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„Wien zoekt gij?" 
(Joh. 20 : 11—18.) 

Een ernstige vraag! Dubbel ernstig, wanneer zij, gelijk 
eenmaal bij bet geopende graf, van de lippen van den 
goeden Herder komt. Bij dat geopende graf vinden wij 
Maria Magdalena. Troosteloos staart haar vochtig oog in 
de ledige groeve. Tevergeefs zoekt zij den dierbaren 
Heer; en de woorden »zij hebben mijnen Heer weggeno
men," openbaren de oorzaak van de diepe smart, die haar 
hart doorboort. Zij bezat nu niets meer. De ledige groeve 
riep het haar luide toe, dat zij alles verloren had, wat 
haar hart had liefgekregen; niet eens het lichaam van 
den Gestorvene was haar overgebleven. Nergens was troost 
te vinden voor haar gewond hart; en hare smart was zóó 
groot, dat zelfs de verschijning van twee engelen in witte 
kleederen hare tranen niet kon droogen. Wat zou haar 
ook in dit plechtige oogenblik, waarin haar gansche ver
langen , waarin al hare gedachten slechts op één voorwerp, 
op haren geliefden Heer, gevestigd waren, hebben kunnen 
boeien? Alles om haar heen had zijne belangrijkheid voor 
haar verloren. Jezus alleen stond haar voor den geest. 
Voorwaar, het is verwonderlijk bij zulk een gebrekkige 
kennis zulk een vurige liefde voor Jezus te zien! Want 
Maria Magdalena had een zeer gebrekkige kennis van de 
Wegen des Heeren. Wel hadden hare oogen Hem aan
schouwd, wel had haar oor zijne heerlijke woorden verno
men, wel had haar hart in ruime mate zijne oneindige 
liefde en genade ondervonden; maar desniettegenstaande 
ging hare kennis niet verder dan het graf. Zij verstond 
evenmin de heerlijkheid van zijn kruis als die van zijne 

opstanding. De woorden »Hij is overgeleverd om onze 
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zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking" (Kom. 
4 : 25.) waren voor haar nog verborgen; en evenmin was 
de heerlijke hoop onzer hemelsche roeping voor hare blik
ken ontvouwd. Doch zij had den Heer Jezus lief, en zij 
had Hem lief boven alles. Hare genegenheid voor den Heer 
was klaarblijkelijk veel dieper dan die van Petrus en Jo-
hannes; want terwijl deze naar huis terugkeerden, zoodra 
zij het graf ledig hadden gevonden, kon Maria de sombere 
begraafplaats niet verlaten, voordat zij haren geliefden 
Meester gevonden had. 

Welk een navolgenswaardige liefde! Hoe beschamend is 
het voor ons, indien wij bij een veel grootere kennis van 
het werk en van de opofferende liefde van Jezus, dikwerf 
zulk een schandelijke koelheid en onverschilligheid open
baren! Wij roemen in hetgeen Jezus voor ons gedaan 
heeft en in hetgeen Hij voor ons is; en toch is Hij, helaas! 
zoo weinig het middelpunt onzer gedachten en genegenhe
den, en zoo zelden het eenige voorwerp van onze gemeen
schap, onze vreugde, onze hoop, ons leven en onzen 
wandel hier beneden. Onze arme harten gevoelen zich zoo 
dikwijls aangetrokken door de ijdele en vergankelijke din
gen dezer wereld. Daarom zal het gewis gezegend voor 
ons zijn, indien wij onszelven in de tegenwoordigheid en 
in het licht van God de ernstige en plechtige vraag doen: 
"Wien of wat zoekt gij?" 

Misschien heeft deze of gene onzer lezers nog slechts 
weinig of in het geheel niet nagedacht over.,het heil zijner 
ziel; en tot hem wenschte ik in de eerste plaats de gewich
tige vraag te richten: «Wien of wat zoekt gij?" Zijn het 
niet de ijdele en vergankelijke dingen'dezer wereld, waar
mede gij u bezighoudt, terwijl gij met rassche schreden 
de eeuwigheid te gemoet snelt en misschien spoedig voor 
den rechterstoel van Christus zult moeten verschijnen, waar 
gij van ieder ijdel woord, gedachte of werk rekenschap 
moet geven? Welk een waarde zullen die dingen in dien 
dag voor u hebben? Zal iets van hetgeen gij zoekt u kun
nen beveiligen voor het alles doordringend oog des heiligen 
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en rechtvaardigen Gods? Gij dwaas! al ware de gansche 
wereld uw eigendom, dan nog zou uwe met schuld bela
den ziel in den dag des oordeels alles ontbreken, wat noodig 
is om voor het aangezicht van Hem, die harten en nieren 
proeft, te kunnen bestaan. Slechts één kan u in veiligheid 
stellen — alleen Hij, wien Maria aan het geopende graf 
met tranen zocht, en wien gij nog nooit waarachtig gezocht 
hebt. Buiten Jezus vindt gij geen Heiland, geen Behouder. 
Door onpeilbare liefde gedreven, betrad Hij de schouw-
plaats der zonde en des verderfs, en nam op het kruis de 
plaats in van den doemwaardigen zondaar, om hem van 
zijne onbeschrijfelijke ellende te verlossen en hem in zijne 
heerlijkheid te brengen. En in zijne oneindige genade roept 
Hij reeds sedert honderden jaren den verloren zondaars 
toe: »Laat u met God verzoenen!" (2 Kor. 5 : 20.) en 
»die dorst heeft, kome, en die wil, neme het water des 
levens om niet." (Openb. 22 : 17.) Voor i eder zondaar, die 
in vertrouwen tot Hem komt, zijn zijne armen wijd geo
pend, want Hij-zelf zegt: «Die tot Mij komt, zal Ik geens
zins uitwerpen." Is een zondaar bereid om te komen, dan 
is Jezus nog veel meer bereid, hem aan te nemen. In zijn 
ontzettend lijden bad Hij voor de goddelooze spotters, die 
zijn kruis omringden: «Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet, wat zij doen." Hij stortte tranen over Jeru
zalem, omdat het zijne ontfermende liefde in dwaze blind
heid verwierp en zich moedwillig prijs gaf aan het toe
komende oordeel, hetwelk eenmaal over allen zal komen, 
die zijne liefde en de liefde des Vaders gering geschat 
hebben. En ook gij, mijn waarde lezer! bevindt u in de 
reien van deze ongelukkige verwerpers van Gods genade, 
zoolang gij niet tot Jezus, als uwen eenigen Zaligmaker 
gekomen zijt. Niet alleen van wege uwe ontelbare zonden 
zal zijn oordeel over u komen, maar bovenal omdat de 
Zaligmaker u voorgesteld is en gij Hem niet hebt willen 
aannemen. «Haast u , behoud u om uws levens wil!" 
Neem het heerlijke en onveranderlijke woord, dat Hij-zelf 

gesproken heeft, ter harte: » Voorwaar, voorwaar zeg ik u: 
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die mijn woord hoort, en gelooft Hem, die mij gezonden 
heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de ver
doemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven." 
(Joh. 5 : 24.) Niets kan eenvoudiger en beslister zijn. 
Daarom hoor en geloof, opdat gij voor altijd het toekomend 
oordeel ontvlucht en het eeuwige leven deelachtig wordt! 

