijgen 
kan? Paulus besefte zoo diep de voortreffelijkheid van het
geen Christus was in de oogen Gods — in wien God al 
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zijn welbehagen had — dat hij zeide: „Ik wensch deze 
ellendige gerechtigheid niet te behouden, noch haar te 
vereenigen met die, welke van God is." De begeerlijk
heden zijn slecht, maar dit godsdienstige vleesch is nog 
slechter. De gerechtigheid uit de wet was geen wezenlijke 
gerechtigheid; het was het opgeblazen, maar niet geoor
deelde ik; Paulus verlangt echter van het eigen-ik vrij 
te zijn, en in plaats daarvan Christus te bezitten. 

Dit is het standpunt des Apostels, 't welk hij nu nader 
ontvouwt. Letten wij er wel op, dat hij niet zegt: „Toen 
ik bekeerd werd, achtte ik alles voor schade." Als een 
mensen bekeerd wordt, dan is Christus alles; de wereld 
is voor hem niets dan bedrog en ijdelheid. Zij heeft geen 
aantrekkelijkheid voor hem, en de onzichtbare dingen ver
vullen zijn hart. Maar later gaat soms diezelfde mensch, 
al is Christus hem ook steeds dierbaar, niet voort alles 
voor schade te achten. Paulus zegt evenwel niet slechts, 
„ik heb geacht" maar „ik acht alle dingen schade te 
zijn." Het is heerlijk zóó te kunnen spreken. Christus 
moet de plaats behouden, die Hij had, toen het heil voor 
het eerst aan onze harten geopenbaard werd. 

Laat mij er nog één ding bijvoegen, dat mij in de 
gedachte komt. Het spreekt vanzelf, dat indien iemand 
Christus niet heeft op den bodem zijns harten, hij in 't 
geheel geen Christen is. Maar ik meen dat, zelfs waar 
Christus in iemand woont, en hij mogelijk onberispelijk 
wandelt, nochtans, wanneer gij tot hem over Christus 
spreekt, het kan voorkomen, dat zijn hart geen weer
klank daarop geeft, hoe stillekens zijn leven ook voortga. 
Christus kan zijn op den bodem en een uitwendig schoone 
christelijke wandel op de oppervlakte, terwijl tusschen 
dien bodem en die oppervlakte honderd en meer dingen 
liggen, die in niet de minste verbinding met Christus 
staan. Practisch genomen gaat dan het leven voort buiten 
Christus om. Dit heeft geen waarde. Het is de schrikke
lijke oppervlakkigheid des harten, die zonder Christus 
voortgaat, tot zij de baan wordt voor alles, wat de wereld 
in dat hart ingiet. 



103 

Paulus zegt vervolgens, welke de kracht is, die ons be
kwaam maakt al deze dingen schade te achten. Hij begeert 
Christus te gewinnen, en schijnbaar is het een groote 
opoffering alles prijs te geven. Maar het is gelijk aan 
het speelgoed, waarmede een kind zich vermaakt. "Wil 
men het kind dit uit de hand nemen, dan houdt het dit te ste
viger vast; houdt men het echter iets voor, wat mooier is dan 
wat het heeft, dan laat het dit vanzelf los. Paulus achtte 
alles voor schade en drek; alles had zijn waarde voor 
hem verloren. Ik weet wel, dat er verzoekingen voor ons 
zijn zullen, maar negen tienden van de verzoekingen, die 
ons hart aftrekken en ons in den weg staan, zullen in 
het geheel niet aanwezig zijn, indien Christus de ware 
plaats bij ons inneemt. Goud en zilver, noch hetgeen be
geerlijk is voor de wereld zal ons aantrekken of tot ver
zoeking zijn, indien „de uitnemendheid der kennis van 
Christus Jezus" onze harten bekoort. Deze strijd zou ge
ëindigd zijn. "Wij zouden de listen des satans kennen, en 
voor anderen lijden; onze strijd zou dan niet bestaan in 
de worsteling om ons eigen hoofd boven water te houden, 
maar om anderen voor verdrinken te bewaren. 

Indien Christus de rechte plaats in het hart heeft, 
dan hebben andere dingen hare waarde verloren. Het oog 
is dan eenvoudig, en het geheele lichaam verlicht. Paulus 
had alles prijsgegeven, maar hij voegt er aan toe: „Ik acht 
die drek te zijn." Hij zag op Christus, die voor hem zulk 
een kostbaar voorwerp was, dat hij om Zijnentwil alles 
prijs gaf. Deze plaats liet hij Christus behouden, en ijlde 
voort om Hem te gewinnen. Hij had Hem nog niet gegrepen. 
Hij strekte zich uit om den prijs te verkrijgen, zijn blik 
steeds gevestigd houdende op het doel van de reis. Het is 
niet de vraag, hoe de weg is, die is misschien heel 
moeielijk, maar men ziet op het doel. 

Yan tweeërlei is hier spraak: Vooreerst dat ik Christus 
moge gewinnen, en dan dat ik niet mijne gerechtigheid 
heb. Als iemand een versleten kleed aan heeft, en hij krijgt 
een nieuw, dan zal hij zich voor dat oude schamen. Zoo 
hechtte Paulus ook niets geen waarde aan de gerechtigheid, 
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die hij vroeger had. Men kan onmogelijk tegelijk zijne 
eigen gerechtigheid en de gerechtigheid Gods bezitten; 
wie de laatste kent, wil de eerste niet meer hebben, zelfs 
als hij die zou kunnen hebben. Hoe schoon zijn de woorden, 
die wij in 1 Kor. 1 : 30, 31 lezen: „Uit Hem zijt gij in Chris
tus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en gerech
tigheid, en heiligheid, en verlossing." Wat wij door het 
leven uit God zijn, dat is Christus van Gods wege voor ons. 

De Apostel zegt verder: „Opdat ik Hem kenne en de 
kracht zijner opstanding." Het eerste was: Christus te 
gewinnen; het tweede: Christus te kennen. Daarin ligt 
de overwinning over de macht des kwaads, over den dood 
en al het andere. Paulus wilde Hem kennen, zijne vol
komene liefde en zijn leven; hij wilde op Hem steeds het 
oog gericht hebben als op Dengene, die zijne ziel, zijne 
gedachten en zijn hart bezig hield, om zoodoende tot Hem 
op te wassen. Hij wilde de kracht zijner opstanding kennen, 
want daardoor was de geheele macht des satans vernietigd. 
Hij had gesproken van de gerechtigheid, die hij in Christus, 
en niet in zichzelven of in de wet zocht; maar nu ver
langt hij de macht des levens te kennen, die hare uit
drukking in de opstanding van Christus vond. Nadat hij 
Christus als persoon en als de overwinning over den dood 
had leeren kennen, kon hij de dienst der liefde vervullen, 
gelijk Christus deed, en „de gemeenschap zijns lijdens 
leeren kennen." Hoe verschilt dit met de gevoelens der 
discipelen, zooals zij ons in Mark. X geschilderd worden, 
toen Jezus met hen over zijnen dood sprak; zij verstonden 
niets van hetgeen Hij hun zeide, en zij stonden verbaasd, 
en hem volgende, vreesden zij, in plaats van zich te ver
heugen, dat de dood voor hen stond. Wie de kracht der 
opstanding kent, heeft den dood achter zich; de macht des 
doods is verbroken. Christus zeide na zijne opstanding: 
„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat 
heen in de geheele wereld, predikt het evangelie aan 
alle creaturen." „Vreest niet voor hen, die het lichaam 
dooden," had Hij vroeger gezegd, en zij hebben zijn 
lichaam gedood. 
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,• • Indien wij deel gekregen hebben aan de kracht der 
opstanding, dan kunnen wij in liefde dienen. Paulus zag 
den dood in het aangezicht, maar hij sprak er niet op 
lichtvaardige wijze over. Satan zegt: „Gij wilt Christus 
volgen." — „Ja." — „Maar dan is de dood op uw weg." 
— „Zeer goed, want indien ik sterf, dan zal ik Christus 
des te meer gelijkvormig zijn." 

Paulus had gezegd: „Opdat ik Hem kenne en de kracht 
zijner opstanding;" maar nu voegt hij er bij: „en de 
gemeenschap zijns lijdens, zijnen dood gelijkvormig wor
dende, of ik op eenigerlei wijze moge komen tot de op
standing uit de dooden." Paulus ging met zijne gedachten 
zoo volkomen hierop in, dat hij uitdrukkingen gebruikt, 
die Christus had kunnen bezigen: „Daarom verdraag ik 
alles, om der uitverkorenen wil." (2 Tim. I I : 10.) Het was 
alles uit genade; het was een geheel nieuw standpunt; 
elke aanspraak op gerechtigheid was verdwenen, en ook 
op hetgeen Paulus als mensch was. Christus als zijne 
gerechtigheid trad daarvoor in de plaats. En dan wilde 
hij Hemzelven kennen. Dat is de weg, waarop men vor
deringen maakt. De toegenegenheden des harten zijn dan 
in werking. Als lijden mij wachtende is , vind ik de kracht 
zijner opstanding, en vervolgens het voorrecht van de 
gemeenschap zijns lijdens. Paulus had daarvan een groot 
deel, wij slechts een klein. Hij zegt: „Of ik op eenigerlei 
wijze moge komen tot de opstanding uit de dooden," ol 
met andere woorden: „Het koste wat het wil, mag zelfs 
de dood op mijnen weg zijn — het is geheel naar mijn 
wensch, ik zoek te bereiken, wat Hij bereikt heeft: „de 
opstanding uit de dooden." 

De uitdrukking „opstanding uit de dooden" is hier in 
het oorspronkelijke een zeer bijzonder woord, 'twelk men 
zeer zelden en alleen in het Meuwe Testament aantreft. 
De „opstanding uit de dooden" is een waarheid van 
groote uitgestrektheid. Christus is de eersteling, (1 Kor. 
XV : 20—23.) maar gelijk vanzelf spreekt, niet van de 
goddeloozen. God heeft Hem uit de dooden opgewekt, 
omdat Hij in Hem zijn welbehagen vond, wegens zijne 
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volkomene gerechtigheid, en omdat Hij God verheerlijkt 
had. Evenzoo is het met ons. De opstanding is de uit
drukking van het welgevallen Gods in hen, die opgewekt 
worden; zij is het zegel, dat God op het werk van Christus 
drukt. Christus was de Zoon, in wien God zijn welbehagen 
had, en nu zijn ook wij om Zijnentwil voorwerpen van 
hetzelfde welbehagen Gods. Wat Christus betreft, zoo was 
zijne eigene volmaaktheid de oorzaak van dit welbehagen; 
wij verblijden er ons in om Zijnentwil. God verschijnt in 
macht om de zijnen uit het midden der dooden weg te 
nemen, terwijl de overigen in den dood gelaten worden. 

„Uit de dooden" — de geheele kracht der uitdrukking 
ligt in het woordje „uit." 'Na, de verheerlijking op den 
berg (Mark. IX.) gebood de Heer zijnen disoipelen, aan 
niemand te verhalen, wat zij gezien hadden, dan wanneer 
de Zoon des menschen „uit de dooden" zou zijn opgestaan. 
„En zij behielden dit woord, onder elkander vragende, 
wat het was: uit de dooden opstaan?" Het was juist dit 
„opstaan uit de dooden," waarover de discipelen zich zoo 
verwonderden. Toen Christus in het graf was, trad God 
in macht tusschenbeide, wekte Hem op en zette Hem aan 
zijne rechterhand, en als de tijd daar is, zal Hij ook de 
zijnen opwekken. Deze opstanding is de heerlijke daad der 
goddelijke macht, want daarin openbaart zich de goddelijke 
gerechtigheid. Het is niet een algemeene opstanding. Het 
vijftiende Hoofdstuk van den eersten brief aan de Korin-
thiërs heeft alleen betrekking op de heiligen; want de 
goddeloozen zullen niet in heerlijkheid opgewekt worden. 
Ik weet nauwelijks iets, wat der kerk meer schade gedaan 
heeft, dan het begrip eener algemeene opstanding. Indien 
al de dooden tegelijk opstaan, dan is de vraag aangaande 
de gerechtigheid niet opgelost; maar de Schrift zegt ons: 
„En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de dooden 
opgewekt heeft, in u woont, zoo zal Hij, die Christus 
uit de dooden opgewekt heeft, ook uwe sterfelijke lichamen 
levend maken uithoofde van zijnen Geest, die in u woont." 
(Rom. V I I I : 11.) Naar haar karakter, natuur, beteekenis 
en doel te oordeelen, is deze opstanding een geheel bijzon-
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dere zaak; het is de opstanding „uit de dooden." (Ver
gelijk Luk. XX : 27—36; XIV: 14; Joh. V : 28; Openb. 
XX : 4—6, 11—-15.) Dit uit is de uitdrukking van het 
goddelijk welbehagen in hem, die opgewekt wordt, daarom 
worden wij allen opgewekt; anders had de uitdrukking 
„moge komen," gelijk wij die in dit hoofdstuk vinden, 
geen zin. Paulus zegt: „Of ik op eenigerlei wijze" — zelfs 
al zou het mij het leven kosten — „komen moge." „Opdat 
ik Christus moge gewinnen," is de eerste zaak. Ik zal 
Hem gewinnen aan het einde van de loopbaan; maar voor 
het heden is het de zaak „Hem te kennen." Men heeft 
gevraagd, of deze woorden betrekking hebben op het tegen
woordige of op de toekomende heerlijkheid. Ik denk, dat 
het is een tegenwoordige werking, te voorschijn geroepen 
door de toekomende heerlijkheid. 

„Broeders, ik acht van mijzelven niet, dat ik dien gegre
pen heb; maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter 
is, mij uitstrekkende naar hetgeen vóór is, jaag ik, het 
wit aanschouwende, naar den prijs der hemelsche roeping 
Gods in Christus Jezus." Wij hebben hier de onmiddel
bare verbinding van het voorwerp met de tegenwoordige 
werking. Paulus wenschte Christus nu gelijkvormig te zijn, 
en niet eerst dan, als zijn lichaam in het graf en zijn 
geest in het Paradijs zijn zou. Stierf hij, dan wist hij, 
dat hij Hem gelijk zou zijn; maar wat hij voor het heden 
wenscht, was niet het beeld des Zoons van God in de 
heerlijkheid gelijkvormig te zijn. Zonder twijfel zou hem 
dit ten deel vallen: maar voordat Christus komt en de 
dooden opwekt, kon hij hiertoe niet komen. Ik wacht 
daarop —• zoo denkt hij — ik ben mijzelven bewust, dat 
ik het hier niet bereiken zal, maar ik wacht daarop; en 
zoo word ik van dag tot dag Christus meer gelijkvormig, 
omdat ik in de kracht van die liefde leef, waarin Hij den 
Vader gediend heeft; en daar mijn oog op Christus in 
de heerlijkheid gevestigd is, word ik inwendig steeds meer 
naar zijn beeld veranderd. (Zie 2 Kor. I I I : 18.) De eenige 
zaak, die mij bezighoudt, is Hem in de heerlijkheid 
gelijk te zijn, en daar te zijn, waar Hij is. 
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Het geheele leven van Paulus had dit tot grondslag, 
en werd daardoor gevormd. De Zoon van God vormde 
dag voor dag zijne ziel, en Paulus snelde zonder op te 
houden Hem te gemoet; nooit deed hij iets anders. Niet 
slechts als Apostel maar als Christen had hij gemeenschap 
met het lijden van Christus, en werd hij zijnen dood gelijkvor
mig; en ieder geloovige behoort ditzelfde te doen. Gij moogt 
zeggen: „Ik heb vergeving mijner zonden;" maar ik vraag 
u : "Wat houdt uw hart bezig? Is uw oog op Christus 
in de heerlijkheid gericht? Is de voortreffelijkheid der 
kennis van Christus Jezus zóó kostelijk voor uwe ziel, 
dat zij al het andere beheerscht, en u alles, wat op den 
weg is, als schade doet achten ? Heeft deze voortreffelijke 
kennis al het andere verdrongen? Ik vraag niet, of gij 
onberispelijk wandelt; maar of de gedachte aan Christus 
in de heerlijkheid alle andere gedachten uit uw hart ver
bannen heeft. Indien het zóó is, dan zult gij u voorzeker 
niet door de nietige, dagelijksche dingen laten leiden. 
Een arbeider, die vrouw en kinderen heeft, zal wegens 
zijn arbeid zijne vrouw en kinderen niet minder lief
hebben; integendeel als hij zijn werk gedaan heeft, legt 
hij zijn gereedschap neer, en keert des te blijmoediger 
huiswaarts, omdat hij van de zijnen gescheiden was geweest. 
Zijn arbeid heeft de liefde zijns harten voor de zijnen 
in den weg gestaan noch verzwakt. 

Er is nog een ander gevaar, waartegen wij te waken 
hebben, opdat wij in onze dagelijksche verrichtingen alles 
doen, zooals het Christus waardig is; dit gevaar bestaat 
in de verstrooiingen. Voor dezen hebben wij evenzeer te 
waken als voor de dingen, die invloed op ons kunnen 
oefenen; ons hart moet steeds vol zijn van vurige liefde 
voor Christus, anders worden wij dadelijk zwak, en wij 
hebben ons dan, als wij in de tegenwoordigheid Grods 
komen, te beschuldigen, in plaats dat wij ons in den 
Heer kunnen verblijden. Het is inderdaad zeer treurig, 
als onze wandel in deze wereld een zoodanige is, dat wij 
bij onzen terugkeer tot Christus belijden moeten: wij 
hebben aan Hem niet gedacht. Kunnen wij zeggen, gelijk 
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Paulus tot Agrippa zeide: „Ik wenschte van God, dat 
over kort of lang niet alleen gij , maar ook allen, die 
mij heden hooren, zoodanig wierden, als ik ben!" Zijn 
wij zóó gelukkig van zóó te kunnen te spreken? Ver
blijden wij ons zoo zeer in den Heer, en zien wij zulk een 
voortreffelijkheid in de kennis van Hem, dat wij zeggen kun
nen: „Ik wenschte van God, dat gij allen waart gelijk ik?" 
De belijdenis onzes harten mag niet slechts zijn: „Ik heb 
geacht", maar: „Ik acht." Achten onze harten waarlijk in 
dit oogenblik alles voor schade ? Voor twee dingen hebben 
wij te waken: dat wij behalve Christus geen ander voor-
voorwerp hebben, en dat wij niet door verstrooiingen 
ons van Hem laten aftrekken, wat nog gevaarlijker is. 
De Heer moge onze oogen met oogenzalf zalven, opdat 
wij, Hem aanschouwende, onze harten van alle andere dingen 
afgetrokken worden, en wij geen ander voorwerp voor ons 
hebben dan Jezus alleen. Misschien moeten wij het kruis 
op ons nemen; doch als dit het geval zijn mocht, dan 
lijden wij niet slechts, maar dan lijden wij steeds met 
Hem, zij het dan ook niet altijd voor Hem. Onze weg 
gaat door een wereld, die zich om Christus niet bekom
mert; mocht daarom ons oog zoo vast op Hem gevestigd 
zijn, dat wij Hem tot een heiligdom hebben, tot sterkte 
en geestkracht, die er ons doorheen brengen. De Heer 
geve — en het is zijn welbehagen het ons te geven — 
dat wij zeggen kunnen: „Eén ding doe ik!" Hij geve ons 
oprechte en ijverige harten! 

Geen tranen meer. 
Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en 

vroolijk zijn over mijn volk, en in haar zal 
niet meer gehoord worden de stem der 
weening, noch de stem des geschreeuws. 
(Jes. LXV : 19.) 

Hoevele bedroefde, lijdende kinderen heeft onze hemel-
sche Vader! Hoe vele „stemmen der weening en des ge
schreeuws" dringen er dag aan dag in Zijn oor, terwijl 
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de zijnen hun doornig pad ten hemel bewandelen! "Wij 
hooren niet gaarne onze kinderen schreeuwen. Wij wisschen 
gaarne de tranen van hunne oogen. Welk een vreugde 
zal het daarom voor onzen Vader in den hemel zijn, als 
deze tijd des lijdens voor de Zijnen kan afgesloten worden, 
als „de wolken niet meer na den regen zullen weder-
keeren", als er geen tranen meer zullen blinken in de 
oogen dier vrijgekochte familie, die rondom den troon zal 
geschaard zijn. „Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd 
wezen . . . . droefenis en zuchting zullen wegvlieden." 
(Jes. XXXV: 10.) 

Die Gezegende, wiens hart met mededoogen vervuld 
was, toen Hij tot de van haar zoon beroofde moeder aan 
Naïn's poorte zeide: „Ween niet," zal dan elke oorzaak 
van smart verre van de Zijnen verwijderd houden. Die 
hand, welke de draagbaar aanraakte, zal alle tranen van 
hunne oogen afwisschen. Dat zal de dag der vreugde zijns 
harten zijn. Hij zal ophouden te werken, en zijne sabbats-
rust begint. 

Gij kind Gods! is de weg steil, de nacht duister, uw 
kruis zwaar? Bezwijk niet, verlies den moed niet, „alsof 
u iets buitengewoons overkwam." (1 Petr. I V : 12.) Daar 
zijn er velen met u op den weg, worstelende tegen storm 
en wind en getij, hoewel gij misschien denkt, dat gij 
alleen zijt. Het is de koninklijke weg, waarop gij u be
vindt , begaan door Zion's pelgrims, en eens betreden door 
Eén, die, zijn kruis dragende, het pad op een donkerder 
dag dan gij moest opzwoegen. 

De dageraad genaakt. „Des avonds vernacht het geween; 
maar des morgens is er gejuich." (Ps. XXX : 6.) 

Iemand heeft schoon opgemerkt: „Elke beproeving, die 
God u zendt, is een bewijs van vertrouwen in u." Moeten 
wij daardoor niet opgewekt worden, vol goeden moed te 
zijn onder de beproevingen, en willen wij ons niet zulk 
een vertrouwen waardig toonen? Het is een eer, te be-
hooren tot dat nobele heir van Gods vertrouwelingen — 
tot die hemelsche familie van Gods strijders — tot die 
wolke van getuigen. „Op U hebben onze vaders vertrouwd; 
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ag hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. Tot U 
bobben zij geroepen en zijn uitgered; op U hebben zij ver
trouwd, en zijn niet beschaamd geworden." (Ps. XXII : 5, 6.) 
Hierdoor wordt een liefelijke band tusschen de ziel en 
Jezus gevormd. „Hij kent hen, die op Hem vertrouwen." 
(Nahum 1 : 7.) 

Wij mogen niet om beproevingen bidden; maar even
min vragen wij er van verlost te worden. Wat wij moeten 
smeeken, is, dat ons 'genade geworde, om in overeenstem
ming met Gods wil te wandelen, Hem onderworpen te 
zijn, hetzij Hij geeft, hetzij Hij neemt. Wij kunnen dit 
nooit zonder diepe ontroering doen; want juist deze be
zoekingen zijn er op berekend, ons hart te treffen en het 
meer gelijkvormig te maken aan ons verheven voorbeeld. 

Van de tranen onzer kinderen kunnen wij nog iets 
leeren. Wij hebben ze bespied en verlangden, dat onze 
lievelingen tot ons kwamen, om hun leed te klagen. Een 
moeder is altijd teleurgesteld, als een kind zijn hart aan 
een anderen boezem dan den haren uitstort. „Zoo gij wilt 
terugkeeren, o, Israël! zegt de Heere, keer terug tot Mij." 

De ware rustplaats voor een gebroken, bloedend hart 
is bij het eenmaal voor ons verbroken hart van Jezus. 
Door al zijne bemoeiingen met ons — door den scherpen 
noordenwind, doch ook door den zachten zéphir — wil 
Hij ons hart het Zijne nader brengen. 

„Jezus-Naam!" Gij rust der moeden, 
Steun der zwakken, troost in smart, 
Veilige ark in 's werelds vloeden, 
Heeling voor 't gewonde hart! 
Manna, dat de ziel verblijdt, 
Toevlucht in verzoekingstijd! 

In de Schrift vinden wij een Maria, die altijd aan Jezus' 
voeten aan te treffen is. Aan zijn voeten om te leeren. 
(Luk. X : 39.) Aan zijn voeten om vertroost te worden. 
(Joh. X I : 32.) Aan zijn voeten om te dienen. (Joh. XI I : 3.) 
Maria had „het goede deel gekozen", zij had de „geheime 
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bron van alle kostbaarheid" gevonden. In droefheid, smart 
en rouw, maar ook in vreugde, genot en zaligheid was 
Jezus haar alles, gaf Jezus in alles voldoening aan haar 
gemoed. 

Is ons oog op Hem gericht; is ons hart aan Hem ver
bonden, dan wordt ons geen moeite te zwaar, geen be
proeving te hard, het pad niet te steil; dan lachen wij 
door onze tranen heen; dan hebben wij, al zuchtende 
goeden moed, en dan reizen wij onzen weg met blijdschap, 
tot wij aankomen in de plaats onzer bestemming, het he-
melsche Jeruzalem, waar de dood niet meer zijn zal, noch 
rouw, noch geschrei, en wij Hem zullen zien van aange
zicht tot aangezicht, die door zijn rouw, zijn geschrei, 
zijn dood ons het leven en de gelukzaligheid verwierf! 

Correspondentie. 
7. J. S. te Utrecht vraagt, of met de bijeenkomst, welke wij 

niet mogen nalaten, alleen bedoeld wordt die tot breking des 
broods. 

Zeer zeker niet; want als Paulus in Hebr. X vs. 25 zegt: 
»Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk 
sommigen de gewoonte hebben;" dan bedoelt hij met sonze 
onderlinge bijeenkomst" de bijeenkomst, die wij onder elkander 
hebben, en derhalve de bijeenkomst der geloovigen. Daar nu 
de geloovigen niet slechts bijeenkomen tot de breking des 
broods en tot uitoefening der tucht, maar ook tot het gebed 
en tot het lezen en overdenken van Gods Woord, is de ver
maning van Paulus toepasselijk op elk dier bijeenkomsten. Elke 
bijeenkomst heeft een bijzonder karakter en een bijzonder doel, 
en van allen is die tot de breking des broods de voornaamste; 
maar elke bijeenkomst der geloovigen is een bijeenkomst onder 
elkander, welke wij niet kunnen verzuimen zonder in strijd te 
handelen met de vermaning des Apostels. 
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Het oordeel over de afgodische kerk en 
de beloften aan het overblijfsel. 

(Openbaring II : 18—29.) 

