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HET VERLOREN PARADIJS DES MENSCHEN 
EN 

HET GEVONDEN PARADIJS GODS. 
(Gen. 3 en Luk. 23 : 39—43.) 

De geschiedenis van den val en van de verlossing van den 
mensch is hoogst eenvoudig. Door ongeloof aan het woord 
Gods en door wantrouwen jegens zijne goedheid ging het 
paradijs des menschen verloren; door geloof aan Gods 
woord en door vertrouwen op zijne liefde werd het para
dijs Gods gevonden. In plaats van zich aan de getrouw
heid Gods vast te Memmen en op zijne onwankelbare 
trouw te steunen, leende Eva het oor aan de leugen des 
Satans. In plaats van de goddelooze inblazingen des vij-
ands oogenblikkelijk van zich te wijzen, luisterde zij 
naar zijne stem. Dat was het begin van alle onheil. 
De duivel misleidde Eva zoozeer, dat zij zoowel aan 
de goedheid als aan het woord Gods begon te twijfe
len. Zij verliet den bodem der afhankelijkheid; zij rukte 
zich los uit de handen van God. Het ongeloof scheidt 
ons van den levenden God, en voert ons derhalve tot 
den dood; het geloof vereenigt ons met Hem, en brengt 
ons daardoor tot het eeuwige leven. Zoodra Eva aan de 
twijfelingen van den vader der leugen plaats gaf in haar 
hart , voerde haar weg naar den afgrond. Zij geloofde niet 
— zij gehoorzaamde niet — zij zondigde — zij viel, en al 
hare nakomelingen met haar. De bloemen van Eden waren 
voor altijd vernietigd.; de gansche schepping was een ruïne. 

De verzoeker trachtte in de eerste plaats door lage 
vleierij Eva's vertrouwen op de goedheid Gods te schok
ken. »Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult 
niet eten van allen boom des hofs?'" (Gen. 3 : 1 . ) Het 
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was de bedoeling des Satans door deze vraag twijfel in 
Eva's hart op te wekken. Hij wilde, als het ware, zeg
gen: «Kan dat liefde zijn? is dat goedheid, ulieden de 
vrucht van een boom te onthouden, waarvan de Schepper 
weet, dat zij u als goden zal maken ? Maar heeft Hij wel 
waarlijk zóó gesproken? Zou dat werkelijk zijne meening 
z i j n?"—En, helaas! Eva wankelde. Het was een ge
wichtig oogenblik! In plaats van te verzekeren, dat God 
het schoone, liefelijke paradijs om harentwil gemaakt had, 
liet zij de influisteringen van den vijand werken in haar 
hart; zij rukte zich los van de waarheid Gods en omhelsde 
de leugen des Satans. God had gesproken; zij bezat zijn 
woord; en dat had voor haar genoeg moeten zijn. Het 
woord Gods deed Jezus de overwinning behalen, toen Hij 
in de woestijn verzocht werd. »Er staat geschreven," zeide 
Hij, en dit woord was de vaste grond, waarop Hij den 
vijand overwon. Doch het zaad van wantrouwen jegens 
God en jegens de getrouwheid zijns Woords was na in 
Eva's hart gestrooid; en dit zaad heeft in hare nakome
lingen de ontzettendste vruchten gedragen. 

Het gehoor, 't welk Eva den duivel verleent, maakt 
dezen des te stouter. Hij weerspreekt nu rechtstreeks het 
woord Gods. »Gijlieden zult den dood niet sterven." (vs. 4.) 
Welk een verschrikkelijke leugen! 't Is nu geen zoete in
fluistering meer; neen! een bepaalde onwaarheid. Waaraan 
had Eva zich moeten herinneren? Had God niet duidelijk 
gezegd: » Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood 
sterven ?" Doch vragen wij liever: »Bevinden wij ons niet 
dikwijls in denzelfden treurigen toestand, wanneer wij onze 
eigen meeningen boven de duidelijke uitspraken van Gods 
Woord stellen? En hebben onze meeningen niet denzelfden 
oorsprong? De influisteringen van den Satan zijn velerlei, 
en roepen, helaas! dikwijls een veronachtzamen of gering
schatten van de .waarheid Gods te voorschijn. — Echter 
weerspreekt de duivel God niet alleen, maar hij vindt 
ook een ontzettende en aanlokkelijke leugen uit: »God 
weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, uwe oogen zullen 
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geopend worden, en gij als God zult wezen, kennende 
het goed en het kwaad." (vs. 5.) Deze verzoeking was 
te sterk voor de arme Eva; de hoogmoed deed haren boe
zem zwellen; zij verlangde als God te wezen. »En de 
Vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij 
een lust was voor de oogen, ja een boom, die begeerlijk 
was om verstandig te maken; en zij nam van zijne vrucht 
en at; en zij gaf ook haren man met haar, en hij at. 
Toen werden hun beider oogen geopend, en zij werden 
gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboom
bladeren samen, en maakten zich schorten." (vs. 6, 7.) 
De vreeselijke daad was geschied. Adam luisterde naar 
zijne vrouw, gelijk deze naar de slang had geluisterd. 
Alles, wat ooit een schepsel verliezen kon, was verloren. 
De vriendschap van God — de onschuld — de heerschappij — 
de waardigheid — de gelukzaligheid — alles was opeens 
vernietigd. Het ongelukkige paar had een kwaad geweten; 
zij vluchtten uit Gods tegenwoordigheid, en trachtten een 
eigengerechtigheid te verkrijgen. Treurige vruchten van 
den val en van de gevallen natuur in alle eeuwen! 

Doch nu verschijnt God op het tooneel. Adam is verschrikt, 
en verbergt zich achter de boomen van den hof. Het uit 
vijgen-bladeren gemaakte schort is , in plaats van hem te 
bedekken, slechts een getuige van zijne schuld en schande. 
»En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar 
zijt gij?" (vs.9.) Dat was genade — vrije genade. Adam was 
verloren, en God zocht hem op. Dat is het heerlijke grondbe
ginsel der verlossing. De mensch is een verloren zondaar, en 
God zoekt hem in liefde op. »Want de Zoon des menschen is 
gekomen, om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was." 

In Eden openbaart God het plan der verlossing, al is 
het dan ook nog in nevelen gehuld. Het zaad der vrouw 
zal de slang den kop vermorzelen. Het geneesmiddel Gods 
tegen het verderf des menschen is voorhanden. Wij twijfe
len er niet aan, of het woord der genade heeft de harten 
der schuldigen bereikt. God gaat de gevallen engelen 
voorbij; Hij erbarmt zich over den gevallen mensch. On-
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schat bare genade! De mensen was door een machtigen, 
listigen vijand bedrogen geworden. Met een blik van het 
teederste mededoogen ziet God op hem in zijnen gevallen, 
verdorven, ellendigen en hulpeloozen toestand neder. Doch 
terwijl zijn oog vol mededoogen op hem neerziet, is zijn mach
tige arm ter redding uitgestrekt. Hij voorziet in genade de 
naakten van een kleed, 't welk zijn ontstaan aan den dood 
van een ander te danken heeft, zoodat de gevallenen niet 
langer naakt zijn, noch in hunne eigen oogen, noch in die 
van anderen. De bekleeding Gods is een waarachtige. Hij 
vervolgt den duivel als de oorsprong van het onheil, (vs. 
14.) Maar den mensch in zijnen gevallen toestand wordt 
niet veroorloofd te eten van den boom des levens, om 
daardoor een leven vol ellende hier beneden te vereeuwigen. 
»En God dreef den mensch uit; en stelde cherubim tegen 
het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer 
eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg 
van den boom des levens." (vs. 24.) 

De mensch is nu buiten den hof van Eden. De zonde 
had hem over de grenzen van het aardsche paradijs gedre
ven. De wereld is een woestijn voor hem geworden, waarin 
hij zich moet plagen voor zijn dagelijksch brood. Het aard
sche paradijs is nooit meer te bereiken; het is voor den 
mensch in zijnen gevallen toestand ontoegankelijk. De cheru
bim met het vlammend zwaard bewaakt den toegang tot 
den boom des levens. De eenige bron van leven en zegen 
voor den met zonden bedekten mensch is nu Christus in 
de opstanding. Hij is van God gegeven als het eenige 
middel tot bevrijding van de gevallen menschelijke natuur 
en van al hare bittere vruchten. 

Met het oog op hetgeen wij in Eden gezien hebben, 
kan nu de hoogst belangrijke vraag gedaan worden: »Hoe 
kon de heilige en rechtvaardige God met zooveel genade 
den zondigen mensch, die Hem niet gehoorzaamd, maar ont
eerd had, te gemoet komen?" Dat is, voorwaar! een vraag 
van het hoogste gewicht voor ieder kind van Adam. In 
de profetie: «Dat zal u den kop vermorzelen, en gij zult 
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het de verzenen vermorzelen," ligt het antwoord. Hoewel 
fluister, zoo wordt toch in deze woorden het groote werk 
der verlossing, 't welk op Golgotha volbracht werd, voorge
steld. De Heiland Jezus Christus, de Rechtvaardige voor de 
«nrechtvaardigen, leed en stierf aan het kruis, opdat Hij 
ons tot God zou brengen. Het gansche gewicht van Gods 
toorn viel in onze plaats op Hem. Christus stierf voor 
zondaars. Op grond van het werk van Christus, hetwelk, 
«ooals God vooruit wist, op Golgotha zou volbracht worden, 
werkte Hij door zijne genade in de harten van de eerste 
én pas gevallen menschen. Hij vergaf hun hunne zonde, en 
Kegende hen met zijn heil, uit kracht van de vooraf bepaalde 
tloedstorting van Jetus Christus, zijnen eeugeboren Zoon. 

Het kruis is zoowel de uitdrukking van Gods gerechtig
heid, als de uitdrukking van de rechtvaardigheid van al 
zijne wegen van vergevende liefde en barmhartigheid, van 
Adam af tot op ons. »Tot betooning van zijne rechtvaardig
heid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied 
zijn, onder de verdraagzaamheid Gods; tot betooning van 
zijne rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd, opdat 
Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengenen, die 
uit het geloof van Jezus is." (Rom. 3 : 25, 26.) Dit is de 
eenige grond, waarop God den zondaar in vrede, genade 
en liefde kan ontmoeten. Doch hier kan Hij hem ontmoeten 
in overeenstemming met zichzelven. Christus heeft aan het 
kruis God zóó volkomen verheerlijkt en de zonde zóó ge
heel uitgewischt, dat het nu een rechtvaardige zaak is , 
wanneer God den zondaar, die gelooft, in volkomen 
genade ontmoet. Ver van Eden stelde God door schadu
wen en voorbeelden het groote werk, 't welk Hij op Gol
gotha wilde volbrengen, voor de ziel des menschen; en 
allen, die gedurende dat tijdperk in God geloofden naar de 
openbaring, welke Hij van zichzelven gaf, werden gerecht
vaardigd op aarde, en hadden, uit kracht van het offer van 
Christus, aanspraak op het paradijs Gods in den hemel. 

Evenwel de volle openbaring dezer heerlijke waarheid 
vond eerst plaats bij het plechtige tooneel op den heuvel 
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Golgotha. Daar vernemen wij de alyelieele verandering van het 
in Eden uitgesproken vonnis; en dat wel in de woorden van 
Jezus tot den boetvaardigen moordenaar: »Heden zult gij 
met mij in het paradijs zijn." En daar vinden wij tevens 
de volkomen tegenspraak van al de valsche voorstellingen 
des duivels. Hij fluisterde den menschen in, dat God hen 
niet waarlijk liefhad, en dat Hij hen een vrucht uit hun 
eigen hof misgunde; maar Gods antwoord luidt van het 
kruis: »Vrijwillig geef Ik mijnen geliefden Zoon, om voor 
mijne vijanden te sterven." — Op dezelfde plaats, waar 
het zaad der vrouw in ontzettenden strijd den lasteraar 
van God en den verleider van den mensch ontmoette, werd 
de belofte Gods vervuld, en zijn schrikkelijk vonnis voor 
allen die gelooven, geheel omgekeerd. Daar werd de kop 
der slang vermorzeld, en zijne gansche macht geheel en 
voor altijd vernietigd. En daar werd een nieuwe en levende 
weg geopend, waarop God met de rijkste zegeningen tot 
den mensch kan afdalen, en waarop de mensch zich tot 
God kan opheffen in de vrijheid, volmaaktheid en heer
lijkheid van Christus zelven. 

De bekeering van den moordenaar was de aanleiding 
tot een voller openbaring dezer heerlijke waarheden. De 
Heer verzekert den ongelukkige in de duidelijkste bewoor
dingen, dat hij nog dienzelfden dag met Hem in het pa
radijs zou zijn. In hetzelfde oogenblik, dat de Heere Jezus 
het oordeel Gods over de zonde voor ons droeg en den 
weg naar Gods paradijs opende, werden ook de oogen van 
dezen man verlicht, om zichzelven als een verloren zon
daar en Christus als den Verlosser te erkennen. Zijn hart 
was nu voor Jezus ontsloten, en zijne geheele ziel met 
gedachten aan den heiligen Lijder naast hem vervuld. 

In den moordenaar hebben wij een waar en treffend 
voorbeeld van het werk der genade Gods in ons; en in 
den persoon van Jezus aanschouwen wij het groote werk 
der genade Gods voor ons. Doch hoewel deze waarheden 
naast elkander aanschouwd worden, zijn zij evenwel geheel 
van elkander onderscheiden. En evenwel zijn zij onafschei-
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delijk met elkander verbonden. Het werk der genade in 
het hart eens zondaars is gegrond op het werk van Chris
tus voor den zondaar. Het is de Heilige Geest, die aan de 
ziel de heerlijkheid van den persoon en de volkomenheid van 
het werk van Christus openbaart. De bekeering van den 
armen moordenaar is een bewonderenswaardig voorbeeld 
van deze waarheid. Even vóórdat de verandering had plaats 
gevonden, legt Hij een krachtig getuigenis voor Jezus af, 
veroordeelt zichzelven en zijn lotgenoot, en beschuldigt 
de gansche wereld van leugen. «Deze heeft niets onbe
hoorlijks gedaan." Het is evenwel zeer opmerkelijk, dat, 
hoewel hij zulk een heerlijk getuigenis van den zonde-
loozen Lijder en van zichzeïven, als den voornaamsten 
der zondaren, aflegt, hij niet om vergeving van zonden 
bidt. Doch hoe zouden wij dit ook kunnen verwachten? 
De volheid en heerlijkheid van Christus' persoon hield 
zijne aandacht geheel bezig. Voor Christus en voor niets 
anders had hij een oog. Het is duidelijk, dat zijn geweten 
ontwaakt en oprecht was. «Vreest gij ook God niet," 
roept hij zijnen onboetvaardigen lotgenoot toe, »daar gij 
in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk: 
want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan 
hebben; maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.'' Hij 
bad slechts één gedachte, slechts één wensch, namelijk, 
dat zijn deel met Christus mocht zijn. 

O, welk een tooneel vertoont Golgotha op dat oogen-
blik voor onze oogen! De hoofdscheêl-plaats is opge
vuld met menschen van allerlei soort. De wereld is 
er vertegenwoordigd, en wordt door hare oversten 
aangezet den stervenden Heiland te smaden en te las
teren. Bij het begin van dit ontzettende tooneel stem
men de beide moordenaars in met degenen, die Jezus 
bespotten. Doch één van hen wordt bekeerd — één hart 
wordt gebroken — één is er nu , die voor Jezus tra
nen stort. Hij getuigt van Hem, en zoekt zijnen zegen. 
Welk een lafenis voor het lijdende hart van Jezus! De 
hemel had deze lafenis gezonden. De herinnering aan het 
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»paradijs" wijst den door God verlaten Lijder op de plaats, 
waar Hij weldra zijn zal. Christus heeft de plaats, die Hem 
toekomt, in het hart van dezen nieuw bekeerde ingeno
men. Alles moet deze ten beste dienen. De vreeze Gods, 
als het beginsel der wijsheid, is voor zijne oogen. Het 
licht Gods schijnt in zijne ziel. Alles wordt nu in een 
geheel ander licht gezien. De zonde, de heiligheid, de ge
rechtigheid, God, hijzelf, Christus, zijn medeschuldige — 
dit alles wordt in een licht gezien, hetwelk de dingen 
vertoont juist zooals zij zijn. Maar de lijdende, stervende 
Heiland aan zijne zijde is het ééne groote voorwerp, waar
op zijn oog onafgebroken gevestigd is. En — o heerlijk 
geloof! — hij werpt zich aan het hart van Jezus. »Heer, 
gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult geko
men zijn." — Hoewel gekweld door al de smarten des 
kruises, denkt hij toch niet aan zichzelven; hoewel hij 
door het geloof in Jezus den Heer erkent, bidt hij 
toch niet om vermindering van zijn lichamelijk lijden. 
Hij bidt den Heer alleen, zich zijner te gedenken in zijn 
koninkrijk. O, welk een heilige afzondering van het eigen-
ik, van de zonde, van het lijden, ja van alles, behalve van 
Jezus, het Hoofd des toekomenden koninkrijks! 

Uit de bede van den stervenden moordenaar blijkt dui
delijk, dat hij geloofde, dat de Heer in macht en heerlijk
heid zal wederkomen. Dit is daarom zoo opmerkelijk, om
dat aan den gekruisten Jezus niet het geringste spoor van 
macht of heerlijkheid te zien was. Doch het geloof ziet, 
zooals God ziet. De discipelen hadden Jezus verlaten en 
verloochend; maar de arme moordenaar erkent Hem. Hij 
geloofde, dat zijn rijk, hetwelk een voorwerp van spot 
en verachting geweest was, eenmaal komen zou, hoewel 
juist op dat oogenblik de koning verworpen werd en ster
vende tusschen twee misdadigers hing. Hoe bewonderens
waardig is het geloof! Deze man was door God onderwezen; 
en dat heldert alles op. In weinige oogenblikken was hij 
veel verder in de kennis der waarheid gekomen dan de 
apostelen van Jezus. Hij geloofde, dat Jezus zou opstaan 
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en in volle, koninklijke heerlijkheid zou wederkomen. 
In het antwoord van den Heer wordt zijn geloof ten 

Volle gerechtvaardigd. Hij had zich aan het hart des Hei-
lands geworpen; en de hulpbronnen van dit hart werden 
hem voor eeuwig geopend. De Heer openbaart zich aan 
den stervenden heilige niet alleen als Koning. Jezus is een 
Koning, maar Hij is nog meer. Hij is een Heiland; Hij 
is Jezus, de Verlosser. «Heden zult gij met mij in het 
paradijs zijn." Heerlijk getuigenis in het oor van een ster
bende heilige! Welk een genade voor den voornaamste 
$er zondaren! Gij behoeft niet te wachten tot het oogen-
tóik, waarop de heerlijkheid van den Koning geopenbaard 
tsl worden, en aller oog Mij zien zal; neen! «heden'' 
en o met mij" zult gij in het paradijs zijn — dat waren de 
genadige woorden van den Heere Jezus. Het was een 
«ogenblikkelijk heil. En van dit schandlijk kruis steeg hij 
émhoog in een veel heiliger en gelukkiger paradijs, dan 
dat, waaruit onze eerste ouders door hunne overtreding 
verjaagd werden. 

»Maar"—zou men kunnen vragen — »is dan de ziel 
:bij iedere bekeering zoo onmiddellijk bereid gemaakt voor 
den hemel, als dit bij den boet vaardigen moordenaar aan 
hët kruis het geval was?" Voorzeker, Ongetwijfeld. De 
toestand van den geloovige in Christus en zijn recht op 
den hemel zijn van het eerste oogenblik af dezelfden. Zijne 
ervaringen mogen ver beneden zijnen toestand in Christus 
zijn; hij moge niet altijd in staat zijn, zijn recht op den 
hemel helder te zien; doch niettegenstaande dit, zijn zij 
altijd dezelfden. »Wie den Zoon heeft, heeft het leven." 
Ieder geloovige heeft Christus; en iets hoogers bestaat 
er niet. In de prediking van het evangelie wordt de zondaar 
uitgenoodigd, juist zooals hij is tot Christus te komen. Hij 
wordt, welke ook zijn gemoedstoestand, welke ook de 
geschiedenis van zijn vroeger leven moge zijn, uitgenoo
digd, waar en wie hij is, het getuigenis Gods omtrent 
zijnen geliefden Zoon te gelooven — door het geloof op 
Christus te zien — met een oprecht hart tot Hem te ko-
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men, die gezegd heeft: » Wie tot mij komt, zal ik geenszins 
uitwerpen." Allen die komen, worden opgenomen; nie
mand wordt afgewezen. Het evangelie zegt geen enkel 
woord, alsof de zondaar, om geschikt te zijn door den Heer 
te worden aangenomen, iets doen, iets gevoelen o? iets zijn 
moet. De zondaar wordt als verloren beschouwd. Iets gerin-
gers bestaat er niet. In dezen schrikkelij ken toestand wordt 
hij uitgenoodigd, aangespoord, ja , dringend gesmeekt, op 
Jezus te zien om behouden te worden. »Wendt u naar Mij 
toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben 
God, en niemand meer."—De zondaar vindt behoudenis, 
niet omdat hij, of »mdat hij op Jezus ziet, maar terwijl hij op 
Hem ziet. Was het de eerste, tweede of derde blik op de 
koperen slang, waardoor de stervende Israëliet nieuw leven 
ontving? Wij weten allen, dat het de eerste blik was. 
Indien hij slechts opzag, dan leefde hij. En evenzoo is 
het met den verloren zondaar. Indien hij geloovig op 
Jezus ziet, dan is hij behouden. En laten wij wel beden
ken, dat hetgeen hij ontvangt, »het heil Gods" is, 't welk 
elke zegening in zich sluit. Reeds hier begint de geloovige 
zijne eeuwigheid met den gezegenden Zoon van God, algaat hij 
niet op denzelfden dag in het paradijs. Hij moge zijne 
hooge roeping uit het oog verliezen en daden doen, welke 
met het nieuwe leven en met Hem, die de bron van dat 
leven is, in tegenspraak zijn; desniettegenstaande blijft 
dat leven onveranderlijk hetzelfde. Christus is het leven 
van den geloovige; en het leven van Christus kan nooit 
aangetast worden. Dit alles is waar van het oogenblik af, 
dat de zondaar het getuigenis van God omtrent Jezus 
gelooft. De geloovige zelf moge het betwijfelen; «maar 
het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid: en dit is het 
woord, dat onder u verkondigd is." (1 Petr. 1 : 25.) 

De boetvaardige moordenaar aan het kruis levert ons 
een treffend bewijs van deze heerlijke waarheden. Wat was 
hij? Was hij een zedelijk man? Keen. Een godsdienstig 
man? Neen. Wat dan? Voor zooveel wij weten, was hij 
een moordenaar, en onderging hij de laatste straf voor 
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zijne misdaad Toch zag hij, door het geloof daartoe be
kwaam gemaakt, op Jezus, terwijl hij riep: «Heer, ge
denk mijner!" — en vond redding aan het vloekhout. Zijn 
brekend oog ontmoette een blik van volmaakte liefde; en 
'zijn hart vond de verzekering van een tegenwoordig heil. 
Vóór zijne bekeering had hij niets goeds gedaan ; en zeker 
had hij later geen gelegenheid daartoe. Hij kon vóór zijnen 
dood niet gedoopt worden, noch deelnemen aan de tafel 
des Heeren. Hij was aan het kruis genageld. Voor zoo
veel "wij weten, ging hij van de aarde naar den hemel, 
zonder zich op één goede daad te kunnen beroemen. En 
evenwel was hij van het oogenblik af, dat hij in Jezus 
geloofde, toebereid, Hem in het paradijs te kunnen ont
moeten. Zóó handelt de wonderbare genade Gods met 
ieder arm, verloren zondaar, die in Jezus gelooft. Ge
prezen zij zijn naam! Buiten Jezus hebben wij niets 
noodig; wij hebben alles in Hem; wij bezitten Hem van 
het oogenblik af, dat wij beginnen te gelooven. Indien de 
moordenaar nog honderd jaar na zijne bekeering zou geleefd 
hebben, en een overvloed van goede werken zou hebben 
kunnen aanwijzen , dan zou hij zeker als belooning daarvoor 
een schitterender kroon ontvangen hebben, maar nooit zou 
hij bekwamer geworden zijn, het reine licht, van het para
dijs Gods in den hemel te aanschouwen. 

Ten slotte wensch ik te vragen: Is ook mijn lezer alzoo 
voorbereid, het aardsche tooneel ieder oogenblik te verlaten 
en omhoog te stijgen in het volle licht van Gods tegenwoordig
heid in den hemel ? Wanneer de Heere Jezus nu op het punt 
stond te komen, of wanneer, gelijk in het geval met den moor
denaar, het oog begon te breken, en de polslag des harten begon 
stil te staan, zou dan de ure der scheiding een gelukkige of een 
troostelooze zijn? Die vraag is ernstig en gewichtig. Het is een 
vraag, welke eenmaal, vroeg of laat, voor onze ziel moet 
treden. In zulk een oogenblik is een bloote belijdenis minder 
dan niets. Het is niets dan zelfbedrog en een bewijs onzer 
huichelarij. Christus zelf en Christus alleen maakt den zon
daar bereid voor het paradijs Gods. De arme moordenaar 
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bezat niets anders; en niets anders had hij noodig. 
Weet dan, waarde lezer, dat in ons volstrekt niets goeds 

woont, en dat, wanneer wij niet in het kleed van een 
ander voor God verschijnen, onze plaats voor altijd in de 
buitenste duisternis zal zijn. Zoo wij niet in de volheid 
van Christus voor God staan, dan hebben wij alles ver
loren; wij hebben den hemel, Christus, onze ziel, ja, alles 
verloren, en dat voor eeuwig. Daarom zeg mij: Is Jezus 
de uwe — de uwe door het geloof? Is er nog eenige on
zekerheid omtrent deze vraag in uw hart? O, toef dan 
niet, rust niet, slaap niet, totdat gij ten volle verzekerd 
zijt door het geloof in het bloed des Lams, hetwelk 
reinigt van alle zonde. Hebt gij uzelven erkend en ver
oordeeld als een verdoemenswaardig zondaar? Gelooft 
gij het getuigenis van God omtrent den persoon en het 
werk van Christus? Zoo j a , dan zijt gij behouden. 
Christus zelf is dan uw eigendom. Hij gaf voor u zijn 
leven over, en Hij is dan het volmaakte rustpunt uwer ziel. 
»Geloof alleenlijk," en Hij zal voor eeuwigen altoos uwe 
kroon, uwe vreugde en uwe heerlijkheid zijn. «Want alzoo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God 
heeft zijnen Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij 
de wereld veroordeelen zou, maar opdat de wereld door 
hem zou behouden worden." (Joh. 3 : 1 6 , 17 ) 

De werkzaamheid des geloofs. 
Bij het lezen van Psalm 132 werd mijne aandacht bij

zonder gevestigd op de voorwerpen, waarmede Davids ge
loof zich bezig hield, en op de omstandigheden, waarin hij 
dit deed. 

Het eerste vers zegt ons, in welken toestand David 
zich bevond. » 0 , Heer!" zegt hij «gedenk aan David, 
aan al zijn lijden." Hij was dus in lijden. — Wanneer 
iemand zich iu gunstige omstandigheden bevindt, is het 
niet moeielijk zich bezig te houden met degenen, die in 
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gebrek en ellende zijn; doch dit was niet het geval met 
David, toen hij dezen psalm maakte; hij was in lijden. 
Pet was ook niet in een oogenblik van beproeving, zooals 
iedereen ze kent, want de uitdrukking »al zijn lijden" schijnt 
pan bijzondere en zware beproevingen te getuigen.'' Welnu, 
het is in die moeielijke omstandigheden, geliefde broeders! 
dat de Heilige Geest ons David voorstelt, als geheel ver
guld met de gedachte aan de ark en aan de rust, die hij 
den Heere te midden van zijn volk wilde bereiden. Deze 
sport van werkzaamheid heeft niets gemeen met de koorts-
jachtige opgewondenheid van den menschelijken geest; het 
was de werkzaamheid des geloofs bij een man, die, niettegen
staande al zijne misslagen, in zijn hart het gevoel bewaarde 
van de genade Gods, waarvan hij het voorwerp was. 

Uit dit oogpunt beschouwd, behelst deze psalm een ern
stige les voor ons. Houden wij ons, evenals David, onder 
de moeieiijkheden van het aardsche leven met de dingen 
Gods bezig? Schijnt het ons, integendeel, niet dikwijls 
natuurlijk, j a , zelfs geoorloofd toe, ons met de moeielijke 
omstandigheden, waarin wij ons bevinden, of met het eigen-
ik bezig te houden? Zou het geen onverschilligheid, geen 
zorgeloosheid zijn, indien wij anders handelden? De na
tuurlijke mensch moge zóó spreken en daarnaar handelen, 
maar met het kind Gods moet het niet alzoo zijn. De we-
reMling denkt en handelt naar zijn eigen ongeloof; hij 
heeft geenszins het bewustzijn, dat de uitreddingen van 
den Heer komen; ook ziet men hem in de moeieiijkheden 
en smarten des levens tevergeefs pogingen aanwenden, 
zich van den last, welke hem drukt, te ontslaan. David 
wenschte ongetwijfeld ook van zijn lijden verlost te wor
den, doch wanneer hij aan zichzelven denkt, is het om 
den Heer te zeggen, dat Hij gedenken mocht aan den 
toestand, waarin hij zich bevond. Welk een overeenstemming 
tusschen zulk een gedrag en de onderwijzing des Geestes: 
«Wentel uwen weg op den Heer en vertrouw op Hem, 
Hij zal het maken." De Heer kende de moeieiijkheden 
van zijnen dienstknecht; Hij kende ze geheel en al. Dit 
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gevoel vervulde het hart van den Psalmist, want hij zegt 
niets anders dan: »o, Heer! gedenk." Is het niet heerlijk, 
dat die twee woorden voldoende waren om de teedere 
zorg, die God voor de zijnen heeft, op te wekken? Het 
is, als wilde hij zeggen: »Zie, dien gij lief hebt, is in 
lijden." Kon de Heer onverschillig zijn voor het lijden 
van zijnen dienstknecht? Neen, gewis niet; want het was 
zijn voornemen hem te verlossen. David twijfelde er geen 
oogenblïk aan; hij wist, wel is waar, den tijd niet, wan
neer God handelen zou, maar zijn vertrouwen was op Hem. 
Ook blijft hij niet lang bij de omstandigheden stilstaan, 
maar gelijk aan de mannen des geloofs, die het water met 
hunne tong lekten (Eicht. 7), ging de zaak des Heeren 
bij hem vóór alles. Het »o, Heer! gedenk," is als het ge-
klank der trompetten, hetwelk den Heer indachtig moest 
maken, dat zijn volk verlossing behoefde. (Num 10 : 9.) 
En God wordt niet moede te verlossen; Hij antwoordt 
gaarne op het gebed des geloofs; zelfs doet Hij boven bid
den en denken. Vergelijk vs. 8 met vs. 14, 15, vs. 9 met 
vs. 16, vs. 10 met vs. 17, 18, waar het schoone antwoord 
van Jehova op Davids vragen en beden gegeven wordt. 
Indien wij dus onze moeielijkheden met vertrouwen den 
Heer kunnen opdragen, dan zullen wij met geduld zijn 
antwoord afwachten. 

Er is, ik herhaal het, een ernstige les voor ons in deze 
wijze van doen van David, of liever in de uitdrukking 
van zijn geloof; want behalve de kalmte en het rustige 
vertrouwen zijns harten, zien wij David vol ijver, niet 
om zichzelven te verlossen, maar om een plaats der ruste 
voor den Heer te bereiden. De Heer ziet gaarne, dat 
onze harten te midden van al onze beproevingen met Hem 
bezig zijn, alsof Hij noodig heeft, dat wij iets voor Hem 
doen! Is dit voor schepselen, zooals wij zijn, niet onuit
sprekelijk heerlijk? Waarom is het dan gewoonlijk zoo ge
heel anders? Gebeurt het niet dikwijls, dat de moeielijk
heden en bezwaren des levens ons gansche hart innemen, 
zqodat er geen plaats overblijft voor iets anders; en dat die 
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moeielijkheden, in plaats van een gelegenheid te zijn, 
waarin on*s geloof openbaar wordt, aanleiding geven tot 
murmureering, moedeloosheid en ongeloof? De wereld ziet 
ons dikwijls niet rustig, niet vertrouwende op God, Wiens 
liefde en macht wij toch kennen. Welk een onderscheid is 
er tusschen David en die ongeloovige, onrustige zielen, die 
steeds bekommerd zijn over de uitkomst van deze of gene moeie-
1 ij kheid! Hoe zwaar ook beproefd, hij denkt niet aan zichzelvens 
hij denkt aan God en zijne verheerlijking. Welk een schoon 
getuigenis zou het voor de wereld zijn, indien alle geloovigen 
evenzoo handelden! Het vertrouwen, hetwelk de Heer 
Jezus in zijnen Vader had, was voor iedereen openbaar. 
Het werd wel bespot (Matth. 27 : 43), maar het was toch 
gegeven, en het strekte ter heerlijkheid Gods. Zoo moet 
ook ons getuigenis zijn. Ons in alles aan God toevertrou
wende, zullen wij den tijd hebben, ons bezig te houden 
met de dingen des Heeren. In plaats van enkel een hart 
te hebbén voor hetgeen onszelven aangaat, zullen wij ons 
met vreugde bezighouden met anderen, hetzij met de we
reld, om haar het evangelie te brengen, hetzij om den 
Heer in de zijnen te dienen; want «hetgeen gij aan deze 
mijne minste broederen gedaan hebt, dat hebt gij Mij ge
daan." Het is dus tot ons nadeel, indien onze natuurlijke 
eigenliefde, of ons gebrek aan geloof ons' berooft van het 
geluk, hetwelk gevonden wordt in de werkzaamheid des 
geloofs. Onze eigen moeielijkheden mogen wij op den 
Heer werpen; Hij zorgt voor ons. 

Men heeft ons dikwijls den Heer voorgesteld, vergetende 
spijs te nemen, terwijl hij zich bezig hield met de Sama-
ritaansche vrouw. Anderen hebben naar zijn voorbeeld in 
dezelfde liefde gewandeld. Paulus is ons daarvan een tref
fend voorbeeld. In 2 Kor 11 : 26—28 lezen wij: »in het 
reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren 
van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in geva
ren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren 
m de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder 
de valsche broeders; in arbeid en moeite, in vasten me-
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nigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen, die 
van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de 
gemeenten." Elders lezen wij: «Want ik wil, dat gij weet, 
hoe grooten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die 
te Laodicea zijn, en zoo velen als er mijn aangezicht in het 
vleesch niet hebben gezien." (Kol. 2 ; 1—3) De apostel 
Petrus zegt:»Daarom zal ik niet verzuimen, u altijd daarvan 
te vermanen, en ik zal ook naarstigheid doen bij alle ge
legenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedach
tenis moogt hebben." (2 Petr. 1 : 12—15.) 

Dat is de werkzaamheid des geloofs. Die werkzaamheid 
kan ook de uwe zijn; het komt er maar op aan, op God 
te vertrouwen, wat uzelven aangaat. Indien gij rustig zijt 
met betrekking tot uw eigen weg en lot, dan kan het 
geloof zich met de nooden en behoeften van anderen 
bezighouden. En het geloof handelt altijd, evenals bij 
David, uit vrije beweging; want het is niet de wet, 
maar de liefde, die tot werken aanspoort. Zij weet, wat 
den Heere welbehagelijk is. Is er niet een zekere koud
heid in dat christendom, hetwelk altijd op aansporing 
en aanvragen van buiten wacht? Niet dat ik dit wil ver-
oordeelen; maar zou het niet beter zijn, indien het on-
noodig was? Indien er, bijvoorbeeld, genoeg werkzaam
heid der liefde bestond om de behoeften, welke zich voor
doen, te vervullen en ui t eigen beweging te gemoet te 
komen, zouden wij dan niet gelukkiger zijn? Is het niet 
een veel grootere vreugde, te ondervinden, dat God ons 
gebruikt heeft tot zijn werktuig om zijn doel te berei
ken, hetwelk Jater onverwacht tot onze kennis komt, 
dan aan een aanvraag van buiten te beantwoorden en 
op die wijze in de behoeften te voorzien? De vrees zich 
te vergissen, doet dikwijls het laatste verkiezen; maar 
indien wij ons dicht bij God houden, zal Hij ons dan 
ook niet in dezen veilig leiden? De Heer houde ons 
steeds in afhankelijkheid van Hem, opdat wij altijd mo
gen kunnen zeggen: «Spreek, Heer! uw knecht hoort." 
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Één lichaam en één Geest. 

Het is de wil van God, dat zijne Gemeente één zij, 
niet slechts in den Geest, maar ook in een uiterlijken 
vorm, ten einde één lichaam in elke plaats, en één lichaam 
over' de gansche aarde te openbaren. (Joh. 11 : 52; 17 s 
20, 21; Hand. 2 : 11; Rom. 12; 1 Kor. 1 : 10, 12; Efez. 
2 : 4; 1 Tim. 3 : 15.) Dit zal volmaakt vervuld worden 
bij de wederkomst van Christus. (Joh. 17 : 22, 23 ; Efez. 
5*: 27; Hebr. 12 : 2 3 ; Openb. 19 : 7; 21 : 9—27.) Intus-
schen is het een verplichting voor alle geloovigen, om 
deze heilige en zichtbare éénheid te bevorderen, en alles 
uit den weg te nemen, wat haar kan verhinderen. Wij 
mogen zwak zijn in het beantwoorden aan onze verant
woordelijkheid als lichaam, gelijk wij het zijn in het 
vervullen van onze persoonlijke roeping tot heiligmaking; 
doch niettegenstaande dit, blijft onze roeping in beide op-1 

zichten en in weerwil van alle moeielijkheden duidelijk, 
dringend en onvermijdelijk. 

Doch dit wordt door de massa der christenen geenszins 
als i een heilig, onherroepelijk punt van leer en praktijk 
staande gehouden. De roomsch katholieken erkennen de 
éénheid, maar op een geheel vleeschelijke wijze. De protes-
tantsche nationale kerkgenootschappen hebben zich het 
recht aangematigd, om zich in haar beheer, formulieren, 
plechtigheden, enz. te schikken naar den wil harer over
heden; en vandaar dat hunne inrichting verschilt naar het 
land en den tijd, waarin die kerkgenootschappen bestaan. 
De andere partijen hebben zich over het algemeen gevormd, 
of naar het eigen bedacht plan van een of ander invloed
rijk persoon, zonder dat bij de oprichters zelven het denk
beeld van de vorming eener gemeente bestond; of ook vol
gens een eenzijdige opvatting van waarheden der Schrift, 
waardoor men de geloovigen scheidt, in plaats van ze te ver
eenigen. De voornaamste dwaling der staatskerken is het on
beperkt openen van de deur, om, als beginsel, een geheele bevol-
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king tot de meest plechtige handelingen der eeredienst en der 
christelijke gemeenschapsoefening toe te laten, zonder voor
af naar een levend geloof onderzoek te doen. Die der afge
scheiden gemeenten bestaat in het sektarisch sluiten van de 
deur voor ware christenen, die het schibboleth der partij niet 
kunnen uitspreken; vandaar dat vele broederen worden 
uitgesloten. In één woord, de eigenaardige verkeerdheid 
der laatsten is, dat zij niet als christenen behandelen velen, 
die als de zoodanigen bekend staan; terwijl de kenmerkende 
verkeerdheid der eerstgenoemden is, dat zij juist wél als 
christenen behandelen velen, die bekend zijn zulks geens
zins te zijn. Het eene systeem maakt de grensscheiding 
breeder, het andere enger dan Gods maatstaf is. In elk 
geval, wordt het juiste, bijbelsche denkbeeld van de Ge
meente in de praktijk veronachtzaamd. Terwijl dezen daad
werkelijk beweren, dat zij niet éên lichaam is, maar vele, 
loochenen genen, dat zij het lichaam van Christus is. God 
nu wil, dat zijne kinderen niet gescheiden zijn, maar dat 
zij zich te zamen in den naam van Jezus vereenigen. Dit 
wordt echter klaarblijkelijk ter zijde gesteld, wanneer gij 
eenigen afscheidt, die vereenigd behoorden te zijn (dat wil 
zeggen, allen die men op goede gronden voor ware chris
tenen kan houden), of wanneer gij u als broeders in Chris
tus vereenigd met dezulken, van wien men behoorde ge
scheiden te zijn, (namelijk, van hen, die kennelijk nog 
voor deze wereld leven, of die, zoo zij al Christus belij
den, Hem door verkeerde leeringen of booze handelingen 
verloochenen.) 

Hierop zal mogelijk iemand mij antwoorden, dat hoewel 
dit buiten eenigen twijfel de regeling was van den Heiligen 
Geest in de eerste dagen der Gemeente, de tijden en ge
legenheden thans veranderd zijn. Gaven van gezondmakings 
wonderen, verscheidenheid van talen bestaan nu niet meer 
gelijk weleer. Dit laatste stem ik gereedelijk toe; maar ik 
vraag tevens, is er nu geen lichaam, als de Gemeente op aarde? 
Zoo het er is, dan is de Geest Gods zelf persoonlijk op 
aarde, even waarachtig, hoewel niet zoo openbaar als in 
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den beginne; want Hij is de scheppende bewerker en leids
man der kerk. Hij was het, die Joden en Heidenen tot één 
lichaam doopte. Hij was het, die bij hen sou blijven, tot 
in der eeuwigheid. De Gemeente nam met de uitstorting 
des Heiligen Geestes een aanvang (zie Hand. 1 : 3 en 
1 Kor. 12 : 13); want ik spreek niet van Gods verborgen 
raadsbesluit. Er waren, gelijk wij weten, vóór dien tijd 
geloovigen op aarde; doch hoewel dezen door den Geest 
levend gemaakt waren, zoo waren zij niet met Hem gedoopt; 
Hij woonde niet in hen, gelijk Hij in de heiligen na het 
Pinksterfeest woonde. Dit was het onschatbare voorrecht, 
waarvoor het nuttig was, dat Christus weg ging: »Want 
indien ik niet weg ga, zoo zal de Trooster tot u niet ko
men; maar indien ik heen ga, zoo zal ik hem tot u zen
den." (Joh. 16 : 7.) Dit kon niet geschieden, vóór dat 
Jezus verheerlijkt was. (Joh. 7 : 39.) Doch van den hemel 
gezonden, zou de Geest der waarheid in hen zijn, en bij 
hen blijven tot in der eeuwigheid- »En ik zal den Vader 
bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat 
Hij bij u blijve in der eeuwigheid; den Geest der waar
heid, welken de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
hem niet en kent hem niet; maar gij kent hem, want Hij 
blijft bij ulieden, en zal in u zijn." (Joh. 14 : 16, 17.) 
Oe erkenning van den Heiligen Geest als plaatsvervanger 
van Christus, als de werkelijk tegenwoordige, eenige en 
voldoende oppermacht in de Gemeente, gedurende de af
wezigheid van onzen Heer, is derhalve onze bijzondere 
verantwoordelijkheid; en behoorde steeds een hoofdtrek in 
ons getuigenis als leden van Christus' lichaam te zijn. 

Deze hoofdwaarheid van de tegenwoordigheid des Hei
ligen Geestes in en met de Gemeente, heeft deze twee 
hoogst belangrijke gevolgen: 

1. Het is niet door den doop, hetzij van kinderen of 
volwassenen, het is niet door het aannemen van het een 
of ander artikel des geloofs, maar het is, vdoor êên Geest" 
den Heiligen Geest Gods, dat «wij allen,''' dat is alle 
geloovigen, ntot één lichaam zijn gedoopt," (1 Kor. 12 : 13.) 

2* 
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De doop met den Heiligen Geest is, met eerbied gespro
ken, de hoogste bevoegdheid, die God kan schenken om 
een lid van dit ééne lichaam, het lichaam van Christus, 
te worden. Doch dit is het voorrecht van alle ware christe
nen. Alleen het beginsel, dat alle christenen, en enkel chris
tenen toelaat, kan het geloof bevredigen, omdat dit alleen 
den Geest Gods voldoet. Wanneer er sprake is »van enkel 
christenen," dan wordt hiermede gemeend, in zoover 
mensehen, door het Woord en den Geest Gods geleid, 
zulks kunnen onderscheiden. Zijn zij schijnheilig, dan zul
len zij op Gods tijd openbaar worden. 

2. Nadat de Apostel betoogd heeft, dat het belijden van 
Jezus Christus als Heer, door den Heiligen Geest (1 Kor. 
12 : 3), de grond van alle dingen hier is, toont hij aan, 
dat er verscheidenheid van bedieningen is, doch dezelfde 
Heer, en verscheidenheid van werkingen, maar dezelfde 
God, die alles in allen werkt. Vervolgens treedt hij van 
vers 7—11 in de bijzonderheden dezer openbaringen des 
Geestes. Zij zijn aan een iegelijk gegeven ten algemeenen 
nutte, zoowel het woord der wijsheid, als het woord der 
kennis, enz. Het zijn verschillende openbaringen, «doch 
deze dingen allen werkt één en dezelfde Geest, deelende aan 
een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil." En hoe
wel wij ten volle erkennen, dat eenige of vele dezer uitwen
dige gaven niet meer aanwezig zijn, zoo moet men bier-
uit in geenen deele de gevolgtrekking maken, dat de 
Heilige Geest niet meer op aarde woont. En als Hij blijft, 
zou Hij dan van zijn ambt afgezien hebben? Indien zelfs 
in deze dagen, waarin de hoogmoed tevergeefs het geestelijk 
verval zoekt te bemantelen, zonder het te kunnen looche
nen, de eene christen «het woord der wijsheid," en de 
ander »het woord der kennis," deelachtig is, is dat van 
den Geest Gods of van een anderen geest? «Want wie 
van de menschen weet hetgeen des menschen is, dan de 
geest des menschen, die in hem is? alzoo weet ook niemand 
hetgeen Gods is , dan de Geest Gods." (1 Kor 2 : 11.) Is 
het thans enkel menschelijke wijsheid, of bestaat er waar-
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lijk nog een onderwijs des Heiligen Geestes? Ik houd mij 
o\ertuigd, dat de christenen, die deze bladen lezen, nog 
irelooven, dat de macht werkelijk aanwezig is, om de 
wereld te evangeliseeren en de Gemeente op te bouwen. 
Is dit alzoo, vanwaar dan die macht? De natuurlijke mensch 
%3rstaat niets dan natuurlijke dingen, en kan de dingen 
van den Geest Gods noch ontvangen, noch mededeelen. 
Ware, geestelijke kracht is alleen van Hem. Wie van ons 
die gelooven, staat niet daar als getuige, dat deze kracht 
nog bestaat? — Wel is waar, verzwakt en verstompt, want, 
helaas! Hij die werkt, is bedroefd door al de zonde, al 
de verwarring en verwoesting, die rondom Hem heerscht; 
maar Hij woont nog hier, zijne kracht blijft aanwezig, en 
de weg, waarin Hij werkt, is, volgens de vroeger aange
haalde plaats, »deelende aan een iegelijk in het bijzonder, 
gelijkerwijs Hij wil." Klaarblijkelijk dus gebruikt Hij, wie 
Hij wil. Het is niet een door menschen afgezonderde 
kaste, die Hij als het nauwe en uitsluitende kanaal zijner 
zegeningen gebruikt. O, neen! de Heilige Geest doet geen 
afstand van zijne souvereiniteit. Het is daarom niet het 
goeddunken van een prediker, noch van een synode van 
predikanten, noch van een bijzondere gemeente, zelfs niet 
van de ware gemeente, en nog veel minder van een wereld-
sche macht;—het is de G e e s t van God. En Hij deelt 
nit, gelijkerwijs Hij wil. J a , Hij deelt uit aan een iegelijk, 
of ieder mensch in de Gemeente, niet deze of gene bijzon
dere gave, maar Hij deelt iets uit tot algemeen nut»naar 
hetgeen oorbaar i s" — »aan een iegelijk in het bijzonder, 
gelijkerwijs Hij wil." 

De orde en de handeling van de Gemeente, zooals die 
in de Heilige Schrift beschreven staat, hangt dus af van 
de tegenwoordigheid en de werking des Heiligen Geestes. 
Wordt Hem vrijheid om te werken vergund, dan werkt 
Hij in het geheele lichaam als zoodanig. Hiernaar zul
len wij dan ook zijn getuigenis geregeld zien, gelijk 
•sulks ten duidelijkste uit de Handelingen der aposte-
len en uit de zendbrieven blijkt, hetzij in de Gemeente, 
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dat is in het midden der geloovigen, hetzij daarbuiten. 
Vergelijk, wat het getuigenis betreft aan hen, die buiten 

de Gemeente waren Hand. 8 : 1 , 4; 11 : 20; 18 : 24—28 
en Fil. 1: 14. Het grootste deel der gemeente, door de 
vervolging, die na den dood van Stefanus plaats greep, 
verstrooid zijnde, ging overal het evangelie verkondigen. 
Onder deze stond Filippus vooraan, te Samaria en elders. 
Zegt men, dat hij openlijk aangesteld was, dan antwoor
den wij: voorzeker, maar om de tafelen te dienen en niet 
om het Woord Gods te prediken. Die bediening was in
gesteld, opdat de twaalf Apostelen, van de zorg dezer 
werkzaamheden ontheven, zich onverdeeld aan het gebed 
en de bediening des Woords zonden kunnen overgeven. 
Wanneer Filippus met kracht predikte, wanneer Stefanus 
met een onwederstaanbare wijsheid sprak, en wanneer beiden 
wonderen verrichtten, dan was dit niet uit kracht hunner 
aanstelling tot diakenen, daar deze eenvoudig betrekking 
had op de dagelijksche bediening. (Vergelijk Hand. 6 : 6 met 
4 : 35.) Voorts waren er onder deze verstrooiden, die zelfs 
tot Fenicië, Cyprus en Antiochië reisden, het Woord aan 
niemand anders dan aan de Joden verkondigende. En 
onder hen waren mannen uit Cyprus en Cyrene, die, 
toen zij te Antiochië kwamen, tot de Grieken spraken, 
predikende den Heere Jezus. Matigden deze broeders zich 
iets onbehoorlijks aan? Werden zij door de gemeente te 
Jeruzalem berispt, waar toch zoo menigeen gereed was 
te veroordeelen, wat eenigszins ongeregeld scheen? »En 
het gerucht van hen kwam tot de ooren der gemeente, 
die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat 
hij het land doorging tot Antiochië toe. Dewelke, daar 
gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd ver
blijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen 
des harten bij den Heer zouden blijven. Want hij was een 
goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; 
en er werd een groote schare den Heere toegevoegd." 
(Hand. 11:22—24.) Later «leerde Apollos, naarstiglijk 
de zaken des Heeren," en dit terwijl hij alleen wist van 
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den doop van Johannes. Beter onderricht zijnde door een 
o-eloovige en diens vrouw, die even ongeordend waren als 
bij-zelf, wordt hij spoedig gevonden werkzamer en meer 
o-eéerd dan ooit: «hij bracht veel toe aan degenen, die 
«•eloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden 
met grooten ernst in het openbaar, bewijzende door de 
Schriften, dat Jezus de Christus was." (Hand. 18 : 24—28.) 
— Evenzoo te Rome, het meerder deel der broederen, 
vertrouwen gekregen hebbende door de banden van Pau^ 
lus, durfden veel overvloediger het Woord onbevreesd spre
ken. Het is waar, dat sommiger bedoelingen niet zuiver 
waren; doch dit is een gevaar, dat door geen menscheliike 
beperkingen kan afgeweerd worden. Helaas! onzuiverder 
bedoelingen dan deze kwamen te voorschijn, toen de zoo
genaamde christelijke bediening tot een geregelde, aan
zienlijke en in sommige gevallen winstgevende betrekking 
verlaagd werd. In de apostolische dagen was het niet 
aldus; en toch waren er toen reeds, die Christus door nijd 
en twist predikten, gelijk anderen door goedwilligheid. — 
En stelt Paulus nu voor die zalige vrijheid aan banden 
te leggen, omdat zij toen door onreine gevoelens mis
bruikt werd? Niets van dien aard. «Nogtans," zegt 
hij, «wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een 
deksel, hetzij in der waarheid, gepredikt; en daarin 
verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden." (Fil. 
1:18.) Ik behoef geen meerdere teksten aan te halen, die 
wel minder rechtstreeks, doch niet minder duidelijk aan-
toonen, dat de goddelijke toetsteen tot het aannemen of 
verwerpen van dezulken, die zich voorgeven dienaars van 
Christus te zijn, de leer en niet de ordening is. Het blijkt 
duidelijk uit de aangehaalde bijbelplaatsen, dat die chris
tenen , welke gaven daartoe bezitten, ook de vrijheid heb
ben, om niet te zeggen gehouden zijn, het evangelie te 
verkondigen. Geen enkele tekst kan er bijgebracht worden, 
welke dit beginsel tegenspreekt, beperkt of wijzigt. De 
Schrift beveelt nimmer een menschelijke aanstelling als 
noodzakelijke voorwaarde van dit werk aan. Integen-
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deel toont ons de gelijkenis van de talenten in Matth. 25 het 
gevaar van op eenige andere bevoegdverklaring te wa.ch.ten, 
dan op het feit, dat de Heer aan de dienstknechten zijne 
goederen schenkt, waarmede zij geroepen zijn te hande
len. Aan de genadegave des Meesters te twijfelen — be
vreesd te zijn, omdat men de aanstelling mist van hen, 
die wanen tot het geven er van gerechtigd te zijn — zijn taj 

lent in de aarde te begraven, is te handelen gelijk de booze 
en luije dienstknecht. Want de Heer des oogstes, om een 
andere gelijkenis te bezigen, bezit] alléén het recht arbeiders 
nit te zenden. (Verg. Matth. 10 met Bom. 10.) In één woord, 
de vraag is niet, of alle christenen door God geroepen zijn 
het evangelie te prediken, maar of zij, die de gave er 
toe hebben, niet mogen prediken, tenzij zij door een men-
sohelijke aanstelling daartoe geroepen zijn. De Schrift be
slist, zooals wij zagen, dat zij het mogen doen. 

Wat nu het getuigenis aangaat in de Gemeente* zoo 
bewijst 1 Kor. 14 dnidelijk, dat de eenige beperking op 
de uitoefening der gaven onder de broeders deze was: 
»laat alle dingen geschieden tot stichting." Aan de vrou
wen werd bepaald verboden in de Gemeente te spreken. 
Overal elders waren zij verantwoordelijk elke gave, haar 
door den Heer geschonken, in onderwerping aan zijn 
Woord te gebruiken. Alzoo neemt Priscilla, evengoed 
als Aquila, Apollos tot zich, ten einde hem het Woord 
Gods bescheidenlijker uit te leggen. (Hand. 18 : 26.) En de 
vier dochters van Filippus profeteerden (Hand. 21:9); 
doch niet in de vergaderingen. De Geest verbood dit in 
1 Kor. 14:34, 35. Het werd de vrouw niet toegelaten 
te leeren, noch over den man te heerschen. (1 Tim. 2 :12.) 
Maar al de broeders, als één geheel, werden op de vol
gende wijze vermaand: «Jaagt de liefde na, en ijvert 
om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt prô -
fêteren." En natuurlijk moesten zij hunne gaven, naardat 
God er hen toe in staat stelde, uitoefenen, opdat »alle 
dingen eerlijk en met orde zouden geschieden.'' Daarom zegt 
Jakobus in hoofdst. 3 : 1 : » Zijt niet vele meesters (d. i, leer-

wa.ch.ten
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aars), mijne broeders!" — een vermaning, die bij de 
hedendaagsche kerkelijke inrichtingen even onnoodig is , 
als zij noodzakelijk en gepast was voor de omstandig
heden, waarin de geloovigen zieh toen bevonden; — een 
vermaning, die klaarblijkelijk in zich sluit, dat daar 
een vrije bediening bestond, die zeer licht door het 
vleesch kon misbruikt worden, doch die de Apostel, in 
plaats van op te heffen of te beperken, ten goede hunner 
zielen aanwendde, door op hunne bepaalde verantwoorde-
lijkhed jegens God aan te dringen. Aan den anderen kant 
wordt tot het gansche huisgezin Gods gezegd, «niet een 
iegelijken geest te gelooven, maar de geesten te beproeven, 
of zij uit God zijn, want vele valsche profeten zijn uitgegaan 
in de wereld," (1 Joh. 4.) Zelfs de »uitverkorens vrouw" 
(2 Joh. vs. 10.) wordt vermaand, «dat zoo er iemand tot 
haar kwam, die de leer van Christus niet bracht, zij hem niet 
moest ontvangen. Zij die hooren, zoowel als zij die onder
wijzen , moeten behoedzaam zijn. Verantwoordelijkheid blijft 
overal bestaan, niemand kan die ontgaan. 