Doch nu wend ik mij tot u, die het heil uwer ziel in 
Christus gevonden hebt, met de vraag: «Wien zoekt gij?" 
Wellicht zal u zulk een vraag, nadat gij Christus, de bron 
aller zegeningen, gevonden hebt, bevreemden. Doch sta 
een oogenblik stil. Volgens uwe belijdenis is Jezus uw eenig 
deel. Gij beroemt u, alle volheid in Hem te bezitten en 
in Hem rust voor uw geweten, vreugde voor uw hart en 
troost en hulp in de woestijn gevonden te hebben; en toch 
zijt gij begonnen iets buiten Hem te zoeken. Vanwaar komt 
anders de dorheid en koudheid uws harten? vanwaar zoo 
menige moeielijkheid, waarin gij uzelven gebracht hebt? Zijn 
deze treurige verschijnselen niet een zeker bewijs, dat gij u in 
meerdere of mindere mate van de ware bron verwijderd en 
in zichtbare, aardsche dingen uwe bevrediging gezocht 
hebt? En is het niet zeer natuurlijk, dat uw hart in zulk 
een toestand ongelukkig is? Want hoe zou de hemelsche 
mensch in de dingen dezer wereld spijs en drank voor 
zijne ziel en kracht en bekwaamheid tot een waardigen 
wandel kunnen vinden ? Deze dingen brengen slechts ellende 
en traagheid ; zij verstompen telkens meer de geestelijke 
vatbaarheid en verwarren ons in de strikken onzer eigen 
wegen. In plaats van ons hart met vrede en vreugde, met 
lof en dank te vervullen, brengen zij onrust, onzekerheid, 
ontevredenheid, zorg en moedeloosheid voort. Hoe noodig 
is het daarom in zulk een toestand stil te staan en in de 
tegenwoordigheid Gods aan onze ziel de vraag te doen: 
«Wien of wat zoekt gij?" Zoolang Jezus alleen het voor
werp van uwe betrachting was, woonden geluk en vrede 
in uw hart, en was uw weg eenvoudig; gij leefdet voor 
Hem en verheugdet u in Hem. Zoodra echter de genegen
heid uws harten voor Hem verkoelde, en ten gevolge daar-
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van uwe gemeenschap met Hem verminderde, zocht gij 
bevrediging in de dingen dezer wereld. En, ach! treurig 
waren de gevolgen van zulk een toestand. O, mijn waarde 
lezer, blijf niet langer in zulk een gesteldheid des harten! 
Dè getrouwe en liefderijke Heer is ook nu bezig, uw hart 
weer voor Hem te gewinnen en het door zijne gemeen
schap te verblijden. 

»Ja" — antwoordt gij misschien — »ik erken mijne on
trouw, en ik weet, dat ik mijzelven allerlei moeielijkhe-
den op den hals gehaald heb; maar hoe zal het anders 
worden ? Dagelijks zucht mijn hart onder het gewicht der 
drukkendste zorgen; dagelijks ben ik bezig om middelen 
en wegen te verzinnen, om uit mijnen eigengekozen weg 
te geraken; maar alles is tevergeefs." — Het gaat velen, 
zóoals het u gaat, mijn lieve broeder! Zij hebben zich zon
der God in de moeielijkste omstandigheden verwikkelt, 
en willen er zich nu zonder God uitwerken. Zij zuchten 
dagelijks over hunne moeielijkheden, maar niet over hunne 
ontrouw aan den Heer als de eenige oorzaak dier moeie-
lijkheden. Zou men in zulk een gesteldheid des harten op de 
genade des Heeren kunnen rekenen? Voorzeker niet. Wend 
u daarom met uw gansche hart tot Hem, belijd Hem uwe 
ontrouw, uwe lichtvaardigheid, uwe wereldsgezindheid; 
en gij zult spoedig ondervinden, dat Hij vol genade en 
erbarming is. Leg al uwe omstandigheden, hoewel Hij ze 
kent, voor Hem neder, en geef u geheel aan zijne leiding 
óver; en gij zult ervaren, dat zijn arm niet verkort en 
zijne liefde niet verminderd is. Het is immers de grootste 
dwaasheid, in alle dingen niet terstond tot de geopende 
bron van Gods genade de toevlucht te nemen. Ontbreekt 
het u en den uwen aan voedsel en kleeding, ga dan tot 
Jezus, en wees verzekerd, dat Hij in rijken overvloed 
zijne milde hand voor u openen zal. Hij-zelf moedigt ons 
aan, tot Hem de toevlucht te nemen, daar Hij zegt: 
»Uw Vader weet, wat gij van noode hebt, eer gij Hem 
bidt." — Ligt gij op het ziekbed ter neer, of bevindt 
gij u in wegen van lijden en smart, wend u tot Jezus, 
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die de ellenden dezer wereld bij ervaring kent; en 
gij zult ondervinden, hoe diep Hij met u gevoelt, en 
hoezeer Hij u troosten en ter bekwamer tijd helpen kan. 
Niemand dan Jezus kan zooveel sympathie gevoelen met 
uw lijden; niemand is in tijden van ontbering, in dagen 
van zorgen en smart deelnemender dan Hij. Zijn hart was 
met innerlijke ontferming bewogen over de Hem omringende 
hongerige schare; en Hij liet niemand onverzadigd heen
gaan. En stortte Hij geen tranen met de weenenden aan 
Lazarus' graf? Welk een liefde, niet waar? welk een 
medegevoel! O hoe gelukkig is het, zulk een Jezus te 
bezitten! Of zou zijn liefdevol hart sedert dien tijd veran
derd zijn! O, neen! zijne liefde is onwankelbaar; Hij is 
gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hoe
wel een wolk Hem nu voor ons oog verbergt, zoo zijn 
wij toch niet verborgen voor Hem. Hij ziet en kent ons; 
Hij heeft medelijden met onze smarten en beproevingen; 
Hij draagt ons leed; Hij gevoelt onze smart en Hij heelt 
de wonden van ons hart. Neem daarom in al uwe aange
legenheden met bidden en smeeken en dankzegging tot Hem 
de toevlucht, dan zal uw weg eenvoudig en gezegend zijn. 

Eindelijk wenschte ik den geloovigen lezer nog met be
trekking tot een andere zaak te vragen: «Wien zoekt gij?" 
Wanneer gij met andere geloovigen aan de tafel des Hee
ren, tot het gebed, of tot opbouwing in het geloof te 
zamen komt, is Jezus dan het eenige voorwerp, dat uw 
hart bezighoudt, of komt gij misschien alleen uit plicht 
of uit gewoonte of tot geruststelling van uw geweten ter 
vergadering? Zijt gij daar aanwezig met een dankbaar hart, 
om Hem, die zijn leven voor u gegeven en zijn kostbaar 
bloed voor u vergoten heeft, lof, dank en aanbidding toe 
te brengen? Of zijn uwe gedachten verstrooid en op de 
dingen van het dagelijksche leven gericht? Komt gij om 
Jezus te ontmoeten en de stem te hooren van Hem, in 
wiens oog gij zooveel waarde hebt, of zoekt gij de gave 
van dezen of genen arbeider des Heeren? Deze vragen 
zijn, voorzeker, gewichtig genoeg, om ze met alle oprecht-
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heid voor den Heer te overdenken. Indien gij Jezus zoekt 
in het midden van de zijnen, die in zijnen naam verga
derd zijn, dan zult gij nooit tevergeefs komen, en Hij zal 
u nimmer ongezegend van daar laten gaan. Zoekt gij ech
ter iets buiten Hem, dan zult gij u teleurgesteld vinden, 
en uwe ziel zal dor en mat worden. Indien gij in waarheid 
Jezus zoekt, dan begeert gij ook zijne verheerlijking, en 
dan zijt gij vol ijver voor de eer zijns Naams; in ieder 
ander geval zult gij slechts aan uzelven denken. 
, Doch keeren wij tot onze geschiedenis terug, om te zien, 
hoe de Heer de weenende Maria tegemoet komt. Voorwaar, 
ide plaats des grafs was niet de plaats voor den verrezen 
Heiland; maar het was de plaats voor den goeden Herder, 
omdat daar een schaapje zijner kudde in diepe droefheid 
Hem zocht. Hoe zou het ook mogelijk geweest zijn voor 
Jezus, die de zijnen draagt op zijn liefhebbend hart, weg 
te blijven van de plaats, waar een door kommer en droef
heid neergebogen ziel Hem met tranen zocht? O, zijne 
liefde is ondoorgrondelijk; zij is sterker dan de dood! De 
genegenheid der zijnen ondergaat menige verandering, de 
zijne blijft tot in eeuwigheid dezelfde. Zijn oog zag vol 
ontferming op zijne bedroefde Maria neder, en Hij komt 
om haar voorgoed te vertroosten en de tranen te droogen, 
die zij om zijnentwil schreit. 