Op een hellend vlak kan men niet blijven staan. Deze 
waarheid treedt duidelijk aan het licht, wanneer wij de 
geschiedenis der christelijke kerk op aarde, gelijk God 
ons die heeft medegedeeld, lezen en overdenken. Toen de 
kastijdende hand van God de gemeente niet had kunnen 
terugbrengen tot hare eerste liefde, zocht zij rust en ge
mak, eer en aanzien in deze wereld, gaf zij hare heerlijke 
roeping prijs, verliet haar hemelsch standpunt, verloor de 
hoop der heerlijkheid uit het oog, en verzwagerde zich 
met de wereld, wier overste de duivel is, die in deze 
onheilige verbintenis een zijner triomfen vierde. En nu 
ging het van kwaad tot erger. Ongerechtigheid, huichelarij, 
dwaling, onteering van God en Christus namen hand over 
hand toe, totdat eindelijk afgodendienst en beeldendienst 
de ware vereering van God verving, en zoo de afval van 
de waarheid en van Christus een voldongen ieit werd. In 
den brief aan de gemeente te Thyatire heeft de Heer ons 
dien schrikkelijken toestand, waarin zijne gemeente ge
vallen is, met eenige korte, maar treffend juiste trekken 
geteekend. 

Werd ons in den brief aan Pergamus de goddeloosheid 
van Bileam, die het heilige zaad met de onheilige afgo
dendienaars trachtte te vermengen, voor oogen gesteld als 
het gepaste beeld van de verbintenis der kerk met de 
wereld in de derde eeuw onder Constantyn den Groote; 
in den brief aan Thyatire worden wij teruggevoerd naar 
de duistere dagen aan Achab en Isébel, toen Israël zich 
niet alleen neerboog voor de kalveren van Jerobeam, 
maar tot de schrikkelijke dienst van Baal verviel. „Ik 
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heb tegen u, dat gij de vrouw Isébel, die zich een pro-
fetes noemt, laat begaan; en zij leert en verleidt mijne 
slaven om te hoereeren en afgodenoffer te eten." 

Uit de voorbeelden, welke de Heer gebruikt om den 
toestand in zijne gemeente voor te stellen, blijkt, op hoe 
schrikkelijke wijze de goddeloosheid was toegenomen. 
Bileam was een vijand, die buiten het volk stond, en het 
door zijnen goddeloozen raad aan Balak trachtte ten val 
te brengen. Isébel daarentegen was de goddelooze macht 
in het midden van Israël zelven. Zij was de booze vrouw, 
die Achab tot allerlei ongerechtigheden aanspoorde, hem 
tot bloedschuld verleidde, als de werkzame vijandin van 
Gods getuigen optrad, en in het geheim en openlijk de 
beschermster was van de priesters en profeten van Baal. 
Ontzettend is het, dat de Heer deze goddelooze vrouw 
gebruikt als beeld van de ongerechtigheid, die in zijne 
gemeente gevonden werd. En toch is het voor eenieder, 
die een weinig bekend is met de geschiedenis der christe
lijke kerk op aarde, duidelijk genoeg, dat het beeld niet 
te sterk is , maar, helaas! slechts al te duidelijk den toe
stand schildert, waarin de kerk na hare verbintenis met 
de wereld vervallen is — een toestand, die zijn toppunt 
van ongerechtigheid bereikte in de duistere Middeleeuwen, 
toen, evenals in Isébel's dagen, afgodendienst en godde
loosheid , heiligschennis en vervolging van de weinige ge
trouwen , die er nog gevonden werden, de kerk van Chris
tus gemaakt hadden tot een woonstede van duivelen en 
een bewaarplaats van eiken onreinen geest en van eiken 
onreinen en gehaten vogel. 

Als wij de bijzonderheden van de beschrijving een 
weinig nader beschouwen, zal deze toestand ons nog hel
derder voor oogen staan. „Ik heb tegen u, dat gij de 
vrouw Isébel laat begaan," zegt de Heer. De gemeente 
als één geheel is derhalve gekenmerkt door hare toelating 
en wettiging van het kwaad. Het is niet meer zooals 
vroeger, toen er kon gezegd worden : „Gij kunt de boozen 
niet verdragen;" integendeel er was een openlijk toelaten 
van dezen goddeloozen geest, die in de gemeente woonde 
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en werkte. Het Pausdom met zijne aanmatiging van on
feilbaarheid, 'twelk onder den dekmantel van Godsveree-
ring en het hooghouden van den naam van Christus, de 
grofste dwalingen invoerde en de schrikkelijkste godde-
loosheden pleegde, kon ongehinderd zijn macht en invloed 
in de kerk uitoefenen, zoodat de slaven des Heeren „ver
leid werden om te hoereeren en afgodenoffer te eten." 
Dit zijn zinnebeeldige uitdrukkingen. De zonde van hoererij 
of overspel stelt voor de goddelooze verbintenis van de kerk 
met de wereld, die gelijk staat met het verlaten van Jehovah 
door Israël, 'twelk de vrouw des Heeren genoemd wordt, 
doch door zijne vereeniging met de goden der volken een 
overspeelster geworden was. Het eten van afgodenoffer 
duidt aan de gemeenschap met de macht des satans, „want 
de dingen, die de volken offeren, offeren zij aan de dui
velen, en niet aan God." Maar behalve deze slaven des 
Heeren, die door de booze macht des Pausdoms werden 
verleid, waren er ook „kinderen" van Isébel, dat wil zeg
gen: de zoodanigen, die uit de goddeloosheid, welke be
stond, voortgekomen en er geheel in opgevoed waren. 

Geen wonder is het, dat de Heer het oordeel over zijne 
gemeente uitspreekt. „Zie, ik werp haar op een bed, en 
die met haar overspel bedrijven, in groote verdrukking, 
zoo zij zich niet bekeeren van hunne werken; en hare 
kinderen zal ik door den dood ombrengen; en al de ge
meenten zullen weten, dat ik het ben, die nieren en 
harten doorzoek; en ik zal u geven een iegelijk naar 
uwe werken." Merken wij op, dat de Heer niet zegt, 
zooals tot Efeze: „ik zal uwen luchter van zijne plaats 
wegnemen." Thyatire is geen lichtdraagster meer. De 
kerk in de Middeleeuwen, door het Pausdom geheel 
bedorven en afgevallen, wordt niet meer als een licht 
erkend. Alles is duisternis geworden. „Indien het licht, 
dat in u is, duisternis is geworden, hoe groot is dan de 
duisternis," heeft Jezus gezegd. Datgene, waarmede Efeze 
werd bedreigd, was, omdat de gemeente zich niet had be
keerd, maar van kwaad tot erger gekomen was, en nu 
zelfs een overspeelster geworden was en onder de macht 
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van den duivel stond, in vervulling getreden. De luchter 
was van zijne plaats weggenomen, en het oordeel zou 
komen. Dit oordeel wordt ons beschreven in het 17de en 
18de Hoofdstuk van de Openbaring. De Heer zal het uit
voeren door de volken dezer aarde. Die zullen de hoer 
haten, en haar woest en naakt maken, en haar vleesch 
eten, en haar met vuur verbranden; want God heeft in 
hunne harten gegeven om zijne meening te doen. 

Dit oordeel is evenwel nog niet gekomen. Want zoo 
lezen wij: „En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich 
bekeere; en zij wil zich van hare hoererij niet bekeeren." 
Op merkwaardige wijze, zooals Hij dit alleen doen kan, 
heeft de Heer de kerk der Middeleeuwen, zuchtende onder 
de goddelooze macht van het Pausdom, uit den diepen 
slaap, waarin zij was, wakker geschud, en zijn heerlijk 
licht doen stralen in hare duisternis. De gezegende Kerkher
vorming heeft duizenden van de boeien, waarmede zij ge
kluisterd lagen, vrij gemaakt. In alle landen van Europa 
weerklonk de heerlijke boodschap van het ware Evangelie. 
De prediking van de rechtvaardiging uit het geloof alleen 
zonder de werken der wet vond overal ingang, verwekte 
vrede en vreugde, opende de oogen voor de dwalingen der 
Roomsche kerk, en deed een verandering in de gedachten 
en gezindheden der menschen ontstaan, welke hoop gaf 
op den terugkeer van de geheele kerk in de paden des 
geloofs en des rechts. Maar, helaas! die hoop is niet ver
wezenlijkt. Wel onttrokken zich duizenden, heele volken 
zelfs, aan de heerschappij van Rome; wel schudde de 
Roomsche kerk op hare grondvesten; maar de duivel triom
feerde nogmaals; Rome bekeerde zich niet. Na den eersten 
schok richtte zij haar hoofd weer omhoog, vervolgde te 
vuur en te zwaard de discipelen des Heeren, en slaagde 
er in de ketterij, zooals zij de waarheid noemde, in vele 
landen, waar duizenden tot waarachtig geloof in Jezus 
gekomen waren, uit te roeien. Zij hernam hare plaats. 
Opnieuw oefende zij hare macht uit, en bleef de volken, 
die aan haar onderworpen waren, in onkunde en bijge
loof onderdrukken. Zij scheen niets te hebben geleerd, 



117 

dan misschien alleen dit, dat zij een weinig bedachtzamer 
behoorde te wezen, en hare ongerechtigheden niet meer 
openlijk moest bedrijven. 

En zoo is zij tot op den huidigen dag gebleven. Voor
zeker kan zij thans niet meer hare heerschappij uitoefe
nen, gelijk zij zulks deed in de Middeleeuwen. Een andere 
geest, evenzeer uit den afgrond, de geest des ongeloofs 
en der revolutie, verhindert haar daarin. Maar daarom 
is zij niet veranderd. Integendeel, zij is, wat de leer be
treft, in onze eeuw verder van de waarheid afgeweken 
dan ooit. Wat nimmer als een leerstuk dier kerk was af
gekondigd, is in onze eeuw, niettegenstaande den tegen
stand van velen, tot leerstuk verheven: de onfeilbaar
heid van den Paus en de onbevlekte ontvangenis van 
Maria; zoodat zij, in plaats van zich bekeerd te heb
ben, zeer zeker in goddeloosheid is toegenomen. En had 
zij de macht, lieten de omstandigheden het toe, wij kun
nen er zeker van zijn, dat dezelfde vervolgingszucht, 
wreedheid en bloeddorst van Luther's dagen zich opnieuw 
vertoonen zouden. Wat met Matamoros in Spanje, met 
de Madia's in Italië gebeurd is , levert ons daarvan het 
onweersprekelijk bewijs. Het is vooral in onze dagen van 
gewicht hieraan te denken. Velen zien in bondgenoot
schap met Rome geen gevaar. Zij spreken en schrijven 
over de Roomsche kerk, alsof zij anders geworden is dan 
vroeger; alsof men haar beter zou kunnen vertrouwen; 
alsof het haar om de zegepraal der waarheid te doen is. 
Doch zij bedriegen zich schromelijk. Zij werden reeds 
vaak teleurgesteld, en zullen dit nog meer worden. 
Naarmate Rome in kracht toeneemt, zal zij haar ware 
karakter weer vertoonen, en het zal blijken, dat de val-
sche leus: het doel heiligt de middelen, nog altijd de 
drijfveer harer handelingen is. Wie zich door Gods Woord 
laat onderwijzen, zal zich voor haren invloed wachten, en 
zich niet laten misleiden door hare voorgewende zacht
zinnigheid, of door de fraaie en naar den geest des tij ds 
ingerichte adviezen van den Paus. 

Ook is het van belang op te merken, dat Gods Woord 
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ons leert, dat deRoonische kerk, wel verre van hare ver
dwijning nabij te zijn, nog een schitterenden tijd te ge-
moet gaat. Reeds thans kunnen wij overal zien, hoe hare 
macht met reuzenschreden toeneemt. In bijna alle landen 
van Europa staan de Regeeringen en de wetgevende macht 
onder haren invloed; en in menig land kunnen zonder haar 
wil geen wetten worden uitgevaardigd en geen besluiten 
worden genomen. En als de ware geloovigen bij de komst 
des Heeren in den hemel zullen zijn opgenomen, zal haar 
macht en aanzien nog grooter worden, en zal zij het groote, 
dan herstelde romeinsche rijk besturen; want, zooals wij in 
Openb. XVII lezen, de vrouw zit op het beest. Maar dan ook 
zal haar oordeel op éénen dag komen; de volken zullen haar 
haten, haar woest maken en haar met vuur verbranden. 
Voorgoed verdwijnt zij van de aarde, om plaats te maken 
voor de godsdienst van den antichrist, die weer verdaan zal 
worden door de verschijning des Heeren Jezus op de wolken 
des hemels met kracht en groote heerlijkheid, om al zijne 
vijanden te leggen tot een voetbank zijner voeten, en zijne 
heerlijke en gezegende heerschappij hier beneden te vestigen. 

Het was te verwachten, dat, waar de Heer de gemeente 
niet meer als lichtdraagster erkent; waar Hij haar tijd ge
geven heeft om zich te bekeeren, maar zij zich niet be
keerd heeft, zoodat Hij het oordeel over haar moet uit
spreken; het karakter van zijn schrijven aan haar geheel 
verandert. Zooals ik vroeger opmerkte, komen in de drie 
eerste brieven de woorden: „die ooren heeft, die hoore, 
wat de Greest tot de gemeenten zegt," vóór de beloften 
aan de overwinnaars; terwijl in den brief aan Thyatire 
voor het eerst, en daarna in de drie volgende brieven, 
deze woorden aan het eind van den brief komen, na de 
beloften aan de overwinnaars; zoodat zij in de eerste drie 
brieven tot de geheele gemeente, in de laatste vier alleen 
tot de overwinnaars gericht worden. De reden is, dat in 
Efeze, Smyrna en Pergamus de gemeente als zoodanig, 
in haar geheel, tot bekeering wordt opgeroepen, terwijl 
in Thyatire, nadat de onbekeerlijkheid der gemeente ge
bleken was, de Heer zich niet meer tot haar in haar 
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geheel wendt, maar uitsluitend zich richt tot het over
blijfsel, dat in haar gevonden wordt. 

Zeer duidelijk wordt hier het overblijfsel van het ge
heel onderscheiden. In de vorige Brieven is dit niet het 
geval. Er bestond toen nog hoop, dat de gemeente als zoo
danig zich bekeeren zou. Die hoop was thans vervlogen. 
De massa blijft, zooals zij was. De Heer had gesproken 
van zijne slaven, die zich door Isèbel lieten verleiden, en 
van de kinderen van Isèbel, voor welke de deur der ge
nade gesloten was, en die met den dood worden bedreigd. 
Maar er was een overblijfsel. „Tot u zeg ik, tot de wei
nigen, die deze leer niet hebben, die de diepten des satans, 
gelijk zij zeggen, niet gekend hebben; ik leg op u geen 
anderen last, alleenlijk hetgeen gij hebt, houdt dat, tot
dat ik kom." 

Duizenden hebben in de duistere Middeleeuwen de leer 
van Isèbel tegengestaan. De Waldenzen, de Albigensen, de 
Hussieten en vele anderen verwierpen de dwalingen der 
Koomsche kerk, veroordeelden hare goddeloosheid, en 
scheidden zich in meerdere of mindere mate van haar 
af. Hevig werden zij soms vervolgd, en heerlijke daden 
van geloof en liefde werden door hen verricht. Het 
is daarom, dat de Heer kon zeggen tot Thyatire: „Ik 
weet uwe werken, en uwe liefde, en uw geloof, en 
uwe dienst, en uwe volharding, en dat uwe laatste wer
ken meer zijn dan de eerste." Hoe grooter de duisternis 
is, des te helderder schijnen de sterren. De Heer ver
heugt zich over hunne getrouwheid, en verdedigt hen tegen 
den laster hunner vijanden. Zij werden beschuldigd een 
verbond met den duivel gemaakt te hebben, doch de Heer 
geeft hun getuigenis, dat deze beschuldiging geheel valsch 
was; zij hadden de diepten des satans niet gekend, maar 
zich in getrouwheid aan Hem vastgehouden. Evenwel 
werd er groote onkunde bij deze geloovigen gevonden; de 
kenmerkende waarheden omtrent de gemeente, hare roe
ping en hare hoop kenden zij niet. Daarom wilde de Heer 
geen anderen last op hen leggen; zij zouden dien niet 
hebben kunnen dragen. Het eenige, wat Hij van hen ver-
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langt, is, dat zij houden, wat zij hebben, totdat Hij komt. 
Voor de eerste maal in deze zeven brieven wordt hier 

over de wederkomst des Heeren gesproken. Dit is hoogst 
merkwaardig. Het oog van het overblijfsel wordt niet ge
richt op een verandering in den toestand der gemeente 
of op haar terugkeer tot de dagen der eerste liefde; maar 
haar blik wordt gevestigd op de wederkomst des Heeren. 
Van de gemeente is geen bekeering of terugkeer tot haren 
oorspronkelijken toestand meer te verwachten. Zij heeft 
opgehouden een lichtdraagster te zijn. Het oordeel wordt 
over haar uitgesproken. Daarom worden de getrouwen 
getroost met de hoop op de wederkomst van Christus. Die 
hoop wordt hier niet voorgesteld, gelijk in den beginne, 
als de heerlijke verwachting, waardoor de gemeente boven 
de ijdelheid dezer wereld wordt verheven, maar als de 
troost der getrouwen te midden van den treurigen toestand, 
waarin de gemeente zich bevindt, en bij het zien en on
dervinden van de goddeloosheden van Isébel. Is er van 
de gemeente op aarde niets meer te verwachten, de Heer 
der gemeente blijft echter dezelfde. Op Hem vestigt zich 
de blik der getrouwen, en in zijne heerschappij en heer
lijkheid verlustigt zich hunne ziel. 

„En die overwint, en mijne werken tot het einde toe 
bewaart, ik zal hem macht geven over de volken; en hij 
zal hen weiden met een ijzeren staf, gelijk pottebakkers 
vaten verbrijzeld worden, gelijk ook ik van mijnen Vader 
ontvangen heb; en ik zal hem de morgenster geven." 

Twee kenmerken van de komst des Heeren worden 
hier aangegeven. Vooreerst de komst des Heeren ten op
zichte van de wereld, daar er gesproken wordt van het 
ontvangen van macht over de volken. En ten tweede de 
komst des Heeren voor de heiligen als de blinkende Mor
genster. 

Hoogst merkwaardig is de uitdrukking: „Ik zal u macht 
geven over de volken." In den tijd, toen de gemeente 
op haar waar standpunt stond en hare hemelsche roeping 
vervulde, wordt iets dergelijks niet tot haar gezegd. Maar 
van het oogenblik af, dat de belijdende kerk de .plaats 
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geworden is, waar de ware geloovigen aan de schrikke-
ïjjkste beproevingen en vervolgingen waren blootgesteld, 
worden hun bijzondere beloften gegeven, om daardoor hun 
geloof te sterken en hen tot volharding aan te moedigen. 
Uit de geschiedenis weten wij, dat in de duisterste tijden 
de mannen des' geloofs zich een weg hebben moeten banen 
door de ongerechtigheid, waartoe de gemeente vervallen 
was, vol vreeze ontdekt te worden door hen, die zich den 
naam van Christus hadden toegeëigend, doch zijne vijanden 
waren, en onderworpen aan de vervolging van de machten, 
die op aarde heerschten. Want de belijdende kerk is in 
den grond niet anders dan de macht des satans, die haar 
tot ongerechtigheid en afval verleid heeft, en die door de 
volken zijne heerschappij uitoefent. Wie nu in dezen tijd 
des vervals en der openbare goddeloosheid overwint, het 
geloof behoudt, en te midden van vervolging en vijand
schap volhoudt, en de werken des Heeren tot het einde 
toe bewaart, zal met Jezus macht hebben over de volken. 
De wereld, die onder de heerschappij des satans het middel 
geweest is om de heiligen te vervolgen en om te brengen, 
zal aan hen onderworpen worden. 

De gemeente des levenden Gods had door haren hei
ligen , van het kwaad afgezonderden wandel, de wereld 
moeten veroordeelen; doch nu zij met de wereld zich ver-
eenigd en overspel bedreven heeft, heeft zij hare kracht 
om de wereld te veroordeelen verloren; en daarom zegt 
de Heer thans: „Ik zal zulks doen;" want daar de ge
meente door haar heiligen wandel en hare afzondering van 
de wereld de wereld niet heeft weten te oordeelen, zal 
de Heer zelf door het oordeel, dat Hij over haar uitoefent, 
toonen wat de wereld is. Want hoewel degenen, die ver
volgd werden, zich aan de macht over hen gesteld onder
wierpen, zoo waren zij nochtans van de wereld gescheiden, 
en werden de oorzaak, dat het oordeel over de wereld 
voltrokken werd. Hoe groot de macht en de invloed van 
Isébel ook was, de getrouwen werden door den Heer als 
martelaren gekroond. De oversten dezer wereld vereenigden 
zich jtegen den Heer en zijnen Gezalfde, (Ps. II.) doch 
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de tijd komt, dat Hij zijne heerschappij over de volken 
zal aanvaarden. Thans is Jezus gezeten aan de rechterhand 
der majesteit Gods, en de Heilige Geest is op aarde ge
komen om de Gemeente bijeen te brengen; maar als de 
Gemeente tot Hem zal zijn opgenomen, zal Hij den hemel 
verlaten, op aarde verschijnen en de wereld oordeelen. 
Dan zal Hij hen weiden met een ijzeren staf, gelijk pot-
tebakkersvaten verbrijzeld worden. In dezen tijd doet Hij 
dit nog niet, maar laat overal zijn heerlijk Evangelie ver
kondigen, om de Zijnen uit de wereld te vergaderen, en 
hen door de kracht des Heiligen Geestes, dien Hij op 
aarde gezonden heeft, tot zijne Gemeente te brengen. Doch 
als Hij de volken tot zijn erfdeel verkrijgen zal, zal Hij 
hen als pottebakkersvaten verbrijzelen. Dit zal het oordeel 
over de levenden zijn, 'twelk in Matth. XXV wordt voor
speld. En alsdan zullen de Zijnen, de ware, levende leden 
zijner Gemeente, die Hij met zich vereenigd en in den 
hemel opgenomen heeft, in zijne heerschappij deelen. Als 
Hij verschijnen zal, dan zullen zij met Hem verschijnen 
in heerlijkheid. De Heer zal komen, en al zijne heiligen 
met Hem. De heiligen uit den hemel volgen Hem, die, 
op het witte paard gezeten, komt om zijne vijanden te 
leggen tot een voetbank zijner voeten. Zij zullen zitten 
op tronen, oordeelende al de volken der aarde, die zich 
voor hen gelijk voor den Heer zullen neerbuigen, hunne 
heerschappij over hen daardoor erkennende. 

De Heer zegt tot hen, die Hem getrouw zijn gebleven: 
„Vreest niet; wordt door de vervolgingen niet ontmoe
digd; laat u door de ongerechtigheid van Isébel niet ver
schrikken of in verwarring brengen; bewaart mijne werken 
tot het einde. Het is nu de tijd van verdraagzaamheid 
en volharding. Wandelt in de wereld, gelijk ik in het 
midden van Israël gewandeld heb; dan zal ik u macht 
geven over de volken, gelijk ook ik die macht van mijnen 
Vader ontvangen heb. Wanneer ik heerschen zal, zult 
gij heerschen met mij; en als de volken zich aan mij 
onderwerpen, zullen zij zich ook onderwerpen aan u." 
Wonderbare genade! De Heer heeft de Zijnen in alle 
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opzichten met Zich vereenigd. Hun leven is thans met 
Hem verborgen in Gt>d; en als Hij zal geopenbaard 
worden, dan zullen zij met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. Die overwinnen, hoe zwak zij ook zijn mogen, 
hoe veracht ook thans in de oogen der wereld, hoezeer 
ook lijdende door de vijandschap en boosheid der menschen, 
zullen met Hem deelen in zijne heerlijkheid en in zijne 
heerschappij over de volken, en zullen met Hem zitten 
in zijnen troon. 

Doch de Heer belooft meer dan dit. Hij belooft den 
overwinnaars iets veel heer lij kers dan de heerschappij 
over de wereld. Hij belooft hun Zichzelven te zullen 
geven. Volgens Openb. XXII is Hij „de blinkende morgen
ster;" en Hij zegt hier: „Ik zal hem de morgenster geven." 
"Welk een heerlijke belooning voor hen, die te midden der 
ongerechtigheid van Isébel aan Hem hadden vastgehou
den, voor Hem hadden geleden en zich aan Hem hadden 
toevertrouwd! Tot Jezus te worden opgenomen in de lucht 
om voor eeuwig bij Hem te zijn en met Hem te wonen 
in het huis des Yaders, is een veel grooter geluk dan te 
deelen in zijne heerschappij en macht, hoe groot de eer 
ook is, die ons daardoor wordt aangedaan. En dit is de 
belofte, door den Heer aan zijne gemeente gegeven. Hij 
heeft in de vele woningen van het huis des Vaders plaats 
voor ons bereid, en Hij komt om ons daar te brengen. 
Hij wil, dat wij zijn zullen, waar Hij is. Hij heeft ons de 
heerlijkheid gegeven, die de Vader Hem gegeven heeft. 
(Joh. XVII.) Zoodra het oogenblik, door den Vader be
paald, zal gekomen zijn, zal Hij als de blinkende Morgen
ster verschijnen, en al de Zijnen — de ontslapenen, zoo
wel als de levend overgeblevenen — tot Zich opnemen, 
opdat zij voor altijd met Hem zijn zouden. 

Wie deze hoop der Gemeente in het oog heeft gevat; 
wie door het geloof Jezus als de blinkende Morgenster 
aanschouwt, en naar het opgaan van die morgenster met 
verlangen uitziet, heeft de morgenster in zijn hart, zooals 
Petrus dit zegt in zijnen tweeden brief. (2 Petr. I : 19.) 
«Wij hebben het profetisch woord, dat bevestigd geworden 
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is; en gij doet wel, daarop acht te geven, (als op een 
lamp, schijnende in eeu duistere plaats), totdat de dag 
aanbreke en de morgenster opga in uwe harten." De 
profeten hebben gesproken van het heerlijk koninkrijk van 
Christus, van zijne overwinning over de vijanden, en dit 
profetische woord is door de verheerlijking van Jezus op den 
berg Thabor bevestigd geworden, zoodat Petrus zich een oog
getuige van de majesteit van Jezus noemen kan. In deze 
duistere wereld is dit bevestigde profetische woord als een 
licht, en het is goed daarop acht te geven; maar er is 
iets beters, namelijk het aanbreken van den dag en het 
opgaan van de morgenster. Zoodra deze hoop ons deel ge
worden is, en leeft in onze ziel, dan is ons oog voorna
melijk daarop gevestigd, en verwachten wij Jezus' komst 
in de lucht om ons tot zich te nemen. 

Het opgaan van de morgenster is het aanbreken van 
den dag, maar daarna komt de zon. Jezus is zoowel de 
Morgenster als de Zon der gerechtigheid. Maar als Morgen
ster komt Hij om de Zijnen van deze aarde tot zich op te 
nemen in de hemelsche heerlijkheid. Als Zon der gerech
tigheid komt Hij om de wereld te oordeelen, zijne vijanden 
te leggen tot een voetbank zijner voeten, en zijne heerlijke 
heerschappij hier beneden te vestigen. Wij komen dan 
met Hem uit den hemel en deelen in zijne eer, overwin
ning en macht. 