In Rom. 12 vinden wij dezelfde zaak, doch uit een 
ander oogpunt beschouwd. »Want door de genade, die 
mij gegeven is , zeg ik een iegelijk die onder u is , dat 
hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; 
maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een 
iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk 
wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden allen 
niet dezelfde werking hebben; alzoo zijn wij velen één 
lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons 
gegeven is, zoo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie 
naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedie
nen; hetzij die leert, in het leeren; hetzij die vermaant, 
in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een 
voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, 
in blijmoedigheid.'' — Qp Gods bedeeling aan een iegelijk 
werd gezien en niet op een bloot menschelijke aanstelling 
van een of meer. Vandaar was er geloof noodig, en wordt 
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iedereen vermaand matig van zichzelven te denken, en 
te gebruiken hetgeen hem van God gegeven wordt, in 
plaats van op meer aanspraak te maken. Er is niet één lid, 
dat al de gaven in zich sluit, maar er zijn vele leden, geza
menlijk êén lichaam vormende, die verschillende gaven be
zitten en vermaand worden die gaven te gebruiken, niet en
kel door liefde, omdat zij elkanders leden zijn, maar om de 
genade, ons Van God geschonken. Zoo lezen wij in Efez. 4 : 

4—16: i) Êên lichaam is het, en één Geest," »maar aan elk 
een van ons is de genade gegeven, naar de mate der gave 
van Christus . . . . Uit welken het geheele lichaam, bekwa-
melijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door 
alle voegselen der toébrenging, naar de werMng van een iege
lijk deel in zijne maat, den wasdom des lichaams bekomt, 
tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.'' Kol. 2 : 19 beeft 
dezelfde s t rekk ing . . . . »Het Hoofd niet behoudende, uit 
hetwelk het geheele lichaam, door de samenvoegselen en 
samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast 
met goddelijken wasdom." Voorts maakt 1 Petr. 4 :10, 11 
het een bepaalde verplichting, dat «een iegelijk, gelijk hij 
gaven ontvangen heeft, ze alzoo bediene aan de anderen." 
Op die wijze alleen konden zij goede uitdeelers zijn der 
menigerlei genade Gods. »Indien iemand spreekt, die spreke 
als de woorden Gods; indien iemand dient die diene als 
uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen 
worde, door Jezus Christus, welken toekomt de heerlijk
heid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen." Kan er 
duidelijker aangetoond worden, dat bloot menschelijke kunde 
geen waarde bezit, terwijl het denkbeeld van mensche
lijke beperking ten eenenmale wordt buitengesloten ? Alles 
wat van God kwam, en niets anders, moest, zonder verdere 
bekrachtiging, worden ontvangen en gebruikt, opdat God 
in alle dingen, door Jezus Christus, mocht verheerlijkt 
worden. 

Uit deze Schriftuurplaatsen leeren wij tevens, dat de ga
ven van Boven tot zegen waren van het geheele lichaam van 
Christus; en dat niet de één voor deze en de ander voor gene 
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afdeeling der Gemeente bestemd was; maar allen vrij en open 
voor degansche Gemeente, en degansche Gemeente openvoor allen. 

Indien ik werkelijk een lid der Gemeente ben, zoo ben 
ik het naar Gods plan overal. Indien ik naar eenig deel 
der wereld ga, waar heiligen den naam van Jezns Christus, 
onzen Heer, aanroepen, dan ben ik lid dier gemeente * 
niet door eenige vergunning of vriendelijkheid, maar 
door de algemeene erkenning van den kant der geloovigen 
van het recht, dat mij door genade gegeven is. Gedoopt 
door den Geest, ben ik een lid van Christus' lichaam, 
waar ik ook zijn moge. In de apostolische dagen werd 
dit en geen ander lidmaatschap overal erkend. Er mochten 
verschillende inzichten zijn; de vermaning mocht noodig zijn: 
» daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar den
zelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen;" 
sommigen mochten moeskruiden eten en anderen vleesch; 
doch de Geest zeide en zegt: »neemt elkander aan, gelijk 
ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid 
Gods.'7 De heerlijkheid Gods nu wordt vereenzelvigd, niet 
met eenige, maar met al de leden van het lichaam van 
Christus. Werd derhalve het zwakste lid buitengesloten, 
tenzij in een geval van noodzakelijke schriftuurlijke tucht, 
dan zon in zooverre die heerlijkheid veracht of vergeten 
worden, en zij die zich aan zulk een uitsluiting schuldig 
maakten, moesten worden vermeden, als gevende oorzaak 
van ergernis en verdeeldheid in strijd met de leer. 

Gelijk de grond van lidmaatschap, zoo is ook de 
grond der bediening door Gods Geest. Is zij dit niet, 
dan beteekent zij niets, en behoort ook aldus behandeld 
te worden door allen, die God meer eeren dan de men-
schen. Is een christen een evangelist, dan is hij zulks 
overal, en niet enkel voor dit of dat distrikt, voor die ver-
eeniging of voor dat genootschap. Is hij een leeraar of een 
herder, of is hij beide, dan spreekt het van zelf, dat hij 
zijne gave gebruikt in de plaats van zijn verblijf. Maar 
hij is dan niet de leeraar, maar een leeraar; een leeraar 
in de Gemeente, en niet slechts van een gemeente. »Alzoo 
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zijn wij'! , schrijft de Apostel aan heiligen, die hij tot dus
verre niet gezien had, »velen één lichaam in Christus, 
maar elkeen zijn wij elkanders leden."t (Rom. 12 *. 5.) Hij 
spreekt niet van hetgeen in den hemel zon plaats hebben, 
maar van hetgeen werkelijk op aarde aanweaig was — de 
eenheid van Christus' lichaam hier beneden. »Hebbende 
nu verscheidene gaven", enz. Zoo ook in 1 Kor. 3 , waarin 
de Apostel handelt over de uitsluitende, en daarom vlee-
schelijke voorkeur aan den eenen dienaar van Christus 
boven den anderen gegeven, drukt hij de groote en ge
zegende waarheid uit , «hetzij Paulus, hetzij Apollos, 
hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood* 
hetzij tegenwoordige, hetzij toekomend© dingen, zij zijn 
allen uwe." Het was de sectarische geest ten opzichte 
van hen, die de bediening waarnamen, welke Paulus be
rispte. In 1 Kor. 12 : 18—28 geldt hetzelfde beginsel. 
»Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van 
dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren 
zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar 
nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En 
het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet van 
noode; of wederom het hoofd tot de voeten: ik heb u 
niet van noode. J a veeleer, de leden, die ons dunken de 
zwakste des lichaams te zijn, die zijn noodig; en die ons 
dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, den-
zelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsier
lijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze 
sierlijke hebben het niet van noode," maar Grod heeft 
het lichaam alzoo samengevoegd, gevende overvloediger 
eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; opdat geen 
tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander 
gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat één lid lijdt, 
zoo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheer
lijkt wordt, zoo verblijden zich al de leden mede. Eh 
gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het 
bijzonder. En God heeft er sommigen in de Gemeente ge
steld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten 
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derde leeraars, daarna krachten, daarna gaven der ge-
zondmakingen, behulpsels, regeeringen, menigerlei talen."—* 
»God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld" — niet 
ia één gemeente. Beschouwd als gemeenten, konden er 
slechts in enkelen apostelen zijn. In de gemeente van 
Korinthe, waaraan Paulus schreef, waren er geen. Leeraars 
staan duidelijk op dezelfde lijn -*- apostelen in de Gemeente, 
leeraars in de Gemeente. Evenzoo is het in Efez. 4 i 
11—16, hetzij apostelen of profeten, hetzij evangelisten, 
herders of leeraars, zij zijn allen van Christus gegeven, 
niet om alleen bij de een of andere partij dienst te doen, 
maar «tot de volmaking der heiligen, tot het werk der 
bediening, tot opbouwing des lickaams Dan Christus, tot 
dat wij al len zullen komen," enz. In vers 18 wordt ge
zegd, dat het is «het geheele lichaam bekwamelijk samen
gevoegd" — niet verbrokkeld in sekten — en samen Vastge^ 
maakt zijnde, door allevoegselen der toebrenging, naar de 
werking van een iegelijk deel in zijne maat," — een prak
tische zaak» niet bloot een theorie — een zaak voor de Ge
meente op aarde, en die volstrekt geen betrekking heeft op 
den hemel i want d&ar zullen wij soortgelijke bediening niet 
meer behoeven. In laatstgenoemden tekst ligt ook een onder
pand voor het geloof, om op de voortduring van de gaven "van 
Christus te mogen vertrouwen, totdat zijn lichaam opgebouwd 
zal zijn. En, voorwaarj Hij heeft nimmer gefaald gedurende 

de vele, vele jaren van verval, waarin zijne gaven ten 
naaste bij verstikt werden, door op de smartelijkste wijze 
misbruikt te worden! Want ik erken ten volle, dat er zelfs 
onder de geestelijkheid en leeken der roomsch katho
lieken gevonden zijn, die gaven van Gods genade bezaten, 
om zijn eigen volk op te bouwen en den naam van 
Christus onder zondaren te verkondigen; doch ik ontken te
vens, dat dit gaven van Christus waren uit kracht van eenige 
aanstelling of volmacht door priesters geschonken; even
als ik ontken, dat anderen uit gebrek aan dusdanige or
dening zijne gaven misten. Dezelfde aanmerking geldt in 
nog uitgebreider zin ten opzichte van het Protestantisme. 
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Gave God, dat de teedere liefde van Christus, daar Hij 
de Gemeente als zijn eigen vleesch bemint, ook een snaar 
in al zijne leden mocht aanroeren, opdat wij allen te zamen 
over onze algemeene zonde mochten treuren, en te zamen 
ons mochten verblijden, roemende de genade, die slechts 
te meer overvloedig is geweest! 

Er is evenwel een onderscheid op te merken, dat niet 
zonder nadeel kan vergeten worden. Kwam het lichaam 
als zoodanig bijeen, dan was de vergadering onder de 
leiding van den Heiligen Geest. Het ware een inbreuk 
maken geweest op het recht van Christus, indien eenig 
persoon, boe begaafd ook, de regeling er van in zijne eigen 
handen had willen nemen. De Gever is dtór, op Hem 
wordt gezien en niet enkel op zijne gaven. De orde van. 
zulk een vergadering is nauwkeurig in de Schrift opge-
teekend (1 Kor. 14.); «want gij kunt allen, de een na den 
anderen profeteren, opdat zij allen leeren, en allen getroost 
worden;" — «indien iemand meent een profeet te zijn, of 
geestelijk, die erkenne, dat hetgeen ik u schrijf, des Hee
ren geboden zijn. Maar zoo iemand onwetend is, die zij 
onwetend. Zoo dan, broeders! ijvert om te profeteren, en 
verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat alle 
dingen eerlijk en met orde geschieden."' 

De dienaar van Christus wordt door een gansch ander 
beginsel beheerscht in de uitoefening van welk talent ook, 
dat hem toevertrouwd is. Hij is aan Christus een onmid-
delijke en persoonlijke verantwoordelijkheid verschuldigd 
om er mede te handelen. Hij moge tot onbekeerden predi
ken, of Gods kinderen beter onderrichten, of beide doen, 
indien hij beide die gaven bezit, in elk geval is hij het 
aan zijn Meester verplicht, ongehinderd en niemand ver
hinderende, alles wat hij ontvangen heeft ten beste der 
zielen te gebruiken. Elk dienaar, hij moge een groote of 
kleine gave bezitten, heeft dezelfde vrijheid en dezelfde 
verantwoordelijkheid. Twee of meerderen mogen het goed 
vinden, zich tot het werk der bediening te vereenigen; 
doch herinneren wij ons, dat indien Paulus Silas verkoos, 
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'̂ der genade Gods aanbevolen zijnde, Barnabas Markus 
met zich nam, en dat wij niet lezen, of hij insgelijks 
,yan God gezegend werd tot het bevestigen der gemeen
ten. (Hand. 15 : 36—45.) 

Deze gaven behooren vooral onderscheiden te blijven 
van de plaatselijke ambten, zooals dat van de ouderlin
gen of presbyters der Schrift, die ook bisschoppen of 
opzieners genoemd worden. Deze ambten waren in een 
enkele gemeente, en werden verleend door een Apostel 
of een afgevaardigde, die een bepaalde en bijzondere vol
macht tot dat einde van een Apostel bezat. Zulk een af
gevaardigde was Tïtus. Doch nergens geeft de Schrift te 
verstaan, dat het gezag tot aanstelling van ouderlingen zou 
blijven bestaan. Wij zagen van de gaven van Christus, 
dat zij blijven zullen «totdat wij allen komen," enz.; 
maar nimmer worden zij in den Bijbel met plaatselijke 
ambten verward, alhoewel beide klaarblijkelijk in denzelf
den persoon aanwezig konden zijn. Wij weten, dat zulks 
het geval met Filippus was; hij toch was een van de 
zeven, en bovendien een evangelist. 

Het herderschap, om de zaak meer van naderbij te 
beschouwen, is een gave; (Efez. 4 : 11.) het ouderlingschap 
is een ambt; doch de gave van de kudde Gods te weiden, 
wel verre van onbestaanbaar te zijn met het ambt van 
ouderling of bisschop, was ontegenzeggelijk een der be
langrijkste hoedanigheden, die gezocht werden in hen, 
die dit voortreffelijke werk begeerden. Daarom vermaant 
Paulus in Hand. 20 : 28 de ouderlingen uit Efeze, om »op 
zichzelven acht te geven en op de geheele kudde, over 
welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de 
Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door 
Zijn eigen bloed." — » Weidt de kudde Gods, die onder uis," 
zegt een ander Apostel, »hebbende opzicht daarover, niet uit 
bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar 
met een vol vaardig gemoed; noch als heerschappij voe
rende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden 
der kudde geworden zijnde." (1 Petr. 5 : 2 , 3.) In den 
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eetsten zendbrief aan Timotheüs vinden wij de bekwaam
heid om te leeren en voor de Gemeente Gods zorg tei 
dragen onder andere vereischten tot het ouderling-' 
schap genoemd. (1 Tim. 3.) Titus ontving het bevel 
dezulken aan te stellen, «die vasthielden aan het ge
trouwe woord* dat naar de leer is, opdat zij machtig 
zouden zijn, beide om te vermanen door de gezonde leer, 
en om de tegensprekers te wederleggen.*' (Titus 1 : 5—9.) 
Doeh het zon te veel gezegd zijn, om hieruit af te leiden^ 
dat al de ouderlingen noodwendig werkzaam waren, in 
de openbare verkondiging van het Woord. Zij waren ge
roepen, om een godvreezende * vaderlijke zorg over de 
Gemeente te houden, fflaar te arbeiden in de prediking 
des Woords was geen onmisbaar toevoegsel. Daarom zegt 
de Apostel (1 Tim. 5 : 17.), «dat de ouderlingen, die wel 
regeeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk 
die arbeiden In woord en leer." De ouderlingen verbon
den zich op de een of andere wijze de kudde te weiden, 
doch er konden er onder zijn, die ten minste niét in het 
openbaar het woord bedienden — een1 erkend beginsel in 
het Presbiteriaansch systeem. 

Nog een opmerking moeten wij maken met betrekking 
tot de «voorstanders." Paulus, aan de heiligen te Eome 
schrijvende, vermaant hem, die een voorstander is, het 
in naarstigheid te zijn. Al de bewijzen, die wij bezitten, 
too'nen aan, dat er toen, zoo ooit, nog geen officiële 
aanstelling te Some plaats gehad had. Petrus als opper--
kerkvoogd aldaar is een droom, daar de Schrift hem be
paald den apostel der besnijdenis heet, gelijk zij Paulus 
den apostel der Heidenen noemt. Deze laatste nu had de 
geloovigeh i» de heidensche hoofdstad nog niet bezocht. 
Bijgevolg is ër geen enkel woor'd, dat ons doet vermoeden, 
dat daar reeds ouderlingen aangesteld waren. Desniette
genstaande blijkt het duidelijk, dat té Eome, evenals elders, 
de gemeente genadegaven in haar midden bezat — pro
fetie, bediening, leering, vermaning, enz. De personen, die 
deze gaven bezaten * werden aangespoord ze naarstiglijk te 
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gebruiken, maar van ouderlingen wordt niet gesproken. 
Eeeds heb ik opgemerkt , dat in Kórinthe van geen ou
derlingen wordt gewag gemaakt, en echter worden de 
broeders vermaand zich te onderwerpen aan dezulken, »die 
/ichzelven den heiligen ter dienst hebben geschikt, en aan 
een iegelijk, die medewerkt en arbeidt." Zoo lezen wij 
ook in 1 Thess. 5 ; 12 ,13 : » En wij bidden u, broeders! erkent 
degenen > die onder u arbeiden, en uwe voorstanders zijn in 
den Héér, en u vermanen $ en acht hen zeer Mei in liefde, 
om huns werks wil." Geven de vermaningen om >ite erken
nen" hen die arbeiden, die aitdeelers en voorstanders zijn 
(hetzelfde woord als in Kom. 12 : 8), niet duidelijk te 
verstaan, dat er van géén officieel aangestelde klasse van 
menschen sprake is? De achting en liefde was om hnns 
warks wil. In Hebr. 13 : 7, 17 en 24 worden voorgangers 
genoerrid, (afgeleid van het grieksche woord, dat leidsman, 
wegwijzer beteekent) doch er ligt daarin niets opgesloten, 
wat naai' uitwendige aanstelling of ordening zweemt. Waar
schijnlijk worden daar personen bedoeld, wier ouderdom, 
karakter en gaven hun alle eer waardig maakten. 

Was er heden ten dage iemand, die een voldoend, dat 
is een schriftuurlijk, bewijs kon aanbrengen, dat hij een 
apostolisch afgevaardigde was, dan zou de aanstelling 
van ouderlingen door hem geëerbiedigd moeten wordenj 
en ik twijfel er niet aan, of zij zou ook geëerbiedigd woi*-1 

den door allen, wier oog in deze zaak eenvoudig met 
den Heer was. Ontbreekt genoemd bewijs, dan behoort 
het recht er toe ook bepaald ontkend te worden. Zien 
wij alzoo in de Schrift ouderlingen alleen door Aposte
len of hunne afgevaardigden benoemd, hoe kunnen 
dan de nationale of de afgescheiden kerken hare bij
zondere aanstellingen door het Woord van God recht
vaardigen. De voorgewende apostolische opvolging schijnt 
de eenige Consequente pleitgrond voor zoodanige aan
matiging te zijn. Ik zeg voorgewende, want wezenlijk heeft 
zij geen grond — het is een gejudaïseerd christendom, of 
nog liever een vërchristelijkt jodendom. 
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Het geval van Paulus in Hand. 13, dat somtijds bijge
bracht wordt als bewijs van menschelijke ordening, toont 
feitelijk bet tegendeel aan. Vreemd ware het toch, 
indien deze plaats dit bewees, daar Paulus in Gal. 1 ; 1 
zoo beslist zegt, »dat hij een apostel was", geroepen 
«niet van menschen", als oorzaak, noch «door een 
mensch", als middel. Hij had reeds jaren lang het evangelie 
gepredikt vóór deze afzondering door den Geest tot het 
bijzondere werk, dat in Hand 13 en 14 vermeld staat. 
Voorts zij die vastten, baden en de handen op hem en 
Barnabas legden, waren door hen onderwezen en geteeld als 
door dezulken, die de Heer over hen gesteld had. Tegen 
zulk een oplegging der handen heb ik niets. Zij maakt 
geen aanspraak op de mededeeling van gaven of van ge
zag, maar is eenvoudig een opdragen aan de genade Gods, 
dat, naar het schijnt, kon herhaald worden. (Hand. 15:40.) 
Is hier iets, wat op de ordening onzer dagen gelijkt? Wat 
Matthias betreft, zoo vergeet men meestal, dat hij op 
joodsche wijze door het lot werd gekozen vóór de uit
storting des Heiligen Geestes van den hemel. De Ge
meente, als zoodanig, was nog niet openbaar gemaakt. 
Zijne verkiezing kan alzoo geen regel zijn voor een staat 
van zaken, die gewijzigd en beheerscht werd door de 
tegenwoordigheid van den Geest. Uit niets blijkt dan ook, 
dat later het gebruik van het lot te werpen nog bestond. 

Bij Timotheüs waren er voorafgaande profetieën, (1 Tim. 
1 : 18.) en een gave, die geschonken was door de profetie, 
met de oplegging van Paulus' handen (2 Tim. 1 : 6 . ) — 
een geval, waarvan de navolging zonder een Apostel of 
een apostolisch presbyterie, (om van de profetie niet te 
spreken) onmogelijk is. Het is zelfs een verderfelijke ver
waandheid gaven, als Timotheüs geschonken waren, te 
willen mededeelen, wanneer de kracht er toe niet aan-
aanwezig is. De Heer verlosse zijn volk van het zeggen: 
i l k ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings 
gebrek!" 

Eindelijk blijkt het uit 2 Tim. 2 : 2 duidelijk, dat aldaar 
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geen sprake is van het gezag om opvolgers aan te stellen, 
maar van de mededeeling der dingen, die Timotheüs onder 
vele getuigen van den Apostel gehoord had. Met om gees
telijken te ordenen, maar om de gezonde leer aan getrouwe 
menschen toe te vertrouwen, die bekwaam zouden zijn ook 
anderen te leeren. 

Aan den anderen kant is het beginsel om een leeraar te 
beroepen, zuiver menschelijk, niet eens afgeleid van het jo
dendom , en dus nog veel minder van het christendom. Hoor 
slechts het getuigenis van iemand, die zelf aldus verkozen was. 
Hij zegt: «Slechts met groote verbazing kunnen wij een ge
meente naar den hedendaagschen vorm zulk een gewichtige 
handeling zien verrichten, als het beroepen en aanstellen 
van een herder en leeraar, zonder bij machte te zijn, uit 
het Nieuwe Testament een bevel of vergunning dienaan
gaande , of ten minste een voorbeeld bij te brengen . . . . 
Naar weréldsche beginselen is niets eenvoudiger en redelijker 
clan dat zij, die betalen, ook gebieden; en bij de tegenwoor
dige stemming der mensehheid, vooral in sommige kringen, 
moge het bijna ondoenlijk zijn, om onderdanigheid door 
eenige andere wet te verzekeren. Desniettegenstaande komt 
de ernstige vraag tot ons: Is dit de wet of het beginsel, 
dat in het Nieuwe Testament als grondslag voor het bestuur 
der Gemeente wordt erkend? Wij zijn verplicht te ant
woorden , dat het zulks niet is." — Sommigen echter hebben 
voorgegeven dit beginsel in Hand. 14:23 te zien, en zijn 
in hunne meening door de hollandsche vertaling versterkt 
geworden. «En als zij hun in elke gemeente, met opsteken 
der handen, ouderlingen verkoren hadden." In de engelsche 
en duitsche bijbelvertaling zijn de woorden »met opsteken 
der handen" terecht weggelaten. Het grieksche woord, 
dat in de hollandsche vertaling door «verkoren hadden 
met opsteken der handen" vertaald is, beteekent oorspron
kelijk »de hand uitstrekken." Daarom werd het voor het 
stemmen of verkiezen qp die wijze gebruikt; doch in 
later tijd werd het ook gebruikt voor verkiezen zonder 
die wijze van handelen. Dit zien wij, bij voorbeeld, dui-
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delijk in Hand. 10 i 41. Daar werdt hetzelfde grieksche 
woord, vertonden met een voorzetsel, gebruikt, en toege
past op de keuze van God, waardoor het denkbeeld van 
het stemmen dei4 Gemeente vanzelf buiten gesloten is , 
Bovendien geven de woorden van den tekst genoeg te 
kennen, dat er aan geen stemmen der Gemeente kan ge
dacht worden. »En als zij hun in elke gemeente, met op
steken der handen, ouderlingen verkoren hadden" Wie 
zijn die zij, welke met opsteken der handen ouderlingen 
verkozen. De Gemeente? Wel neen, Paulus enBarnabas. •*-
Was er spraak van een liefdevolle en voorzichtige bedie
ning der tafelen als anderszins, zooals in Hand. 6 en 
2 Kor. 8 : 12 voorkomt, dan koos de gemeente of de ge
meenten, hoewel zelfs in de Handelingen^ toen de menigte 
der discipelen zeven getrouwe mannen gekozen hadden, 
de apostelen hen in hunne bediening aanstelden. Kortom, 
wanheer God de gave schenkt, kiest Hij ; geeft de ge
meente, wat zij kan, dan mag zij ook de werktuigen ge
bruiken, die haar het meest geschikt voorkomen. Daar 
zij echter geen gave tot de bediening kan mededeelen, 
staat het niet aan haar om te kiezen, maar om allen te 
ontvangen, die God tot hare opbouwing geschonken heeft. 

Een apostel kiest derhalve de ouderlingen, (zie Hand. 
14 : 23.) of hij zendt een afgevaardigde, om ze in zijnen 
naam aan te stellen (zie Titus 1 s 5-^-9.), of hij beschrijft 
een ander de vereischte hoedanigheden eens ouderlings. 
(1 Tim. 3 j 2—7.) In geen geval wordt de gemeente uit-
genoodigd, hen te kiezen. Zelfs in hare schoonste dagen 
had zij dat gezag niet. Geen zendbrief aan een gemeente 
gericht, behandelt die vraag, en te recht, want het was 
het werk der gemeente niet Titus werd opzettelijk in 
Creta gelaten, om orde te stellen op hetgeen door de aposte
len onafgedaan was gelaten en in elke stad ouderlingen te 
bevestigen, volgens hetgeen de Apostel hem en niemand 
anders had opgedragen. Daarna moest hij bij den Apos
tel te Nicopolis komen. (Titus 3 : 12.) Dit is alles wat 
de Schrift ons omtrent dit onderwerp zegt, en het is 
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aanmatiging, wanneer wij verdergaan. De Apostel zag t en 
leerde de Gemeente zien op de spoedige wederkomst des Hee-
xen. Die hoop verwekte natuurlijk ijver en verhinderde 
oeenszins de zorg voor de schapen; maar was onbe
staanbaar met de voortzetting van ambtelijke bedie
ningen voor de volgende eeuwen. Daarom vinden wij 
ook zoodanige beschikkingen niet in de zendbrieven. 
Wat echter de gaven betreft, zij berusten op een 
oansch anderen grond: niet op apostelen, die wegge
nomen kunnen worden, maar op Christus, die nimmer 
ophoudt te zijn het Hoofd en de bron des levens, en niet 
anders kan dan zijn lichaam, de Gemeente, liefhebben 
en verzorgen. De gaven behoefden nimmer menschelijke 
bekrachtiging, zelfs niet toen de Apostelen leefden. Christus 
deelde ze uit zonder iemands tusschenkomst; zoodat hefc 
geen Paulus van zijn eigen apostelschap zeide, in begin
sel van allen gezegd kon worden: — »Niet van menschen, 
noch door een mensch, maar door Jezus Christus en God 
den Vader, die Hem uit de dooden opgewekt heeft." Ik 
spreek natuurlijk van de wijze en de bron der gaven, en 
geenszins van derzelver maat. 

Ten opzichte van de tucht dient vooral in het oog te 
worden gehouden, dat zij niet afhangt van gaven, ambten, 
of eenige andere zaak, maar alleen van het heerlijk feit, 
dat de Gemeente het lichaam van Christus is , dat zij ver
zameld is in zijnen naam, en dat de Heilige Geest in 
haar woont, om haar te leiden en krachtdadig in haar 
te werken. Hij is, als het ware, de ziel van dit heilig en 
hemelsch lichaam. Vandaar werden de volledigste bepa
lingen ten opzichte van de tucht, zoowel in het verwijderen 
als in het weder aannemen, aan de korinthische gemeente 
gegeven, alwaar, naar het schijnt, toen geen ouderlingen 
waren. Dat er gemeenten zonder ouderlingen konden zijn 
en waren, blijkt duidelijk uit Hand. 14 : 23 en Titus 1 : 5. 
De gemeenten bestonden, vóór dat eenige dier ambten in
gesteld waren. Ongetwijfeld waren ouderlingen wenschelijk 
voor het besturen van een gemeente, doch zij zijn geenszins 
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onontbeerlijk voor haar bestaan. Zeker is het, dat te Ko-
rinthe op geen ouderlingen gedoeld wordt, en dat voor de on
geregeldheden, die aldaar uitbraken, het geheele lichaam 
verantwoordelijk gesteld Werd. Ook schorst de Geest de uit
oefening van hare verplichtingen als Gemeente niet, totdat 
er behoorlijk ouderlingen benoemd waren, al bestraft Hij 
hare fouten. Integendeel, of het de laatste en plechtige 
daad van afsnijding, of de waardige viering van 's Heeren 
avondmaal geldt, altijd is het het lichaam, dat toegesproken, 
bestraft en geroepen wordt, om op te houden kwaad te 
doen en te leeren goed te doen. En dit is te meer 
opmerkelijk, daar het duidelijk blijkt, dat er onder 
hen waren »dien het aan geen gave ontbrak," (1 Kor. 
1 : 7.) -— dat in elk geval het huisgezin van Stefanas 
zich aan de dienst der heiligen toegewijd had, en dat 
de geloovigen in het algemeen geroepen werden zich aan 
dezulken te onderwerpen. Natuurlijk daar waar opzieners 
waren, gelijk te Efeze en te Filippi, zullen zij in de uit
oefening van goddelijke zorg een groot aandeel in alle prak
tische bijzonderheden gehad hebben; te meer daar een beroep 
op de Gemeente een laatst en pijnlijk middel was. 
(Matth. 18 : 15—17.) Het groote doel is de ziel, zoo 
mogelijk, weer tot den Heer te brengen. Doch de open
bare zonde van een christen doet het geweten van het 
lichaam aan, want het is één lichaam; en indien de zonde niet 
geoordeeld wordt, »dan maakt een weinig zuurdeeg het 
geheele deeg zuur." Indien de overtreder rouw bedrijft, 
en volgens Gods wil van het kwaad afwijkt, dan wordt 
hij weder aangenomen, en allen verblijden zich; indien hij 
voortgaat in hetgeen den Heer onteert, dan moet het lichaam 
ten koste van alles gezuiverd worden. «Zuivert dan den 
ouden zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, 
gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons pascha is voor ons 
geslacht, namelijk Christus. Zoo laat ons dan feest houden, 
niet in den ouden zuurdeesem, noch in den zuurdeesem der 
kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde brooden 
der oprechtheid en der waarheid . . . . Want wat heb ik ook 
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die buiten zijn te oordeelen? Oordeelt gijlieden niet die bin
nen zijn? Maar die buiten1 zijn, oordeelt God. En doet gij 
den booze uit ulieden weg." (1 Kor» 5 : 7—13 ) Hun werk 
was, om ziclizehen door een heilig oordeel, volgens het 
Woord, zuiver te houden van dezulken, die zich niet 
oordeelden. 

Met nog meer gestrengheid echter behandelt de Heilige 
Schrift een valsche leer; omdat zij gevaarlijker in hare uit
werking is, en nog meer den Heer zelf raakt dan een 
verkeerden wandel. Het is altijd een werk des vleesches, 
en kan nog nadrukkelijker van den duivel zijn, dan een 
bloot vleeschelijke wijze van handelen. Zie Gal 5 : 9—21; 
Rom. 16 : 17, 18; 1 Tim. 1 : 18—20; 6 : 3—5; 2 Tim. 
2 : 23—26; 3 : 6; 4 : 3 , 4; Titus 3 : 9—11; 1 Joh. 4 : 
1—6; 2 Joh. 10, 11; Openb. 2 : 14, 15, 23 , 24. 

Slechts één punt blijft ons nu nog ter behandeling over. 
Men heeft gemeend, dat ons geloof in den afval der kerk 
ons dwingt te verklaren, dat wij in deze laatste tijden 
ons niet op de zendbrieven aan de Korinthiërs enz. kun
nen beroepen; en dat ons derhalve niets anders overblijft 
dan de belofte: «Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 
naam, daar ben ik in hun midden." Deze bladzijden zijn 
een voldoend antwoord op zulk een gewaagde besehuldi
ging. Wij hebben bewezen, dat de nationale en de afge
scheiden kerken de beginselen van hun aannemen tot het 
lidmaatschap of van hunne ambtsbediening onmogelijk vol
gens Schriftuurplaatsen als 1 Kor. 1, 3 , 10, 11 , 12, 14, 
16, Efez. 4, enz. kunnen verdedigen. De groote waarheid 
van de Gemeente, als zijnde de woonstede Gods in den 
Geest, die de eenige kracht en uitdeel er is der gaven 
van Christus in het geheele lichaam, wordt door geen van 
beiden erkend. Die waarheid kan onmogelijk praktisch 
beleden worden, zonder al de verschillende genootschappen 
aan te klagen. Zijn al onze broeders verplicht die waar
heid te bekennen, wat ook het gevolg dier belijdenis zij? 
Indien zij het niet zijn, het worde openlijk gezegd. Een
maal leefde en verheugde zich de Gemeente in de verwe-
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zenlijking van hare heerlijke voorrechten. Maar, ach! wat 
zijn wij? Moeten wij onze zonden niet belijden? Moeten 
wij niet breken met al het verkeerde, dat zich over de 
geheele belijdende kerk verspreid heeft, en dat haar tot 
een getuige tegen Christus, en niet voor Hein gemaakt 
heeft? Indien ik als de Gemeente Gods een genootschap 
erken, welks wetten in strijd zijn met de voornaamste 
beginselen der Schrift, moet ik dan mijne zonde niet belijden, 
en mij af keeren van het onreine? Of moet ik maar voortgaan 
met zondigen, opdat de genade te meerder worde? Ziet-
daar de ware vraag- Thans wordt bet door bijna ieder 
christen, die een weinig geestelijk is, erkend, dat de ker
kelijke toestanden, die nu bestaan, niet zijn te verdedigen, 
indien wij ze met het Woord van God vergelijken. Niet 
slechts in de bijzonderheden, maar in de grondbeginselen 
zijn zij verkeerd. Daarom beweren eenige voorname man
nen in de kerkelijke wereld stoutweg, dat Gods Woord, 
hoe volmaakt ook met betrekking tot de persoonlijke recht-
vaardigmaking, den mensch aan, zijn eigen goeddunken 
overlaat in het samenstellen en besturen der gemeenten. 
Daarmede willen zij zeggen, dat wij ons voor de tegenwoor
dige leiding der Gemeente niet moeten beroepen op zend
brieven als die aan de Korinthiërs, enz. De eene partij 
is tevreden met de zaken te laten gelijk zij zijn; de andere 
verlangt naar de kerk der toekomst, waarin alles veel 
heerlijker zal zijn. Maar indien een kind Gods terugdeinst 
voor het vreeselijke beginsel van Gods Woord te verwer
pen, dat bewijst en openbaar maakt, hoe ontrouw aan 
hare roeping de Gemeente is, wat moet hij dan doen? 
Kan een christen aarzelen? Moet hij niet nalaten de zonde, 
die hij erkent, en zich voor God verootmoedigen, van 
wege zijne eigen gebreken en die der Gemeente? En zoo 
hij twee of drie discipelen kent, die in Christus' naam te 
zamen komen, en de deur wijd open zetten, opdat de 
Heilige Geest volgens het gezegende Woord, dat Hij 
geschreven heeft, vol en vrij moge werken door wien Hij 
wil, zal hij zich dan niet gaarne bij hen voegen? En ssullen zij 
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niet, alzoo vergaderd, tot hunne blijdschap leeren, dat 
Jezus steeds de getrouwe is? Zullen zij God niet danken 
voor het gezag en de algenoegzaamheid van zijn Woord! 
Zullen zij niet opnieuw Hem danken vpor den Heiligen 
Geest i die gaarne werkt in het geheele lichaam en in de 
leden in het bijzonder? Het is God, dien wij noodig hebben; 
liet is de levende God, met Wien wij te doen hebben; 

en niet enkel met beginselen. Zijne tegenwoordigheid alléén 
kan kracht en zegen schenken. Dit is hetgeen wij zo^ken? 

wetende, dat 's Heeren wederkomst nabij is. 

Matigheid. 
Het woord »matigheid" in 2 Petr. 1 ; 6 heeft een veel 

dieper beteekenis dan men gewoonlijk denkt, als men het 
alleen op eten en drinken toepast. Hoewel dit er onge
twijfeld in ligt opgesloten, zoo strekt de beteekenis van 
dit woord zich veel verder uit; het drukt den toestand 
uit van iemand, die het »eigen-ik" in voortdurende onder
werping houdt Dit is, voorwaar, een zeldzame en wonder
bare genade, die haren heiligenden invloed op den gan-
schfen wandel, het geheele karakter en het geheele gedrag 
uitoefent. Zij heeft niet alleen betrekking op één, twee 
of twintig zelfzuchtige gewoonten, maar op het geheele 
"ik", in de lengte en breedte van dit veelomvattende en 
hatelijke, woord» Velen die met trotsche verachting op 
den vraat of dronkaard neerzien, falen ieder oogenblik in 
de openbaring van de matigheid in hunnen dagelijkschen 
wandel. Zweigerij en dronkenschap zijn voorzeker de af
schuwelijkste en vernederendste vormen der zelfzucht; men 
kan ze onder de bitterste vruchten tellen, die op dezen 
uitgestrekten boom groeien. J a , het »ik" is een boom, en 
geenszins een tak of de vrucht van een tak; en wij moeten 
het niet alleen oordeelen, wanneer het werkzaam is, maar 
het ook in toom houden, opdat het niet werkzaam worde. 

«Maar hoe kunnen wij het eigen-ik in toom houden?" 
zal men misschien vragen. — Het eenvoudige antwoord is: 
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»Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht 
geeft." (Fil. 4 : 13.) In Christus hebben wij de verlossing 
ontvangen; —en wat omvat dit heerlijke woord? Enkel 
de verlossing van den toekomenden toorn? Enkel de ver
geving der zonden en de zekerheid, dat wij niet komen 
in den poel, die brandt van vuur en sulfer? O, neen! 
het omvat veel meer dan dit, hoe onschatbaar deze dingen 
ook zijn. De verlossing sluit in zich de volle en hartelijke 
aanname van Christus, als mijne «wijsheid", om mij van 
de duistere en kronkelende paden der dwaasheid, op de 
paden van hemelsch licht en hemelschen vrede te leiden; 
als mijne »gerechtigheid", om mij voor het oog eens hei
ligen Gods te rechtvaardigen; als mijne «heiligmaking", 
om mij in al mijne wegen en handelingen de heiligheid Gods 
deelachtig te maken; en als mijne »verlossing", om mij 
ten slotte van de macht des doods te bevrijden, en mij een 
ruimen ingang in de eeuwige gewesten der heerlijkheid te 
geven. (1 Kor. 1 : 30.) 

Daarom is het duidelijk, dat de »matigheid" in de ver
lossing, die wij in Christus hebben, begrepen is. Zij is 
een gevolg van die praktische heiligheid, waarmede de 
goddelijke genade ons begiftigd heeft. Wij moeten ons 
zorgvuldig wachten, een eng begrip van de verlossing te 
koesteren; veeleer moeten wij trachten tot hare gansche 
volheid door te dringen. Het is een woord, dat zich van 
eeuwigheid tot eeuwigheid uitstrekt, en al de praktische 
bijzonderheden van ons dagelijksch leven omvat. Ik heb geen 
recht van de verlossing mijner ziel voor de toekomst te 
spreken, wanneer ik weiger, haren praktischen invloed op 
mijnen wandel te erkennen en te openbaren. Wij zijn niet 
alleen van de schuld en de verdoemenis der zonde vrijge
maakt, maar ook van de kracht der zonde en van de 
liefde tot de zonde. Nimmer mogen wij deze dingen van 
elkander scheiden; en wie in de volle beteekenis en de 
kracht van dat heerlijke woord »verlossing" door God on
derwezen is, die zal ze ook niet van elkander scheiden. 

Staan wij nu een oogenblik bij het woord «matigheid" 
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stil, en beschouwen wij het met betrekking tot de gedach
ten, de tong en het temperament. 

1. Ik geloof, dat er weinig christenen zijn, die niet 
te doen hebben met booze gedachten, met die kwellende 
gedachten, welke zelfs in onze strengste afzondering in
dringen, en voortdurend onze inwendige rast zoeken te sto
ren , welke zoo dikwijls de atmospheer om ons heen verduis
teren en ons verhinderen, het volle en heldere uitzicht naar 
Boven te genieten. De psalmist kon zeggen: »Ik haat kwade 
gedachten." En geen wonder, want zij zijn waarlijk hate
lijk, en moeten veroordeeld en verdreven worden/ Wel kan 
ik niet het beletten, dat booze gedachten in mij opkomen; 
maar ik kan ze het blijven in mij verbieden. 

Maar hoe kunnen wij onze gedachten beheerschen ? Wij 
kunnen dit evenmin, als wij onze zonden kunnen uit-
wisschen of een wereld kunnen scheppen. Wat moeten wy 
dan doen? Wij moeten op Christus zien. Dat ijs het ware ge
heim der matigheid. Hij kan ons voor het v/erblijf, ja zelfs 
voor de influistering van booze gedachten bewaren. Wij 
vermogen noch het een, noch het ander; Hij vermag bei
den. Hij kan de booze indringers niet alleen het binnen
komen , maar zelfs het kloppen aan de deur beletten. Wan
neer het goddelijke leven in Volle kracht aanwezig is, wan
neer de stroom der geestelijke gedachten en gevoelens diep 
en sterk is, wanneer de neigingen des harten eenig en 
alleen met den persoon van Christus bezig zijn, dan zullen 
de booze gedachten ons niet storen. Overvalt ons echter uit
wendige traagheid, dan komen de booze gedachten — dat 
hatelijke, afschuwelijke tuig — als een stroom over ons; en 
onze eenige zekerheid is alsdan terstond op Jezus te zien. 
Wij kunnen evengoed beproeven met het gansche heirleger 
der hel te strijden, als met een schaar booze gedachten te 
kampen. Onze toevlucht is in Christus. Hij is ons van God 
gemaakt tot heiligmaking. Alles vermogen wij door Hem. 
Wij behoeven slechts den naam Yan Jezus tegen den stroom 
der booze gedachten aan te roepen, en Hij zal ons gewis 
volle en oogenblikkelijke verlossing schenken. 
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Het is een voortreffelijk middel om voor de influiste
ringen van den Booze bewaard te blijven, zich steeds met 
al wat goed is , bezig te houden. Wanneer het kanaal der 
gedachten beslist naar Boven gaat, wanneer het diep en 
goed gegraven, vrij van bochten en kronkelingen is, dan 
zal de stroom der verbeeldingskracht en des gevoels, zoo-
als die uit de diepe bronnen der ziel vloeit, van zelf in 
dit kanaal voortvloeien. Dit is, ik herhaal het, een voor
treffelijke weg. Mochten wij djen door onze eigen onder
vinding beproeven. «Voorts, broeders! al wat waarachtig 
is, al wkt eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein 
is , al wat liefelijk is, al wat wel, luidt, zoo er eenige deugd 
is, en zoo er eenige lof is, bedenkt datzelve, Hetgeen gij 
ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien 
hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn." 
(KI. 4 : 8 , 9.) Wanneer het hart geheel en al met Chris
tus, de levende bron van al hetgeen in vs. 8 wordt op
genoemd, vervuld is, dan smaken wy een vrede, die niet 
door booze gedachte wordt gestoord. Dit is de ware ma
tigheid. 

2. Bepalen wij nu onze aandacht bij de tong^ bij dat 
invloedrijke' lid, dat zoo vruchtbaar in het goede, en zoo 
vruchtbaar in het kwade is> bij dat werktuig, waarmede 
wij uitdrukkingen bezigen van teeder medegevoel, of woor
den van bittere ironie en bruischenden toorn. Hoe hoogst 
gewichtig is de genade der matigheid in hare toepassing 
op zulk een lid. Met de tong kunnen in één oogenblik 
onheilen aangericht worden, die in jaren niet goed te 
maken zijn. Met haar worden dikwijls in een onbewaakt 
uur woorden uitgesproken, waarvoor wij de gansche we
reld zouden willen geven, indien wij ze konden terugroe
pen. Hooren wij, wat de Heilige Geest door den Apostel 
over dit onderwerp zegt: »Want wij struikelen allen in 
vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een 
volmaakt man, machtig om het geheele lichaam in 
toom te houden. Ziet, wij leggen den paarden toornen in 
de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij 
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leiden daarmede hun geheele lichaam om; ziet ook de 
schepen, hoewel zij zoo groot zijn, en van harde winden 
gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, 
waarhenen ook de begeerte des stuurders wil; alzoo is ook 
de tong een klein lid, en roemt nogtans groote dingen. 
Ziet, een klein vuur, hoe grootën hoop houts het aatw 
steekt. De tong is ook een vuur, een wereld der onge
rechtigheid; alzoo is de tong onder onze leden gesteld, 
welke het geheele lichaam besmet, eri ontsteekt het rad 
onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel. Want 
alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen»beide 
der kruipende en zeedieren, wordt getemd en is getemd 
geweest van de menschelijke natuur; maar de tong kan 
geen niensch temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, 
vol van doodelljk venijn." (Jak. 3 : 2—8.) 

Wie kan de tong temmen? «Geen mensch;" maar de 
Heere Jezus Christus kan het; en slechts tot Hem hebben 
wij op te zien in het eenvoudige geloof, dat zoowel het 
gevoel Van onze eigene hulpeloosheid als van zijne alge-
noegzaamhetd omvat. Het is geheel en al onmogelijk, dat 
wij de toüg in toom kunnen houden. Wij zouden even-» 
goed kunnen trachten, de ebbe en den vloed des óce-
aans of den bergstroom en de sneeuwvallen tegen te 
houden Hoe dikwerf hebben wij, als wij dè gevolgen van 
een verkeerd gebruik der tong moeten dragen, het besluit 
genomen, den volgenden keer dit onrustige lid beter in 
toom te houden; maar, helaas! onze beste voornemens 
waren gelijk voorbijtrekkende morgenwolken; en niets 
bleef ons over dan in de eenzaamheid ons treurig gebrek 
aan matigheid te beklagen en te böweenen. En waarom 
was dit alzoo? Eenvoudig omdat wij de zaak in onze 
eigen kracht beproefden, of ten minste zonder een vol
doend gevoel van eigen zwakheid en onmacht. Wij moe
ten ons aan Christus vastklemmen, gelijk het kind zich 
aan zijne moeder klemt* Op die wijze, en op die wijze 
alleen, zijn wij in staat, de tong met goed gevolg in 
toom te houden. O , laten wij ten allen tijde de plechtige 
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woorden van denzelfden Apostel in gedachtenis houden: 
«Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, 
en hij zijne tong niet in toom houdt, maar zijn hart ver
leidt , dezes godsdienst is ijdel." (Jak. 1:26.) Dit zijn 
hoogst nuttige woorden in een tijd als de tegenwoordige, 
waarin zoovele ongetoomde tongen haren vrijen loop 
hebben! Moge de Heer ons genade schenken op deze 
woorden acht te geven! Moge hun heiligende invloed 
in onzen wandel zichtbaar zijn! 

3. Eindelijk komen wij tot het temperament of het ka
rakter, dat met de gedachten en de tong zoo nauw ver
bonden is. Is de bron der gedachten geestelijk en gaat 
haar loop naar Boven, dan is de tong slechts in het 
goede werkzaam, en dan is het temperament rustig en 
stil. Indien Christus door het geloof in het hart woont, 
dan ordent Hij alles. Zonder Hem is alles slechter 
dan onnut. Men kan de zelfbeheersching van Socrates 
"bezitten en beoefenen, en toch geheel en al onbekend 
zijn met de matigheid in 2 Petr. 1 :6 . De laatste 
steunt op het geloof, de eerste op de filosofie. Wij 
moeten niet vergeten, dat er staat: »Voegt bij uw 
geloof." Het geloof neemt de eerste plaats in, als de 
eenige band, die het hart met Christus, de levende bron 
van alle kracht, verbindt. Hebben wij Christus en blij
ven wij in Hem, dan zijn wij in staat, bij ons geloof 
«deugd, .kennis, matigheid, lijdzaamheid, godzaligheid, 
broederlijke liefde en liefde jegens allen" te voegen. 
Dat zijn de kostelijke vruchten, die van het blijven 
in Christus voortkomen- Ik kan echter evenmin mijn 
temperament als mijne tong of mijne gedachten in 
toom houden, en indien ik er mij aan waag, dan zal 
ik zeker ieder uur mijne overtreding moeten beklagen. 
Een wijsgeer zonder Christus kan meer matigheid met 
zijne tong en zijn temperament betoonen, dan een chris
ten, die niet in Christus blijft. Dit moest niet zoo zijn 
en zou ook niet zoo zijn, indien de christen eenvoudig 
op Jezus zag. Doet hij dit niet, dan verkrijgt de vijand 
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de overhand. De wijsgeer zonder Christus, schijnt dikwerf 
in het beoefenen der matigheid veel gelukkiger te zijn, 
maar, helaas! hij wordt in waarheid gedurig verblinder 
over zijn waren toestand en gaat plotseling naar het eeu
wig verderf. Vergeten wij echter niet, dat het de lust van 
den duivel is , een christen tot struikelen en vallen te 
brengen, opdat de gezegende naam van Jezus gelasterd 
worde. 

Geliefde lezer! laten wij deze dingen ernstig ter harte 
nemen. Laten wij op Christus zien, om onze gedachten, 
onze tong en ons temperament in toom te houden. Laten 
wij «alle naarstigheid toebrengen," en wel overwegen, 
hoeveel daarin opgesloten is. «Want zoo deze dingen bij 
a zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig 
noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere 
Jezus Christus. Want bij wien deze dingen niet zijn, die 
is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten 
de reiniging zijner vorige zonden." (2 Petr. 1 : 8, 9.) Hoe 
ernstig zijn deze woorden! Hoe licht vervallen wij in een 
toestand van geestelijke blindheid! Geen kennis, noch van 
de leer noch van den letter der Schrift, kan onze ziel 
van dezen schrikkelijken toestand bewaren. Alleen »de 
kennis van onzen Heer Jezus Christus" kan ons baten; 
en deze kennis vermeerdert in de ziel, als wij met alle 
naarstigheid tot ons geloof al die dingen toevoegen, welke 
de Apostel hier te zamen gevoegd heeft: «Daarom, broe
ders! behaastigt u te meer, om uwe roeping vast te ma
ken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 
Want alzoo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang 
in het eeuwig koninkrijk van onzen Heer en Zaligmaker 
Jezus Christus." (2 Petr. 1 : 10, 11.) 
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Een lied in de woestijn. 

Een woestijn is mij deze aarde, 
En ik zoek er niets van waarde, 
Nocb begeer wat ze andren gaf. 
DHv is niets voor mij te kiezen, 
Niets te winnen, te verliezen, 
Niets behoef ik dan een pelgrimsstaf! 

Scherp en duidlijk afgeteekend 
Is'het pad, voor mij berekend, 
Want mijn Jezus ging mij vóór. 
Ja , zoo zeker als Zijn zegen 
Eeuwigblijvend zijn Zijn wegen; 
En ik treed kloekmoedig in zijn spoor. 

Onze wildernis beneden 
Is slechts van één pad doorsneden 
De afdruk van zijn voet in 't zand. 
En ik volg dien; ja, ik yle, 
Of ik straks op 't rustpunt wijle, 
Waar Hij zelf gekroond werd door Gods hand. 

U, o Jezus! in den Hoogen 
Zoeken mijn verlangende oogen, 
Tot ik U nabij zal zijn, 
Als een, dien Gij plaats bereiddet, 
Dien Gij sterktet, dien Gij leiddet 
Door de naakte, huilende woestijn. 

Tot zoolang, op alle schreden 
Waar Gij mij zijt voorgetreden, 
Is mij troost en vreugd bereid. 
Stenne uw staf mijn wankle voeten, 
Tot ik ginds U mag begroeten, 
In het land der eeuwge heerlijkheid! 
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De blijdschap van Jezus. 

In den laatsten nacht van Jezus' leven op aarde, in 
den nacht, toen Hij door één zijner discipelen verraden, 
door een ander verloochend, door allen verlaten werd — 
in den nacht, toen Hij, als een misdadiger gevangen ge
nomen, naar de kruispaal werd geleid — in dien nacht 
verzamelde Hij zijne elf discipelen rondom zich, om hen 
voor de laatste maal toe te spreken en hun hart te ster
ken voor den z waren strijd, die hun te wachten stond. En 
toen Hij hun alles gezegd had, wat Hij op het hart had, 
sloeg Hij zijne oogen op naar den hemel, stortte zijn hart 
uit voor den Vader, en droeg de zijnen aan de trouwe 
zorg en oneindige liefde zijns Vaders op. Aanbiddelijke 
Verlosser! hoe oneindig, hoe onuitsprekelijk groot is uwe 
liefde! Ja, Gij kondet uzelven vergeten, uw lijden en 
uwe smart, uwen strijd en uwen dood, om aan ons, uwe 
discipelen, te denken, om voor ons te zorgen en voor 
ons te bidden! 

Ja, Jezus bidt voor ons. »Hij leeft om voor ons te bidden;" 
(Hebr. 7 : 25.) »Hij is gestorven, ja, wat meer zegt, Hij 
is ook opgewekt, Hij is ter rechterhand Gods, en Hij bidt 
voor ons." (Rom. 8 : 34.) Welk een heerlijk bewustzijn! 
Welk een zalige zekerheid! Terwijl wij hief beneden in 
moeite en strijd rondwandelen, bidt daarboven in den hemel 
onze trouwe Voorspraak tot den Vader. En wat bidt Hij 
voor ons? Lees het zeventiende hoofdstuk van Johannes' 
Evangelie, en gij zult het antwoord hebben op uwe vraag. 
In het gebed van den Heer, dat wij daar lezen, verplaatst 
Hij zich in den geest n£ het volbrengen van het werk der 
verlossing, op het oogenblik dat Hij tot den Vader zou 
wederkeeren. Het werk der verlossing was toen nog niet 
volbracht; Jezus moest nog gaan naar Gethsémané en Gol-
gotha; Hij moest den bitteren kelk van Gods toorn nog 
drinken; en toch zegt Hij: »Ik heb u verheerlijkt op de 
aarde; ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven 
hebt om te doen, en nu verheerlijkt mij, Gij Vader! bij 
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uzelven, met de heerlijkheid, die ik bij TJ had, eer de 
wereld was", (vs. 4, 5.) De Heer was nog in de wereld; 
Hij stond nog in het midden zijner discipelen; en toch 
zegt Hij: »Ik ben niet meer in de wereld," en «toen ik 
met hen in de wereld was", (vs. I l , 12.) Jezus ging nog 
niet oogenblikkelijk lot den Vader, de duistere nacht des 
lijdens moest nog volgen; en toch zegt Hij: «Maar nu kom 
ik tot U." (vs 13.) Het is hieruit dus duidelijk, dat, hoe
wel de Heer nog vóór het volbrengen van het werk der 
verlossing stond, Hij zich in den geest verplaatst na" zijn 
dood en opstanding, op het oogenblik dat Hij tot den 
Vader wederkeerde. — »Maar," zult gij vragen, » waarom 
heeft de Heer dan dit gebed uitgesproken, toen Hij nog 
op aarde was?" Het dertiende vers geeft ons het antwoord. 
«Maar nü kom ik tot U, en spreek dit in de wereld, 
opdat zij mijne blijdschap vervuld mogen hebben in zich-
zelven." De Heer wilde, dat wij niet alleen zouden weten, 
dat Hij leeft om voor ons te bidden, maar dat wij ook 
zouden weten, wat Hij voor ons bidt. Hij wil, dat wij zijne 
blijdschap in ons mogen vervuld hebben. Welk een genade! 
De blijdschap van Jezus, de vreugde die zijn eigen hart 
vervult, mag ook ons deel zijn, mag ook ons hart vervul
len. Alles wil Hij met ons deelen, zelfs zijne blijdschap. 
En waarin bestaat de blijdschap van Jezus? Zijn gebed 
antwoordt ons: in het volbrachte werk der verlossing, in 
onze bewaring door den Vader en in onze eenheid met 
Hem in de heerlijkheid. Staan wij eenige oogenblikken bij 
deze drie punten stil, en bidden wij den Heer, dat Hij ons 
zijne gedachten recht leert verstaan, 

1. Jezus verblijdt zich in het volbrachte werk der ver
lossing, ii Ik heb U verheerlijkt op de aarde; ik heb vol
eindigd het werk, dat Gij mij gegeven hebt om te doen." 
Hij heeft het werk volbracht, dat de Vader Hem te doen 
gegeven had. Daartoe was Hij in de wereld gekomen; 
daartoe verliet Hij de heerlijkheid, die Hij vóór de grond
legging der wereld bij den Vader had. »Zie, Ik kom om 
Uwen wil te doen, o God!" Zoo sprak Hij, toen Hij op 
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deze aarde kwam. En wat was de wil van God? De ver
lossing van zondaren. God wilde verloren zondaren tot 
zijne kinderen maken, en hun de eeuwige heerlijkheid in 
zijne tegenwoordigheid schenken. Maar dit kon Hij niet 
doen, indien niet een ander in hunne plaats de straf der 
zonde en den toorn Gods op zich nam. God kan de schuld 
niet kwijtschelden. Indien Hij dit deed, zou Hij op
houden God te zijn. Een aardsch rechter moet den misda
diger straffen, anders houdt hij op rechtvaardig te zijn. 
En evenzoo God; Hij zou ophouden heilig en rechtvaar
dig te zijn, indien Hij de zonden door de vingers zag en 
den zondaar niet strafte. Doch omdat Hij de liefde is, 
heeft Hij naar een middel gezocht, om, zonder zijne hei
ligheid en rechtvaardigheid te krenken, den zondaar te 
rechtvaardigen en van de zonde vrij te maken. En dit 
middel was de overgave zijns Zoons. Sla uw blik op het 
kruis. Daar hangt de Zoon van God te midden der mis
dadigers als een smaad van menschen en veracht van het 
volk. Duisternis omringt Hem. «Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten!" roept Hij uit. Hij buigt 
zijn hoofd en sterft. Hoe ontzettend! De geliefde Zoon des 
Vaders wordt door God verlaten. Hij, in wien God al zijn 
welbehagen had — ook toen Hij hier op aarde wandelde — 
hangt in de duisternis; God verbergt zijn aangezicht voor 
Hem. De Vorst des levens, de Schepper des hemels en der 
aarde, sterft. Waarom dit alles? waarom dit lijden en die 
dood? Omdat Hij op het kruis ome plaatsvervanger was. 
Hij was in ome plaats tot zonde gemaakt; Hij droeg ome 
zonden in zijn lichaam op het hout. De goddelijke toorn, 
die op ons rust, werd over zijn onschuldig hoofd uitge
stort. De straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem. 
De duisternis, waarin wij zijn, omringde Hem drie uren 
lang. Hij ging voor ons in het oordeel; en alles, wat wij 
verdiend hadden, kwam over Hem. Ja, Hij stierf den dood, 
waarin wij naar Gods rechtvaardig oordeel eeuwig hadden 
moeten blijven. Door deze overgave van Christus werden 
de heiligheid en gerechtigheid Van God ten volle bevre-
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digd. Aan de eischett Gods was voldaan. En Hij die aati 
het hout onze zonden in zijn lichaam droeg > Hij die 
tot zonde voor ons gemaakt was, en daarom onder Gods 
toorn zuchtte en den smadelijken kruisdood stierf, werd 
door God ten derden dage sonder zonde opgewekt uit de 
dooden. Door die opwekking uit de dooden verklaarde 
God genoegen te nemen met het offer, door Jezus gebracht; 
en de Heer kon tot den Vader komen, en zeggen: » Ik 
h e b v o l e i n d i g d h e t w e r k , d a t Gij mij gege-> 
v e n h e b t om t e d o e n ; en nq v e r h e e r l i j k mij, 
Gij V a d e r I bij U z e l v e n , me t de h e e r l i j k h e i d , 
d i e ik bij ü h a d , e e r de w e r e l d was ." 

»Ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven hebt 
om te doen." Dat is de blijdschap van Jezus. Lees den 
22sten Psalm, en gij zult opmerken, hoe na het 22ste vers 
de toon van dat lied geheel verandert. En geen, wonder! 
De strijd is gestreden; de overwinning is behaald. De 
duivel ligt verslagen, de zonde is te niet gedaan, de we
reld is overwonnen, den dood is zijne macht ontnomen. 
Het werk der verzoening en verlossing is volbracht. De 
wil van God is vervuld. De Heer Jezus kan in het mid
den der Gemeente God lofeingen; Hij kan den naam zijns 
Vaders aan zijne broederen 'vertellen; Hij kan tot den 
Vader gaan en tot Hem zeggen: «Zie hier ik en de kin
deren, die Gij mij gegeven hebt." En Hij kan als het 
loon op zijnen strijd de heerlijkheid ontvangen, die Hy 
vóór de grondlegging der wereld bg den Vader had, doch 
die Hij verliet om het werk der verlossing te volbrengen. 

Het werk is volbracht. Jezus heeft de zy"n«n gekocht 
met zijh bloed. Al hunne zonden zijn nitgewischt, en zij 
zijn door zijne offerande geheiligd en, in eeuwigheid vol
maakt- (Hebr. 10 : 10, 14-) Hij heeft hen in salk efen toe
stand gebracht, dat H$ zich niet schaamt hen broeders te 
noemen. (Hebr. 2 : 11.) Zij zijn aan Hem gelijkvormig —*. 
heilig en volmaakt als Hg' — gestorven en opgestaan met 
Hem; ja, in Hem reeds verheerlijkt. (Rom. 6 en 8 : 30-) 
«Gelijk Hij is, zoo zijn wij in deze wereld.'' (1 Joh 4 :17 . ) 
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Hij heeft de zijnen gemaakt, zooals Hij ze hebben wil; 
en daarom kan Hij hen in de onmiddelijke tegenwoordig
heid Gods brengen. Hoe treffend doet Hij dat in zijn ge
bed. Hij komt met de zijnen tot den Vader. Zonder vlek 
of rimpel stelt Hij hen den Vader voon Met geen enkel 
woord spreekt Hij over hunne zonden tot den Vader; met 
geen enkel woord maakt Hij gewag van hunne zwakheden 
en gebreken. Dit is voorzeker een afdoend bewijs voor de 
volkomene reinheid en verlossing der geloovigen; en dit 
is te meer treffend, daar de Heer den Vader niet als den 
geüadigen eii liefderijken, maar als den heiligen en rechtvaar
digen Vader aanspreekt. Gods heiligheid en gerechtigheid 
kan aan hen, die in Christus zijn, niets onreins of onhei-
ligs meer zien; hun kleed is witter dan de sneeuw; het 
is het kleed Van Gods gerechtigheid zelve, Hoe onrein en 
zondig wij ook in onszelven mogen zijn, hoevele zwak
heden en gebreken wij ook mogen hebben, in Christus 
zijn wij heilig en volmaakt voor het aangezicht Gods, 
Daarom kan de Heer met ons voor den Vader verschij
nen. Is Jezus met ons alleen, dan spreekt Hij met ons 
over onze zonden en gebreken» dan vermaant en bestraft 
Hij ons, maar wanneer Hij over ons tot den Vader spreekt, 
dan geen woord over onze zonden. God, die te rein van 
oogen is dan dat Hij het kwaad zou kunnen zien, kan 
ons alleen aanzien in Christus, gereinigd en geheiligd door 
zijne offerande. En het is de blijdschap van Je?us ons al-
zoo den Vader te kunnen voorstellen. 

Welk een onuitsprekelijke genade! Jezus verblijdt zich, 
dat het werk volbracht is, en dat Hij ons zonder zonden den 
Vader kan voorstellen. Is deze zijne blijdschap in ons ver
vuld, geliefde broeders? Verblijden ook wij ons over het 
volbrachte werk der verlossing? Zijn ook wij verheugd, 
dat Hij ons zonder vlek of rimpel den Vader kan voor
stellen? Zoo ja, dan zijn opze harten ten volle verzekerd. 
Hoe zou er twijfel of vrees in ons hart kunnen pijn, als 
wij aan de vreugde van Jezus over het volbrachte werk 
der verlossing deelnemen? Als Hij zóó tevreden is over dat 
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werk, dat Hij er zich in verblijden kan, dan kunnen ook 
wij er mede tevreden zijn. Als Hij ons, op grond van dat 
werk, in de tegenwoordigheid Gods kan brengen, dan be
hoeven wij niet meer te vreezen. Wij zijn en blijven in ons-
zelven verloren zondaars, maar in Christus Jezus zijn -wij 
heilig en volmaakt. Hij was onze Plaatsvervanger op het 
kruis. DAér werd Hij in onze plaats gestraft en geoor
deeld, en daarom is er voor ons geen verdoemenis meer. 
Het oordeel is aan ons in Christus voltrokken, en wij zijn 
dus vrij — njet, omdat God de zonden door de vingers 
zag, maar omdat Hij een ander in onze plaats strafte. 
De genade heerscht door de gerechtigheid tot het eeuwige 
leven door Jezus Christus, onzen Heer. (Eom. 5 :2] . ) Wij 
mogen ons derhalve verblijden; wij mogen God loven en 
prijzen voor zijne onuitsprekelijke genade. O, waarde le
zer! veroordeel uwe eigen gedachten en redeneringen en 
onderwerp u aan Gods Woord. Staak uw zuchten en treu
ren, en neem deel aan de blijdschap van Jezus. Het werk 
is volbracht. De overwinning is behaald. Indien gij in 
Christus gelooft, dan zijt gij voor eeuwig verlost, voor 
altijd gerechtvaardigd. Wie zou u kunnen verdoemen, als 
God u rechtvaardig gemaakt heeft? Wie zou u kunnen 
scheiden van de liefde van Hem, die gestorven is, ja 
wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand 
Gods is, die ook voor ons bidt? (Eom. 8.) Immers niemand. 
Ja , indien gij de volmaakte liefde Gods m Christus ver
staat, dan is alle vrees buiten gedreven, (1 Joh. 4 : 17, 18.) 
en dan zult gij met Paulus kunnen uitroepen; »Ik ben 
verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, 
noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch 
toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch eenig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 
welke is in Christus Jezus, onzen Heer." (Rom. 8 : 38, 39.) 

2. Doch de Heere Jezus verblijdt zich niet alleen in 
het volbrachte werk der verlossing, Hij verheugt zich ook 
over onze bewaring voor den Vader. Treffend schoon 
spreekt Hij dit in zijn gebed uit. De Heer stond op het 
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punt de zijnen te verlaten. Hij had zijn werk op aarde 
volbracht, en keerde tot den Vader weder. Doch Hij kon 
zijne discipelen nu niet medenemen. Wel zou Hij later, 
wanneer Hij hun een plaats in den hemel bereid had, we
derkomen om hen tot zich te nemen, opdat ook zij zijn 
mochten waar Hij is, maar nu moest Hij hen achterlaten 
op aarde. Zijn werk was volbracht — het hunne moest nog 
beginnen. Gelijkerwijs de Vader Hem in de wereld ge
zonden had, zoo zond Hij zijne discipelen in de wereld, 
(vs. 18.) opdat zij den naam des Vaders zouden verheer
lijken en overal de blijde boodschap des heils zouden ver
kondigen. » Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn 
in de wereld, en ik kom tot U." De Heer moest dus 
scheiden van zijne geliefde discipelen. Hij moest hen al
leen laten in de wereld — in die wereld, waarvan de dui
vel de vorst is, en die Hem gehaat en verworpen had. 
Dat viel Hem zwaar. Hij wist, hoe moeielijk het was in 
het midden der goddelooze menschen te wandelen. Hij 
kende bij eigen ondervinding de velerlei gevaren, die hier 
beneden zijn, en de duizenden verzoekingen, waardoor de 
duivel ons van den rechten weg tracht af te brengen. Hij 
had zelf de ellende, het lijden en de smart der aarde ge
zien en gevoeld. En Hij kende tevens de zwakheid zijner 
discipelen. Hij wist, dat zij niet in staat waren, de ver
zoekingen des Satans te weerstaan en de vervolgingen 
der wereld uit te houden. En wat doet de Heer nu? Hij 
draagt ons op aan de oneindige liefde en trouwe zorg des 
Vaders. Hij beveelt ons bij den Vader aan; Hij smeekt 
voor ons om zijne bewaring, en werpt ons in zijne lief
derijke armen. «Heilige Vader I bewaar ze in uwen naam, 
die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als 
wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze 
in uwen naam; die Gij mij gegeven hebt, heb ik be
waard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de 
zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. 
Maar nu kom, ik tot TJ, en spreek dit in de wereld, op
dat zij mijne blijdschap mogen vervuld hebben in zich-
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zelven. Ik heb hun tiw woord gegeven; en de wereld 
heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, ge
lijk als ik van de, wereld niet ben. Ik bid niet, dat Gij 
hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart 
van den booze." (vs. 11 —15.) 

Ziet, geliefden.' dat is de blijdschap van Jezus. In de 
armen des Vaders zijn wij veilig. Door zijne trouwe liefde 
bewaakt, zijn wij goed bewaard* Geen vijand kan ons 
schaden, als God ons beschermt. In dit bewustzijn kon 
Jezus gerust heengaan van deze aarde. Verlaten wij niet 
gerust ons huis en onze kinderen, indien wij ze kunnen 
toevertrouwen aan de zorg van iemand, die ons gansche 
vertrouwen bezit? Welnu, met veel meer recht kon de 
Heere Jezus met een gerust hart heengaan, nu Hij ons 
aan de, bewaring zijns Vaders kon toevertrouwen. Jezus 
ging heen, maar de Vader, de almachtige God, zal de 
zijnen trouw bewaken en in alle verzoekingen ter zijde 
Staan. Dat was de blijdschap van Jezus. 

En luistert naar de heerlijke woorden, die de Heer er 
by voegt. «Heilige Vader! bewaar ze in uwen naam, die 
Gij mij gegeven hebt." Dat is de ware pleitgrond. De 
Heer wil zeggen: «Degenen, voor wie ik uwe bewaring 
inroept, zijn de uwen; Gij hebt ze lief; zij hadden zooveel 
waarde in uw oog, dat Gij ze mij als een geschenk hebt 
gegeven, en daarom, Vader! bewaar ze." Hoe onuitspre
kelijk heerlijk! Nu kunnen wij zeker zijn, dat wij goed 
zullen bewaard worden. De eere Gods is er mede gemoeid. 
Wij behooren Hem toe, en zijn door Hem aan Jezus ten 
eigendom geschonken, en zullen dus zeker door Hem aan 
het einde onzer loopbaan worden gebracht. — Tevens kun
nen wij er uit leeren, dat dit de ware grond is, waarop 
wij staan moeten in onze voorbede voor anderen. Wanneer 
wij tot God komen om Hem iets voor een der zijnen te 
vragen, o, laten wij dan een beroep doen op Gods eigen 
liefde voor zijn kind, en wij kunnen zeker zijn» dat onze 
bede verhoord zal worden. 

Maar hoe bewaart de Vader ons? Ook die vraag wordt 
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op treffende wijze doox' den Heer beantwoord. «Toen ik 
met ken in de wereld was, bewaarde ik ze in uwen naam." 
Het is, alsof de Heer wil zeggen: •>Gelijkerwijs ik de 
mijnen bewaard heb, toen ik met hen in de wereld was, 
bewaar Gij ze ook alzoo, o Vader!" Welk een blijdschap 
voor ons dit te hooren! Willen wij nu weten, hoe de Vader 
ons bewaart, dan behoeven wij slechts den wandel van 
Jezus gade te slaan, en te zien, hoe Hij de zjjnen bewaarde. 
Met dezelfde trouw, waarmede Hij hen verzorgde, verzorgt 
God ons. Met dezelfde liefde, met hetzelfde geduld, waar
mede Hij de zijnen leidde, verdroeg en bestrafte, leidt, 
verdraagt en bestraft God ons. Jezus openbaarde hier 
beneden de liefde Gods; Hij verklaarde ons het hart zijns 
Vaders. Welk"een troost voor ons! Hoe dikwijls werden 
wij getroffen door het onuitputtelijk geduld, de oneindige 
liefde en de trouwe zorg, die Hij voor de zijnen had! Hoe 
menigmaal wenschten wij, dat ook wij het voorrecht moch
ten genoten hebben in den kring zijner discipelen te ver-
keeren en de woorden des levens uit zijnen mond te hoo* 
ren! Welnu, geliefde broeders! gelijkerwijs de Heere Jezus 
zijne discipelen bewaarde, zoo bewaart de Vader ons; 
gelijkerwijs de Heere Jezus met zijne discipelen omging, 
zoo gaat 3e Vader met ons om. Het is dezelfde liefde, 
dezelfde trouw, dezelfde genade, hetzelfde geduld — met 
één woord, het is in alles hetzelfde. Welk een rust voor 
ons hart, als wij dit verstaan en gelooven! Wat zijn de 
moeielijkheden dezer aarde bij zulk een zalig bewustzijn! 
Wij zijn niet alleen; o, neen! de Vader is bij ons. Hij 
bewaart ons voor den Booze. Wij zijn zwak, maar Hij 
volbrengt zijne kracht in onze zwakheid. Wij struikelen 
ieder oogenblik, maar Hij richt ons op- Wij zijn menigmaal 
moedeloos door de vele bezwaren en verdrietelijkheden des 
levens, maar Hij doet het licht opgaan in de duisternis; 
ja, Hij maakt den nacht licht als den dag. Welgelukzalig 
allen, die in dit vertrouwen hunnen weg bewandelen! 
Ach! wij zijn dikwerf zoo ongeloovig, zoo twijfelmoedig; wij 
zien zoo menigmaal op de omstandigheden in plaats van 
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op den God der omstandigheden; wij zuchten en klagen 
zoo dikwijls, en wij laten ons zoo menigwerf medesiepen 
door de verzoekingen des vijands. O, geliefden! laten wij 
ons voor God verootmoedigen. Waarlijk wij hebben geen 
oorzaak om moedeloos en vertsaagd te zijn. De Heere Jezus 
heeft ons niet alleen gelaten. Wij behoeven niet te vreezen. 
»Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" Daarom 
»'t hoofd omhoog, het hart naar boven!" Laten wij deel
nemen aan de büjdschap van Jezus. Hij sprak deze woor
den in de wereld, opdat wij zijne blijdschap in ons vervuld 
mochten hebben. Hij verblijdde zich in onze bewaring 
door den Vader — komt, laten wij ons ook in die bewaring 
verheugen, en Hem danken, dat Hij ons aan zulk een 
trouwe zorg heeft toevertrouwd! 

3. Doch wij kunnen nog een schrede verder gaan. De 
Heer verblijdt zich niet alleen in het volbrachte werk der 
verlossing en in onze bewaring door den Vader, Hij ver
blijdt zich ook daarin, dat wij met Hem in zijne heerlijk
heid zullen deelen. Hoort slechts wat Hij tot den Vader 
zegt. »En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor 
degenen, die door hun woord in mij gelooven zullen; opdat 
zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader! in mij, en ik 
in U, dat ook zij in ons één zijn; opdat de wereld geloove, 
dat Gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid 
gegeven, die Gij mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, 
gelijk als wij één zijn; ik in hen, en Gij in mij; opdat 
zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat 
Gij mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij 
mij liefgehad hebt. Vader! ik wil, dat waar ik ben, ook 
die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt; opdat zij mijne 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij mij gegeven 
hebt, want Gij hebt mij liefgehad vóór de grondlegging 
der wereld." (vs. 20—24.) Merkwaardige en heerlijke 
woorden! Staan wij er een oogenblik bij stil. 

Jezus bidt niet alleen voor zijne elf discipelen, die Hem 
toen omringden, maar voor allen, die door hunne predi
king in Hem zouden gelooven; en het doel van dit gebed 
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was, «opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader! in 
mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn; opdat de 
wereld geloove, dat Gij mij gezonden hebt." Door het 
aanschouwen van de eenheid der geloovigen moest de wereld 
komen tot het geloof, dat Christus door den Vader gezon
den was. Dat hier door den Heer aan een zichtbare eenheid 
gedacht wordt, is onwedersprekelijk, daar de wereld slechts 
gelooft, hetgeen zij ziet. Indien de wereld degenen, die 
door belangen, gewoonten en vooroordeelen zoo zeer van 
elkander gescheiden waren, op de nauwste wijze met elkan
der vereenigd ziet, zoodat zij hetzelfde doel beoogen, den
zelfden weg bewandelen, op dezelfde wijze zich openbaren, 
dan moet zij komen tot het geloof, dat Jezus door den 
Vader gezonden is. In den eersten tijd der Gemeente is 
deze eenheid verwezenlijkt geworden; doch later hebben 
de geloovigen zich, helaas! om allerlei redenen van elkan
der gescheiden, zoodat men nu in plaats van eenheid 
slechts verdeeldheid aanschouwt. Voorwaar, wel een reden, 
om ons voor God te verootmoedigen en iederen hinderpaal, 
die ons van andere geloovigen scheidt, weg te nemen! 

Doch de Heer gaat verder. Hij slaat den blik van het 
tegenwoordige op de toekomst. »Ik heb hun de heerlijk
heid gegeven, die Gij mij gegeven hebt." In vs. 5 lezen 
wij: »En nu verheerlijk mij, Gij Vader! bij Uzelven met 
de heerlijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was." 
De heerlijkheid, die Jezus bij den Vader had, eer de wereld 
was, was voor ons onbereikbaar. Doch de Heer verliet die 
heerlijkheid, kwam op aarde, werd mensch en volbracht 
als mensch het werk, dat de Vader Hem te doen gege
ven had. En toen alles volbracht was, ontving Hij als het 
loon op zijnen strijd de heerlijkheid, die Hij róór de grond
legging der wereld bij den Vader had. Als de Zoon des 
menschen ontving Hij de heerlijkheid, die Hij als Zpon 
van God van eeuwigheid gehad had. En het is daardoor, 
dat Hij ons in zijne heerlijkheid kan doen deelen. Hij heeft 
ons met zich vereenigd. Wij zijn ééne plant met Hem in 
den dood en in de opstanding. Hij schaamt zich niet ons 
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broeders te noemen En daarom geeft Hij ons deel aan 
alles, wat Hij bezit. Ook in de heerlijkheid zullen wij 
Hem gelijkvormig zijn. Wij zullen een lichaam hebben 
aan het zijne gelijkvormig. (Fil. 3 : 21.) "Wij zullen Hem 
zien, gelijk Hij is, en Hem gelijk wezen. Wanneer Hij 
geopenbaard wordt, dan zullen wij met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid. (1 Joh. 3:2,3.) Wanneer de wereld 
Hem zal zien in zijne heerlijkheid, dan zal zij ons met 
Hem vereenigd zien. Dan behoeft zij dns niet meer te 
gëlooven, dat Jezus door den Vader gezonden is, zij kan 
het dan zien en bekennen. En tevens zal zij bekennen, dat 
de Va,der ons heeft lief gehad, gelijk Hij Jezus liefheeft; 
want wanneer de wereld ons in dezelfde heerlijkheid met 
Jezus zal zien, aan Hem gelijkvormig, dan zal zij moeten 
bekennen, dat de liefde Gods voor Christus en voor ons 
dezelfde is. 

Welk een troost voor onze harten bij het zien van de ver
deeldheid der geloovigen? Er komt een tijd, dat allen één 
zullen zyn -*• volmaakt in één. Dan zal er geen verschil, 
geen twist, geen tweedracht meer zijn. Dan zijn allen 
verheerlijkt. De zwakheden en gebreken» de ellenden en 
zonden zijn met het sterfelijke lichaam verdwenen, en 
allen hebben een lichaam aan dat van Jezus gelijkvormig. 
Dan zal de wereld de eenheid der geloovigen onderling en 
hunne eenheid met Jezus aanschouwen. Richten wij daarheen 
onze blikken, geliefden! wanneer onze harten bedroefd zijn 
over de verdeeldheid, die er nu onder de geloovigen bestaat! 
Ja , Jezus verstaat het onze harten te troosten. Hij wil 
ons met de toekomst bezig houden, opdat wij de ellende 
van het tegenwoordige zouden kunnen verdragen, en 
onzen wandel als geloovigen zouden richten naar de 
heerlijke beginselen, die dan in hunne volle schoonheid 
zullen verwezenlijkt worden. 

Doch heerlijker dan deze troost is de waarheid zelve, 
dat wij in de heerlijkheid van Jezus zullen deelen. O, 
waar zullen wij woorden vinden Jezus naar Waarde voor 
zulk eene liefde te danken! De menschelijke taal is daar-
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coe te arm* Wij kunnen ons slechts neerbuigen en aanbid* 
den. Verloren zondaren, vijanden van God zullen deel-
genooten van Jezus heerlijkheid zijn! Welk een genade! 
Maar wat bovenal heerlijk is, is, dat Jezus zelf zich in 
die heerlijkheid verblijdt. Ja , het is zijne blijdschap, dat 
wij in zijne heerlijkheid zullen deelen. «Vader! ik wil, 
dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegen 
ven hebt; opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, 
die Gij mij gegeven hebt, Want Gij hebt mij lief gehad, 
vóór de grondlegging der wereld.'' Geliefde broeders! is 
er iets heerlijkers denkbaar? Jezus verlangt naar ons; Hij 
verblijdt zich in de openbaring onzer heerlijkheid. O, 
mochten ook wij naar Hem verlangen! Mochten wij in het 
bewustzijn van de volbrachte verlossing, bij de zekerheid 
van onze bewaring door den Vader, met verlangende 
harten uitzien naar die heerlijke ure, waarin wij Hem zullen 
zien, gelijk Hij is, en waarin wij Hem gelijk zullen wezen! 

Eenige woorden over de Brieëenheid. 
Hoewel het volstrekt ongerijmd is van een meervoud in 

het goddelijk Wezen te spreken, bestrijd ik nogtans de 
meening, dat God zich ooit als Eén volkomen geopeni-
baard heeft, of volkomen geopenbaard kan worden. Wel 
werd Hij, in tegenstelling tot het veelgodendom der hei-» 
denen, als een eenig God geopenbaard; doch in dat ge
val was zijne openbaring geen volkomene. Hoe weinig 
wij ook in staat zijn, zijne diepte te doorgronden, zoo 
weten wij toch, dat zijne openbaring eerst toen een Vol
komene was, toen Hij zich als de drieëenige God bekend 
maakte. Geopenbaard als een eenig God, woonde Hij 
binnen het voorhangsel, zoodat het niemand geoorloofd 
was, Hem te naderen; en door velerlei zinnebeelden toon
de Hij, dat Hij nog niet werd gekend, dat het ware licht 
nog niet scheen, en dat dé weg tot het heilige der heili* 
gen nog niet geopenbaard was. 

De volle openbaring van God begint met de komst van 
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den Zoon, die in den schoot des Vaders is, in deze we
reld. De Zoon is het beeld des onzienlijken Gods. (Kol. 1 : 
15.) Wie Hem gezien heeft, heeft den Vader gezien. 
(Joh. 14:9.) Het licht Gods was in de wereld; maar de 
mensch zag het en begreep het niet. (Joh. 1 : 5.) De Ge
openbaarde, de Vader, werd gekend, of kon gekend wor
den in goedertierenheid door den Zoon; en alleen de 
Zoon kon den Vader volkomen openbaren. 

Doch dit is niet alles. De duisternis heeft het licht 
niet begrepen. Nadat nu het noodzakelijke werk volbracht 
was, om ons, in overeenstemming met de heilige en recht
vaardige natuur van God, in dien toestand te verplaatsen, 
zonder welken een waarachtige kennis van God onmoge
lijk is, werd de Heilige Geest de kracht om ons levend 
te maken en bekwaam tot het verstaan van de openba
ring Gods. 

Zonder de Drieëenheid _zouden de liefde, de gerechtig
heid en de heiligheid — de ware natuur van God — nooit 
zijn gekend geworden; want God was nimmer geopenbaard 
geworden, zooals Hij is en zooals Hij steeds was. Zonder 
de Drieënheid bleef de ware natuur van God verborgen. 
De Zoon maakt levend, wien Hij wil; doch alles wat Hij 
doet, geschiedt in volmaakte overeenstemming met den 
Vader. De Heilige Geest deelt zijne gaven uit aan wien 
Hij wil; doch nooit gebeurt dit gescheiden van den wil 
des Vaders en des Zoons. Zij hebben niet dezelfde raads
besluiten, maar slechts één raadsbesluit, één meening, één 
doel; evenwel onderscheiden zich hunne werkzaamheden 
in de volvoering dier raadsbesluiten. De Vader zendt den 
Zoon, en de Zoon zendt den Geest. Maar toen de Zoon 
kwam, was Hij niet gescheiden van den Vader. »De Va
der, die in mij blijft, dezelve doet de werken." (Joh. 14: 
10.) Hij wierp de duivelen uit door den Geest van God; 
en toch wierp Hij ze uit. Er bestaat een volmaakte een
heid in alles; niet een eenheid, die tot bereiking van één 
en hetzelfde doel door vereeniging is tot stand gebracht, 
ook geen eenheid, zooals bij ons, welke door één Geest, 
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die in ons allen woont, vereenigd zijn; maar een van 
eeuwigheid bestaande eenheid, waarin slechts één wil 
en één raadsbesluit werkzaam zijn, en alleen de uitvoering 
van dit raadsbesluit een onderscheid toelaat. 

Wie zal zich aanmatigen, deze verborgenheid der een
heid in de Drievuldigheid te willen doorgronden 1 Doch 
de waarheid is, dat de Vader geopenbaard is, dat de Zoon 
openbaar maakt, en dat de Heilige Geest levend maakt 
en het verstand geeft. De Zoon, die openbaart, is niet 
verschillend van den Vader; Want anders zou Hij Hem 
niet openbaren. Door den Geest, die levend maakt en het 
verstand geeft, zijn wij uit God geboren en bekwaam ge
maakt te erkennen, dat God in ons woont. Hij openbaart 
ons God door zijne eigen tegenwoordigheid, en is in ie
der opzicht de in het schepsel werkende kracht van God. 

Het schepsel kan nimmer God begrijpen; Want anders 
zou God geen God zijn. Hetgeen eindig is, kan onmoge
lijk den Oneindige begrijpen, of er bestaat geen eindig 
en oneindig meer. De oneindige God kon zich nooit als 
zoodanig aan het eindige schepsel openbaren; iedere open
baring van een rechtvaardigen en heiligen God in heer
lijkheid zou voor den gevallen mensch ondragelijk zijn 
geweest. Doch in den Zoon door den Heiligen Geest, door 
het werk van Christus en door de werking des Heiligen 
Geestes, is God geopenbaard; en naar de liefde des Vaders 
zijn de gerechtigheid en de heiligheid gehandhaafd en ver
heerlijkt geworden, zoodat wij bekwaam zijn gemaakt tot de 
gemeenschap met den Vader en den Zoon, en tot het verstaan 
van alle door den Heiligen Geest medegedeelde wegen. 

Overal waar Johannes van de macht der genade 
spreekt, die de menschen tot de kennis en het bezit 
van God brengt, spreekt hij steeds van den Vader 
en den Zoon, terwijl hij er later in de woorden 
van Christus de tegenwoordigheid "en den arbeid des 
Troosters bijvoegt. Wij zien derhalve, dat er geen 
volle openbaring van God kan zijn, dan alleen als gevolg 
van de openbaring van den Vader, den Zoon en den Hei-
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ligen Geest. Alleen ih deze Drieëenbeid openbaart zich 
volmaakt de eeuig ware God. Onze gebeden zijn op deze 
waarheid gegrond. Door Christus, den Zoon, hebben wij 
den toegang door éénen Geest tot den Vader. 

Voedsel voor liet nieuwe leven. 
Het is goed, iederen dag met God en zijn Woord te 

beginnen. Dit is het zekere teeken van geestelijk leven. 
Breng de eerste oogenblikken van den dag in zijne ge
meenschap door en openbaar Hem uwe eerste wenschen. 
Begin uwe dagelijksche loopbaan bq den troon der genade 
en vertoef daar des avonds. Wij zijn dan alleen veilig, 
wanneer wij op Hem vertrouwen en in het licht zijner 
tegenwoordigheid wandelen. Volhard daarom door Gods 
genade in de eenvoudige afhankelijkheid van Hem. 

Er is een diepe werkelijkheid in de gemeenschap met 
God door zijn Woord en door de kracht des Heiligen Gees-
tes. De psalmist zegt: uHoe zoet zijn uwe redenen mijn 
gehemelte geweest, meer dan honig mijnen mond!" 

Indien onze geestelijke honger groot is, dan wassen wij 
zeker pp in de genade. Wij behoeven iederen dag zoowel 
geestelijk als natuurlijk voedsel; doch wij staan meer in 
gevaar het eerste dan het laatste te vergeten; en daarom 
is de vermaning zoo noodig voor ons: » Als nieuwgeboren 
kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalschte 
melk (des Woords), opdat gij door dezelve moogt opwas
sen." (1 Petr. ,2 : 2«) Bewijs steeds, dat gij van harte 
daarnaar tracht, dat het zoet en aangenaam is voor uwen 
mond, dat gij door hetzelve gevoed en bevredigd wordt, 
eü dat gij met waarachtige begeerte daarheen terugkeert. 

O, dat toch alle kinderen van het huisgezin Gods, alle 
schapen van de kuddei van Christus zoozeer naar het gees
telijke voedsel van Gods Woord verlangden, dat zij zich 
bij al het verleden©, tegenwoordige en toekomende tot dat 
Woord wendden! »Ik heb uwe getuigenis genomen tot een 
eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid." 



65 

De mensch in Christus en Christus in ons, 

Om tot verheerlijking van God hier beneden ta kunnen 
leven is het noodzakelijk, dat wij weten op welk stand
punt wij, christenen, door Gods genade geplaatst zijn, en 
op welke wijze wij kracht ontvangen om in den weg Gods 
te wandelen. Deze twee punten worden ons op merkwaar
dige wijze in 2 Kor. 12 voorgesteld. In het begin van dat 
hoofdstuk hooren wij van een mensch, die in den derden 
heniel was opgenomen; en zien wij, dat diezelfde mensch, 
teruggekomen in zijnen gewonen toestand, de genade Gods 
noodig had, opdat hij zich niet zou verheffen. 

Paulus was opgetrokken geweest in den derden hemel. 
Hij had da,ar onuitsprekelijke woorden gehoord, die hij, 
teruggekeerd in zijnen gewonen toestand, niet mocht uit
spreken. Dit is het hoogste toppunt van geestelijkheid, 
waartoe een mensch komen kan, en toch zou ieder geloo-
vige, wat zijn standpunt betreft, daartoe kunnen komen. 
En waarom? Omdat de plaats door den Apostel ingeno
men, in beginsel, door ieder christen wordt ingenomen. 
Paulus zegt niet: «ik ben opgetrokken geweest," maar: »ik 
ken een mensch in Christus/' Het spreekt vanzelf, dat 
niet ieder geloovige in den derden hemel wordt opgetrok
ken; ja, wij weten njet, of ooit iemand n& Paulus dit 
voorrecht te beurt gevallen is; maar ieder christen is »een 
mensch in Christus," en ZQU daarom in den derden hemel 
kunnen opgetrokken worden. Wij verwezenlijken ons stand
punt niet zóó als de Apostel, maar toch is zijn standpunt 
het onze. De Heilige Geest heeft ieder geloovige daar 
geplaatst. Wij zijn niet meer in het vleesch, maar in Chris
tus; en Christus is in de heerlijkheid aan Gods rechterhand. 
Daarom wordt van de geloovigen gezegd, dat zij niet 
alleen gerechtvaardigd, maar ook verheerlijkt zijn. (Rom. 
8 : 30.) Een mensch in het vleesch kan noch in den derden 
hemel, noch aan de rechterhand Gods zijn. Doch de geloovige 
is geen mensch in het vleesch, maar een mensch in Christus, 

XI 6 
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en daarom kan hij, wat zijn standpunt betreft, evenals Paulus 
in den derden hemel opgetrokken worden; ja , wat meer 
zegt, hij is in Ohristus aan de rechterhand Gods gezeten. 

In Eom. 7 wordt ons op duidelijke en treffende wijze 
de toestand van den mensch in het vleesch voorgesteld. 
De Apostel deelt ons de ervaringen mede, die men onder 
de wet maakt; en uit die ervaringen blijkt de volkomen 
bedorvenheid en verlorenheid des menschen. Hij had het 
gebod ontvangen; hij moest toestemmen, dat het goed en 
rechtvaardig was, maar hij vond een andere wet in zijne 
leden, die hem gevangen nam onder de wet deï zonde. 
Hij zag, dat zijne natuur, zijn wezen, zijn wandel geheel 
in tegenspraak waren met den wil van God; en hij kwam 
tot de slotsom: »Ik weet, dat in mij, dat is in mijn vleesch, 
geen goed woont." Was dit de schuld van de wet? O 
neen! »Wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben 
vleeschelijk, verkocht onder de zonde." De wet toch ver
oordeelt niet alleen grove zonden, maar eischt wat wij 
behooren te zijn; terwijl zij tevens den wil opwekt om te 
zijn, wat men niet zijn kan. »Ik heb een vermaak in de 
wet Gods, naar den inwendigen mensch." Doch dit helpt 
mij niet. Ik heb een vermaak in hetgeen goed is, maar 
ik heb geen Verlosser. Ik heb een wet, en wat zegt die 
wet? Gij moet God liefhebben met geheel uw hart. Maar 
dat doe ik niet. Dan zijt gij verloren. De wet eischt van 
mij, wat ik moet zijn, doch wat ik niet ben. Zij eischt 
van den mensch, dat hij niet begeere; dat hij God lief-
hebbe met geheel zijn hart, met geheel zijne ziel en met 
alle krachten, en den naasten als zichzelven- Maar wie 
is die mensch, van wien zij dit eischt? Wel, het is de 
mensch in het vleesch met al de lusten des vleesches, die 
hem gedurig tot de zonde aanzetten. De wet eischt van 
een mensch, die een zondaar is, dat hij &een zondaar zij. 
Indien ik derhalve, als een verantwoordelijk wezen, onder 
de wet ben, wat moet de wet dan doen? Mij verdoemen — 
rechtvaardig verdoemen. Zij zou niets anders kunnen doen 
dan mij verdoemen. Zij komf en eischt van mij, die een 
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zondaar ben, dat ik ben, wat ik als zondaar niet zijn kan; 
en daarom moet de wet van God den menscli in bet 
vleesch veroordeelen. Zij moet bem veroordeelen, omdat 
het hart zóó door en door bedorven en slecht is, dat het 
geven van een gebod alleen het kwaad dat aanwezig is, 
£>an het h"cht brengt. Wij weten dit bij ondervinding in 
onze eigen harten. Indien er iets op de tafel stond, en ik 
zou zeggen: «niemand mag weten, wat het is", dan zou op 
hetzelfde oogenblik iedereen willen weten, wat het was. 
Zoo is de menschelijke natuur. Het is in het geheel niet 
de schuld van de wet. Onderstel, gij hebt kinderen; 
zij hebben geen bijzondere lust om uit te gaan; maar in
dien gij hun zegt, dat zij niet mogen uitgaan, dan wordt 
de lust opgewekt, en zullen zij, indien zij bunnen, uw 
gebod overtreden. De wet eischt gehoorzaamheid; maar 
ik heb een ongehoorzamen wil. Zij zegt, dat ik niet mag 
begeeren; maar de begeerlijkheid woont in mij. Daarom 
zegt de wet: «Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in 
al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te 
doen." En de wet van God is rechtvaardig, als zij dit 
zegt. In dit alles hoor ik geen woord over Christus. Ik 
verneem de eischen, die God stelt aan den mensch als 
een verantwoordelijk wezen, als een kind van Adam, ter
wijl hij in zijne zonden is. Het gevolg hiervan is, dat hij 
veroordeeld wordt. Met alleen maak ik mij gedurig 
opnieuw aan zondige daden schuldig; neenl de boom 
is bedorven, de wil is slecht. Ik zie, dat mijn toestand 
geheel en al hopeloos is, en toch brengt de wet er 
mij niet uit. Zij openbaart alleen mijne verlorenheid. 
Ik heb getracht mijzelven beter te maken, en het eenige 
gevolg is geweest, dat ik zie welk een verloren, geheel en al 
bedorven schepsel ik ben, en daarom roep ik uit: »Ik 
ellendig mensch! wie zal mij verlossen van het lichaam 
dezes doods?" Overtuigd van mijne verlorenheid en de 
onverbeterlijkheid mijner natuur, zie ik niet meer uit naar 
een middel om mij beter te maken, maar ik zie uit naar 
een ander, die mij komt verlossen uit den toestand, waarin 
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ik ben. Daar wordt de mensch gebracht, als hij bekeerd is, 
als hij ontdekt, dat hij niet alleen een zondaar, maar ook 
zonder kracht is. Hij kent dan de zwakheid, waarin de 
zonde hem gebracht heeft, en hij komt tot de slotsom, 
dat een ander het werk in de hand moet nemen, hetwelk 
hij zelf niet doen kan. Ik weet wat de zonde mij ge
maakt heeft, en ik kan uit dien toestand niet komen. 
»Wie zal mij verlossen?" En het antwoord is: »Ik dank 
God door Jezus Christus, onzen Heer.*' Het is alles 
volbracht. Men dankt God ïeeds. En waarom? Omdat 
«hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het 
vleesch krachteloos was, God, zijnen Zoon zendende in 
gelijkheid des zondigen vleesches, en dat voor de zon
de, de zonde veroordeeld heeft in het vleesch." God 
heeft alles gedaan. Wat de wet niet kon doen, omdat 
de zonde in mij is, heeft God gedaan door de zending 
zijns Zoons. Onderstel ik zou tot mijn kind zeggen: 
»gij moet mij liefhebben, en als gij het niet doet, dan zal 
ik u slaan," denkt gij, dat mijn kind mij daardoor zou 
liefhebben? Zeker niet. De wet zegt: hebt God lief; 
maar dit kan nooit liefde bewerken. Een gebod werkt 
nooit liefde, en het verandert ook niet de natuur, die niet 
liefheeft. Wat kan dit dan wel doen? «Wij hebben Hem 
lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." 

De wet zegt mij, dat God een rechtvaardig Hechter is. 
Zij zegt mij, wat ik behoor te zijn; doch wat zegt zij mij 
van God, anders dan dat Hij de ongerechtigheid niet wil? 
Zij zegt mij, dat ik God moet liefhebben, maar zegt zij 
mij ook, wie die God is, dien ik moet liefhebben? Daar
van spreekt zij geen woord. Zij zegt, dat ik Hem móet 
liefhebben, en dat, indien ik het niet doe, ik zal gestraft 
worden. Maar zij zegt mij niets van hetgeen Hij is, opdat 
ik leere Hem liefhebben. — Het evangelie daarentegen zegt, 
dat ik God niet heb liefgehad, maar dat Hij mij altijd 
liefgehad heeft. Welnu, dat is het punt, waarop het voor 
ons aankomt. God heeft mij liefgehad, toen ik Hem niet 
liefhad. En God zegt niet: ik wil u helpen om mij lief 
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te hebben, neen! Hij zegt: Ik wil u liefhebben; gij kunt 
van de zonde in het vleesch niet bevrijd worden, maar 
Ik wil u liefhebben. «Hetgeen der wet onmogelijk was, 
omdat zij door het vleesch krachteloos was, heeft God, 
zijnen Zoon zendende . . . . de zonde in het vleesch geoor
deeld." Waar veroordeelde Hij de zonde in hét vleesch? 
Op het krnisi Nu heb ik dus de vergiffenis mijner zonden; 
nu ben ik vrij. Ik zie de liefde van God, dat toeü ik in 
dien vreeselijken toestand van dood in de zonde, in het 
vleesch was1, Christus Voor mij in dien toestand inging en 
de zonde in het vleesch veroordeelde. Het oordeel Gods' 
is over Hem gekomen, en het is voorbij. Daarom kan ik, 
ziende op Christus, zeggen: »Ik dank God, door Jezus 
Christus." Wanneer ik' op den mensch zie, als een voor 
God verantwoordelijk wezen onder de wet, dan moet ik 
uitroepen: »Ik ellendig mensen'"" Maar als ik zie, dat 
Christus hie* beneden geweest is en alles voor mij heeft 
volbracht, dan kan ik juichen: »Ik dank God door Jezus 
Christus, mijnen Heer f" 

De geloovige staat niet meer als een verantwoordelijk 
zondaar voor God, omdat hij zich als geheel verloren in 
dien toestand heeft leeren kennen, en geleerd heeft, dat 
God zijnen Zoon gezonden en' dè zonde in het vleesch' 
veroordeeld heeft. Daarom is er géén verdoemenis meer. 
God heeft hem reeds geoordeeld; en alzoo is hij nieff langer' 
een mensch in hèt vleesch, maar een mensch in Christus. 
Dat vinden wij in Rom: 8. De geloovige Wordt daalr in 
Christus beschouwd. Öij heeft' Christus ontvangen als zijn 
leven in den Geest. Nu kan hij zeggen: Ik ben in Chris
tus. De tweede Adam, nadat Hij mijne zonde óp 'het kruis 
weggedaan heeft èn uit de dooden is opgewekt, deelt mij 
zijn leven mede. Het is het eeuwige leven, dat bij den 
Vader was en ons is geopenbaard. Ik heb dit leven gezien; 
ik heb Christus aanschouwd, Wandelende in deze wereld, 
en daar zie ik welk een liefde, Welk een genade er in al 
zijne wegen was, welke teederheid, welk geduld met zijne 
discipelen. Dat is hét eeuwige leVen, roep ik uit, het leven 
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van God, en het is mij geopenbaard. In het tweede hoofd
stuk van zijnen eersten brief zegt Johannes: »Wat waar
achtig is in Hem, is ook in u waarachtig." Nu is mijn 
standpunt in Gods tegenwoordigheid niet meer in het oude 
bedorven vleesch, maar ik ben een mensch in Christus, 
omdat Christus mijn leven is. Dat is de plaats, waar wij 
staan. Christus is mijn nieuw leven, en ik ben in Christus, 
in de tegenwoordigheid van God. 

Toen deze waarheid bij den apostel Paulus ten volle 
verwezenlijkt werd, was hij in den derden hemel. Het 
lichaam had daaraan geen deel. De Apostel wa,s daar, niet 
wetende of hij in het lichaam of buiten het lichaam was; 
en dat is het wat hij noemt »een mensch in Christus." 
Hij is waarlijk een mensch die leeft en die zijn leven 
wezenlijk van Christus heeft, en met Hem vereenigd is 
in de kracht des Heiligen Geestes, met Hem vereenigd in 
één Geest, en dat niet in zijn toestand als kind van Adam, 
maar als uit God geboren. Wanneer ik derhalve op Chris
tus zie, wandelende in deze wereld, dan kan ik zeggen: 
dat is mijn leven. Ik zie dit leven in al zijne volmaaktheid 
in Hem. Ik zie dat eeuwige leven, hetwelk bij den Vader 
was, en ik kan zeggen: dat is mijn leven. Ik had een 
leven in den eersten Adam, hetwelk de bittere vruchten 
van zonde en bederf voortbracht; maar nu heb ik het leven 
van Christus. •— Maar Paulus kon niet blijven in den derden 
hemel; hij moest wandelen in deze wereld. Doch zelfs 
wandelende in deze wereld, moeten wij dien Gezegende 
als ons leven bezitten. Als ik Christus zie wandelen in 
deze wereld, vind ik dan in Hem iets wat niet in over
eenstemming is met die hemelsche plaats? Neen, niets. Hij 
was de openbaring van de goddelijke natuur hier beneden. 
Welnu, dat is het, wat de christen ook behoort te zijn. 
»Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet zelf ook alzoo 
wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft." Wij moeten in de 
wereld handelen, als zijnde niet in het vleesch, maar in 
den Geest; en in alle beproevingen, waarin wij komen, 
moeten wij met God wandelen. Kunnen wij niet met God 
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doen, wat wij te doen hebben, dan moeten wij het nalaten. 
Paulus kwam echter in de wereld terug, en toen kwam 

de verzoeking. Het vleesch trad te voorschijn. Hij was in 
den derden hemel geweest; hij had heerlijke en wonderbare 
openbaringen ontvangen, en het vleesch zeide tot hem: 
Er ïs niemand in den derden hemel geweest behalve gij. 
Hij wil zich verheffen, en dat is, voorwaar, niet hemelsch; 
het is juist het tegenovergestelde. Ziedaar het vleesch. Toen 
hij in den derden hemel was, wilde hij zich niet verheffen, 
want toen was hij in de tegenwoordigheid van God, en 
in Gods tegenwoordigheid kan men niet hoogmoedig zijn. 
Velen denken, dat het hoogmoedig maakt, als men in den 
derden hemel is. Dat is onmogelijk! Maar als men den 
derden hemel verlaten heeft, dan is er gevaar, dat het 
vleesch zich op die buitengewone genade verheft. In de 
tegenwoordigheid Gods gevoelen wij onze nietigheid. Doch 
in de wereld teruggekeerd, ondervond Paulus, dat het 
vleesch even slecht en onverbeterlijk was als altijd. En wat 
deed God? Hij zond een doorn in het vleesch, een engel 
des Satans, die hem met vuisten sloeg. Het is genade, 
dat de Satan zelf een dienaar Gods in de wereld moet 
zijn, gelijk wij dit ook in de geschiedenis van Job zien. 
Wie begon de beproeving bij Job? Was het de duivel? 
Neen, het was God. God zegt tot den Satan: «Hebt gij 
acht geslagen op mijnen knecht Job? want niemand is op 
de aarde gelijk hij." Daarop laat God den Satan toe, Job 
daar te brengen, waar Sij hem hebben wilde, namelijk 
tot de kennis van zichzelven. Job zeide: »Als een oor 
mij hoorde, zoo hield het mij gelukzalig; als mij een oog 
zag, zoo getuigde het van mij; want ik bevrijdde den 
ellendige, enz." Dat was voor Job de derde hemel; en 
daarom laat God den duivel toe, hem geheel te verbreken. 
En wat zeide hij daarna? »Met het gehoor des oors heb 
ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei 
ik mij, en ik heb berouw in stof en asch." Dat was het 
juist, wat noodig was. De duivel werd gebruikt als een 
werktuig van Gqd pm Job te brengen tot den toestand 
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van Diets te zijn in zijne eigen Oogen. Daarna kan God 
hem zegenen. Het is zeer onaangenaam, onszelven te leeren 
kennen; maar net is zeer noodzakelijk. Petrus werd gezift, 
en moest leeren, dat het Vertrouwen, dat hij in zichzelven 
had, de oorzaak was van zijnen val. Ten slotte, herstelt 
de Heer niet alleen zijne ziel, maar Hij maakt hem tot 
een kanaal van zegeningen Voor anderen. Wanneer wij 
onze eigen nietigheid kennen, dan kunnen wij anderen 
helpen. Ga en weid mijne lammeren, zeide de Heer tot 
Petrus. Het is zeer vernederend en moeielïjk tot niets ge
maakt te worden, maar toch is het zeer noodzakelijk, omdat 
wij allen geneigd zijn te goed Van onszelven te denken. 

Paulus zou zich bovenmate verheven hebben, indien hem 
geen doorn in het vleesch gegeven was. Uit den brief aaü 
de Galatïers leeren wij, dat het iets was, dat hem ver
achtelijk maakte in zijne prediking. Het Was iets, dat hem 
moest weerhouden zich te verheffen. Wij zagen Paulus 
opgetrokken in den derden hemel. Wij zagen deti mensch 
in Christus, die God kan danken voor hetgeen wij in Chris
tus zijn, die kan zeggen: «dankende den Vader, die ons 
bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht;" doch na dit alles vinden wij iets 
anders, namelijk het vleesch en zijne geneigdheid zich 
te Verheffen. En dan vinden wij een derde zaak: het vleesch 
uitermate hatelijk gemaakt. Doch dit is geen kracht — 
integendeel het is de vernietiging der kracht. God kan 
het vleesch én den eigen wil niet te hulp komen. Hij werpt 
het ter neder, Hij vernedert ons door hetzelve, maar Hij 
zal het nooit te hulp bomen. Hij breekt het vat, opdat 
wij zouden weten, dat de kracht niet van den mensch, 
maar van God is. Zoo zegt Paulus hier: «Als ik zwak 
ben, dan ben ik machtig." Als ik zWak ben, als ik ge
voel, dat ik zwak ben, dan ken ik de waarheid omtrent 
mijzelven. De Apostel predikte, en de wijze zijner predi
king was verachtelijk, en toch werden er honderden en 
duizenden door bekeerd. Het was duidelijk, dat dit niet 
kwam dóór hetgeen verachtelijk Was; liet kwam niet van 
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Paulus, maar van God. De Heer zeïde tot hein, toen Hij 
hem zijne eigen zwakheid had doen gevoelen: »Mijne ge
nade is u genoeg | mijne kracht wordt in zwakheid vak 
bracht." Had Paulus kracht gehad, dan zoü Christus hem 
niet zoo dierbaar en noodzakelijk geweest zijn; maat nii 
hij geen kracht had, kwam de kracht Van Christus iri 
hem. Hij was gebracht tot de kennis zijner zwakheid, op
dat de kracht van Christus in hem zou kunnen wonen. 

Ziedaar niet de niensch in Christus, maar Christus in 
ons; en dat is het wat wij hier beneden behoeven. Indien 
ik aan den mensch in Christus denk, dan is alles volmaakt. 
Maar wanneer er spraak is van onzen Wandel hier beneden, 
dan behoeven wij kracht zodwel als oprechtheid. Indien de 
kracht in mijzelven is, dan wordt de oude mensch Weer 
opgeknapt, en dat gaat niet. De otide mensch moet ten 
onder gehouden worden. Maar dan heb ik ook een andere 
kracht noodig. Ik beü een afhankelijk mensch, maar 
Christus is in mij. Jezus zeide: »De mensch zal bij brood 
alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit den mond 
Gods uitgaat." Hij was altijd afhankelijk en handelde al
tijd recht. Dat is het wat zoo moeielijk is voor ons. Wij 
vallen in de zonde, als wij ons onafhankelijk Van God 
maken. Daarom zien wij zoo dikwijls, dat een christen 
valt na een tijd van gróote vreugde. Zijne vreugde brengt 
hem uit de afhankelijkheid van God. Als ik van het eigen-
ik bevrijd en in lijden, ellenden en nooden om Christus' 
wil ben, dan kan ik zeggen: «daarin zal ik roemen." 
Waarom? «Opdat de kracht Van Christus in mij wone." 
Het is een ware zegen, wanneer Wij in onze eigen mee
ning niets zijn, en dé kracht van Christus rijkelijk in ons 
kan wonen. Dat is niet de mensch in Christus, maar de 
kracht van Christus wonende in ons, terwijl wij hier be
neden wandelen; het is Christus iri den mensch. 

Toen de verloren zoon in het vaderlijk huis terugkeerde, 
ontving hij een kleed, dat hij van te voren niet gehad 
had. Het was niet een oplappen va"n zijne oude lompen, 
het was een nietiw kleed. Het beste kleed werd gebracht 
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en hem aangedaan. Hetgeen wij in Adam hadden, is ver
loren en kan nooit meer herwonnen worden; wij ontvan
gen iets nieuws en iets veel beters. Een onschuldig, on-
noozel mensch kent niet het onderscheid tusschen goed 
en kwaad. Een heilig mensch kent beiden en heeft het 
goede lief. Wij zijn niet teruggekeerd tot den toestand van 
Adam vóór den val, maar zijn geworden wat Christus is 
in de tegenwoordigheid Gods. Wij hebben den nieuwen 
mensch aangedaan, die naar God geschapen is in ware 
gerechtigheid en heiligheid. Adam vóór den val was rein, 
onnoozel, onschuldig; de nieuwe mensch is naar God ge
schapen in w a r e g e r e c h t i g h e i d en h e i l i g h e i d . Het 
kleed dat de vader den verloren zoon gaf, was een nieuw 
kleed uit de schatkamer van zijn eigen huis en hetwelk de 
zoon vroeger niet gehad had. God heeft ons Christus in den 
hemel gegeven. Ik ben niet altijd in den derden hemel, 
maar Christus is daar, en mijne plaats is daar ook, door 
het geloof door de werking des Heiligen Geestes. Indien 
Christus mijn leven is, dan is er niets in dat leven, het
welk niet in overeenstemming is met den derden hemel. 
De Christus, die in den hemel is, kon zelfs, toen Hij hier 
beneden wandelde, zeggen: »de Zoon des menschen die 
in den hemel is;" en zijn gansche leven op aarde was 
daarvan de uitdrukking. Onze eenheid met Hem is een 
wezenlijke, levende eenheid. Ik ben in Christus in den 
hemel, en die Christus is in mij hier op aarde; en in 
Hem vind ik het beginsel en tevens de kracht voor mijnen 
wandel. Ik moge in mijne bezigheden zijn, doch in die 
bezigheden heb ik voor Christus te leven, in den geest 
van Christus te wandelen in al de omstandigheden, waarin 
ik kom. Doe ik dit, dan wordt de Heilige Geest niet be
droefd, en ik geniet den derden hemel. Ik ben niet in 
den derden hemel geweest; maar ik heb gewandeld naar 
de beginselen die daar gelden, omdat ik in Christus 
gewandeld heb, die daar is. Hij is zoowel mijn leven als 
de kracht mijns levens. Indien ik in den derden hemel 
geweest ben en ik kom er uit om mijne dienst hier op 
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aarde te vervullen, dan kan ik handelen naar de begin
selen die ik daar zag, en naar de kracht die ik daar 
ontving; en wanneer ik er weer terugkeer, dan kan ik 
het zooveel te meer genieten. Neem, bij voorbeeld, een 
man die den gansenen dag voor zijne familie werkt; hij 
moet misschien, verwijderd van de zijnen, hard werken, 
doch als zijn werk is afgeloopen, komt hij terug en geniet 
zooveel te meer het huiselijk leven. Evenzoo is het met 
den christen. Omdat Christus zijne gerechtigheid is , is 
zijne plaats en zijn leven in den hemel; doch hij moet 
hier op aarde zijn werk verrichten; en indien hij dit doet 
in de kracht van dat hemelsche leven; dan zal hij telkens 
in den hemel terugkeeren, en de heerlijkheid des hemels 
genieten. Het is waar, wij kunnen hierin falen, maar dit 
is het wat de kracht van Christus in ons hier beneden 
wil werken. »Ik ken een mensch in Christus.... Van den 
zoodanige zal ik roemen." J a , daarin mogen wij roemen! 
Als ik zeg, dat ik in Christus ben, dan kan ik daarin 
roemen. Welk een wonderbaar heerlijke plaats heeft God 
mij gegeven! roep ik uit. Hij heeft mij uit hê t slijk der zonde 
gehaald en mij in zijnen Zoon geplant. Hij nam een moor
denaar van het kruis en plaatste hem in dezelfde heerlijkheid 
met den Zoon van God. Hij nam Maria Magdalena, van wie 
Hij zeven duivelen uitwierp, en plaatste haar in dezelfde 
heerlijkheid met den Zoon van God. Daarin zal ik roemen. 
En wat is de uitwerking daarvan hier beneden? Dat ik een 
dwaas zal gemaakt worden. Indien Paulus van een mensch in 
Christus spreekt, dan zegt hij: »van den zoodanige zal ik 
roemen;" maar indien hij van zichzelven spreekt, dan moet 
hij zeggen, dat hij er zich op verhoovaardigd had, dat hij in 
den derden hemel geweest was. Zoo is de mensch. Waar 
hij niet het minste recht heeft zich te verheffen, daar doet 
hij het toch. Daarom moet het eigen-ik geheel vernietigd 
worden. Men moet zichzelven als dwaas leeren kennen, 
opdat wanneer men roemt, men alleen roeme in den Heer. 