Doch hoewel de Heer voor haar staat, kent Maria 
Hem niet. Hare met tranen gevulde oogen zochten niet 
den verrezen, maar den gestorven Jezus. »Zeg mij, waar 
gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen." Hare 
kennis reikte niet verder dan het graf. Wel had de Heer 
dikwijls van zijn sterven aan het kruis en van zijne op
standing gesproken, maar noch bij Maria noch bij de an
dere discipelen was een geopend oor voor deze waarheid 
geweest. Hunne harten waren steeds met gansch andere 
dingen vervuld — met de heerlijkheid en den glans van 
Jezus' koninkrijk. Doch al was Maria's oor niet geopend 
voor deze waarheden, wel was het geopend, om, zoodra 
de Heer haar bij haren naam riep, zijne stem te kunnen 
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herkennen. Het kind kent de stem der moeder, en het 
schaap de stem van den herder. «Mijne schapen hooren 
mijne stem; en ik ken dezelve, en zij volgen mij." (Joh. 
10 : 27.) Nauwelijks was het woord «Maria!" over de 
lippen van Jezus gekomen, of vau den kant der aangespro
kene volgt terstond een vreugdevol: »Rabbouni!" Welk 
een verrassing! Niet tevergeefs had zij geweend, niet voor 
niet gezocht. Hij-zelf — niet de doode, maar de levende 
Christus — stond voor haar. Al hare verwachtingen waren 
verre overtroffen. Zij had Jezus, haar Heer en haar Meester, 
terug. Nu stortte zij geen tranen van droefheid meer, maar 
van vreugde; hare groote smart veranderde eensklaps in 
onbeschrijfelijk geluk. 

Gelukkige Maria! — en toch, hoeveel grooter zal de 
verrassing der geloovigen zijn, wanneer zij Jezus bij zijne 
wederkomst zullen ontmoeten! Welk den blijdschap, na 
zooveel jaren wachtens en verlangens, Hem te aanschou
wen in de lucht, om voor eeuwig bij Hem te zijn! Voor
waar, de menschelijke taal is te arm, om de mate hunner 
verheerlijkte vreugde ook slechts benaderend te kunnen 
beschrijven. Doch ook nu, terwijl wij nog hier op aarde 
zijn, zal Hij ons vertrouwen nooit beschamen; in al onze 
wegen en omstandigheden zal Hij ons, als wij slechts zijn 
aangezicht zoeken, zijne ontfermende liefde in overvloe
dige mate ten deel doen worden. Mochten onze ooren 
slechts wijd geopend zijn, om zijne stem te onderscheiden 
en onze harten steeds bereid zijn, die stem alleen te volgen. 

Wel is waar zijn de woorden van den Heer «raak mij 
niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijnen Va
der," (vs. 17.) een bittere droppel in den vreugde-beker 
van Maria. Zoolang wij in dezen tabernakel zijn, moet 
der natuur paal en perk gesteld worden. Zij is steeds 
geneigd, zich in alle dingen te mengen; en de Heer alleen 
weet haar op den juisten tijd en op de rechte wijze tegen 
te gaan. Van onzen kant is het evenwel noodig, onze ge
voelens steeds in het gebed te bewaken, daar wij anders 
uit gebrek aan inzicht dikwerf op het dwaalspoor zouden 
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geleid worden. Menigeen heeft reeds met de beste bedoe
ling de treurigste dingen gedaan. Hoe dankbaar moeten 
wij derhalve den Heere zijn, als Hij ons in zijne bewa
rende liefde ter rechter tijd tegenkomt, al moge dit nog 
zoó Smartelijk voor ons zijn! — Maria dacht in dit oogen-
blik van blijde verrassing natuurlijk niets anders, dan 
dat de Heer zijne vroegere verhouding tot de zijnen op 
deze aarde zou voortzetten Deze gedachte ontneemt haar 
de Heer door de boven aangehaalde woorden. Er moest 
voorloopig een scheiding plaats hebben. De verrezen 
Heer moest zijne plaats aan de rechterhand des Vaders 
innemen. De wereld had den Rechtvaardige verworpen, 
d© Vader nam Hem op. De aarde bood Hem geen plaats 
om zijn hoofd daarop te kunnen neerleggen; doch de he
mel opende zich voor Hem met heilige vreugde. 

Zeker wierpen deze woorden een duistere schaduw in 
het verblijde hart van Maria; doch de Heer had terstond 
éen nieuwe boodschap gereed, om den stroom der vreugde 
in beweging te houden. Al kon ook zijne vroegere ver
houding op aarde niet op een zichtbare wijze voortgezet 
worden, nogtans zou er nu in den geest een betrekking 
ontstaan, die in natuur en karakter veel dieper en inni
ger was. »Maar ga heen tot mijne broeders, en zeg hun: 
Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, en tot mij
nen God en uwen God." (vs. 17.) Welk een heerlijke 
boodschap uit den mond van den verrezen Heer zelven! 
Iedere afstand tussehen Hem en de zijnen was voor altijd 
verdwenen. Dit was de vrucht van zijn werk, op het kruis 
Volbracht. Hunne zonden zijn voor altijd uitgedelgd; en 
voor altijd zijn zij aan de macht der duisternis en der zonde 
ontrukt. De verrezen Heiland is nu in de nauwste ge
meenschap met hen getreden. »> Ga heen tot mijne broeders I" 
Zij behooren niet meer tot de wereld; zij zijn voor eeuwig 
zijn eigendom; Hij noemt ze zijne «broeders." Zijn Vader 
is hun Vader, zijn God hun God. Zij worden bemind ge
lijk Hij, en kunnen »Abba, Vader!" roepen gelijk Hij. 
Mets vermag hen te scheiden van de liefde Gods, dië is 
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in Christus Jezus, hunnen Heer. Niemand kan hen ooit 
uit de hand des Vaders, niemand uit de hand des Zoons 
rukken. Voor eeuwig zijn zij veilig — voor altijd op de 
innigste wijze met Jezus verbonden. 

Hoe gelukkig was Maria over zulk een heerlijke bood
schap ! Zij »ging en boodschapte den discipelen, dat zij den 
Heer gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had." (vs. 18.) 
Haar oog had Hem gezien, en haar oor zijne stem ver
nomen ; en zij genoot het groote voorrecht de eerste bood-
schapster van den verrezen Heer te zijn. Haar verlan
gen naar den Heer en hare vurige liefde tot Hem maakten 
haar dit voorrecht boven alle discipelen deelachtig; en 
deze konden slechts uit haren mond de heerlijke boodschap 
vernemen, welke de Heer aan zijne trouwe discipelin 
persoonlijk toevertrouwd had. 