"Wie zal deze morgenster aanschouwen? Wel, een ie
gelijk, die waakt gedurende den nacht. Allen zullen de zon 
in hare heerlijkheid zien; maar zij, die niet van den nacht 
zijn, hoewel zij weten, dat het, in zedelijken zin genomen, 
nacht is, zij wachten op het opgaan van de morgenster; 
zij zullen haar zien en deel aan haar verkrijgen. Zij zijn 
geen kinderen van den nacht, maar kinderen des daags, 
en daarom verwachten zij het aanbreken van den dag. 
De morgenster is verdwenen, als de wereld de zon ziet, 
voordat de zon opgaat, eer de dag begint. Maar eer de 
zon opgaat, verschijnt de morgenster voor hen, die waken 
gedurende den nacht. Daarom is dat de plaats der over
winnaars. Als kinderen des lichts en des daags moeten zij 
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iö de duisternis der wereld, te midden van de ongerech
tigheid der belijdende kerk, hun oog vestigen op de komst 
van Jezus als Morgenster, en wakend die komst verbeiden. 

De geloovigen in Jeruzalem, die de vertroosting Israëls 
verwachtten in de dagen, die aan de komst van Jezus in 
het vleeseh onmiddellijk voorafgingen, zijn een merkwaar
dig en liefelijk beeld voor ons. De Anna's en de Simeon's 
die de vertroosting van Israël verwachtten, handelden naar 
het woord van Maleachi: „En die den Heere vreesden, 
spraken te zamen." Zij kenden elkaar; zij hadden gemeen
schap met elkaar; zij spraken te zamen, en verheugden 
zich over de heerlijke beloften, die God gegeven had, en 
leefden in de verwachting hunner vervulling. Het waren 
slechts eenige weinige, arme, verachte menschen, nauwe
lijks bekend bij de wereld; de meesten hunner kennen 
wij niet eens bij name. Maar zij waren bekend bij God. 
Zij gevoelden het kwaad en het verval van het volk des 
Heeren, en zij zagen met hijgend verlangen uit naar de 
verlossing, die God beloofd had. Zij dachten er niet aan 
om den tempel te reinigen en de eeredienst te verbeteren, 
maar wandelden op den nauwen weg des geloofs, in stil 
vertrouwen op de komst des Heeren, en sprekende met 
allen, die God vreesden, over de verwachting, die hunne 
ziel vervulde. Zij waren volstrekt niet onverschillig omtrent 
den treurigen toestand, waarin het volk zich bevond; 
maar zij verwachtten alleen hulp en uitkomst van de ver
lossing, die de Heer beloofd had, en gescheiden van het 
kwaad, in gemeenschap met elkaar, zagen zij uit naar 
de vervulling van Gods beloften. Welnu, zóó moet het 
thans ook zijn. De geloovige kan Isébel niet veranderen; 
hij kan nog minder zich vereenigen met de massa, die 
in den tempel haar eeredienst pleegt; hij kan zich 
niet verbinden met de kerkelijke stelsels en partijen; doch 
wel verre van ze aan te vallen, laat hij het den Heer 
over ze te oordeelen; en in afzondering van het kwaad 
verwacht hij kalm en geduldig het verschijnen van de 
Morgenster, wakende gedurende den langen en duisteren 
aacht. 
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Moge de Heer ons allen deze genade schenken! Mogen 
onze harten vervuld zijn met de gelukzalige hoop Hem weldra 
te zien en te gelijken! Mogen wij, zoolang Hij vertoeft te 
komen, zijne gemeenschap ondervinden, zijnen vrede sma
ken, zijne vreugde genieten! Afgescheiden van de wereld 
en de wereldsche godsdienst is onze plaats buiten de le
gerplaats, waar wij de smaadheid van Christus dragen. 
Buiten die legerplaats vernemen wij de stem van den he-
melschen Bruidegom. Hij troost onze zielen, onder alle 
leed en druk, bij zonde en afval, te midden van de on
gerechtigheden der Isébels, met zijne heerlijke wederkomst. 
„Ik zal hem de morgenster geven." En in het laatste 
Hoofdstuk der Openbaring, waar Jezus zich als de blin
kende morgenster voor de Gemeente stelt, roept de Bruid 
in blijde hoop, als antwoord op de toespraak van haren 
Bruidegom: Kom! Terwijl het gansche Boek van God, 
't welk aanvangt met het be wonder ingswaardig verhaal van 
de schepping, eindigt met de heerlijke voorstelling van de 
voltooide nieuwe schepping en van de schitterende zege
praal van Gods Zoon over alle machten der duisternis, 
welke besloten wordt met de aangrijpende en liefelijke 
woorden: „Ja, ik kom haastelijk! — Amen! kom, Heer 
Jezus!" 

Alle geloovigen zijn priesters. 
„Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester

dom." Zoo lezen wij in 1 Petrus II : 9. Ben niet weder
geboren mensch is, hoe geleerd en vroom hij ook wezen 
moge, nimmer een priester; alleen de vereeniging met 
onzen grooten Hoogepriester maakt een kind van Adam 
tot een priester. In de christelijke kerk wordt, helaas! 
geleerd, dat het priesterschap slechts zulke personen toe
komt, die, bekeerd of onbekeerd, door hunne mede-
menschen tot priesters bestemd en geordend zijn. Overal 
zien wij menschen, nog dood in zonden en misdaden, 
die zich de priesterlijke bediening aanmatigen. De zoo-
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danigen kunnen uit het schrikkelijke einde van Korach, 
Dathan en Abiram, die zich de priesterlijke bediening 
trachtten toe te eigenen, zonder zonen Aarons te zijn, 
leeren, welk een groote zonde tegen God zij begaan. 
Ieder geloovige evenwel is een priester. Want Christus 
„heeft ons tot koningen en priesters voor zijnen God en 
Vader gemaakt." (Openb. I : 6.) Wij hebben geen mensch 
noodig, die zich tusschen ons en God stelt, maar wij 
worden veeleer vermaand om met alle vrijmoedigheid als 
ware zonen Aarons tot God te naderen, en Hem geeste
lijken offeranden te brengen. „Laat ons dan door Hem 
Gode te allen tijde opofferen een offerande des lofs." 
(Hebr. XIII : 15.) En „daar» wij vrijmoedigheid hebben 
om in het heiligdom in te gaan," (Hebr. X : 19.) zoo hebben 
wij het voorrecht daar in te gaan, waar Aaron slechts 
eenmaal des jaars mocht komen, om voor zijne eigene 
en des volks zonden verzoening te doen, en waar zijne 
zonen in het geheel geen toegang hadden. Nu door den 
dood van Christus het voorhangsel gescheurd en de hemel 
geopend is, kunnen wij allen als „broeders" in het heilig
dom, in den hemel zei ven, ingaan, waar onze groote 
Hoogepriester met het bloed der verzoening ingegaan 
en met heerlijkheid en eer gekroond is. In het hemelsch 
heiligdom is de plaats onzer aanbidding. De onderschei
dingen, die in de kerk gemaakt worden tusschen zoo
genaamde geestelijken en leeken, tusschen de priesters 
en het volk, zijn geheel in strijd met de waarheid, welke 
ons in het Nieuwe Testament wordt verkondigd. De po
ging om de kerk naar de instellingen des Ouden Testa-
ments, die niet meer dan schaduwen der toekomende 
goederen waren, te vormen, heeft deze dwaling doen 
ontstaan. In den grond der zaak wordt daardoor de alge-
noegzaamheid van Jezus' offerande geloochend. De Chris
tenen worden tot Joden gemaakt. Van de genade wordt 
men tot de wet teruggebracht. De heerlijke voorrechten 
der geloovigen worden hun ontnomen, en het noodzakelijk 
gevolg is twijfel en vrees, terwijl men ongeschikt wordt 
ora God in geest en waarheid te aanbidden, Hem te 
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dienen en de offeranden des lofs en der dankzegging voor 
zijn aangezicht te brengen. Laten wij ons van onze heer
lijke en heilige voorrechten niet berooven, maar met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, in 
Zijne tegenwoordigheid ingaan! 

Correspondentie. 
8. J. H. t. D. te Almelo vraagt of hetgeen de Heer tot 

Nicodemus over de wedergeboorte zegt, tot de aardsche dingen 
behoort. Zie Joh. III : 12. m 

Zeer zeker niet; want de wedergeboorte is de geboorte uit 
God door den Heiligen Geest, en derhalve een zuiver geeste
lijke zaak. Deze nieuwe geboorte was noodzakelijk om in het 
koninkrijk Gods in te gaan. Van dit koninkrijk hadden de 
profeten getuigd, en over de noodzakelijkheid der wederge
boorte gesproken. (Zie o. a. Ezech. XXXVI : 25—27.) Toen het 
nu bleek, dat Nicodemus van al wat de Heer omtrent de weder
geboorte zeide, niets begreep, zegt Jezus: »Zijt gij een leeraar 
in Israël, en weet gij deze dingen niet?" Had hij de profeten 
begrepen, dan zou hij de beteekenis van Jezus' woorden ver
staan, en geweten hebben, dat niemand het koninkrijk van 
den Messias kon ingaan, dan die wedergeboren was. Doch nu 
hij niet begreep hetgeen in verband stond met het koninkrijk, 
zou hij nog veel minder kunnen verstaan hetgeen in betrek
king stond met den hemel; en daarom zegt de Heer: »Indien 
ik u de aardsche dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe 
zult gij gelooven, indien ik u de hemelsche zeg ?" Van hetgeen 
noodig was voor het koninkrijk op aarde, hadden de profeten 
gesproken; maar van hetgeen in den hemel was, kon alleen ge
tuigen de Zoon des menschen, die in den hemel is, en uit 
den hemel nedergekomen was. 
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Het boek der ervaring. 
Voordrachten over den Brief aan de Filippiërs door J. N. DAEBY. 

H o o f d s t u k I I I : 15 — I V : 1 - 7 . 

"Wij hebben gezien, geliefde broeders! hoe Christus, indien 
het oog op Hem gericht is, het ernstig voornemen in de 
del opwekt, om de heerlijkheid te gemoet te snellen. 
Paulus was hiertoe door Christus gegrepen; en hij wilde 
Christus in de heerlijkheid grijpen. Ook merkten wij op, 
dat deze brief den geloovige beschouwt als een pelgrim, 
die de woestijn doortrekt in de blijde verwachting aan 
het eind van de loopbaan den prijs te zullen verwerven. 
Paulus had de kracht der opstanding van Christus in 
zich; hij had in zich de macht van dat leven, 'twelk hij 
in de heerlijkheid wenschte te bezitten. Het gevolg was, 
dat hij voorwaarts ijlde als iemand, die niets dan de heer
lijkheid in het oog had. Voor hem bestond er slechts één 
ding, namelijk: Christus te gewinnen, en te worden op
gewekt tot heerlijkheid. God heeft ons „te voren veror
dend om aan het beeld van zijnen Zoon gelijkvormig te 
zijn." (Rom. VII I : 27.) Dit wordt echter niet vervuld, 
als ons lichaam in het graf is, en wij in het Paradijs 
zijn, maar „als Hij geopenbaard is, zullen wij Hem gelijk 
zijn, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is." (1 Joh. 
I I I : 2.) Evenwel is, „onze wandel", of gelijk anderen het 
vertalen, „ons burgerrecht" nu reeds in den hemel. Ik 
moet hierbij opmerken, dat noch het een noch het andere 
woord den juisten zin van den grondtekst uitdrukt. De 
grieksche uitdrukking beteekent: onze burgerlijke verhou
dingen, zooals wij van iemand zeggen: hij is een Duit-
scher of Engelschman, indien wij willen te kennen geven, 
wat hem kenmerkt. Wat ons kenmerkt, is, dat wij van 
den hemel zijn. Daarom zegt de Apostel: ÉÉN DING doe 
*k> onderwijl ik het heerlijke doel tegen ijl; jaag ik 

* X X V | | 9 
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naar den prijs der hemelsche roeping Gods in Christus 
Jezus." Voor ons bestaat er geen volmaaktheid dan die er 
in de heerlijkheid is. Heb ik erkend, dat Christus op aarde 
is gekomen, en om onzentwil gehoorzaam geworden is tot 
den dood, dan versta ik, dat geen heerlijkheid te groot 
is voor ons; daar alles de vrucht is van den arbeid 
zijner ziel. 

In de Schrift vinden wij niet gesproken van een onder
pand zijner liefde. Deze uitdrukking is, geloof ik, aan 
een lied ontleend. Wij hebben het onderpand der heer
lijkheid, „want de liefde Gods is uitgestort in onze harten." 
Paulus ondervond de macht, die de heerlijkheid op zijnen 
geest uitoefende, en wij zijn eveneens daartoe geroepen. 
Alle geloovigen weten dit evenwel niet. Wie in Christus 
gelooft, kent het kruis als het middel, waardoor hij ver
lost is geworden; maar daarom weet hij nog niet, dat hij 
reeds met Christus in de heerlijkheid vereenigd is. Alle 
geloovigen weten, dat hunne zonden vergeven zijn'; maar 
er zijn vaders, jongelingen en kinderen. De „kinderkens" 
kennen den Vader ; (1 Joh. II.) want zij hebben den geest 
des kindschaps. De volmaakten in Christus evenwel, zooals 
Paulus ze hier noemt, hebben de verdorvenheid huns 
harten beter leeren kennen, en kennen daarom veel beter 
de volmaakte liefde van God, die Christus voor ons aan 
het kruis heeft overgegeven. Zij weten niet slechts, dat 
zij vergeving hunner zonden hebben, maar ook dat zij 
als kinderen van Adam geheel zijn weggedaan. De kin-
derkens weten dit niet; zij verstaan nog niet, dat zij als 
kinderen van Adam geheel ter zijde gesteld zijn. Voor 
het geloof is de oude natuur dood; en „als Christus, die 
ons leven is, geopenbaard zal worden, dan worden ook 
wij met Hem geopenbaard in heerlijkheid." (Kol. I I I : 4.) 
„Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, . . . . dat, 
gelijk Hij is, ook wij zijn in deze wereld." (1 Joh. IV: 17.) 
Dit is de volmaakte mensch, waarvan de Apostel spreekt, 
als hij zegt: „Zoovelen dan als wij volmaakt zijn, laat 
ons aldus gezind zijn; en indien gij anders gezind zijt, 
ook dat zal u God openbaren." Het kan zijn, dat iemand 
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$og eerst aan den ingang staat, en gij reeds veel verder 
ésijt gekomen; is dit het geval, dan zijt gij des te meer 
geroepen den zoodanige genade te bewijzen; want Christus 
heeft hem gegrepen en hem zijne zonden vergeven; hij 
zal nog iets anders leeren verstaan, namelijk dat hij met 
Christus gestorven is, — dat niet slechts zijne zonden 
vergeven zijn, maar dat ook de zonde in het vleesch is 
geoordeeld, ja dat hij zelf, het eigen ik, 'twelk hem meer 
verontrustte dan zijne zonden, voor altijd is weggedaan. 
Wij moeten allen gelijk gezind zijn als dezulken, die 
"weten, dat zij met den tweeden Adam vereenigd zijn. Wordt 
dit niet door allen verstaan, dan moeten toch allen in 
dezelfde voetstappen wandelen; en wat sommigen niet ver
staan, dat zal God hun openbaren. 

„Weest gezamenlijk mijne navolgers . . . " zegt Paulus, 
en hij stelt zichzelven daardoor op bewonderenswaardige 
wijze ten voorbeeld voor de heiligen. Hij doet het onder
scheid uitkomen tusschen hen, wier „wandel in den hemel 
is," en die „aardsche dingen bedenken." Het einde der 
laatsten is het verderf; zij zijn vijanden van het Chris
tendom. Hier is geen spraak van meer of minder licht, 
maar van aardschgezind te zijn, en niet op Christus in de 
heerlijkheid te zien. Men kan niet tegelijk aardsch- en 
hemelschgezind zijn; „de vriendschap der wereld" zegt 
Jakobus, „is vijandschap tegen God." „Al wat in de we
reld is is niet uit den Vader." (1 Joh. I I : 16.) De 
kinderen zijn uit den Vader. Toen ik aan mijzelven ont
dekt werd, verwonderde het mij zeer, dat er in het Woord 
van God zooveel over de wereld gesproken wordt; nadat 
ik echter met andere geloovigen omgang gehad had, zag 
ik spoedig, hoezeer de wereld hen steeds afleidde en 
hunne harten aantrok. 

Zij, die aardsche dingen bedenken, zijn „vijanden van 
het kruis van Christus," zegt Paulus weenende. Wat 
is het kruis ? De Zoon van God is de bron en de wortel, 
waaruit alle heerlijkheid te voorschijn komen moet. Hij 
heeft in deze wereld slechts het kruis gevonden. En wat 
18 de wereld? Zij wilde Christus tot geen prijs hebben, en 
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daarom heb ik als Christen met haar niets meer uit te 
staan. „De wereld ziet mij niet meer," zegt de Heer. 
(Joh. XIV : 19.) De Heilige Geest is niet gekomen om 
gezien te worden; de wereld kan Hem niet ontvangen, 
omdat zij Hem niet ziet, noch Hem kent. „Maar gij 
kent Hem; want hij blijft bij u en zal in u zijn." 
(Joh. X I V : 17.) 

Op het kruis hebben het goed en het kwaad elkander 
ontmoet. Daar kwam de vraag tusschen die beiden tot beslis
sing, en nu geldt voor een ieder de vraag, of hij het 
met de wereld houdt, die Christus verworpen heeft, of met 
Christus, die door de wereld verworpen is. Niets is met 
het kruis te vergelijken: het is zoowel de openbaring der 
gerechtigheid Gods tegen de zonde, als ook de openbaring 
zijner gerechtigheid in het vergeven der zonde; het is 
het einde der wereld tot het oordeel, en het begin der 
wereld tot het leven; het is het werk, waardoor de zonde 
weggedaan is, en tevens de grootste zonde, die ooit be
gaan is. Hoe meer wij het kruis beschouwen, des te meer 
erkennen wij, dat het van alles het groote keerpunt is. 
Daarom is hij, die het met de wereld houdt, een vijand 
van het kruis van Christus. Daarom mogen wij er wel 
acht op geven, dat niet iets van de dwaasheid dezer 
wereld een sluier over onze harten werpe, die ons het 
zien belet. Indien ik de eer der wereld zoek, die Christus 
gekruisigd heeft, dan is mijne eer in mijne schande. Waar 
is ons te huis? In het huis van onzen Vader, niet in de 
dorre woestijn, welke wij doortrekken om daar te komen. 

In het 2de Hoofdstuk zagen wij de zachtmoedigheid 
in de wandel; hier aanschouwen wij de macht en de 
geestkracht, die ons van de wereld vrijmaakt. „Onze 
wandel is in de hemelen, waaruit wij ook als Heiland 
den Heer Jezus Christus verwachten, die het lichaam 
onzer vernedering veranderen zal, enz " Nu heb 
ik het lichaam van Adam, maar dan zal ik het lichaam 
van Christus hebben; al onze levensverbindingen zijn daar, 
waar Christus is. Hij zal als Heiland komen, en het lichaam 
onzer vernedering veranderen en het gelijkvormig maken 
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aan het lichaam zijner heerlijkheid. De prijs is hetaald 
geworden, maar de eindelijke bevrijding, waarvoor de prijs 
is betaald, is nog niet gekomen. „Die ons echter hiertoe 
bereid heeft is God;" (2 Kor. V : 5.) maar de zaak zelve 
hebben wij nog niet ontvangen; wij wachten, totdat Chris
tus komt om ons in het bezit daarvan te stellen. 

Geliefde broeders! indien onze harten wezenlijk van het 
bewustzijn doordrongen waren, dat God ons aan Christus 
gelijk maken wil; indien wij vast geloofden, dat God er 
ons toe brengen wil, om als broeders bij Christus en ge
lijk aan Christus te zijn — dan zouden wij geheel andere 
gedachten over de wereld koesteren; wij zouden volmaakt 
zijn, en ons naar het ons voorgestelde doel uitstrekken. 
Vind ik op mijnen weg den dood, welnu ik ben toch vol 
vertrouwen. Ik wensch • niet te sterven; ik wensch, dat 
het sterfelijke door het leven verslonden worde;" (2 Kor. V.) 
maar komt de dood, zoo brengt hij mijn vertrouwen niet 
in 't minste aan het wankelen, want, „uitwonende uit 
het lichaam, woon ik in bij den Heer." 

In 2 Kor. V spreekt de Apostel eerst over de hoop — 
over hetgeen ik wensch; vervolgens richt hij zijn oog op 
beide dingen, die het deel van den mensch zijn: op den 
dood en het oordeel; want, het is den mensch gezet een
maal te sterven en daarna het oordeel." (Hebr. V : 27.) 
Is er sprake van den dood — die is gewin voor mij; 
want voor mij is het uitwonen uit het lichaam inwonen 
bij den Heer. Is er sprake van het oordeel — het is 
een ernstige zaak, „de schrik des Heeren;" mijne gedach
ten worden bij hen bepaald, die nog niet gered zijn, en 
„wij overreden de menschen." De rechterstoel doet Paulus 
niet aan zichzelven denken, maar aan de overige men
schen ; ofschoon hij zegt „ want wij moeten ALLEN geopen
baard worden voor den rechterstoel van Christus." „Wij 
overreden de menschen, en zijn Gode openbaar geworden." 
De dag des oordeels oefende zijnen invloed uit op den 
apostel; hij liet hem de werking der tegenwoordigheid 
Gods zóó gevoelen, als zulks aan den dag des oordeels 
hèt geval zijn zal. De gedachte aan dezen dag houdt het 
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geweten wakker, en is een kracht, die mij heiligt, doch 
niet verschrikt. Men heeft gevraagd, of de woorden: „Hem 
te kennen en de kracht zijner opstanding" betrekking 
hebben op den tegenwoordigen tijd of op de toekomst. 
Ik antwoord: Het is de tegenwoordige kracht, die teweeg
gebracht wordt, doordien mijn oog gericht is op Christus 
en zijne opstanding. „Een iegelijk, die deze hoop op Hem 
heeft, reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." (1 Joh. I I I : 3.) 
Die wordt daardoor bewerkt, dat het oog steeds op Hem 
gericht blijft, en wij Hem verwachten. De verlossing zal 
komen, en voor het lichaam doen, wat voor de ziel reeds 
geschied is. Christus zal ons aan zichzelven gelijk maken 
in het huis des Vaders, en — wat ik zoo kostelijk vind — 
Hij wil ons daar hebben, zonder dat wij een geweten 
noodig hebben. Hier beneden moet mijn geweten steeds 
waakzaam zijn, wil ik niet ongedacht in een strik des 
satans komen; maar hier boven, waar ik slechts van zege
ningen omgeven zal zijn, is dit niet meer noodig. Wij 
zullen ook dan den Heiligen Geest hebben, en zijne ge-
heele kracht zal daartoe dienen, om ons voor het genot 
der heerlijkheid te bekwamen. Nu „is de liefde Gods uit
gestort in onze harten door den Heiligen Geest, die ons 
gegeven is." Maar een groot deel van zijne macht wordt 
gebruikt om het schip zeewaardig te houden. De meesten 
van ons hebben zorgen, beproevingen en verzoekingen — 
maar God heeft aan dit alles gedacht. Hij heeft zelfs de 
haren van ons hoofd geteld, en ons iets gegeven, wat ons 
door alles heen helpt. Hij denkt zelfs aan het weder 
voor de zijnen: „Bidt opdat uwe vlucht niet geschiede 
des winters." Geen „musch valt op de aarde zonder den 
wil van uwen Vader." God denkt aan alles, en maakt ons 
bekwaam, ons boven alles te verheffen. 

Het is treffend te vernemen, hoe de Apostel van de ver-
hevenste gedachten der openbaring Gods afdaalt tot de 
meest gewone dingen, die een heilige op zijnen weg ont
moeten kan. Van de heerlijke waarheden, die hem zoo 
even bezig hielden, wendt hij zich tot twee vrouwen, die 
niet eensgezind met elkander waren. Zoo is het nog altijd. 
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Bie genade vergeet niets; zij voert op tot in den derden 
hemel, en daalt af tot de kleinste dingen; zij bemoeit 
zich zelfs met een weggeloopen slaaf, en dat met een 
teederheid, die de bewondering van alle eeuwen tot zicli 
trekt. Wat was de troost van Christus op het kruis? Hij 
kon den armen boosdoener niet zeggen, dat hij het Paradijs 
zou binnengaan, zonder er bij te voegen, dat Hij-zelf ook 
daarheen ging „Heden zult gij MET MIJ in het paradijs 
zijn." (Lukas. XXI I I : 43.) Zoo zeide ook Paulus, toen hij aan 
die vrouwen dacht, die met hem gearbeid hadden: „wier 
namen in het boek des levens zijn." (Hoofdst. IV : 2, 3.) 
Waar Grod is, daar zijn goddelijke gevoelens aanwezig, en 
wij zijn tot dragers dier gevoelens gemaakt. 

Als ik een bezoek maak, dan wensch ik niets liever, 
dan dat Christus zóó tegenwoordig moge zijn, dat al wat 
te voorschijn komt, datgene zijn moge, wat Hij zelf openbaren 
zou, en niet mijne eigene gedachten. Wij kennen slechts 
weinig van het groote geluk, de gedachten van Christus 
te hebben; en zijne gedachten waren, zich tot het kruis 
te vernederen. 

„Verblijdt u in den Heer ten allen tijde." Wie was be
kwaam zóó te spreken? Was het de man, die in den derden 
hemel opgetrokken was geweest? Neen, het was een ge
vangene te Rome. Dat is in waarheid zich ten ALLEN TIJDE 

in den Heer te verblijden, gelijk ook de Psalmist zegt: 
„Ik zal den Heere loven te aller tijd." (Psalm XXXIV : 2.) 
Als ik den Heer tot het voorwerp mijns harten heb, dan 
is er in de gevangenis meer van den hemel te vinden 
dan daarbuiten. Niet de grazige weiden en de stille wateren 
verkwikken de ziel; de blijdschap mijns harten bestaat 
daarin, dat „de Heer mijn herder is." En wanneer ik mij 
daarvan verwijderd mocht hebben, dan „richt Hij mijne ziel 
weder op." Is de dood op mijn weg •— ik vrees niet, want 
»GHj zijt bij mij." Ben ik van vijanden omgeven, dan is 
mij in het aangezicht van dezen een tafel toebereid. En 
„mijn beker is overvloeiende." Mijn Herder voert mij door 
al de moeielijkheden en beproevingen mijner zwakheid 
neen, en legt de woorden in mijnen mond: „Immers zullen 
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mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns 
levens, en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte 
van dagen." 