En nu, waarde lezerl zijt gij in Christus? Indien gij 
niet in Hem zijt, dan zijt gij verloren; zijt gij wel in Hem, 
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dan zijt gij behouden. En indien gij behouden zijt, is dan 
Christus hiet uwe gerechtigheid? en zoudt gij daarin niet 
kunnen roemen ? O, indien wij meer verstonden, wat het zegt 
zonder Christus verloren te zijn, dan zouden wij meer 
roemen, nu wij in Hem zijn. Ik behoef dan niet aan mij-
zelven te denken, omdat ik volkomen gelukkig ben in de 
tegenwoordigheid vatfc God. Hij heeft mij gelukkig gemaakt 
door dó genade 5 die mij tot Hem gebracht heeft, en door 
de dagelijksche gemeenschap, die ik met Hem in den hemel 
heb. Doch wij moeten, evenals Paulus, doW God onder
wezen worden. Nadat Paulus zijne verlorenheid inzag en 
Christus als zijne gerechtigheid had aangenomen, moest 
hij zijne eigen nietigheid leeren kennen. Dit moet bij ons 
ook plaats hebben. De mensch in Christus heeft zijn stand
punt voor God ingenomen, en hij moeit üu Christus open
baren voor de wereld. Daartoe behoeft hij kracht; en die 
kracht komt niet alleen door in den derden hemel geweest 
te zijn, niet alleen doordien hij de gerechtigheid Gods in 
Christus geworden is , neen! hij behoeft kfacht om de ver
zoeking te kunnen weerstaan. Welnu, Christus zelf wordt 
onze kracht — de kracht van Christus rust op ons. En 
nu vraag ik u ernstig, of gij kunt zeggen: «toen wij in 
het vlèesch waren?" Hebt gij geleerd, dat de grond, 
waarop gij voor God staat, niét is de grond, waarop de 
eerste Adam stond, maar dat God u op een geheel nieuwen 
grond geplaatst heeft, in den tweeden Adam, den Heere 
Jezus Christus? Zoo ja, dan zijt gij een mensch in Chris
tus, en dan moet gij wandelen, zooals Christus gewandeld 
heeft. In Christus staat gij dan voor God. Hij droeg uwe 
zonden en deed ze weg; Hij heeft u gewasschen in zijn 
bloed. Doch hoewel gij de kracht des nieuwen levens en 
de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes in u hebt, zoo 
kunt gij niet roemen in nzelven, maar gij kunt alleen 
roemen in Christus. En dan kunt gij Hem verheerlijken 
hier beneden. Daartoe behoeft gij kracht; dóeh zoodra gij 
zwak zijt in uwe eigen oogen, dan zal de kracht van 
Christus in uwe zwakheid werken, O, de Heer geve, dat 
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gij Hem hoog moogt schatten, vooreerst als uw Heiland, 
die al uwe behoeften vervult, mftar dan ook in de ge
meenschap zijner liefde, als den Eenige, die dierbaar is 
voor uw hart, en als den Eenige, Wien gij in al zijne 
volheid verlangt te zien van aangezicht tot aangezicht. 

//De plaatsen op gene zijde." 
(2 Kor. 10 : 16.) 

&Om het evange l ie te v e r k o n d i g e n in de plaat
sen, die op gene zijde van u ge l egen zijn." Deze 
woorden, welke ons de groote liefde van Paulus voorstel
len, zijn tevens een schoon voorbeeld voor den evangelist 
in alle tijden, Het Evangelie is een reiziger; en de pre
diker des Evangelies moet ook een reiziger zijn. De door 
God geroepen en door God gezonden evangelist zal zijn 
blik vestigen op »de wereld." Hij zal inj zijne begeerte om 
zielen te redden de gansche menschheid omvatten. Hij zal 
gaan van huis tot huis, van straat tot straat, van stad 
tot stad, van provincie tot provincie, van land tot land, 
van werelddeel tot werelddeel, van pool tot pooi. »De 
plaatsen op gene zijde," dat moet een motto zijn van 
iederen evangelist. Zoodra het licht des Evangelies hare 
stralen over een streek heeft doen schijnen, moet de dra
ger van dat licht aan de plaatsen op gene zijde denken. 
Zoo gaat het werk voorwaarts. Zoo verspreidt zich de 
machtige boodschap der genade, met verlichtende en red
dende kracht, over een duistere wereld, die in de schaduw 
des doods verzonken ligt. 

Waarde lezer, denkt gij aan nde plaatsen, die op gene 
zijde van u gelegen zijn?" Deze uitdrukking moge in uw 
geval beteekenen het naaste huis, de naaste straat, het 
naaste dorp, de naaste stad, het naaste koninkrijk].of het 
naaste werelddeel. De toepassing hiervan moet gij <in uw 
eigen hart overwegen; doch stel u de vraag: denk ik aan 
de nplaatsen op gene zijde?" Ik bedoel niet* dat gij uwe 
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tegenwoordige werkkring moet Verlaten; o, neen! ten 
minste niet, totdat gij ten volle overtuigd zijt, dat uw 
arbeid in die werkkring afgedaan is. Maar bedenk, dat 
de evangelie-ploeg nooit moet stilstaan. »Verderop" moet 
bet motto van den waren evangelist zijn. De herders moe
ten blijven bij de kudde; maar de evangelisten moeten 
overal heentrekken om de schapen te vergaderen. Zij moe
ten de bazuin des Evangelies blazen, dichtbij en verre, 
over de duistere vlakten dezer wereld, om de uitverkore
nen Gods te verzamelen. Dat is het doel des Evangelies. 
Dat moet het doel van iederen evangelist zijn. Is zijn 
hart in overeenstemming met het liefdevolle hart van Je
zus, en hij vestigt zijn oog op de wereldkaart, dan ver
langt hij het Evangelie des vredes te brengen in die stre
ken, waar tot nu toe het middernachtelijk duister heerscht, 
die gehuld zijn in den donkeren nevel des bijgeloofs, of 
versmachten onder den doodenden invloed van een ge
daante van godzaligheid zonder kracht. 

Het zou, geloof ik, een zeer nuttige vraag voor velen 
onzer zijn, in hoe verre wij aan onze heilige roeping be
antwoorden omtrent de plaatsen aan gene zijde van ons 
gelegen. Ik geloof, dat de christen, die geen behoefte 
heeft om, naar de mate zijner gave, het Evangelie te ver
kondigen, in een hoogst treurigen toestand is. Ik geloof 
ook, dat de vergadering, die de prediking des Evangelies 
niet aankweekt en openbaart, in een doodigen toestand 
verkeert. Een van de zekerste teekenen van geestelijken 
wasdom en vooruitgang, zoowel bij een bijzonder persoon 
als bij een vergadering, is een ernstig verlangen naar de 
bekeering van zielen. Dit verlangen vervult het hart met 
de edelste gevoelens; ja , het zal uitbreken in ontelbare 
stroomen van liefderijke pogingen om tot zegen van an
deren werkzaam te zijn. Het is moeielijk te gelooven, 
dat»het woord van Christus" » rijkelijk" » woont" in iemand, 
die niet zijn best doet om dat woord tot het hart zijner 
medezondaars te brengen. Het doet er niet toe op welk 
een wijze en in welk een mate hij die pogingen aan-
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wendt; hij moge een paar woorden fluisteren in het oor 
van een vriend, een traktaat schrijven, een vergaderde 
schaar toespreken of een gebed uitspreken; maar één 
ding is zeker, dat een geestelijk christen ook een evan
gelist zal zijn, een prediker van de blijde boodschap, een 
wiens sympathie, verlangen en werkzaamheid zich uit
strekken naar »de plaatsen op gene zijde." »Ik moet ook 
andere steden het evangelie verkondigen, want daartoe ben 
ik gezonden." Aldus was de taal van den waren Evangelist. 

Vele dienstknechten deŝ  Heeren hebben voorzeker ge
dwaald, als zij zich, door welken invloed dan ook, aan 
één plaats verbonden hebben. Zij zijn daardoor gekomen 
tot een voortdurend prediken voor dezelfde menschen, week 
op week en jaar op jaar, en hebben alzoo zichzelven en 
hunne hoorders afgestompt. Hunne prediking draagt geen 
vrucht en kan geen vrucht dragen, omdat zij hunne roe
ping vergeten hebben. Ik spreek hier niet over den arbeid 
van een heider en een leeraar, want d,ie moeten natuurlijk 
hunne gaven besteden te midden der geloovigen; maar 
ik spreek alleen over het werk van een evangelist. Zulk 
een moest zich nimmer tot één plaats bepalen. De wereld 
is zijne sfeer, «de plaatsen op gene zijde" zgn motto, de 
uitverkorenen Gods te vergaderen zijn doel, de stroom 
des Geestes de weg, dien hij te volgen heeft. Indien mijn 
lezer mocht behooren tot degenen, die God geroepen en 
bekwaam gemaakt heeft een evangelist te zijn, laat hem 
dan deze vier dingen wel bedenken, de sfeer, het motto, 
het doel en den weg, welke allen moeten aannemen, in
dien zij gezegende arbeiders in het Evangelie willen zijn. 

Ten slotte» hetzij de lezer een evangelist zij of niet, 
raad ik hem ernstig aan, dat hij zichzelven onder
zoekt, in hoeverre hij tracht het Evangelie van Chris
tus bekend te maken. Waarlijk, wij moeten niet traag 
zijn. De tijd is kort! De eeuwigheid vangt spoedig aan! 
De Heer is het waardig! De zielen zijn kostbaar! De 
tijd om te werken zal weldra ten einde zijn! Laten wij 
dan in den naam des Heeren waken, bidden en wer-
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ken! En als wij gedaan hebben, wat wij konden doen, 
in de plaatsen rondom ons, laten wij dan gaan naar »de 
p laa t sen op gene zijde." 

Een woord over dienen. 
De ware dienst begint met Christus, die het Hoofd is. 

Wanneer Christus vergeten wordt, dan ié de dienst zon
der waarde en kracht; zij heeft dan hare vereeniging met de 
bron van alle dienst verloren, omdat het door het Hoofd 
is, dat het geheele lichaam, door de voegselen der toe-
brenging, opwast. Het lichaam is van Christus, en Chris
tus bemint het gelijk Hij zichzelven bemint; en ieder die 
dit lichaam wil dienen, kan dit het best leeren door het 
hart en de genegenheden van Jezus voor dat lichaam te 
kennen. In één woord, het is Christus die dient, al moge 
het zijn door ons. Wij zijn slechts »voegselen der toebren-
ging." Indien wij niet afhankelijk van Christus zijn, dan 
zijn wij onbruikbaar. Om bruikbaar te zijn, moet mijn oog 
en hart op Christus gevestigd zijn, en niet op den zegen 
mijner bediening. Wie zijne dienst beoordeelt naar den 
tegenwoordigen schijn, oordeelt slechts over de bloesem 
en niet over de vrucht. Bovendien, wij dienen niet om 
Aet Gemeente, maar om Christus wil. En indien Christus 
in de Gemeente gediend wordt, dan zal Hij die dienst er
kennen, al moge de Gemeente die ook niet erkennen. 
De Satan beproeft gedurig om in ons hart Christus af te 
scheiden van onze dienst; en ach! hoe dikwijls slaagt hij 
daarin. Als wij onszelven oprecht onderzoeken, hoe zelden 
lezen, bidden of spreken wij eenvoudig voor Christus alleen! 
O, moge de Heer ons genade geven voor Hem alleen 
te leven! 
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Het ongelijke juk. 

Onder de ontelbare hinderpalen, die de geheele over
gave des harten aan Christus in den weg staan, bekleedt 
het «ongelijke j u k " een voorname plaats. »Tre,kt niet een, 
ongelijk juk aan met de ongeloovigen; want wat mededeel 
heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? en wat 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis? en wal; 
samenstemming heeft Christus met Belial? of wat deel 
heeft de geloovige met den ongeloovige? of wat samen
voeging heeft de tempel Gods met de afgoden? want gij 
zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd 
heeft: »Ik z^l in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; 
en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een 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 ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, 
en gq zult Mij tot zonen en, ^ochteren zijn, zegt de Heer, 
de Almachtige." (2 Kor. 6 :J5—18.) Onder de mozaïsche 
bedoeling wordt ons hetzelfde beginsel voor oogen gesteld. 
»G-ij zult uwen wijngaard niet met tweederlei bezaaien; 
opdat de volheid des zaads, dat gij zult gezaaid hebben, 
en de inkomst des wijngaards niet ontheiligd worden. Gij 
zult piet ploegen met een os en met een ezel te gelijk. 
Gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen 
en linnen te gelijk.'" (Deut. 22 : 9—11.) Deze Schriftuur-
plaatsen zijn voldoende, om ons het zondige van een on
gelijk juk voor oogen te stellen. Men kan gerust zeggen, 
dat niemand een onverdeeld navolger van Christus kan zijn ? 

die op eenigerlei wijze in een ongetijk juk gespannen is. 
Hij moge een verloste, een waar kind Gods, een oprecht 
geloovige zijn, maar hij kan geen onverdeeld navolger van 
Jezus zijn, want er bestaat bij hem een hinderpaal voor de 
openbaring van hetgeen hij, niettegenstaande het onge
lijke juk , in Christus is »Gaat uit het midden van hen . . . . 
en Ik zal u aannemen . . . . en gij zult Mij tot zonen en 
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dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige." God er
kent ons derhalve niet als zijne zonen en dochteren, 
wanneer wij ons met de ongeloovigen in één juk 
bevinden. En dit kan Hij niet doen, want indien Hij 
het deed, dan zou Hij daardoor het ongelijke juk zelf goed
keuren. Alle geloovigen, in welken toestand zij zich ook 
mogen bevinden, zijn kinderen Gods.' Dit hangt niet af 
van hunnen toestand, maar van de genade Gods en van 
het werk van Christus. Johannes zegt: «Zoovelen Hem 
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinde
ren Gods te worden, namelijk die in zijnen naam gelooven; 
welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleesches, 
noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn." 
(Joh. 1 : Ï 2 , 13.) Doch God kan hen niet openlijk als 
zijne kinderen erkennen, indien zij zich met de ongeloovigen 
vereenigen. Hoe kan God de »duisternis,'* de «ongerech
tigheid," »Belial," de o ongeloovigen" en de «afgoden" 
erkennen? Indien ik mij dus met iets van dien aard ver
bind, dan^heb ik mij openlijk met deze dingen en niet in 
alles met God één gemaakt. Ik heb mij in een toestand 
gebracht, welken God niet kan erkennen; en bijgevolg 
kan Hij mij ook niet erkennen. Wanneer ik mij daaren
tegen uit dezen toestand losruk, wanneer ik «uitga en mij 
afzonder," wanneer ik mijn schouder onder het ongelijke 
juk wegruk, dan, maar ook dan alleen, kan ik openlijk 
en geheel erkend worden als «een zoon of een dochter 
van den Heer, den Almachtige." Dit is een ernstig en 
behartigenswaardig beginsel voor allen, dié gevoelen, dat 
zij zichzelven moedwillig onder zulk een juk gebogen heb
ben. Zij wandelen niet als discipelen van Jezus, en zij 
staan niet op het standpunt van zonen. God kan hen niet 
erkennen. Zij zei ven hebben den door God aangewezen 
bodem verlaten. Zij hebben dwazelijk hun hals gekromd 
onder een juk , dat het juk van Christus niet is, en daarom 
het juk van Belial moet zijn; en zoolang zij zich niet vsln 
dit juk losrukken, kan God hen niet openlijk als zijne 
zonen en dochteren erkennen. Ongetwijfeld is de genade 
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Gods oneindig en ban ons in al onze zwakheden en ge
breken te hulp komen; maar jndien onze sjiel verlangt on
verdeeld voor den He,er te leven, dan moeten wij eenmaal, ten 
koste van alles, dat ongelijke jük wegwerpen, of, als dit niet; 
mogelijk is, ons hoofd buigen onder de schande en de ellen
de , welke wij ons door onze dwaasheid op den hals gehaald 
hebben en van God een volkomen verlossing verwachten. 

Het is derhalve van het grootste gewicht, dat wij de 
treurige gevolgen van het aantrekken van een ongelijk 
juk nagaan, en daartoe willen, wij onze aandacht bepalen bij 
het familie-jok, het handels-juk, het godsdienst-juk en het juk 
der algeineene menschlievendheid. De Heer leide ons door 
zijnen Geest, en geve ons een geopend oog om zijnen wil 
te kennen, en een gewillig hart om dien wil te volbrengen! 

1, Wij beschouwen, alzoo in 4© eerste plaats het familie-
of huwelijks-jnk. Welke pen vermag de zielsangst, de zede
lijke ellende, de verderfelijke gevolgen te beschrijven, dis 
voor het geestelijk leven en voor de getuigenis van Chris
tus voortvloeien ui,t het huwelijk van een christen met 
een on,hekeerd per̂ opn,? Niets vind ik beklagenswaar
dige); dan de toestand van iemand die, als het te laat is, 
ontdekt, dat hij zich voor zijn geheele leven verbonden 
heeft met een persoon, die niet een enkele van zijne ge
dachten en gevoelens met hem deelen kan Een der ge
huwden wenscht Christus, de andere wil slechts den dui
vel dienen; de een verlangt naar de dingen Gods, de 
andere haakt naar de dingen der tegenwoordige wereld; 
de een tracht met ernst het vleesch met al zijne 
lusten en begeerlijkheden ê kruisigen, de andere zoekt 
de bevrediging dier lusten. Bindt men een schaap en een 
bok aan elkander, dan zal het schaap naar het voedsel 
der groene weide verlangen, terwijl de bok daarentegen 
de braamstruiken opzoekt, en bijgevolg moeten beiden van 
honger sterven. De bok wil niet op de weide grazen, en 
het schaap kan niet aan de braamstruiken knagen; en 
alzoo bekomt geen van beide dieren, wat zijne natuur be
paaldelijk eischt, tenzij dan, dat het den bok door sA\xie 

0" 
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meerdere kracht gelukt, het in een ongelijk juk gespan
nen schaap te dwingen, ondef de bfaafnstruiken te Vertoe
ven én daar te versmachten en te sterven. Ieder zal de be-
teekenis van dit beeld verstaan; het vertoont ons1 een, helaas! 
zeer gewoon verschijnsel. Het gelukt den bok meestal zijn doel 
te bereiken. De Wetéldsche medgézel zet bijna bij iedere ge
legenheid zijnen wif door. Men zal bijna zonder uitzondering 
zien,'dat bij eëh ongelijk huwelijksjük de armé christen de 
tóegeVèhde paf tij is, hetwelk doof de bittere Vruchten van 
een kwaad geweten, van een neergebogen hart, van een 
bedroefden geest én van een veftsaagd gemoed duidelijk 
wof dt. Voorwaar, een hoóge prijs voor het Voldoen aan een 
natuurlijke neiging, of Vóór de bereiking Van eeü armzalig, 
wereldsch voordeel! Gewis, zulk een hdweiijk is het doo-
dengelui Van1 hét praktische christendom en van den voor
uitgang in het geestelijk leven! Het' iö zedelijk oümogelijk, 
dat iemand, wienö hals onder het huwelijksjük mét een 
ongeloovig persobn gebogen isj eén onverdeeld tiavolger 
Van Jezus kan zijn. Even zeker zoü een hafdloöper kunnen 
verwachten, dat hij door het aanhangen van een zwaiar 
gewicht of Van een dood lidhaaml den palm der overwinning 
zal Verkrijgen. Het is waarlijk genoeg, eén dood lichaam 
om te dragen; wij behoeven ons niet met nóg een te be
zwaren. Er heeft nóg nóóit een christen geleefd, die niet 
móést betuigen, dat hij in de bestrijding van de boosheid 
van zijn eigen hart Vrerk genoeg had, zonder zich met 
de boosheid vdn twee haften te beladen. En ongetwijfeld 
is de mari, die1 een onbekeerde vrouw, óf de vfouw, 
die een onbekeerden man trouwt, niet de vereénigde 
boosheid van twee harten bezwaard; en wie kan dat 
dragen? Wij kunnen zekerlijk op de genade Gods 
tekenen mét betrekking tot de onderdrukking onzer eigen 
booze natuur; doch wij knnnen even zeker niet op dié 
genade rekenen met betrekking tot de booze natuur van 
onzen onbekeerdéü medgezel. Hééft men zich in onweten-
heid onder zulk een juk begeven, dan zal de Heer ons, 
indien wij ten minste onze zonden voor Hem belijden, in 
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zijne gemeenschap terugbrengen 5 doch nooit zal men het 
tot de trouwe navolging van een discipel des Heeren kun
nen brengen. Door zulk een vereeniging wordt ons gansch© 
karakter veranderd en al onze ervaringen gestoord. Men 
kan aan het geestelijk leven geen gevoeliger slag toebrengen 
dan het aantrekken van een ongelijk juk. De daad op 
zichzelve bewijst reeds, dat het hart van God is afgeweken, 
en da wereld en Hetgeen van de wereld is heeft liefge-
kregen; doch is het huwelijk gesloten, dan kan men er 
zeker van zijn, dat het licht der getuigenis is uitgebluschfu 
De verbintenis zelve is* een verloochening van Christus, 
en hoe zou men dan daarna een waarachtig navolger van 
Christus kunnen zijn? Wél >kan er van tijd tot tijd een 
enkele vonk van het licht der waarheid opflikkeren i 
doch die dient slechts om de verschrikkelijke duisternis 
van het ingenomen standpunt en zijne beklagenswaardige 
gevolgen openbaar te doen worden. Van een leven ter eer 
en verheerlijking van God kan er onmogelijk spraak zijn» 

Welk een ontzettend verliesl. Geroepen God te dienett 
en zijnen Zoon uit de hemelen te Verwachten, vereenigt 
men zich met dé wereld, en wordt langzamerhand in be-? 
ginsel en wandel aan haar gehjkvormig. Maar wat het 
ergste van alles is , men verliest de ónverderfelijke kroon, 
welke God aan allen zal geven, die tot het einde in zijne 
dienst volharden. Paulus kon zeggen: »"Weet gijlieden niefy 
dat die in de loopbaan loopen, allen wel loopen, maar dat 
één den prijs ontvangt? Loopt alzoo, dat gij dien moogt 
verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt r onthoudt 
aich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verr 
derfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onver
derfelijke. Ik loop dan alzoo, niet als op het onzekere} ik 
kamp alzoo, niet als de lucht slaande; maar ik bedwing 
inijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat 
ik niet eenigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf 
verwerpelijk worde." (1 Kor. 9 : 24-^27.) Er is hier 
geen spraak van het leven of van de behoudenis, maar 
eenvoudig van het «loopen in de loopbaan," en dat niet 
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om het leven, maar om een »on verderfelijke kroon" te 
verkrijgen. Geroepen te worden in de loopbaan te loopen, 
veronderstelt het bezit van het leven; want wie zal doode 
menschen aansporen in de loopbaan te loopen? Men moet 
natuurlijk het leven bezitten, eer men kan beginnen te 
loopen; en al Zon, men ook ophouden te loopen, zoo ver
liest men daardoor toch het leven niet, maar wel de kroon; 
want die kroon en niet het leven is het voorgestelde doel. 
Wij worden niet geroepen tot het loopen*in de loopbaan 
om het leven te verkrijgen; walnt het bekomen van het 
leven is geen gevolg van het loopen, maar van het geloof 
in den Heere Jezus < Christus i die door zijnen dood het 
leven voor ons verworven en het door de macht des Hei
ligen Geestes in ons geplant heeft. En dit leven, als het 
leven van den opgewekten ' Jezus, is eeuwig, want Hij 
is de eeuwige Zoon, zooals Hij zelf in Joh. 17 tot den 
Vader zegt: »Gelijkerwijs Gij hem'f macht gegeven hebt 
over alle vleesch, opdat al Wat Gij hem gegeven hebt, 
hij hun het eeuwige leven geve." Het is een leven zonder 
voorwaarde. God stelt het léven niet voor ons, i opdat wij 
er naar zouden trachten, en dat wel met het treurige voor
uitzicht, deze kostbare gave door een vertragen in de loop
baan te verliezen. Dat zou een «loopen op het onzekere" 
zijn, hetwelk, helaas! zoovelen beproeven, die belijden de 
loopbaan betreden te hebben, zonder te weten of zij het 
leven al of niet bezitten. Zoodanige zielen loopen om het 
leven en niet om een kroon te verkrijgen; doch God stelt 
ons niet het leven voor als de belooning voor de overwinning, 
maar geeft het ons, vóórdat wij beginnen te loopen. Allen 
dus, die, evenals de apostel Paulus, niet op het onzekere 
loopen, maar hun lichaam bedwingen en het tot dienst
baarheid brengen, ontvangen aan het einde hunner reis 
de onverderfelijke kroon als het loon op hunnen arbeid; 
terwijl zij die, het heerlijke doel uit het oog verliezende, 
in het loopen vertragen, die kroon verliezen. Wel mogen 
wij dus zeggen: welk een verlies! O , mochten wij toch 
allen bedenken, hoe heerlijk het zijn zal, eenmaal uit de 
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handen onzes Meesters die schoone kroon te ontvangen, 
om ze daarna aan zijne voeten te werpen, omdat niet ons, 
maar Hem alleen van alles toekomt de lof en de eer en 
de dankzegging! 

Ziedaar de treurige invloed, welke het aantrekken van 
een ongelijk juk uitoefent op het leven, het karakter en 
het getuigenis van een kind Gods. Even treurig zijn de 
gevolgen van zulk een daad in den familiekring. En hoe 
zou dit anders kunnen zijn? Twee personen, wier smaak, 
gewoonten, gevoelens, wenschen, neigingen en doel vlak 
het tegenovergestelde zijn, hebben zieh tot de nauwste en 
innigste vereeniging met elkander verbonden. Zij hebben 
niets met elkander gemeen, zoodat er bij iedere beweging 
wrijving moet ontstaan. De ongeloovige kan niet werkelijk 
denzelfden weg met den geloovige gaan; qn wanneer er 
ook uit buitengewone vriendschap of uit bepaalde huiche
larij een schijn van welwillendheid bestaat, welke waarde 
heeft die voor het aangezicht des Heeren, die den toestand 
des harten beoordeelt? Voorzeker, geen. Indien echter de 
geloovige zich zóó ver vergeet, dat hij op eenigerlei wijze 
den weg van zijnen ongeloovigen medgezel gaat, dan kan 
dit slechts ten koste van zijne getrouwheid geschieden; en 
een veroordeelend geweten in Gods tegenwoordigheid is er 
het gevolg van. Deze toestand leidt gewoonlijk tot traag
heid des geestes en tot een bittere gemoedsgesteldheid in 
den huiselijken kring, zoodat de genade Gods geenszins 
wordt verheerlijkt en de ongeloovige niet aangetrokken 
en gewonnen wordt. Hoe beklagenswaardig is daarom 
zulk een verhouding! God wordt onteerd, de geestelijke 
wasdom gehinderd, het getuigenis voor Christus verwor
pen , en vrede en zegen zijn uit den huiselijken kring ver
dwenen. Vervreemding, koudheid, onreinheid, misverstand 
en allerlei treurige dingen komen te voorschijn; of is dit 
niet het geval, dan worden door den christen de getrouw
heid voor den Heer en het goede geweten op het altaar 
van den huiselijken vrede ten offer gebracht. Kortom, 
van welke zijde wij ook een ongelijk juk mogen beschou-
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wen 4 het leidt steeds tot de beklagenswaardigste gevolgen!. 
Niet minder bedroevend is de invloed van een i ongelijk 

juk op de kinderen. Deze staan meestal aan de zijde van 
den onbekeerde. Er kan in znlk een huwelijk geen een
heid zijn in de opvoeding der kinderen en geen wederkee-
rig vertrouwen ten hunnen opzichte. Het eene deel wenscht 
hen in de tnoht en vermaning des Heeren, het andere iü 
de beginselen der wereld, des vleesches en des duivels op 
te voeden; en aangezien de geneigdheid der kinderen, als 
zij grooter worden, zich tot het laatste uitstrekt, is het 
licht te begrijpen, wat het einde zijn zal. Met één woord, 
het is een verkeerde, tegenschriftuurlijke en vergeefsehe 
poging met een i> ongelijk juk" te ploegen, of het land met 
«tweeërlei zaad" te bezaaien. Het einde zal schande en 
verwarring zijn. *) 

Eer 'wij dit gedeelte onzer beschouwing besluiten, willen 
wij nog onzen blik vestigen op de beweegredenen, welke 
de christenen er gewoonlijk toe brengen zich in het onge
lijke huwelijks-jnk te begeven. Wij weten> heel goed, hoe 
licht het arme hart zichzelf van de rechtmatigheid van 
een stap dien het wenscht te doen, zoekt te overreden, en 
hoe de duivel deze overtuiging door schijnbare bewijzen 
zoekt ite bevestigen. Eeeds onze gedachten met betrekking 
tot zulk een zaak bewijzen het, hoe onbekwaam wij zijn, 
met een nuchter gemoed en een geestelijk verlicht geweten, 
de ernstige gevolgen van zulk een stap te beoordeelen. 
Als het oog eenvoudig was, of als wij, met andere woor
den , slechts met één voorwerp, namelijk met de heerlijkheid 
et» de eer des Heeren, bezig waren * dan zouden wij aan 
de gedachte, om een ongelijk juk op onzen schouder te 

l) Er zijn. vele huwelijken, waarin men personen vereenigd vindt, die, hoewel 
zij niet in éen „ongelijk juk" zijn, nogtans zeer slecht bij elkander passen. Hun 
smaak, hun gemoed, hunne gewoonten en hunne zienswijze, zijn geheel verschillen^, 
en wel zóó zeer, dat zij, in plaats van een gewenscht evenwicht te bewaren, waar
toe tegenovergestelde karakters bij een wijs gedrag in staat kunnen zijn, een besten
digen strijd onderhouden, den hmselijk^n kring in verwarring brengen en den naam 
des Heeren onteeren. Dit alles zou voorkomen worden» als de christenen meer op 
tlod wachtten, en zijne verheerlijking meer dan. hunne persoonlijke geneigdheden 
en. belangeti tot üoél koz^n. ' 
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nemen, nooit plaats1 geven, en ons bijgevolg geen moeie-
lijkheid of ongelegenheid in deze zaak bereiden. Een wed-
looper, wiens oogen op de kroon gevestigd zijn, kan nooit 
door de gedachte, een gewicht op zijn schouder te nemen, 
in verlegenheid worden gebracht. Hoe zou zulk een ge
dachte in zijn gemoed kunnen opkomen? Werpt een wed-
looper niet veelmeer alles weg, wat hem in zijnen loop 
zou kunnen hinderen? Immers ja. Welnw, indien het bij 
de christenen met betrekking tot een tegenschriftuurlijk 
huwelijk ook alzoo zou gesteld zijn, dan zouden zij voor 
een wereld van droefheid en ellende bewaard blijven. x) 
Maar, ach! dat is bij velen niet het geval. Heb hart verlaat 
dan de ware gemeenschap en is onbekwaam de dingen die 
daarvan verschillen, te onderscheiden; en in dezen toestand 
behaalt de duivel een gemakkelijke overwinning, en maakt 
hij snelle vorderingen om den geloovige te bewegen een 
ongelijk juk met de "ongerechtigheid,"' met »Belial," met 
de «duisternis" en met een «ongeloovige" aan te trekken. 

Wanneer het hart in gemeenschap met God is, dan 
is het geheel en al onderworpen aan zijn Woord; bxfc 
ziet de dingen, zooals Hij ze ziet; het noemt ze, zoo<-
als Hij ze noemt, en niet zooals de duivel of wijzelven 

') Het is voor den christen van het grootste gewicht, de woorden van Jezus: 
D Als uw oog eenvoudig is, dan zal uw geheele lichaam verlicht zijn" goed in het 
oog te houden. Als ik omtrent mijnen weg in verlegenheid hen, dan heb ik reden 
om te vreezen, dat mijn oog niet eenvoudig is; want de yerlegenheid is voorzeker 
geen hewijs, dat „hët geheele lichaam verlicht" is. "Wij hiddeü dikwijls om licht in 
dingen, waarmee wij, als het oog eenvoudig en de wil aan Gqd onderworpen wa<), 
niet het minste zouden te doen hebben; en het moest daarom niet noodig zijn om 
licht te bidden. Een bidden om dingen, waaromtrent het Woord Gods zich duidelijk 
verklaart, verraadt een oproerigen wil. Onlangs merkte iemand zeer terecht ops tW}j 
vragen dikwerf, hoe wij ons moeten gedragen iij omstandigheden, waarin wij ons 
tegen Gods ml bevinden, terwijl wij ons»indien het geweten, werkzaam was, van die 
omstandigheden zouden losmaken. Onze eigen wil bracht er ons in, en desniettegen* 
staande zouden wij gaarne den troost willen genieten, dat God ons op onzen zelfge
kozen weg leidt. Het ÏB zeker, dat wij niet onrustig omtrent Gods wil zullen zijn, 
indien wij ons m zijne nabijheid bevinden. „Als uw oog eenvoudig is, dan zal uw 
geheele lichaam verlicht zijn;" en daarom, als ons geheele lichaamniet verlicht ii, 
dan is ons oog zeer zeker niet eenvoudig. uPat is een armzalige troost," zult gij 
zeggen. Ik antwoord: „Het is een rijke troost voor degenen wier eenige wensqh 
het js, een eenvoudig opg te hebben pn met fiW Ie wandele®?' 
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ze zouden noemen. Op deze wijze ontvlocht de geloovige 
den verleidelijken invloed van de valsohe godsdienstige 
belijdenis eener persoon, die hij wenscht te trouwen. Zulk 
een geval komt dikwerf genoeg voor. Het kost niet veel 
moeite, zich voor te doen, alsof men in de dingen Gods 
belang stelt; en het hart is arglistig en slecht genoeg, 
een godsdienstige belijdenis af te leggen alleen om zijn doel 
te bereiken. En niet alleen dit, maar de duivel verandert 
zich in een engel des lichts, en spoort tot zulk een val
sche belijdenis aan, om daardoor de voeten van een kind 
Gods in zijne netten te verstrikken. Hierdoor gebeurt het, 
dat christenen, zich in deze zaak met bewijzen van bekee
ring te vreden stellen, welke zij onder andere omstandig
heden voor uiterst onvoldoende en zwak zouden beschouwd 
hebben. Helaas I de ondervinding opent spoedig de oogen 
voor de werkelijkheid. Het duurt niet lang* of men ont
dekt, dat de belijdenis niets meer was dan ijdel gepraat, 
en dat het hart in de wereld is en er toe behoort. "Welk een 
ontzettende ontdekking! Wie vermag de bittere gevolgen 
van zulk een ontdekking, den angst des harten, de verwij
tingen en de wroeging des gewetens, de schaamte en de 
verwarring, het verlies van den vrede en den zegen, de 
opoffering van een nuttig, Gode gewijd leven te schilderen? 
De mensch ontwaakt uit zijnen bedriegelijken droom, en 
opent zijne oogen voor de schrikkelijke werkelijkheid, zich 
voor zijn gansche leven met »BeHal" verbonden te hebben. 
J a , zoo npemt de Heilige Geest net. Dit is geen,gevolg
trekking, geen oordeelvelling, waartoe trien door lang na
denken gekomen is, neen! het is de duidelijke, en bepaalde 
voorstelling van den Heiligen Geest. 

O , geliefde lezer! indien gij in gevaar zijt, zulk een 
juk aan te trekken, dan bid ik u met plechtigen ernst 
en met de hartelijkste liefde stil te staan en deze zaak op 
de weegschaal des heiligdoms te wegen, Voordat gij een 
stap verder gaat op dezen treurigen weg, Gij kunt er 
stellig van verzekerd zijn, dat gij dezen stap niet zult 
gedaan hebben, of uw hart zal met hopeloos berouw ver" 
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vuld. en uw leven door ontelbare zorgen verbitterd zijn. 
L a a t u t o c h d o o r n i e t s b e w e g e n , een o n g e l i j k 
j u k me t een o n g e l o o v i g e aan t e t r e k k e n . Is uwe 
genegenheid opgewekt? Weet dan, dat het niet de gene* 
genheid van den nieuwen' mensen, maar van de oude, 
vleësehelijke natuur is, en dat gij geroepen zijt die te krui
sigen en te onderdrukken. Bid God om geestelijke'kracht!, 
om u bovön den invloed van zulke genegenheden te ver
heffen en ze Hem ten offer te brengen. Of staat uw be
lang daarbij op het spel? Weet dan, dat het alleen ui» 
belang i s , en dat gij, als gij uw doel bereikt, het belang 
van Christus voor uwe Vereeniging met »Belial" opoffert. 
Bovendien zijn het slechts tijdelijke en geen eeuwige be
langen. De belangen van den geloovige en die van Chris
tus moeten één zijn; én daarom is het duidelijk, dat de 
belangeti van Christus, Zoowel als zijne eer> zijne waar
heid en zijne heerlijkheid opgeofferd worden, indien een 
lid zijns lichaams met »Belial" verbonden is. Dit is de 
ware weg, deze vraag te behandelen. Wat zijn eenige 
honderden of duizenden guldens voor een erfgenaam des 
hemels? God kan u meer dan dit geven. Hoe? gij waart 
op weg vöof een ellendige handvol goud — voor dingen, 
die door het gebruik verderven — de waarheid Gods en 
daarbij uwen vrede en uwe gelukzaligheid op te offeren? 
O, God moge het verhoeden! Vlucht, evenals de vogel 
vlucht voor den valstrik, dien hij ziet en kent. Strek uwe 
hand uit paar een ware, besliste, oprechte navolging van 
Christus, en neem uw mes en sjacht uwe genegenheden 
en uwe belangen op het altaar Gods. En al zal ook geene 
hoorbare, stem van den hemel uwe handelwijze goedkeu
ren, zoo zult gij toch het onschatbare getuigenis van een 
gerust geweten en een onbenevejden geest hebben — voor
waar, een rijke belooning voor het kostbaarste offer, dat 
gij in staat zijt te brengen! Moge de Geest Gods u kracht 
geven, de verzoekingen des Satans te weerstaan! 

Ik behoef nauwelijks op te merken, dat in gevallen, 
waar de bekkering eerst na het huwelijk plaats vindt, de 
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zaak wezenlijk veranderd iê. Daar zal, b- v., geen gewe
tenswroeging zijn. En hoewel zich ook nier ongetwijfeld 
moeielijkheid y verlegenheid en ellende zal opdoen» zoo kan 
de ziel toch met vrijmoedigheid de droefheid en zorg in 
de tegenwoordigheid des Heeren brengen; en wij weten, 
hoe bereid Hij is te vergeven en d$ ziel, die hare dwa
ling erkent, in zijne gemeenschap te herstellen eu van alle 
onreinheid te reinigen* Dit kan een ieder die na zijn hu
welijk tot God bekeerd is, tot troost strekken. Bovendien 
heeft de Geest Gods voor den zoodanige een bijzondere 
aanwijzing en een gezegende vertroosting in het Woord 
gegeven: »Indien eenig broeder ee,n ongeloovige vrouw 
heeft, en dezelve tevreden is by hem te wpnen, $&k hij 
ze niet verlate; en een vrouw, dje e,en pngelopvigep. man 
heeft, eni hij tevreden is bij haar te wonen, dat zy hem 
niet verlate. Want de ongeloovige m&u is geheiligd door 
de vrouw, en de ongeloovige vrouw is geheiligd door den 
man; want anders waren uwe kinderen onrein, maar nu 
zijn zij heilig.,.. Wat weet gij, vrouw \ of gij den man 
zult zalig maken? Of wat weet gij, man? of gij de vrouw 
zult zalig maken." (1 Kor. 7 : 12 —16.) 

, , (Het slot volgt,) 

//Laat ons wederkeeren." 
, (Um^ 15 : 36,) 

»Laat ons nu wederkeeren, en bezoeken onze broeders in 
elke stad, in welke wij het woord des Heeren verkondigd 
hebben, hoe zij het hebben." In ons vorig nummer spra
ken wij over het werk van den evangelist, om «het evan
gelie te verkondigen in de plaatsen aan gene «iijde;" thans 
wenschen wij een oogeriblik stil te staan bij de roeping 
eens herders. Zijn motto vinden wij in de woorden: «laat 
ons wederkeeren." Wij moeten deze uitdrukking niet 
beschouwen als de bloote mededeeling van hetgeen toen 
geschiedde, maar als het voorbeeld van hetgeen allen 
mpetert doen. Is de evangelist verantwoordelijk het evan-
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gelie tè Verkondigen iti de plaatsen aan gene zijde, zoolang 
er plaateen zijn om te evangeliseeren, dé herder is geroe
pen oni »weder te keefen en zljüe broeders te bezoeken," 
zoolang er broeders te bezoeken zijn. De evangelist vormt 
de betrekking; de berder ondersteunt en versterkt die. 
Het is zeef goed mogelijk, dat beide gaven in één persoon 
aanwezig zijn» zooals bij Paulus * maar boe dit ook ziĵ  
iedere gave heeft zijn bijzondere sfeer en doel. Het werk 
van den evangelist! is zondaren' tot bekeering te roepen J 
dat van den herder de broeders te weiden. De evangelist! 
gaat imt en> predikt hetu Woord j de herder keert weder 
eü bezoekt ctógenen J die het Woord hebben aangenomens 
De eerste leidt de Schapen' uit; de laatste voedt m en 
draagt zorg voor hen. " " 

itoe goddelijk schoon is èe volgorde dezer dingen! De 
Heer kan zijne schapen niet vergaderen en ze dan aan 
zichzelven1 överlateri. Dit zou niet in overeenstemming 
zijn ïnet zijne teedere liefde. Daarom schenkt Hij' niet 
alleen de gave om de schapen uit de wereld te vergaderen, 
maar1 ook' om hein te voeden en te versterken. Hij stelt 
belang in Hen; Hij waakt oVer hen met teedere zorg van 
het eerste oogenblik af, dat zij zijne levendmakende sterft 
Vernemen, tot de ure4 dat zij iö de hemelsche schuur 
worden ingezameld. Overal waar het woord des Heeren 
gepredikt en1 aangenomen is, daar1 is een verborgen, maar 
téVeris wezenlijke band gelegd tusschen hemel en aarde. 
Het oog des gelóofs kan de goddelijke symphatie onder'-
scheiden, die ér leeft in het hart van Jezus voor «iedere 
stadb,' waar het » woord des Heeren"' gepredikt èn aange-1-
nomen is. Dit is nu evéö waar als voor achttien honderd 
jaar: Er ntógen vele dingen zijn, die ons verhinderen deze 
betrekking te zien, ïiógtans bestaat zij. Christus" slaat mét 
teedere liefde iedere stad, ieder dorp, iedere straat, ieder 
huis gade, waarin zijn Woord aangenomen is. 

De verzekering hiervan is zeer vertroostend voor iedereen 
die gevoelt, dat hij Waarlijk het woord des Heeren heeft 
aangenomen. Vraagde men ons de Waarheid onzer beweè^ 
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ringi uit de Schrift;, te bewijzen, ,da,n zouden wij de vol
gende verzen aanhalen: »En er was een zeker discipel te 
Damaskus, met name Ananias; en de Heer zeide tot hem 
in aen gezicht: Ananias! En hij zeide: Zie, hier ben ik, 
HeerJ ,En de Heer zeide tot hem: Sta op, en ga in de 
straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis, van Judas 
naar een^ met name Saulusj van Tarsen; want zie, hij 
bidt"* (Handi 9 i 10, 11.) Is<het niet treffend te hooren, 
hoe de Heer der heerlijkheid met zulk een nauwkeurig
heid het adres van zijn pas gevonden schaap opgeeft? Hij 
geeft de straat>, en wij zouden zeggen, het nnmmer op, 
en hetgeen waarmee hij zich op dat oogenblik bezighield. 
Er is geen omstandigheid, hoe gering ook, in het leven 
van het zwakste lid van Jezus' lichaam, waarin de Heer 
geen, belaag stelt. ,Greldofd en geprezen zij zijn heerlijke 
Naam! „ 

iDe Goede Herder nu vervult het hart zijner dienst
knechten met zijne eigen teedere zorg voor de schapen-
Hij was het, die Paulus opwekte om «weder te keeren 
en de broeders in elke stad te bezoeken." Letten wij wel 
op de kracht van het woord ^wederkeeren" Het doet er 
niet toe, hoe dikwijls gij et reeds geweest zijt. Het moge 
een, twee of drierüaal zijn; «laat ons wederkeeren," is 
het motto van den herder; want er is altijd behoefte aan 
de herderlijke gave. Dit is vooral waar in onze dagen 
van geestelijke armoede. Er is groote behoefte aan evan
gelisten, die denken aan »de plaatsen op gene zijde", en 
groote behoefte aan herders qm »iDeder te Heeren en hunne 
broeders'te bezoeken in iedere stad, waar »het woord des 
Heeren" verkondigd is, en te zien »hoe zij het hebben." 

Lezer, bezit gij eenige herderlijke gave ? Zoo ja; o denk 
dan, ik bid u , aan de woorden «laat ons wederkeeren." 
Denk aan uwe »broeders", aap degenen »die hetzelfde 
kostbare gelqof met u deelachtig zijn," aan hen die het 
woord des Heeren hebben aangenomen. O, stel belang 
in iedere stad, waar leden van Christus' lichaam verga
derd zijnl Voorzeker, wij moeten ons wachten voor een 



95 

arbeiden uit gewoonte en uit bloot pliohtgevoel; maar wij 
moeten evenzeer ons wachteri voor onverschilligheid, Voor 
gemakzucht, voor verkeerde zuinigheid, die er ons lich
telijk toe zon kunnen brengen om te huis te blijven. Het 
zilver èri goud is des Heeren,' en zijne schapen zijn veel 
kostbatarder dan zilver of goud. Zijne eigen1 "Woorden zijn: 
»Hebt gij mij lief, zfoo böed mijne schapen." Indien er slechts' 
een hart is', dsto zullen de' middelen nooit ontbreken. Moge 
de He'ër ons een z"elfverloochenend hart geven — een 
hart, dat aan Hem en aan zijne heilige dienst is toege
wijd!' Ach! wij leven zooveel 'voor otiszelven en vöör 
onze belangen. Men verontschuldigt zich Zoo1 dikwijls met 
de bezigheden die men te! Verrichten heeft, met de betrek J 

king waarin mén is, met de zaak die men moet besturen; 
en bij dat alles wordt de dienst des Heeren geheel ver
geten Voorzeker, wij moeten de roeping vervullen $ die 
de Heer ons gegeveö heeft j de1 dienstknecht, de koopman, 
de winkelier, een iegelijk de zijne. Doch vergeten wij niet, 
dat wij bij dit alles denken aan »de plaatsen op gene zijde", 
en aan »de broeders die in iedere stad zijn." Als het 
hart slechts op de rechte plaats is, dan zal de hand doen, 
wat zij vindt om te dóenJ Worden de prediking des evan
gelies en de herderlijke arbeid niet ve'el verzuimd? Heb
ben onze maatschappelijke betrekkingen niet te veel onze 
harten, en handen ingenomen? En wat is} het gevolg ge
weest? W a | hebben wij gewonnen? Zijn on.ze kinderen 
goed opgevoed? Hebben onze zaijen gebloeid ? Gebeurt het 
niet dikwijls, dat waar het werk des Heeren verzuimd is 
geworden, de kinderen in zorgeloosheid en wereldschge-
zindheid opgroeien? En wat onze zaken betreft, hebben 
wij niet dikwijls den geheelen nacht gevischt en 's morgens 
ons net ledig opgehaald? O , laten wij deze ernstige vragen 
wel overwegen, opdat wij, naar de mate der gave ons door 
den Heer toebedeeld, werkzaam mogen zijn in de wereld 
en in de Gemeente van Jezus! 

Ik kan de pen niet neerleggen zonder de aandacht mijner 
lezers te bepalen bij de woorden »zien, hoe zij het hebben," 
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Hoeveel ligt er in die woorden ppgeslpten! »Hoe zij het 
hebben," persoonlijk, in hun huiselijk en openbaar leven. 
»Hoe z\j het hebben," in leer, in leven, in wandel. P Hoe 
zjj het hebben," geestelijk, zpdelyk en natuurlijk. M^t één 
Woord, »hoe zij het hebben" in Jeder opzicht. Doch laten 
wij wel bedenken, dalj dit zien, hoe pnze bieders het 
hebben, nooit móet ontaarden in een nieuwsgierigen, be-
dillenden, benioeizieken geest, die wondt en geenszins heelt. 
Aan allen» die QÖS in zulk een geest zouden willen be
zoeken, zonden wiji voorzeker zeggen: t>weest verre van 
ons." Maas aan allen, die Hand. 15: 36 bij ons in beoe
fening willen brengen, zeggen wij* pflnze handen, onze 
harten en onze huizen staan, wijd vopr u open; komt in, 
gjg gezegendpn des HeerenJ" »Indien gij hebt geoordeeld, 
dat ik den Heere getrouw ben, zap komt in mijn huis 
en blijft er." 

O, Heler l verwek vele evangelisten om naar »de plaat
sen Op gene zijde" te gaan, en vele herders om telkens 
Opnieuw o de bïoeders in iedere stad" te bezoeken! 

»i Gedachte». 
De liefde Gods is de bron, waaruit de verlossing vloeit. 

Het volmaakte offer Vïin Christus is het kanaal, waardoor 
zij tot ons komt. Het geloof, in de ziel gewerkt door' den 
Heiligen Geest, is de kracht van het genot, en het eenwig 
leven is het geVolg. (Joh. 3 : 16.) 

De geest van een kind Gods ïs een geest der aanne
ming. Hij moge zijnen Vader bedroeven, evenwel vreest 
hij niet? de deur uitgezet te worden. I)e band is niet ver
broken, al heeft de gemeenschapsoefening opgehouden. Staat 
hij in gepn goede verstandhouding met zijnen Vader, dap 
Is hij ongelukkig voor zijn hart, doch daarom is de be
trekking tusschen den Vader et* hem niet afgebroken. 
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Het ongelijke juk. 
(VeïTOlg van bladz. 92.) 

2. Beschouwen wij nu het» ongelijke juk" ten opzichte van 
de handelsbetrekkingen. Hoewel zulk een juk, omdat het 
gemakkelijker te verbreken is, niet zoo bedenkelijk schijnt 
als het eerste, zoo is het evenwel eeü bepaalde hinder
paal tegen het getuigenis van een geloovige. Wanneer een j 
christen zich uit handelsbelangen met een ongeloovige 
— hetzij hij met hem verwant is of niet —' verbindt, of lid 
eener wereldsche firma wordt, geeft hij zijne eigene ver
antwoordelijkheid prijs; want van dat oogenblik af ziet 
men in dè handelingen der firma zijne eigene; en i,nr dat 
geval kan van een handelen naar hemelsche beginselen 
geen spraak meer zijn. De wereld zal toch altijd, om zaken 
te kunnen doen, naar middelen omzien, die het tegen
overgestelde zijn van den geest en de beginselen van het 
koninkrijk, waartoe de geloovige behoort, em van de Ge
meente, waarvaü hij lid is.i Al doet hij ook al zijnen in
vloed gelden, om de wijze van hapdeldrijven te verchris-
telijken, nogtans zal men hem dwingen, zijne zaken even als 
iedereen in te richten, zoodafc hem niets anders overblijft * 
dan in Stilte zijne verkeerde en moeielijke positie te bekla
gen, of de verbintenis te verbreken, misschien tot gioot 
nadeel voor hem en, zijne familie. Is het oog eenvoudig, 
zoo zal men zeer goed weiten, wat inen tei doen heeft; 
doch, helaasI reeds het aangaan van zulk een verbintenis 
bewijst het gebrek aan een eenvoudig oog; en de omstan
digheid i dat een geloovige zjeh daarin bevindt j toont 
klaarblijkelijk het gebrek aan geestelijke vatbaarheid tot 
erkenning van de waardij en de macht der goddelijke 
beginselen, die er hem moesten uitbrengen. Nooit zal 
iemand, wiens oog eenvoudig is, zich met een ongeloo
vige kunnen verbinden, om zich daardoor geld te ver
schaffen; want de zoodanige houdt de verheerlijking van 
Christus in het oog, en weet, dat hij dit doel door de 
overtreding v^n een goddelijk beginsel niet bereiken kan. 