O , mochten ook wij bedenken, dat de Heer nog tot 
op dit oogenblik bereid is, zich aan ons te openbaren en 
ons tot verkondigers zijner boodschap te maken! Vergeten 
wij evenwel niet, dat wij slechts dan zijne stem kunnen 
vernemen, als wij een levende gemeenschap met Hem 
oefenen. »Die mij liefheeft, zal van mijnen Vader ge
liefd worden; en i k z a l h e m l i e f h e b b e n , en ik 
z a l mi j ze lven a a n h e m o p e n b a r e n . " (Joh. 14 :21 . ) 

De macht van den duivel. 
De sterkte van den vijand te kennen is een hoofdver-

eischte in den strijd. Daarnaar moet onze aanval en onze 
verdediging ingericht zijn. Denken wij te gering over de 
sterkte van den vijand, die tegenover ons staat, dan loo-
pen wij groot gevaar, door hem overwonnen te worden. 
Kennen wij daarentegen de macht, waarover hij te be
schikken heeft, dan zullen wij ons met de noodige verde-
dingsmiddelen toerusten. 

Op geestelijk gebied is dit niet minder waar dan op 
natuurlijk gebied. De geloovigen hebben een machtigen 
vijand tegenover zich, die alle moeite inspant, hen van 



11 

den rechten weg af te brengen en hen zooveel mogelijk 
in de verheerlijking Gods te verhinderen. Die vijand is 
de duivel, de menschenmoorder, de leugenaar van den 
beginne. Velen kennen zoo weinig de macht, waarover 
hij te beschikken heeft, en vandaar dat zij menigmaal 
niet op hunne hoede zijn, en zonder er aan te denken in 
zijne strikken gevangen worden. Wij willen daarom eenige 
oogenblikken stilstaan bij de macht van dien vijand onzer 
ziel. Wel is het niet aangenaam ons met den vorst der 
duisternis bezig te houden; doch daar hij dagelijks den 
strijd met ons aanbindt, is het noodzakelijk. 

In de eerste twee hoofdstukken van het boek Job 
wordt ons de macht van den Satan duidelijk en treffend 
voorgesteld. In de eerste plaats merken wij op, dat wij 
daar den Satan in den hemel aantreffen. In het 6ds vers 
lezen wij, dat op den dag, toen de kinderen Gods — 
waaronder hier de engelen moeten verstaan worden — 
kwamen, om zich voor den Heer te stellen, de Satan 
in het midden van hen kwam. Eu uit het volgende vers 
blijkt, dat de Satan niet slechts voor een oogenblik in 
den hemel kwam, maar dat hij daar zijne woonplaats heeft; 
want op de vraag van den Heer «Vanwaar komt gij?" 
antwoordde hij: »Van om te trekken op de aarde, en van 
die te doorwandelen;" waaruit volgt, dat de duivel, zoo-
als wij zouden zeggen, op reis geweest en nu naar huis 
teruggekeerd was. Het is dan ook de duidelijke leer,der 
Schrift, dat de duivel niet hier op aarde, maar in den 
hemel woont. Hierbij moet men natuurlijk niet denken aan 
de plaats waar God woont, want in Gods tegenwoordig
heid kan de duivel niet wonen, maar aan de hemelsche 
plaatsen of aan de lucht. Twee schriftuurplaatsen kunnen 
volstaan om dit te bewijzen. Paulus zegt in Efez. 6 : 12: 
«Want wij hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, 
t e g e n de g e e s t e l i j k e b o o s h e d e n in de l u c h t , " 
of, gelijk er in het grieksch staat, ->tegen de geestelijke 
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boosheden in de h e m e l s c h e p l a a t s e n . " En in Openb. 
12 : 7—9 lezen wij : »En er werd krijg in den hemel: 
Michaël en zijne engelen krijgden tegen den draak, en 
de draak krijgde ook en zijne engelen. En zij hebben niet 
vermocht, en h u n n e p l a a t s is n i e t m e e r g e v o n d e n 
in den h e m e l . E n de g r o o t e d r a a k is g e w o r p e n , 
d e o u d e s l a n g , w e l k e g e n o e m d w o r d t d u i v e l 
en S a t a n a s , d i e de g e h e e l e w e r e l d v e r l e i d t , 
hij i s g e w o r p e n op de a a r d e en zijne e n g e l e n 
zijn m e t hem g e w o r p e n . " (Zie ook Zach. 3 en 
Luk. 10 : 18.) 

De vijand, dien wij te bestrijden hebben, woont der
halve met zijn heir in den hemel. Het is voor ons van 
groot belang dit te weten en het steeds in het oog te 
houden, want daardoor leeren wij het karakter van onzen 
strijd kennen. Wij hebben met geestelijke, onzichtbare 
vijanden te doen, die, wel is waar, van de menschen en 
omstandigheden op aarde gebruik maken , maar ook zonder 
deze met hunne verzoekingen tot ons komen. Er is dus 
geestelijke kracht noodig om hen te weerstaan. De wape
nen van onzen krijg moeten niet vleeschelijk, maar gees
telijk zijn. Wij moeten de gansche wapenrusting Gods 
aandoen, opdat wij kunnen wederstaan in den boozen dag, 
en alles verricht hebbende, staande blijven .(Efez. 6 :13.) 
Onze strijd is dus hoogst ernstig; maar heerlijk is het 
tevens uit de boven aangehaalde plaats te vernemen, dat 
de Satan door den Heere Jezus overwonnen is, en wel
dra uit den hemel geworpen zal worden, zoodat hij niet 
langer de verklager der broederen zijn kan. 

Doch al woont de duivel in den hemel, nogtans be
zoekt hij de aarde. Dit lezen wij duidelijk in de geschie
denis van Job. »Vanwaar komt gij ?" vraagt de Heer aan 
den Satan; en de Satan antwoordt: »Van om te trekken 
op de aarde en van die te doorwandelen." Als vorst dezer 
Wereld, gelijk de Heere Jezus den Satan noemt, is de 
aarde de plaats, waar hij zijne duistere plannen ten uit
voer brengt en zijne gevaarlijke strikken spant. Om dit 
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goed te kannen doen, doorwandelt hij de aarde en let op 
alles wat daar gebeurt. Hij kende Job , en wist zijne 
gansche geschiedenis. Hij wist heel goed, dat Job een 
oprecht en vroom man was, godvreezende en wijkende van 
het kwaad, gelijk de Heer zoo schoon van zijnen knecht 
getnigt; want anders had hij zeer zeker zijne bedenkin
gen daartegen ingebracht. En evenzoo kent de dnivel ons 
allen, en weet onze wegen en onze geschiedenis. Hij is 
natuurlijk niet alwetend; dat is God alleen. De Heer al
leen doorzoekt het hart en proeft de nieren. Hij alleen 
weet van verre onze gedachten. Maar toch de dnivel weet 
veel; hij bespiedt onze gangen; hij slaat ons overal, zelfs 
in het verborgen, gade. Hoe ontzettend ernstig is ditl 
Wel hebben wij noodig gedurig op onze hoede te zijn! 
Want de duivel maakt van alles gebruik; één verkeerd 
woord, één verkeerde stap kan hij tot onzen val aanwen
den. Het is zijn lust ons van den rechten weg af te 
brengen, en daarom loert hij er op, of hij niet de een 
of andere gelegenheid ziet om ons te doen struikelen en 
vallen. Eén oogenblik van onbedacbtzaamheid kan de aan
leiding worden tot een lange reeks van treurige, God-
onteerende daden. Hoe menigeen is reeds door onbedacht
zaamheid in zijne strikken verward geraakt! O , laten wij 
daarom waken en bidden! 