Hoe grooter de verdrukkingen zijn van hen, die op den 
Heer vertrouwen, des te rijker ervaring zullen zij maken, 
dat alles ten goede medewerkt. Paulus kon zeggen: „Ik 
ken den Heer als vrij man, en ik ken Hem als een ge
vangene." Hij had aan Hem genoeg. Zoowel wanneer hij 
gebrek leed, als wanneer hij overvloed had. Derhalve zegt 
hij: „Verblijdt u in den Heer te ALLEN TIJDE." Wat moet 
men tot zulk een man zeggen? Doodde men hem, dan 
zond men hem naar den hemel; liet men hem vrij, dan 
was hij met alle overgegevenheid bezig, om zielen voor 
Christus te winnen, wiens naam men zocht uit te 
roeien. 

Het is moeielijker zich in den Heer te verblijden, wanneer 
het uitwendig voorspoedig gaat dan in tegenspoed, want 
de verdrukkingen drijven ons tot den Heer. Het gevaar 
is grooter voor ons, als er geen verdrukkingen zijn. Maar 
de blijdschap in den Heer maakt ons volkomen vrij van 
de macht der tegenwoordige dingen. Als God ons onze 
steunsels ontneemt, dan eerst ontdekken wij, hoezeer zelfs 
de geestelijksten onder ons daarop vertrouwd hebben. Ver
blijden wij ons echter te allen tijde in den Heer, dan be
zitten wij een kracht, die ons nooit afgenomen kan 
worden. 

„Uwe bescheidenheid zij allen menschen bekend." Kunnen 
de menschen gelooven, dat onze wandel in de hemelen is, 
als wij de aardsche dingen zoo ijvrig najagen? Dit zal wel 
het geval zijn, als zij zien, dat wij niet ons eigen belang 
zoeken. „De Heer is nabij." Spoedig komt alles in orde. 
Onze harten en zinnen zullen zeker bewaard worden, als 
wij te midden van diegenen, die ons omringen, onzen weg 
in milddadigheid, zachtmoedigheid en zonder ons recht te 
zoeken, voortzetten! De wereld zal het zien, als onze ge
dachte en zin niet op haar gericht is. Wij zijn, gelijk de 
Apostel zegt, een brief van Christus, „gekend en gelezen 
door alle menschen." (2 Kor. I I I : 2.) 
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„Weest in geen ding bezorgd." Dit woord is mij tot 
rijke vertroosting geweest, zelfs te midden van groote 
droefheid. „Weest IN GEEN DING bezorgd." Gij denkt 
misschien, dat dit geen betrekking heeft op uwe geringe 
omstandigheden; en toch is dit zoo; want er staat: „weest 
IN GEEN DING bezorgd." Dit wil niet zeggen, dat gij on
verschillig zijn moet; maar dat gij u niet moet inspannen 
om den last .zelf te dragen, daar gij u op die wijze af
mat en uwe ziel kwelt. Hoe dikwijls toch is iemands hart 
bezwaard met een last, en als het blijkt, dat zijne pogin
gen om er van bevrijd te worden, tevergeefs zijn, dan 
valt hij op hem terug, en de druk blijft. Maar ons wordt 
gezegd: „weest in geen ding bezorgd;" en het is gezegend 
voor ons, dat wij zulk een gebod hebben. Maar wat moet 
ik dan doen, als zorgen zich van mij willen meester ma
ken ? Ga tot God: „Laat uwe begeerten in alles, door 
gebed en smeeking, met dankzegging bekend worden bij 
God." Dan zult gij te midden van al uwe zorgen danken 
kunnen. Hierin toch zien wij de wonderbare genade Gods. 
Wij behoeven niet te wachten, totdat wij weten, dat onze 
begeerten in overeenstemming zijn met zijnen wil; neen! 
Hij zegt: „laat uwe begeerten bekend worden voor God." 
Ligt er een last op uw hart? Ga tot God. Hij zegt niet, 
dat Hij uwe begeerte vervullen zal. Toen Paulus den Heer 
tot driemalen toe bad, om van den engel des satans bevrijd 
te worden, kreeg hij tot antwoord : „ Mijne genade is u 
genoeg." (2 Kor. X I I : 8, 9.) Wel zal „de vrede Gods uwe 
harten en zinnen bewaren in Christus Jezus." Wordt God 
ooit verontrust door de kleine dingen, die ons verontrus
ten? Brengen zij ZIJNEN troon aan het wankelen? God 
denkt aan ons, dit weten wij, maar Hij is niet veront
rust, en de vrede, die in het hart van God is, zal onze 
harten bewaren. 

Met alles, wat mijn hart bezwaart, ga ik tot God, en 
ik vind Hem in het allerminste daarover niet verontrust. 
Alles is reeds in orde gebracht. God weet zeer goed, wat 
Hij doen wil; ik heb mijn last bij den troon nedergelegd, 
die niet aan het wankelen gebracht worden kan, en ik 
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doe dit in de volkomene zekerheid, dat God mij aan
neemt ; en de vrede, in welken Hij is, bewaart mijn hart, 
en ik kan Hem reeds danken, voordat de moeielijkheid 
opgeheven is. Ja, God zij er voor geprezen, Hij neemt 
zich mijner aan. Het is zeer gezegend dezen vrede te 
kunnen genieten, en alzoo mijn verzoek voor God bekend 
te laten worden, en in plaats van bij mijne pakken te 
blijven zitten, er met God over te mogen spreken. 

Het is zeer gezegend voor ons te zien, dat God, ter
wijl Hij ons opheft in den hemel, tot ons afdaalt, en zich 
met al onze belangen bezighoudt. Terwijl ons hart zich 
met hemelsche dingen bezighoudt, kunnen wij op God 
rekenen ten opzichte der aardsche. Hij zorgt voor alles, 
zelfs voor onze kleinste belangen hier beneden. Paulus 
zegt „ van buiten strijd, van binnen vrees; maar 
God, die de nederigen vertroost, heeft ons vertroost . ." 
(2 Kor. V I I : 5, 6.) Het was de moeite waard, vernederd 
te worden, om op zulke wijze vertroost te worden. „Is hij 
een God van verre, en ook niet van nabij ?" God vergunt 
ons geen blik in de toekomst, omdat dan het hart niet 
zou geoefend worden ; maar ofschoon wij God niet zien 
— Hij ziet ons, en daalt tot ons af, om ons te mid
den van alle moeielijkheden zijne vertroostingen te doen 
smaken. 

H o o f d s t u k I V : 8—23. 

Het is van groot gewicht voor den Christen, gewoon 
te zijn, te leven in hetgeen goed is in een wereld, waar wij, 
zonder het te kunnen verhinderen, steeds met het booze 
in aanraking komen. Wij zelven waren eertijds boos; 
onze harten, onze gedachten en onze gezindheid waren 
boos; en ook nu nog wordt het booze, niet slechts in de 
wereld, maar ook in onze natuur gevonden; en het is 
noodig, als het zich werkzaam bewijst, dit te oordeelen. 
Maar het is niet goed voortdurend met het booze bezig 
te zijn; zelfs als wij het oordeelen, worden wij er door 
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verontreinigd. "Wij zien in Numeri IV: 17, dat hij, die 
zich met de asch der roode vaars te bemoeien had, on
rein was. Hij verrichtte wezenlijk een dienst, door het 
verzamelen der asch en door ze naar een bijzondere plaats 
buiten het leger te brengen; en toch was hij onrein tot 
aan den avond; hetzelfde was het geval met hem, die met 
het water der reiniging besprengde. Ja, zelfs het oor
deelen van het kwaad verontreinigt onze gedachten. In 
menig hart bestaat de geneigdheid om zich met het 
kwaad bezig te houden. Ik spreek natuurlijk niet van een 
leven in het kwaad, maar van het oordeelen daarvan-
Het is van het grootste gewicht, dat de stemming des 
harten zulk eene is, dat wij onze vreugde vinden in die 
dingen, waarin God haar vindt. Wij zijn geroepen nu 
zóó te leven, als waren wij met God in den hemel. Het 
is voor onze ziel zeer gewichtig bezig met den Heer te 
zijn, en niet slechts zulke dingen te doen, die Hem wel-
behagelijk zijn, maar ook in een toestand te verkeeren, 
waarin Hij zijne vreugde vinden kan. Denken wij slechts 
één dag terug, en vragen wij onszelven af, of ons hart 
geleefd heeft in de dingen, die „liefelijk en welluidend" 
zijn. Hiervan spreekt de Apostel. Is het onze gewoonte, 
ons bezig te houden met hetgeen goed is? Het booze 
komt in onze dagen van alle zijden op ons aan; doch het 
is niet goed er bij stil te staan of zich er veel mede 
bezig te houden. Het verzwakt den geest. Waar een 
geestelijke toestand gevonden wordt, zal het booze af
schuw verwekken; maar zelfs als wij het booze oordeelen, 
zal het nooit op de rechte wijze plaats hebben, indien 
het hart niet vertoeft bij hetgeen goed is. 

Christus wandelde volkomen in gemeenschap met het 
goede te midden van het booze, ofschoon Hij zich met 
het kwaad moest bezighouden. Hij was genoodzaakt te 
zeggen: „Wee u, Schriftgeleerden en Farizeërs!" Ook wij 
hebben ons met het kwaad bezig te houden; maar nooit zal 
dit op de rechte wijze geschieden, als wij niet leven in 
hetgeen goed is. Want dan zou er nooit zachtmoedigheid 
aanwezig zijn — ik spreek van de zachtmoedigheid der 
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genade, en niet om jegens het kwade zacht te zijn, want 
dit moeten wij met beslistheid oordeelen. Paulus moest 
zeggen: „Och, of zij zich ook versneden, zij die u in 
opstand brengen." (Gal. V : 12.) Dit is geen zachtmoedig
heid, maar toch werd ook dit woord uit liefde gesproken. 
Moeten wij het kwaad oordeelen, dan moet zulks ge
schieden in de kracht van het goede, dat in ons is. Zie
hier het pad, waarop onze zielen moeten wandelen: „Voorts, 
broeders! al wat waarachtig, al wat eerbaar, al wat recht
vaardig, al wat rein, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, 
zoo er eenige deugd, en zoo er eenige lof is, bedenkt 
dat!" De Heer geve, geliefde broeders! dat wij dit beden
ken! God oordeelt het kwaad, maar Hij blijft in hetgeen 
goed is. 

Paulus voegt er aan toe, en hoe gezegend is het voor 
een mensch, die bekwaam is zóó te kunnen spreken! „Wat gij 
ook geleerd, ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet 
dat; en de God des vredes zal met u zijn." Merken wij 
op, dat dit de weg is, om den God des vredes „met ons" 
te hebben. Als wij onze zorgen bij God brengen, dan zegt 
hij: „de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal 
uwe harten en zinnen bewaren in Christus Jezus;" maar 
dit gaat veel verder. Paulus had een bijzondere plaats; 
hij was met den Geest Gods vervuld, ofschoon hij de voor
naamste der zondaren was, zooals hij zelf zegt; maar hij 
droeg ten allen tijde „de dooding van Jezus in zijn lichaam 
om," zoodat hij zeggen kon: „Zoo werkt dan de dood in 
ons, maar het leven in u." (2 Kor. IV : 7—12.) Het is 
iets groots, zoo te kunnen spreken. Hij had een doorn voor 
het vleesch noodig, om hem tot het uitoefenen van zulk 
een dienst bekwaam te maken; want van natuur was zijn 
vleesch volstrekt niet beter dan het onze. Hij zeide niet 
slechts: „ik ben gestorven," maar hij droeg altijd DEN 
DOOD IN HET VLBESCH met zich om, zoodat het zich niet 
verhief. Hij was, gelijk wij weten, een uitverkoren vat, 
en hij droeg den dood in het vleesch door de genade en 
de kracht van Christus in zich om. Hij deed het werkelijk; 
en daarom wordt de zonde, gelijk wij reeds vroeger op-
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merkten, in den brief aan de Filippiërs niet genoemd, daar 
deze brief ons de ervaring van het christelijk leven voor
stelt; de leer wordt er nauwelijks in aangeroerd. Paulus 
spreekt doorgaande in het bewustzijn zijner ervaring. 

"Wil ik in de voetstappen van Christus wandelen, dan 
moet ik mij voor dood houden. Ik zeg nooit: Ik moet 
sterven, daar dit een werking des vleesches vooronderstelt. 
Zonder twijfel is het vleesch aanwezig, maar ik zeg: het 
is dood. Ik begrijp iemand zeer goed, die een toestand 
doormaakt, waardoor hij leert, wat het vleesch is; zulk 
een toestand kan van korten of langen duur zijn. Indien 
een ziel geheel verootmoedigd is, en zegt: „In mij, dat is 
in mijn vleesch, woont geen goed," (Rom. VII : 18.) dan 
kan God zeggen: „houd u voor de zonde dood, en ver
oorloof haar niet over u te heerschen." (Zie Rom. V I : 11.) 
De bron, waaruit alle macht ontspringt, is: „gij zijt ge
storven." Dit is de grondslag der bevrijding. Deze openbaart 
zich, als wij ons door de macht van den Geest Gods voor 
dood houden. Dit is evenwel slechts waar voor het geloof. 
Christus is in macht tegenwoordig; ik houd mij voor dood, 
en kan nu in deze kracht handelen. 

„Dit is de getuigenis: dat God ons het eeuwige leven 
gegeven heeft, en dat leven is in zijnen Zoon." (1 Joh. V : 11.) 
Maar is dit alles ? Neen; want aannemende, dat het leven 
aanwezig is, en dat de oude natuur nog leeft, dan zou er 
een onophoudelijke strijd tusschen deze beiden bestaan; 
en zonder de macht van Gods Geest is het bewustzijn van 
de bevrijding van de zonde niet aanwezig. Ja, zelfs als ik 
die macht bezit, duurt de strijd toch voort. Alleen dan, 
als ik werkelijk dood ben, is mijne bevrijding van de 
werking des vleesches volkomen verwezenlijkt. In de kracht 
van dat leven zegt de Apostel: „Ik ben gestorven;" en 
als hij dit in praktijk brengt, zegt hij : „altijd de 
dooding van Jezus in het lichaam omdragende." (2 Kor. 
IV : 10.) Ik bezit Christus als mijne gerechtigheid voor 
God, en als leven in mij, en ik behandel het oude leven 
als dood. Niet slechts bezit ik het leven, maar ik ben ge
storven, zoodat het er niet om gaat, wie de overhand hebben 
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zal, het oude of het nieuwe leven. Dit is evenwel zoolang het 
geval, totdat ik tot de ontdekking gekomen ben, dat in 
het vleesch geen goed woont, en dat ik in Christus mede 
gestorven ben; want dan erken ik niet slechts, dat ik 
kwaad gedaan heb, maar ook, dat de boom zelf, de oude 
mensch, slecht is, en dat Christus, die ons leven is, even 
goed der zonde als voor de zonden gestorven is; (Rom. 
IV : 25; VI : 10.) en als ik den ouden mensch voor dood 
houd, dan vind ik de vrijheid. 

Ik zeg niet vergeving, maar bevrijding. „De wet des 
Greestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrij gemaakt 
van de wet der zonde en des doods." (Rom. VIII : 2.) 
Zonder twijfel kan ik falen, en voor een oogenblik onder de 
macht der zonde gebracht worden; maar in geen enkel 
opzicht ben ik meer haar schuldenaar. Op welke wijze 
heeft God de zonde in het vleesch veroordeeld? DOOR 
DEN DOOD. Dan ben ik vrij; ik heb het leven, en behandel 
den ouden mensch als dood. Het is onze roeping, dit leven 
van Jezus te allen tijde te openbaren. Terwijl ik in het 
geloof het sterven van Christus vasthoud, heb ik voor het 
vleesch het kruis gevonden. De apostel zegt: De dood 
van Christus werkt in mij, den ouden Paulus, en op deze 
wijze alleen komt het leven van Christus voor u te voor
schijn, er bijvoegende: ga heen en doe desgelijks. „Wat 
gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij ge
zien hebt, doet dat: en de God des vredes zal met u 
zijn." 

Hoe wonderbaar is dit, geliefde broeders! Het leven 
van Christus is medegedeeld, het vleesch wordt voor dood 
gehouden, en dienovereenkomstig wandelen wij. Zou God 
zich op dezen weg verre van ons houden? Neen: „de 
God des vredes zal met u zijn." 

Het is opmerkelijk, dat God dikwijls „de God des vredes" 
genoemd wordt, terwijl Hij nooit de God der vreugde heet. 
Vreugde is veranderlijk. Wij verblijden ons, als wij een 
goede boodschap ontvangen, en tegelijkertijd kan er droef
heid zijn. Er is blijdschap in den hemel over één zondaar, 
die zich bekeert, omdat dit een goede boodschap is; maar 
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de blijdschap is niet de natuur van God, gelijk de vrede. 
Vreugde is een gemoedsaandoening. De mensch is een arm, 
zwak schepsel. Hij verneemt goede tijding en verheugt 
zich; hij hoort slechte en is bedroefd. Zoo is de niensche-
lijke natuur het eene oogenblik boven, het andere oogen-
blik beneden. Maar God is „de GOD DES VREDES." De 
vrede gaat veel dieper dan de vreugde. Indien wij een 
blik werpen in de wereld en in het menschelijke hart, 
zien wij daar vrede? Blijdschap treffen wij bij de dieren 
aan, bijvoorbeeld bij een hond, die van zijn ketting los
gelaten wordt. Wij mogen in de wereld vreugde zien, 
maar vrede is er niet; het hart des menschen is gelijk 
een onstuimige zee, die niet tot rust komen kan. De 
wereld is rusteloos, en indien zij onvermoeid naar datgene 
haakt, wat zij begeert, dan doet zij dat, omdat zij niet 
vinden kan, wat zij zoekt. Wij zullen in deze wereld nooit 
vrede vinden, tenzij God ons dien geeft. 

Indien wij in de kracht van het leven van Christus 
wandelen, dan is de God des vredes met ons. Wij hebben 
dan het bewustzijn zijner tegenwoordigheid; het hart is 
rustig. Daar is geen zoeken naar iets, wat wij nog niet 
verkregen hebben. Zelfs onder geloovigen vinden wij de
zulken, die geen vrede hebben, omdat zij naar datgene 
trachten, wat zij nog niet bezitten, en dat is geen vrede. 
Genieten wij echter hetgeen in Christus is, hoewel wij 
natuurlijk er naar trachten, Hem meer te leeren kennen, 
zoo is het hart in een gelukkige rust; en dat is vrede. 
Hoe gezegend in deze wereld den God des vredes met 
ons te hebben! 

(Slot volgt.) 

Correspondentie. 
9. M. H. v. A. te Zutphen. — Zooals ik reeds in N°. 6 

gezegd heb, geeft Mattheüs ons de koninklijke, Lukas de wer
kelijke of natuurlijke afstamming van den Messias. Jozef stamde 
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uit de koninklijke linie, Maria daarentegen uit de lijn van 
Davids zoon Katham Wat moeielijkheid voor het redeneerend 
menschelijk verstand oplevert, is geen moeielijkheid voor God. 
Bij Hem zijn alle dingen mogelijk, en het geloof neemt in alle 
eenvoudigheid zijne verzekeringen aan. Om recht te hebben op 
Davids troon, moest de Messias uit de koninklijke lijn voort
spruiten, en derhalve uit Jozef geboren worden; maar ware dit 
geschied, dan zou Hij een mensch van gelijke beweging als wij 
zijn geweest, en dus onze Verlosser niet hebben kunnen zijn. 
Hij moest Jozefs zoon, en niet Jozefs zoon zijn. Welnu, Hij 
werd als Jozefs zoon opgenomen in het koninklijk geslacht 
van David, en verkreeg daardoor rechten op den troon; maar 
in werkelijkheid was Hij de zoon der maagd, die op wonder
dadige wijze uit den Heiligen Geest was bevrucht. Naar de wet 
der opvolging was Jezus dus de zoon van Jozef; maar naar de 
werkelijkheid zijner ontvangenis en geboorte als mensch de 
zoon der Maagd. 

10. J. H. t. D. te Almelo. — In het begin van Joh. X 
spreekt de Heer Jezus, in een gelijkenis, over den stal der 
schapen, en bedoelt daarmede het Israëlietische volk. De Isra
ëlieten worden in het Oude Testament de schapen van Gods 
weide genoemd. De deurwachter is God; de herder der schapen 
Jezus; de deur, door welke die herder tot den stal moet ingaan, 
is de door God bepaalde wijze, waarop de herder zich aan zijn 
volk zou vertoonen. Bij Jezus' doop door Johannes wordt door 
God de deur van den stal voor den waren herder geopend. De 
Joden verwerpen evenwel den herder. Daarom verlaat Hij den 
stal, neemt de schapen, die Hem volgen wilden, mede, en begint 
iets anders — geen stal meer, maar een kudde. Om tot die 
kudde te behooren, moet men door Hem ingaan. De israëlieti
sche voorrechten zijn vervallen. Allen, die gelooven, of zij uit 
Israël of uit de volken zijn, behooren tot die kudde. Daarom 
zegt de Heer: »Ik heb andere schapen, die van dezen stal niet 
zijn; ook deze moet ik toebrengen; en zij zullen mijne stem 
hooren; en het zal worden ééne kudde, één herder." Dit ziet 
zoowel op de gemeente, die thans vergaderd wordt, als op de 
volken, die in het koninkrijk van Christus met Israël de zege
ningen deelen zullen. 



145 

Den naam van te leven. 
(Openb. III: 1—6.) 

Met den brief aan de gemeente te Sardis begint de 
beschrijving van een geheel nieuwe periode in de ge
schiedenis der christelijke kerk op aarde. De eerste groote 
periode werd in Thyatire afgesloten. De Roomsche kerk, 
die tot afgoderij en dwaalleer vervallen was, is, omdat 
zij zich niet bekeerde, toen haar daartoe tijd gegeven 
was, door den Heer aan het oordeel prijs gegeven. Hoe
wel dit oordeel nog niet is uitgevoerd, en eerst over haar 
komen zal, nadat de ware geloovigen bij Jezus' komst in 
den hemel zullen opgenomen zijn, is zij nochtans door den 
Heer verlaten, en maakt vooreerst geen deel meer uit van 
de geschiedenis zijner kerk op aarde. Zooals zij in de Mid
deleeuwen was, zoo is zij nog, en zóó zal zij blijven, totdat 
het oordeel over haar losbreekt. Hoewel er ook uit haar 
nog zielen tot bekeering en tot geloof in Jezus kunnen 
gebracht worden, zoo houdt de Heer zich toch met haar 
als één geheel niet meer bezig. Hij heeft alles aan haar 
gedaan, wat mogelijk was; doch zij wilde zich van hare 
ongerechtigheden niet bekeeren, en daarom gaf Hij haar 
aan haarzelve over. 

Door de gezegende kerkhervorming kwam een geheele 
verandering in den toestand der christelijke kerk op aarde. 
Ook in de duisterste tijden der Middeleeuwen werd er 
een overblijfsel, dat den naam des Heeren in waarheid 
aanriep, gevonden. Soms heel klein en onopgemerkt, 
maar ook dikwerf getuigende tegen de ongerechtigheid, 
en dan heftig vervolgd, en hier en daar door Isébel uit
geroeid. Doch in de vijftiende eeuw verwekte de Heer 
mannen des geloofs, die, door zijnen Geest aangevuurd, 
een groot en machtig werk van Gods genade verrichtten. 
Duizenden werden tot God bekeerd en tot een waarachtig 
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en levend geloof in den Heere Jezus Christus gebracht. 
Een nieuw leven ontstond in vele landen van Europa. 
Het licht werd weer op den kandelaar geplaatst; het 
heerlijk evangelie van Gods genade werd overal gepre
dikt ; het Woord van God werd in de landstaal overgezet, 
gedrukt en ijverig verbreid en gelezen. Heerlijke daden 
des geloofs werden verricht; machtige openbaringen van 
den Geest Gods werden aanschouwd; der blinden oogen 
werden geopend; de dooven hoorden; de geestelijk dooden 
werden levend gemaakt. En tengevolge daarvan scheid
den zich duizenden van Rome's ongerechtigheden af, en 
keerden terug — voorzooverre zij de waarheid verstonden 
— tot de leer der Apostelen en tot den eenvoud der 
eerste gemeente. 

Doch, helaas! deze heerlijke toestand van nieuw opge
wekt leven en van krachtige openbaring des geloofs en 
der liefde duurde niet lang. Nog gedurende het leven der 
Hervormers begon de afval van het geloof en de ver
dorvenheid der wereldsche beginselen zich te vertoonen. 
Verdeeldheid en scheuring onder de reformatoren; het 
trachten naar eer en aanzien en macht in deze wereld; 
het zich stellen onder den invloed en het gezag van de 
koningen dezer aarde; deden weldra gansche scharen van 
onbekeerde menschen tot de nieuwe kerk overgaan; gaven 
aanleiding tot aanmatiging van gezag en opperheerschappij; 
brachten allerlei ketterijen en dwaalbegrippen aan; leid
den tot ongebondenheid en ongeloof; en beroofden de 
nieuwe kerk van de leiding en het voortgezette onder
wijs des Heiligen Geestes, die haar zeker, zoo zij in een
voud en oprechtheid des harten op den rechten weg voort
gegaan ware, verder zou hebben onderwezen en haar in 
al de waarheid zou hebben geleid. Wat God in zijne 
groote genade gewerkt had, werd door de ontrouw der 
menschen bedorven, en de Heer was genoodzaakt den 
treurigen toestand zijner gemeente aan het licht te stellen. 

Gelijk Hij in den brief aan de gemeente te Efeze den 
toestand der kerk beschreef, zooals die aan het einde der 
apostolische eeuw geworden was; zoo wordt in den brief 
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aan Sardis de toestand der protestantsche kerk be
schreven, zooals zich die een 30-tal jaren na de Her
vorming reeds vertoonde, en sedert in treurigheid en 
ellende is toegenomen. „ Gedenk dan, hoe gij het ont
vangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u;" 
zegt de Heer. De Hervorming was een werk uit God. De 
prediking van het zuivere evangelie; de verlossing uit de 
macht van roomsche dwalingen en afgoderij; de aanneming 
van de fundamenteele leer des Christendoms: geen recht
vaardiging voor God door de werken, maar alleen door 
het geloof, was het werk des Heiligen Geestes; doch heel 
spoedig — veel sneller dan in de dagen der Apostelen 
— week men daarvan af, verloor men de hoofdzaken uit 
het oog, en keerde men zich tot de wereld en hare ijdel
heden; en daarom zegt de Heer: „Gedenk, hoe gij het 
ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u." 