XI 7 
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En indien de intrede !van èen christen, als deelhebber in een 
wereldsche firma, niet tot verheerlijking van Christus kan 
strekken, zoo bevordert hij daardoor ongetwijfeld de doel
einden des satans. Er is geen middelweg, en het is dui
delijk, dat in zulk een geval Christus nïet verheerlijkt 
wordt, want zijn Woord zegt: «Trekt geen ongelijk juk 
aan met den ongeloovige." Dit beginsel kan nooit over
treden worden zonder ons getuigenis te schaden en den 
geestelijken wasdom te verhinderen. Wel kan de christen, 
die in dit opzicht verkeerd handelt, zijn geweten trachten 
gerust tè stellen, door te zeggen: »Mij persoonlijk staat 
niets in den weg om geestelijk te handelen, al ben ik 
ook in mijne zaak met een ongeloovige onder één juk;" 
doch deze redeneering zal steeds blijken misleiding te 
zijn, zoodra het op dé uitvoering aankomt. De dienst-
kriecht van Christus zal zich op honderdvoudige wijze 
door een wereldsche compagnieschap gebonden gevoelen. 
Al ondervindt hij ook geen openlijke vijandschap, nogtans 
zal de vijand door allerlei middelen trachten zijnen ijver' 
te onderdrukken en zijne plannen te verijdelen. Hij wordt 
uitgelachen en bespot om de uitwerking, die zijne dweeperij 
heeft op de handelsbetrekkingen der firma. Als hij een 
deel van zijnen tijd, van zgne talenten en van zijn geld 
besteedt voor hetgeen hij als de dienst des Heeren be
schouwt, dan zal men hem voor een dwaas houden; en 
er hem aan herinneren, dat hij, om als koopman op een 
geschikte en redelijke wijze den Heere te dienen, «zijne 
zaak en alleen zijne zaak" in 't oog moet houden; en het 
de uitsluitende roeping van een daartoe aangestelden en 
bezoldigden prediker of zoogenaamden geestelijke is, zich 
met godsdienstige dingen bezig te houden. Hoewel nu het 
vernieuwde gemoed eens christens van de onwaarheid 
dezer redeneeringen volkomen overtuigd is, en zeer'goed 
weet, dat deze wéields'ehe Wijsheid slechts een bedeksel 
der gierigheid is, zoo kan toch niemand beoordeelen, 
hoeveel invloed zulke dingen op het hart uitoefenen. Wij 
worden afgestompt door gedongen1 tegenstand. De stroom 
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wordt te sterk voor ons; wij geven ons aan zijne werking 
over, en worden er door medegesleept. Het geweten 
moge ons langen tijd aanklagen, maar de geestelijke energie 
is verzwakt en het fijne gevoel de)r nieuwe natuur afge
stompt, zoodat de stem des gewetens geen antwoord vindt, 
en men zich niet tegen den vijand verzet. De werelds
gezin dheid in het hart van den christen verbindt zich met 
de vijandige invloeden van buiten; en ten slotte is men een 
treurig voorbeeldf van de roerende klacht des profeten, die 
zegt: »Hare bijzondersten waren reiner dan de sneeuw, zij 
waren witter dan melk; zij waren rooder van lichaam dan 
robijnen, gladder dan een saffier, maar nu is hunne ge
daante verduisterd van zwartigheid, men kent hen niet 
op de straten; hunne huid kleeft aan hunne beenderen, 
zij is verdord, zij is geworden als een hout." (Klaagl. 
4 : 7 , 8.) Wanneer iemand als een dienstknecht van Chris
tus, als een medearbeider in het koninkrijk Gods bekend 
was, en dan tot een droogen handelsman afdaalt, zou dan 
de Apostel niet van hem, evenals van Demas, zeggen: 
»Hij heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige we
reld heeft liefgekregen?" n 

Misschien werkt, bij het aangaan van een handelsverbin
tenis met een ongeloov^ge, niets sterker op het hart der 
christenen dan de gewoonte, om zoowel het karakter van 
een christen als dat van een koopman te Vertoonen. Dit 
is een gevaarlijke valstrik. De mensch moet of het een, of 
het ander zijn. Ben ik een christen, dan moet mijn chris
tendom zich als een levende werkelijkheid bewijzen in 
de positie, waarin ik mij bevind. Kan het zich daar 
niet openbaren, dan mag ik er ook niet blijven; want, 
indien ik in de positie volhard, waarin zich het leven van 
Christus niet openbaren kan, dan zal ik weldra niets 
meer van het christendom bezitten dan ten hoogste den 
naam zonder de werkelijkheid, den uiterlijken vorm zonder 
de innerlijke kracht, de schaal zonder de kern. Ik moet 
niet alleen des zondags, maar ook van maandag morgen 

tot zaterdag avond, en niet alleen in de vergadering, 
r 
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maar ook op mijn kantoor, een dienstknecht van Christus 
zijn. Ik kan echter onmogelijk een goed dienstknecht zijn, 
als mijn hals in één juk met een ongeloovige gespannen 
is; want hoe zouden de dienstknechten van twee elkander 
vijandige heeren in hetzelfde juk kunnen werken? Dit is 
even onmogelijk, als wanneer iemand wilde beproeven om 
de stralen der middagzon met de diepe duisternis van 
middernacht te vereenigen. Ik beroep mij, met betrekking 
tot deze gewichtige zaak, op de ernstigste wijze en in 
de tegenwoordigheid van den almachtigen God, die de 
raadslagen van het menschelijk hart door Jezus Christus 
openbaar zal maken, op het geweten mijner lezers. Ik zou 
hem, als hij op het punt stond, zich met een ongeloovige 
in den handel te verbinden, met allen ernst toeroepen: 
Vermijd het — ja, vermijd het, al belooft hij u ook de 
winst van duizenden! Gij zult u slechts in moeielijkheden 
en zorgen storten. Gij zijt op weg, u met iemand voor den 
ploeg te laten spannen, wiens gevoelens, drijfveeren en nei
gingen geheel het tegenovergestelde van de uwen zijn. Hij 
wenscht zich geld te verschaffen, voordeelen te behalen 
en in de wereld vooruit te komen; gij wenscht — of 
moest het ten minste wenschen — dat de belangen van 
Christus en van zijn Evangelie op aarde bevorderd en de 
grenzen, binnen welke zijn naam bekend is, uitgebreid wor
den. Zijn doel is het geld, het uwe Christus; hij leeft voor 
deze wereld, gij voor de toekomende; hij haalt de tijde
lijke dingen naar zich toe, gij de eeuwige. Hoe kunt gij 
dezelfde plaats met hem innemen? Uwe beginselen, be
weegredenen, bedoelingen én verwachtingen zijn van een 
gansch andere natuur. Hoe is het u mogelijk zulk een stap 
te doen? Hoe kunt gij zulk een verbintenis aangaan? 
Voorwaar, gij behoeft slechts een eenvoudig oog, om dit 
alles in zijne ware gedaante te zien. Het is onmogelijk, 
dat iemand, wiens oog op Christus gericht, en wiens hart 
met Hem vervuld is, zich met een wereldschen deelge
noot kan verbinden. Laat u daarom, mijn waarde lezer, 
eer gij zulk een gewichtigen stap doet, dringend bidden, 
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Je gansche zaak met een oprecht hart te onderzoeken, en 
,11 Gods tegenwoordigheid op de weegschaal des heilig-
Joms te wegen. Vraag Hem» wat Hij daarvan denkt, en 
luister met een onderworpen gemoed en een rein geweten 
in ar zijn antwoord. En dit antwoord is duidelijk en krach
tig, alsof het uit den geopenden hemel tot u kwam; het 
luidt: « T r e k t g e e n o n g e l i j k j u k a a n m e t d e n 
o n g e l o o v i g e , " 

Indien gij u echter, waarde lezer, reeds in zulk een juk 
bevindt, dan raad ik a aan, u zoo spoedig mogelijk daar
van los te maken. Ongetwijfeld zult gij reeds ondervonden 
hebben, dat het een hoogst moeielijk juk is. U de treurige 
gevolgen, die uit zulk een positie voortvloeien, te willen 
schilderen, zou overbodig zijn; want gij zult ze zelf reeds 
hebben leeren kennen. O , geliefde broeder in Christus, 
verzuim geen oogenhlik, dit juk af te sohudden. Evenwel 
het moet geschieden voor den Heer, naar zijne heginselen 
en door zijne genade. Een slechte positie in te nemen is 
gemakkelijker dan die te verlaten. Een sedert tien of twinr 
tig jaren hestaande compagnieschap kan niet in één oogen* 
blik verbroken worden. Het moet in rust, met ootmoed en 
onder veel gebed geschieden, als voor het aangezicht des 
Heeren en met inachtneming zijner heerlijkheid. Mehi kan 
door de wijze van zijn uittreden uit een alechtè positie 
den Heer evengoed onteeren, als door zijn intreden daarin, i 
Heb ik daarom een compagnieschap met" een ongeloovige, 
en zegt mijn geweten mij, dat dit verkeerd is, dan moet 
ik mijnen compagnon oprecht en vrijmoedig verklaren, dat 
ik niet langer met hem verbonden kan blijven} en daarna 
is het mijn plicht, de zaken der firma op zulk een öp-i 
rechte en eerlijke wijze uit elkander te doen, dat de 
tegenpartij geen aanleiding tot aanmerkingen vindt, en dien, 
kwaadsprekers de mond gestopt wordt. Wij moeten» 
wanneer wij openlijk voor den Heqrj en tot rechtvaardig 
ging zijner heilige beginselen handelen, iedere soort 
van opgewondenheid en onbezonnenheid vermijden. Als 
iemand in een net ver/ward is geraakt »• dan helpt geen» 
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hevig, onbezonnen trekken en scheuren om er weer uit 
te komen. Neen, men moet zich verootmoedigen, men 
moet zijne zonden voor den Heer belijden, en dan met 
geduldig vastklemmen aan de genade, die niet alleen ver
geven, maar ook op de rechte plaats leiden kan, zijne 
schreden terugtrekken. — Intusschen verandert, evenals bij 
het huwelijks-juk, de zaak veel, wanneer de onnatuurlijke 
handelsverbintenis vóór de bekeering is aangegaan. Wel 
is daardoor geenszins een blijven daarin gerechtvaardigd; 
maar in dat geval is het geweten niet zoo zeer daarin 
betrokken, en dit heeft veel invloed op de wijze'van af
breken. Als ik mijzelven wegens mijn verkeerd standpunt 
veroordeel, en als, zoo doende, de zedelijke toestand van 
mijn hart en geweten op den waren grond rust, dan zal 
de Heer zeer zeker de zaak in zijne hand nemen, en mij 
op de voor mij geschikte plaats stellen. Indien Hij echter 
mijne zaak regelt, zal Hij mij zeker niet veroorloven, de 
eene waarheid geweld aan te doen, terwijl ik aan de andere 
gehoorzaam ben. Hetzelfde woord, dat zegt: Trekt geen 
ongelijk juk aan met den'ongeloovige", zegt ook: »Weest 
niemand iets schuldig"; »als die bezorgen hetgeen eerlijk 
is, niet alleen voor den Heer, maar ook voor de men-
schen"; »wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn." 
Indien ik door mijn aangaan van zulk een handelsverbin
tenis tegen Gods wil gehandeld heb, zoo mag ik geenszins 
door mijn uittreden een onrecht tegen de menschen be
gaan. Een geheele onderwerping aan Gods Woord door 
de kracht des Heiligen Geestes zal alles in orde brengen, 
onze voeten op den rechten weg stellen en ons bekwaam 
maken, alle gevaarlijke uitersten te vermijden. 

3. Staan wij in de derde plaats bij het godsd iens t -
j u k stil. Bij de beschouwing der Heilige Schrift vinden 
wij een menigte plaatsen, die ons den stelligen geest van 
afzondering voorstellen, welken het volk van God steeds 
moet kenmerken. Hetzij wij onze aandacht bepalen bij het 
Oude Testament, waar wij de betrekkingen en handelingen 
van God met zijn aardsch volk Israël vinden, hetzij wij 
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onze blikken slaan in het Nieuwe Testament» waar wij 
Gods handelingen en betrekkingen met zijn heraelsch volk, 
de Gemeente, aantreffen, overal treedt de volkomen afzon-
ring van hen, die God toebehooren, helder aan het licht. 
Het standpunt van Israël wordt ons in de profetie van 
Bileam aangeduid,' als hij zegt: «Ziet, dat volk zal alleen 
.vonen, en het zal onder de Heidenen niet gerekend wor
den". (Num. 23 : 9.) Hunne plaats was buiten het bereik 
van alle volken der aarde, en zij waren voor de verwezen
lijking dezer afzondering verantwoordelijk. Door al de vijf 
boeken van Mozes worden zij hieromtrent onderwezen, 
gewaarschuwd en bemoedigd; en in de Psalmen en Profe
ten vinden wij de mededeeling van hun verlaten van die 
plaats der afzondering — een zonde, die, gelijk wij weten, 
de zwaarste oordeelen van God over hun hoofd heeft doen 
komen. 

Ditzelfde geldt, en dat wel in veel hoogere mate, voor 
het hemelsche volk Gods, de Gemeente, het lichaam van 
Christus, bestaande uit alle geloovigen. Ook zij zijn een 
afgezonderd volk. Onderzoeken wij nu , wat de grond is 
van deze afzondering. Een afzondering op grond van .het
geen wij zijn, is hoogst verschillend van een afzondering 
op grond van hetgeen God is. Het eerste maakt den mensch 
tot een farizeër, het laatste maakt hem tot een heilige. 
Indien ik tot iemand zou zeggen: «Maak .plaats, want ik 
ben heiliger dan gij!" zoo zou ik den afschuwelijke huiche
laar en farizeër zijn. Wanneer .God echter in zijne neder-
buigende goedheid en oneindige genade tot mij zegt: »Ik 
heb u in den persoon mijns Zoons Jezus Christus met Mij 
verbonden, en daarom zijt heilig, verwijder u van de 
boozen, ga uit het midden van hen, en scheid u af," dan 
ben ik verplicht te gehoorzamen, en mijne gehoorzaamheid 
is de openbaring van mijn karakter als heilige — een karak
ter, dat ik niet bezit uithoofde van eenige goede eigen
schap in mij, maar eenvoudig, omdat God, mij door het 
kostbare bloed van Christus in' zijne nabijheid gebracht 
heeft. FarizeWme en goddelijke 'heiliging' zijn twee èeer 
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verschillende dingen; en toch worden zij dikwijls met elkan
der verward. Zij, die de plaats van afzondering, wplke 
het volk van God betaamt, innemen, worden meestal van 
verheffing boven hunne medemenschen beschuldigd. Deze 
beschuldiging heeft haar oorsprong in het niet begrijpen 
van het bovengenoemde onderscheid. Als God de menschen 
tot afzondering vermaant, dan geschiedt dit op grond van 
hetgeen Hij aan het kruis voor hen gedaan heeft, waar 
Hij ze in den persoon van Christus in een eeuwige ver-
eeniging met Zich gebracht heeft. Wanneer ik mij, op 
grond van hetgeen ik in mijzelven ben, afzonder, dan zal 
dit, vroeg of laat, als zinneloöze aanmatiging openbaar wor
den. God gebiedt zijn volk, heilig te zijn, op grond van 
hetgeen Hij is, aangezien Hij zegt: »Zijt heilig, want Ik 
ben heilig." Dit is klaarblijkelijk geheel iets anders, dan 
wanneer ik zeg: »Ga uit den weg, want ik ben heiliger 
dan gij." Als God de zijnen met Zichzelven in verbinding 
brengt, dan heeft Hij het recht, hun hun zedelijk karakter 
voor te schrijven, en zij zijn verantwoordelijk zijne geboden 
te gehoorzamen. De afzondering van den geloovige is daar
om de diepste ootmoed. TJ^ets is meer geschikt iemand in 
het stof te doen buigen, dan het verstaan van de ware 
natuur der goddelijke heiligheid. Het is een valsche nede
righeid, die het gevolg is van het zien op onszêlven; ja , 
zij is inderdaad niets anders dan een openbaring van den 
hoogmoed des harten, dat nog nimmer zijne geheele ver
lorenheid en verdoemelijkheid heeft erkend. De zoodanigen 
verbeelden zich, dat zij waren en diepen ootmoed verkrijgen 
kunnen door het zien op zichzelven, terwijl die alleen te 
erlangen is door het onafgebroken zien op Jezus. »Hoe 
meer Uwe heerlijkheid mijn oog treft, des te nederiger 
zal ik zijn." Dat is een juist gevoel, gegrond op goddelijke 
beginselen. Slechts die ziel, en geen andere, is waarlijk 
ootmoedig, die zich in de stralen van Jezus' zedelijke heer
lijkheid koestert. Daarom moet ieder kind van God elke 
vereeniglng met een ongeloovige, zoowel in de familie, 
als in den handel en in de godsdienst, verwerpen; en dat 
niet uithqofde van zijne persoonlijke heiligheid, maar om
dat God hem gebiedt zich af te zonderen. De toepassing 
van dit beginsel, in zaken der godsdienst, zal zeer zeker 
menige onaangenaamheid ten gevolge hebben. Men zal ons 
beschuldigen van onverdraagzaamheid, schijnheiligheid, 
zelfverheffing en dergelijke dingen meer, doch daaraan 
kunnen wij ons niet storen. Als wij ons naar het godde-
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lijk beginsel, en in de ware gezindheid des harten, afzon-r 
deren, dan kunnen wij de gevolgen aan God overlaten. 
Het overblijfsel, in de dagen van Ezra, laadde ongetwijfeld 
den schijn van onverdraagzaamheid op zich, toen het de 
medewerking van het hun omringende volk bij het bou
wen van den tempel afsloeg; doch* deze weigering ge
schiedde naar een goddelijk beginsel. »Toen nn de weder* 
partijders van Juda en Benjamin hoorden, dat de kinde
ren der gevangenis den Heere, den God Israëls, den 
tempel bouwden; zoo kwamen zij aan tot Zerubbabel, en 
tot de hoofden der vaderen, en zeiden tot hen: laat ons 
met ulieden bonwen, want wij zullen uwen God zoeken, 
gelijk gijlieden; ook hebben wij Hem geofferd sints de 
dagen van Esar-Haddon, den koning van Assur, die ons 
herwaarts heeft doen optrekken", (Ezra 4 : 1 , 2.) Dat 
scheen een hoogst aantrekkelijk voorstel te zijn — een 
voorstel, dat een bepaalde overgave aan den God Israëls 
deed vermoeden; evenwel weigerden de Israëlieten het 
aan te nemen, aangezien dat volk, niettegenstaande zijne 
schoone belijdenis, onbesneden van harte en vijandig was. 
»Maar Zerubbabel en Jesua, en de overige hoofden der va
deren van Israël zeiden tot hen: Het betaamt niet, dat 
gijlieden en wij onzen God een huis bonwen; maar wij 
alleen zullen het den Heere, den God Israëls, bouwen." 
(vs. 3.) Zij wilden geen ongelijk juk met de onbesnede-
nen aantrekken; zij wilden niet ploegen met een os en 
een ezel; zij wilden hunnen akker niet met tweeërlei zaad 
bezaaien; zij hielden zich afgezonderd, hoewel zij zich 
daardoor het verwijt van schijnheiligheid, onverdraag
zaamheid en liefdeloosheid op den hals haalden. 

Evenzoo lezen wij in Nehemia 9 : 2: »En het zaad Israël 
scheidde zich af van alle vreemden. En zij stonden, en 
deden belijdenis van hunne zonden en hunner vaderen 
ongerechtigheden." Dit was geen sektemakerij; het was 
besliste gehoorzaamheid. Hunne afzondering was wezenlijk 
noodzakelijk voor han bestaan als volk. Op, geen anderen 
grond hadden zij zich in de tegenwoordigheid Gods kunnen 
verheugen. En zoo moet het altoos zijn met het volk Gods 
op aarde. Heeft er geen afscheiding plaats gehad, dan is 
zijn weg niet alleen doelloos, maar ook gevaarlijk. God 
kan de zijnen niet erkennen, noch met hen wandelen, 
wanneer zij zich, om welke reden en met welk doel het 
ook zijn moge, met ongeloovigen vereenigen. Het is voor
zeker moeielijky strenge afzondering met een geest van gena-
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de, zachtmoedigheid en toegevendheid in overeenstemming 
te brengen, of — zooals iemand gezegd heeft — een engen 
kring met een wijd hart te verbinden; doch de Heer is in 
staat ons beiden te geven. Hij kan onze voeten op den 
nauwen, door Hem afgebakenden weg houden, zoodat wij 
noch ter rechter- noch ter linkerzijde afwijken; en Hij kan 
ons hart vervullen met zijne genade, zoodat het warm klopt 
voor allen, die Hem liefhebben, al scheiden zij zich niet 
met ons van de ongeloovigen af. 

Een waarlijk goddelijk en hemelsch doel zal nooit be
reikt worden, wanneer ware christenen zich vereenigen 
met degenen, die het volgens hnnne eigen belijdenis niet 
zijn. De middelen worden nooit geheiligd door het doel; 
integendeel de middelen moeten, zoowel als het doel, met 
de beginselen van Gods heilig Woord in overeenstemming 
zijn; anders zal het gevolg verwarring en schande zijn. 
Het mocht Jozafat toeschijnen, dat het een goed doel was 
Eamoth in Gilead uit de handen des vijands te rukken; 
het mocht den schijn van edelmoedigheid en vriendelijk
heid hebben, toen hij op het voorstel van Achab ant
woordde: »Ik zal zijn, gelijk gij zijt, en gelijk uw volk 
is, zal mijn volk zijn, en wij zullen met u zijn in dezen 
krijg;" (2 Kron. 18 : 3.) doch hoe eindigde dit alles? — 
Achab werd gedood, en Josafat redde ternauwernood zijn 
leven door de vlucht, terwijl zijn getuigenis geheel en al 
schipbreuk leed. Josafat bereikte derhalve het doel niet, 
waartoe hij zich met een ongeloovige verbonden had; maar 
al had hij ook zijn doel bereikt, nogtans zou dit geen 
rechtvaardiging van zijne handelwijze geweest zijn. Niets 
gerechtigt den geloovige met den ongeloovige een onge1-
lijk juk aan te trekken; en hoe schoon, hoe aantrekkelijk 
en hoe schijnbaar rechtmatig de veldtocht naar Ramoth 
voor het menschelijk oog ook zijn mocht, zoo was hij 
naar het oordeel Gods toch slechts een hulp, den godde-
looze bewezen, en een liefde voor de vijanden des Hee
ren. (2 Kron. 19 : 2.) De waarheid Gods ontdoet den 
mensch en de dingen van hunne valsche kleuren, waar
mede de wellevendheid en de valsche verdraagzaamheid' 
ze bedekken, en toont ze in hunne ware gedaante. Het 
is een onuitsprekelijke genade, dat wij het duidelijke oor
deel Gods over alles, wat ons omgeeft, bezitten; want 
dit geeft onzen geest rust, onzen wandel en ons karakter 
beslistheid, en bewaart onze gedachten, gevoelens en be
ginselen voor dat ongelukkige slingeren, hetwelk ons ge-
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heel ongeschikt maakt om een beslist en standvastig ge
tuigenis voor Christus af te leggen. Wij moeten onver
mijdelijk dwalen, indien wij ons oordeel naar de gedachten 
en meeningen der menschen zoeken te vormen; want zij 
oordeelen steeds naar den uitwendigen schijn, en niet naar 
het innerlijk karakter en wezen der dingen. En veron
derstel, de menschen zouden, wat zij voor een goed doel 
Iiouden, kunnen bereiken, nogtans zullen zij zich geens
zins bekommeren over de wijze, waarop zij hun doel be
reiken; terwijl de ware dienstknecht van Christus weet, 
dat hij 'het werk zijns Heeren naar de heginselen en naar 
de gezindheid zijns Heeren moet uitvoeren. Het zal zulk 
een niet bevredigen, het prijzenswaardige doel te berei
ken, als dit niet geschieden kan op een door God goed-
gekeurden weg. Het middel en het doel moeten beiden 
goddelijk zijn. Ik houd, b. v., de verspreiding van goede 
geschriften, en vooral de verspreiding van het zuivere, 
eeuwige Woord van God, voor een hoogst loffelijk doel; 
maar wanneer ik het niet anders kan doen, dan door mij 
met ongeloovigen te vereenigen, dan zou ik het nalaten, 
daar ik geen kwaad mag doen, opdat het goede er uit 
voortkome. Maar, Goddank! de dienstknecht des Heeren 
kan dit kostbare Boek verspreiden, zonder de daarin ge
geven voorschriften te overtreden. Hij kan op zijne eigen 
verantwoordelijkheid of in vereeniging met dezulken, die 
waarlijk op de zijde des Heeren staan, het kostbare zaad 
naar alle richtingen uitstrooien, zonder zich met degenen 
te verbinden, die door hun gansche gedrag bewijzen, dat 
zij van de wereld zijn. En dit kan men van alle gods
dienstige werkzaamheden zeggen. Het doel kan en moet 
altijd langs den goddelijken weg bereikt worden. Misschien 
zal men ons tegemoet voeren, dat ons geboden wordt, 
niet te oordeelen; dat men niet in het hart kan zien; dat 
men verplicht is allen, die zich met zulke goede werken, 
als de verspreiding van den Bijbel en van traktaten, de 
ondersteuning van zendinggenootschappen, enz., bezig 
houden, als christenen te betrachten; en dat men daarom 
onrecht doet, zich niet met hen te vereenigen. Hierop 
antwoorden wij, dat er in het Nieuwe Testament bijna 
geen tekst gevonden wordt, die zoo verkeerd verstaan en 
toegepast wordt, als de woorden in Matth. 7 : 1 : «Oor
deelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." Want wij 
lezen in hetzelfde hoofdstuk: «Wacht u van de valsche 
profeten. . . . aan hunne vruchten zult gij ze kennen," — 
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Hoe zouden wij ons echter kunnen «wachten," als wij 
niet oordeelden? Zoo lezen wij in 1 Kor. 5 : «Want wat 
heb ik ook die buiten zijn te oordeelen ? Oordeelt gylieden 
niet die b'nöen zijn? Maar die buiten zijn, oordeelt God. 
En doet gij den booze uit ulieden weg." Hier wordt ons 
dus bepaald geleerd, dat zij die »binnen" zijn» onder het 
onmiddellijk oordeel der Gemeente staan; en toch zou
den wij, naar de gewone uitlegging yan de woorden:» Oor
deelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt," niemand mo
gen oordeelen; bijgevolg moet deze verklaring onjnistMjn. 
Als iemand uit eigen beweging door zqne belijdenis de plaats 
daar »binnen" inneemt, dan zijn wij gehouden, hem te beoor-
deelen. Met degenen die «buiten" zijn, hebben wij niets 
anders te maken, dan dat wij hun de rijke en oneindige 
genade voorstellen, die met onbewolkte» glans in den dood 
en de opstanding van Gods Zoon ons tegenstraalt. Maar wat 
bedoelt de Heer dan, als, Hij zegt: «Oordeelt niet?" ]jk 
geloof, dat Hij hetzelfde bedoelt, als wanneer Paulus zeg^: 
«Zoo dan oordeelt niets vóót den tijd, totdat de Heer za,l 
gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen 
in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadwagen 
der harten, en alsdan zal een iegelijk lof hebben van 
God." (1 Kor. 4 : 5.) Wij moeten niet de drijfyeeren, 
maar den wandel en de beginselen oordeelen van hen, 
die "binnen" zijn. En juist die personen, die zeggen: 
»Wij moeten niet oordeelen," oordeelen gedurig. Ieder 
waar christen wordt door het gevoel der goddelijke na
tuur, welke hij deelachtig is, gedrongen over het karak
ter, den wandel en de leer te oordeelen van hen die 
«binnen" zijn. 

Moge de christelijke lezer het daarom 4iep in zijn hart 
prenten, dat hij oordeelen moet over degenen, met 
wie hij op godsdienstig gebied, een ongejijk juk heeft 
aangetrokken. Bevindt hij zich op dit oogenblik in één 
juk met een ongelpovige, zoo overtreedt hij de bepaalde 
voorschriften des Heiligen Geestes. Heeft hij zich uit on
wetendheid in dezen strik begeven, dan is de genade des 
Heeren bereid , te vergeven en te herstellen; doch indien 
hi j , n& gewaarschuwd te zijn, uit ongehoorzaamheid daarin 
voortgaat, kan hij onmogelijk den zegen en de gemeen
schap van God verwachten, hoe gewichtig het doel ook 
zijn moge, naar welks bereiking hy streeft. «Gehoor
zamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette 
der rammen-" (1 Sajo. 15 : 22.) 
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4. Wij moeten in de vierde plaats stilstaan bij het on» 
gelijke jnk der a l g e m e e n e m e n s c h l i e v e n d h e i d . 
Velen zullen zeggen: »Wij zijn het er geheel mede eens, 
dat wij ons in de eeredienst of de godsdienstoefeningen 
niet met ongeloovigen mogen vermengen; maar wanneer 
er sprake is van de bevordering van menschlievende po
gingen — zooals, b. v., het spijzigen van hongerigen, 
het kleeden van naakten, het oprichten Van gestichten 
voor blinden en doofstommen, het bouwen van gasthuizen, 
\an wees- en reddingshuizen, of met één woord van de 
bevordering van zulke dingen, die een verbetering va!n 
den lichamelijken en zedelijken toestand van den mensch 
ten doel hebben —- dan staat onzer vereeniging mét onge
loovigen niets in den weg." — Deze redeneering schijnt 
bij den eersten opslag ontwijfelbaar juist te zijn; want 
men zou mij kunnen vragen, of ik dan niet een man zou 
te hulp komen, wiens kar in de gracht gevallen was? 
Mijn antwoord hierop zou zijn: dat ik hem zéér zeker 
zou te hulp komen, Zou men mij evenwél uitnoodigen, 
mij aan te sluiten bij een gemengd genootschap, dat zich 
ten doel stelt, karren uit de gracht te halen, dan zou ik 
beslist weigeren t niet uithoofde van mijne meerdere heilig
heid, maar omdat het Woord Gods zegt: «Trekt geen 
ongelijk juk aan met den ongeloovige." De dienst
knecht van Christus wordt geroepen: «tot alle goed 
werk bereid te zijn," --* » wel te doen aan allen" —- » wee
zen en weduwen te bezoeken in hunne verdrukking;" 
maar hij moet dit doen als dienstknecht van Christus, en 
niet als lid eener vereeniging, welke mede uit ongeloovigen 
en godloochenaars, uit booze en goddelooze menschen is sa
mengesteld. Bovendien moeten wij niet vergeten, dat de 
oienschlievendheid van God met het kruis van den Heer 
Jezu,s Christus verbonden is. Dit is het kanaal, waardoor 
God zegenen, dé hefboom, waarmede Hij den mensch 
lichamelijk en geestelijk opheffen wil. «Maar wanneer de 
goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en zijne 
liefde tot de menschen verschenen i s , heeft Hij ons zalig 
gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die 
wij gedaan hadden, maar naar zijne barmhartigheid, door 
het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 
Geestes y den welken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten 
door Jezus Christus, onzen Zaligmaker." (Tit. 3 : 4—-6J) 
Ziedaar, de' menschlievendheid van God. Ziedaar zijne 
wijzeVöm den toestand van den mensch te verbeteren. Met 
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allen, die dit weten te waardeeren, mag de christen zich 
gerust vereenigen, maar met geen anderen. 

De lieden dezer wereld verstaan van deze dingen niets, 
en bekommeren er zich niet over. Zij mogen trachten de 
toestanden te verbeteren; doch het is een verbetering zon
der Christus', zonder het kruis. Zij wenschen het goede 
te bevorderen; doch Jezus is evenmin het uitgangspunt 
als het doel hunner pogingen. Hoe zou nu de christen 
zich met hen kunnen vereenigen? Zij wenschen zonder 
den Eenigen, tWien zij alles verschuldigd zijn, zonder 
Christus, te werken. Kan de christen met hen samen
werken? Kan hij een gemeenschappelijk doel met hen 
hebben ? Veronderstel, er kwamen eenige menschen tot mij 
met het volgende voorstel: «Wij wenschen uwe mede
werking tot het spijzigen der hongerigen, het kleeden der 
naakten, het stichten van gast- en weeshuizen, van krank
zinnigen-gestichten, van scholen, tot de verbetering van 
den lichamelijken toestand onzer medeburgers; doch gij 
moet weten, dat ons genootschap, om strijd te vermijden, 
tot regel gesteld heeft, den naam van Christus volstrekt 
niet te noemen. Ons doel staat met de godsdienst in geen 
verband; ons oog is alleen op de algemeene menschlie-
vendheid gevestigd; en daarom moet het onderwerp der 
godsdienst uit al onze openbare vergaderingen geheel 
uitgesloten blijven. Wij komen als menschen tot een lief
dadig doel bijeen, en daarom kunnen'zich ongeloovigen, 
godloochenaars, Arianen, Socinianen, Koomschen, Joden 
en alle andere partijen te zamen vereenigen, en de schoone 
machine der menschlievendheid in beweging brengen." 
Zou iemand, die den Heer Jezus hartelijk liefheeft, een 
oogenblik in twijfel kunnen staan, wat hij op die afschu
welijke uitnoodiging te antwoorden heeft? Hoe? men wil 
sterfelijke menschen een Weldaad bewijzen met uitsluiting 
van Christus? Dat zij verre! Als ik het doel der reine 
menschlievendheid niet bereiken kan, zonder terzijdestel
ling van dien gezegenden Persoon, die voor mij leefde en 
stierf, en die voor mij leeft in alle eeuwigheid, weg dan 
met uwe menschlievendheid, want zij is zeker niet uit 
God, maar uit den duivel. Gij sluit Christus buiten, en 
daarom zijn uwe plannen direkte ingevingen van den 
Satan, dien vijand van Christus. De duivel is er steeds 
op uit , Christus buiten te sluiten; en als hij de menschen 
kan bewegen, datzelfde te doen, dan zal hij hun vol 
vreugde veroorloven weldadig, liefderijk en menschlievend 
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te zijn. Doet zulk een goedheid en menschlievendheid moest 
niet recht hardheid en menschenhaat genoemd worden; 
want hoe zondt gij uwen haat tegen de menschen nadruk
kelijker aan den dag kunnen leggen, dan wanneer gij 
Hem buitensluit, die alleen waarlijk gelukkig maken kan 
voor tijd en eeuwigheid? En hoe verschrikkelijk moet de 
zedelijke toestand van een hart zijn, dat aan een vereeni-
ermg kan deelnemen onder voorwaarde, dat de naam van 
Christus volstrekt niet mag genoemd worden! Hoe onver
schillig is zulk een hart! Het zou het bewijs leveren, dat 
de plannen en werkzaamheden van onbekeerde menschen 
naar zijne meening van genoeg gewicht zijn, om tot hunne 
uitvoering den Heer over boord te werpen. Misleiden wij 
ons niet; want dit is het ware oogpunt, waaruit wij de 
menschlievendheid der wereld' moeten beoordeelen. De 
kinderen1 dezer wereld kunnen «voor drie honderd pen
ningen aalf verkoopen, en den armen geven;" terwijl 
het in hunne oogen verkwisting is , als deze zalf op 
het hoofd» Van Jezus uitgestort wordt. Mag de christen 
daarmede overeenstemmen ? Mag hij zich daarmede ver-
eenigeö? "Mag hij zonder Christus de wereld trachten te 
beschaven? Mag hij zich met de menschen vereenigen, 
om een schouwplaats op te sieren en te verfraaien, welke 
met het bloed van zijnen Heer en Meester bezoedeld is? 
Petrus genas een kreupele door de macht van den Naam 
Jezus; maar wat zou hij geantwoord hebben, als men hem 
uitgenoodigd had, zich aan te sluiten bij een vereeniging 
tot hulp van kreupelen, doch onder voorwaarde, dat die 
Naam geheel buiten gesloten bleef? Zijne gansche ziel zou 
voor zulk een gedachte terug geschrikt zijn. Hij genas 
den kreupele, om den Naam van Jezus te verheffen, en 
diens waardij, voortreffelijkheid en heerlijkheid voor de 
oogen der menschen te stellen; terwijl de menschlievend
heid der wereld juist het tegenovergestelde doet, daar zij 
dezen gezegenden Naam ter zijde stelt, en Hem uit hunne 
•vereenigingen, genootschappen en plannen verbant. Moeten 
wij daarom niet uitroepen: nHet is een schande voor een 
christen, die op een plaats gevonden wordt, waar men 
zijnen Heer en Meester heeft buiten gesloten." Men ga 
voorwaarts in de kracht van Jezus' liefde; men vePslappe 
üiet door de macht des Heiligen Geestes te werken; maar 
men trekke geen ongelijk juk met de ongeloovigen aan, 
°m de gevolgen der zonde door het buiten sluiten van het 
kruis van Christus te willen verhinderen. Het groote doel 
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van God is de verheffing van zijnen Zoon, opdat »zij allen 
den Zoon eeren, gelijk zij den Vader eeren." En dit moet 
ten allen tijde ook het doel der christenen zijn; met deze 
bedoeling moet hij »wel doen aan allen." Wanneer hij 
zich evenwel om wel te doen bij een vereeniging aansluit, 
zoo is het niet »de Naam van Jezus," maar de naam der 
vereeniging, in welken hij, en dat wel zonder den naam 
van Jezus, werkzaam is. Dat moest voor een oprecht hart 
voldoende zijn, om er geen deel aan te nemen. Buiten Chris
tus heeft God geen weg om de menschen te zegenen; en Hij 
heeft geen ander doel met zijne zegeningen dan de verheerlij
king van Christus. Jezus alleen kan de behoeften van ziel en 
lichaam, voor tijd en eeuwigheid bevredigen; doch de 
kinderen dezer wereld kennen Hem niet en begeeren Hem 
niet. En wat heeft nu de christen met dezulken te maken? 
Hoe kan hij in vereeniging met hen werken? Hij kan 
het alleeü doen door verloochening van den naam des 
Heilands. Velen zien dit niet in; maar dit verandert de 
zaak niet voor degenen, die het inzien. Wij moeten op
recht handelen, als in de tegenwoordigheid Gods, als be
straalt door zijn goddelijk licht. Is het gevoel van de nieuwe 
natuur niet sterk genoeg bij ons, om ons terug te doen 
schrikken voor een aansluiting aan de vijanden van Chris
tus , dan moest toch ons geweten zich buigen voor het ge
zag van Gods Woord, dat uitdrukkelijk zegt: «Trek t 
geen ongel i jk j u k aan met den ongeloovige." 

Moge de Heilige Geest zijn Woord met goddelijke 
kracht op het geweten toepassen, opdat de heiligen bevrijd 
mochten worden van alles, wat hen verhindert, de voor 
hen liggende loopbaan met volharding te loopen. De tijd 
is kort. De Heer kan spoedig komen. Dan zal menig on
gelijk juk in een oogenïjlik verbroken worden, en schaap 
en bok zullen dan voor eeuwig gescheiden zijn. Mogen 
wij bekwaam zijn, ons van iedere onreine verbintenis en 
van iederen onheiligen invloed te reinigen, opdat wij, als 
Jezus wederkomt, Hem ontmoeten kunnen met een ge
lukkig hart en een gerust geweten. 
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Het vragen naar den bekenden weg". 
(Num. 22.) 

De geschiedenis van Bileatn bevat zulke gewichtige les
sen voor ons dagelijksck leven, dat het wel der moeite 
waard is , eenige oogenblikken daarbij stil te staan. De 
oorzaken en gevplge,n van een wandel in ongehoorzaam
heid aan de geboden, des Heerqn wprden ons daarin dui
delijk voor oogen gesteld. »A1 de Schrift | is \fan, God in
gegeven, en is nuttig totj leeripg, tot, wederlegging, tpt 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid 
is." (2 Tim. 3 : 16.) Laten wij niet het oog hierop dezie 
geschiedenis lezen en overdenken, en zij zaj ons zeker ten 
rijken zegen strekken. ( • , 

De kinderen Israels waren gekomen aap de grenzen 
van het beloofde land, en hadden zich gelegerd in de vlakke 
velden van Moab. Balak nu, 4 e koning der Moabieten, 
was zeer \ bevreesd voor het aangezicht van de kinderen 
Israëls. Daarom zond hij boden to ;̂ Bileam met de volgende 
boodschap: »Ziej er is een volk uit Egypte getogen; zie 
het heeft het gezicht des lands bedekt, en het blijft ligT 

gen recht tegenover mij En nu, kom toch, vervloek mij 
dit volk, want het is machtiger d,an ik ; misschien zal ik 
het kunnen slaan, of zal het nit het land verdrijven; 
want ik weet, dat , wien gij zegent, die zal gezagend zijn» 
en wien gij vervloekt, die %a\ vervloekt zijn." Dit kan 
met recht een boodschap van den duivel genoemd wor
den. Deze vijand van Gods volk gebruikte Bajak en wilde 
Bileam gebruiken om dat volk te v^oekqn en te verdelgen» 
Bileam was, dit blijkt uit de geheele geschiedenis, met 
den God van Israël bekend. Hij wist zeer goed, niet hoe 
groote macht Jehova het volk Israël uit Egypte verlost en 
door de Schelfzee gevoerd had. Indien er dns ware vreeze 
Gods in zijn hart gewoond had, zou hij de boden van Balak 
terstond hebben afgewezen; hij zou dan wel geweten hebben, 
dat de Heer onmogelijk kon toelaten, dat het volk, het
welk God zoo wonderbaar geleid had, gevloekt en verdelgd 
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werd. Doch de ware vreeze Grodë was bij Bileam niet 
aanwezig — wij zullen daarvan straks de overvloedige be
wijzen vinden — en daarom zegt bij: »Vernacht hier de
zen nacht, zoo zal ik olieden een antwoord wederbren-
gen, gelijk als de Heer tot mij zal gesproken hebben." 

Hoe menigeen is aan Bileam gelijk. Hoe menigeen kent 
de listen des vijands niet, omdat hij niet is in gemeen
schap met God. Wandelen wij met den Heer, dan wande
len wij in het licht; en het licht openbaart de duisternis; 
in Gods licht zien wij de bedoelingen van den Satan. Doch 
menigmaal staan wij verlegen, en vragen, wat van den 
duivel en wat van den Heere komt. Deze vraag is on-
noodig, als wij in Gods gemeenschap wandelen. Is ons oog 
eenvoudig, dan zal ons geheele lichaam verlicht zijn. 

De Heer nu komt des nachts tot Bileam, en zegt tot 
hem: »Gij zult roet hen niet trekken; gij zult dat volk 
niet vloeken, want het is gezegend." Dit was duidelijke 
taal, die voor geen tweeledige uitlegging vatbaar was. 
Het was een bepaald en duidelijk verbod, hetwelk voor 
Bileam voldoende moest zijn. Hij gaat dan ook niet met 
de boden van Balak mede. Hij onderwerpt zich aan den 
wil des Heeren. Was het uit een goed beginsel? Was het 
de ware vreeze Gods, die hem daartoe bracht? O, neen! 
het vervolg der geschiedenis leert ons dit duidelijk. Doch 
reeds de woorden, die hij tot de boden spreekt, bewijzen 
in welken toestand zijn hart was. «Gaat naar uw land, 
want de Heer weigert mij toe te laten met ulieden te 
gaan." Men kan in deze woorden de spijt van zijn hart 
opmerken, dat hij niet kon meegaan. »De Heer weigert 
mij toe te laten." Hij zou gaarne meegegaan zijn, maar 
hij durfde niet. Hij was bang] voor de gevolgen, voorden 
toorn des Heeren. Zijn hart trok naar Moab en naar de 
geschenken van Balak; maar de vrees voor straf hield 
hem terug. Een hart, dat eenswillend is met den Heer, 
spreekt niet alzoo. Het zegt met Jozef: »Zou ik zulk een 
groot kwaad doen, en zondigen tegen God." De duivel 
wist dit dan ook heel goed. Hij wist, dat Bileams hart 
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het loon der ongerechtigheid liefhad, en daarom komt hij 
\aor de tweede maal met dezelfde boodschap terug. Hij 
had heel goed begrepen, dat in Beliams woorden: «de 
Heer weigert mij toe te laten," lag opgesloten, dat hij 
liever zou meegegaan zijn i en daarom laat hij hem zeg
gen: »Laat u toch niet beletten tot mij te komen!" Hoe 
listig is de duivel! en hoe juist weet hij van' den toestand, 
waarin het hart is, gebruik te maken! Wel is dit een 
ernstige les voor ons! Wij kunnen er van verzekerd zijn, 
dat de duivel van ons aflaat, wanneer hij ziet, dat wij 
niet naar zijne stem luisteren, Zijn wij beslist en gewil
lig, den weg Gods te bewandelen en den wil Gods te 
doen, dan zijn zijne verzoekingen doelloos, en hij houdt 
er mede op. Doch wanneer hij ziet, dat wel onze mond 
de verzoeking afwijst, maar ons hart heimelijk verlangt 
naar de voorgestelde zaak, dan komt hij gedurig wederom 
terug, en herhaalt dit zoolang, totdat wij in zijne strik
ken gevangen zijn. Het komt er daarom voor ons op aan, 
met een waarachtig hart voor den Heer te leven. Dan zul
len wij ook met vreugde, en geenszins gedwongen, de 
verzoekingen des Satans kunnen afwijzen. 

Toen nu de boden van Balak voor den tweeden keer 
tot Bileam kwamen, antwoordde Bileam: «Wanneer Balak 
mij zijn huis vol zilver en goud gave, zoo vermocht ik 
niet het bevel des Heeren mijns Gods te overtreden,' om 
te doen klein of groot." Dat was ferm gesproken! zal me
nigeen uitroepen. O ja ! maar het is slechts schijn. De 
mond kan dikwijls zeer schoone en vrome woorden uitspre
ken, terwijl het hart met gansch andere dingen vervuld 
is. Ware Bileams hart met zijne woorden in overeenstem
ming geweest, dan zou hij de boden van Balak terstond 
hebben teruggezonden. Doch wat doet hij nu ? Hij laat er 
dadelijk op volgen: «En nu, blijft gijlieden toch ook hier 
dezen nacht, opdat ik wete, wat de Heer tot mij verder 
spreken zal," Maar wat moest de Heer nog verder spre
ken? Had hij niet uitdrukkelijk gezegd: «Gij zult niet 
met hen trekken; gij zult het volk niet vloeken, want het 

8* 



11G 

is'geregend?" Kende Bileam dan den welbehagelijken wil 
van God niet ? O , ja ! Maar waarom zendt hij dan die bo
den niet terstond terug? waarom blijft hij niet eenvoudig 
bij hetgeen hij de eerste maal gezegd heeft? waarom laat 
hij ze nog èen riacht vertoeven? Ach! zijn hart trok heen 
naar Moab; hij gevoelde zich aangetrokken tot de geschen
ken Van Balak 5 de wereld en hare begeerlijkheden hadden 
aoovéél wdarde voor zijn hart; met één woord, hij had 
het loon der ongerechtigheid lief, zooals de Apostel Petras 
ons mededeelt. Zijn mond sprak wel vrome woorden, maar 
zijn hart was verre van den Heer. Hij Verlangde naar dat 
zilver en1 goud,' hoewel uit zijne woorden schijnt tê blij
ken, dat' hij er gëèn waarde aan hechtte; en daarom liet 
hij die boden nog1 dien nacht Vertoeven in de hoop, dat 
de Heer hem zou toestaan naar Moab te gaaü. Niettegen
staande hij dén wil van God bepaald kende, zal hij nog 
naar dien wil vragen. Dit is een vragen naar deti beken
den weg. En zulk vragen openbaart altijd den onwil des 
harten om den weg te gaan, welken de Heer wil, dat 
wij gaan zullen. 

Hoe menigmaal gebeurt er iets dergelijks onder de chris
tenen. Hoe dikwerf vraagt men naar den bekenden weg. 
Men kent den wil des Heeren heel goed, doch inen heeft 
geen lust dien wil te doen, omdat het hart aangetrokken 
wordt door de wereld en hare begeerlijkheden. Wat doet 
men nu? Het zou natuurlijk wat al te erg zijn, rondweg 
te verklaren, ik heb geen lust in het doeü van den wil des 
Heeren. Daarom vindt het arglistige hart er iets anders 
op. «Voor geen geld in de wereld zou ik den Heer wil
len verlaten!" roept men uit; »als ik slechts wist, wat de 
Heer wilde, dad zou ik dien weg zeker inslaan." Zulke 
woorden zijn zeker heel vroom, maar zij verbergen, he
laas! maar al te dikwijls den onwil des harten. Mén tracht 
er zichzelven door wijs te maken, dat men Waarlijk ge
negen is den wil des Heeren te doen; en toch bewijst het 
gedurig vragen om raad, dat men eigenlijk geen lust heeft 
den weg, welken den Heer wil, in te slaan. Laat ons een 
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voorbeeld nemen. Een christen heeft genegenheid voor een 
onbekeerde persoon opgevat. Hij weet heel goed, dat het 
tegen dën wil des Heeren is met een onbekeerde in het 
huwelijk te treden. »Trek geen ongelijk juk aan met den 
ongeloovige," heeft de Heer gezegd. Dit bevel is beslissend 
en voor geen tweeledige uitlegging vatbaar. Woonde de 
vreeze Gods in zijn hart, en was het zijn lust den wil des 
Heeren te doen, dan zou hij die genegenheid als ongeoor
loofd terstond veroordeelen. Doch nu doet hij dit niet; in
tegendeel , hij tracht op allerlei wijzen zijnen stap te recht
vaardigen. Hij vraagt gedurig om raad; en wanneer hem 
dien naar de Schrift gegeven wordt, dan is hij ontevre
den. Hij bidt God, dat het huwelijk moge verhinderd wor
den 4 indien het tegen den wil des Heeren mocht zijn. Dit 
alles geschiedt echter — hoe vroom het ook schijnen 
moge — om het geweten tot zwijgen te brengen en dan 
aan de begeerte des harten te kunnen voldoen. 

J^eem een ander voorbeeld. Een christen wil een zaak 
beginnen of handel gaan drijven. Zijn geweten zegt hem, 
dat de beweegredenen, die hem daartoe leiden, verkeerd 
zijn. Het is hoogmoed en wereldsgezindheid; hij is on^ 
tevreden met zijn dagelijksch brood en wil meer ver
dienen. Hij weet wel, dat Gods Woord deze beginselen 
veroordeelt, doch zijn hart is èr zóó vol van, dat hij er 
niet aan kan denken er afstand van te doen. Wat doet 
hij nu? Hij gaat tot de broeders, en vraagt Om raad. Bij 
zegt, dat hem de zaak niet> duidelijk is, dat hij niet weet 
wat hij doem zal, en vraagt daarom wat zij er van den
ken. Zij raden het hem af. Is hij nu voldaan? O , neen! 
in zijn hart wenscht hij die zaak te beginnen, doch hij 
durft niet, voordat er ook anderen zijn, die het goed 
vinden. Hij gaat daarom tot hen, van wie hij meent, 
dat zy hem in zijnen geest zullen raden; en is dit einder 
lijk gelukt, dan is hij ten hoogste verblijd en maakt zich-
zelven wijs, dat nu alles in orde is. Ongelukkige mensch'! 
Gij kent den wil des Heeren, en toch vraagt gij om raad. 
Is dat geen vragen naar den bekenden weg? En verraadt 
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dat vragen niet den onwil van uw hart om te doen wat 
den Heere welbehagelijk is? J a , gij gebruikt wel vele 
schoone en vrome woorden, doch daarachter verbergt gij 
slechts uwen eigen wil en uwe halstarrigheid. Treurige toe
stand des harten! Mocht gij dien leeren veroordeelen voor 
God, opdat gij nog in tijds voor de treurige gevolgen be
waard wordt! 

De gevolgen toch van zulk een toestand zijn hoogst 
treurig. Dit zien wij bij Bileam. Zijn hart wilde naar 
Moab; en daarom ging hij nogmaals tot God, en vraagde 
naar den bekenden weg. En wat doet de Heer nu? »God 
nu kwam tot Bileam des nachts, en zeide tot hem: »De
wijl die mannen gekomen zijn, om u te roepen , sta op, 
ga met hen, en nogtans zult gij dat doen, hetwelk Ik tot 
u spreken zal." Oppervlakkig beschouwd is dit heel vreemd 
Eerst zegt de Heer: «Gij zult met hen niet optrekken;' 
en nu zegt Hij : »Ga met hen." Indien wij echter beden
ken , wat er in dien tusschentijd openbaar geworden was, 
dan zal ons deze handelwijze van God geenszins bevreem
den. De woorden en daden van Bileam hadden ten duide
lijkste bewezen, dat hij slechts gedwongen te huis bleef-
Zijn hart verlangde naar de geschenken van Balak. Niet
tegenstaande God uitdrukkelijk gezegd had, dat hij niet 
zou gaan, liet hij de boden voor de tweede maal bij zich 
vernachten om nogmaals den Heer te vragen. Daarop zegt 
de Heer: »Ga." Was er een andere weg mogelijk? Neen! 
want God wil geen gedwongen dienst; Hij wil een volko
men en onverdeeld hart. De Heer zegt met andere woorden: 
o Indien gij zoo gaarne gaan wilt, ga dan, gij zult spoedig 
genoeg de gevolgen daarvan ondervinden." Evenzoo is het 
met ons. Hebben wij geen lust den wil des Heeren te doen, 
blijven wij alleen uit vrees voor straf voor het uitwendige 
Op den goeden weg, en komen wij telkens terug om naar 
den wil des Heeren te vragen, dan zegt de Heer einde
lijk: Doe wat gij wilt, ga uw eigen gang. Gij wilt met 
een onbekeerde in het huwelijk treden. Gij weet, dat dit 
tegen Gods wil is. Doch gij hebt allerlei verontschuldigin-
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gen; gij maakt uzelven wijs, dat het toch wel goed kan 
zijn, en dat gij misschien het middel tot zijne bekeering 
kunt zijn. Welnu, God laat het u eindelijk toe, opdat gij 
dan door de treurige gevolgen uwer dwaasheid tot veroot
moediging zoudt komen. — Gij wilt een zaak beginnen. Men 
heeft het u op goede gronden afgeraden. Uw eigen geweten 
zegt u , dat het niet goed is. Doch nw hart is er mede ver
vuld ; gij wilt er geen afstand van doen. Welnu, de Heer 
doet de omstandigheden zóó samenloopen, dat gij er 
zijne goedkeuring in meent te zien. Hij zegt u , als het 
ware: Begin, ga uwen weg. Gij begint; doch helaas! om 
spoedig te zien, hoezeer gij u hebt vergist. De Heer kan 
onmogelijk anders handelen. Door het vragen naar den be
kenden weg bewijst men geen lust in het doen van Gods 
wil te hebben, en een gedurig weigeren siou dus niet hel
pen. Daarom geeft de Heer ten slotte aan uw verlangen 
toe, opdat gij door de omstandigheden uwe dwaasheid 
zoudt inzien. Ziet de Heer, dat wèl onze voeten op den 
rechten weg wandelen, maar ons hart verre daarvan ver
wijderd is, dan laat het toe, dat onze voeten komen, 
waar ons hart reeds is. Is Uw hart in de wereld en zijn 
uwe voeten nog bij de geloovigen, dan laat de Heer toe, 
dat ook uwe voeten in de wereld komen. Wat baat het 
ook, of gij uiterlijk met God wandelt, en met uw hart 
m de wereld zijt? Neenl dan is het beter, dat gij ook 
uiterlijk in de wereld leeft; dan is er ten minste kans, 
dat gij door uzelven en anderen niet langer te misleiden, 
tot inzicht uwer verkeerdheid komt. 

Doch dat toestaan van den Heer is een oordeel over u. 
Gij hebt naar zijne stem niet willen luisteren; gij hebt 
uwen eigen wil doorgedreven; welnu die niet hooren wil, 
moet voelen. Er is geen andere weg om u tot bezinning 
te brengen, dan u de treurige gevolgen uwer dwaasheid 
te doen ondervinden. In de vreugde zijns harten over het 
toestaan van zijn verlangen, had Bileam zijne ezelin geza
deld en zich op weg begeven. Doch nauwelijks is hij ver
trokken, of de toorn des Heeren werd ontstoken, omdat 
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hij heentoog; en de Engel des Heeren stelde zich in de» 
weg hem tot een tegenpartij. Zoo gaat het ook u>. Nauwe
lijks zijt gij gehuwd — nauwelijks hebt gij uwe zaak begon
nen, of dq toorn des Heeren wordt ontstoken Over u, en 
4e Heer komt u tegen. Hy brengt u jn allerlei moeielijke 
omstandigheden. Uw huwelijk is niet gelukkig; uwe zaak 
gaat niet goed. En evenals bij Bileam worden de moeie-
lijkheden gedurig grooter. Eerst kwam de Engel dqs Heeren 
hem tegen op den open weg, daarna tussohen twee muren, 
zoodat zijn voet tegen den muur geklemd werd, eindelijk 
in een enge plaats, waar geen weg was om te wijken ter 
rechter- noch ter linkerhand. Maar waartoe dit alles? zult 
gij yragen. O, de Heer wil uwe oogen openen! Hij wil u 
doen zien, hoe verkeerd $n dwaas gij gehandeld hebt; hoe 
gij ondei? den schijn van vroomheid uwen eigen wil hebt 
gedaan en naar uwe eigen gedachten gewandeld hebt. 
Maar, ach! dit kost Hem vaak zooveel moeite. Wij zijn 
dikwijls zoo blind voor onszelven. Hebben wij eindelijk 
onzen zin gekregen, dan zijn wij door de vreugde daarover 
vaak zóó bedwelmd, dat wij de moeielijkheden, die ons 
op den weg ontmoeten, geenszins als van de hand des 
Heeren opmerken, maar ze aan allerlei omstandigheden 
toeschrijven. Bileam dacht er niet aan, dat de toorn des 
Heeren over hem ontstoken kon zijn; hij was zóó verheugd 
naar Moab te kunnen gaan, dat elke verhindering Qp den 
weg, hem in toorn deed ontsteken Helaas! hoe menig
maal handelen wij desgelijks. Wij werpen de schuld op 
de menschen — de man op zijne vrouw, de vrouw op ha
ren man, de koopman op de tijdsomstandigheden of op 
de bedriegerij der menschen — doch de hand deg Heeren 
wordt voorbijgezien. Evenals Bileam zijne ezelin sloeg, 
slaat men de omstandigheden; evenals hij de ezelin wilde 
dooden, zouden wij de omstandigheden en de menschen, 
zoo mogelijk, uit den weg willen ruimen. Ach! hoe ver
blind is ons oog, hoe verkeerd is ons. hart. 

Doch de Heer houdt gelukkig niet op* Neen! Hij heeft 
zijn doel, en dat doel moet bereikt worden. Willen wij 
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naar de eerste vermaning niet luisteren, dan komen er 
meerdere. Keeren wij door kleine moeielijkneden niet tot 
onszelven in, dan volgen er grootere. God laat ons niet 
los. Welk een genade! Hij heeft ons lief, en al zijn wij 
nog zoo verkeerd en halstarrig, nogtans brengt Hij ons1, 
waar wij wezen moeten. Wèl is het treurig, dat dit dik-
wijls langs zulke moeielijke wegen moet gaan. Wandelden. 
wij in eenvoudigheid met Hem, en gaven wij ons aan zijne 
leiding over, dan zouden zulke wegen niet noodig zijn. 
Laten wij toch nimmer denken, dat wij alleen langs zulke 
moeielijke wegen geheiligd kunnen wordem O, neen! het 
is een groote droefheid voor God, wanneer Hij zulke 
wegen met ons gaan moet. Waren wij onderworpen en 
afhankelijk van Hem, dan zou Hij ons gansch andere 
dingen kunnen leeren; Hij ziou dan toet ons, evenals met 
Abraham, kunnen spreken, gelijk een vriend spreekt met 
zijnen vriend, en ons zijne gedachten kunnen mededeelen. 
Dit alles verbeuren wij echter door onze verkeerdheid, 
De tijd, in zulk een toestand doorgebracht, is verloren 
tijd — een tijd, waarvan wij in de eeuwigheid geen vruch
ten zullen wedervinden. — Wel is het dus hoogst treurig, 
wanneer wij God noodzaken, zulke wegen met ons te gaan. 
Maar toch is het een bewijs zijner liefde, dat Hij ons ook 
dan niet aan onszelven overlaat. Hij wil ons daai; bren-
gen, waar Hij Bileam gebracht heeft, die ten slotte uit
riep: «Ik heb gezondigd." J a , de Heer laat het zoo ver 
komen, dat wij eindelijk geen raad meer weten, dat d<? 
moeielijkheden Zoo groot en zoo velen worden, dat wij ter 
rechter- noch ter linkerhand kunnen wijken en geen uik 
weg meer weten. Dan beginnen de omstandigheden tot 
ons te spreken; en wij worden er toe gebracht om niet 
langer de hand van den mensch, maar de hand des Heeren 
in alles te zien. Het wordt ons duidelijk, dat de toorn des 
Heeren over ons ontstoken was, en dat daarom alles ver
keerd ging. Wij buigen ons hoofd, en roepen uit: »Ik heb 
gezondigd." Daartoe moet het komen. God wil ons tot ons* 
zelven doen komen- Hij wil, dat wij onze zonden belijden 
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en onszelven veroordeelen. O, mocht het daartoe slechts 
met allen komen! Geliefde broeders! deze ernstige ge
schiedenis is ons tot onze waarschuwing en leering 
door den Heiligen Geest medegedeeld. Mocht zij toch, 
door Gods genade, waarlijk gezegend voor ons zijn! Zijt 
gij op een verkeerden weg; hebt gij nwen eigen wil ge
daan, uwen eigen weg ingeslagen, en zijt gij nu in allerlei 
moeielijke omstandigheden; ach! ik bid u, keer dan tot 
uzelven in, werp niet langer de schuld op de menschen 
of op de omstandigheden, maar, zie, dat de Heer u tegen 
is, dat zijn toorn tegen u ontstoken is, en dat gij daarom 
zooveel moet ondervinden. Ach! komt tot belijdenis uwer 
schuld, werp u voor den Heer neder, en roep uit: Ik heb 
gezondigd! 