Doch gaan wij verder. De Heer vraagt den duivel: 
«Hebt gij achtgeslagen op mijnen knecht Job? want nie
mand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, 
godvreezende en wijkende van het kwaad." Welk een heer
lijke getuigenis! Mocht de Heer van ieder onzer ook zulk 
een getuigenis kunnen afleggen! En wat antwoordt de 
duivel? »Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij 
niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, 
en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen 
hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken 
in den lande. Maar toch strek nu uwe hand uit, en dat 
aan alles, wat hij heeft; zoo Hij u niet in uw aangezicht 
zal zegenden!" In dit antwoord wordt het ware karakter 
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van den duivel openbaar. Hij kan zich niet in de gerech
tigheid verblijden. De schoone getuigenis, door den Heer 
van Job gegeven is, hem een doorn in het oog. Hij gelooft 
ook niet aan de oprechtheid van Job, omdat hij denkt, dat 
iedereen is, gelijk hij-zelf; en daarom dicht hij Job onreine 
bedoelingen en onzuivere drijfveren toe. En het is zijn 
vermaak, die drijfveren aan het licht te brengen. 

»En de Heer zeide tot den Satan: Zie, al wat hij heeft, 
zij in uwe hand; alleen aan hem strek uwe hand niet 
uit." De Heer wilde zijnen dienstknecht Job door zware 
beproevingen onderwijzen, en daarom liet Hij den Satan 
toe, Job te plagen. Wij kunnen ons gemakkelijk voorstel
len, met welk een blijdschap de 'duivel van dit verlof 
gebruik maakte. Verderven is zijn werk. Hij is een men-
schenmoorder van den beginne. Er is geen grooter vreugde 
voor hem, dan wanneer hij de menschen kan plagen en 
hen tegen God kan opzetten En zoo ging hij dan ook nu 
aan het werk om zijn goddeloos doel, Job in opstand te
gen God te brengen, te bereiken. Hij ging uit van het 
aangezicht des Heeren, en porde de Sabeërs aan, dat zij 
een inval deden in het land, waar Job woonde, en zijne 
runderen en ezelinnen namen en de jongens met het zwaard 
doodden. Daarna deed hij vuur uit den hemel vallen, 
waardoor de schapen met hunne herders werden verteerd. 
Daarop gordde hij de Chaldeën ten strijde, die op de keme-
len aanvielen, ze roofden en de jongens doodden. En 
eindelijk verwekte hij een gro'oten wind, die aan de vier 
hoeken stiet van het huis, waarin Jobs zonen en dochteren 
feestvierden, zoodat dit huis instortte, en al degenen, die 
er in waren, in één oogenblik omkwamen. En in het 
tweede hoofdstuk lezen wij, dat de Satan Job sloeg met 
booze zweren, van zijne voetzool af tot zijnen schedel toe. 

Over zulk een verbazende macht heeft de Satan der
halve te beschikken, indien God het toelaat. Hij kan de 
volken in rep en roer brengen. Hij kan oorlog en revo
lutie doen ontstaan. Hij heeft macht het te doen donderen 
en bliksemen. Hij kan het zóó doen stormen, dat huizen 
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instorten en schepen vergaan. J a , alle elementen staan 
hem ten dienste, ter bereiking zijner goddelooze doelein
den. Zelfs kan hij allerlei ziekten en kwalen zenden onder 
de menschen. Evenwel moeten wij niet denken, dat het 
altijd de duivel is, die deze plagen op aarde zendt. O , 
neen! ook de Heer kan den oorlog gebieden; ook Hij doet 
het donderen en bliksemen; ook Hij zendt storm en ziekte. 
Of was het niet de Heer, die Israël het bevel gaf, de in
woners van Kanaan uit te roeien? Was Hij het niet, die 
vuur en sulfer van den hemel deed regenen over het god
delooze Sodom en Gomorra? En zal Hij het niet zijn, die 
in de laatste dagen het groote Babyion met vuur zal ver
branden ? Was het niet de Heere God, die den zondvloed 
over de aarde deed komen? En eindelijk was Hij het niet, 
die in de dagen van David den engel uitzond om de Isra
ëlieten met pestilentie te slaan? Evenzoo is het nu. Met 
alleen de Satan onder Gods toelating, maar ook de Heer 
zelf zendt al deze plagen onder de menschen. Wij kunnen 
niet altijd met juistheid bepalen, wie de bewerker van 
deze of gene omstandigheid is; doch zeker is het, dat wij 
daartoe beter in staat zullen zijn, naarmate wij meer in Gods 
nabijheid leven; want in zijne gemeenschap leeren wij alle 
dingen verstaan. Het is voor een geestelijk christen niet 
moeielijk tot het besluit te komen, dat de storm op het 
meer van Gennezareth door den duivel werd verwekt, 
die daardoor den Heer om het leven trachtte te brengen. 
Zeker zou Jezus, indien zijn Vader dien storm gezonden 
had, niet opgestaan zijn, om den wind en de golven te 
b e s t r a f f e n Even duidelijk is het, dat de dood van Anna-
nias en Saffira niet op bevel van den Satan, maar op 
bevel van God plaats had. 

Indien de Heer het toelaat, dan kan de duivel ons dus 
op allerlei wijze plagen. Hoe gelukkig is het echter te 
weten, dat wij niet in de hand van den duivel, maar in 
de hand des Heeren zijn! De Heer voegt een heerlijk 
woord bij het verlof, dat Hij den Satan geeft om Job te 
plagen. «Zie, al wat hij heeft, zij in uwe hand; a l l e e n 
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a a n hem s t r e k nwe h a n d niet uit ." En in het tweede 
hoofdstuk: »zie, hij zij in uwe hand; d o c h v e r s c h o o n 
z ij n l e v e n ! " Hoe treffend schoon! Welk een troost, welk 
een rust voor ons hart! De duivel had zeker verder wil
len gaan. Hij zou gaarne Job zelf aangetast hebben. Doch 
hij kan niet verder gaan dan God wil. Alleen als de 
Heer wil, kan de duivel ons geld en goed, onze huizenen kin
deren wegnemen. Wij zijn in de handen van Hem, die 
ons liefheeft, en zonder Wiens wil geen haar van ons 
hoofd valt. 

Nog eens herhalen wij: over welk een verbazende macht 
heeft de Satan te beschikken! Voorwaar, wij zouden 
moeten vreezen en beven, indien wij niet wisten, dat Eén 
meerder dan de duivel aan onze zijde staat. Wij zijn 
gansch onbekwaam, om in onze eigen kracht zelfs één 
oogenblik tegenover den duivel stand te houden. Maar bij 
den Heere Jezus zijn wij veilig. In zijne gemeenschap 
wandelende, zullen wij terstond de verzoekingen van den 
Satan ontdekken en zullen zijne listen ons niet onbekend 
zijn- In zijn licht zien wij de duisternis en hare raadsla-
gen. En Hij kan ons staande houden. Voor Jezus moet 
de duivel wijken, want Hy heeft den duivel overwonnen. 
Zijn wij echter buiten zijne gemeenschap, dan is de duivel 
veel machtiger dan wij. Hoe duidelijk zien wij dit in de 
geschiedenis van Adam en Eva. Hoewel nog onschuldig 
en rein, waren zij niet bestand tegen de listen des Satans, 
zoodra zij één oogenblik God uit het oog verloren. Laten 
wij ons daarom vasthouden aan Jezus, die ons beschermt 
en beveiligt! Bij Hem behoeven wij niet onrustig of be
vreesd te zijn; o, neen! Hij leert ons den duivel weder-
staan, zoodat deze van ons v l i e d t . 
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Drie zijn er, die getuig-en, de Geest en 
het water en het bloed. 

Lees 1 Joh. 5 : 4—21. 