En hoe wordt nu de toestand, waarin de gemeente te 
Sardis zich bevond, beschreven? Hoort slechts, wat de 
Heer van haar getuigt. „Dit zegt hij, die de zeven Gees
ten Gods heeft en de zeven sterren: Ik weet uwe werken, 
dat gij den naam hebt van te leven, en gij zijt dood. Wees 
waakzaam, en versterk het overige, dat op het punt is 
van te sterven; want ik heb uwe werken niet volkomen 
gevonden voor mijnen God." 

„Ik weet uwe werken, dat gij den naam hebt van te 
leven, en gij zijt dood." Schrikkelijke toestand! Maar het 
is de juiste schildering van hetgeen wij rondom ons aan
schouwen, en van hetgeen reeds sedert lang de staat 
der protestantsche kerk geweest is. Ja, zij heeft den naam 
van te leven. Zij beroemt er zich op de dwalingen 
der roomsche kerk afgezworen te hebben en van hare 
afgoderij te zijn verlost. In haar is geen Isébel, die zich 
een profetes noemt; en in haar wordt niet gehoereerd en 
geen afgodenoffer gegeten. Zij maakt aanspraak op het 
bezit van de ware leer en van de apostolische gebruiken 
en inrichtingen. Zij pretendeert zich aan niemand te 
onderwerpen dan aan Christus alleen. Alle menschelijk 
gezag verwerpt zij, om zich, zooals zij beweert, alleen 
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te buigen voor het Woord van God. Maar, helaas! dit 
alles is slechts uitwendig; het leven uit God ontbreekt. 
Een belijdenis van het Christendom en van de ware leer 
des Evangelies, doch zonder de kracht des levens! Een 
vasthouden aan den naam en de leer van het Christen
dom, maar zonder levende vereeniging met Christus, den 
Heer. Een doode orthodoxie! 

Doch dit is niet alles. De Heer voegt er aan toe: „Ik 
heb uwe werken niet volkomen gevonden voor mijnen 
God." Met een enkel woord wordt hiermede het kenmer
kende van den toestand van het protestantisme aange
geven. Terecht hadden de hervormers de werken als ter 
zaligheid noodzakelijk verworpen, en was door hen de 
leer van de rechtvaardigmaking door het geloof zonder 
de werken der wet tegenover de werkheiligheid van Rome 
als een goddelijke leer vastgesteld; doch zij vervielen, 
door reactie, tot het tegenovergestelde uiterste, en in 
plaats van de leer der rechtvaardiging door het geloof 
als uitgangspunt voor een heiligen wandel en voor het 
doen van goede werken te erkennen, beschouwden zij die 
als het einddoel, en stelden daardoor vanzelf de werken 
op den achtergrond. Het is van groot gewicht, dat wij 
de fouten erkennen, waarin de Hervormers gevallen zijn, 
en terugkeeren tot de leer der Apostelen, tot hetgeen 
van den beginne was. De Apostelen maakten zich niet, 
zooals de Hervormers, aan eenzijdigheid schuldig, maar 
stelden de volle waarheid in het licht. Zij predikten de 
rechtvaardiging door het geloof in Christus, en stelden 
duidelijk en klaar in het licht, dat een iegelijk, die 
gelooft, door-Gods genade alleen, zonder de werken der 
wet, van alle zonde gerechtvaardigd is, in Christus als 
een rechtvaardige, heilig en onberispelijk, voor Gods aan
gezicht staat, zoodat hij ten allen tijde met alle vrijmoe
digheid in de tegenwoordigheid van den heiligen en recht
vaardigen God vertoeven kan. Maar zij leerden tevens, 
dat deze rechtvaardiging van de zonden en van de macht 
der zonde ten doel had om in nieuwheid des levens te 
wandelen; niet alleen het kwade na te laten, maar het 
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goede te doen. Zij predikten duidelijk, dat de geloovige 
in Christus een nieuw schepsel geworden is, met Christus 
gestorven en opgestaan, en door den Heiligen Geest, die 
hem gegeven is, en die in hem woont, bekwaam gemaakt 
om goede werken te doen, om de voetstappen van Jezus 
te drukken, om God den Vader te verheerlijken. Wij 
zijn Gods maaksel, zegt Paulus, geschapen in Christus 
Jezus tot goede werken, die God te voren bereid heeft, 
opdat wij daarin zouden wandelen. (Efez. I I : 10.) En 
aan het eind van de heerlijke voorstelling van de volko
mene verlossing, die ons in Christus geworden is, zegt 
hij in Kom. XI I : „Ik vermaan u dan, broeders! door de 
ontfermingen Gods (over welke ik u gesproken heb, en 
die gij zijt deelachtig geworden,) dat gij uive lichamen 
stelt tot een levende offerande, heilig, Gode welbehagelijk, 
welke is uwe redelijke dienst." Terwijl de Apostel Jacobus 
ons terecht leert, dat een geloof, 'twelk niet openbaar 
wordt in de werken, een dood geloof is, evenals een 
boom, die geen vruchten voortbrengt, moet omgehouwen 
en in het vuur geworpen worden. 

Merkwaardig is het, dat de uitspraak van Jacobus, die 
zoo zeer de ergernis van Luther opwekte, dat hij diens 
brief een stroobrief heeft genoemd, en weigerde dien in 
zijnen bijbel op te nemen, door de woorden des Heeren 
tot de gemeente te Sardis volkomen is gerechtvaardigd. 
Waar de Heer den toestand van het Protestantisme be
schrijft, en moet zeggen, dat hunne werken niet volkomen 
gevonden zijn voor zijnen God, daar getuigt Hij: „gij 
hebt den naam van te leven, maar gij zijt dood." 

Dit ter-zij de-schuiven van de goede werken kwam 
vooral ook daarin uit, en had tot noodzakelijk gevolg, dat 
er niet gevraagd werd naar den wil des Heeren ten op
zichte van de inrichting en orde in de gemeente, en weinig 
gewicht gehecht werd aan afwijking van de geopenbaarde 
waarheid. Waar men terecht de aanmatiging van den Paus 
en van de kerk van Kome verworpen en zich aan hunne doo-
dende macht onttrokken had, daar kwam men, helaas! 
door het verkeerd toegepaste beginsel van de „vrijheid 
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des gewetens" tot het dulden van allerlei dwaalbegrippen, 
filosofische stelsels en ongeloovige theoriën, en waar men 
terecht de joodsche en heidensche ceremoniën en gebrui
ken der roomsche kerk had afgeschaft, liet men zich niet 
door den wil en het woord des Heeren leiden, maar ging 
naar eigen goedvinden te werk; waarvan het treurige 
gevolg was, dat de nieuwe kerk zich in tal van afdee-
lingen splitste, die elk naar eigen methode werden ingericht; 
zoodat van die kerk kan gezegd worden, wat er van de 
Israëlieten in de dagen der Eichteren geschreven staat: 
„Een iegelijk deed, wat recht was in zijne oogen." 

Het is wel van belang, geliefde broeders! dat wij ernstig 
hierover nadenken. "Willen wij tot de overwinnaars be-
hooren, die met witte kleederen zullen worden bekleed, 
dan moeten wij in alles vragen naar den wil des Heeren; 
en die wil is ons geopenbaard in zijn dierbaar en heilig 
Woord. Dat Woord is in alles, ten allen tijde en in alle 
omstandigheden een lamp voor onzen voet en een licht 
voor ons pad. Bevrijd van menschelijk gezag, moeten wij 
ons onderwerpen aan het Woord en het gezag des Heeren. 
Niet onze rede, ons verstand, ons goeddunken, ook niet 
het uitzicht op succes, op ingang bij de menschen en op 
overwinning over het kwaad, mag ons leiden; onze eenige 
leiddraad moet zijn de geopenbaarde wil van God. „Heer! 
wat wilt gij, dat ik doen zal," moet bij het begin zoowel 
als aan het eind onzer loopbaan; in de kerk zoowel als 
in ons huis en in onze zaken; in alle omstandigheden 
onze eenige en oprechte bede zijn; en Hij, die gezegd 
heeft: „Indien uw oog eenvoudig is, zal uw geheele 
lichaam verlicht zijn," zal ons inzicht en raad en wijsheid 
geven, en ons het beste, het Hem welbehagelijke, doen 
vinden. 

"Vertroostend is het voor onze harten te vernemen, hoe 
de Heer Jezus zich aan de gemeente te Sardis voorstelt. 
Tot de gemeente te Efeze zeide de Heer: „Dit zegt hij, 
die de zeven sterren in zijne rechterhand houdt, die in 
het midden der zeven gouden luchters wandelt." Doch de 
gemeente had door haar zonde en afval hare plaats van 
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lichtdraagster verloren; de eene helft was tot afgoderij 
vervallen, de andere had den naam van te leven, maar 
was dood; en door dezen treurigen toestand was het gezag, 
'twelk den Heer in zijne gemeente toekwam, in handen 
gekomen van hen, die het niet toekwam, maar die het 
overmoedig zich hadden aangematigd. Daarom wandelt 
Hij niet meer in het midden der luchters, en heeft ook 
niet meer de zeven sterren in zijne rechterhand. Alles is 
door de schuld der gemeente verloren. Maar heeft Hij 
daarom opgehouden de bron van zegen en van gezag te 
zijn? "Wel neen! dit kan niet. Hij is dezelfde. De gemeente 
moge ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Bij Hem is alles te 
vinden, wat wij behoeven. „Dit zegt hij, die de zeven 
Geesten Gods heeft, en de zeven sterren," zoo spreekt 
Hij tot Sardis. De getrouwe discipel des Heeren vindt 
daarin zijn steun, zijn kracht en zijn troost. "Wat ook ver
anderd moge zijn, de Heer is niet veranderd. Hoeveel wij 
ook missen moeten van de heerlijke gaven en krachten 
der eerste gemeente, Jezus heeft de zeven Geesten Gods. 
De volheid van den Geest is bij Hem. Hij kan ons uit 
die volheid genade voor genade geven. "Wij behoeven niet 
te hongeren en niet te dorsten. Hij verkwikt en sterkt 
de moeden. Hij laaft de ziel aan frissche waterstroomen. 
En hoe ook alles in verwarring is; hoe menschelijke 
ideën en instellingen ook de orde Gods hebben verdron
gen: Jezus heeft de zeven sterren; Hij heeft het gezag 
behouden; wie zich tot Hem wendt, vindt leiding en 
besturing. 

„Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, 
en bewaar het, en bekeer u." Twee dingen noemt de Heer 
op: ontvangen en gehoord. Vooreerst: de genade, die zij 
ontvangen heeft, en waarin zij bevestigd was geworden; 
en ten tweede: het geopenbaarde Woord van God, als 
leidsman en regel des levens. "Wij zijn verantwoordelijk 
voor hetgeen wij ontvangen hebben en voor het Woord, 
dat ons is geschonken. Die de ontvangen genade veracht 
en het gehoorde woord verwerpt, zal met de wereld ver
loren gaan. Hoort wat de Heer zegt. „Indien gij dan niet 
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waakt, zal ik tot u komen als een dief, en gij zult niet 
weten, in welke ure ik tot u komen zal." Door deze 
woorden wordt de gemeente, die zich niet bekeert, met de 
wereld gelijkgesteld. Voor de ware gemeente komt de Heer 
niet als een dief in den nacht. Zij is niet in den nacht of 
in de duisternis, dat haar die dag als een dief overvallen 
zou, zegt Paulus in 1 Thess. V. De ware geloovigen zijn 
kinderen des daags en des lichts. Zij verwachten den Heere 
Jezus als hun Heiland en Heer, als hun beminde Brui
degom. Naar zijne komst om hen tot Zich te nemen, zien 
zij met hijgend verlangen uit. Maar de wereld, die in de 
duisternis verkeert, over wie de nacht zich heeft uitge
breid, zal door de komst des Heeren ten oordeel uit haren 
slaap worden opgeschrikt; en wanneer zij zeggen zal: 
vrede en zekerheid, dan zal een haastig verderf over haar 
komen. Welnu, evenals het de wereld gaat, zoo gaat 
het de gemeente, die den naam heeft van te leven, maar 
dood is. Aan de wereld gelijkvormig; evenals de wereld 
geworden; verstoken van Gods leven; zonder de olie des 
Heiligen Geestes; zal zij gelijk de wereld geoordeeld wor
den en omkomen. 

Maar er is een overblijfsel in Sardis, gelijk er een over
blijfsel in Thyatire was. Dit is, gelijk ik vroeger reeds 
opmerkte, het kenmerkende van deze laatste brieven. 
Gelijk de Heer zich niet meer tot de gemeente te Thyatire 
als zoodanig wendde, zoo wendt Hij zich ook niet tot de 
gemeente te Sardis, om haar zijne beloften aan te bieden. 
De roomsche kerk heeft zich niet willen bekeeren, en 
daarom wacht haar het oordeel; de protestantsche kerk is 
aan de wereld gelijkvormig geworden en zal met de wereld 
omkomen; als één geheel is er van haar niets te verwach
ten. Doch er is een overblijfsel. „Maar gij hebt weinige 
namen in Sardis, die hunne kleederen niet bevlekt heb
ben; en zij zullen met mij wandelen in witte kleederen, 
want zij zijn het waardig." 

Merken wij op, dat de Heer spreekt van weinige namen. 
Helaas! de groote massa der protestanten heeft den naam 
van te leven, maar is dood; slechts weinigen hebben het 
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leven uit God en zijn van de wereld gescheiden. Deze 
namen beduiden de personen, die de Heer kent en geteld 
heeft, ieder van hen hij name. Zij hebben hunne kleederen 
niet bevlekt; zij hebben niet gewandeld met de wereld. 
In Sar dis is geen spraak van de verleiding van Bileam, 
of van de ongerechtigheden van Isébel, maar van de 
wereldschgezindheid en de eigenwillige godsdienst als een 
noodzakelijk gevolg van het gemis van het leven uit God. 
Sardis is aan de wereld gelijk geworden; zij roemt in hare 
schande, gelijk Paulus weenende zegt van enkelen in zijne 
dagen: „die wandelen als vijanden van het kruis van 
Christus, wier einde het verderf, wier God de buik, en 
wier eer is in hunne schande, die aardsche dingen beden
ken." Deze weinige namen hebben hunne kleederen niet 
bevlekt; zij hebben zich van de wereld gescheiden; zij 
wandelen niet naar hun goeddunken, maar richten zich 
naar den wil en het woord des Heeren. En gelijk de Heer 
eenmaal het goede werk, dat Maria aan Hem deed, ge
prezen en tot een voorbeeld voor alle volgende geslachten 
gesteld heeft, zoo belooft Hij hier: „Zij zullen met mij 
wandelen in witte kleederen, want zij zijn het waardig." 
Die Hem eeren, zullen door Hem geëerd worden. 

„Wie overwint, die zal bekleed worden met witte klee
deren, en ik zal zijnen naam geenszins uitdoen uit het 
boek des levens, en ik zal zijnen naam belijden voor mijnen 
Vader en voor zijne engelen." Heerlijke belofte! Drieërlei 
valt hier op te merken. De overwinnaar zal bekleed worden 
met witte Meederen. Wie zijn kleed niet heeft bevlekt, 
maar in getrouwheid voor den Heer heeft gewandeld, en 
werken heeft verricht, waaraan de Heer zijne goedkeuring 
kan hechten, zal eenmaal met witte kleederen bekleed 
worden. Van de bruid des Lams wordt gezegd: „en haar 
is gegeven, dat zij bekleed zij met fijn lijnwaad, blinkend 
en rein; want het fijn lijnwaad zijn de gerechtigheden der 
heiligen." (Openb. XIX : 8.) 

Den overwinnaar belooft de Heer: „Ik zal zijnen naam 
geenszins uitdoen uit het boek des levens." Onder het boek 
des levens wordt hier niet verstaan: het boek des levens, 
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waarin van de grondlegging der wereld af de namen der 
heiligen geschreven staan; want dat boek is het boek 
van Gods raadsbesluit, en daarin heeft God zelf de namen 
geschreven, en die kunnen derhalve niet worden uitge
daan. Het boek des levens, dat hier bedoeld wordt, is 
het boek der getuigenis. Het is een register van de namen 
van allen, die belijdenis van het christelijk geloof hebben 
afgelegd. Wie alleen den naam hebben van te leven, maar 
dood zijn, verliezen de plaats, die zij hebben ingenomen 
en komen om met de wereld. De overwinnaars daaren
tegen, die het leven Gods hadden en hunne kleederen niet 
hadden bevlekt, behouden hunne plaats en worden beloond. 
Al heeft men ook de voornaamste plaats in de kerk op 
aarde, en al heeft men ook deel aan al hare voorrechten, 
zoo komt men toch om met de wereld, als men het ware 
leven niet heeft. 

En eindelijk zal de Heer den naam van lederen over
winnaar belijden voor zijnen Vader en voor zijne engelen. 
Wie den naam des Heeren Jezus beleden en zich van de 
wereld afgezonderd heeft om zijne smaadheid te dragen, 
zal eenmaal door Hem aan den Vader en aan de heilige 
engelen worden voorgesteld als een getrouw getuige. 

Moge de Heer ons allen de genade schenken, tot deze 
overwinnaars te behooren! Wie ooren heeft, die hoore, 
wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

Het boek der ervaring. 
Voordrachten over den Brief aan de Filippiërs door J. N. DAEBY. 

(Slot van blz. 144.) 

Wij zien daarna, hoe Paulus boven alle omstandigheden 
verheven was. Hij had gebrek geleden, ofschpon hij zich 
in een soort vrije gevangenschap bevond, en zijn hart ge
voelde dit. „Ik heb mij grootelijks verblijd in den Heer, 
dat gij eindelijk weer opgewekt zijt om aan mij te geden-
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ken." Hij zegt „eindelijk," alsof de Filippiërs een weinig 
nalatig geweest waren; maar vol verschoonende teederheid 
neemt hij het gezegde dadelijk terug door er bij te voegen: 
„ofschoon gij wel aan mij gedacht hebt, maar gij hadt de 
gelegenheid niet." De voortreffelijkheid van den Christen 
bestaat niet in ongevoeligheid; dit ware geen voortreffe
lijkheid. In alle omstandigheden is zijn hart vrij om over
eenkomstig de genade van den Heer Jezus te wandelen, 
en de Heer was nooit ongevoelig. Wij zien gewoonlijk 
tegen de omstandigheden op, en onze arme, zelfzuchtige 
harten zoeken het lijden te ontloopen. De Heer bleef zich 
steeds gelijk in alle omstandigheden, zoodat men zeggen 
kan: bij Christus was geen temperament. Hij was altijd 
dezelfde. In alle omstandigheden was er volkomen mede
gevoel bij Hem; maar Hij werd er nooit door beheerscht. 
Hij verkeerde altijd in de kracht zijner eigene genade. 
Wij vinden Hem nooit zonder deelneming. „Toen Hij de 
schare zag, werd Hij innerlijk bewogen over haar;" toen 
Hij de baar zag, waarop men den eenigen zoon der weduwe 
wegdroeg, „werd Hij innerlijk over haar bewogen;" en 
aan het graf van Lazarus „zuchtte Hij, en werd in zich-
zelven heftig bewogen." De macht des doods te midden 
van het volk, dat Hem omgaf, drukte zwaar op zijnen 
geest. Waar Hij zich ook bevond, Hij was nooit ongevoelig, 
maar bleef altijd dezelfde in genade ten opzichte van 
alles, wat op zijn medegevoel aanspraak maken kon. Op 
het kruis had Hij het rechte woord voor den boosdoener. 
Zelfs toen Hij genoodzaakt was te zeggen: „Tot hoelang 
zal ik bij u zijn en u, verdragen ?" (Luk. IX : 41.) liet Hij 
er dadelijk op volgen: „Breng uw zoon hier." Zijn mede
gevoel was volkomen; het onze is het nooit; zijne genade 
stond voor elk noodgeschrei bereid. Laat ons trachten zóó 
te zijn, als Hij was, en in alle omstandigheden mede te 
gevoelen, doch zóó, dat Christus in ons geopenbaard wordt. 

„Met dat ik dit zeg wegens gebrek; want ik heb ge
leerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik b e n . . . ik vermag 
alle dingen door Hem, die mij kracht geeft." Dikwerf 
hoort men het uitspreken als een waarheid voor alle ge-
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loovigen, dat wij door Christus alles vermogen; maar ik 
vraag u: vermoogt gij alles? Gij zult mij misschien ant
woorden: „neen, ik niet; ikfzeg alleen : men vermag alles." 
Dat is recht. Als leerstelling is het waar, maar dat is 
het niet, wat Paulus bedoelt. Hij zegt, dat hij alles vermocht. 
Hij had dit geleerd. Voor hem ^VPS het niet bij manier 
van spreken, « a a r het was zijn toestand. „Ik weet zoowel 
verzadigd te zijn als honger te lijden." Ben ik verzadigd, 
dan bewaart de Heer mij voor onverschilligheid en zelf
bevrediging. Ben ik hongerig, dan bewaart Hij mij voor 
neerslachtigheid en ontevredenheid. Bij Paulus heette het 
niet: men vermag, maar ik heb Christus in eiken toestand 
zoo toereikend gevonden, dat ik door geen enkelen be-
heerscht word. Hij was met roeden geslagen geworden; 
van de Joden had hij vijfmaal veertig slagiwi min één 
ontvangen; hij was gesteenigd, en had alle mogelijke om
standigheden doorgemaakt; maar in alles had hij Christus 
als den Algenoegzame gevonden. Gij denkt misschien: Pau
lus was een ervaren Christen, en aan het einde van zijn 
leven kon hij derhalve wel zoo spreken. Maar indien hij 
Christus niet van het begin tot het einde volkomen ge
noegzaam gevonden had, dan had hij aan het einde zijner 
loopbaan niet zóó kunnen spreken. Het geloof rekent op 
Christus van het begin af. Dit vinden wij in Bsalm-iXXIII. 
Nadat de Psalmist door alles heengegaan was, zegt hi j : 
„Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen 
al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Hee
ren blijven in lengte van dagen." Bij overvloed of gebrek 
zal ik ten allen tijde ondervinden, dat Hij genoegzaam is. 
Maar om in staat te zijn, deze ervaring aan het einde van 
de loopbaan te maken, moet men haar gedurende den ge-
heelen weg gemaakt hebben. 

Gij denkt misschien: Paulus was een apostel; hij was 
een buitengewoon gezegende man, verre verheven boven 
het kwaad, dat mij omgeeft. Doch alzoo was het niet met 
hem. Toen hij schreef, had hij een doorn voor het vleesch, 
en ofschoon deze hem geen kracht gaf, zoo werd hij 
toch daardoor tot het bewustzijn van zijne zwakheid ge-
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bracht, waarin de kracht zich openbaren kon. De Heer 
wilde den doorn niet wegnemen, toen Paulus Hem daarom 
bad; Hij antwoordde hem: „mijne genade is u genoeg." De 
doorn scheen voor Paulus een hindernis te zijn; doch als 
Paulus predikte, dan openbaarde zich de kracht van Chris
tus en niet die des Apostels. Ik maak op dit alles opmerk
zaam, opdat niemand denke, dar Paulus %an de zwarig
heden en verleidingen des vleesches vrij zou geweest zijn. 
God had hem in den derden hemel opgetrokken, en dit 
buitengewone voorrecht bracht hem in gevaar, zich te ver
heffen; daarom gaf God hem een doorn voor het vleesch 
om hem tot niets te maken, en alzoo werd Gods kracht in 
zwakheid volbracht. De goddelijke kracht kan niet aanwezig 
zijn, waar de menschelijke kracht werkzaam is. Indien het 
menschelr' 3 kracht geweest ware, dan zouden de door Paulus' 
prediking bekeerde zielen waardeloos geweest zijn; doch nu 
waren zij het eeuwige leven deelachtig. Het is een ge
wichtige zaak, tot niets gemaakt te zijn. Indien\wij niet 
weten, hoe wij daartoe komen moeten, dan .moet God ons 
tot niets maken. "Wie ootmoedig is, heeft, .niet \noodig 
verootmoedigd te worden. Paulus was afhankelijk van 
Christus — geheel afhankelijk van Hem •** en wij zien 
de onfeilbare getrouwheid van Christus jegens hem. Maar 
ik her!aal: de Apostel zou aan het einde zijner loopbaan 
niet hebben kunnen zeggen: „ik vermag alle dingen door 
hem, die mij kracht geeft," indien dit niet zijne ervaring 
gedurende den geheelen weg geweest ware. Het is een 
gezegend getuigenis! Christus is •< genoegzaam voor ons, 
overal waar wij zijn; Hij moet ons oprechtheid leeren. De 
ziel moet zich in haren waren toestand voor God bevin
den. Zoo lang mijn geweten den waren toestand mijner 
ziel niet kent; zoolang ik niet tot het bewustzijn mijner 
vervreemding van God en mijper ontrouw jegens Hem 
gekomen ben, is er geen oprechtheid. Maar ben ik daar 
gekomen, dan zegt God: nu heb ik u, waar gij wezen 
moet, en nu kan ik u helpen. Job zeide: „Indien het oor 
mij hoorde, prees het mij; als het oog mij zag, getuigde 
het van mij; want ik bevrijdde den ellendige, als hij riep, 
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en den wees en dien die geen helper had." Ik deed dit, 
en ik deed dat. Doch God zeide: Zoo gaat het niet; het 
is altijd ik en mij. Toen gaf God hem in de handen des 
satans, totdat hij den dag zijner geboorte vervloekte, en 
zeide: „nu ziet U mijn oog, daarom verafschuw ik mij." 
Nu is het goed, zegt God, nu kan ik u zegenen. En hij 
zegende hem. God wil niet, dat wij ons hoofd slechts 
boven water houden, maar dat wij in de kracht zijner 
genade wandelen. 

„En ook gij, Filippiërs! weet, dat in het begin des 
evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken was, geen 
gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van 
uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen; want ook in Thessa-
lonika hebt gij mij een en andermaal tot mijne nooddruft 
gezonden." De liefde is niet vergeetachtig; zij teekent 
ieder betoon van dienst op. Paulus bewaarde met zorg
vuldigheid de herinnering aan alles, wat men hem be
wezen had. God heeft welgevallen aan iedere dienst, dien 
men a&n zijne heiligen bewijst. Hij verblijdt zich zelfs 
over h'etgeen men aan de wereld doet. 

„Doch mijn God zal al uwe nooddruft vervullen naar 
zijnen rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus." Letten 
wij op de teederheid, die in de uitdrukking „mijn God" 
ligt opgesloten; zij is zeer kenmerkend; het is, alsof 
Paulus zeggen wilde: ik ken Hem; ik kan voor Hem 
instaan; ik heb alle mogelijke omstandigheden doorge
maakt, en ik kan u verzekeren, dat Hij mij nooit in den 
steek gelaten heeft. Ik weet, hoe Hij zelfs in de kleinste 
dingen van het dagelij ksch leven handelt. 