«En dan?" zult gij misschien vragen. Dan zal de Heer 
u wijzen, welken weg gij moet inslaan. Misschien wil de 
Heer, dat gij den weg, welken gij ingeslagen hebt, zult 
verlaten; misschien wil Hij, dat gij er op zult blijven. 
Beide dingen zijn mogelijk. Elia vluchtte uit ongeloof voor 
Isébel, en ging veertig dagen en veertig nachten door de 
woestijn, totdat hij bij den berg Horeb kwam; en toen 
hij daar door God tot erkentenis zijner dwaling gekomen 
was, moest hij veertig dagen en veertig nachten door de 
woestijn terug, om te Samaria te komen. Bileam echter 
wordt niet teruggezonden; maar de Heer zegt tot hem: 
»Ga heen met deze mannen; maar alleenlijk dat woord, 
wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken." De Heer 
wilde Bileam gebruiken om den heidenschen koning zijne 
gedachten over Israël mede te deelen en de heerlijke profe
tie aangaande den Messias te openbaren. Tot verheerlij
king van God werd Bileam naar Moab gezonden. Evenzoo 
gaat het met ons. Menigmaal zendt de Heer ons terug, 
wanneer wij een verkeerden weg zijn ingeslagen. Hij ge
biedt ons onzen handel op te geven, onze affaire te staken. 
Doch het gebeurt ook dikwijls, dat Hij ons zegt voort te 
gaan op onzen weg, opdat wij te midden der moeielijk* 
heden Hem zouden verheerlijken. Hoe noodig is het der-
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halve, ons geheel afhankelijk van God te stellen, en te 
tragen: Heere! wat wilt Gij, dat ik doen zal? Wij meenen 
meestal, dat wij den verkeerden weg, welken Wij inge
slagen zijn, moeten verlaten. Dit zou dikwijls veel gemak J 

keiijker zijn dan er in te blijven. Doch onze gedachten 
ajn niet des Heeren gedachten. Hij alleen weet, wat goed 
en noodig voor ons is. En zijn wij waarlijk afhankelijk 
van Hem, dan zal Hij ons den rechten weg wijzen. Het 
is daarom niet alleen noödig, dat wij onszelven verootmoe-
moedigen en onze zonden belijden, als wij verkeerde we
gen zijn ingeslagen, maar wij moeten ons dan ook geheel 
aan God overgeven, opdat Hij ons in zijnen weg moge 
leiden. De Heer geve ons daartoe zijne genade! Maar 
bovenal beware Hij ons voor eigenwilligbéid en voor het 
vragen naar den bekenden weg, opdat Hij niet genoodzaakt 
/ i j , ons door moeielijke wegen daar te brengen, waar Hij 
ons hebben wil. O, mocht deze geschiedenis ons tot «waar
schuwing strekken, en ofls aansporen met een onverdeeld 
hart voor den Heer te leven en in zijne gemeenschap te 
wandelen, dan zal de Heer ons, evenals Abraham, tot 
zijne vertrouwden maken en wij zullen de geestelijke zege
ningen genieten, die God in Christus voor ons geopend heeft! 

Het kruis. 
(Gal. 6 i 14.) 

Ik wensch hier eenige woorden te zeggen over de ge-
heele vernietiging van het eigen-ik, welke door het kruis 
plaats heeft. Het kruis vernietigt het eigen-ik. Hoe weinig 
verwezenlijken wij dit in onzen dagelijkschen wandel! Als 
wij den wandel van Jezus nagaan, dan zullen wij leeren, 
in hoe geringe mate wij nog de kracht van het kruis tot 
verloochening van onszelven kennen. 

In Jezus zien wij een mensch, die een volmaakte ge
rechtigheid bezat; een mensch, in Wien »al de volheid 
der godheid lichamelijk woonde." En Welke was niette-
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genstjaande dat de weg, dien Jeans ging? Zijne oneindige 
Ijefde betoonde zich niet alleen daarin, dat Hij , »zijne ei
gen eet niet zocht," dat Hij , »het geen roof behoevende 
te achten, Gpde even gelijk te Zijn, nogtans zichzelven 
vernietigd en vernederd heeft," (Fjl 2.) opdat Hij de plaats 
zoq kunnen innemen, waar onze ongehoorzaamheid ons 
gebracht had; maar ook, daarin, dat Hij , die plaats in
genomen hebbende, het verdrpeg, dat die liefde geheel 
miskend en, verworpen werd, opdat zij te meer in al ha
ren glans zon schitteren. 

Onze natuur is uiterst bedriegelijk. Wanneer wij iemand 
liefde bewijzen, dan verwachten wij, dat dit gewaardeerd 
zal worden,; en als dit niet he^ geval is , als wy, qa een 
blijk onzer genegenheid gegeven te hebben, niets terug 
ontvangen, zelfs geen goed wqprd, dan verflauwen onze 
harten en, verslappen wfl in de nitqefening dier liefde. 
Wanneey wij ons tmet belangstelling met anderen heb" 
ben bezig gehouden* dan zullen wij wel eens de waarheid 
ondervonden hebben van Paulus' woorden in den tweedera 
brief aan de Körinthiërs:,i Hoewel ife, u overvloediger be
minnende, minder bemind worde." (2 Kor. 12 :15-) Wy 
hebben dan zeker ervaren, dat, wanneer wij tot anderen 
afdalen, de eenige uitwerking onzer vernedering menig
maal is, dat wij minder geacht worden, of dat anderen 
ons nog lager stellen. — Zoo is het met Jezus geweest. 
Hij, die vol langmoedighèid en liefde was, werd aan de 
macht en aan de listen i des Satans overgeleverd. En wat 
vond Hij in ons, terwijl Hij bezig was,izijn werk der 
liefde uit t 8 voeren ? Helaas! de menack bediende zich juist 
van die vernedering, om Hem met de grootste verach
ting te behandelen. Hjj was »de smaad der mensphen, en 
veracht van het volk." Zij omsingelden Hem van alle 
kanten. » Honden hebben mij omsingeld» een vergadering 
van boosdoeners heeft my omgeven; zij hebben mijne han
den en mijne voeten doorgraven; vele varren hebben mij 
omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd; 
z« hebben hunnen mond tegen mij opgesperd, als een ver-
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scheurende en brullende leeuw." (Ps. 22.) »Ik heb ge* 
wacht naar medelijden, maar er is geen; en naar ver-
uodsters, maar heb ze niet gevonden." (Ps. 69.) «Zelfs 
de man mijns Vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn 
brood at, heeft de verzenen tegen mij grootelijks verhe
ven." (Ps. 41.) En de discipel, die zich het meeste op den 
voorgrond geplaatst had, om zijne gehechtheid aan Jezus' 
te betuigen, die gezegd had: «.All werden zij ook allen 
aan u geërgerd, ik zal geensziiis aan u geërgerd worden ƒ' 
verloochende Hem met vervloekingen en bezweringen. ' 

Jezus vond geen enkel hart, waaraan Hij zijne droef
heid kon mededeeleö. Hij vond geen de minste troost bij 
de menschen. Daardoor wordt ons de beteekenis der Woor
den duidelijk: »Gij dan, o Gód, wees niet verre!" (Ps. 
22 : 20.) Verstooten door hên, die Hij kwam verlossen; 
omsingeld van vijanden, bespot door degenen, die Hij 
goed wilde doen, veracht en verlaten van allen, keert 
zijne ziel zich tot God, en roept Hij uit: »Gij dan} a 
God, Wees niet verre!" Maar God verbergt zijn aange
zicht voor Hem: — »Mijn God, mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten?" In die ure was alles duisternis voor 
J ezus; in die ure gevoelde Hij den toorn Gods in al zijne 
uitgestrektheid en verschrikkelijkheid. Eoüdom Hem woedde 
de doodelijke haat der menschen; boven Hem heerschte 
dikke duisternis; mededoogen vond Hij nergens; alles ver
liet Hem, behalve dó kracht der liefde. — »Ik ben ge
zonken in grondeloozen modder, waar men niet kan staan; 
ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed 
overstroomt mij." (Ps. 69.) De baren overstroomden Hem, 
alles werd door de wateren bedolven, alles, behalve de 
l iefde. De liefde gaf Hem kracht. De liefde was ster-> 
ker dan alles. En van die liefde waren wij de voorwerpen, 
mijne broeders! 

Wanneer wij zien, hoe Jezus was, toen Hij zichzelven 
alzoo vernietigd had, dan beginnen wij de diepte zijner 
liefde te peilen; en, heil ons! dit zal ons eeuwig deel zijn. 
Gedurende de eindelooze eeuwigheid aal het onze hoogste 
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vreugde zijn j zijne volmaakte liefde te kennen en te genieten. 
Toen Jezus Her beneden rondwandelde, was het als goed
doende. Hoe vernederd en veracht Hij ook was, Hij kon 
zijne macht niet verloochenen, als het er op aankwam 
goed te doen; Hij moest haar openbaren. T2r was bijge
volg in het leven van Jezus, in zijne werken op aarde, 
iets dat het menscheltjk hart moest erkennen, iets dat het 
kon gemeten. Wij willen gaarne van onze ziekten be
vrijd worden; als Jezus de dooden opwekte, verblijdden 
de lieden zich, dat hunne vrienden hun wedergegeven 
wa ren . . . . * Maar aan het kruis was er geen enkele 
openbaring dier i macht ; er geschiedde daar geen wonde
ren , daat was niats dan vernedering en zwakheid* Jezus is 
«gekruisd in zwakheid." (2 Kor. 13 : 4.) Verdrukt door de 
menschen, verzocht door den Satan, verlaten van God, o-
penbaart Christus aan het kruis niets dan Helde; het 
kruis verkondigt de volheid t den rijkdom, de diepte dier 
liefde, die ons eeuwig en onvergankelijk deel zal zijn. 

De menschelijke natuur hoeft een afkeer van de kracht 
des kmïses. Wij zien aan wat voor oogen is; wij zoeken 
hier beneden een weinig eer.; wij ontwijken de verachting. 
Het kruis fnuikt den hoogmoed en den roem des menschen, 
daarom hebben wij er een afkeer van. Laten wij onszelven 
hieromtrent nauwkeurig onderzoeken, geliefden! Zijn wij 
werkelijk gezind om het k r u i s aan te nemen in den wa
ren zin des woords, en met Paulus te zeggen: «Het zij 
verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het 
kruis, van onzen Heere Jezus Christus, door welken de 
wereld mij gekruisigd is , en ik der wereld?" (Gal. 6 ; 14.) 

Mogen onze harten rusten in het levende geloof, dat 
Jezus ons eeuwig deel is, dat wij, door in Hem te blij-, 
ven, in God blijven — in Gody die de liefde is! Vele 
christenen zoeken, helaas! de dingen, die hen onbekwaam 
maken, den omvang en de kracht dier liefde in hunne 
harten te ondervinden,. Wij kunnen onmogelijk tegelijker
tijd van die liefde, en van den roem der menschen genie
ten. Alles, wat het eigen-ik verheft —eer, aanzien, ta-
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lenten, wetenschappen, rijkdom, grootschheid des levens, 
vrienden, achting bij de menschen — alles, wat den natuur^ 
lijken mensch behaagt, voedt bij ons den hoogmoed, maakt 
Christus minder kostbaar in onze oogen, en doet ons 
zijne liefde minder op prijs stellen. Geve de Heer ons 
daarom te verstaan en te verwezenlijken, wat het zegt 

»der wereld gestorven te zijn"; en danken wij Hem voor 
alles, wat ons e i g e n - i k vernedert." » 

Wij zijn der wet gestorven. 
»Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat 

ik Gode leven zou." (Gal. 2 : 19.) Dit is vooral in onze 
dagen een hoogst gewichtig woord. De toepassing van de 
hier voorgestelde waarheid zal ons voor twee dwalingen 
bewaren, namelijk, voor wettischgezindheid en vóór wet
teloosheid. Als ik deze twee dwalingen met elkander ver
gelijk, of indien ik gedwongen ware, een van beide te 
kiezen, dan zou ik ongetwijfeld de voorkeur geven aan de 
eerste. Ik zie veel liever iemand, die zich onder het ge
zag der wet van Mozes buigt, dan iemand, die in wette
loosheid en lichtzinnigheid wandelt. Ik weet wel, dat de 
wet niet te vervullen eischen aan den in zonden dooden 
mensch stelt, en niets dan vloek en verdoemenis in haren 
schoot verbergt; ik weet wel, dat zij met het Evangelie 
der genade in rechtstreeksche tegenspraak is; doch des
niettegenstaande heb ik meer achting voor iemand, die, 
omdat hij niet verder dan Mozes zien kan, door de vol
brenging der wet zijnen wandel in deze wereld zoekt te 
regelen, dan voor iemand, die deze wet veracht om voor 
aichzelven te leven. 

Gode zij dank! het Evangelie geeft ons een geneesmid
del voor beide dwalingen. Doch op welke wijze? Wordt 
mij geleerd, dat de wet gestorven is? Geenszins Het Evan
gelie leert mij, dat ik, omdat ik geloof in den Heere 
Jezus, gestorven ben, »Ik ben door de wet der wet gestor
ven." En met welk doel? Om voor mijzelven te leven? 
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Om mijnen eigen wil te doen1 en mijne genoegens na te 
jagen? Volstrekt niet, maar «opdat ik Grode leven zou." 

Dit is de hoofdwaarheid des christendoms — een waar
heid, Zonder welke wij niet weten, wat christendom is 
Hetzelfde vinden wij in Rom. 7: «Zoo dan, mijne broeders' 
gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, 
opdat gij zoudt worden eens anderen, desgenen * die van 
de dooden opgewekt iö, opdat wij Gode vrachten dragen 
zouden." (vs. 4.) En wederom: «Maar nu zijn wij vrijge
maakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder 
welken wij gehouden waren; alzoo dat wij dienen in nieu
wigheid des geestes, em> niet in de oudheid dei letter." 
(vs. &J) Laten wij wel opmerken, dat wij dienen, en geens
zins yoor onszelven leven moeten. Wij zijn van het ondrage
lijke juk van Mozes vex'lost, om het»lichte juk van Christus'" 
te dragen, en niet om aan onze natuur gehoor te geven. 

I)e wijze van die menschen, die zich op zekere begin
selen des Evangelies beroepen, om daardoor voor de bevre
diging des vleescbes een schijnbaar recht te hebben, is voor 
een ernstig gentoöd hoogst aanstootelijk. Zij trachten zich 
aan het gezag van Mozes te onttrekken, en dat niet, om 
zich onder het gezag van Christus te stellen', maar! om 
naar hnnne eigene begeerlijkheden te leven. IJdele poging! 
Zulks fean onmogelijk op grond der Waarheid geschieden; 
want het wordt in de Schrift nooit gezegd, dat de wet 
gestorven of terzijde gesteld y maar dat de geloovige aan 
de wet en de zonde gestorven is , opdat hij de liefelijkheid 
vaii een leven voor God zou kunnen genieten, en opdat 
«zijne vrucht tot heiligmaking en zijn einde het eeuwig 
leven" ?ij-

Wij leggen dit gewichtige onderwerp dringend aan het 
hart onzer lezers. Hij zal het in Rom. 6 en 7 en in Gal. 
3 en 4 grondig ontwikkeld vinden. Een juist verstand dezer 
waarheid zal ons over duizend moóielijkhèden heenhelpen 
en voor tallooze dwalingen vrijwaren. Moge Gods Woord 
een volkomene macht op ons hart en geweten uitoefenen! 
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De heilige Jezus als medelijdend 
Hoogepriester. 

Het medelijden van Christus is ten nauwste met zijn 
hoogepriesterschap in den hemel vereenigd. Hij heeft geen 
medelijden met de zonde, noch met de zondaars als zoo
danig, maar niet de lijdende kinderen Gods. Tegelijkertijd 
ziet de Heilige Geest terug op Christus' eigen ondervin
ding hier op aarde. Hij werd verzocht, doch de verzoe
king kwam op geenerlei wijze van binnen. Er was in 
Hem geen fieiging tot het kwaad, welke aan de verzoe
king van den Satan beantwoordde; integendeel, al wat de 
vijand vond, was afhankelijkheid van God, eenvoudig, 
onwankelbaar geloof in zijn Woord, nooit eenige vleesche-
lijke werking gelijk in onze harten. 

En omdat Christus geen eigen wil kende, omdat Hij in 
alle opzichten het kwaad haatte en Van zich afstootte, was 
er voor Hem niets dan lijden. De uitwerking der verzoe
king op den gevallen mensch is niet lijden maar vermaak, 
indien wij dat vermaak kunnen heeten, wat de bevrediging 
onzer booze natuur is. Christus kende hiervan niets noch 
in zijn persoon, noch in zijne ervaring. Hij had geen 
bewegingen des vleesches of inwendige verzoekingen tot 
zonde: »Die geen zonde gekend heeft." Ten einde ons 
alzoo tegeü dwaling in zulk een heilig en teeder onder
werp te vrijwaren, is het noodzakelijk, dat wij de waarheid 
aangaande den persoon van Christus, gelijk God die geopen
baard heeft, vasthouden. 

Aldus stelt ons de Heilige Geest dit onderwerp voor 
in den brief aan de Hebreen. Hij begint met den persoon 
van Jezus. Hij dringt aan op hetgeen de allernoodzakelijk
ste grondslag is — zijne goddelijke heerlijkheid. (Hoofdst. I.) 
Uit getuigenissen des Ouden Testaments wordt bewezen, 
dat de Messias is de Zoon (vs. 1—5.), het voorwerp van 
der engelen aanbidding, (vs. 6.) God, (vs 8.) ja, Jehova, 
(vs. 10—12.) Indien wij niet van dit punt uitgaan, als 
den grondslag, waarop al de heerlijkheid van Christus ge-» 
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bouwd is, dan zal ons begrip omtrent de waarheid van 
Christus spoedig blijken geheel en al valsch te zijn. Geen 
enkele zaak kan bij ons in den grond recht zijn, indien 
wij dwalen ten opzichte van Hem, die de weg, de waar
heid en het leven is. 

Nadat de Heilige Geest Jezus' goddelijke waardigheid 
aangetoond heeft, gaat Hij tot zijne menschheid over 
(Hoofdst. II.); maar de gedachte wordt zorgvuldig buiten
gesloten, dat Christus de menschheid in den gevallen en 
zedelijk zwakken staat, waarin zij bij ons, is, aannam. 
«Overmits dan de kinderen des vleesches en bloeds,deel
achtig zijn, zoo is Hij ook desgelijks derzelven deelachtig 
geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou den
gene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel, 
en verlossen zou al degenen, die met vreeze des doods, 
door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren." 
Het was noodzakelijk, dat Christus mensch werd, om door 
zijnen dood God te rechtvaardigen, de macht des duivels 
te niet te doen, en de verlossing te volbrengen. Doch Hem 
was volstrekt niet opgelegd, om in zijn persoon hier bene
den de geringste smet van den val aan te nemen; inte
gendeel, het was een vereischte, dat Hij niet bezoedeld zou 
zijn. Een offerande voor Gods altaar moet noodzakelijk 
rein en volkomen zijn. Het Lam Gods moest vrij zijn van 
elke smet. En dit was Christus in elk opzicht. Andere 
Schriftuurplaatsen bewijzen dit in bijzonderheden, en beves
tigen ten volle, hetgeen wij bepaald in de Hebreen vinden: 
dat Jezus vleesch en bloed aannam, zonder dat het minste 
of geringste bestanddeel van de gevallen natuur daarmede 
verbonden was. 

In de Evangeliën, waar wij natuurlijk het volledige 
historisch bericht — volledig omdat het geïnspireerd is — 
van den persoon van Christus hebben, vinden wij het 
meest afdoend bewijs hiervan, en bijzonder in het Evangelie 
van Lukas, waar de Heer vooral als mensch is voorge
steld. »En de Engel, antwoordende zeide tot haar, (de 
maagd Maria) de Heilige Geest zal over u komen, en de 
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kracht des Allerhoogaten zal u overschaduwen: daarom 
ook, dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods 
Zoon genoemd worden." Blijkbaar is het alzoo, dat hoe
wel Jezus waarlijk van een vrouw geboren is en de men-
schelijke natuur aan zijne moeder Maria ontleende, er 
zelfs ten aanzien hiervan een goddelijke werking was, die 
onzen dierbaren Heer op de meest stellige wijze van alle 
andere menschen van zijne geboorte af aan onderscheidde, 
Wat Rome in onwaarheid aangaande Maria uitgevaardigd 
heeft, is volkomen waar van Jezus; Hij, en niet zij, was 
onbevlekt in zijne menschelijke natuur; en dit door de 
kracht des Heiligen Geestes, de vrucht van de overscha
duwende kracht des Allerhoogsten. Daarom kon Hij ook 
van den aanvang af »dat Heilige" genoemd worden. Jezus 
alléón is «heilig" geboren, niet slechts onschuldig en recht 
geschapen gelijk Adam, veel minder nog »in zonde ont
vangen, en in ongerechtigheid geboren" gelijk Adams 
zonen. Hij is aangeduid als «dat H e i l i g e " en dat niet, 
als er sprake is van hetgeen louter goddelijk is, maar van 
hetgeen menschelijk was. »Dat Heilige, dat uit u geboren 
zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden." 

Mattheus had reeds de geboorte van onzen Heer over
eenkomstig het doel van zijn Evangelie voorgesteld. » Want 
als Maria, zijne moeder, met Jozef ondertrouWd was, eer 
zij te zamen gekomen waren, werd zij zwanger bevonden 
uit den Heiligen Geest. Jozef nu, haar man, alzoo hij 
rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande 
maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzoo 
hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren 
verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zoon 
Davids! wees niet bevreesd Maria, uwe vrouw, tot u te 
nemen: want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit 
den Heiligen Geest. En zij zal een Zoon baren, en gij zult 
zijn naam heeten J e z u s : want Hij zal zijn volk zalig 
maken van hunne zonden. En dit alles is geschied, opdat 
vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken 
is door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger 
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worden, en een Zoon baren, en gij zult zijn naam heeten: 
Emmanuël; hetwelk is , overgezet zijnde, God met ons." 
Hij was alzoo de Messias, Jehova, bij gevolg Jezus genoemd 
(want Hij zou zijn volk zalig maken van hunne zonden), 
de Zoon der maagd, Emmanuël, volgens de profetie. Zijne 
vernedering, zijne verwerping door zijn eigen volk volgt; 
doch het eerst van alles, is er de duidelijkste verklaring, 
dat hetgeen ontvangen werd in Maria, hetgeen uit haar 
geboren werd, van den Heiligen Geest was. Verachtelijk, 
ja , zelfs gevaarlijk is het met eenige godgeleerden van 
naam te meenen, dat Jezus heilig geboren werd, omdat 
Hij geboren werd uit een maagd. Hij werd werkelijk uit 
een maagd geboren; maar de heiligheid zijnef mensch-
heid, hoewel van de substantie zijner moeder, hing af van 
de wonderdadige ontvangenis van den Heiligen Geest. 

Jezus was alzoo niet alleen de Zoon Gods van alle eeu
wigheid ten gevolge van zijne goddelijke natuur, maar Hij 
werd ook aldus genoemd van wege de goddelijke kracht, 
die in zijne generatie als mensch geopenbaard is. Wij 
mogen wel zeggen, dat het kind van Bethlehem, de Zoon 
der maagd, niet werd geboren uit den wil des vleesches, 
noch uit den wil des mans, maar uit God in den hoog-
sten zin van het woord. Hij was niet gelijk'wij wederge
boren, dit is, noch kan ooit van Christus gezegd worden. 
In zijn geval ware deze bewering een inbreuk maken op, 
en een verloochening van zijne heilige menschheid, *) om 

*) De aard en wortel dezer dwaling zal duidelijk Wijten uit de woorden van den 
heer Irving in zijn geschrift over de mensehelijke natuur, van Christus. 

„Het eenige onderscheid daarom tusschen de mensehelijke natuur van Christus, 
en de natuur van een wedergehoren mensch, hestaat in deze twee dingen: 1, dat 
Christus van het eerste oogenblik van zijn bestaan zich in den toestand van een -weder
geboren mensch bevond; en 2, dat de Geest Gods zonder mate in Hem woonde, en 
juist daardoor zijne wedergeboorte dienstbaar maakte tot volmaking van zijn geloof en 
zijne heiligheid, en tot de geheele onderwerping van de natuurlijke lusten in de ge
vallen menschheid. (p. 81.) „ Ik heb den Heiligen Geest geopenbaard in het ten on
derbrengen , bedwingen en overwinnen van de booze neigingen der gevallen mensch
heid, en makende haar tot een geschikt orgaan, om den wil des Vaders uit te 
drukken," enz. (pag. 64.) , Wij houden geheel het tegenovergestelde vol, en beweren, 
dat Christus geheel en al in al zijne daden volkomen heilig was, zoowel in al 
zijne gedachten, als in al zijne neigingen; en dit niet door eenige werking van 
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van zijne Godheid niet te spreken. Indien wij het zoo 
mogen uitdrukken, Hi j , de mensch Christus Jezus, -werd 
heilig g e g e n e r e e r d . »Het woord is vleesch geworden." 
»God is geopenbaard in het vleesch." Doch zelfs de wijze 
yan zijne komst in de wereld, hoewel «door de vrouw," 
was de vrucht van de kracht Gods; zij was een wonder 
van de hoogste orde, onderscheiden niet slechts in mate, 
maar ook in soort van Izaks geboorte, hoe wonderdadig 
deze ook was; en van de geboorte van Johannes den Doo-
per, al was deze met den Heiligen Geest vervuld, van 
zijns moeders lijf aan. 

Er is nog iets, dat niet vergeten mag worden. De ge
vallen menschheid heeft geen verbetering, maar verlossing 
noodig. Ware nu de meening juist, dat de Heer met de 
gevallen menschheid hier beneden vereenigd was, dan zou 
Hij moeten gestorven zijn om haar, dat is om zich-zelf te 
verlossen! — werpende daarmede omver niet alleen zijn ver
zoeningswerk voor anderen, maar ook zijn eigen persoon. 
Uit elk oogpunt beschouwd is het begrip even onwaar als 
verderflijk, een beuzelen van het verstand met de groote 
verborgenheid der godzaligheid. 

In Jezus was alzoo geen spoor van het minste of geringste 
inmengsel van het betreurenswaardige erfgoed van inwen
dige bedorvenheid, dat Adam zijnen nakomelingen nagelaten 
heeft. Hij heeft de menschelijke natuur aangenomen, even 
zeker als Hij God was en is; doch door Gods wil en kracht 
was zij onbesmet en heilig. Daarom is de Heere Jezus uit 
de vrouw en niet uit den man geboren; Hij was in een 
geheel bijzonderen zin het zaad der vrouw. Op deze wijze 
heeft het den Heiligen Geest behaagd om uit de mensche
lijke natuur van Jezus elke smet der zonde, die den geval
len mensch — en dus ook zijne moeder — aangeboren is 

zijn eigen, maar door de werking van den Heiligen Geest, welke de Vader Hem 
zonder mata gegeven heeft. (pag. 78.) De geliefkoosde uitdrukking der Irvingianen 
ten opzichte van Christus is, heiligheid niet »a» maar in zijne mensenheid door den 
Heiligen Geest. 
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verwijderd te houden. Bij gevolg was er in zijn persoon 
de volmaakste geschiktheid voor het werk, waarvoor Hij 
op aarde kwam. Van de goddelijke zijde kon Jezus niet 
anders dan volmaakt zijn, want Hij was de waarachtige 
God en het eeuwige leven; van de menschelijke zijde was 
de geheele weglating van alle bedorvenheid uit het lichaam, 
dat God Hem bereidde, wonderdadig bewerkt. De kracht 
des Allerhoogsten overschaduwde zijne moeder van den 
aanvang af, en daardoor alleen werd ter bestemder tijds 

»dat Heilige" uit haar geboren. 
Met het zoo even gezegde stemmen de typen van het 

Oude Testament overeen. Neemt, b. v., de meest in het oog 
vallende in Levitikus 2. In het eerste hoofdstak wordt Chris
tus als het brandoffer voorgesteld; in het tweede als het spijs-
offer. In het brandoffer was de overgave van het leven; doch 
in het spijsoffer was er geen spraak van beesten te slachten, 
noch van iets, dat de uitstorting van bloed met zich bracht. 
Het was van »meelbloem" en stelde dus zeer juist voor, 
wat 's Heeren toestand met betrekking tot de aarde was. 
Natuurlijk werd in het spijsoffer geen zuurdeeg, kenteeken 
van bederf, toegelaten; j a , zelfs geen honig, zinnebeeld 
van de louter liefelijke natuurlijke genegenheden, die, 
hoe aangenaam ook, toch ongeschikt zijn voor een offer
ande Gode gewijd. Wierook was er in aanwezig, alsmede 
het zout van Gods verbond; ook werd er, hetgeen als 
tegenstelling van zuurdeeg zeer opmerkelijk is, olie met 
de meelbloem gemengd. Dit komt geheel met Lukas 1 
overeen. Olie is het welbekende zinnebeeld van den Hei
ligen Geest Gods, die buitensloot wat anders volgens 
de natuur uit de maagd moest ontspioten zijn. Alzoo was 
haar kind door zijne kracht geheel vrij van zonde. Er kon 
niets zijn, waarbij minder het vermoeden van bederf was 
dan meelbloem; het wordt opzettelijk genoemd »een 
heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des Heeren." 
(Lev. I I : 3.) Het was afkomstig van het gewas der aarde, 
en stelde de menschelijke natuur des Heeren voor. 

Ik gebruik de uitdrukking »menschelijke natuur", gelijk 
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Ik onderstel, dat zij gewoonlijk voor de menschheid in 
het algemeen gebezigd wordt, afgezien van den staat, 
waarin zij oorspronkelijk geschapen werd, of waarin zij 
•weldra verviel. Evenzoo wordt het woord »vleesch" somtijds 
in de Schrift eenvoudig voor de natuur des menschen gebe
zigd, zooals in »het Woord is vleesch geworden,"»God is ge
openbaard in het vleesch," Christus, die wel is gedood 
in het vleesch," enz. De eigenlijke leerstellige beteekenis 
van dat woord, als kenmerkende den zedelijken toestand 
van de menschheid, vooral in Paulus' brieven, ziet op 
het beginsel van eigen-wil in het hart. Doch welk geloo-
vige, denkende aan onzen Heer, zou niet ijzen zulk een 
beteekenis met betrekking tot Hem daaraan toe te ken
nen? Door het verband leer en wij den waren zin onder
scheiden. 

Evenzoo wordt gewoonlijk de uitdrukking »menschelijke 
natuur" van baren tégenwoordigen toestand gebruikt; nog-
tans moeten wij hier een groot onderscheid maken. In 
Adam v<5dr den val was de menschelijke natuur; zij was 
ook in Christus; en wij bezitten haar natuurlijk ook. Maar 
hoe wezenlijk zij in allen zijn moge, zoo was zij toch klaar
blijkelijk in een gansch anderen toestand in Adam vd<5r 
den val, als in Adam en in ons sedert dien val; en in 
Christus alleen verklaart de Schrift haar heilig. Er zijn 
dus drie onderscheiden toestanden van de menschelijke 
natuur hier beneden — onschuldig, gevallen en heilig. 
Christus' menschheid was noch die van Adam vóór, noch 
na den val. 

Duidelijk is het dus „ dat het bestaan van de menschelijke 
natuur geheel onafhankelijk is van haar toestand. De val 
veranderde den toestand van Adam's menschheid; maar de 
menschheid bleef toch even waarachtig daarna als van 
te voren bestaan. Evenzoo kon de Zoon van God, het 
Woord, vleesch gemaakt en mensch worden; Hij kon 
de menschelijke natuur aannemen in vereeniging met de 
goddelijke, om alzoo één persoon te vormen; doch de staat 
zijner menschheid moeti uit de plaatsen, die er over kan-
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delen opgemaakt worden. Zoo zagen wij uit Lnkas 1, dat 
van zijne ontvangenis af en verder, de mensenheid van 
Christus »heilig was, in een zin gelijk nooit van eenig 
ander mensch. gezegd is; en niet slechts dat de Heilige 
Geest over Hem is uitgestort, maar dat Hij was dat 
Heilige, dat uit Maria geboren en Gods Zoon ge
noemd is. 

Maar wat was het doel van de uitstorting des Geestes 
op Christus, toen Hij dertig jaar oud begon te worden? 
Voorzeker was dit geenszins ten einde aan eenige inwen
dige geneigdheid tot zonde tegenstand te bieden; want 
geen zonde was in Hem. De Heilige Geest werd uitgestort 
tot een getuigenis en een openbaring in den mensch van 
Gods kracht over den Satan en zijne werken. Het was 
de Heilige Geest niet tot wedergeboorte, niet tot reini
ging, want in Jezus was niets, volstrekt niets in zijne 
menschelijke natuur, dat zulk een werking noodzakelijk 
maakte; neen! de Heilige Geest kwam in kracht. Alzoo 
behaagde het den Heer Jezus, hetzij uitgaande om van 
den duivel verzocht te worden, of in het openbaar in de 
dienst van God optredende, om in de macht des Heiligen 
Geestes te handelen. Verzoeking ondergaan, wonderen 
verrichten, prediken, alles werd in die goddelijke kracht 
gedaan. Wij kunnen, helaas! door het vleesch in ver
zoeking gebracht worden; doch Jezus wederstond het 
kwaad, dat buiten Hem was in den Heiligen Geest. Daarom 
was de zalving met den Heiligen Geest een vraag 
van goddelijke kracht, gelijk Hand. 1 : 38 gezegd wordt: 
»Hoe God, Jezus van Nazareth gezalfd heeft met den 
Heiligen Geest en met kracht; welke het land doorge
gaan is, goed doende, en genezende allen, die van den 
duivel overweldigd waren; want God was met Hem." 
Men heeft uit deze plaats willen bewijzen, dat Chris
tus de gevallen menschelijke natuur deelachtig was, en 
dat Hij, der zonde onderhevig zijnde, de zalving des 
Heiligen Geestes ontving om Hem terug te houden er aan 
toe te geven! Allen die zulks beweren, lasteren onwetend 
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èn zijn Persoon èn zijne zedelijke grootheid. Dat Adam1 

vóór den val vatbaar was voor den invloed der zonde, heeè 
de geschiedenis geleerd. Dat dit ooit bij Christus geweest 
is, loochent de waarheid van hetgeen Hij was en is, beide! 
in zijne Godheid en in zijne heilige menschheid. 

Overweeg hierbij het zóó leerzame type van Lev. 8. 
A&ron alleen wordt eerst zonder bloed gezalfd (vs. 12); 
wanneer zijne Zonen in aanmerking komen, is hij met hen, 
en dan wordt het bloed der wijding op hem en op zijne 
zonen gedaan, als den rechtvaardigen grond van hunne 
zalving niet Aarön. (vs. 30.) Evenzoó werd Jezus alleen 
gezalfd, en zulks als mensch zonder bloedstorting. Hij, de 
Heilige Gods, behoefde geen offerande om den Heiligen 
Geest te ontvangen. Doch indien Hij Ons de gemeenschap 
dier zalving uit den hooge wilde doen gemeten, dan moest 
er bloed gestort worden. Christus alzoo vóór zijnen dood 
gezalfd zijnde, treedt in het heilige der heiligen voor ons* 
door de kracht zijns bloeds; en aan de rechterhand Gods 
verhoogd zijnde, en de beloften des Heiligen Geestes ont* 
vangen hebbende van den Vader, heeft Hij uitgestort, wat 
op le t Pinksterfeest en daarna gezien en gehooïd werd, 
Welk een getuigenis voor zijne heilige menschheid, eil 
voor de waarde van zijn bloed voor ons! 

De leer van Irving is niet, dat de Heer gezondigd heeft, 
of dat Hij ooit toegaf aan de verzoekingen des duivels, 
maar dat Hij, in zich omdragende al de zwakheden, die 
wij ook hebben, zijne overwinning daarover door den Hei
ligen Geest ons ten voorbeeld stelt, opdat ook wij de over-* 
winning óver hetzelfde kwaad in onze natuur, door den
zelfden Geest die in ons woont, zouden kunnen behalen. 
Zijne ketterij bestaat in het toekennen van de gevallen 
menschheid aan Christus. Volgens hem is de heiligheid 
van Christus eenvoudig dezelfde geweest als die van elk 
ander heilige, gewerkt door de kracht des Heiligen Geestes, 
en niet door hetgeen eigen was aan zijn persoon, alleen 
met dit onderscheid, dat Jezus nooit zondigde. 

Dat Christus gemaakt is »in de gelijkheid des zondigen 
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vleesches", verklaart de Schrift; maar zelfs dit duidt aan, 
dat de gevallen natuur, de zondige menschheid, niet in 
Hem was, hoewel Hij een waar mensch was, zonder iets, 
dat Hem voor het uitwendig oog van anderen onder
scheidde — een mensch op wien kon gespogen worden, die 
geslagen, gekruist en ter dood gebracht kon worden. 
Aldus beschouwd, had de Heer Jezus niets, dat Hem van 
de schare deed onderkennen. Er kan niet gezegd worden, 
dat Christus ia de gelijkheid des vleesches gemaakt is, 
evenmin als dat Hij in de gelijkenis Gods was; dit toch 
zou een ontkenning zyn van zijne menschheid, en van 
zijne Godheid. «Het Woord was God"; »en het Woord 
is vleesch geworden." Het eene was en is zijne eeuwige 
heerlijkheid, het andere wat Hij zich verwaardigde ter 
zijner tijd te worden, en nimmer meer zal ophouden te 
zijn. Doch het kon en is gezegd geworden, dat Hij in de 
gelijkheid des zondigen vleesches gemaakt is, hetgeen be
wijst, dat Hij niet de wezenlijkheid, maar slechts de gelijk
heid van het zondige vleesch bezat. Anderszins had Jezus 
geen offer voor de zonde kunnen zijn; Hij kon geen zonde 
gemaakt zijn geworden, gelijk aan het kruis geschieli is. 
Dezelfde waarheid wordt aangeduid in de woorden: »Gij 
hebt mij het lichaam toebereid." Zelfs in deze zijne ver
nedering heeft God Hem een lichaam toebereid als voor 
niemand anders, opdat het een gansch bijzonder karakter 
zou dragen, geschikt voor het geheel eenige werk, dat Hij 
te doen had. (Hebr. 10.) Het is een dwaling te meenen, 
dat de menschwording in zich sluit den toestand van Adam 
vóór of van Adam na den val. Het is niet alleen onjuist, 
maar het is een bepaalde ketterij te beweren, dat Christus 
tot den een of tot den anderen toestand moest beperkt 
zijn. Men beweert, dat indien Christus noch de niet-ge-
vallen noch de gevallen menschheid aannam, Hij de men-
schelijke natuur in het geheel niet kon aannemen. Nood^ 
lottige terzijdestelling van den Christus Gods! Men stemt 
toe, dat Christus niet de menschelijke natuur aannam, 
gelijk Adam die vtfór den val had; maar, helaas! tot "welk 
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een afgrond daalt men af, wanneer men daarom tot het 
besluit komt, dat Hij de gevallen menschelijke natuur 
aannam. Hoe duidelijk is het tevens, dat die dwaling zeer 
diep ingrijpt; want indien Christus de menschelijke na
tuur van vóór den val niet kon aannemen, en indien Hij 
om mensch te zijn, enkel de gevallen menschelijke natuur 
in vereeniging met zijne Godheid kon aannemen, dan 
moet Hij nog steeds dezelfde natunr deelachtig zijn, of 
wel Hij heeft opgehouden mensch te zijn. Dit was juist 
de verlegenheid, waarin Irving geraakte bij zijne po
ging, om zich jegens hen te verantwoorden, die zijne on
rechtzinnige leer aanklaagden. In de Schrift wordt 
Chiistus tegenover Adam gesteld als een nieuwe stam, 
een nieuw hoofd, de tweede mensch en de laatste Adam, 
niet louter een voortzetting van den eersten, gevallen of 
ongevallen. Hij is niet slechts een levende ziel (zooals 
Adam was, voordat hij zondigde), maar een levendma
kende of levengevende Geest. (1 Kor. 15 : 45.) Was Adam 
vóór den val rechtvaardig of heilig? (*) De Schrift zegt 
het nimmer, en zij kan niet gebroken worden. Ja! jk ga 
verder, en beweer, dat hetgeen de Schrift zegt, onbestaan
baar is met zulk een meening. Zondeloosheid is geen hei
ligheid. In den Heer Jezus nu was die volstrekt innerlijke 
verhevenheid boven het kwaad van zijne geboorte af aan. 
Wij zijn in zonde ontvangen en in ongerechtigheid gebo
ren ; het vleesch van den Heer werd niet alzoo ontvangen 
en geformeerd, maar was heilig door de kracht des 
Geestes. 

Het is geenszins waar, dat de gevallen mensch enkel 
vleesch en bloed deelachtig is ; hij heeft bovendien »het 
vleesch" in zich, gelijk wij zulks in den brief aan de Eo-

(«) Het is een dwaling eigen aan Irving en aan de theologen in het algemeen, 
om den toestand van Adam vóór den val te verwarren met hetgeen waar was 
van Chriatns hier op aarde en waar is van den christen nn, als zijnde in Hem. 
Irving zegtr «In Adam was de mensohbeid zonder zonde, in gerechtigheid en ware 
heiligheid gezet door den Schepper." Allen op te sommen, die zich aan dezelfde 
dwaling schuldig gemaakt hehhen, ware moeielijk: hun naam is Legio. 
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meinen en elders lezen. Velen begrijpen het onderscheid 
niet tusschen «liet vleesch" en «vleesch en bloed." Beiden 
zijn in ons; maaf Christus had nimmer het vleesch, volgens 
de zedelijke beteekenis dier woorden, En omdat Hij dit 
niet had, kon Hij het in onze plaats aan het krnis dragen 
en door God geoordeeld worden. Christus heeft niet alleen 
geleden voor onze zonden, maar voor de sonde. Als onze 
Plaatsbekleeder heeft Hij niet enkel op zich genomen 
de daden, wegen en handelingen, maar ook de wortel 
van het kwaad; gelijk er geschreven staat: »Hem die 
geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons 
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 
in Hem." Het is dus niet de geheele waarheid, wanneer 
men zegt, dat de zonden op Hem gelegd zijn; Jezus werd 
ook volgens het beginsel der zonde behandeld; God deed 
wat de wet niet kon doen. De wet kon slechts bepaalde over
tredingen opnemen, doch de wortel van het kwaad kon 
zij niet bereiken. De wet, zelfs het heilige, rechtvaardige 
en goede gebod Gods, kon niet doen, wat God deed in 
het zenden van zijnen eigen Zoon. In zijn leven beeft Chris
tus geopenbaard, dat bij Hem het vleesch niet gevonden 
werd, want nooit deed Hij iets anders dan Gods wil, en 
jnist daardoor ontdekte Hij den wederspannigen en verlo
ren toesta,nd van ieder ander mensch; doch in zijnen dood 
droeg Hij het oordeel over het vleesch, opdat wij voor God 
in zijn opstandingsleven vrij van alle beschuldiging, zou
den kunnen staan. »God zijnen Zoon zendende in gelijk
heid des zondigen vleesches, en dat voor de zonde, heeft 
de zonde veroordeeld in het vleesch." (Som. 8 : 3.) Dit 
was der wet onmogelijk. De wet kon den zondaar ver-
oordeelen; zij kon toorn werken; zij kon kennis der 
zonde geven; maar zij kon evenmin de zonden uitwisschen 
en vergeven, als het oordeel van God over der» wpr,tel 
der zonde ten uitvoer te brengen, opdat de geloovige vrij-> 
gesproken zou worden. Dit heeft God in Christus gedaan; 
het kruis is de goddelijke yeroordeeling van alles, v«n' den 
wortel en van de takken-
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Behalve dus, dat onze Heer het eeuwige Woord, de 
Zoon des Vaders is, vinden wij in zijn persoon, ten eerste, 
hetgeen beantwoordt aan het mengen van de olie met de 
ongezuurde meelbloem; en vervolgens, hetgeen overeenstemt 
met het gieten van olie daarop. Het eerste is de Werking 
des Heiligen Geestes, beschreven in Luk. 1, van den eer
sten aanvang zijner menschheid af, opdat hetgeen ontvan
gen en gehoren Werd uit de maagd, »heilig" zou zijn. 
Het tweede wordt ons in Luk. 3 ; 22 en in Hand. 10 : 38 
beschreven. Het is de kracht van de eerstgenoemde waar
heid, die door velen in onze dagen, gelijk in de dagen 
van ouds, voorbij gezien wordt. Zij verwarren haar met 
de laatsgenoemde waarheid, ofschoon zij geheel iets anders 
is. Bijgevolg hebben zij in zoover den persoon van Chris
tus verloren. Zij hebben, wat de menschelijke zijde van 
zijn persoon aangaat, den Zaligmaker, den Christus Gods, 
Lot een kind van Adam verlaagd, al stemmen zij ook toe 
dat Hij uitermate gezegend was. Zij vatten de verborgen
heid van zijn persoon niet, die geheel afgescheiden is van 
de zalving met den Heiligen Geest, welke dertig jaren later 
op Hem kwam, toen Hy in de Jordaan gedoopt werd, 
vóórdat Hij zijn openbaar dienstwerk begon. 

De genoemde zalving heeft geen betrekking op de vor
ming der menschelijke natuur in volkomen reinheid voor 
den persoon van Christus, maar op het verleenen van de 
kracht des Geestes aan die reine natuur. Het was voor 
zijn openbaar ambt; het was met het oog op de ontvou
wing van goddelijke kracht in den nederigen en gehoor
zamen mensch: »Want dezen (de Zoon des menschen) heeft 
God de Vader verzegeld." Zyne inwendige ervaring was 
niet heiliger of Gode welbehagelijker na de zalving dan 
van te voren. Het gold hier de openbaarmaking aan an
deren van de machtige genade des Geestes in den mensch. 
Daarn^ kwam de Satan om onzen Heer te verzoeken, zooals 
wij in Luk. 4 : 13 lezen; doch het woord verzoeking wordt 
hier gebruikt, gelijk de Schrift het gewoonlijk bezigt, niet 
om de werking van innerlijke zwakheid of bederf, maar 
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om de aanzoeken van een uitwendigen vijand aan te 
duiden. 

De eerste van de drie groote verzoekingen in de woes
tijn was: »Indien gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, 
dat hij brood worde." Jezus was Gods Zoon, en Hij was 
hongerig. Dit was voorzeker een uitmuntende gelegenheid 
om zijne goddelijke zending te bewijzen, en tegelijkertijd 
aan de behoeften des lichaams te voldoen. Kon Hij geen 
steenen in brood veranderen? Dit was, wat wij kunnen 
noemen de natuurlijke verzoeking. De tweede verzoeking 
(ten minste volgens het Evangelie van Lukas, die geïnspi
reerd werd, om de verzoekingen te geven in hare zede
lijke volgorde) gold het weréldsche element — de aanbieding 
van al de koninkrijken der wereld op voorwaarde, dat 
Christus den duivel zou aanbidden. De derde verzoeking 
(naar Lukas, Want Mattheüs volgt de historische orde) was 
op het geestelijk beginsel gericht; daarom gebruikt de duivel 
Gods Woord. In alles heeft de Heilige Gods den duivel versla
gen, en dit door het Woord, in gehoorzaamheid gebezigd. 

Gelijk wij zagen, weigert de Heer om steenen tot brood 
te maken. Het was de inblazing des duivels en niet Gods 
Woord, hetwelk het ware voedsel van den geloovige is. 
Met onwankelbare volmaaktheid leeft Christus als mensch, 
de Zoon Gods op aarde, door het Woord Gods. Hij vereert 
Jehova zijnen God, en dient Hem alléén als de Zoon 
des menschen; en vertrouwt op Hem als de Messias, God 
niet verzoekende, gelijk eertijds het volk deed in de woes
tijn. Merken wij op welk een onderscheid er is tusschen 
Christus en anderen, die Hem schijnbaar, in omstandighe
den ten minste, nabij kwamen. Mozes en Elia vastten 
veertig dagen; maar Mozes werd op den berg door Gods 
tegenwoordigheid zoolang ondersteund, en Elia werd won
derdadig door een engel gevoed, vóórdat hij een gelijk 
tijdperk van ontbeering intrad. Alzoo geschiedde het niet 
met den Heer Jezus; geheel anders dan Mozes was 
Hij in dé tegenwoordigheid des duivels, en mistte ook 
het levensonderhoud, dat Elia had genoten. 
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Het is volkomen waar, dat de Heer Jezus niet gekomen 
is op een onbezoedelde en gelukkige, maar op een geval
len aarde; doei om daarin af te leiden, dat Hij in den 
gevallen toestand der menschheid kwam, is een onvergeef
lijke leugen. Ongetwijfeld leed Hij en kon Hij lijden door 
honger, dorst en vermoeidheid; maar dit is geen bewijs, 
dat de menschheid in Hem gevallen was; het toont alleen 
de toestanden, waarin de menschheid, heilig of onheilig, 
komen kan. In zijne onschuld maakte Adam zulke erva
ringen niet. De heilige persoon van Jezus was er aan 
onderhevig, en Hij verheerlijkte God in dezelve; maar 
wat heeft dit met den staat zijner menschheid te doen? 
met deszelfs heiligheid als tegengesteld aan die van Adam 
voor of na den val? — Wie zou durven verzekeren, dat 
Adam in Eden, bij onthouding van voedsel, geen honger 
zou geleden hebben? Het betoog mist alle waarde, en kan 
alleen den toeleg verraden, om den Heer der heerlijkheid 
lager te schatten. De groote fout van dit alles is, om Hem, 
zooveel mogelijk, in den gevallen toestand van ons geslacht te 
stellen. Het bewijs, gegrond op het lijden van honger, dorst 
en afmatting door onzen Heer, is een blijkbare drogreden, 
omdat het de toestanden, die de menschheid kan ondergaan, 
met de menschheid zelve verwart. God deelt ons de feiten 
mede, om ons besef van 's Heilands genade te verhoogen, en 
om zijne zedelijke grootheid in onze oogen te verheerlijken; 
en de menschen, door den duivel aangezet, haasten zich 
die feiten verkeerd voor te stellen, ten einde zijne mensch
heid te bezoedelen en zijn persoon te verlagen. 

Dat de Heer Jezus der zonde onderhevig zou geweest 
zijn, is niet slechts de ontkenning zijner volmaakte mensch
heid, maar het duidt voor het minste de grofste onwe-
tenheid omtrent zijn persoon aan. Het is een beleediging 
den Zoon van wege zijne vernedering aangedaan, die door 
geen verschooning kan worden verzacht, waarvan alleen 
's menschen ongeloof en Satans list oorzaak kunnen 
zijn. Voorzeker, Jezus werd verzocht, en Hij leed tot het 
uiterste toe, doch om daaruit af te lelden of toe te stem-
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men, dat Hij een gevallen menschelijke natuu* bezat, gelijk 
als wij, moet ik als een Smaad tegen Christus en als, een 
verderflijke leugen voor menschen beschouwen. Terwijl 
de Schrift duidelijk de menschheid van Christus open
baart, draagt zij nog meer zorg, om zijne onbevlekke-
lijke heerlijkheid hooger op te heffen, dan die van één 
der1 andere personen in de aanbïddelijke Drieëenheid. En 
geen wonder! God waakt er voor, dat de onuitsprekelijke ge
nade van onzen Zaligmaker, Hem niet aan oneer zal bloot
stellen. Hoe pijnlijk is het dus, dat Hij in het huis zijner 
vrienden opnieuw gewond wordt! 

In Hebri 2 lezen wij : »Doch nu zien wij nog niet, dat 
hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus 
met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder 
dan de engelen geworden was, van wege het lijden des 
doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood 
smaken zou." De zin dezer woorden is, dat Christus van 
wege het lijden des doods, als het loon op zijn werk, met 
heerlijkheid en eer gekroond is; (zie Fil. 2 : 9 . ) die 
Christus, die een weinig minder dan de engelen geworden 
was door zijne mensehwording, opdat Hij door de genade 
Gods voor allen den dood smaken zou. De menschwor-
ding alleen, hoe allergewichtigst ook, kan ons niet ver
lossen. De dood was noodzakelijk, zou de menseh volgens 
Gods rechtvaardigheid van de zonde verlos^ worden. >> Zon
der bloedstorting is geen vergeving." »Want het betaamde 
Hem, om welken alle dingen zijn, en door welken alle dingen 
zijn, dat Hij, vele kindeken tot de heerlijkheid leidende, den 
oversten Leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heili
gen." (vs. 10.) Het was dus betamelijk, dat Christus voorde 
vele kinderen, die God tot de heerlijkheid leidtt door lijden 
ten hemel zou gaan. Niet voor zichzelven, maar als de over
ste Leidsman onzer zaligheid moest Hij door lijdeu geheiligd 
worden. Onze toestand eischte zulks. Op het kruis werd Hij 
tot zonde voor ons gemaakt; dat is het ontzettende lijden, 
hetwelk hier bedoeld wordt; zonder de zonde, die Hij daar 
droeg, staat Hij op uit de dooden, en is alzoo in onze 
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plaate door lijden geheiligd. «Want en Hij, die heiligt, èn 
zij» die geheiligd worden, zijn allen uit één, om welke oor
zaak Hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, (vsi 11.) 
Opgestaan uit de dooden is Jezus de Heiligmaker; dit be
wijst de aanhaling uit Psalm 22 in het 12de vers. Eerst na de 
opstanding stelt de Heer zijne discipelen tot zich in 
de betrekking van broeders. «Allen uit één" beteekent 
niet het treden van Jezus in hunn,en toestand, maar het 
brengen van hen in den zijnen. De grond daartoe was 
in zijnen dood gelegd; opgestaan uit de dooden vereenigt 
Hij hen terstond met zich Zij waren aldus »allen uit één." 
»Ga heen tot mijne broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot 
mijnen Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen 
God." (Joh. 20 : 17.) Ook is het duidelijk, dat de mensch-
wording des Zoons in vs. 14 als het noodzakelijk middel 
opgegeven wordt, om door den dood te niet te doen de 
macht des duivels, en degenen te verlossen, die met vreeze 
des doods door al hnn leven der dienstbaarheid onderwor
pen waren. Hij alleen heeft dit machtige werk volbracht> 
door welks kracht Hij, opgewekt zijnde, hen die geheiligd 
worden, in gemeenschap met zichzelven brengt. 

Kracht, de kracht Gods, was in Christus. Blonk die 
kracht minder uit, omdat zij door een leven heenscheen 
van volstrekte afhankelijkheid van den Vader, en door 
de smarten van onpeilbare vernedering uit erbarming 
jegens menschen, uit liefde tot de zijnen en uit toewijding 
aan Gods heerlijkheid? Sla uw blik op het toppunt van 
alles, op het kruis, de dwaasheid en de zwakheid Gods! 
»Ik heb macht hetzelve (mijn leven) af te leggen, en heb 
macht hetzelve wederom te nemen." (volgens de Grieksche 
woorden recht zoowel als macht.) Evenwel werd die macht 
enkel in gehoorzaamheid gebruikt, gelijk Hij er bijvoegt: 
»Dit gebod heb ik van mijnen Vader ontvangen." Dat 
Christus daarom in zijne natuur niet slechts een moge
lijkheid en geschiktheid, maar ook een noodzakelijkheid 
om te sterven had, gelijk sommigen beweren, is geheel 
onwaar. De geschiedenis van zijnen dood leert ons hef; 
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tegendeel. Het korte tijdverloop, waarin het den Heer be
haagde te sterven, en waarover Pilatus zelf zoozeer ver
wonderd was, gepaard met de luide stem, waarmede Hij 
een oogenblik te voren riep, zoodat het den hoofdman 
zeer verbaasde, wijzen op zijne macht in sterven zoowel 
als in leven, en geenszins op de geheele uitputting van 
lichamelijke kracht, als het gevolg van voorafgegane smar
ten, waarop sommigen zich beroepen. Wanneer men zegt, 
dat Jezus in zijne natuur van den beginne af genoodzaakt 
zou geweest zijn te sterven, of dat ten laatste zijne kracht 
zóó nitgeput was, dat Hij daarom sterven moest, dan ver
loochent men de goddelijke heerlijkheid zijns persoons, 
door er een zijner menschheid noodwendig aanklevende 
ontbinding aan toe te kennen. Dit raakt ook onmiddellijk 
aan de leer der verzoening; want hoezeer is Gods genade 
in den dood van Jezus ondermijnd, indien de Heer louter 
op het kruis een dood stierf, dien Hij later onder den 
een of anderen vorm toch had moeten sterven. Ik beken, 
voor mij heeft zulk een voorstelling veel overeenkomst met 
het honen van sommigen, die het kruis omringden: «ande
ren heeft Hij verlost, Hij kan zichzelven niet verlossen 1" 

Neen! de dood van onzen Heer is in dgn volsten zin en 
tot het laatste toe vrijwillig geweest, schoon in gehoor
zaamheid aan den Vader. Niemand dan de Heilige Gods, 
en een goddelijk persoon tevens, vermocht te zeggen: »Ik 
heb macht mijn leven af te leggen," enz. Hij smaakte 
den dood, niet door eenig vonnis geveld over de gevallen 
natuur, maar door de genade Gods. Fil. 2 leert ons ten 
duidelijkste, dat bij Jezus de dood geenszins was van wege 
de algemeene sterflijkheid van het gevallen vleesch. »Want 
in gedaante gevonden als een mensch," moest Jezus niet 
noodwendig sterven; maar van wege het voornemen der 
genade, »heeft Hij zichzelven vernederd, gehoorzaam ge
worden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises." 
Het geschiedde voor onze zonden, en daarom naar een 
geheel verschillend beginsel. Hij werd gehoor&aam tot den 
dood, ja, den dood des kruises. Jezus werd zonde voor 
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ons gemaakt; Hij werd tot een vloek gesteld voor ons; 
Hij is in zwakheid gekruist; niet van wege eenige nood
zakelijkheid in zijne menschelijke natuur, waardoor Jezus 
gesmaad wordt, en, indieü het waar was, onze hoop ver
woest zou worden. Het was de zegepraal der genade in 
den Zoon des menschen, die zijn leven wilde geven tot 
een rantsoen voor velen. God was aldus in Hem verheer
lijkt, en «daarom," zegt Jezus, «heeft mij de Vaderlief, 
overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelve wederom 
neme." Ik weet waarlijk niet, wat er van waarheid, liefde, 
gehoorzaamheid, verzoenende kracht, of verheerlijking van 
God in zijnen dood overblijft door de rampzalige dwaling, 
die Christus in zijn eigen persoon van zijne geboorte tot 
het graf aan de wetten der gevallen menschheid onder
werpt. 