God heeft zijnen Zoon in de wereld gezonden, en heeft 
daardoor de wereld op de proef gesteld. De Zoon Gods 
is in de wereld gekomen, en is in de wereld en door de 
wereld gekruisigd; en door deze daad heeft de wereld 
voortaan elke betrekking tusschen haar en God onmogelijk 
gemaakt. Jezus heeft, toen Hij dit oogenblik voorzag, ge
zegd: »Eechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet ge
kend." (Joh. 17 : 25.) Het kruis, waaraan de wereld 
den Zoon Gods geklonken heeft, heeft voorgoed den toe
stand der wereld voor God beslist, en de wereld is zoo
doende iets geworden wat de heiligen moeten overwinnen. 
Daarom stelt Johannes de vraag: «Wie is het, die de wereld 
overwint?" En, na geantwoord te hebben, dat hij de wereld 
overwint, »die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God," 
voegt hij er bij: »Deze is het, die gekomen is door water 
en bloed," en stelt ons alzoo de waarde en het karakter 
van het kruis voor. »Hij is gekomen door water en bloed"; 
het water en het bloed zijn getuigen van Godswege t of 
een /getuigenis" dat God geeft. 

En »dit is het getuigenis, dat God ons het e e u w i g e 
l e v e n g e g e v e n h e e f t ; en dit leven is in z i jnen Zoon ." 
Ziedaar de zaak, waarvan het getuigenis getuigt. Het leven 
is niet in Adam, maar in G o d s Z o o n ; het is niet in den 
mensch, noch door de werken van den mensch, noch door 
eenig middel, hoe ook genoemd, maar het is Gods g a v e . 
(Rom. 6 : 23.) God heeft ons het eeuwige leven g e g e v e n , 
en dit leven is in z i jnen Zoon ; hoewel wij het leven 
bezitten, zoo is het toch niet in ons; — het is in zijnen 
Zoon. Hoewel wij levend" gemaakt zijn, wordt het leven 
niet beschouwd, alsof het in ons is; want Jezus zegt: 
« o m d a t i k leef , zult ook gij leven." (Joh. 14 : 19.) ") 

(*) Zie de engelsche en fransche vertaling. 
XII ' % 
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Indien het leven van Christus kon ophouden te bestaan, 
of vernietigd kon worden, dan zou dit ook het geval met 
ons leven zijn; als Christus kan sterven, dan kunnen wij 
ook het leven verliezen; maar indien de dood geen macht 
meer over Hem heeft, dan heeft hij ook geen macht meer 
over ons. De bron van het leven is in Christus; en dit 
geeft aan dit leven zijne groote waarde en zijn heerlijk 
karakter. » Het is den Zoon gegeven om het leven in zich-
zelven te hebben" (Joh. 5 : 26.); en Sij-zelf wordt ons 
leven door de genade. Evenals de vinger of de hand leven, 
van het leven als doordrongen zijn, zonder het leven in 
zichzelven te hebben, of de zetel van het leven te zijn, 
zoo is ook de zetel van het leven niet in ons, maar in 
Christus. »Ons leven is met Christus verborgen in God;" 
(Kol 3 : 3.) het is even onveranderlijk als Hij-zelf is. 

Het geheele karakter van dit leven en de gemeenschap 
met God vloeien uit deze kostbare waarheid voort, dat 
het leven is »in z i jnen Zoon ;" hetgeen dit leven ken
merkt, is de nabijheid Gods. Christus zelf is ons leven; 
(Kol. 3 : 4.) en het is van het hoogste belang voor de 
opbouwing en vertroosting onzer zielen en voor onze 
vreugde in God, dat wij goed begrijpen, wat dit leven is; 
want onze gedachten over de wedergeboorte zijn noodwen
dig onvolkomen, zoolang wij niet begrepen hebben, dat 
het leven, hetwelk wij bezitten, een werkelijk leven is — 
een leven, hetwelk ons aan Gods Zoon verbindt — een 
leven, dat wij vroeger niet bezaten, en uit kracht waar
van wij nu gemeenschap hebben met den Vader, die ons 
het eeuwige leven gegeven heeft, niet in o n s z e l v e n 
maar »in z i jnen Z o o n . " 

Het Woord Gods leert ons door verschillende getuige
nissen, wat Christus voor ons is. Zoo zegt Paulus in den 
brief aan de Korinthiërs, van de afschuwelijkste zondaren 
sprekende: »En dit waart gij sommigen; maar gij zijt af-
gewasschen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerecht
vaardigd in den naam des Heeren Jezus, en door den 
Geest onzes Gods." (1 Kor. G : 9—11.) Aan dit getuige-
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nis beantwoorden de drie getuigen, waarvan hier mel
ding wordt gemaakt: h e t w a t e r , h e t b l o e d e n de 
G e e s t . 

Johannes vermeldt, dat een der krijgsknechten de zijde 
van Jezus met een speer doorstak, »en terstond kwam 
daar bloed en water uit." (Joh. 19 : 34.) Het water en 
het bloed kwamen voort uit een gestorven Christus. Hier
door wordt ons op treffende wijze geopenbaard, dat elke 
betrekking, die er tusschen den natuurlijken mensch 
en God kon bestaan, voortaan voor altijd verbroken is! 
Tot "op den dood van Christus heeft God zich met 
's menschen natuur bezig gehouden en die op de proef ge
steld, om te zien, of liever om ons te doen zien — want 
Hij wist wat er van deze natuur was — of het mogelijk 
ware, dat zij iets goeds voortbracht. Het kruis maakte 
aan deze proefneming een einde; de door de wereld ver
worpen Zoon Gods is het bewijs van de geheele en vol
komen bedorvenheid van 's menschen natuur; de mensch 
is van dien tijd af, niet alleen een uit het paradijs verdre
ven zondaar zooals Adam, maar zijn toestand is, in plaats 
van alleen te zijn het gevolg van zijne verwijdering uit 
Gods tegenwoordigheid uithoofde van de zonde, de vrucht 
van de kracht en van den wil zijner booze natuur, die 
God uit zijn eigen erfdeel heeft geworpen. 

Het kruis is, ik herhaal het, het stellige bewijs van de 
geheele onmogelijkheid om de menschelijke natuur, door 
welk middel ook, te herstellen of te verbeteren. Dit is 
wel een vernederende waarheid, maar die toch een groo-
ten zegen in zich bevat. Hemel en aarde waren machte
loos, — de wet was machteloos; — toen zeide God: «Wat 
zal Ik doen? — Ik zal mijnen geliefden Zoon zenden; 
mogelijk, dezen ziende, zullen zij Hem ontzien. (Luk. 
20 : 13.) — Maar neen, het doel waarnaar de mensch 
streeft, is om de wereld zonder God te bezitten. Ziedaar 
wat hij verlangt; hij wil op geenerlei wijze iets van God 
weten; en hiermede is de maat der ongerechtigheid vol. 

Als gij de vermaken der wereld najaagt, weet gij zeer 
2* 
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goed, dat gij God daar niet vindt, en dat, als gij er Hem 
ontmoettet, zijne tegenwoordigheid het geheele tooneel zou 
veranderen. Daarom zegt gij bij uzelven: »Deze is de erf
genaam; komt, laat ons hem dooden, opdat de erfenis 
onze worde." Gij zegt: Maar ik heb mijne handen niet 
tegen Gods Zoon opgeheven om Hem te kruisigen. Dat is 
waar, maar gij hebt Hem uit uw hart verjaagd. De dag 
die nadert, zal meer dan een te voren alles, waartoe de 
menschen in staat zijn, in het licht stellen; hij zal hen allen 
in een gemeenschappelijke poging vereenigd vinden om de 
wereld zonder God in goeden gang te houden. Is het der 
wereld ooit voorspoediger gegaan dan thans? vragen de men
schen. Is er ooit onder de volken zooveel eenheid geweest, 
en hebben zij ooit grooter overvloed van hulpmiddelen van 
allerlei aard ten toon gespreid? Van alle kanten roept 
men: «Vrede, vrede!" en men zoekt den vrede door de 
kracht en den arbeid van den eigen wil, zonder God; men 
zoekt den vooruitgang der wijsbegeerte, der staatkunde, 
des handels, en van het algemeen welzijn dezer wereld; 
en tegelijkertijd is het hart van den mensch beangst, als 
he£ de gevolgen van dezen vooruitgang van zijn eigen 
wil inziet. Het geroep van 9 vrede" vermengt zich met 
een benauwdheid, die maakt, dat »den menschen het 
hart bezwijkt van vrees, in verwachting der dingen die 
het aardrijk zullen overkomen." (Luk. 21 : 26.) De te
genstrijdigheid, die zich in deze woorden schijnt te be
vinden , bestaat slechts in schijn; want wie van hen, die 
zich overgeven aan handel, kunsten en wetenschappen, 
zou voor een tijdperk van slechts drie jaren, of zelfs voor 
nog korteren tijd willen instaan voor het lot van welk 
volk ook? De mensch schrikt, als hij de uitwerking van 
den eigen wil in zijns gelijken gadeslaat, alhoewel hij-zelf 
zijnen eigen wil wenscht te doen; — doch de christen heeft 
geleerd, dat de verwerping van Christus den toestand, 
der wereld voor God heeft beslist. 