Het is iets groots, God dagelijks, van uur tot uur te 
vertrouwen, wetende dat wij niet in staat zijn voor ons-
zelven te zorgen, en ons voor de macht van het booze 
in zekerheid te stellen. Waar welken maatstaf kunnen 
wij op zijne hulp rekenen ? Naar geen minderen, dan 
„naar zijnen rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus." 
Hij moet zichzelven verheerlijken, zelfs door den val 
van een mensch; want bij God is geen groot of klein. Hij 
denkt aan datgene, waardoor zijne liefde verheerlijkt wordt. 
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„Mijn God zal al uwe nooddruft vervullen." Hoe kon 
Paulus dit zeggen ? Hij kende Hem. Hij had wel is waar 
gebrek geleden, maar hij had het gezegende van de hulp 
Gods ondervonden. De omstandigheden mogen zeer donker 
schijnen; maar wij hebben altijd de ondervinding opge
daan, dat, wanneer Hij ons door de dorre woestijn voerde, 
Hij daar water voor ons uit de steenrots vloeien deed. 
Hij oefent steeds het geloof, maar komt het altijd te ge-
moet. „Ik heb u veertig jaren in de woestijn gevoerd: 
uwe kleederen zijn niet verouderd en uwe schoenen zijn 
niet versleten aan uwe voeten." 

„Mijn God zal al uwe nooddruft vervullen." De Apostel 
rekent op den zegen voor anderen. "Welk een troost, in-
plaats van in aanschouwen te wandelen, deze wereld door 
te gaan in het gezegend bewustzijn van hetgeen Hij voor 
ons is, en bekwaam te zijn, ook voor anderen op Hem te 
rekenen. "Wij zijn dikwijls vreesachtig iemand te over
tuigen, den weg des geloofs in te gaan, doch wij moeten 
hiervoor niet vreesachtig zijn, maar veeleer ten hunnen 
opzichte op de genade rekenen. Het geloof triomfeert al
tijd. Moge de Heer geven, dat wij ten allen tijde op Hem 
rekenen! Dan zullen wij bekwaam zijn te zeggen: „Ik 
vermag alle dingen door Hem, die mij kracht geeft." 

Correspondentie. 
11. B. H. B. te Aalten vraagt, of Genesis IX : 6 doorgaat 

tot op onzen tijd, of alleen betrekking heeft op de oude be
deeling. 

De woorden des Heeren: »Wie des menschen bloed vergiet, zijn 
bloed zal door den mensch vergoten worden," bevatten een bevel 
van God voor alle tijden. De mensch is naar Gods beeld gemaakt; 
wie dus des menschen bloed vergiet, bezondigt zich rechtstreeks 
tegen God, en moet als rechtvaardige vergelding voor zijne 
misdaad worden terdoodgebracht. Paulus zegt in Bom. X I I I : 4, 
dat de overheid Gods dienares is, den geloovigen ten goede; 
en dat zij het zwaard niet tevergeefs draagt, maar een wreekster 
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is tot straf voor hem, die kwaad doet. De overheid moet der
halve als Gods dienares de gerechtigheid Gods op aarde hand
haven, en waar de majesteit Gods door het vermoorden van een 
mensch wordt veracht en geschonden, van het zwaard, haar door 
God in de handen gegeven, gebruik maken en als wreekster 
van het kwaad optreden. De afschaffing van de doodstraf, zooals 
die ook in ons land, helaas! heeft plaats gevonden, is derhalve 
een openlijk verzet tegen de ordening Gods en een afstand doen 
van de macht, welke de Heer aan de overheid heeft gegeven. 
En gelijk elke overtreding van Gods gebod hare rechtvaardige 
straf met zich brengt, zoo is het ook hier gegaan: na de af
schaffing van de doodstraf zijn de moorden op schrikbarende 
wijze toegenomen. 

12. H. S. te Ossenzijl vraagt een verklaring van 2 Kor. 
V : 19 en 20. 

In vs. 18 zegt Paulus: »AUe dingen zijn uit God, die ons 
(de geloovigen) met Zichzelven verzoend heeft door Christus, 
en ons (de geloovigen) de bediening der verzoening gegeven 
heeft." In vs. 19 en 20 stelt hij dan voor, waarin »de bediening 
der verzoening," die de Heer ons heeft toevertrouwd, bestaat; 
m. a. w. wat wij als bedienaars der verzoening den menschen 
te zeggen hebben. Wij moeten hun zeggen : dat God in Christus 
was de wereld met zichzelven verzoenende, hunne zonden hun 
niet toerekenende, en het woord der verzoening in ons leggende. 
Dat wil zeggen: God was in Christus hier beneden gekomen 
met het doel de wereld met zich te verzoenen en hunne zonden 
niet toe te rekenen. De wereld heeft evenwel Christus verwor
pen en de verzoening afgewezen, en is dientengevolge geoor
deeld, gelijk de Heer Jezus gezegd heeft: »Nu is het oordeel 
dezer wereld;" doch God, in zijne groote genade, komt door de 
bedienaars der verzoening tot de menschen, en zegt tot hen: 
sLaat u met God verzoenen." Wij moeten dus aan de menschen 
prediken, dat God de wereld met zichzelven heeft willen ver
zoenen, doch dat de wereld die verzoening heeft afgewezen en 
gezegd heeft: wij willen niet, dat deze over ons koning zij; 
maar dat God in zijne groote genade zich nog altijd tot de 
menschen, die Christus verworpen hebben en zich onder Gods 
oordeel bevinden, wendt, en hen smeekt: »Laat n met Mij 
verzoenen." 
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liet getrouwe overblijfsel in onze dagen. 
(Openb. III : 1—13.) 

De brieven aan de gemeenten te Filadelfia en Laodicea 
beslaan een merkwaardige plaats onder de zeven brieven 
aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, niet alleen omdat 
zij het slot vormen van de profetische geschiedenis der 
christelijke kerk op aarde, maar ook, en vooral, omdat 
hun inhoud geheel verschilt van den inhoud der overige 
brieven. In den brief aan Filadelfia vinden wij geen 
enkele berisping, in dien aan Laodicea geen enkele lof
tuiting. In de vorige brieven werd ons het toenemend 
verval der christelijke kerk geschilderd. Het verlaten der 
eerste liefde, niet tegengehouden noch teruggekeerd door 
de zware vervolgingen, welke de Heer als kastijding over 
zijne gemeente deed komen, bracht haar tot een openlijke 
vereeniging met de wereld, waaruit als noodzakelijk gevolg 
de grofste dwalingen en de ergerlijkste afgoderij voort
sproten , zooals die in de Roomsche kerk der Middeleeuwen 
gevonden werden, en nog steeds, hoewel in gewijzigden 
vorm, die kerk beheerschen en haar voor het oordeel doen 
rijpen. De Protestantsche kerk, ontstaan door de Hervor
ming in de vijftiende eeuw, toen de1 machtige werking 
van Gods Geest duizenden uit den zondeslaap wakker 
schudde en van de roomsche dwalingen meer of minder 
reinigde, verviel weldra tot een koud en dood formalisme, 
zoodat zij, evenals de wereld, door de komst des Heeren 
zal worden overvallen. Doch evenals er in de Roomsche 
kerk — in Thyatire — een overblijfsel naar de verkiezing 
der genade gevonden werd, waren er ook in de Protes
tantsche kerk — in Sardis — eenige weinige namen, die 
hunne kleederen niet bevlekt hadden. Dezen worden thans 
in den brief aan Filadelfia afzonderlijk toegesproken; hun 
X X X V l l 11 
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karakter en positie wordt beschreven, en zij worden door 
den Heer bemoedigd en getroost en op zijne heerlijke 
wederkomst voorbereid; terwijl de overigen, die zich niet 
bekeerden, maar steeds verder afweken, volgens den brief 
aan Laodicea, als walgelijk uit den mond des Heeren 
zullen worden gespuwd. 

Het getrouwe overblijfsel wordt in den brief aan Fila-
delfia uit het oogpunt des Heeren beschouwd, en niet zoo-
als het zich aan het oog van den mensch vertoont. Gelijk 
de Heere God eenmaal in Moab's velden, op de hoogte 
van Peor, van zijn volk Israël getuigde: „Hoe schoon zijn 
uwe woningen, o Israël! hoe liefelijk zijn uwe tenten, o 
Jakob!" zoo ziet de Heer hier de zijnen, die in het mid
den der christelijke kerk leven, als een getrouw over
blijfsel afgezonderd van het naamchristendom, zijn woord 
bewarende en zijnen naam niet verloochenende. Daarom 
vinden wij hier geen enkel woord van berisping. Niet uit 
het oogpunt der menschelijke zwakheid, maar uit het 
oogpunt van Gods heerlijke gedachten over de zijnen 
worden de heiligen hier gezien; en al is het ook, dat 
nog niet allen praktisch het standpunt hebben ingenomen, 
'twelk ons hier beschreven wordt, zoo vernemen wij slechts, 
wat de Heer, die hen levend maakte en afzonderde, van 
hen denkt, hoe Hij hen beschouwt en welke toekomst 
Hij hun bereidt. Piladelfia stelt ons dus voor de ware 
gemeente des Heeren, die gescheiden van het naamchris
tendom, tot Hem zal worden opgenomen in den hemel, 
waarna dan het oordeel over de over blij venden kan worden 
voltrokken. Wij moeten dus hier niet denken aan een 
zekere afdeeling van de Protestantsche kerk, aan een ver
gadering van geloovigen, die hier en daar te zamen ko
men , maar aan alle ware geloovigen in deze laatste dagen, 
aan allen, die niet slechts den naam hebben van te leven, 
maar die in waarheid het leven uit God bezitten, en 
daardoor voor den Heer zijn afgezonderd en Hem te ge-
moet gaan in de lucht. Deze allen hebben dan de ernstige 
vraag zichzelven voof te leggen, of zij praktisch beant
woorden aan de beschrijving, welke hier van hen gegeven 
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wordt, en of zij het standpunt innemen, waarop zij naar 
's Heeren gedachten geplaatst zijn. 

Wij kunnen derhalve veilig zeggen — en het is heerlijk 
daaraan te mogen denken, en dezen brief aldus uit de 
hand des Heeren te mogen ontvangen — dat de Heer 
hier spreekt tot de geloovigen in onze dagen, en getui
genis geeft van het nieuwe werk, 'twelk Hij door zijnen 
Geest in het midden der christelijke kerk verricht. Hier
door verkrijgt deze brief een bijzondere belangrijkheid en 
aantrekkelijkheid voor ons. Het is ons, alsof wij onzen 
dierbaren Heiland ons persoonlijk hooren toespreken en 
troosten. 

Gelijk in de vorige Brieven, zoo staat ook hier de 
wijze, waarop de Heer zich voor zijne gemeente stelt, 
in verband met den toestand, waarin de zijnen zich be
vinden en met de positie, die zij innemen. Doch waar de 
Heer in de overige Brieven zegt, wat Hij heeft, openbaart 
Hij hier aan zijne gemeente, wie Hij is; en dat niet in 
zijne heerlijkheid en majesteit, maar in zijne zedelijke 
schoonheid en voortreffelijkheid. Dit is treffend en schoon. 
"Waar alles in verwarring is en de christelijke kerk zich 
heeft afgewend van de waarheid, daar komt de Heer tot 
de zijnen, en geeft hun Zichzelven te genieten, vestigt hun 
oog op zijne schoonheid en heerlijkheid, en trekt daardoor 
hunne zielen te meer af van de wereld en de wereldsche 
godsdienst. 

Als „de Heilige en de Waarachtige" komt de Heer 
tot zijne gemeente. In zijn heerlijk gebed tot den Vader 
zegt Hi j : „En ik heilig mijzelven voor hen, opdat ook 
zij geheiligd zouden zijn door de waarheid." Hij was van het 
eerste oogenblik van zijne komst hier beneden als mensch 
„de Heilige." „Dat heilige, dat uit u geboren zal worden, 
zal Gods Zoon genoemd worden", zeide de engel tot de 
maagd Maria. Op geheel eenige wijze door zijne wondere 
ontvangenis uit den Heiligen Geest en door zijne niet 
minder wondere geboorte uit een Maagd, van alle men-
schen afgezonderd, leefde, wandelde en werkte Hij op 
deze aarde als de afgezonderde mensch, die wel in de 
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wereld vertoefde, maar niet tot de wereld behoorde, en 
wiens spijze het was, den wil zijns Vaders te doen. Hij 
volbracht het werk onzer verzoening en verlossing; Hij 

» bracht het leven en de on verderfelijkheid aan het licht 
in de opstanding; en Hij ging heen tot den Vader en voer 
ten heniel om als onze Hoogepriester in het heiligdom 
voor ons tusschenbeide te treden en ons in het huis des 
Vaders plaats te bereiden. Als de zoodanige stelt Hij zich 
hier voor de zijnen. Duidelijk blijkt hieruit, dat Hij hen 
als het getrouwe overblijfsel beschouwt, 'twelk door de 
waarheid is geheiligd geworden, zich van de wereld heeft 
afgezonderd, en met Hem in den hemel is verbonden. 

Doch Hij is niet alleen „de Heilige," Hij is ook „de 
Waarachtige." Hij is de openbaring van hetgeen God is 
— waarachtig in zijn Woord, waarachtig in zijn werk, 
waarachtig in zijne belofte; met één woord, zooals Jo-
hannes in zijnen eersten brief zegt: „Hij is de waarachtige 
God en het eeuwige leven." Op Hem kunnen wij dus 
ons geheele vertrouwen stellen. In tijden van algemeenen 
afval, waar de Satan hoe langer zoo meer de harten met 
ongerechtigheid en vijandschap vervult, is het een onge-
meene vertroosting Hem als zoodanig te kennen en met 
Hem in gemeenschap ons te bevinden. In 1 Joh. V volgt 
op de woorden: „deze is de waarachtige God en het eeuwige-
leven," de vermaning: „Kinderen! bewaart uzelven van 
de afgoden;" zoodat ook daar de waarachtigheid met de 
heiligheid verbonden is. 

„Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die den sleutel 
Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die 
sluit en niemand zal openen. Ik weet uwe werken, zie, 
ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand 
kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn 
woord bewaard, en mijnen naam niet verloochend." 

Ziedaar de beschrijving van den toestand van het over
blijfsel in onze dagen. Gij hebt kleine kracht; gij hebt 
mijn woord bewaard; gij hebt mijnen naam niet verloo
chend. Dit is een loftuiting. In een tijd van verval, van 
ongeloof, van wereldschgezindheid, van afwijking van 
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Gods gebod, en Tan verwerping van 's Heeren gezag, waar 
te midden van het naamchristendom, 't welk het oordeel 
tegen gaat, een klein overblijfsel gevonden wordt, dat 
getrouw is, kan geen ontwikkeling van macht en kracht 
verwacht worden. Niet slechts zijn de gaven en wonder
krachten der eerste gemeente verdwenen, maar ook de 
machtige werkingen des Geestes, die den eersten tijd der 
Hervorming tot zulk een schitterende openbaring van ge
loofskracht maakten, ontbreken. Weinig en zwak zijn de 
werktuigen, die de Heer gebruikt, om zijn woord te ver
kondigen en zijnen naam te verheerlijken. Kleine kracht 
is het kenmerk der heiligen in onze dagen. Evenals de 
Joden na hun terugkeer uit de babylonische ballingschap 
vanwege hunne machteloosheid tot spot hunner vijanden 
dienden, zoo haalt de christelijke wereld met verachting 
de schouders op over het kleine hoopje getrouwen, dat 
in hunne wereldschgezindheid en ongerechtigheid niet wil 
medeloopen. Maar evenals die bespotte en tegengewerkte 
Joden hun vertrouwen op den Heere stelden, van Hem 
alle hulp en kracht verwachtten en in geloof hun altaar 
bouwden, zoo stellen wij, in het bewustzijn onzer zwak
heid, ons vertrouwen op Hem, die der zwakken kracht is, 
die den nederige genade geeft, en die een verbroken hart 
en een verslagen geest barmhartigheid doet ondervinden. 

Groote dingen te willen doen, de gemeente terug te 
willen voeren tot de heerlijke dagen der apostelen, de 
wereld te willen bekeeren, is derhalve geheel in strijd 
met het karakter, 't welk het overblijfsel, naar 's Heeren 
uitspraak, heeft. "Wij zitten, als 't ware, op de puinhoopen 
der christelijke kerk. Verootmoediging en schuldbelijdenis 
passen ons, geen hoogdravende machtsontwikkeling of hoog
moedige zelfverheffing, die telkens uitloopen op schade en 
schande. Indien wij in het gevoel onzer zwakheid, afge
zonderd van de wereld en hare godsdienst, den Heere 
dienen, op Hem ons vertrouwen stellen en naar zijne ge
boden vragen, dan worden wij door Hem geprezen, en 
kunnen de openbaring zijner kracht in onze zwakheid 
verwachten. 
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Want Hij, die de Heilige en Waarachtige is, heeft den 
sleutel Davids, naar Jesaja's woord: „Ik zal den sleutel 
van het huis van David op zijnen schouder leggen; en 
hij zal opendoen, en niemand zal sluiten." Omdat wij 
kleine kracht hebben, geeft Hij voor ons een geopende 
deur, die niemand kan sluiten. Op merkwaardige wijze 
heeft de Heer, dikwerf door de tijdsomstandigheden, door 
den revolutiegeest der volkeren, door de heerschzucht der 
vorsten, die hun gebied trachtten te vergrooten, door de 
ontdekkingen van landen, die tot in onze dagen onbekend 
gebleven waren, de deur voor de prediking des evangelies 
geopend. Zonder dat iemand er aan dacht, of iemand er 
iets toe heeft bijgedragen, is eensklaps, gansch onver
wacht, te midden van den doodigen toestand der kerk 
het geroep uitgegaan: „De bruidegom komt! gaat uit hem 
te gemoet!" en zijn honderden en duizenden uit den slaap 
wakker geschud, den Bruidegom te gemoet gegaan, en 
hebben zich van de wereld gescheiden. 

Dit is ons vertrouwen en onze troost bij de prediking 
van het evangelie. „Zie, ik heb een geopende deur voor 
u gegeven, die niemand kan sluiten." Met dit woord kun
nen wij zonder vrees overal heen gaan, hoe ook de uit
wendige omstandigheden zijn mogen, waar de Heer een 
deur heeft geopend. Evenals in de dagen, toen de Heiland 
hier beneden wandelde, en als de ware herder zich aan 
zijn volk voorstelde, geen aardsche macht van farizeën, 
schriftgeleerden of landvoogden in staat was zijn getuige
nis te doen ophouden, omdat „de deurwachter" hem de 
deur had geopend, (zie Joh. X.) zoo kan ook thans nie
mand ons getuigenis verhinderen en doen ophouden, als 
Hij, die den sleutel van David in zijne hand heeft, de 
deuren opent. En als wij verlangen, dat in de een of 
andere streek, in de een of andere stad, of in het een 
of ander land een gopende deur moge komen voor de 
prediking des evangelies of voor het getuigenis der waar
heid, wij hebben ons slechts te wenden tot Hem, die 
opent en niemand kan sluiten, die sluit en niemand kan 
openen. Op zijn tijd en op zijne wijze zal Hij ons gebed 



167 

verhooren; terwijl de pogingen, die wij in het werk stellen 
om de deuren te openen, en de krachtinspanning, die 
wij aanwenden, steeds zullen mislukken. Wij zijn van 
den Heer alleen afhankelijk. Gevoelen wij dit; erkennen 
wij onze zwakheid; geven wij elke pretensie van eigen 
kracht en vermogen op; dan zal de Heer zijne kracht 
in onze zwakheid volbrengen. 

„Gij hebt mijn woord bewaard, en mijnen naam niet ver
loochend." Op zichzelf genomen is deze loftuiting niet 
groot. Wat zou er nog minder van een Christen gezegd 
kunnen worden? Als iemand het woord des Heeren ver
werpt, on Jezus' naam verloochent, dan heeft hij opge
houden een Christen te zijn. In den eersten tijd der 
gemeente viel er heel wat meer te zeggen van de ge-
loovigen; zelfs in den brief aan de gemeente te Efeze; 
waar toch reeds de eerste liefde verlaten was, kon de 
Heer getuigen van hunne werken, van hunnen arbeid, 
van hunne volharding en van hun niet verdragen der 
boozen. Toch is het een schoone lofspraak. Evenals het 
in de booze dagen van Achah een heerlijk getuigenis was, 
't welk de Heer geven kon van die zeven duizend namen, 
die hunne knie voor Baal niet gebogen hadden, zoo is 
het in onze dagen, waar het Woord van God zoo zeer 
wordt verworpen, en Jezus' Naam zoo schrikkelijk wordt 
verloochend en gelasterd, een schoone lofspraak: „Gij 
hebt mijn woord bewaard en mijnen naam niet verloo
chend." 

In onze dagen toch wordt het Woord van God op 
allerlei wijzen aangerand. Met alleen wordt het door de 
bepaald ongeloovigen verworpen, veracht en bespot, maar 
het wordt ook door zich noemende geloovigen van zijn 
goddelijk gezag beroofd. De inspiratie door den Heiligen 
Geest wordt geloochend; de geloofwaardigheid van de 
schrijvers der Heilige Schrift wordt in twijfel getrokken; 
de verhalen der schepping en der geboorte van Jezus 
worden mythen en legenden genoemd. Bij alle voorgeven 
van aan een Godsopenbaring te gelooven en zich voor de 
uitspraken des Heeren te buigen, ondermijnt men den 
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grond, waarop wij staan, en ontneemt men elke vastheid 
en zekerheid aan de ziel, daar van ieders subjectieve 
meening afhangt te bepalen, wat de Heere God al of niet 
heeft geopenbaard. De duivel is listig. Vroeger heeft hij 
het Woord van God in kloosters en bibliotheken weten 
te verbergen; en thans, nu voor enkele stuivers ieder een 
Bijbel in zijn bezit kan hebben, maakt hij de menschen 
wijs, dat die Bijbel wel een schoon en nuttig boek is) 
doch volstrekt geen goddelijk gezag heeft, en men zich 
derhalve aan zijne uitspraken niet behoeft te onderwerpen. 
Het resultaat is hetzelfde. Op beide wijzen wordt Gods 
Woord den mensch ontnomen. In zulk een tijd aan Gods 
Woord vast te houden, dat Woord als het Woord van 
God te bewaren, zich voor het gezag van dat Woord te 
buigen, zich in alles door dat Woord te laten leiden en 
besturen, is een groote genade van God. O , dat wij het 
in alle opzichten en in alle dingen mogen erkennen en 
waardeeren! Het is het kenmerk van de heiligen in onze 
dagen, zooals de Heer hen naar zijne gedachten voor zich 
ziet, in alles te vragen naar de meening van God. Zooals 
de Heer Jezus zelf tot God heeft gezegd: „Ik heb lust, 
o mijn God! om uw welbehagen te doen; en uwe wet is 
in het midden mijns ingewands;" (Ps. XL : 9) zooals Hij de 
verzoeking des Satans afwees met het merkwaardige woord: 
„De mensch zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle 
woord, dat uit den mond van God uitgaat;" gelijk Paulus 
op den weg naar Damaskus zeide tot Hem, dien hij zoo 
heftig vervolgd had: „Heer! wat wilt gij, dat ik doen zal ?" 
gelijk Timotheüs van zijne jeugd af aan de heilige Schriften 
had gelezen, die wijs kunnen maken tot behoudenis door 
het geloof, dat in Christus Jezus is; zoo behooren ook wij 
aan het Woord van God ons in alles te onderwerpen, en bij 
eiken weg, dien wij inslaan, bij elk werk, dat wij ver
richten, bij elke meening, die wij hooren of koesteren, 
te vragen: „Heer! wat is uw wil? wat is uwe gedachte? 
wat zegt Gij mij in uw Woord?" 

Evenzoo wordt in onze dagen de naam des Heeren 
Jezus op alle manier verloochend. Merken wij op, dat 
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de naam des Heeren altijd beteekent de openbaring van 
hetgeen Hij is. In zijn naam ligt zijn wezen en karakter 
opgesloten. Als men dus verloochent hetgeen Hij is, dan 
verloochent men zijnen naam. Wie hoog opgeeft van de 
voortreffelijkheid en wijsheid van Jezus; wie gaarne met 
lof spreekt over den profeet van Nazareth, en hem ten 
voorbeeld stelt, maar niettegenstaande al zijne lofspraken 
toch zijne Godheid ontkent, die verloochent den naam des 
Heeren; en eveneens wordt zijn naam verloochend door 
een ieder, die zijne reine en heilige menschheid, de al-
genoegzaamheid zijner offerande, de verzoening door het 
bloed zijns kruises ontkent; ja, door een ieder, die op 
eenigerlei wijze zijne eer aanrandt of zijne heerlijkheid 
verkleint. Johannes zegt in zijnen eersten brief, dat het 
een kenmerk der laatste dagen is, dat er vele anti
christen geworden zijn, die loochenen, dat Jezus de 
Christus is; die niet belijden Jezus Christus als in het 
vleesch gekomen, en daarom den Zoon loochenen. In zulke 
dagen van dwaling en verloochening van den naam des 
Heeren aan dien Naam vast te houden, dien te belijden 
en hoog te houden, zijne eer te handhaven en zijne heer
lijkheid te verdedigen, is de eer en de roem van het 
getrouwe overblijfsel. 

Dit overblijfsel wordt veracht, gesmaad en tegengewerkt 
door allen, die wel de gedaante der godzaligheid hebben, 
maar de kracht daarvan verloochenen. Tot hunne bemoe
diging zegt de Heer: „Zie, ik geef eenigen uit de synagoge 
des Satans, die zeggen, dat zij Joden zijn, en het niet 
zijn, maar liegen; zie, ik zal maken, dat zij komen en 
zich neerbuigen voor uwe voeten, en bekennen, dat ik u 
heb liefgehad." Gelijk de Joden, die beweerden tot Gods 
volk te behooren, Gods geboden en beloften te bezitten 
en zich op Gods Woord te verlaten, den Zoon van God 
hadden verworpen en gedood, en dus een synagoge des 
Satans geworden waren; zoo zijn allen, die de gedaante der 
godzaligheid zonder de kracht er van bezitten; die de ortho
doxe leer verdedigen, maar Christus niet gehoorzamen; 
die zich beroepen op de vaderen, op hunne eerwaardige 
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instellingen en formulieren, doch den naam van Christus 
en het Woord van God ter zijde stellen, een vergadering, 
die door don Satan wordt geleid. De Heer zal maken, dat 
dezen zullen komen om zich neer te buigen voor de voeten 
der getrouwen, en zoo doende te erkennen, dat zij de 
waarheid aan hunne zijde hadden, en om te bekennen, 
dat deze getrouwen, door hen veracht, gesmaad en ver
volgd, de voorwerpen waren van de liefde des Heeren. 