«Want waarlijk Hij neemt de engelen niet aan, maar 
Hij neemt het zaad Abrahams aan," lezen wij verder in 
Hebr. 2. Dat hier geenszins bedoeld wordt, dat de Heer 
niet de engelennatuur, maar de natuur van Abraham 
aanneemt, blijkt uit het volgende vers. «Waarom Hij in 
alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en een getrouw Hoogepriester zou zijn in de 
dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen." Hij neemt de engelen niet aan, maar 
het zaad Abrahams;] dat wil zeggen: Hij kwam niet om 
de engelen, maar om het zaad Abrahams te verlossen, en 
daarom moest Hij in alles den broederen gelijk worden; 
Hij moest mensch worden om den mensch te kunnen ver
lossen. 

«"Want in hetgeen Hij zelf, verzocht zijnde, geleden 
heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp 
komen." (vs. 18.) Let wel op, dat hier niet staat, dat Jezus 
geleden heeft, nadat Hij verzocht is; want dit kan alleen 
iemand doen, die zich gewonnen geeft en berouw heeft. 
In Jezus kon geen droefheid van het geweten zijn, even
min als de werking van het ongeloof, zooals wij dit 
gevoelen. Hij leed in zijn geheel zedelijk bestaan het lijden 
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van heiligheid en genade. Hij verafschuwde en verwierp 
alles, wat de vijand aan zijne heilige natuur voorstelde. 
Daarom is Jezus, die in de mensehelijke natuur verzoe
king en lijden kende, meer dan eenig mensch in staat 
den verzochten heilige te vertroosten. Dit is het ware denk,-
bqeld en de toepassing van het woord verzoeking hier. 
Het beteekent niet innerlijke geneigdheid of vatbaarheid 
tot het kwaad, zooals in Jak. I : 14, waar het in verband 
staat met begeerlijkheid. Durft iemand dit op Jezus toe
passen, dat hij het dan vrijuit zegge, opdat wij mogen 
weten, wat hij is, en opdat de schapen van Christus de 
stem van den vreemde ontvlieden. Jakobus gebruikt 
echter in hetzelfde hoofdstuk, vs. 2 en 12, het woord 
vergoeMng in zijne meer gewone beteekenis van beproeving. 
De verwarring ontstaat, doordien men geen acht geeft op 
het verschil, dat er is tusschen de innerlijke werkingen 
van de gevallen natuur, gelijk zij in Jak. 1 : 14 voorko
men, en het verzocht worden van den Satan buiten ons. 
In Adam en Eva was geen zonde, toen zij verzocht wer
den; derhalve is het om verzocht te kunnen worden, niet 
noodzakelijk een gevallen natuur te hebben. Doch vergeten 
wij niet, dat toen onze eerste ouders verzocht werden, er 
nog geen lijden bestond; zij gaven toe aan de verleiding. 
Dit is in tegenstelling met den laatsten Adam, die, onein
dig meer verzocht zijnde, in niets toegaf. Hij ontmoette 
eiken aanval met het Woord van God, in plaats van dat 
Woord te laten vallen en te overtreden, gelijk zij deden. 
Hij kwam om den wil van God en niet om zijnen eigen 
wil te doen. Hij handelde in de kracht des Heiligen Gees-
tes, die de juiste Schriftuurplaats aanhaalt voor de behoefte 
van het oogenblik. Wij hebben, het is waar, als menschen 
het zondige vleesch, hetgeen Jezus niet had; maar als 
geloovigen zijn wij toch uit God geboren, daar Christus 
zelf ons leven is; en alzoo hebben wij in den Heiligen 
Gees,t kracht tot tegenstand ontvangen- Inzonderheid moe
ten wij niet vergeten, dat de duivel nu voor ons, om 
Christus wil, een overwonnen vijand is, Doch de oude 
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yleeschelljke natuur is nog steeds in ons on verbeterd, 
zoodat de overwinning in ons geval niet afhangt van ver
betering, maar wel van geloof. Christus evenwel had 
nimmer de worsteling, die wij hebben door den tegen
stand van het vleesch ifi ons tegen den Heiligen Geest, 
In Hem was de volstrekte overgave van iedere gedachte 
en elk gevoel aan den wil van God. Een schijnbare uit
zondering was er slechts, toen Hij in zijne benauwdheid 
bad: «Neem dezen drinkbeker van mij weg." Doch hoe 
was het ook mogelijk, dat Hij, die zich altijd verlustigd; 
had in het onafgebroken licht van Gods welbehagen, ge
durende zijne loopbaan op aarde, ooit kon begeeren van 
God verlaten te worden? Dit ware onverschilligheid en 
geen liefde geweest; het ware een minachten geweest van 
die zalige gemeenschap tusschen den Vader en Hemzelven. 
Daarom was het een deel van de volmaaktheid van Christus, 
te zeggen: «Neem dezen drinkbeker van mij weg, doch 
niet wat ik wil, maar wat Gij wilt." Zijne menschheid 
kon, indien ik mij zoo mag uitdrukken, juist omdat zij 
volmaakt was, niet wenschen naar dat ontzettende tooneel 
van Gods toorn; doch ook hierin was Hij gelijk in allé 
dingen onderworpen aan den wil van God. »De drinkbeker, 
dien mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken?" 

Bepalen wij nu onze aandacht bij Hebr. 4 :15 : »Want 
wij hebben geen hoogepriester, die niet kan riiedelijden 
hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen ge
lijk als wij, verzocht is geweest, doch zonder zonde." Het 
woord «doch,'' dat bij de aangenomen vertaling er tusschen 
gevoegd is, maakt den zin dubbelzinnig, zoo het dien niet 
bederft; in elk geval heeft waarschijnlijk dit edoch" tot 
de verkeerde uitlegging bijgedragen, dat die Woorden nieté 
méér leeren, dan dat Jezus niet toegaf aan de zonde — 
dat Hij geheel en al verzocht werd gelijk als wij, zonder 
echter te zondigen. Doch dit is geenszins de kracht dezer 
woorden. Hij werd verzocht in alle dingen van dezelfde 
soort, uitgenomen de zonde, (/upk xfixpriocq.) Gelijkelijk in 
alle dingen; verzocht zijnde, verschilde Hij in dit éóne gansdb. 
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bijzonder, dat Hij volstrekt geen zonde in zijne natuur 
had. Van ons wordt gezegd: «Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, zoo verleiden wij onszelven, en de 
waarheid is in ons niet." Wij hebben dus innerlijke ver
zoekingen, die in verband staan met de zonde in ons, 
gelijk Jakobus er van spreekt; Jezus had die nimmer. 
Onze tekst bewijst dus juist het tegendeel van deze ver-
derflijke leer; want hij beperkt de vergelijking tusschen 
zijne beproevingen en de onze door de zonde buiten te 
sluiten. Met zonde had Jezus niets te doen in de verzoe
king, alhoewel Hij er alles mede te doen had in het lijden 
aan het kruis. Hij bezat niet de minste geneigdheid er 
toe in zijne menschelijke natuur. Al was Hij ook vleesch 
en bloed deelachtig, Jezus had niet hetgeen Paulus noemt 
»het vleesch." In Hem, die volmaakt God en volmaakt 
menscb was, bestond geen vatbaarheid voor de zonde. 
In den eersten mensch Adam was er die wel en hij viel. 
Doch de tweede mensch, de laatste Adam, had zoodanige 
zwakheid niet, hoewel Hij ze had in den zin van de vat
baarheid om in lichaam en ziel te lijden en aan het kruis 
te sterven, indien en wanneer het Hem behaagde, maar 
altijd in gehoorzaamheid aan God voor onze zonden. (2. Kor. 
13:4.) Van innerlijke, zedelijke zwakheden had Jezus niets. 

Ellendige vertroosters, gij allen, die uwe hoop op me
delijden op de verlaging van Jezus bouwt! Indien Adam 
»uit God geboren" ware geweest in zijne gansche natuur 
en in den hoogsten zin des woords, dan zou hij, zonder 
een goddelijk persoon te zijn, toch niet hebben kunnen zon
digen. (Zie 1 Joh. 3:9.) Wanneer de christen zondigt, 
geschiedt zulks, omdat hij, in weerwil van de nieuwe na
tuur en de inwoning des Geestes, aan den ouden mensch, 
die nooit uit God geboren is, toegeeft; hij is van zijne 
waakzaamheid afgebracht, wordt door den vijand bewerkt, 
en valt. Vatbaarheid voor de zonde zon er niet zijn in 
een uitsluitend heilige natuur. Wie zal zulk een vatbaar
heid van Christus beweren, wanneer Hij wederkomt in 
heerlijkheid? Welnu dezelfde uitdrukking «zonder zonde" 
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(yvpïg Kfixprlxg) wordt van Hem gebrtrikt in verband met 
zijne wederkomst, (Hebr. 9:28.) zoowel als van zijne 
verzoeking op aarde. (Hebr. 4:15.) In de dagen zijns 
vleesches was Jezus »zonder zonde." Aan het kruis beeft 
God Hem gemaakt «zonde voor ons." Komt Jezus ten 
tweede maal voor de Zijnen, »dan zal Hij zonder zonde 
gezien worden." Eenmaal is Hij geofferd, om de zonden 
van velen te dragen; weldra zal Hij, niet ten oordeel, 
maar ter zaligheid, verschijnen voor degenen, die Hem ver
wachten; doch alsdan zal Hij gezien worden als geheel 
gescheiden van de zonde, ten volle den wil en het werk 
van God ten opzichte van de zonde volbracht hebbende, 
door de offerande zijns lichaams eens voor altijd. Zon
der het minste of geringste deeltje van zondigheid of ge
neigdheid er toe in zijne menschelijke natuur te bezitten, 
werd Jezus tot het uiterste toe door den duivel aangeval
len; daarna heeft Hij de zonde uitgewischt door de offer
ande van zichzelven. De tweede maal zal Hij zonder of 
afgezonderd van de zonde gezien worden, nadat Hij het 
werk volbracht en God volmaakt aan het kruis verheer
lijkt heeft. Niemand is onrechtzinnig genoeg, om aan Chris-> 
tus in heerlijkheid de minste ontvankelijkheid voor inner
lijk kwaad toe te kennen; doch indien zij in dien zin dur
ven spreken of denken van zijne menschheid, terwijl Hij 
hier op aarde leefde, dan wordt zulks uitdrukkelijk tegen
gesproken door dezelfde Schrift, die zij gewoonlijk daartoe 
aanvoeren — Hebr. 4 : 15. De Heilige Geest verklaart het
zelfde, in dezelfde bewoordingen, (x"W xfuxpriag) van 
Jezus in beide gevallen. Hij was op aarde, evenals Hij 
weldra in heerlijkheid zal verschijnen, geheel en al zon
der zonde. 

En inderdaad, ware er slechts het geringste deeltje der 
gevallen menschheid in Christus gevonden, hoe had Hij 
dan ooit een geschikt offer voor de zonde kunnen zijn? 
Zelfs de typische offerdieren moesten volkomen zijn. En 
zeer opmerkelijk is het, dat geen offerande meer door hek 
ligheid gekenmerkt is dan het spijsoffer en de zond- en 



152 

schuldoffers. Zij worden zeer nadrukkelijk «een heiligheid 
der heiligheden" genoemd, omdat zij Christus afbeeldden 
in zijne werkzaamheid als menseh, en Christus zonde ge
maakt voor ons. Het Paasehlam zonder gebrek, de dage-
lijksche lammeren zonder tlek, de roode koe of vaars uit 
de woestijn zonder gebrek, en op welhe geen juk gekomen 
was, (merk dit wel op) zij allen verkondigen, dat in het 
verheven Tegenbeeld geen plaats kon zijn voor de gevallen 
menschheid. 

Ware Christus, als geboren uit een vrouw, onder het 
juk der gevallen mensehelijke üatunr in eenigen zin of 
mate geweest, ware Hij ïn een betrekkelijken afstand Van 
God geboren, dan had Hij, al zoti er zelfs van geen enkel 
gebrek in zijne handelingen sprake zijn, toch nimmer een 
geschikt en voldoend offer voor ons kunnen zijn, ornaat er 
alsdan het meest gewichtige gebrek in zijne menschheid 
had bestaan. Wat toch is iü zulk een offerande van meer 
gewicht dan de teekenen van den val, onverschillig hoe 
onderdrukt of verminderd zij te bespeuren zijn? Niemand 
dan alleen menschen, die zoo verblind zijn, dat zij God 
aan zichzelven gelijk maken, kan ontkennen, dat door den 
val ons geheele bestaan bedorven is. Deze leer maakt dus 
de verzoening onmogelijk, tenzij God een door den zonden-
Val bezoedeld slachtoffer kan aannemen; en wat nog erger 
is, zulk een leer ondermijnt den persoon van Christus, en 
taakt aan Gods heerlijkheid op het punt, dat Hem het 
meest ter harte gaat. 

Wat nu de vraag betreft, hoe Christus met ons kan sym-
pathiseèren zonder persoonlijke bewustheid te hebben van de 
gevallen menschheid, zij is onwaardig, en bewijst daarenbo^ 
ven de onjuistheid der redeneering en het verderfiijke van hët 
systeem. Indien toch Jezus Adams gevallen natuur moest heb
ben, om met de mijne te kunnen gevoelen, dan zou ook ik, die 
aan het kwaad heb toegegeven, medelijden daarmede moeten 
hebben! Zoo het betoog iets1 bewijst, bewijst het te veel; waüt 
logisöh zott er alsdan werkelijk gebrek (en dat tot Welk 
een ontzaglijke mate!) in den Middelaar vereischt wor-> 
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den, om ten volle met ons medelijden te kunnen hebben. 
Het medegevoel van Jezus is in de Schrift op gansch 

.indere gronden gebouwd. Ik stem toe, dat zijne goddelijke 
heerlijkheid alleen niet voldoende is; doch zij geeft glans en 
oneindige waardij aan zijn wezenlijk lijden als mensch, 
uitgenomen de zonde. Jezus moest de natuur hebben van 
hen, wier zaak Hij op zich nam, ofschoon Hij niet in 
denzelfden gevallen toestand kwam; Hij moest de angsten en 
de bitterheid der verzoeking hier beneden zelf ondervonden 
hebben; en dit deed Hij onvergelijkelijk meer dan eenig 
ander mensch. In zijne heilige menschheid kon Hij alzoo 
sympathie gevoelen met onze zwakheden, daar Hij de 
listen, de kracht en de boosheid van den vijand gevoeld 
had, en dit zóó veel te meer dan wij, als zijne Waardig
heid, heiligheid en liefde de onze overtreft. Nimmer eenige 
zonde gekend hebbende, (die eens gekend zijnde het hart 
vernauwt en verstompt,) doch oneindig geleden hebbende, 
is zijne liefde wijd en vrij om naar ons te vloeien in 
onze diepe smarten als geloovigen, die niet slechts den
zelfden uitwendigen vijand hebben om ons te verzoeken, 
maar ook een verraderlijke natnur in ons omdragen. 

De waarheid is, dat de geloovige, berustende door het 
geloof in de verlossing als op een reeds volkomen voor 
hem volbracht werk, niet noodig heeft, dat Christus me
delijden heeft met zijne inwonende zonde, evenmin als met 
zijne bedreven zonden; hij heeft de goddelijke verzeke
ring, dat Christus voor beiden gestorven is. En indien 
Christus opgewekt is, zoo is de geloovige met Hem op
gewekt. Is dit geen voldoende grond van vertroosting 
uit den hemel tegen de zondige natuur en hare kwade 
vruchten? Christus heeft onze zonden in zijn eigen 
lichaam gedragen op het hout. In Hem gekruist, is de 
zonde, het vleesch, aireede veroordeeld. Moet ik dit 
alles niet gelooven, en nederig en dankbaar den vrede 
van een overwinnend lijden aannemen, dat zoo geheel 
en ondubbelzinnig Gods genade jegens mij toont? Even
wel blijft er een wijs en heilig handelen van God met 
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den geloovige, die onwaakzaam en in zonde vervallen iSi 

Hier baat echter noch het stelsel, dat de blijvende be
trekking der kinderen Gods loochent, en hen telkens 
weder opnieuw doet beginnen met de toevlucht te nemen 
tot het bloed der verzoening, alsof wij Joden en niet 
Christenen Waren; noch het kalvinistische denkbeeld, dat 
een hulpmiddel zoekt in Christus' heilig eten, drinken, 
•slapen, bidden en vereeren voor onze daartegenover-
staande gebreken in die dingen. Het beginsel dezer dwa
lingen vinden wij in de1 haastige woorden van Simon Pe
tras (zie Joh. 13 : 8 , 9), en de waarheid, die ze beide 
wederlegt, in het antwoord van onzen Heer: «Diegewas-
Schen is, heeft niet van noode, dan de voeten te was-
schen." De bedrijvige ernst van het eerste stelsel ontkent 
de volle waarde van de reiniging van den persoon; ter
wijl het harde, koude fatalisme van het andere niet inziet 
de noodzakelijkheid van de gedurige voetwassching, omdat 
de persoon eens geheel gereinigd is. Het christendom 
houdt beide zaken staande; het verzwakt in geenen deele 
het fondamenteele en eeuwige karakter der wedergeboorte, 
en het ontkent niet de noodzakelijkheid van de gedurige 
belijdenis van zonden. De reiniging (of wassehing") wordt 
nimmer herhaald; de voetwassching is altijd hier op aarde 
noodig, indien wij op gemeenschap met Christus aanspraak 
maken. De Heilige Geest gaat hier beneden met het werk 
voort in antwoord op de voorbidding van Christus in den 
hemel, en reinigt met de wassehing des waters door 
het Woord dengenen, die reeds gewasschen is van zijne 
zonden in het bloed van Christus, die aireede geboren is 
uit water en uit den Geest. De verontreinigde ziel moet 
door den Heiligen Geest en door het Woord Gods ge
voelen, wat zijn toegeven aan de zonde Christus, den 
Zone Gods, kost, die zelf het weergalooze oordeel van 
God tegen al die schuld gedragen heeft, toen Hij zonde 
voor hem geworden is. Zoodanig is de leer der Schrift, 
van het Onde en Nieuwe Verbond, en zoodanig is Gods hei
lige weg in de dagelijksche ondervinding voor den geloovige 
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Doch het medelijden van Christus met de zonde, j a , 
elfs met de zondaren als zoodanig, ware een in slaap wie

gen van de zonde, allerverderflijkst voor ons, en ontee
rend voor Christus. Neen! zoo is het niet. Zijn medelijden 
is in hunne groote zwakheid met de wedergeborenen, die 
de zonde haten, die de tegenspraak van zondaren hebben 
te verduren, die door den Satan, werkende op het vleesch 
en in de wereld, worden tegengestaan. Voor hen is dit de 
noodzakelijke en schriftuurlijke troost: »Want wij hebben 
geen Hoogepriester, die niet kan medelijden hebben met 
onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, 
is verzocht geweest, zonder zonde." Hij weet, wat het zegt 
door de wereld gehaat te worden, iederen dag de zonde 
te moeten zien en gevoelen; Hij kent de listen van den 
duivel en de macht des ongeloofs; Hij heeft de ellenden, 
de moeiten en het lijden dezer aarde aanschouwd en onder
vonden; Hij weet, wat het is door vrienden verlaten, en 
door vijanden bespot te worden; j a , in alle dingen, uit
genomen de zonde, is Hij verzocht geworden, en daarom 
kan Hij medelijden met ons hebben in onze zwakheden en 
in ons lijden. 

Uit Hebr. 5 zal het ons nog duidelijker worden, hoe 
gereed de menschen zijn om verkeerde gedachten omtrent 
Christus te koesteren. «"Want alle hoogepriester uit de 
menschen genomen, wordt gesteld voor de menschen in 
de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven 
en slachtofferen voor de zonden; die behoorlijk medelijden 
kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits 
hij ook zelf met zwakheid omvangen is." (vs. 1, 2.) Deze 
woorden worden dikwijls als een beschrijving van Christus 
genomen, terwijl zij juist het tegendeel zijn; zij vormen 
een tegenstelling tusschen een gewoon menschelijk hooge
priester en Christus. Onwetende en dwalende menschen 
hebben een priester noodig, gelijk zijzelven zijn — met 
zwakheden omvangen. Zoodanig een is Jezus, de Zoon van 
God, niet; Hij behoeft niet «gelijk voor het volk, alzoo 
ook voor zichzelven te offeren voor de zonden." Wel volgt 
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er nu een gelijkstelling met Aaron, doch die bestaat hierin 
dat Christus zichzelven niet verheerlijkt heeft om hoo. 
gepriester te worden, maar van God geroepen was, ge. 
lijkerwijs als Aaron. Overigens worden in dit hoofdstuk 
Aaron en zijne zonen tegenover Christus gesteld. Zij waren 
gebrekkige menschen, en moesten niet alleen voor de zon-
den des volks, maar ook voor hunne eigen zonden offeren. 
Christus is »een Hoogepriester, die heilig is, onnoozel, on
besmet, afgescheiden van de zondaren, en hooger dan de 
hemelen geworden; dien het niet allen dag noodig was, ge
lijk den hoogepriesters, eerst voor zijne eigen zonden slacht
offeren op te offeren, daarna voor de zonden des volks; 
want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij zichzelven 
opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoogepriester men
sehen, die zwakheid hebhen, maar het woord der eedzwe-
ring, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, die m 
der eeuwigheid geheiligd is." (Hebr. 7 : 26—28.) Evenwel 
verhinderde Hem dit niet om smart te kennen meer dan 
eenig mensch; doch vergeten wij niet, dat het altijd de 
smart van gerechtigheid en liefde was. »Die in de dagen 
zijns vleesches gebeden en smeekingen tot dengenen, die 
Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en 
tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreeze, 
hoewel Hij de Zoon was, nogtans gehoorzaam geleerd heeft 
uit hetgeen Hij heeft geleden." (vs. 7, 8.) Jezus moest 
gehoorzaamheid leeren, omdat dit iets vreemds was voor 
Hem, die slechts wist te gebieden. Vóór zijne mensch-
wording was Hij de Heerscher in het gansche heelal; toen 
Hij mensch geworden was, moest Hij — hoewel geheel 
vrijwillig — in afhankelijkheid van den Vader leven. Het 
lijden, ja, alles wat Hij hier beneden ondervond, was Hem 
geheel nieuw, en Hij moest dus in dat alles gehoorzaam
heid leeren. En nadat Hij gehoorzaam geweest was tot in 
den dood des kruises en het werk der verzoening en verlos
sing voor anderen had volbracht, is Hij , Dgeheiligd zijnde" 
in de opstanding, — omdat Hij zonder de zonde, die Hij 
droeg aan het kruis, uit den dood is verrezen -—«allen > 



157 

die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zalig
heid geworden; en is van God genaamd een Hoogepriester 
naar de ordening van Melchizédek." (vs. 9 , 10.) 

In verband hiermede bestaat er nog een verkeerde leer, 
namelijk deze, dat Christus ons door zijne menschwording 
m gemeenschap met zich heeft gebracht. Het is deze vrij 
algemeene en allergevaarlijkste dwaling, die het Irvingi-
anisme in de wereld heeft gebracht. Wordt deze meening 
uitgewerkt, dan voert zij met zich, óf het geloof aan de 
algemeene zaligheid, óf dat wij op een andere wijze moe
ten behouden worden dan door Christus. Zij leidt alzoo 
tot het zoeken der zaligheid in plechtigheden of in werken, 
of wel in beiden. Het Woord Gods leert ons evenwel het 
tegendeel. Wij, christenen, worden uit onzen natuurlijken 
toestand genomen en tot leden van Christus gemaakt door 
den Heiligen Geest. Christus is niet één vleesch met ons 
geworden, in den zin van een en denzelfden staat van ge
vallen menschheid, hetgeen zoowel de menschwording als 
de verzoening omver zou werpen, maar wij worden gemaakt 
tot één geest met Hem. (1 Kor. 6 :17.) De genoemde dwaal
leer stelt dus de geboorte en niet den dood en de opstan
ding van Christus als den grond van gemeenschap voor, 
en zoo doende wordt het oordeel Gods tegen de zonde 
aan het kruis in de schaduw gesteld. 

Volgens de Schrift was men nog geen lid van Christus8 

lichaam, vóórdat de Heer geboren, opgewekt en ten hemel 
gevaren was en den Heiligen Geest gezonden had om de 
geloovige tot één lichaam te doopen. »Indien het tarwe-
graan in de aarde niet valt en sterft, zoo blijft hetzelve 
alleen, maa* indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht 
voort." (Joh. 12.) Dit is zoo duidelijk mogelijk. Ware de 
Heer niet gestorven, dan zou Hij alleen gebleven zijn, 
doch nu Hij gestorven en opgewekt is, zijn de geloovigen 
toet Hem vereenigd. Evenzoo zegt de Heer in Joh. 17 : 2 1 : 
"Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader! in 
toij, en Ik in U, dat ook zij in ons één zijn," als iets wat 
nog gebeuren moest. Onze vereeniging met Christus heeft 
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niet plaats gehad in zijne geboorte of in zijn leven hier 
op aarde; ja, zelfs niet in zijnen dood, maar in zijne op
standing en verheerlijking. Het is waar, dat, wanneer de 
geloovige aldus met Christus vereenigd is, de Schrift van 
hem spreekt, als zijnde met Christus gekruist, in zijnen 
dood gedoopt, met Hem gestorven, evengoed als met Hem 
opgewekt; doch wij vinden dit nergens van de geloovigen 
gezegd, dan nadat het werk der verlossing volbracht en 
Jezus verheerlijkt was. Toen kon, hetgeen waar was van 
Hem, hun grooten Plaatsbekleeder, ook van de Zijnen 
gezegd worden. In 2 Kor. 5 : 14—18 wordt ons deze waar
heid volledig en duidelijk voorgesteld. «Want de liefde 
van Christus dringt ons; als die dit oordeelen, dat, indien 
één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn." 
Niet eer dan aan het kruis geschiedde de volkomen open
baring van Gods liefde en van 's menschen haat, van Gods 
heilig oordeel tegen de zonde en van 's menschen hopen
loos kwaad. Het treurig feit, in den dood van Christus 
bewezen, is, dat allen dood zijn. Maar tevens wordt daar 
Gods genade geopenbaard. »En Hij is voor allen gestor
ven" — dit alleen kon aan hunnen toestand een einde ma
ken —»opdat degenen die leven (dat zijn de christenen) 
niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien die voor 
hen gestorven en opgeweld is." En dan is de slotsom: »Zoo 
dan wij kennen van nu aan niemand naar het vleesch, 
en indien wij ook Christus naar het vleesch gekend 
hebben, nogtans kennen wij Hem nu niet meer." De 
grond onzer gemeenschap met Christus is dus de opstan
ding ; ook zelfs de Jood, die Hem vroeger naar het vleesch 
gekend had, kende Hem nu niet meer naar het vleesch, 
maar door de opstanding. Daarom volgt er: »Zoo dan in
dien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; 
het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden." 

Gelijk alle andere dwalingen, zoo heeft ook de laatstgenoem
de de strekking om den persoon van Christus minder te ma
ken en de zondige menschheid, en dus den mensch zooals hij 
is, te verheffen. En verder tracht de vijand door deze leer 
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liet ware tijdperk van de volkomen verlossing door het 
geloof te verplaatsen, het ware karakter en den omvang 
van de voorrechten des christens te verbergen en de zielen 
tot den toestand terug te brengen waarin zij waren, toen het 
verlossingswerk nog niet volbracht, de zonde nog niet ver
zoend, de Heilige Geest nog niet gegeven en Jezus nog niet 
verheerlijkt was; ja, toen integendeel de wettische bedeeling 
met hare vleeschelijke instellingen, aardsch priesterschap 
en wereldsch heiligdom nog in volle kracht bestond. 

Laten wij daarom, waarde lezers! met heiligen ernst en 
heilige voorzichtigheid vervuld zijn bij het behandelen van 
zulk een teeder en gewichtig onderwerp als de god-mensche-
lijke natuur van onzen Heere Jezus Christus! Voorwaar, 
niemand moest aan Christus iets buiten de Schrift toeken
nen; allen behoorden zich in acht te nemen, om uit den 
een of anderen tekst iets af te leiden omtrent Hem, Wien 
niemand kent dan de Vader, opdat zij niet mogen bevon
den worden tegen God te strijden. O, het is hoogst treurig 
te zien, hoe de mannen, die de zondige natuur van Jezus 
leeren, bij onnadenkende geloovigen, en niet minder bij 
de blinde menigte, voor leeraren van dien Jezus doorgaan, 
dien zij stelselmatig onteeren! Wel mogen wij instemmen 
met de woorden van een geloovige uit den ouden tijd: »Ik 
ben vervuld met smart en verontwaardiging — en o, dat 
gij allen het met mij gevoeldet! — van wege mijn Christus, 
wanneer ik zie, hoe mijn Christus onteerd wordt om de
zelfde oorzaak, waarvoor Hij het meest moest geëerd wor
den. Want, zeg mij, moet Hij daarom miskend worden, 
omdat Hij voor u vernederd werd?" Bedenken wij wel, 
dat het rechte geloof ten aanzien van Christus, het aan
nemen van Hem in alle eenvoudigheid op het Woord Gods 
de grond is van al wat goed is in de ziel. Flauwheid 
hieromtrent, het aannemen van iets, dat zijne heerlijkheid 
Verduistert of bezoedelt, zijn de gevaarlijkste zonden, waar
van niemand het einde kan voorzien. Het kleinste begin 
van afval hierin is het begin van een groot kwaad, daar 
het ons in tegenstand brengt met het voornaamste doel 
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van het wonen des Heiligen Geestes op aarde — het beves
tigen van de rechten en van de heerlijkheid onzes Heeren 
Jezus Christus. 

Een wijze en veilige zaak. 
»Ik heb uwe rede (of uw woord) in mijn hart verbor

gen, opdat ik tegen U niet zondigen zou." (Ps. 119:11.) 
Dit is waarlijk een wijze en veilige zaak om te doen. 

Laten wij haar wel overwegen en ter harte nemen. Wij kun
nen hier drie vragen doen: Wat moet ik verbergen ? Waar 
moet ik het verbergen? Waarom moet ik het verbergen? 

1. Wat moet ik verbergen? »Uw w o o r d . " Het is niet het 
woord van den mensch, maar het woord van den levenden 
en eeuwigen God. Het is een schat, die waard is te ver
bergen. Geen dief kan hem stelen, geen mot hem ver
derven. Wij kunnen niet genoeg waarde hechten aan het 
Woord van God. Zoo dacht de Psalmist er over, toen hij 
het verbergde. Deze uitdrukking toont duidelijk, hoe hoog 
hij het op prijs stelde. Hij bracht het buiten het bereik 
van iedereen, die het hem zou kunnen ontrooven. 

2. Waar moet ik het verbergen? » In mijn h a r t . " Het 
was niet in zijn hoofd of in zijn verstand, maar in zijn 
hart, de zetel zijner genegenheden, het middelpunt van 
zijn bestaan, de bron van alles wat hij deed. Dit is de 
ware plaats om het Woord Gods te verbergen. Daar kan 
het invloed uitoefenen op al mijne plannen en gedachten, 
op al mijne daden en wegen. 

3. Waarom moet ik het verbergen? Om een zeer gewichtige, 
hoogst belangrijke reden. «Opdat ik tegen U niet zondi
gen zou." Het was niet, opdat hij rijke stof zou hebben 
voor nieuwe gedachten; ook niet, opdat hij bewijzen mocht 
vinden om daarmede alle tegenstanders te verslaan. O , 
neen! daarmede hield de Psalmist zich niet bezig. Maar 
hij had een afschuw van de zonde, en hij wist, dat Gods 
Woord het eenige behoedmiddel tegen de zonde is, en 
daarom verbergde hij het in zijn hart. Mogen wij dit allen 
ernstig overwegen en ter harte nemen! 
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Het heerlijke standpunt des ehristens. 

In Kom. 5 vs. 1 eu 2 wordt dit standpunt met weinige 
goorden duidelijk omschreven. »Wij dan, gerech t 
v a a r d i g d zijnde ui t het geloof, hebben vrede 
bij God, door onzen Heer J e z u s Chr i s t u s ; door 
welken wij ook de toe le id ing hebben door het 
geloof tot deze genade , in welke wij s taan , en 
rpemen in de hoop der heer l i jkhe id Gods." Zie
daar het ware standpunt des christen? in de tegenwoor
digheid van God. Hij js g e r e c h t v a a r d i g d , heeft 
vrede bij God, s t aa t in de genade , en roemt in 
de hoop der heerl i jkheid Gods. Dit is de heerlijke 
{qestand, waarin allen ziph bevinden, die gelooven in Hem, 
die Jezus, onzen Heer, uit de dooden heeft opgewekt; 
(Kom. 4 ; 24 ) en die toestand is het gevolg van den dood 
en de opstanding van Christus. 

Jezus stierf voor ons; »Hij is overgeleverd om onze 
zonden." Hij daalde in volmaakte liefde voor ons van den 
hemel neder, en nam onze plaats in, hoewel Hij zelf ge
heel en al zonder zonde was. »Hij werd onder de over
treders gerekend," opdat Hij ons in al de gezegende 
gevolgen van zijn heerlijk werk zou kunnen doen 
deelen. » En Hij is om onze rechtvaardigmaking opgewekt." 
Nadat Hij onze zonden en het oordeel, hetwelk wij ver
diend hadden, op het kruis gedragen had, heeft God Hem 
uit de dooden opgewekt, en Hem heerlijkheid in den hemel 
gegeven. De opgewekte Christus is het eeuwige getuigenis 
van onze volle en eeuwigdurende rechtvaardiging voojr 
God. Wij zijn opgestaan met Hem, en zitten in Hem in 
den hemel. 

Het is mogelijk, dat wij een tijd lang het zalige gevoel 
dezer waarheid verliezen; maar onze rechtvaardigmaking 
kan niet verloren gaan. »Die Hij gerechtvaardigd heeft, 
deze heeft Hij ook verheerlijkt." (Kom. 8 : 30.) Eechtvaar-
digmaking en verheerlijking zijn door God zelf onaf
scheidelijk aan elkander verbonden. De geloovige is met 

IX 11 
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de eeuwige heerlijkheid verbonden, omdat hij door het 
geloof met een verheerlijkten Christus vereenigd is. Zoo
lang de christen het onderscheid tusschen gemeenschap en 
rechtvaardigmaking niet heeft leeren verstaan, kan hij geen 
voortdurenden vrede genieten. Het is onmogelijk, heden 
gerechtvaardigd en morgen verdoemd te zijn; maar het 
is wel mogelijk, dat ik heden met God in een gelukkige 
gemeenschap wandel en morgen daarbuiten leef. Er zijn 
in de rechtvaardigmaking geen trappen, maar wel in de 
gemeenschap met God. Als ik niet waakzaam ben, of mij 
aan een geest van ongeloof en wereldsgezindheid over
geef, dan kan ik onmogelijk de gelukkige gemeenschap 
met mijnen hemelschen Vader genieten. God is licht en 
God is heilig. Hij kan de zonde in zijne tegenwoordigheid 
niet dulden. Hij kan geen gemeenschap met het kwade 
hebben, maar moet het oordeelen. Indien ik derhalve zon
dig, en verzuim, mijne zonde te belijden, dan 's de ge
meenschap met God afgebroken — zoolang afgebroken, tot
dat ik mijne zonde beleden en mijzelven geoordeeld heb. 
Dit alles staat evenwel volstrekt niet met de rechtvaar
digmaking in verband. Deze vloeit uit een andere bron, 
uit de liefde Gods voort; zij rust op een anderen grond, 
alleen op het werk van Christus. »God is het, die recht
vaardig maakt; wie is het, die verdoemt?" roept Paulus in 
Rom. 8 : 33 uit. Daarop vermeldt hij in vs. 34 vier zaken, 
waarop onze rechtvaardigmaking en de zekerheid daarvan ge
grond is. « C h r i s t u s is h e t , d i e g e s t o r v e n i s , j a w a t 
m e e r i s , d i e ook o p g e w e k t i s , d i e o o k t e r r e c h t e r 
h a n d G o d s i s , d i e ook v o o r ons b id t . " Dit zijn de 
vier pilaren, waarop het geloof van den christen vol
komen zeker rust. Zij zijn geheel en alleen van God; de 
mensch heeft er niets aan gedaan. Het opschrift van ieder 
hunner kan zijn: »God v o o r ons." Alles is volbracht; 
er is geen verdoemenis, geen scheiding meer. 

Het eerste gevolg van dit nieuwe en heerlijke standpunt 
is »de vrede met God." Christus, door wien wij de toe
leiding hebben door het geloof tot deze genade, heeft dien 
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vrede voor ons gemaakt. Hij is tusschenbeiden getreden; 
Hij heeft al onze zonden door het storten van zijn kost
baar bloed voor eeuwig nitgewischt; Hij heeft de vijand
schap, die er in ons tegen God was, te niet gedaan en 
ons met God verzoend. Wij hebben dus nu volmaakten 
vrede in Gods heilige tegenwoordigheid, en dat op grond 
van het volbrachte werk van Christus. 

Door datzelfde werk zijn wij in een nieuwe gemeenschap 
met God gebracht; wij s t a a n in de g e n a d e , in het 
volle genot van Gods gunst. Er is niets meer tusschen Hem 
en ons. Wij zijn nabij gebracht, ja, zóó nabij als Christus 
zelf. »Nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre 
waart, nabij geworden door het bloed van Christus." 
(Efez. 2 : 13.) En wij kunnen zelfs »roemen in de hoop 
der heerlijkheid Gods." Alles wat tegen ons was, is Christus 
toegerekend geworden. Hij heeft onze zonden gedragen in 
zijn lichaam op het hout, en is tot zonde voor ons ge
maakt. Het kruis, het graf, de zonde, de duivel en deze 
tegenwoordige booze wereld — alles is voorbijgegaan, alles 
ligt achter ons. Wij staan aan gene zijde van het graf en 
zijn reeds in het bezit van het leven der opstanding. 
Geen enkele wolk verduistert ons uitzicht, en de schitte
rende stralen der heerlijkheid Gods blinken ons tegen. 
Alles is rust, vrede, genade en heerlijkheid. 

Naar Gods gedachten is ieder geloovige op het kruis 
van Christus van zijnen oorspronkelijken toestand als zon
daar verlost. Op het kruis vindt hij als lid van de geval
len en onreine familie van A dam zijn einde. »Dit wetende, 
dat onze oude mensch met Hem gekruisigd is, opdat het 
lichaam der zonde te niet gedaan worde." (Zie Rom. 
6 : 1—11.) Toen Christus stierf, zijn de geloovigen in Hem 
mede gestorven; Hij was op het kruis hun Plaatsbekleeder 
voor God. Zij zijn in Hem medegestorven en medeopge-
wekt. Onder de uitdrukking «lichaam der zonde" wordt 
onze oude verdorven natuur en alles wat daarmede in 
verband staat, den geheelen toestand van den ouden 
mensch, verstaan. Dit «lichaam der zonde" is door den 

il» 
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dood van Christus van het aangezicht Gods voor altijd 
weggedaan. 

Welk een heerlijke en gezegende waarheid! Wij moeten 
echter wel bedenken, dat de zondaar eerst dan aan deze 
waarheid deel heeft, wanneer hij in Jezus gelooft. Het 
groote werk der verzoening en verlossing is op het kruis 
volbracht, doch de zondaar heeft er geen deel aan, zoo
lang hij niet door het geloof met Christus vereenigd is. 
Zoodra hij echter gelooft, is zijn standpunt veranderd. Hij 
is dan met Hem, die voor ons gestorven en opgestaan is, 
verbonden, en heeft deel ontvangen aan al hetgeen Jezus 
voor zondaars gedaan heeft. In Christus staat hij dan voor 
God; en God ziet hem in denzelfden toestand als waarin 
Christus is. «Gelijk Hij is, zoo zijn ook wij in deze wereld." 
(1 Joh. 4 : 17.) Zijn standpunt is geheel en al en voor 
altijd veranderd. »Doch gijlieden zijt niet in het vleesch," 
zegt de Apostel, «maar in den Geest;" (Rom. 8 : 9.) dat 
wil zeggen: gij hebt uw standpunt niet meer in het vleesch 
of in de natuur, maar in den Geest. »Zoo is er dan nu 
geen verdoemenis meer voor degenen, die in Christus Jezus 
zijn." (Rom. 8 : 1.) Voor Christus bestaat er geen ver
doemenis, en daarom bestaat er ook geen verdoemenis 
voor den christen. 

Van het oogenblik af, dat de zondaar in Christus ge
looft, neemt hij deze heerlijke plaats in. »God echter, die 
ryk is in barmhartigheid, door zijne groote liefde, waar
mede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren 
door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Chris
tus; — uit genade zijt gij zalig geworden — en heeft ons 
mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in 
Christus Jezus." (Efez. 2 : 4—6.) Ziedaar, de betrekking, 
waarin God zelf in zijne » rijke barmhartigheid" en » groote 
liefde" ons met zijnen geliefden Zoon gebracht heeft. Ge
loofd en geprezen zij zijn heilige naam! Wij hebben 
gemeenschap met Jezus in het leven der opstanding, 
in zijne gerechtigheid voor God, in zijne volkomen 
aanneming bij God, in zijne overwinning over den vijand 



165 

en in zijne blijde hoop van de toekomende heerlijkheid. 
De kennis dezer waarheid is van rijken zegen voor de 

iziel. Zij geeft ons een heilige en gelukkige vrijheid voor 
God. Als ik weet, dat mijne plaats in de onmiddellijke 
tegenwoordigheid Gods is, dat ik daar bij Hem mijn «te
huis" heb en nergens elders, dan weet ik natuurlijk ook, dat 
at mijne zonden weggedaan zijn. Niets is zekerder, dan 
dat ik daar met mijne zonden niet zijn kan. Ben ik daar, 
dan moeten al mijne zonden nitgewischt zijn. En zoo is 
het werkelijk; al onze zonden zijn verdwenen, en wij zitten 
in Christus aan de rechterhand Gods. Indien ik dit waar
lijk en in al zijne volheid versta, dan zal mijn hart zich 
verblijden, en ik zal God danken en aanbidden voor de 
oneindige liefde, die Hij in Christus Jezus a,an arpje ver
loren zondaren bewezen heeft. 

Doch de kennis dezer waarheid zal ons hart niet alleen 
gelukkig maken en met vrede en blijdschap vervullen, zij 
zal ons ook verlossen van de tegenwoordige booze wereld. 
Zij doet een hemelsche gezindheid in, ons ontstaan en 
scheidt ons van de wereld en van al wat in de wereld is. 
Paulus had Christus gezien in de heerlijkheid, en hij achtte 
alle dingen schade en drek bij de uitnemendheid zijner 
kennis; ja> hij zegt: «Eén ding doe ik, vergetende het
geen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, 
jaag ik naar het wit, tot den prys der roeping Gods, die 
van boven is in Christus Jezus." (Fil. 3 : 14.) Laten wij 
hem daarin navolgen, en ons ten allen tijde verblijden in 
de oneindige liefde van God en in het volbrachte werk 
van Jeznsl 

Een oor en een hart voor Jezus en 
zijn woord. 

Niets is voor den geloovige van meer belang dan een 
oor en een hart te hebben voor Jezus en zijn woord. Dit 
zou ons dikwijls droefheid en teleurstelling besparea, en 
veel verkwikking en blijdschap bereiden. Het nopmer-
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ken" en «gehoorzamen" heeft de Heer als in één adem 
uitgesproken, en beiden zullen door ons beoefend worden, 
naar mate ons oor en ons hart voor den Heer en zijn 
•woord geopend zijn. 

Ik wil tot staving hiervan enkele voorbeelden aanhalen 
uit het leven der discipelen tijdens hunnen omgang met 
den Heere Jezus op aarde. Het eerste voorbeeld lezen wij 
in Mark. 8 : 17: »En Jezus dat bekennende, zeide tot 
hen: »Wat overlegt gij, dat gij geen brooden hebt? be
merkt gij nog niet, en verstaat gij niet? hebt gij nog uw 
verhard hart? Oogen hebbende, ziet gij niet? en ooren 
hebbende, hoort gij niet?" De aanleiding tot deze vragen 
aan de discipelen vond de Heer in hunne meening, 
dat de waarschuwing voor den zuurdeesem der Farizeën 
en Schriftgeleerden gedaan werd, omdat zij vergeten hadden 
brooden mede te nemen. De wonderbare spijziging van 
vier duizend mannen met weinige brooden en vischjes, had 
zoo even plaats gehad; en met het oog hierop doet de 
Heer hun deze vragen. Was er een oog geweest om te 
zien, en een hart om te verstaan, dan zouden zij voorze
ker niet op de gedachte gekomen zijn, dat de Heer hen 
over het vergeten van een weinig brood vermaande. Zij 
hadden echter uit al het gebeurde nog niet verstaan, wie 
Jezus was, en vandaar de vraag: «Hebt gij nog uw ver
hard hart?" — En verder vraagde de Heer: »Gedenkt gij 
niet, toen ik de vijf brooden brak onder de vijf duizend 
mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? " Zij 
antwoordden Hem: «Twaalf". »En toen ik de zeven brak 
onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met 
brokken gij opnaamt?" En zij zeiden: «Zeven." Hoe be
schamend voor hen waren hunne eigen antwoorden! Bij 
de aanschouwing van zulk een volheid nog bekommerd te 
zijn over eenige brooden! Dengene bij zich te hebben, 
die bewezen had, dat het voor Hem hetzelfde was, of er 
vier dan wel vijf duizend menschen waren, of de voorraad uit 
vijf dan wel uit zeven brooden bestond, en dan nog te vragen: 
»zou het ook zijn, omdat wij vergeten hebben brooden 
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mede te nemen?" Hij was het immers, die slechts gebood 
voor te zetten, en die hiermede niet eindigde, totdat 
allen verzadigd waren. Zoolang er nog één behoefte had, 
werd de voorraadschuur niet gesloten. Een oog dat zag, 
zou opgemerkt hebben, dat er juist het meest overbleef, 
toen er het minst voorhanden was. Hoe weinig hadden 
dus hunne harten nog verstaan van hetgeen Jezus was 
en deed! Maar aanschouwen wij in hen niet ons eigen 
beeld? Ontbreekt het ook ons niet aan een hart dat ver
staat, aan een oor dat hoort en aan een oog dat ziet? 
Hoe dikwijls hebben wij de macht des Heeren aanschouwd, 
hoe dikwijls hebben wij ondervonden, dat Hij geholpen 
heeft, toen het ons onmogelijk scheen! en toch is het 
menigmaal gebleken, dat wij spoedig na zulke heerlijke 
ervaringen bezwaard en verlegen stonden, als zich moeie-
lijkheden van veel geringer aard voordeden. Werd het toen 
niet duidelijk, dat wij nog hetzelfde hart hadden, hetwelk 
altijd dezelfde vraag deed: Hoe zal ik er doorkomen? 
O, laten wij toch Ieeren, wie Jezus is, opdat ons oog 
geopend zij voor zijne volheid! Dan zullen wij ervaren, 
dat de tegenwoordigheid van zulk een Heer volkomen 
genoeg is. 

Het tweede voorbeeld lezen wij in Joh. 14, waar de 
Heer zijne discipelen wijst op zijn heengaan tot den Vader. 
In vs. 5 lezen wij : »Heere, wij weten niet, waar gij heen
gaat; en hoe kunnen wij den weg wetenj"' en in vs. 
9 : »Ben ik zoo langen tijd met ulieden en hebt gij mij 
niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, heeft den 
Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?" — 
Hier zien wij, dat de discipelen niets verstonden van 
Jezus' heengaan tot den Vader, noch van den weg tot 
den Vader, noch van den Vader zelven. Maar had de 
Heere Jezus niet menigmaal met hen over den Vader 
gesproken? Was het uit zijne handelingen en werken niet 
duidelijk genoeg, dat de Vader in Hem was, en Hij in 
den Vader? Had Hij het hun niet te kennen gegeven, 
dat Hij heen zou gaan, waar Hij te voren was? O, ja! 
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maar zij verstonden het niet. Het waren hemelsche dingen, 
waarover de Heer met hen sprak; en om hemelsche dingen 
te verstaan moet men een hemelsgezind hart hebben. Zij 
leefden echter nog altijd in de verwachting, dat de Heer 
zijne heerlijkheid op aarde zou openbaren. Zij hadden het 
niet verstaan, dat de Heere Jezus hen in verbinding met 
den hemel en den Vader had gebracht, en hun oog daar
heen richtte. Zijn «koninkrijk was niet van deze wereld" 
Het was derhalve niet te verwonderen, dat zij als geheel 
onkundigen voor Hem stonden, toen Hij met hen over 
deze dingen sprak. 

Evenzoo is het dikwijls met ons. Dezelfde beschamende vra
gen moet de Heer ook ons menigmaal doen, als Hij onze on
wetendheid en ons onverstand bij de beschouwing en behan
deling der hemelsche dingen opmerkt. Nadat wij jaren ge
leden bekeerd zijn, wordt het, helaas! maar al te dikwijls 
openbaar, dat aardsgezindheid de oorzaak was, waardoor 
wij die hemelsche lessen, welke de Heer ons gaf, niet 
konden verstaan. Een hemelsgezind hart, dat bekwaam is 
om al het heerlijke en kostbare van de beloften des Hee
ren te vatten, ontbreekt ook ons in zoovele opzichten. 
Het is waar onze kennis reikt wat verder dan die der 
discipelen; de gedurige lezing en beschouwing dezer din
gen, mogen ons beletten, diezelfde vragen te doen, maar 
waar is het hart, dat de blijdschap openbaart over de 
heerlijke plaats, die Jezus ons bereidt in het huis des Va
ders? Waar het hart, dat de innige en nauwe vereeniging 
verstaat van Jezus met de zijnen? Waar het hart, dat 
het verlangen van den Heer om ons weder te zien begrijpt, 
en de vreugde waarmede Hij de zijnen zeggen kan, ze 
daar te zullen brengen, waar Hij zelf is? Hoe zeer verra
den de dagelijksche omstandigheden onze weinige kennis 
van den Vader en van zijne liefde tot ons? En dit alles 
is het gevolg daarvan, dat wij nog zoovele aardsche plan
nen en verwachtingen hebben. Ik zeg niet zondige of 
wereldsche, maar aardsche plannen en verwachtingen; want 
deze maken ons reeds ongeschikt om de hemelsche dingen 
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te verstaan; en wij behoeven derhalve niet te vragen, 
daarheen een hart geleid wordt, dat vol is van allerlei 
wereldsgezinde overleggingen. Ach! zulk een hart kan niets 
verstaan of genieten van Jezus en zijne liefde, en moet 
zijne gemeenschap, waardoor wij toch alleen gelukkig en 
zeker kunnen zijn, missen. 

Eindelijk dacht ik over het gebeurde met de discipelen 
na de opstanding des Heeren. Daar zien wij droefheid en 
teleurstelling. Bij Maria een droefheid, die zich uitdrukt 
in haar antwoord: »Zij hebben mijnen Heer weggenomen, 
en ik weet niet waar zij Hem gelegd hebben." Bij de em-
mausgangers een teleurstelling, die vertwijfeling verraadt: 
«Wij hadden gehoopt, dat Hij was degene, die Israël ver
lossen zou.'" Bij Thomas een ongeloof, dat niet bevredigd 
kan worden dan door Hem te zien, van wien de anderen 
getuigden, dat Hij opgestaan was. Was ook dit alles niet 
het gevolg daarvan, dat zij geen oor hadden voor het woord 
des Heeren? Had de Heer Jezus niet dikwijls over zijn 
lijden en sterven gesproken? Had Hij hun niet menigmaal 
gezegd, dat Hij na drie dagen zou opstaan? Moest Hij de 
emmausgangers niet hunne traagheid om te onderzoeken 
en te gelooven onder het oog brengen? Indien zij acht 
hadden gegeven op het woord des Heeren en geluisterd 
hadden, toen Hij met hen sprak over alles wat er gebeuren 
moest, dan zouden zij zich dit alles hebben bespaard, en 
met vreugde het oogenblik hebben verbeid, dat Hij als 
de Vorst des levens, hun was tegemoet gekomen. 

Maar zoo gaat het dikwijls. Wij hooren niet gaarne 
dingen, die met onze natuur en met onzen wil in strijd 
zijn; en dit was het geval bij de discipelen. Het was geheel 
tegen hunne gedachten en tegen hunnen wil, dat hun Mees
ter zou lijden en sterven. Ook wij zouden ons veel droef
heid en teleurstelling besparen, als wij minder met onze 
natuur en met onzen eigen wil te rade gingen bij het hoo
ren van het woord des Heeren. Prediken onze eigen erva
ringen het ons niet luide, als wij het schadelijke van me-
nigen weg moeten ondervinden, dien wij niet zouden gegaan 
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zijn, indien wij geluisterd hadden naar het woord des 
Heeren? Is er niet veel noodelooze droefheid onder de-
kinderen Gods, welke het gevolg is van een gesloten oor, 
als de Heer spreekt? Wordt er niet veel vertwijfeling ge
vonden, die alleen toegeschreven moet worden aan de 
traagheid om te gelooven al wat geschreven is? Het Woord 
Gods is de ware lamp voor onzen voet; en gaven wij wat 
meer acht op haar schijnsel, wij zouden niet zooveel in 
de duisternis rondtasten, en in menige voorbijgaande droef
heid zou een bron van vreugde gevonden worden. 

Wij moeten evenwel niet vergeten, dat, waar in den om
gang van de discipelen met den Heer hunne onwetendheid 
en zwakheid openbaar wordt, tegelijkertijd hunne gehecht
heid aan en liefde tot Jezus aan den dag komt. Getuigen 
die tranen, die droefheid en die verslagenheid van hunne 
onwetendheid, niet minder getuigen zij van hunne gehecht
heid aan den Heer. Worden zij openbaar als leerlingen, 
die menigmaal onoplettend waren bij de lessen van hunnen 
Meester, niet minder staan zij voor ons als dezulken, die 
een hart hadden voor Jezus — een hart, dat gezind was 
alles te verlaten en Hem alleen te volgen, die hun voor 
dit leven geen vergoeding beloven kon. Wie onzer gevoelt 
niet, dat wij hierin met hen niet te vergelijken zijn. Ach! 
hadden ook wij allen zulk een hart voor Jezus, dat bij 
alles wat er gebeurt, Hem kent als het eenige voorwerp 
dat waarde heeft. 

De Heere Jezus wist, dat Hij zooveel waarde voor hen 
had, en daarom komt Hij als de getrouwe Herder hun in 
hunne zwakheid te gemoet, en is bereid hunne droefheid 
weg te nemen. Geen enkel oogenblik werden de zijnen 
door Hem vergeten; en hoe zwak zij ook waren, en bij 
alles wat er gebeurd was, is er niet de minste verkoeling 
bij Hem te bespeuren. Hij zocht hen op, en legt hun de 
Schriften uit, en geen enkel verwijt komt er over zijne 
lippen. Hoe gelukkig voor ons, zulk een Heer te hebben! 
Geen gebrek of zwakheid kan stoornis brengen in onze 
gemeenschapsoefening met Hem. Dat kan alleen de zonde 
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doen. ledere onreinheid, van welken aard die ook zij, 
verhindert den Heer ons te gemoet te komen. Over ons 
gebrek en onze] zwakheid kan Hij met ons spreken, 
gelijk Hij dit deed met de emmausgangers; doch onze 
zonden moeten wij voor -Hem veroordeelen en wegdoen. 
Om gemeenschap met den Heer te kunnen oefenen, is 
reinheid een eerste vereischte. Misleiden wij daarom "ons-
zelven niet, en geven wij onze zonden niet den naam van 
gebrek of zwakheid; want de Heer zal ons zeker, vroeg 
of laat, doen ondervinden, dat zonde geen gebrek, maar 
wel degelijk schuld is. Doch laten wij tevens onze vrijmoe
digheid niet wegwerpen, als wij onze vele gebreken en 
zwakheden zien, maar met alles tot den Heer de toevlucht 
nemen, die nooit de zijnen hard viel, wanneer Hij met 
hen over hun gebrek sprak, maar hen altijd met dezelfde 
liefde bejegende en met dezelfde langmoedigheid behandelde! 

Zich ergeren aan Jezus. 
In het begin van Matth. 11 wordt ons een merkwaar

dig voorval uit het leven van Johannes den Dooper me
degedeeld — een voorval, dat tot onze leering en verma
ning kan strekken. Wij lezen daar: »En Johannes, in de 
gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, 
zond twee van zijne discipelen, en zeide tot Jezus: Zijt 
gij degene, die komen zou, of verwachten wij een ande
ren? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen 
en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: 
de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen; de 
melaatschen worden gereinigd en de dooven hooren; de 
dooden worden opgewekt en den armen wordt het evan
gelie verkondigd. En zalig is hij, die aan mij niet zal 
geërgerd worden." (vs. 2—6.) Johannes de Dooper ergerde 
zich dus aan Jezus. «Hoe is het mogelijk!" zullen mis
schien velen uitroepen. «Johannes de Dooper, de wegbe
reider van den Messias, de man die zijne discipelen op 
Jezus gewezen had, zich aan Jezus ergeren!" En toch is 
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het zoo. De woorden van den Heer, «zalig is hij, die 
aan mij niet zal geërgerd worden," bewijzen zulks duide
lijk. Maar waarom ergerde hij zich? Koepen wij ons de 
omstandigheden, waarin Johannes zich bevond, voor den 
geest, en wij zullen het antwoord vinden op die vraag. 