Nu de wereld Christus verworpen heeft, is het met 
haar en met den mensch, zooals deze van zichzelven is, 
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gedaan; want de mensen heeft zich niet alleen uit het 
paradijs doen verjagen, maar hij is de moordenaar gewor
den van den Zoon Gods, toen deze in de wereld gekomen 
is. Doch dan treedt de g e n a d e op; en de christen ver
laat de wereld, om in den verworpen Zoon Gods het leven 
te vinden, dat men alleen in Hem kan hebben: »Dit 
is het getuigenis Gods, dat God ons het eeuwige leven 
gegeven heeft; en dit leven is in zijnen Zoon." Te 
midden van al het getier en de onrust dezer wereld, heeft 
de ziel, die naar vrede smachtte, Christus doorstoken ge
zien, en zij heeft in Hem, hetgeen reinigt en verzoent, 
gevonden. 

Dit zijn geen bespiegelingen, dit is niet slechts een leer
stuk, maar werkelijkheid; want zoodra mijn geweten wak
ker wordt, erken ik, dat ik, wat mijne natuur betreft, 
Van God gescheiden ben, dat de gedachten mijns vleesches 
vijandschap zijn tegen God, en dat het niet alleen de we
reld was, die Gods Zoon kruisigde, maar dat mijne zonden 
Hem doorstoken hebben Dit is dus een geheel persoonlijke 
zaak, dit is de weg, die de ziel tot de zaligheid leidt. 
A.ls ik werkelijk geloof, wat het Woord Gods ten opzichte 
van het kwaad, dat in mij woont, verklaart, zal de vraag: 
wat moet ik doen? dadelijk in mijne verontruste ziel op
komen. Alles wat mij tot een zedelijk mensch maakt, 
zegt mij, dat ik in dezen toestand niet voor God kan 
bestaan; maar door een doorstoken Christus verkrijg ik 
d r i e g e t u i g e n , die verklaren, dat ik in betrekking met 
God treden en omgang met Hem hebben kan. De schul-
digste daad jegens God, waartoe de mensch in zijne on
beschaamdheid in staat was, heeft datgeen doen vloeien, 
wat de zonde wegneemt, te weten het bloed en het water, 
springende uit de doorstoken zijde van Jezus. Veronder
steld , dat ik eerst gisteren de speer tegen den Zoon Gods 
heb opgeheven, dan heeft de daad zelve, die mijne vij
andschap openbaart, ook datgeen doen yloeien wat haar 
uitwischt. En dan alleen, wanneer ik het water en het 
bloed, die de zonde wegnemen, heb zien springen uit de 
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doorstoken zijde van Jezus, slechts dan kan ik de zonde 
op hare juiste waarde schatten. Maar om hiertoe te ko
men moet ik tot het bewustzijn gebracht worden, dat ik 
in den geest aan den voet van het kruis was, dat ik 
vijandschap was tegen God, dat ik de hand tegen den 
Zoon Gods heb opgeheven, en dat mijne zonden Hem door
stoken hebben. — Is het niet in dien zin, dat God aan 
de Joden verwijt, dat zij den erfgenaam gedood hebben? 
Want degenen tot welken Petrus (Hand. 2.) zegt: «Gij 
hebt Hem genomen, en door de handen der onrechtvaar-
digen aan het kruis gehecht en gedood," hadden zelven 
hunne handen niet aan den Vorst des levens geslagen; 
maar hunne harten hadden in zijnen dood toegestemd. Zij 
hadden de speer evenmin tegen Hem ^opgeheven als gij 
of ik; maar zij hadden, in denzelfden geest, aan Jezus 
een plaats in hunne harten geweigerd. — En handelt God 
niet op dezelfde wijze met de wereld? — Evenals Hij aan 
Kaïn vraagde: «waar is Habel, uw broeder?" zoo zegt 
Hij nu tot de wereld: »wat hebt gij met mijnen Zoon 
gedaan?" — en het eenige antwoord, dat de wereld kan 
geven, is: »wij hebben Hem gedood!" 

Van het oogenblik af dat de Joden hunnen Messias 
verworpen hebben, hebben zij alle recht op de beloften 
verloren; elke hoop op behoud, in één woord, alles heeft 
voor hen, als volk, opgehouden; en willen zij nu gezegend 
worden, dan moeten zij als zondaren tot God naderen; 
hunne zonde moet door het bloed, dat uit de doorstoken 
zijde van hunnen Messias gevloeid heeft, worden wegge
nomen. — Als de mensch alle recht verloren heeft, dan geeft 
God het eeuwige leven. God wil niet, dat de mensch zijne 
oogen op zichzelven vestige, tenzij hij noodig hebbe om 
tot het bewustzijn van zijnen zondigen toestand gebracht 
te worden; maar anders plaatst God Christus voor het 
hart van den mensch. Heb ik gezien, dat mijne zonden 
Christus aan het kruis geklonken hebben? Welnu, het 
bloed heeft de zonde weggenomen, het bloed heeft de 
zonde van hem, die de speer tegen Jezus ophief en Hem 
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doorstak, weggenomen. Wij zijn niets dan zonde, maar 
Christus is zonde voor ons gemaakt; en het bloed wordt 
door een gestorven Christus voor ons een getuigenis, dat 
onze zonden zijn uitgewischt; want het bloed getuigt van 
de volkomen verzoening der zonde. Christus heeft de zonde 
te niet gedaan door zijns zelfs offerande. (Hebr. 9 : 26.) 
Als wij letten op het deel, dat de mensch in deze offer
ande genomen heeft, dan zouden wij ongetwijfeld een ge
heel ander getuigenis vinden, maar God richt onze blikken 
óp het doel, waartoe Christus in de wereld gekomen is, 
en op hetgeen Hij er volbracht heeft. 