Doch de getrouwen ontvangen een heerlijker belofte dan 
deze. De Heer vestigt hun blik op zijne spoedige weder
komst. „Ik kom haastelijk!" roept Hij de zijnen toe. Dat 
woord, tot de Gemeente in de dagen der Apostelen ge
sproken, wordt hier door den Heer herhaald voor het 
getrouwe overblijfsel in onze dagen. Heerlijke belofte! 
Het geroep: „De bruidegom komt, gaat uit hem te ge-
moet!" heeft in onze dagen de christelijke kerk uit haren 
slaap wakker geschud, en weerklank gevonden in de harten 
der getrouwen. Zij verwachten Hem, hunnen Bruidegom; 
zij zien uit naar zijne komst, om hen tot Zich te nemen 
en hen te voeren in de vele woningen van het huis des 
Vaders. En de Heer geeft hun hier de verzekering, dat 
Hij haastelijk komen zal. 

Naar dat oogenblik, 'twelk de Vader in zijne eigene 
macht gesteld heeft, verlangt Hij-zelf. De Bruidegom ver
langt naar zijne bruid. De Koning ziet met vreugde de 
oprichting van zijn koninkrijk te gemoet. Met volharding 
wacht Hij in den hemel op de ure door den Vader 
bepaald, dat zijne Bruid hare hemelsche woning kan 
binnentreden, en daarna zijn heerlijk koninkrijk op aarde 
kan opgericht worden. Dit regelt ons gedrag en onze gezind
heid ; want als Hij wacht, dan moeten wij ook wachten. En 
wij wachten Hem; wij zien met verlangen uit naar zijne 
komst om ons tot Zich te nemen; wij verheugen ons in het 
vooruitzicht van de openbaring der zonen Gods, welke de 
schepping zelve reikhalzend verbeidt. De Geest en de 
Bruid roepen tot den hemelschen Bruidegom: kom! Daarom 
zegt de Heer hier, dat de getrouwen het woord zijner 
volharding hebben bewaard. En zij ontvangen een heer-
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lijke belofte. „Omdat gij het woord mijner volharding 
bewaard hebt, zoo zal ik ook u bewaren uit de ure der 
verzoeking, die over het geheele aardrijk komen zal, om 
te verzoeken, die op de aarde wonen." 

Vóór de komst van Jezus met al zijne heiligen op aarde 
zal er een groote verdrukking zijn, hoedanige niet ge
weest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet 
weer zijn zal. (Matth. XXIV : 21.) Gelijk de eerste wereld 
vóór den zondvloed vol wrevel was; gelijk de lieden van 
Sodom in ongerechtigheid zich baadden; zoo zal dan de 
wereld, onder aanvoering van den mensch der zonde, den 
antichrist, tegen God en Christus opstaan, in allerlei on
gerechtigheden verzinken, allen, die weigeren daaraan mede 
te doen, vervolgen en dooden, en zoo doende rijp worden 
voor het oordeel, 'twelk de Heer bij zijne komst op aarde 
zal uitoefenen. Doch uit die ure der verzoeking zal de 
Heer de getrouwen bewaren. Evenals Henoch, die drie 
honderd jaren met God wandelde, werd weggenomen, eer 
de schrikkelijke dagen, die aan den zondvloed voorafgingen, 
kwamen, zoo zal de Bruid van Christus door den Heer in 
den hemel worden opgenomen, voordat de afval komt en de 
mensch der zonde geopenbaard wordt. Jezus komt in de 
lucht om de zijnen van deze aarde weg te nemen en hen 
in het Huis des Vaders te brengen, en doet haar deelen in 
zijne heerlijkheid en vreugde, terwijl de ongerechtigheid op 
aarde de overhand neemt, en de afgevallen kerk aan het 
oordeel wordt prijsgegeven. In de Openbaring, waar de 
oordeelen, die aan Jezus' komst op aarde voorafgaan en 
die bij zijne komst zullen plaats vinden, beschreven 
worden, zien wij de heiligen in den hemel den troon van 
God en van het Lam omringen en zich verheugen in 
Gods macht en in Jezus' liefde en heerlijkheid. (Openb. IV 
en V.) 

Die komst van Jezus als Bruidegom heeft dus plaats 
vóór de groote verdrukking. Om de zijnen tot Zich te 
nemen, komt de Heer niet op aarde, maar in de lucht-
(Zie 1 Thess. IV : 13—18.) Hij zal alsdan allen, die 
door Hem ontslapen zijn, opwekken, en die op aarde 
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leven en in Hem gelooven, zonder dat zij sterven, ver
anderen, en hen allen te zamen Hem te gemoet in de 
lucht opnemen, opdat zij voor altijd zijn zouden, waar Hij 
is, en zijne heerlijkheid zouden deelen. Daarna komt de 
groote verdrukking; en aan het einde daarvan, na do open
baring van den antichrist, van den mensch der zonde, den 
zoon des verderfs, na de ontwikkeling van de macht des 
Satans, die alle volken tegen Christus zal vergaderen, 
komt de Heer niet de zijnen om het oordeel over de wereld 
uit te voeren en zijn heerlijk koninkrijk op te richten. 

Deze komst van Jezus in de lucht is de hoop der 
Gemeente. Geen gebeurtenis, door de profeten des Ouden 
Verbonds, of door den Heer en zijne apostelen voorspeld, 
gaat aan de komst van Jezus in de lucht om de zijnen 
tot zich te nemen vooraf. Alle voorzeggingen omtrent de 
gebeurtenissen op aarde en de oordeelen, die er zullen 
plaats grijpen, vinden hunne vervulling na de opneming 
der gemeente. Die opneming der gemeente kan eiken dag 
gebeuren. Er staat aan deze komst van Jezus niets in 
den weg. Als het laatste lid uit de wereld getrokken en 
aan de Gemeente toegevoegd zal zijn, dan komt de Pleor. 
Wij verwachten geen gebeurtenissen; wij hebben niet te 
letten op de teekenen der tijden; maar wij verwachten Jezus' 
komst als Bruidegom. Hij zal verschijnen als Morgenster 
in de lucht om al de zijnen tot Zich te nemen. En Hij 
roept ons hier toe: „Ik kom haastelijk!" Welk een vreugde 
voor onze ziel! Weldra — misschien heden nog — zullen 
wij den Bruidegom zien, aan Hem gelijkvormig gemaakt 
worden en door Hem worden ingeleid in de hemelsche 
woningen! 

O, laat ons afgezonderd van de wereld, zijn woord be
warende, zijnen naam verheerlijkende, met omgorde len
denen en brandende lampen zijne komst verbeiden! „Houd 
wat gij hebt, opdat niemand uwe kroon neme!" roept de 
Heer ons toe. Ja, laat ons volharden tot den einde. Laat 
ons te midden van het verval der kerk, bij het toenemen 
van ongeloof en ongerechtigheid, te midden van den op
stand der volken en de toenemende duisternis onzen blik 
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omhoog heffen, ons reikhalzend uitstrekken naar Jezus' 
komst, en tevens met ijver arbeiden, zoolang het dag is, 
en met getrouwheid getuigen van Gods onuitsprekelijke 
genade, die, zoolang de tijd der genade nog duurt, met open 
armen gereed staat om zondaars te behouden! 

De beloften voor de overwinnaars volgen. Zij, die houden 
wat zij hebben, en dus in het gevoel hunner zwakheid, 
Jezus' woord bewarende en Jezus' naam niet verloo
chenende, op zijne komst wachten — dat zijn de over
winnaars. Heerlijke beloften worden hun gegeven. 

„Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in 
den tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; 
en ik zal op hem schrijven den naam mijns Gods, en 
den naam der stad mijns Gods, des nieuwen Jeruzalems, 
dat uit den hemel afdaalt van mijnen God, en mijnen 
nieuwen naam." > 

Evenals in de vorige brieven zijn ook hier de beloften 
in overeenstemming met den toestand der gemeente. Het 
overblijfsel houdt zich aan Jezus, den Heilige en "Waar
achtige, vast; het bewaart zijn woord; het verloochent 
zijnen naam niet; het bewaart het woord zijner volharding. 
Welnu, de Heer zal hun geven al wat Hij zelf heeft. Dat 
is zijne vreugde. Om hen te doen deelen in zijne heer
lijkheid, en met hen voor den Vader te kunnen treden, 
heeft Hij het kruis verdragen, en de schande van dat kruis 
veracht. Pilaren zult gij zijn in den tempel mijns Gods; den 
naam mijns Gods zal ik op u schrijven, en den naam der stad 
mijns Gods, en mijnen nieuwen naam. In de heerlijke 
betrekking, waarin Hij tot zijnen Vader staat, doet Hij 
hen deelen. Mijn vader is uw Vader, en mijn God is uw 
God. Gelijk Hij reeds in zijn gebed tot den Vader in 
Joh. XVII gezegd heeft: „Opdat de liefde, waarmede Gij 
mij liefgehad hebt, in hen zij, en ik in hen." 

Die overwint, zal in den tempel Gods binnengaan, welke 
tempel hier staat tegenover de synagoge des Satans; hij zal 
deelen in het volle genot van de heerlijke dingen Gods, in de 
kracht van de vervulling van al Gods raadsbesluiten van 
liefde en heerlijkheid. In dien tempel zal hij een pilaar 
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zijn. Wie kleine kracht op aarde heeft, zal een pilaar 
worden in den tempel Gods hierboven. Gfods kracht wordt 
in zwakheid volbracht; en die standvastig gebleven is te 
midden van de verleiding, die zal door de kracht van 
God een pilaar van kracht zijn in zijnen tempel. Uit dien 
tempel zal hij niet meer uitgaan. Onveranderlijk blijft hij 
dezelfde. 

Den naam zijns Gods, zooals Jezus zelf als mensch God 
kent en met Hem in gemeenschap is, zal de Heer op de 
overwinnaars schrijven, zoodat zij al de heerlijkheid van 
dien naam zullen kennen en genieten. Ook zal Hij op hen 
schrijven den naam van de stad zijns Gods, des nieuwen 
Jeruzalems, dat uit den hemel van zijnen God afdaalt. 
Wie gelijk Abraham de stad verwacht, die fondamenten 
heeft, wier kunstenaar en bouwmeester God is; wie als 
een vreemdeling hier beneden zijnen Heer en Heiland 
navolgt, en gescheiden leeft van de wereld, die zal in de 
heerlijkheid van he nieuwe Jeruzalem deelen. Wanneer een 
koning uit zijn land is verjaagd, dan gevoelen allen, die 
aan zijn persoon verbonden zijn, zich vreemdelingen in hun 
land al den tijd, dat hun heer en meester afwezig is; zoo 
is het met den Christen, wiens Heer verworpen is door 
de wereld, en die opgenomen werd door God in den hemel; 
hij leeft gescheiden van de wereld; hij gevoelt zich een 
vreemdeling op aarde; hij is te midden van de duisternis, 
waarin de wereld verkeert, een kind des lichts en des 
daags, en verwacht den dag van Jezus' verschijning. En 
als de Heer komt, dan wordt hij van hier weggenomen 
en gebracht in het nieuwe Jeruzalem, dat Boven is. 

En eindelijk wordt de nieuwe naam van Jezus op den 
overwinnaar geschreven. Niet zijn ouden naam van Mes
sias, maar zijn bewonderingswaardigen nieuwen naam, door 
Hem aangenomen als het resultaat van de hemelsche ver
lossing. 

Welke heerlijke beloften! „Wie mij eeren, die zal ik 
eeren," heeft de Heer gezegd, en waarlijk deze brief aan 
Filadelfia geeft daarvan een treffend bewijs. Hoe zwak 
de geloovigen in den tegenwoordigen tijd des algemeenen 
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vervals ook wezen mogen, waar zij prijsstellen op het
geen Hij gegeven heeft, en daaraan vasthouden en zijn 
persoon liefhebben, hooghouden en verheerlijken, daar zal 
de Heer hun geven al wat kostelijk en liefelijk is voor 
zijn hart. Mocht Hij ons genade geven om in waarheid 
te verstaan, wat het zeggen wil met Hem vereenigd 
te zijn, in zijne gemeenschap te leven, Gods heerlijke ge
dachten van vrede en zaligheid over ons te kennen, waar
door „in de toekomende eeuwen zal worden betoond de 
uitnemende rijkdom zijner genade in goedertierenheid over 
ons in Christus Jezus!" Hij heeft ons vereenigd met het 
voorwerp van al zijne vermakingen, van al zijne eeuwige 
genietingen, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn 
vleesch en van zijne beenen, en wij hebben dientenge
volge het voorrecht en het deel van Jezus zelven. Moge 
de Heere God onze harten bewaren voor de besmettin
gen dezer tegenwoordige booze eeuw, en moge Hij ons 
houden in de frischheid der gemeenschap met en der 
liefde tot Hem! 

Correspondentie. 
13. H. S. te Ossenzijl vraagt een verklaring van Kol. I I I : 

3 en 4. 
Allen, die in Christus gelooven, zijn met Christus gestorven, 

met Hem opgewekt en in Hem gezet in de hemelsche gewesten. 
In Eom. YI zegt Paulus, dat wij, die gelooven, ééne plant ge
worden zijn in de gelijkheid van den dood van Christus; en in 
Efez. II zegt hij, dat God ons, die gelooven, toen wij dood 
waren in de misdaden, met Christus levend gemaakt en mede 
opgewekt heeft en ons mede gezet heeft in de hemelsche gewes
ten in Christus Jezus. Wij zijn gestorven, wat den ouden mensch 
betreft, maar wij leven het leven van den nieuwen mensch. 
Christus, die het leven is, en die in de opstanding het leven en 
de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, is ons leven; 
doch Hij is thans in den hemel, verborgen in God. Door de 
wereld verworpen, heeft God Hem in den hemel opgenomen, 
zoodat de wereld Hem niet ziet. Daarom is ons leven met 
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Christus verborgen in God. Christus zal evenwel geopenbaard 
worden. Hij zal wederkomen met kracht en groote heerlijkheid 
op de wolken des hemels, (Matth. XXIV : 30.) »en alle oog zal 
hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben." (Openb. 1 : 7.) 
De Gemeente, die lang vóór dien tijd in den hemel zal zijn 
opgenomen, (1 Thess. "iV : 13—18 en 1 Kor. XV : 51—54.) 
zal alsdan met Hem verschijnen in heerlijkheid. «Wanneer 
Christus zal geopenbaard zijn, die uw leven is, dan zult ook gij 
met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid." Als de Heer 
komt op aarde, dan komt Hij met al zijne heiligen, (1 Thess. 
III : 13.) gelijk reeds Henoch heeft geprofeteerd: »Zie, de Heer 
is gekomen met zijne heilige duizendtallen om gericht te hou
den tegen allen." (Judas vs. 14.) En Johannes zegt: »Als hij 
zal geopenbaard zijn, dan zullen wij hem gelijk zijn; want wij 
zullen hem zien, gelijk hij is." (1 Joh. III : 2.) 

14. A. M. S. te Leiden vraagt naar de beteekenis van den 
naam van Jesaja's zoon in Jes. VIII : 3. 

Maher-Schalal Chas-Baz wil zeggen: »Haastende tot den 
roof, is hij spoedig tot den buit." Deze zoon van Jesaja moest 
door zijnen naam een profetie zijn van de inneming van Damas-
kus en Samarië door de Assyriërs, gelijk zulks in vs. 4 gezegd 
wordt. 

15. J. V. te 's Hage vraagt, wat in 1 Kor. VIII : 7 de 
uitdrukking smet een geweten des afgods" beteekent. 

Wie meende, dat een afgod iets is, en derhalve het vleesch 
van dieren, die aan de afgoden werden opgeofferd, als afgo-
denoffer beschouwde, die had, indien hij van dat vleesch at, 
een verontreinigd geweten — een geweten, 'twelk hem be
schuldigde, dat hij vleesch, aan afgoden gewijd, at. Hij had 
ongelijk, want een afgod is niets, zegt Paulus, maar daar zijn 
geweten zwak was, en hij geen kennis had, zoo at hij met een 
bevlekt geweten. 
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Koud noch heet; of het oordeel over het 
Naam-Christendom. 

(Openb. III : 14—22.) 

Uit de ure der verzoeking, die over het geheele aardrijk 
komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen, 
zal de Heer de zijnen bewaren. Voordat de ure der ver
zoeking begint, komt de hemelsche Bruidegom in de lucht 
om zijne geliefde Bruid van de aarde af te halen, en haar 
tot zich te nemen en in te voeren in het huis zijns Va
ders. Volgens de openbaring omtrent deze heerlijke ge
beurtenis aan den Apostel Paulus gegeven, zullen al de 
door Jezus ontslapenen, allen die door zijn verlossingswerk 
aan de macht des doods zijn ontrukt, worden opgewekt 
uit hunne graven met een nieuw, onsterfelijk, geestelijk, 
hemelsch lichaam; zullen allen, die in Jezus gelooven en 
nog op aarde leven, zonder te sterven, in een punt des 
tij ds, in een oogenblik veranderd worden en gelijkvormig 
zijn aan den verheerlijkten Heer; en zullen allen geza
menlijk van deze aarde ten hemel stijgen , den hemelschen 
Bruidegom te gemoet in de lucht, om voor altijd bij en 
met Hem te zijn. De gansche Gemeente, welke is het 
lichaam van den verheerlijkten Heer en de Bruid van 
den hemelschen Bruidegom, is dan bijeen — de ontsla
penen, zoowel als de levend overgeblevenen — en is 
ingegaan in hare eeuwige woning. 

Alle ware geloovigen hebben dan de aarde verlaten, 
en met hen is de Heilige Geest, die in de gemeente op 
aarde kwam wonen na Jezus' verheerlijking, en die haar 
heeft verzameld, bewaard en geleid, naar den hemel 
teruggekeerd. In het laatste hoofdstuk van de Openba
ring lezen wij, dat, evenals de Heer Jezus naar het 
oogenblik verlangt, dat Hij zijne Bruid tot zich nemen 
kan, en evenals de Bruid met verlangen uitziet naar de 

X x x v i l 12 
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komst van haren Bruidegom, alzoo ook de Heilige Geest 
dat oogenblik met vreugde verbeidt. „De Geest en de 
Bruid roepen: kom!" Gelijk Eliëzer, op Abraham's bevel, 
een bruid voor Izaak ging zoeken in Mesopotamië, en 
haar de woestijn doorleidde naar Kanaan, en haar bracht 
tot den erfgenaam van Abraham's rijkdommen en beloften, 
zoo kwam de Heilige Geest op aarde om een Bruid te 
vergaderen voor den Zoon van God, die met eer en heer
lijkheid aan Gods rechterhand gekroond is, en zal Hij 
haar den hemelschen Bruidegom te gemoet voeren in de 
lucht en met haar het huis des Vaders binnengaan. Dan 
is Hij uit het midden weggenomen, die de verborgenheid 
der wetteloosheid, welke thans reeds werkzaam is in deze 
wereld, tegenhoudt; zoodat daarna de wettelooze, de mensch 
der zonde, de zoon des ver der fs, zich in al zijne godde
loosheid en vijandschap tegen God en Christus zal kunnen 
openbaren. 

Door deze opneming der Bruid ontstaat de laatste 
periode in de geschiedenis der christelijke kerk op aarde. 
Als de ware geloovigen in den hemel zijn opgenomen, 
blijven er slechts naamgeloovigen over, die, omdat zij de 
liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om be
houden te worden, onder het oordeel der verharding ko
men, daar de Heer een werking der dwaling over hen 
zal zenden, ten einde zij de leugen gelooven; opdat allen 
geoordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, 
maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 
(Zie 2 Thess. I I : 10—12.) Een korte tijd blijft de christelijke 
kerk nog bestaan, doch de Heer heeft haar verlaten; de 
Heilige Geest woont niet meer in haar, en de ware ge
loovigen zijn uit haar midden weggenomen. In den brief 
aan de gemeente te Laodicea vinden wij hiervan de be
schrijving. 

Hoewel het waar is, dat thans reeds vele zoogenaamde 
Christenen zich in den toestand bevinden, waarin de ge
meente te Laodicea verkeerde, zoo is het toch duidelijk, 
dat in dezen brief ons de gemeente wordt voorgesteld, 
zooals zij wezen zal, wanneer de Heer al de zijnen tot 
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zich genomen heeft. Komt in den brief aan Filadelfia 
geen enkele berisping voor, in dien aan Laodicea vinden 
wij geen enkele loftuiting. Niet tot dezen of genen, ook niet 
tot een groot gedeelte, maar tot de heele gemeente wordt 
gezegd: gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en 
naakt. En de Heer woont niet meer in de gemeente; Hij 
heeft haar verlaten; Hij staat buiten de deur en klopt aan. 
Zoodat de beschrijving, welke ons hier van de gemeente 
gegeven wordt, niet zien kan op den tegenwoordigen toe
stand, waar de Heer nog in zijne gemeente woont; waar 
de Heilige Geest nog haar leidsman is; waar de ware 
geloovigen nog in haar vertoeven; maar alleen betrekking 
hebben kan op den tijd na de opneming der ware geloo
vigen, wanneer de Geest en de Bruid de aarde hebben 
verlaten en den hemel zijn binnengegaan. 

Merkwaardig is de wijze, waarop de Heer zich voor
stelt aan de gemeente te Laodicea : „Dit zegt de Amen, 
de getrouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schep
ping Gods." Waar de Heer de belijdende kerk, die de 
plaats van de Gemeente als Gods getuige op aarde in
neemt, gaat oordeelen, daar treedt Hij op als de Amen, 
de getrouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schep
ping Gods. De Gemeente had moeten vasthouden, dat in 
Christus Jezus al Gods beloften ja en amen zijn, maar 
zij heeft hierin geheel gefaald; zij heeft Gods beloften 
verworpen en veracht; zij heeft het getuigenis der waarheid 
prijsgegeven; zij heeft al de kenmerken van een nieuwe 
schepping in Christus te zijn verloren; zij is afgevallen en 
aan de wereld gelijkvormig geworden; en daarom is zij 
verachtelijk in de oogen des Heeren, zoodat Hij haar uit 
zijnen mond zal spuwen. De Heer blijft echter steeds 
dezelfde. Hij is de Amen, die als de getrouwe en waar
achtige Getuige al de beloften en raadsbesluiten van God 
zal vervullen en volbrengen; en die, daar Hij is het 
Begin der schepping Gods, als het hoofd en het middel
punt der gansche schepping zal openbaar worden. De 
geloovigen, die het verval der gemeente erkennen, en 
haar algeheelen afval reeds vooruit zien, houden zich vast 
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aan de onveranderlijkheid en eeuwige trouw van Hem, 
die gisteren en heden dezelfde is , en tot in eeuwigheid. 

„Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt, noch 
heet. Och! of gij koud waart of heet! Zoo dan, omdat 
gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal ik u uit 
mijnen mond spuwen." Treurige en schrikkelijke toe
stand! Green zwakheid en onwetendheid kenmerkt de ge
meente, maar onverschilligheid en lauwheid. Dit is het 
ergste van alles. Tegenstand en vijandschap is heter te 
verdragen dan lauwheid, dan de onaandoenlijkheid der 
onverschilligheid. Vandaar het onderscheid tusschen het 
oordeel, dat over Thyatire en het oordeel, dat over 
Laodicea uitgesproken wordt. In Thyatire zijn grove 
dwalingen, afgoderij en verwerping van Christus' gezag, 
maar in plaats van lauwheid is er ijver, en tevens een 
overblijfsel, dat den naam van Christus hoog houdt, en 
de waarheid verdedigt; en daarom wordt zij door den 
Heer ten aanschouwe der geheele wereld geoordeeld. In 
Laodicea daarentegen is de kennis der waarheid ge
weest, het zuivere evangelie gepredikt, de naam van 
Christus verkondigd,- doch zij is daaromtrent volslagen 
onverschillig geworden; het laat haar geheel koud; zij 
trekt er zich niets van aan; zij doet alsof er niets van 
bestaat; het is haar niet der moeite waard er zich tegen 
te verzetten of er zich warm voor te maken. Daarom 
wordt zij niet als een vijand geoordeeld, maar als een 
verachtelijk ding uit den mond des Heeren gespuwd. 
Wanneer de ware geloovigen in den hemel zijn opgeno
men, dan zal de protestantsche kerk, als walgelijk voor 
den Heer, op smadelijke wijze verdwijnen. Thans reeds 
kunnen wij bemerken, wat er van haar worden zal. Een 
deel, 'twelk nog eenig gevoel voor God en godsdienst 
heeft overgehouden, zal zich tot de roomsche kerk wen
den, terwijl de meerderheid, tot volslagen ongeloof en 
wereldzin vervallen, zich van alle godsdienst zal afkeeren 
om naar den lust huns harten te leven. Daardoor zal de 
roomsche kerk in macht toenemen. Volgens de Openba
ring zal de vrouw, de groote hoer, het beest, 'twelk het 
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herstelde romeinsche rijk voorstelt, besturen. De groote 
strijd tusschen de twee satanische machten in de wereld, 
het ongelooi en het bijgeloof, het socialisme en het cle-
ricalisme, de roode en de zwarte internationale, zal dan 
ontbranden, van welken strijd het einde wezen zal, dat 
de volkeren der aarde de kerk zullen vernietigen, het 
Christendom en elke andere godsvereering van den aard
bodem zullen verbannen, om zich neer te buigen voor 
den Antichrist, den god naar hun eigen zin en lust, in 
wien men, daar hij een mensch is, zichzelven zal aan
bidden. (Zie Openb. XVII : 15—18; 2 Thess. I I : 1 —12.) 

Doch het protestantisme vervalt niet alleen tot volslagen 
onverschilligheid omtrent Christus en de waarheid, maar 
neemt toe in eigenwaan en aanmatiging. In Sardis was 
de naam van te leven, het voorgeven van beter te zijn 
dan de roomsche kerk, terwijl er in werkelijkheid geen 
leven aanwezig was; doch er was toch nog een overblijfsel, 
'twelk zijne kleederen niet had bevlekt, en ' t welk volgens 
den brief aan Filadelfia uit de ure der verzoeking in den 
hemel wordt opgenomen. In Laodicea is geen overblijfsel 
meer : de ware gemeente is opgenomen, het naamchris-
tendom is overgebleven, en zegt: „Ik ben rijk, en ver
rijkt, en heb aan geen ding gebrek." Thans reeds zijn 
er duizenden, die elke openbaring verwerpen; die zich 
beroemen tot een nieuw licht gekomen te zijn, de oude 
banden losgemaakt en de dwaze vooroordeelen verworpen 
te hebben, en die met minachting neerzien op allen, die 
nog aan God en zijn Woord vasthouden. Doch dan zal 
de geheele kerk zoo geworden zijn. Met sommigen, niet 
velen, maar allen zullen meenen rijk te zijn en aan geen 
ding gebrek te hebben; zoodat de Heer tot allen zonder 
onderscheid, tot de heele gemeente, moet zeggen: „Gij weet 
niet, dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en 
naakt." Deze woorden zijn het duidelijke bewijs, dat La
odicea ons de kerk voorstelt, nadat de ware geloovigen in 
den hemel zijn opgenomen. Tot ware geloovigen toch, tot 
leden van de ware gemeente Gods, al zouden zij ook van 
God zijn afgeweken, kan de Heer onmogelijk zeggen: 
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„gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt." 
Dit zou geheel in strijd zijn met de leer des heils en 
met de volkomene verlossing, die door Christus is aan
gebracht. 