Johannes was de wegbereider van den Messias geweest; 
hij had gepredikt: »het koninkrijk der hemelen is nabij 
gekomen;" hij had den Koning Israëls aanschouwd en in 
Hem gezien het Lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt; en hij had zijne discipelen van zichzelven af en 
op Christus gewezen. Doch evenals de discipelen van 
Jezus, zelfs nog na de opstanding (zie Hand 1 : 6.), had 
ook hij verwacht, dat de komst van den Messias in glans 
en heerlijkheid zou plaats hebben, dat Israël van het 
dwangjuk der Romeinen zou verlost worden en de heer
lijke regeering van Israëls Koning, naar de profetieën des 
Ouden Testaments, terstond zou beginnen. Niets van dat 
alles was echter gebeurd. Integendeel; in plaats van in 
glans en heerlijkheid was de Christus in nederigheid en 
ellende verschenen. Jezus moest van zichzelven getui
gen : B De vossen hebben holen en de vogelen des hemels 
nesten, maar de Zoon des menschen heeft niets, waar Hij 
zijn hoofd kan neerleggen." Hij, die de Koning der Joden 
was, ging veracht en bespot zijnen weg. En Johannes de 
Dooper, de wegbereider van den Messias, had in stede 
van een voorname plaats te bekomen in het koninkrijk, 
een plaats gekregen in de gevangenis, om nog vóórdat 
het koninkrijk zou worden opgericht, van het tooneel 
dezer aarde te verdwijnen. Dit alles kon Johannes zich niet 
verklaren; daarover was hij ontevreden; daaraan ergerde 
hij zich. En daarom zond hij uit de gevangenis boden tot 
Jezus met de vraag, «zijt gij degene, die komen zou, 
of verwachten wij een ander?" Door deze vraag gaf hij 
geenszins zijnen twijfel te kennen aan de goddelijke zending 
van Jezus; o neen! daarvan was hij te zeer overtuigd; maar 
hij wiide den Heer op deze wijze herinneren aan het doel, 
waartoe Hij in de wereld gekomen was. Het is , alsof hij 



178 

wil zeggen: »Is dat na de openbaring van den Koning 
der eere ?" En welk antwoord geeft de Heef hem op zijne 
vfaag? Hij wijst Johannes op zijne daden, en voegt er 
dan bij: »Zalig is hij, dje aan mij niet zal geërgerd wor
den-" Johannes had niet begrepen, dat vóór de heerlijk
heid het lijden moest komen, en dat de reiniging en ge*-
nezing van Israël de heerlijkheid der regeering van Christus 
moest voorafgaan. Hij had zich verlustigd in de vervul» 
ling der Oud-Testamentische profetieën omtrent de heer
lijkheid van het koninkrijk, maar hij had, evenmin als 
Jezus' discipelen, gelet op die profetieën, welke over het 
lijden van den Messias spreken. 

Johannes ergerde zich dus aan den weg, welken Jezus had 
ingeslagen. Hij begreep niet, waarom de Heer zooveel 
vernedering en schande verdroeg en niet openlijk zijne 
heerlijkheid openbaarde. Veroordeelen wij hem niet! vallen 
wij hem niet hard! Waarlijk, het was voor Johannes niet 
gemakkelijk, zijn leven in de gevangenis te slijten en te 
eindigen, terwijl hij een plaats in het heerlijk koninkrijk van 
Christus verwacht had. En, ach! hoe menigmaal zijn wij 
aan hem gelijk. Hoe dikwerf ergeren wij ons aan de wegen, 
die de Heer met ons houdt! Hoe dikwijls zuchten en kla
gen wij, als de Heer ons in moeielijkheden brengt, of ons 
op het ziekbed ter neer legt, of lijden en smart over ons 
laat komen! De Heer leidt ons dikwijls geheel anders dan 
wij gedacht hadden. In plaats van ons voorspoed en vreugde 
te schenken, brengt Hij ons menigmaal in tegenspoed en 
lijden. Als wij dachten, dat ons werk of onze handel 
heel goed zou gelukken, doet de Heer het mislukken. En 
in plaats dat wij ons dan aan Gods wil onderwerpen en 
in zijne liefderijke besturing rusten, twijfelen wij aan zijne 
liefde, zouden het zoo gaarne anders willen hebben, en 
ergeren ons aan den weg, dien de Heer met ons houdt. 
En in zulk een gemoedsgesteldheid zijn ook wij soms ge
neigd uit te roepen: «Zijt Gij die liefderijke en genadige 
Heiland, die beloofd hebt voor ons te zullen zorgen en 
onze gebeden te verhooren?" De hand op het hart, geliefde 
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broeders! is het niet menigmaal zóó bij ons? En wat doet 
de Heer? Hij wijst ons, evenals Johannes, op de genezing 
des harten, die de redding moet voorafgaan. De Heer wil 
zeker onze gebeden verhooren, en aan ons lijden een einde 
maken; maar Hij wil ons eerst door dat lijden reinigen 
en zegenen, en door het niet terstond verhooren van onze 
gebeden in het geloof oefenen. O, mochten wij dit leeren ver
staan I Tot de Israëlieten zeide God aan het einde van hunne 
veertigjarige reis door de woestijn: »A1 deze dingen zijn 
geschied, opdat Ik u verootmoedigde, opdat Ik n ten laat
ste weldeed." Zoo is het ook met ons. De wegen, die de 
Heer met ons houdt, hebben ten doel, ons te verootmoe
digen en te openbaren wat er in ons hart is. Door die 
wegen worden de beginselen en drijfveeren van ons hart 
openbaar en worden wij er toe gebracht, deze voor God 
te veroordeelen. Dit strekt natuurlijk tot onze verootmoe
diging, tot vernedering van onzen hoogmoed en van ons eigen-
ik; en dat is het juist wat God wil. Hij wil ons onszelven 
meer en meer doen kennen, opdat wij niets meer van ons
zelven zouden verwachten en alleen in Hem en in zijne 
genade zouden roemen. Het einde van Gods wegen met 
ons is derhalve zijne verheerlijking en ons welzijn. Daarom 
zalig is hij, die zich niet aan de wegen Gods ergert, maar 
zich kinderlijk onderwerpt aan den wil des Heeren. 

Merken wij ook op met hoeveel verschooning de Heer 
Johannes behandelt. Noch de schare, noch zelfs de boden 
van Johannes konden de zachte berisping begrijpen, die 
er in het antwoord van den Heer lag opgesloten; alleen 
voor Johannes waren de woorden van Jezus verstaanbaar. 
En nauwelijks zijn de boden Vertrokken, of Jezus vraagt 
aan de schare: »Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te 
aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder 
bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegegaan te zien? 
Een profeet? J a , ik zeg u , ook veel meer dan een profeet." 
En daarop verklaart de Heer, dat er onder degenen, die 
van vrouwen geboren zijn, niemand is opgestaan meerder 
dan Johannes de Dooper. En toch had Johannes de Doopei' 
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zich een oogenblik vroeger als een riet, dat ginds en 
weder bewogen wordt, doen kennen. Welk een liefdel 
Welk een verschooning! En behandelt de Heer ook ons 
niet met dezelfde liefde, met dezelfde verschooning? O , 
gewis! Wel bestraft en berispt Hij, doch Hij doet het 
altijd met dezelfde zachtmoedigheid en liefde; Hij verwijt 
nooit. Hij tracht altijd ons hart en geweten te treffen, 
en ons door de kracht zijner liefde te overwinnen. Trouwe 
Jezus! leer ons U meer en meer kennen, doe ons rusten 
aan uw hart en ons verlustigen in uwe liefde! 

Bethlehems bornput. 
(2 Sam. 23 : 15—170 

»En David kreeg lust, en zeide: Wie zal mij water te 
drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is ?" 
En aan dit verlangen van David werd dadelijk voldaan 
door drie helden van de dappere schaar, die hem in de 
spelonk van Adullam omringde. »Toen braken die drie 
helden door het leger der Filistijnen, en putten water uit 
Bethlehems bornput, die in de poort is, en droegen het, 
en kwamen tot David." David had geen bevel daartoe ge
geven; het was eenvoudig een wensch geweest, dien hij 
uitgedrukt had; doch hierdoor werd hun de gelegenheid 
gegeven hunne genegenheid en liefde voor hem te toonen. 
Ware iemand een bepaald bevel gegeven geworden, dan 
zou er gelegenheid geweest zijn, blinde gehoorzaamheid 
te toonen; doch nu er slechts een verlangen was te ken
nen gegeven, werd hunne groote liefde voor David open
baar. 

Deze drie sterke helden zullen er , voorzeker, niet aan 
gedacht hebben, dat hunne daad van innige verknochtheid 
en liefde in het eeuwige boek van God zou opgeteekend 
worden, om door ontelbare millioenen gelezen te worden. 
O , neen! hunne harten waren met David bezig, en zij 
achten hun leven niet te dierbaar om hem te verblij
den en zijnen geest te verkwikken. Hadden zij gehandeld 
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om zich een naam of een plaats te verwerven, dan zou 
hanne daad van alle liefelijkheid beroofd zijn geweest. 
Maar dit was zoo niet; neen, zij hadden David lief. Dat 
was de bron hunner handelwijze; en zij bewezen,, dat hij 
voor hun hart dierbaarder was dan hun eigen leven. Zij 
vergaten alles in het ééne voorwerp, dat hen geheel en 
al bezig hield, namelijk David te dienen; en de welrie
kende reuk van hunne offerande steeg tot den troon van 
God omhoog, terwijl de mededeeling hunner liefdedaad 
een plaats in het heilige boek gevonden heeft, om daar 
zoolang te schitteren als dit boek bestaan zal. 

O , hoezeer moesten wij naar een dergelijke gezindheid 
voor den waren David trachten! Waarlijk, wij hebben be
hoefte aan een volkomener overgegevenheid als een vrucht 
van de liefde van Christus. Er is daarbij volstrekt geen 
spraak van voor een belooning, voor een kroon of voor 
een plaats te arbeiden, hoewel wij ten volle overtuigd zijn, 
dat wij loon zullen ontvangen. Is het oog op het loon ge
vestigd, dan staan wij niet op het ware, standpunt. Een 
dienst, die alleen met het oog op de belooning bewezen 
wordt, kan slechts zeer gebrekkig zijn. "Wij moeten ons 
met den Heer en met zijne liefde bezighouden, dan zal 
die liefde ons dringen om Hem te dienen en voor Hem 
te leven. Jezus moet de eerste en voornaamste plaats in 
ons hart innemen, dan zullen de goede werken van zelf 
volgen. Zij zijn dan een vrucht van de liefde Gods, die 
door den Heiligen Geest in ons hart uitgestort js. Mochten 
wij ons waarlijk geheel ter dienste des Heeren stellen, en 
ons geheel en al , met alles wat wij zijn en hebben, 
aan Hem overgeven! 
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De verachtering- in het geestelijk leven 
en hare kenteekenen. 

Gelijk van Ephraïm gezegd is, dat zijn haar grijs ge
worden was, zonder dat hij het bemerkt had, zoo treedt ook 
in het algemeen de openbare verachtering in het geestelijk 
leven niet op eenmaal en dadelijk zichtbaar aan het licht. 
Integendeel, er gaan gewoonlijk vele kenteekenen vooraf, 
die een toestand aankondigen en voorbereiden, welke niet 
ontdekt wordt, voordat hij niet meer verborgen kan blijven. 
Daarom is het voor ons geestelijk welzijn van het grootste 
gewicht, dat wij deze voorafgaande kenteekenen vroeg
tijdig opmerken. «Indien wij onszelven oordeelen, zullen 
wij niet geoordeeld worden." Zijn wij geestelijk genoeg 
om de eerste sporen van den achteruitgang te zien en te 
gevoelen, dan zullen wij ze natuurlijk veroordeelen en 
onderdrukken. Is daarentegen ons geweten afgestompt, dan 
zien wij het verkeerde niet, of, indien wij het al zien, ach
ten wij het onder de omstandigheden, waarin wij ons 
bevinden, vergefelijk en geven er steeds meer aan toe. 
Het is het licht, dat alles openbaar maakt. »God is 
ljcht en gansch geen duisternis is in Hem." Wij zijn licht 
in den Heer. Wandelen wij in het licht, dan bevinden 
wij ons in de nabijheid des Heeren, en zullen daar alles 
zien, gelijk Hij het ziet. Wandelen wij in de duisternis, 
dan hebben wij geen gemeenschap met Hem. Het is 
hier niet slechts de vraag, of wij met een goed gewe
ten voor God wandelen, maar of wij gemeenschap met 
Hem oefenen. Het laatste is niet denkbaar, als wij 
niet in het licht zijn; alleen in het licht zijn alle din
gen openbaar, gelijk God ze openbaar maakt. De duis
ternis begrijpt het licht niet. Als ik in het licht ben, dan 
beoordeel ik mijzelven, en klaag mij van alles aan, wat 
met God niet in overeenstemming is; en juist omdat ik 
in het licht ben — als het schild, dat mij dekt — word ik 
niet geoordeeld. Dit alles heeft slechts betrekking op den 
Wandel en de daaruit voortvloeiende vreugde des harten. 

XI 13 
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Iemand kan zeer gebrekkig daarin zijn, en toch nog een 
zekere mate van vrede des gewetens en van werkzaamheid 
in de dienst des Heeren aan den dag leggen. Maar indien 
deze onbekwaamheid tot zelfveroordeeling voortduurt, dan 
worden wij door den Heer getuchtigd; en deze tuchtiging 
wordt op verschillende wijzen uitgeoefend. 

Het zal nuttig en leerzaam zijn, de kenteekenen van 
de verachtering in het geestelijk leven uit de Schrift na te 
gaan. Het eerste en onbedriegelijkste kenteeken is de on-
vergenoegdheid «Zijt vergenoegd met het tegenwoordige," 
(Hebr. 13 : 5.) heeft een veel te uitgebreide beteekenis dan 
dat het alleen op aardsche dingen betrekking zou heb
ben; het is ook een wapen tegen de macht des men-
schen. Deze plaats ziet op de volgende, «zoodat wij vrij-
moediglijk durven zeggen: de Heer is mijn helper, en ik 
zal niet vreezen, wat mij een mensch zal doen?" Om
dat de Heer onze helper is, hebben wij niet te vreezen 
voor hetgeen in de macht des menschen is. Doch wij zijn 
het ons soms nauwelijks bewust, dat dit gevoel van onver-
genoegdheid bij ons aanwezig is, omdat het zoo onmerk
baar begint; en toch richt het zeer groote schade aan, 
indien het onopgemerkt en onveroordeeld blijft; ja , zelfs 
wordt het ten slotte als een deugd beschouwd, ontevreden 
te zijn. » Maar" — zal men misschien zeggen — » moet men 
dan zelfs tevreden zijn met datgeen wat niet met Gods 
raad en wil overeenkomt?" Hierop antwoord ik, dat, in
dien dit de eenige ontevredenheid van ons hart ware, het 
zich op een andere wijze dan in de ontevredenheid der 
natuur zou openbaren. a ) Onderzoeken wij daarom, hoe de 
onvergenoegdheid den weg tot achteruitgang in het geeste
lijk leven baant en voorbereidt. Indien mijn hart in een
voudigheid verzekerd is, dat de Heer mij verlaten noch 
begeven zal, dan denk ik niet aan mijzelven. Ik rust in 
de overtuiging, dat iemand, die meerder is dan ik, zich met 
mij bezighoudt. Als ik door het geloof zijn woord aanneem, 

*) IJver voor den Heer openbaart zich niet door ontevredenheid, maar dooi 
een grootere zorg voor de geloovigen en door een beslister scheiding van de wereld 
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»Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten," dan 
geeft mijn gedrag getuigenis, dat ik vrijmoedig durf zeg
gen: »de Heer is mijn helper, en ik zal niet vreezen, 
wat mij een mensch zal doen." Doch. dit is niet alleen een 
tevreden zijn, maar een beslist en gelukkig vertrouwen 
op God. Voorzeker, de sluwe en zonderlinge wijze, waar
op de ontevredenheid werkt, is nauwelijks te beschrijven; 
maar ieder, die van den weg der dwaling teruggekeerd 
is, zal moeten belijden, dat dit beginsel het begin zijner 
afwijking was. Het eigen-ik wordt een voorwerp van op
merkzaamheid en nadenken; daarom legt men er zich op 
toe, meer voor zich te verkrijgen, dan God voor ons be
stemd heeft. Dit was de zonde van Achan (Jos. 7.); hij 
eigende zich het eigendom van God toe; hij was niet te
vreden; hij zocht zichzelven. 

Men zal moeten toegeven, dat, toen de kinderen Israëls 
den Heer verzochten in de woestijn, zij door de doodelijke 
beet der vurige slangen tot de overtuiging hadden kunnen 
komen, dat iedere ontevredenheid den dood ten gevolge 
heeft, en dat hiertegen geen ander redmiddel is dan het 
leven, hetwelk God aan het geloof geeft. Deze onverge-
noegdheid openbaarde zich, doordat zij met het manna, 
dit bewijs van goddelijke zorg voor hen, niet meer tevre
den waren. Zij zeiden: »Onze ziel walgt van dit zeer 
lichte voedsel." Doch wat het manna voor hen was, dat 
is Christus voor ons gedurende ons leven in deze wereld. 
Het is duidelijk, dat iemand, die eenvoudig en waarach
tig gelukkig is in Christus, en in Hem zijne volkomen 
bevrediging vindt, geenszins de kenteekenen van afval 
openbaart; terwijl men daarentegen verzekerd kan zijn, 
dat ieder, die ontevreden ijs over zijne geldelijke omstan
digheden, over zijne familie, over zijnen arbeid, over zijne 
gezondheid, over de broeders, of over iets van dien aard, 
walgt van het manna, dat zijn oog van Christus is afge
wend, en alzoo de eerste kiem gelegd is van zijn achter
uitgang in het geestelijk leven. En wat zal op dit morren 
volgen? Men zal, zoodra de mogelijkheid daartoe bestaat y 

12* 
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de moeielijktieid, waarin men verkeert, uit den weg zoeken 
te ruimen. Men zal daarbij niet zoo nauwgezet achtgeven 
op de middelen en wegen, die men aanwendt en inslaat, 
om uit dien neteligen toestand te geraken; en worden de 
pogingen niet met een gunstigen uitslag bekroond, dan 
neemt de ontevredenheid toe. 

Maar boe gebeel anders is bet, indien ik mij aan God 
onderwerp. Dan murmureer en klaag ik niet; want ik ge
voel mij in Christus volkomen bevredigd. Indien wij met 
opmerkzaamheid de geschiedenis van enkele personen des 
Ouden Verbonds nagaan, dan zullen wij spoedig de bijzon
dere omstandigheden opmerken, die tot den achteruitgang 
van het geestelijk leven geleid hebben, omdat hun geheele 
gedrag door die omstandigheden, waarvan zij zich zochten 
los te maken, bestuurd werd en het morren en de onver-
genoegdheid huns harten aan het licht bracht. Lot had 
gras noodig voor zijn vee, en de weiden van Sodom trok
ken hem aan. Jakob verlangde naar rust, nadat hij uit 
Mesopotamië gevlucht was, en Sichem beviel hem. Israël 
verloor Mozes uit het oog, en verheugde zich in een gou
den kalf. Achan vergreep zich aan hetgeen den Heer toe
behoorde. Met één woord, wie aan de begeerten des har
ten toegeeft, zet de eerste schrede op den weg tot verach-
tering in het geestelijk leven. Het hart, in plaats van te 
rusten in de algenoegzaamheid van Christus, stelt alles in 
het werk om de begeerten te bevredigen. Het is steeds 
het werk des Satans, een begeerte op te wekken en dan 
het hart aan te sporen, langs een ongeoorloofden weg aan 
deze begeerte te voldoen. Er is reeds een begin van 
afval, als het eigen-ik, onder welken vorm ook, onze op
merkzaamheid boeit en ons de algenoegzaamheid van Chris
tus doet vergeten en voorbijzien. Datgeen, waarheen wij 
ons wenden, om onze behoeften te bevredigen, verraadt 
zoowel onze gedachte over die behoefte, als den toestand 
van ons geestelijk leven. Moge de Heer ons daarom in 
genade bewaren, aan de begeerten onzer harten toe te geven, 
want daardoor verliezen wij ons standpunt in Christus 
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uit het oog en berooven ons van de kracht om vorderin
gen te maken op den weg der genade en der kennis. 

Is ons geweten nog wakker, dan moeten wij onvoorwaar
delijk aan zijne vermaningen gehoorgeven; want anders 
zal ons gevoel voor de waarheid hoe langer zoo meer af
gestompt worden. Willen wij aan de stem van ons gewe
ten gehoorgeven, dan is het noodig, dat wij de plaats 
innemen, die God welbehagelijk is en die in overeenstemming 
is met de openbaring, welke Hij van zichzelven gegeven heeft. 
Uit eigen beweging zullen wij dan alles oordeelen, wat 
tegen Hem is, en ons door zijne genade boven de hegeer-
tien en wenschen der natuur verheffen. Geven wij daaren
tegen aan de ontevredenheid van ons hart toe, dan moeten 
wij tegen ons geweten handelen, of ons God op een wijze 
voorstellen, die ons ongeschikt maakt onzen toestand te 
veroordeelen. Hoe kan ik in een toestand leven, waarvan 
ik de overtuiging heb, dat God dien erkennen noch 
goedkeuren kan. Ik moet zonder geweten, zonder vreeze 
Gods zijn, of een kwaad geweten hebben; ik moet schip
breuk geleden hebben in het geloof, of mij in een ondra-
gelijken toestand bevinden; en beide verschijningen toonen 
reeds mijnen achteruitgang in het geestelijk leven. 

En, ach! hoe dikwijls gebeurt het, dat geloovigen zich 
een beperkte voorstelling van God maken om het gewe
ten niet te verontrusten. Lot stond voorzeker als een 
rechtvaardige ziel met God in verbinding; anders zou hij 
spoedig in het kwaad, dat hem omgaf, weggezonken zijn. 
Maar hoe verre stond hij beneden zijne roeping! Hij 
was een geacht man in Sodom en buiten staat eenigen 
invloed op zijne omgeving uit te oefenen. Evenzoo richtte 
Jakob, toen hij zich in Sichem nedergezet had, een al
taar op, en riep den naam van den sterken God Israëls 
aan. Zoolang hij in een toestand was, die overeenkwam 
met zijne natuur, stond hij wel in verbinding met God, 
maar altijd op zulk een wijze, dat zijn standpunt, hetwelk 
in tegenspraak was met God, daardoor niet veroordeeld 
Werd. Hij dacht slechts aan God ten opzichte Tan zich-
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zelven. Voor gedachten aan de verheerlijking Gods was 
er geen plaats in zijn hart. De raadsbesluiten Gods bleven 
geheel en al onopgemerkt en vergeten. Onder zulke om
standigheden waren de treurige verschijningen in het huis
gezin van Jakob niet bevreemdend. Hoe geheel anders 
was het, toen hij de roepstem Gods opvolgde en naar 
Bethel vertrok. Toen eerst hooren wij zijne ernstige ver
maning: «Doet weg de vreemde goden, die in het midden 
van u zijn, en reinigt u , en verandert uwe kleederen." 

Hoe duidelijk leert ons deze geschiedenis, dat zoo me
nige zaak, die wij ons buiten de gemeenschap met God 
veroorloven, onmogelijk kan geduld worden, als wij in 
zijne heilige nabijheid komen; en voorzeker toont het 
dulden van het onreine in ons midden steeds aan, dat 
ons hart van den Heer verwijderd is. O , mochten onze 
harten dit toch diep gevoelen! Hoe bevreesd zouden wij 
zijn, aan de ontevredenheid onzer natuur toe te geven, 
indien wij altijd in het licht Gods de treurige gevolgen 
zagen. Het is toch zoo klaar als de dag, dat wij onze 
roeping uit het oog verliezen, indien wij toegeven aan 
de begeerten onzer natuur, en indien wij, om de aan
klachten van ons geweten te ontgaan, de openbaring Gods 
zóó verminken, dat zij onzen vleeschelijken toestand niet 
veroordeelt. Dit kwaad is veel ernstiger en komt veel 
meer voor dan wij meenen. Het is op zichzelf reeds erg 
genoeg onze voorrechten en roeping uit het oog te verliezen, 
maar het is een duidelijk bewijs van achteruitgang in ons 
geestelijk leven, als wij de openbaring Gods verkleinen en 
beperken, om de verwijten van ons geweten te ontgaan. 
En dit zal altijd het geval zijn. Men zal geen voorbeeld 
kunnen aanwijzen van iemand, die op eenigerlei wijze 
zichzelven zoekt en van zijne roeping in Christus en zijne 
vergenoegdheid in Hem afgeweken is, die zich niet een 
voorstelling van den wil Gods gemaakt heeft, welke verre 
beneden de waarheid is. Op geen andere wijze kan men 
de ondragelijke verwijten des gewetens ontgaan. 

Toen de gemeente te Efeze de eerste liefde verlaten 
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had, was dit alleen het gevolg daarvan, dat zij de open
baring Gods van hare kracht beroofd had, om niet in 
haar licht aan de verwijten des gewetens blootgesteld te 
zijn, hoewel de Efeziërs zeker een steun in hunnen ijver 
vonden, waardoor zij «beproefden degenen, die zich uit
gaven voor apostelen, en waren het niet, en waardoor zij 
de kwaden niet konden verdragen, enz." Zij zagen met 
grooten ijver naar b e n e d e n , omdat zij opgehouden had
den naar b o v e n te zien. Dit was, wel is waar, goed 
en loffelijk; maar het neemt niet weg, dat hun ijver ge
lijk stond met dien van den visschenden Petrus, welke 
meer waarde heeft voor de menschen dan voor Christus 
Zoodra het z i c h t b a r e het hoogste voorwerp des harten 
is , verliest het o n z i c h t b a r e zijne waarde voor het ge
weten. In dit geval wordt de roeping, waarmede God ons 
geroepen heeft, gering geschat, zoodra het eigen-ik te 
voorschijn treedt; spreekt daarentegen het geweten, dan 
moet de openbaring Gods zooveel mogelijk van hare kracht 
beroofd worden om daardoor den achteruitgang in het 
geestelijk leven zoo lang mogelijk te bedekken. 

Men kan verzekerd zijn, dat de onvatbaarheid van vele 
christenen om de waarheid te verstaan, alsmede de on
verschilligheid van velen om de waarheid te betrachten, 
daaruit voortkomt, dat zij zelfzuchtige oogmerken hebben, 
en zich daardoor genoodzaakt zien, de waarheid te ver
minken en ze met hunnen toestand in overeenstemming 
te brengen, opdat hun geweten niet verontrust zou worden. 
Houdt echter het geweten, niettegenstaande zulke middelen 
met spreken aan, zoo blijft er niets anders over, dan zich hier
aan niet te storen en van het geloof »schipbreuk te lijden," 
(1 Tim. 1 : 19.) of den weg op te gaan van hen, »die 
hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid hebben." 
(1 Tim. 4 : 2.) Als iemand een weg vervolgt en in een 
valstrik geraakt, waarvoor hij door een waakzaam gewe
ten bewaard zou zijn gebleven, dan is hij niet te helpen. 
Hij moet schipbreuk lijden, dat wil zeggen, hij moet, daar 
hij alle zelfbeheersching verloren heeft, aan een wrak ge-
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lijk worden. Hij heeft zijn geweten niet in verbinding met 
zijn geloof gehouden. Wat hij geloofde, veronachtzaamde 
hij, of hij weigerde gehoor te geven aan de eischen, die 
van Gods wege hem gedaan werden. Hoe kan het anders, 
of hij moet onweerstaanbaar een speelbal van wind en 
golven worden? 

De man Gods, die door den ouden profeet te Bethel 
verleid werd, (1 Kon. 13) levert ons in dit opzicht een 
opmerkelijk voorbeeld. Ware zijn geweten in overeenstem
ming met zijn geloof geweest, dan zou hij zich niet heb
ben laten afkeeren van het gebod Gods. Daar hij echter 
met zijne natuur en met zichzelven bezig was, werden 
zijne bedenkingen, die eerst bij hem opkwamen, spoe
dig overwonnen. Hij gaf geen acht op de stem zijns ge
wetens, maar luisterde naar de woorden van den verzoeker 
en oogstte de treurigste gevolgen in. 

Een ieder, die van het geloof schipbreuk lijdt, heeft óf 
zichzelven zoeken te behagen, of is uit vrees voor ande
ren bezweken. Deze beginselen kunnen op verschillende 
wijzen in onze harten werken. Bij den een is hoogmoed 
de oorzaak. De apostel zegt tot de Efeziërs: »Uit uzel-
ven zullen mannen opstaan, om de discipelen af te trek
ken achter zich." Bij een ander is het de begeerte met 
invloedrijke, christelijke vrienden op een goeden voet te 
staan. Bij een derde is het de liefde tot gemak en huise
lijkheid, enz. Maar in al deze gevallen baant het smoren 
van de stem des gewetens den weg tot den val en tot 
onherroepelijke schande. 

Intusschen vervolg ik dit onderwerp niet, ofschoon de 
toestand zeer bedenkelijk wordt, wanneer het geweten als 
met een brandijzer toegeschroeid is en het geloof niet is 
behouden. Dat is dan het eind van de verachtering, welke 
wij tot hiertoe beschreven hebben. Hoe ontzettend is de 
toestand eener ziel, die niet meer terug kan keeren, en 
waar het geweten niet meer in staat kan gesteld worden 
zijne kracht opnieuw te handhaven! Het doel dezer rege
len is, het begin van de verachtering in het geestelijk 
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leven aan te geven. Ik heb getracht, de opmerkzaamheid 
des lezers te richten op de voorheerschende neigingen, 
die zich in het hart bevinden. Ik vervolg dit onder
werp niet tot op het punt, waar de algeheele afval zicht
baar is. Mijn doel is bereikt, als het mij gelukt is, het 
hart der geloovigen tot een ernstige veroordeeling van 
zichzelven op te wekken, hun geweten te scherpen, 
opdat zij het goede en het kwade kunnen onderschei
den, en daardoor meer bekwaam worden tegen ieder 
werk, dat tot verachtering in het geestelijk leven leiden 
kan, ernstig te waken. Zoolang het oog op Christus ge
richt is , zoolang wij »de dingen zoeken die boven zijn, 
en niet die op de aarde zijn", zullen wij niet achteruit 
gaan. Maar zoodra de dingen dezer aarde onze opmerk
zaamheid tot zich trekken, is reeds de achteruitgang begon
nen. Hoe meer ik daarom wensch bewaard te blijven, des 
te meer zal ik den welbehagelijken en in de Schrift ge-
openbaarden wil Gods onderzoeken en, gescheiden van de 
wereld, de innigheid van mijne betrekking tot Christus 
genieten. Het verandert aan de zaak niets, of mij mijn 
eigen nood of den nood van anderen, of zelfs den nood van 
de op aarde lijdende Gemeente bezighoudt. Zoodra iets 
van deze aarde mij bezighoudt en mijne natuur aan het 
werk zet, ben ik op weg om in het geestelijk leven te ver-
achteren. Zoodra ik op de macht des menschen mijn ang-
stigen blik vestig, heb ik reeds het bewustzijn van de hulp 
des Heeren verloren. Het is juist een bewijs van de ver
hevenheid van ons standpunt, dat wij, bij de minste af
wijking daarvan, aan het gevaar blootgesteld zijn, schade 
te lijden. Hoe reiner een zaak is, des te zorgvuldiger 
moet zij bewaard blijven. 

Gelijk ik gezegd heb, is de onvergenoegdheid het begin 
des afvals. Spoedig wordt er dan een plaatsje voor het 
eigen-ik onder het een of ander schijnbaar geestelijk voor
wendsel gevonden; en men houdt op te rusten in Chris
tus, in Hem die alles in allen vervult. Moge de Heer 
ons daarom genade schenken, tegen het begin van afwij-
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ken waakzaam te zijn; dan alleen zullen wij in eenvou
dige en gelukkige afhankelijkheid van Hem kunnen ge
leid worden om zijnen wil te doen en door alles heen 
de ervaring te maken, hoe Hij onze stok en onze staf wil 
zijn tot in alle eeuwigheid. 

De twee werelden. 
(1 Tim. 6.) 

In het begin van dit hoofdstuk worden de geloovigen 
vermaand, het feit, dat zij broeders in Christus zijn, niet 
te misbruiken. Zoo wordt de geloovige dienstknecht ver
maand, een dienstknecht te zijn in het bewustzijn van de 
eer, die hij zijnen heer schuldig is, en op geénerlei wijze 
voordeel te trekken uit zijne eenheid in Christus met zijnen 
heer. Dit is waarlijk een kostbare vermaning, en, zooals 
dit hoofdstuk zegt, Gode en zijner leer waardig. 

Evenzoo worden in het vervolg van dit hoofdstuk de 
rijken en de armen vermaand, niet wereldsgezind te zijn, 
deze tegenwoordige wereld te verloochenen en naar de toe
komende wereld, of naar het eeuwige leven te jagen. Den 
eenen wordt gezegd, dat zij mededeelzaam, den anderen, 
dat zij tevreden zullen zijn. 

Verder vinden wij hier een treffende verklaring over 
de twee werelden — over de tegenwoordige of de wereld van 
den mensch, en over de toekomende of de wereld van Chris
tus, en dat wel in verbinding met den Heer Jezus zei ven. 

In de tegenwoordige wereld wordt Timotheüs vermaand, 
den goeden strijd des geloofs te strijden, de begeerte naar 
rijkdom te vlieden, en de genade en de neigingen des 
christelijken karakters na te jagen. Hij wordt vermaand, 
dit gebod te houden als voor het aangezicht van God, 
die alle ding levend maakt, en voor Jezus Christus, die onder 
Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. (vs. 13—15.) 

Deze vermaning herinnert er ons aan, dat Jezus in de 
wereld een belijder was. Hij was het in tegenwoordigheid 
van den romeinschen stadhouder. Hij verloochende deze 
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wereld, daar Hij zeide: »Mijn koninkrijk is niet van deze 
wereld." Hij wees alles van zich, wat Hij in de tegen
woordige wereld had kunnen bezitten. De vorst dezer we
reld had niets aan Hem; maar God, die alle ding levend 
maakt, had een wereld voor Hem bereid. Hij gaf deze 
tegenwoordige wereld prijs, en God zal Hem maken tot 
zijnen Plaatsbekleeder in macht en majesteit in de toeko
mende. Hij, die een ontoegankelijk licht bewoont, zal te 
zijnen tijd vertoonen »de zalige en alleen machtige Heer, 
de Koning der koningen en de Heer der heeren." 

Hierin ligt iets zeer heerlijks en bewonderenswaardigs 
opgesloten. De tegenwoordige wereld was het tooneel, waar 
Jezus in gevaar van zijn leven getuigenis aflegde, waar 
Hij antwoord gaf in tegenwoordigheid van de machten dezer 
wereld. De toekomende wereld echter zal het tooneel zijn, 
waar deze verachte Nazarener schijnen zal als het afsehijn-
sel van Gods majesteit en heerlijkheid. 

Doch laat mij nog een opmerking maken. Deze Jezus 
was reeds in de tegenwoordige wereld een Plaatsbekleeder 
des Vaders. »Die Mij gezien heeft, heeft*den Vader gezien." 
In Hem ziet het geloof het beeld van Gods zelfstandig
heid, het beeld des onzienlijken Gods, de openbaring van 
de liefde en de heerlijkheid des Vaders. Eeeds heeft Hij 
de genade betuigd, maar nog niet de macht —de genade 
in God, maar nog niet de macht op aarde. Reeds heeft 
Hij gerechtigheid betuigd in nederigheid en lijden; weldra 
zal Hij het doen in heerlijkheid en glans. Zoo waarlijk als 
Hij hier gezien is als de nederige dienstknecht, zal Hij 
weldra, wanneer de dag van Openbaring 19 aanbreekt, 
als de Koning der koningen en de Heer der heeren wor
den aanschouwd en gehuldigd. 

Mochten wij, evenals Hij, de tegenwoordige wereld ver
loochenen en prijsgeven, en met verlangende harten uit
zien naar de heerlijkheid van de toekomende wereld, wan
neer wij, gezeten met Hem in zijnen troon, de heerschappij 
zullen deelen, welke de Vader Hem gegeven heeft! 
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Christus en zijn juk. 
«Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk 
op 11, en leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor 
uwe zielen. Want mijn juk is zacht, en mijn last is licht." 
(Matth. 11 : 28—30.) 

In deze heerlijke en welbekende woorden van Jezus 
vinden wij twee zaken, die hoewel geheel van elkander 
onderscheiden, nogtans innig met elkander verbonden zijn, 
namelijk: Christus en zijn juk. In de eerste plaats vinden 
wij het komen tot Jezus en de gevolgen daarvan; en in 
de tweede plaats het op zich nemen van zijn juk en de 
gevolgen daarvan. »Komt tot Mij, en Ik zal u rust geven." 
«Neemt mijn juk op u, en gij zult rust vinden" Daar deze 
twee zaken geheel van elkander onderscheiden zijn, moeten zij 
nooit verward worden, en daar zij innig met elkander ver
bonden zijn, moeten zij nooit van elkander gescheiden 
worden. Door ze te verwarren, verduistert men den glans 
der goddelijke genade; door ze te scheiden, verzwakt men 
de eischen der goddelijke heiligheid. 

Velen houden voor het oog van den »vermoeiden en 
belasten zondaar" het juk van Christus als iets wat hij op 
zich moet nemen, voordat zijn belast hart de gezegende 
rust kan smaken, welke Christus aan allen »geeft," die een
voudig tot Hem komen, zooals zij zijn. De woorden van 
Jezus leeren ons dit niet. Zij stellen ons eerst Christus, 
en daarna zijn juk voor. Zij verbergen Christus geenszins 
achter zijn juk, maar openbaren Hem integendeel in al de 
aantrekkelijkheid zijner genade, als den Eenige, die 
elke behoefte kan bevredigen, iederen last kan weg
nemen, elke vrees kan doen verdwijnen, iedere begeerte 
kan vervullen; in één woord, als den Eenige, die 
machtig is om te doen wat Hij zegt, namelijk «rust 
te geven." Er worden geen voorwaarden gesteld, geen 
vragen gedaan, geen hinderpalen opgericht. Het eenvou-
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dige, treffende, hart overwinnende woord is: Koml Het 
heet niet: »Ga, doe, geef, breng, gevoel;" maar eenvou
dig: »kom." En hoe moeten wij komen? Juist zooals wij 
zijn. Tot wien moeten wij komen? Tot Jezus. Wanneer 
moeten wij komen? Nu. 

Wij moeten komen juist zooals wij zijn. »Komt herwaarts 
tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt." Wij moeten 
niet wachten, totdat wij onzen toestand of ons karakter 
een weinig verbeterd of veranderd hebben; neen! wij moe
ten komen zooals wij zijn. Zijt gij vermoeid van al uw 
zwoegen en slaven, van al uw trachten en streven naar 
geluk — vermoeid van de wereld en van hetgeen in de 
wereld is — vermoeid van al uwe vruchtelooze pogingen 
om uzelven beter te maken, uw gedrag en uw hart te 
veranderen — kom dan tot Jezus. Zijt gij belast met uwe 
zonden en ongerechtigheden; erkent gij, dat gij ze niet 
kunt wegnemen, en drukken ze u zwaar op het hart — 
kom dan tot Jezus. Zooals gij u nu, op het oogenblik, dat 
gij dit leest, bevindt, zóó roept Hij u. Denk niet, dat 
gij u meer vermoeid en belast moet gevoelen, eer gij tot 
Hem de toevlucht kunt nemen; o neen! zooals gij nu 
zijt, roept Hij u. Wanneer ik een huis bouw met het op
schrift: «Alle vermoeiden mogen hier uitrusten, alle be-
ladenen mogen hier hunnen last afleggen," wie mag er 
dan komen? Alle vermoeiden en belasten, niet waar? Komt 
iemand dien weg voorbij, en is hij vermoeid of belast, hij mag 
binnengaan om te rusten. Het is niet de vraag, is hij veel of 
weinig vermoeid, zwaar of licht belast; maar is hij werkelijk 
vermoeid en belast. De een moge tien, de ander slechts twee 
uren geloopen hebben, zijn beiden vermoeid, zij kunnen 
in dat huis uitrusten. De een moge een grooten, de ander 
een kleinen last te dragen hebben, beiden mogen dien 
daar afleggen. Zoo is het ook met den zondaar en 
Jezus. Wacht niet, totdat gij u meer vermoeid en belast 
zult gevoelen; neen! kom, zooals gij zijt, tot Jezus. Hij 
heeft geen voorwaarden gesteld. Hij roept u , zooals gij zijt, 
arm, naakt, blind en ellendig. Welk een genade! Hulpe-
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loos, verloren, onbekwaam tot eenig goed zijn wij; maar 
Jezus zegt: »Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid 
en belast zijt, en Ik zal u rust geven." 

»Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven." J a , 
Hij is de eenige, die rust kan geven. Treffend is het ver
band, waarin deze woorden in ons hoofdstuk voorkomen. 
Nadat de Heer den toestand van Israël had geschilderd 
(vs. 16—19.) en het oordeel over zijn ongeloof had uitge
sproken," (vs. 20—24.) hief Hij zijne oogen ten hemel, en 
zeide: »Ik dank U , Vader, Heer des hemels en der aarde! 
dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen ver
borgen hebt, en hebt ze den kinderkens geopenbaard. J a , 
Vader! want alzoo is geweest het welbehagen voor I I ." 
(vs. 25 , 26.) Wat voor de wijzen en verstandigen in eigen 
oogen verborgen bleef, heeft God den kinderkens, die in 
hunne eigen oogen verloren zondaren zijn, geopenbaard; 
en het is het welbehagen des Vaders geweest, dat de 
zoodanigen zouden zalig worden. Daarop zegt de Heer: 
»Alle dingen zijn mij overgegeven van mijnen Vader; 
en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand 
kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil 
openbaren." En dan volgt er: «Komt herwaarts tot Mij, 
allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven."— 
Hoe treffend en heerlijk is deze volgorde! Hij aan wien 
alle dingen door den Vader overgegeven zijn, roept ons toe, 
tot Hem te komen, en belooft ons, dat Hij ons rust zal 
geven. Hij kan rust geven, want de Vader heeft Hem alle 
dingen overgegeven. Niemand kent den Zoon dan de 
Vader; niemand dan de Vader kent de heerlijkheid van 
Christus, de onovertrefbare schoonheid zijns persoons, de 
vereeniging zijner goddelijke en menschelijke natuur. En 
die Zoon, dien de Vader alleen kent, zegt: «Komt tot 
Mij." Maar tevens: Niemand kent den Vader dan de Zoon. 
Hij was bij den Vader vóór de grondlegging der wereld; 
Hij kent den Vader, zooals niemand Hem kent of kennen 
kan. «Niemand heeft ooit God aanschouwd, maar de 
eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, heeft 
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Hem ons verklaard." En die Zoon, die de volmaakte ken
nis van den Vader bezit, zegt: «Komt tot Mij, opdat Ik 
u den Vader zon kunnen openbaren." Hij geeft ons rust, 
en verklaart ons dan den Vader, spreekt dan tot ons de 
dingen, die Hij bij den Vader gehoord en gezien heeft. 
Hoe onuitsprekelijk heerlijk is dit alles! Bij Jezus kun
nen dus al de behoeften onzer ziel bevredigd worden. 
Alle dingen zijn Hem door den Vader overgegeven. Als 
wij tot Hem komen als vermoeiden en belasten, dan vin
den wij bij Hem alles wat wij noodig hebben. 

»Ik zal u rust geven." J a , dat kan Hij, maar ook Hij 
alleen. Hij droeg onze zonden in zijn lichaam op het hout." 
Hij werd tot zonde voor ons gemaakt. Hij onderging de 
straf, die wij verdiend hadden. Hij stierf in onze plaats. 
En door dien dood maakte Hij vrede voor ons met God. 
Wij zijn van nature vijanden van God; maar Chris
tus heeft verzoening voor ons aangebracht. Hij heeft de 
vijandschap te niet gedaan. Zoodra wij als vermoeiden en 
belasten tot Hem komen, geeft Hij ons deel aan alles wat 
Hij gedaan heeft, aan het gansche werk der verzoening 
en verlossing. Hij doet ons deelen in den vrede dien 
Hij met God voor ons gemaakt heeft, en daardoor geeft 
Hij ons rust voor onze zielen. Zoodra wij waarlijk tot Hem 
komen, is onze vermoeidheid verdwenen, en de last van 
de schouders weggenomen. Onze vermoeidheid is verdwe
nen, want Jezus is het einde van alle werken. Die tot 
Jezus komt, geeft daardoor alle pogingen om zichzelven 
te redden op. Onze last is weggenomen, want Hij delgt 
onze zonden uit en doet ze zoo verre van zich weg als 
het oosten verwijderd is van het westen. Welk een genade! 
Komt daarom allen, die vermoeid en belast zijt, tot Hem; 
Hij zal u rust geven. En komt nu, op dit oogenblik. Wacht 
niet tot morgen. Waarom zoudt gij wachten? Er is geen 
enkele reden voor. Gij kunt nooit beter en nooit slechter 
worden dan gij nu zijt, en zooals gij zijt, zijt gij Jezus 
welkom. Uitstel kan u dus in niets baten; maar het is 
zeer gevaarlijk; want de tijd der genade kan ieder oogen-
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blik voor u voorbij zijn. Wacht daarom niet langer; maar 
komt nu, zooals gij zijt, tot Jezus. 

Zoodra wij echter als vermoeiden en belasten tot Jezus 
gekomen zijn en van Hem rust ontvangen hebben, komt 
Hij tot ons met de woorden: «Neemt mijn juk op u en 
leert van Mij." Zoolang wij geen rust voor ons geweten 
hebben, zoolang wij niet zeker zijn van onze behoudenis, 
kunnen wij onmogelijk het juk van Jezus op ons nemen. 
Wij zijn dan nog beladen met onze zonden, en hoe zouden 
wij bij den last onzer schuld nog het juk van Jezus kun
nen dragen? Bovendien, zoolang wij nog niet behouden 
zijn, is de eenige zaak, waarmede wij ons bezig te houden 
hebben, het komen tot Jezus als verloren zondaars. Doch 
zijn wij behouden, dan begint onze loopbaan als christenen, 
dan zijn wij in een nieuwen toestand verplaatst, en die 
toestand brengt nieuwe, ons tot daartoe onbekende, maar 
heerlijke verplichtingen mede. Dienstknechten, vrienden, 
ja leden van Jezus geworden, moeten wij zijn juk op ons 
nemen en zijnen last dragen. Met Hem op de innigste 
wijze verbonden, worden wij geroepen Hem na te volgen, 
zijne geboden te houden, in zijne voetstappen te wandelen. 
Hij wandelde hier op aarde in alles tot verheerlijking van 
God; Hij deed ten allen tijde en in alle omstandighe
den den wil zijns hemelschen Vaders; en Hij roept ons 
zijne navolgers te zijn. Hoe onuitsprekelijk heerlijk! Wij 
mogen zijn juk dragen. «Neemt Mijn juk op u." Welk een 
eer hetzelfde juk met den Zoon van God te mogen 
dragen! 

En dat juk is zacht, die last is licht. »Want mijn juk 
is zacht en mijn last is licht," zegt de Heer. »En zijne 
geboden zijn niet zwaar," zegt de apostel Johannes. O, 
neen! voor een hart, dat Jezus liefheeft is het niet moeie-
lijk, Hem na te volgen, zijne geboden te houden, voor 
Hem te leven. Een vrouw, die haren man hartelijk lief
heeft, valt het niet zwaar zelfs het moeielijkste voor hem 
te doen; integendeel het zal de grootste vreugde haars 
harten, het grootste geluk haars levens zijn, zijnen wil te 
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doen, hem genoegen te geven» zichzelve voor hem te ver
loochenen. Evenzoo zal het ook ons niet zwaar vallen, 
voor Jezus te leven en zijnen wil te doen, indien wij Hem 
slechts vurig liefhebben. De liefde moet de drijfveer, de 
beweegreden van alles zijn. Is die er niet, dan valt ons 
het lichtste zwaar, het eenvoudigste moeielijk; dan zullen 
wij zuchten en klagen bij iederen nieuwen plicht, dien de Heer 
ons oplegt, bij eiken nieuwen werkkring, waartoe Hij ons 
roept. Doch woont de liefde Gods overvloedig in onze har
ten, dan is het de lust onzes levens, de behoefte en de 
vreugde van ons hart, voor Jezus te leven, zijne geboden 
te volbrengen , Hem in alles na te volgen. Het zal dan 
onze spijze zijn, zijnen wil te doen, gelijk het zijne spijze 
was den wil des Vaders te doen. Gelukkige toestand des 
harten! Geen klaagtoon komt er dan over onze lippen; 
geen zuchten wordt er dan vernomen; wij verblijden ons 
daö waardig gekeurd te worden, ons leven toe te wijden 
aan Hem, die ons kocht met zijn dierbaar bloed. 

En bovendien de geboden van Jezus zijn niet zwaar; 
want zij zijn in overeenstemming met het leven, dat Hij 
ons medegedeeld heeft. De wet zegt: »Doe dat en gij zult 
leven;" en daarom is het onmogelijk, dat de mensch de 
geboden der wet kan volbrengen. Want hoe zou een doode 
zondaar vruchten des levens kunnen voortbrengen? Jezus 
echter geeft ons eerst het leven — zijn leven, en zegt 
daarna tot ons: «Neemt mijn juk op u." Bezitten wij het 
leven, dan kannen wij ook de vruchten des levens voort
brengen. Een kwade boom kan geen goede vruchten voort
brengen. Daarom zoolang wij het leven van Jezus niet 
bezitten, kunnen wij niets doen tot verheerlijking van God. 
Maar hebben wij dit leven, zijn wij nieuwe menschen 
geworden in Christus Jezus, dan kunnen wij zijne gebo
den houden, want die geboden zijn het uitvloeisel van het 
leven, dat Hij ons medegedeeld heeft. De nieuwe natuur 
heeft een afschuw van het kwade en bemint het goede. 
Zij schept een welbehagen in de geboden des Heeren, en 
daarom zijn die geboden niet zwaar. Wandelen wij dus 
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naar de nieuwe natuur, dan zullen wij de zonde haten en 
vlieden en ons verlustigen in de geboden van Jezus. Ons 
vleesch en de zonde die in ons woont, trachten ons wel 
is waar daarvan af te trekken, maar indien wij dóór den 
Geest leven en wandelen, dan zullen wij de bewegingen 
des vleesches niet volbrengen. 

Doch Jezus zegt niet alleen «Neemt Mijn juk op u;" 
Hij zegt ook «Leert van Mij." Hoe heerlijk is dat! Wij 
zouden niet weten, hoe wij zijn juk op ons moeten nemen 
en zijnen last moeten dragen, indien Hij het ons niet 
leerde. Wij zouden zijnen wil niet kennen en zijne gebo
den niet weten, indien Hij er ons niet in onderwees. Hoe 
gelukkig is het daarom, dat Hij ons toeroept:»Komt tot 
Mij en leert van Mij." Niemand anders dan Hij kan ons 
onderwijzen. Hij alleen kent den welbehagelijken wil van 
God; Hij alleen weet alles op de rechte wijze en op den 
juisten tijd te doen. Willen wij dus weten, hoe wij God 
moeten verheerlijken en in welke wegen wij moeten wan
delen, dan moeten wij tot Jezus gaan. Hij alleen kan het 
ons zeggen, en Hij wil het ons zoo gaarne leer en, want het 
is zijne vreugde, als de zijnen in zijne voetstappen wandelen-
Op hetzelfde oogenblik, dat wij bekeerd worden en vrede 
krijgen voor ons hart, zijn wij leerlingen van Jezus gewor
den. Wij zijn dan in zijne school, en moeten daar in alle 
dingen onderwijs ontvangen. En welk een Leermeester is 
Hij! De beste op aarde is bij Hem niet te vergelijken. Hij 
is zachtmoedig en nederig van hart. In onze vertaling 
staat: «Leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart;" dit moet zijn: «Leert van Mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart." De Heer wil niet zeg
gen, dat wij alleen zachtmoedigheid en nederigheid van 
Hem moeten leeren; maar dat wij alle dingen van Hem 
kunnen leeren, omdat Hij zachtmoedig is en nederig van 
hart. Hij is zachtmoedig en nederig van hart, en daarom 
is het zoo gemakkelijk en zoo gelukkig van Hem te leeren. 
Wij leeren niet gaarne van iemand, die driftig en onge
duldig is; en ook niet gaarne van iemand, die hoogmoedig 
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is en uit de hoogte op ons nederziet. Welnu, zoo is de 
Heer Jezus niet. Hij is juist het tegenovergestelde. Hij is 
zachtmoedig, altijd geduldig, ieder oogenblik gereed ons 
met de grootste liefde te antwoorden en terecht te wijzen. 
Hij is nederig van hart. Hoe dom en verkeerd onze vra
gen menigwerf zijn, Hij ziet nooit uit de hoogte op ons 
heer, Hij verwijt nimmer, Hij blijft altijd dezelfde in liefde 
en trouw. Al komen wij ook nog zoo dikwijls met onze 
vragen terug, Hij verliest nooit zijn geduld, maar ant
woordt telkens opnieuw. Hoe onbegrijpelijk wij ook soms 
zijn, Hij is steeds gereed hetzelfde nog eens te zeggen. 
Treffend zien wij dit in zijn leven op aarde. Hoe klein-
geloovig, onverstandig, onbegrijpelijk waren zijne discipelen! 
En toch Hij behandelt hen altijd met dezelfde liefde en 
verschooning. Hij is steeds de zachtmoedige nederige en 
wijze Leermeester, die door niets van zijne manier van doen 
is af te brengen. Hoe menigwerf de discipelen ook veran
deren, Hij verandert niet. Hoe lastig zij het Hem soms 
maken, Hij blijft altijd zachtmoedig. Hoe onverstandig 
hunne vragen ook zijn, Hij blijft altijd nederig. Welk 
een voorrecht zulk een Leermeester te hebben! O, mochten 
wij ons meer tot Hem aangetrokken gevoelen! Mochten 
wij met Hem wandelen, Hem navolgen, tot Hem ten 
allen tijde en met alle dingen de toevlucht nemen! 

En wat zal het gevolg daarvan zijn? »Gij zult rust 
vinden voor uwe zielen", zegt de Heer. Eerst had de 
Heer gezegd: »Komt herwaarts tot Mij, allen, die ver
moeid en belast zijt, en Ik zal u rust gev,en." Dat is 
de rust, die een zondaar ontvangt, als hij tot Jezus komt 
en zich als een verlorene aan Hem overgeeft. Doch er is 
nog een rust behalve die, en dat is de rust des harten 
in alle omstandigheden des levens, bij al de wegen, die 
God met ons houdt; dat is de vrede Gods, die alle ver
stand te boven gaat, en die onze harten en zinnen be
waart in Christus Jezus. (Fil. 4.) Dezen vrede Gods kun
nen wij niet smaken, als wij geen vrede met God hebben; 
doch wij kunnen wel vrede met God hebben, zonder den 
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vrede Gods te smaken. Wij kunnen rust gekregen hebben 
van Jezus, zonder rust te vinden voor onze zielen. Alleen 
hij , die het juk van Jezus op zich neemt en van Hem 
leert, zal deze rust voor zijne ziel vinden. Terwijl een 
ander bezorgd, onrustig, onbeslist zijnen weg gaat, omdat 
hij niet in gemeenschap met Jezus wandelt, is zijn hart 
rustig en kalm, omdat hij, door Jezus onderwezen, weet 
welken weg hij gaan en welke dingen hij doen moet. Hij 
kent den goeden, welbehagelijken en volmaakten wil van 
God, en wordt dus niet heen en weer geslingerd. Hoe 
gelukkig is het derhalve in gemeenschap met Jezus te 
wandelen en van Hem te leeren. Hoe meer wij met Hem 
gemeenschap oefenen, des te meer zullen wij Hem leeren 
kennen in al den rijkdom zijner liefde en genade, en des 
te meer zullen wij aan Hem gelijkvormig worden. En hier
door zullen wij rust vinden voor onze ziel. Dezelfde rust, 
waarmede de Heere Jezus onder alle omstandigheden 
hier beneden wandelde, is dan ook ons deel, en is een 
voorsmaak van die hemelsche rust, welke overblijft voor 
het volk van God, en waarin wij ons spoedig ongestoord 
zullen verlustigen. Komt, geliefde broeders! laten wij niet 
ten halve blijven staan. Jezus gaf ons rust voor het ge
weten , toen wij als verlorenen tot Hem kwamen, laten 
wij nu ook, door zijn juk op ons te nemen en van Hem 
te leeren, rust vinden voor onze zielen. Die rust is zoo 
zalig en zoo zoet; zij verheft ons boven de wereld en ha-
ïe zorgen; zij bewa!art onze harten en zinnen in Christus 
Jezus, en zij maakt ons bekwaam om te midden van alle 
moeielijkheden, gevaren en verzoekingen, God te dienen 
en te verheerlijken. 