In Laodicea zijn geen kinderen Gods meer. Het over
blijfsel, dat in Sardis was, werd als Filadelfia in den 
hemel opgenomen. Alleen onbekeerde zondaren zijn over
gebleven, die nog slechts voor korten tijd den naam van 
Christus dragen. De Heer spreekt Laodicea dan ook toe, 
zooals wij onbekeerde zondaren toespreken, en zooals Hij 
in de gelijkenis van de maagden op de vraag van de 
dwazen: „Geeft ons van uwe olie?" de wijze maagden 
laat antwoorden: „Gaat tot de verkoopers, en koopt voor 
uzelven." — „Ik raad u goud van mij te koopen, beproefd 
in het vuur, opdat gij rijk wordt, en witte kleederen, opdat 
gij bekleed wordt, en de schande uwer naaktheid niet open
baar worde, en oogenzalf om uwe oogen te zalven, opdat 
gij ziet." Hun ontbrak alles, wat een waar geloovige in 
Christus kenmerkt. Zij waren zonder de in het vuur be
proefde goddelijke gerechtigheid, welke het deel is van 
den waren Christen, die, zooals Paulus zegt, de gerech
tigheid Gods in Christus geworden is. Zij waren geheel 
ontbloot van die heiligheid, zonder welke niemand den 
Heere zien zal. Zij misten de zalving van den Heilige, 
die alleen in staat kan stellen de dingen geestelijk te 
onderscheiden. Zoo waren zij dus gelijk aan de dwaze 
maagden. Zij droegen nog wel den naam van Christus, doch 
kenden Hem niet. Zij nemen de plaats in van de gemeente 
des Heeren, doch missen alles, wat daartoe behoort. Zij 
zijn oorspronkelijk den Bruidegom te gemoet gegaan, doch 
zijn niet bereid om Hem te ontvangen, en gaan daarom 
niet in tot de bruiloft. Toch heeft de Heer hen nog lief. 
Hij heeft alle zondaren lief, en wenscht, dat allen behouden 
worden en tot de kennis der waarheid komen, maar in 't 
bijzonder heeft Hij hen lief, die zijnen naam dragen en 
in vele opzichten, al is het dan ook maar uitwendig, tot 
Hem in betrekking staan. Daarom zegt Hij : „Allen, die 
ik liefheb, bestraf en kastijd ik; wees dan ijverig en bekeer 
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u." En gelijk Jehovah met moeite scheiden kon van zijnen 
tempel en van zijne heilige stad, zooals ons zulks op tref
fende wijze in den profeet Ezechiël wordt voorgesteld; 
gelijk Jezus met weemoed neerzag op de schoone gebou
wen des tempels, die zouden worden verwoest, en treurde 
over de inwoners van Jeruzalem, die Hem verwierpen; 
zoo valt het den Heer moeielijk om zijne gemeente op 
aarde, welke Hij om haar ongeloof, onbekeerlijkheid, onge
rechtigheid en lauwheid had moeten verlaten, voor altijd 
vaarwel te zeggen en aan het oordeel prijs te geven. 
Daarom staat Hij nog aan de deur en klopt aan. 

De woorden in vs. 20: „Zie, ik sta aan de deur en ik 
klop; indien iemand mijne stem hoort, en de deur open
doet, ik zal tot hem inkomen, en met hem het avondbrood 
eten, en hij met mij," kunnen zeer zeker gebruikt worden 
bij de prediking des evangelies, en elke ziel worden voor
gesteld, aan wie de Heer in zijne genade arbeidt; doch 
men moet die woorden dan op zichzelf nemen en losmaken 
van het verband, waarin zij voorkomen. De bedoeling hier 
is, dat de Heer buiten de gemeente staat, daar Hij de 
gemeente heeft verlaten, omdat Hij op het punt staat haar 
uit zijnen mond te spuwen. De ware geloovigen, en met 
hen de Heilige Geest, door welken de Heer in de gemeente 
woont, zijn in den hemel opgenomen, en het huis is dus 
verlaten. Aan de deur van dat huis staat evenwel nog de 
Heer, daar Hij zich slechts noode van zijne gemeente kan 
afwenden; en Hij klopt aan, of er misschien iemand daar bin
nen mocht zijn, die Hem wil ontvangen. Hij denkt er niet 
aan, dat de gemeente Hem zal opendoen. Die tijd is voorbij. 
Zij heeft Hem veracht, gesmaad en verworpen, en wilde 
van terugkeer niet weten. Hij verliet haar om nooit meer 
terug te keeren. Maar het kon zijn, dat de een of ander 
in het huis Hem nog wilde aannemen; welnu, ware dit 
zoo, dan zou Hij met den zoodanige persoonlijk gemeen
schap gaan oefenen. De Heer zegt niet: „Indien gij mijne 
stem hoort en de deur opendoet, ik zal tot u inkomen;" 
maar „indien iemand mijne stem hoort, en de deur open
doet, ik zal tot hem inkomen." Voor de gemeente als 
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zoodanig is alle hoop vervlogen. Tot haar wordt gezegd: 
„Omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal ik u 
uit mijnen mond spuwen." 

„Die overwint," dat is degene, die zich van zijne onver
schilligheid bekeert, en den Heer binnenlaat en met flem 
in gemeenschap treedt, „ik zal hem geven met mij te zit
ten in mijnen troon, gelijk ook ik overwonnen en mij 
gezet heb met mijnen Vader in zijnen troon." Deze belofte 
is van al de beloften, die in de zeven Brieven voorkomen, 
de minst heerlijke. Al de anderen geven uitzicht op het 
genot van de hemelsche zegeningen en vreugden, van de 
nauwe en innige gemeenschap met den Heer, van de plaats 
der eer en der heerlijkheid, die men in den hemel innemen 
zal; deze spreekt alleen van het zitten in den troon van 
Jezus en het deelhebben aan zijne heerschappij. Wie over
winnen zal uit Laodicea, zal geen van de kenmerkende 
zegeningen, aan de gemeente geschonken, deelachtig worden, 
maar slechts deelen in de heerlijkheid, welke ook geschon
ken zal worden aan die geloovigen, die door de groote ver
drukking gaan, en aan wie volgens Openbaring XX heer
schappij met Christus gegeven wordt gedurende de duizend 
jaren. 

Hiermede is de profetische geschiedenis der christelijke 
kerk op aarde ten einde gebracht. Het is de geschiedenis 
van het verval en den afval der gemeente. Niet als het 
lichaam van Christus of als het huis Gods, waaraan de Heer 
alleen arbeidt, wordt de gemeente hier bedoeld, maar als 
het huis Gods op aarde, 't welk den mensch ter bewaring 
is toevertrouwd. De gemeente als het lichaam van Christus 
kan alleen bestaan uit dezulken, die met den verheerlijkten 
Heer in den hemel vereenigd zijn. Het huis Gods, 't welk 
door God zelf wordt opgebouwd, bestaat uit louter geeste
lijke steenen. Als dit lichaam compleet zal zijn; als dit 
huis voltooid zal wezen, dan komt de Heer om de zijnen 
tot zich te nemen. De ware gemeente is dan in den hemel 
opgenomen en de Bruid tot den hemelschen Bruidegom 
gevoerd. Maar de gemeente als Gods huis op aarde, waarin 
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de menschen als Gods medearbeiders werken, en 't welk 
den mensch ter bewaring is toevertrouwd, heeft in hare 
verantwoordelijkheid gefaald. Het is hare geschiedenis, die 
ons in de zeven Brieven door den Heer op profetische 
wijze wordt gegeven. In het midden der zeven gouden 
luchters wandelende als de Rechter van levenden en dooden, 
beoordeelt de Zoon des menschen den toestand der ge
meente in de opeenvolgende tijdperken van haar bestaan 
op aarde, en beschrijft het verval en den afval der ge
meente. Het verlaten der eerste liefde, waartoe de gemeente 
aan het eind der apostolische eeuw gekomen was, leidde 
haar, toen zij zich niet bekeerde, noch zich door de kas
tijdingen des Heeren liet gezeggen, vanzelf tot vereeniging 
met de wereld, en hieruit ontstonden natuurlijkerwijze onge
rechtigheid, dwaling, afgoderij, verachting van,het gezag 
van Christus en vervolging der ware geloovigen. En nadat 
de Heer in zijne genade het licht weer had doen schijnen 
in de duisternis, en een deel zich had afgescheiden van 
de goddelooze Isébel, ontstond er een koud formalisme, 
't welk eindigen zal in volslagen onverschilligheid omtrent 
Christus en zijne waarheid. Dientengevolge spreekt de Heer 
het oordeel uit over de christelijke kerk op aarde — in 
Thyatire over de roomsche, in Laodicea over de protes-
tantsche kerk, terwijl in Filadelfia de ware geloovigen als 
een afgezonderd overblijfsel worden gezien, 'twelk den 
Heere te gemoet gevoerd zal worden in de lucht om als 
zijne Bruid in de hemelsche woning in te gaan, eer de 
groote verdrukking komt, die over het geheele aardrijk 
komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. 

Voor allen, die gelooven, is deze profetische geschiedenis 
een ernstige waarschuwing. Zij leeren er uit, hoe de Heer 
denkt over al wat er in de Christelijke kerk gedurende 
de verloopen eeuwen heeft plaats gevonden, en wat er 
van die kerk worden zal. Zij kunnen er door gebracht 
worden tot diepe verootmoediging voor Gods aangezicht; 
maar tevens tot ware afzondering van het kwaad, van de 
ongerechtigheid en de dwaling, van de on- en bijgeloovigen, 
van den schijn der godzaligheid, om als overwinnaars den 
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hemelsohen Bruidegom te verwachten en te gemoet te gaan, 
en alsdan door Hem te worden verkwikt met al de heerlijke, 
hemelsche zegeningen, die Hij hun belooft. Zij zullen eten 
van den boom des levens, die in het paradijs Gods is. Zij 
zullen op geenerlei wijze van den tweeden dood worden 
beschadigd. Zij zullen ontvangen van het manna, dat ver
borgen is. Hun zal gegeven worden een witte keursteen, 
en op dien keursteen een nieuwe naam geschreven, wel
ken niemand kent, dan die hem ontvangt. Zij ontvangen 
macht over de volken, en zullen Christus als Morgenster 
begroeten. Zij worden bekleed met witte kleederen; hun 
naam wordt beleden voor den Vader en voor zijne engelen. 
Zij worden gemaakt tot pilaren in den tempel van God, 
en zullen niet meer daaruit gaan, zij ontvangen den naam 
van God, van de stad Gods, en Jezus' nieuwen naam op 
hen geschreven. Zij zullen met Jezus zitten in zijnen troon. 
Wonderbare zegeningen! Heerlijke beloften! Mochten alle 
lezers dezer regelen tot de overwinnaars behooren! Moch
ten allen beantwoorden aan de beschrijving, welke de 
Heer van het overblijfsel in onze dagen geeft! Laat ons, 
geliefde broeders! afgezonderd van de wereld en hare gods
dienst, als vaten ter eer in het groote huis der Christen
heid, gescheiden van de vaten ter oneer, den hemelschen 
Bruidegom verwachten en te gemoet gaan! Onze [pelgrims
tocht is haast ten einde; weldra komt de Heer, en gaan wij 
onze hemelsche woning, het heerlijk huis des Vaders binnen! 

Beslistheid voor Christus. 
Mozes deed een goede en verstandige keus, toen hij de 

eer, de schatten en genoegens van Farao's hof vaarwel 
zeide, om zich te voegen bij zijne arme, verdrukte broe
ders. Hij wou liever met het volk van God kwalijk be
handeld worden, dan voor een tijd de genieting der zonde 
te hebben. Hij wou liever een arme tichelbakker zijn met 
God, dan een rijke en geachte man zonder God. „Door 
het geloof — zoo lezen wij in Hebr. XI — weigerde Mozes, 
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toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's doch
ter genoemd te worden." Door het geloof besloot hy alle 
aardsche grootheid prijs te geven, en in plaats van de 
schatten van Egypte de versmaadheid van Christus te 
kiezen. Door het geloof verliet hij Egypte, niet vreezende 
de gramschap des konings; want hij hield zich staande, 
als ziende den Onzienlijke. Had hij zich door de zienlijke 
dingen of door wereldsche wijsheid laten leiden, dan zou 
hij tot een gansch ander besluit gekomen zijn; want de 
zoon van Farao's dochter genoemd te worden, scheen veel 
beter en begeerlijker te zijn, dan te behooren tot een 
schaar van arme, verachte slaven. Doch hij wist door het 
geloof, dat die beklagenswaardige, mishandelde en ge
plaagde Israëlieten Gods volk waren, en dat God hen 
zeker verlossen en in het hun beloofde land brengen zou. 

Daarom bedacht hij zich niet lang, overwoog niet angstig 
het voor en het tegen, ging niet te rade met vleesch en 
bloed, wierp geen begeerige blikken op de schatten van 
Egypte; maar stelde zich met alle beslistheid, met een 
volkomen hart, aan de zijde van het volk des Heeren. 
Wel moest hij nog vele leerijke ondervindingen opdoen, 
eer God hem als verlosser zijns volks kon gebruiken; 
maar daar hij getrouw en beslist voor den Heer uitkwam, 
werd hij door God rijk beloond. Ware hij in Egypte ge
bleven, dan zou hij misschien de eerste na Farao gewor
den zijn; maar nu hij tot leidsman van Gods volk door 
den Heere verkoren werd, kwam hij in zulk een innige 
betrekking en gemeenschap met God, als geen ander 
mensch is ten deel gevallen: God sprak met hem van 
aangezicht tot aangezicht, „zooals een mensch spreekt 
met zijnen vriend." 

Lieve lezer! gij zult ook dikwerf, vooral als gij nog 
jong zijt, in omstandigheden komen, waarin getrouwheid 
en beslistheid voor Christus op een bijzondere wijze van 
u zullen worden gevraagd. Wellicht zullen u zeer voor-
deelige en begeerlijke aanbiedingen worden gedaan, die 
gij echter niet kunt aannemen, zoo gij uwen Heer in ge
hoorzaamheid en afzondering van de wereld volgen wilt. 



188 

O, denk dan aan Mozes, en stel u met beslistheid aan de 
zijde des Heeren. Overweeg niet lang, maar beslist voor 
Christus, zelfs dan wanneer gij iets ontberen of prijsge
ven moet. Helaas! al te dikwerf heeft deze of gene ge-
loovige de verzoeking gehoor gegeven, is zijne natuurlijke 
begeerten gevolgd, en heeft de bittere vruchten daarvan 
ingeoogst. Hoewel niets of niemand op aarde of in den 
hemel ons uit de hand van den goeden Herder kan rukken, 
zoo blijft het toch waar voor een ieder: „Al wat een 
mensch zaait, dat zal hij ook maaien. Want die voor zijn 
eigen vleesch zaait, zal uit het vleesch verderf maaien." 
(Gal. VI : 7, 8.) 

„Och, dat ik toch niet getrouwd was!" riep niet lang 
geleden een jonge vrouw wanhopig uit. Zij was een 
Christin, en had niettegenstaande vele en ernstige waar
schuwingen een ongeloovigen man getrouwd, en zij ging 
nu door zware lijdenswegen als gevolg van hare zonde. 
Zij was ongehoorzaam geweest aan het eenvoudige en dui
delijke gebod van God: „Trekt geen ongelijk juk aan 
met den ongeloovige;" en zij moest thans maaien, wat 
zij gezaaid had. Het treden in de een of andere verbin
tenis met ongeloovigen is een strik, waarin reeds menig 
Christen vast geraakt is. Wees toch daarvoor op uwe 
hoede! Gij kunt er verzekerd van zijn, dat de duivel daarin 
werkzaam is om uw hart van Christus af te trekken, uwen 
vrede te storen en uw getuigenis in deze wereld krachte
loos te maken. O, laat ons toch met alle getrouwheid en 
beslistheid Hem navolgen, die Zich voor ons in den dood 
heeft overgegeven, en alle dingen in deze wereld schade 
en drek achten om de uitnemendheid zijner kennis! 

Onderzoekt de Schriften, 
(Een woord tot jeugdige geloovigen.) 

Mijne lieve, jeugdige vrienden! staat mij toe, u te 
wijzen op het groote gewicht en het heerlijke genot van 
het onderzoeken der Heilige Schrift. Ik zeg onderzoeken, 
en niet slechts lezen. Het dagelijksch lezen of hooren lezen 
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van den Bijbel is een hoogst belangrijke zaak; het is voor 
het geestelijk leven even noodzakelijk als het eten en 
drinken voor het natuurlijke leven. Het woord in den 
morgen gelezen kan u den heelen dag bijblijven en tot 
troost, leiding of vermaning strekken; het woord aan den 
avond vernomen, kan u heilige gedachten geven, als gij 
u ter ruste begeeft, en zondige gedachten doen wijken. 
Maar behalve dit lezen van de Schrift is het onderzoeken 
van de Schrift zoo belangrijk en heerlijk. Staat mij toe 
er u een oogenblik bij te bepalen. 

„Alle Schrift is van God ingegeven, en nuttig tot 
leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwij
zing in de gerechtigheid, opdat de mensch Gods volmaakt 
zij', tot alle goed werk ten volle toegerust;" — zoo zegt 
Paulus tot Timotheüs. Hij spreekt van de Schriften des 
Ouden Testaments, welke Timotheüs van kindsbeen af 
had gekend, en die wijs kunnen maken tot behoude
nis door het geloof, dat in Christus Jezus is. (Zie 2 
Tim. I I I : 14 —17.) Terwijl de Apostel van zijne eigene 
schriften getuigt, dat zij geschreven zijn met woorden, 
die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen door gees
telijke woorden mededeelende. (Zie 1 Kor. I I : 12, 13; en 
ook Rom. X V I : 25—27 en 2 Petr. 1 :20 , 2 1 ; 111:16.) 

De Heilige Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments 
kunnen u dus wijs maken tot behoudenis door het geloof, 
dat in Christus Jezus is. Al wat gij noodig hebt te weten 
en te gelooven om behouden te worden, kunt gij in die 
Schriften vinden. Het heerlijke plan der verlossing van 
zondaren uit de macht des duivels door Gods geliefden 
Zoon wordt ons in die Schriften in voorbeelden, vooraf
schaduwingen en typen, en door ontvouwing der heilsleer 
voorgesteld en medegedeeld. Gods gedachten en raadsbe
sluiten vóór de grondlegging der wereld, hunne vervulling 
in den tijd en hunne volmaakte tentoonspreiding in de 
eeuwigheid worden ons in die Schriften ontvouwd, zoodat 
wij, naar Paulus' woord in Kol. I , het Woord Gods vol
ledig in ons bezit hebben. 

Misschien hebt gij wel eens ongeloovige gedachten ge-
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had. Mogelijk heeft de duivel u wel eens ingefluisterd, 
dat de Bijbel Gods Woord niet is. Wellicht heeft deze 
of gene ongeloovige (o, vliedt ze toch, al zijn zij nog zoo 
lief en vriendelijk!) u gezegd, dat de Bijbel vol tegen
strijdigheden is. Laat mij u een goeden raad geven: On
derzoekt de Schriften! Zij bevatten in zichzelven de onwe-
derlegbare bewijzen hunner inspiratie. De gouden draad van 
overeenstemming, aaneensluiting en vervulling loopt van 
Genesis tot de Openbaring. Als gij ze onderzoekt, dan 
zult gij bevinden, dat al de tegenwerpingen der ongeloo-
vigen als sneeuw voor de zon verdwijnen, en bovenal 
zult gij den indruk ontvangen, dat God alleen in staat is 
zóó te schrijven. Daarom onderzoekt de Schriften, maar 
onderzoekt ze geheel. Bidt den Heere om het licht zijns 
Geestes. De Heilige Geest is de ware schrijver der Heilige 
Schrift, en daarom is Hij ook de eenig ware uitlegger. 

Die Schriften getuigen van onzen Heer en Heiland 
Jezus Christus. Gij hebt Hem lief, niet waar? Hij is u 
meer waard dan de heele wereld. Met den Psalmist zegt 
gij: „Wien heb ik nevens U in den hemel ? Nevens 17 
lust mij ook niets op de aarde." (Ps. LXXIII.) En met 
den dichter: „Alles heeft zijn glans verloren: rijkdom, 
macht en roem en eer! U alleen heb ik verkoren; 'k heb 
aan U genoeg, o Heer!" Welnu, van Hem getuigen al 
die Schriften. Dit heeft onze Heer zelf gezegd tot de Jo
den: „Gij onderzoekt de Schriften, en die zijn het, die 
van mij getuigen." En tot zijne discipelen zeide Hij : „O 
onverstandigen en tragen van hart, om te gelooven.al 
wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus 
niet deze dingen lijden en in zijne heerlijkheid ingaan ?" En 
Paulus zegt ons in 2 Kor. III, dat de Heer Jezus de 
geest is van de heele oud-testamentische bedeeling. Wilt 
gij Hem dus meer en beter leeren kennen, dan moet gij 
de Schriften onderzoeken. Op elke bladzijde zult gij Hem 
vinden, indien gij door den Heiligen Geest in de waar
heid wordt ingeleid. Gij zult u steeds meer door Zijne 
schoonheid en heerlijkheid aangetrokken en door Zijne 
liefde en genade getroffen gevoelen. 
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Die Schriften zijn een lamp voor onzen voet en een licht 
voor ons pad. „Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver 
houden?" vraagt de Psalmist; en zijn antwoord is: „Als 
hij dat houdt naar uw woord." (Ps. CXIX : 9.) Dat woord 
is voor alles voldoende. Het kan de dooden levend maken, 
de verlorenen behouden, de bedroefden troosten, de ver
moeiden oprichten, de onverstandigen verstandig maken, 
de dwalenden terechtbrengen. Het bevat raad voor alle 
levensomstandigheden. Het beantwoordt al onze vragen. 
Het laat ons nimmer, in geen enkele omstandigheid, ver
legen staan. Als ons oog maar eenvoudig is, dan zal ons 
geheele lichaam verlicht wezen, en zullen wij den weg 
zien, dien wij te bewandelen hebben; dan beschouwen wij 
alle dingen in hun ware licht, en kunnen beoordeelen, 
wat het beste is. (zie Fil. 1 : 10.) Maar daartoe is het dan 
ook van het grootste gewicht dat Woord te onderzoeken. 
Hoe beter wij zijn inhoud kennen, des te beter zullen wij in 
staat zijn het overal en in alles te gebruiken en toe te passen. 

Dat Woord is het zwaard des Geestes; (Efez Y I : 17.) 
het „is levend en krachtig, en scherper dan eenig twee
snijdend zwaard, en doordringende tot de verdeeling der 
ziel en des geestes, zoowel der gewrichten als des mergs, en 
een oordeelaar van de gedachten en overleggingen des 
harten." (Hebr. IV : 12.) Met dat Woord moet gij dus 
elke verzoeking afwijzen en iederen vijand verslaan. Onze 
hooggeloofde Heiland heeft met dat zwaard des Geestes 
den duivel verslagen. Elke verzoeking wees Hij af met een: 
„Er staat geschreven." En de duivel, de leugenaar van 
den beginne, erkende het gezag van dat Woord. Hij ging 
beschaamd heen, en gebruikte zelf dat Woord om zijn 
grooten Tegenstander, zoo mogelijk, te overwinnen. Leert 
van uwen Heer en Heiland om in dien strijd tegen den 
satan en zijne dienaren niet uwe eigene woorden, maar 
Gods Woord te gebruiken. Steunt op uw zwaard. Het is 
het zwaard des Geestes. Niemand is er tegen bestand. 

Het dringt door alles heen. Het oordeelt ons hart en 
geweten. Het stelt alle dingen in het ware licht, en maakt 
verdeeling in onze ziel. Maar gij gevoelt, hoe noodig het 
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daartoe is, dat "Woord recht te kennen. Hoe zoudt gij 
kunnen zeggen tot den duivel of tot den ongeloovige en 
verkeerde: „Er staat geschreven," indien gij niet weet, 
wat er geschreven staat. Onderzoekt daarom vlijtig het 
"Woord van God. Hoe beter gij het kent, des te beter 
zult gij het kunnen gebruiken, en des te gevoeliger sla
gen zult gij den tegenstanders toebrengen. 

Maar ook des te meer zegen zult gij kunnen versprei
den. En dat wenscht gij toch gaarne, niet waar ? Gij wilt 
toch niet voor niet uw leven hier beneden doorbrengen? 
Gij wilt toch ook gaarne uwen Heer en Meester, die zich 
voor u in den dood overgaf, dienen? Welnu, door dat 
Woord kunt gij den zondaar van zonde overtuigen en 
brengen aan de voeten van Jezus. Door dat Woord kunt 
gij bedroefden troosten, zwakken sterken, dwalenden te
rechtbrengen. Door dat Woord kunt gij den weg, dien 
gij te bewandelen hebt, leeren kennen, zoodat gij wan
delt tot eer zijns Naams, en de leer van God, onzen 
Verlosser, in alles versiert. 

Daarom, mijne lieve, jeugdige vrienden! onderzoekt de 
Schriften. Leest en onderzoekt vlijtig het Woord van 
God. Hebt gij slechts weinig tijd, laat dan alle andere 
boeken liggen, en onderzoekt het Woord des Heeren. Er 
zijn zeker vele nuttige en leerzame boeken, maar geen 
hunner kan u voor het verwaarloozen van de Hei
lige Schrift ook maar eenigszins schadeloos stellen. 
Maakt ook ijverig gebruik van die geschriften, welke u 
het Woord Gods verklaren en leeren verstaan. Gebruikt 

* dankbaar de gaven, welke de Heer in zijne gemeente ge
geven heeft. Als gij dit doet, dan zult gij voedsel voor 
uwe ziel vinden, leiding voor uwen wandel in deze wereld, 
vreugde en genot voor uw hart, en wijsheid en verstand 
in de wegen des Heeren. Met den Profeet zult gij uit
roepen : „Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot 
blijdschap mijns harten;" (Jer. X V : 16.) en met den 
Psalmist: „Hoe zoet zijn uwe redenen mijn gehemelte ge
weest, meer dan honig in mijnen mond." (Ps. CXIX: 103.) 