Het Woord Gods spreekt echter niet alleen van bloed, 
maar ook van water. — Het bloed verzoent, het water rei
nigt; gelijk geschreven staat: «opdat Hij haar heiligen 
zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door 
het woord." (Efez. 5 : 26.) Ik herhaal: het bloed verzoent, 
het water reinigt. Het water legt getuigenis af van de
zelfde levendmakende kracht als de Geest. »Zoo iemand 
niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het ko
ninkrijk Gods niet ingaan." (Joh. 3 : 5.) De Geest Gods 
is de bron des levens en de kracht des Woords, en Hij maakt 
levend. Het Woord Gods is het werktuig, waarvan de Hei
lige Geest zich bedient; het is »het onvergankelijk zaad;" 
ook is het •>een oordeeler der gedachten en der overleggin
gen des harten," en door hetzelve deelt God ons zijne gedach
ten mede. Het is uit de doorstoken zijde van Christus, 
dat het water en het bloed, deze getuigenissen van God, 
zijn gevloeid, aldus het doodvonnis uitsprekende over 
's menschen natuur en over alles, wat deze kan voortbren
gen; want het kruis brengt geen wijziging in deze natuur, 
maar het houdt al wat buiten Christus is voor dood, de
wijl er lusten, gedachten noch begeerten naar de we
reld bestaan, waarover Christus het doodvonnis niet 
heeft uitgesproken; en op deze wijze vormen zich nieuwe 
genegenheden in ons, »die der zonde dood zijn, maar 
Gode levende" door het leven, dat in zijnen Zoon is. 
Het ware karakter dezer reinigmaking bestaat in het dood-
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vonnis, dat zij uitspreekt over alles wat niet voortvloeit 
uit deze. bron des levens — den doorstoken Christus. Het 
water reinigt, maar deze reinigmaking wordt bewerkstel
ligd door een gestorven Christus. Christus was in zijnen 
geheelen levensloop het voorbeeld van hetgeen de mensch 
moest zijn, maar wij kunnen daarin slechts deelen door 
de reinigmaking van zijnen dood. 

Doch wij hebben niet alleen het getuigenis van het 
bloed dat verzoent, en van het water dat reinigt, volgens 
hetwelk wij der zonde dood zijn; maar Jezus heeft voor 
ons den Geest verworven, de tegenwoordigheid van den 
Heiligen Geest als- de kracht des Woords. — Misschien 
zal iemand zeggen: »Ik vind niet, dat ik inderdaad der 
zonde dood ben." Maar gij haat de zonde, hetwelk een 
bewijs is, dat gij der zonde gestorven zijt. Zegt het Woord 
niet: » want dat Christus gestorven is, dat is Hij der zonde 
eepmaal gestorven . . . . ; alzoo ook gijlieden, houdt het 
daarvoor, dat gij der zonde dood zijt?" (Rom. 6 ; 10, 11.) 
God behandelt ons steeds overeenkomstig hetgeen Hij ons 
gegeven heeft, en bejegent ons, alsof wij dit ten volle ver
wezenlijkt hadden. Zoo zegt Jezus tot zijne discipelen: » En 
waar ik heenga, weet gij, en den weg weet gij" (Joh. 14 : 4); 
omdat zij Hem kenden, die de weg is om tot den Vader 
te gaan; doch Thomas kon in oprechtheid daarop ant
woorden: «Heer! wij weten niet, waar gij heengaat, en 
hoe kunnen wij den weg weten?" omdat noch hij, noch 
de andere discipelen ooit verwezenlijkt hadden, wat de 
Heer hun gezegd had. — Zoodra ik in Jezus geloof, word 
ik geroepen om mijzelven als dood te beschouwen — niet 
om te sterven. God wil, dat ik mijne leden dood die op 
de aarde zijn (Kol. 3 : 5 . ) , maar Hij zegt mij niet te ster
ven. Iemand die onder de wet is, zal alle pogingen in 
bef werk stellen om te sterven, zonder ooit daartoe te 
kunnen geraken; een christen is dood, en zijn leven is 
met Christus in God verborgen; hij doodt zijne leden, die 
op de aarde zijn, omdat hij leeft in de kraqht van het 
leve,n, dat hij in den Zoon Gods bezit. 
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In den tekst uit den brief aan de Kolossensen, zoo
even door mij aangehaald, spreekt de Schrift niet van ons, 
alsof ons leven hier op aarde is , want dit leven is 
Herhoven met Christus in God verborgen; — maar 
zij beschouwt ons als gestorven, en als hebbende onze 
leden, die op de aarde zijn, te dooden. God zegt ons 
nooit, dat wij onszelven moeten dooden, maar het ge
loof ontvangt het getuigenis Gods als waar,- daarom zeg 
ik: »ik ben dood;'' en omdat ik dood ben, heb ik mijne 
leden te dooden. Ik zoek niet te sterven, want ik weet, 
waar de kracht zich bevindt, maar ik houd mijzelven 
voor dood. — Wat het dagelijksche leven betreft, bestaat 
er een moeielijkheid ten opzichte van het water: hoe kan 
ik zeggen, dat ik afgewasschen ben, terwijl ik zie, dat 
ik bezoedeld ben? — Desniettemin kan ik zeggen, dat ik 
met Christus gestorven ben, want nooit zal het mij geluk
ken mijzelven te doen sterven. Van het oogenblik af, dat 
ik in Christus geloofd heb, behoort alles, wat Hij vol-
braeht heeft, mij toe, en God rekent het mij toe. Het 
kan zijn, dat ik het niet verwezenlijkt heb, doch de schat 
is in mijn bezit. 

Misschien zal men zeggen: ik geloof in de geheele 
waarde en in de algenoegzame kracht van Christus werk, 
maar ik kan mij die niet toerekenen. Maar wie vraagt u 
zulks? — God is het, die ze toerekent, en als gij in de 
waarde en algenoegzaamheid van dit werk gelooft, heeft 
Hij u die toegerekend. Zoodra wij in Christus gelooven, 
bezitten wij den Heiligen Geest, die getuigenis geeft. "Hij 
zal het uit het mijne nemen, en zal het u verkondigen". 
(Joh. 16 : 14.) Evenals de Zoon in de wereld gekomen is 
om den wil te doen van Hem, door Wien Hij gezonden was, 
en vervolgens weder ten hemel is gevaren, zoo is ook de 
Heilige Geest, na de hemelvaart van den Zoon, als god
delijk persoon hier op aarde nedergedaald. Er wordt van 
Hem gesproken als zijnde nu op de aarde, en zijne tegen
woordigheid geeft aan Gods Gemeente haar waar en bij
zonder karakter-
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De Geest der waarheid, op aarde nedergedaald, is de 
derde getuige. Zoodra ik geloof, word ik met den Heili
gen Geest der belofte verzegeld, en alles, wat ik als chris
ten kan voortbrengen, is het gevolg van het feit, dat ik 
met dien Geest verzegeld ben. De verlossing geheel vol
bracht zijnde, daalt de Heilige Geest op aarde neder, zoo
dat de Gemeente hier op aarde geplaatst is tusschen de 
volbrachte verlossing en de toekomstige heerlijkheid. — De 
kennis van het feit, dat ik met Christus gestorven ben, 
geeft mij een rein hart, daar ik-zelf het vleesch, der zonde, 
der wereld en der wet gestorven ben. Door het bloed 
verkrijg ik een volmaakten vrede en een goed geweten; 
en dan komt de Heilige Geest van Godswege in mij wo
nen, en zoo heeft mijn vrede het getuigenis van God zel-
ven. Het geheele tooneel, in welks midden ik leefde, is 
voorbijgegaan; de geheele menschelijke natuur heeft voor 
mij een einde genomen; al mijne zonden zijn verdwenen, 
zijn afgewasschen door het bloed; voortaan ben ik der 
zonde dood en Gode levende. Het kruis, de wonden van 
Christus, zijn de deur waardoor ik ben ingegaan, en de 
tegenwoordigheid van den Heiligen Geest is de kracht, 
door welke ik van de vruchten der verlossing geniet. 

Er zijn er drie, zooals wij gezien hebben, die getuigen, 
»de Geest, het water en het bloed," en deze drie leggen 
één zelfde getuigenis af; zooals er staat: »En deze drie 
zijn tot één." Het hart van den mensch zoekt altijd een 
getuigenis Gods betreffende zichzelven, maar God getuigt 
niet van ons, maar van zijnen Zoon. Als Hij van ons moest 
getuigen, dan zou dit onze zonde en het ongeloof onzer 
harten betreffen; maar, neen! God getuigt van zijnen 
Zoon, en wat deze voor zondaars is. En het geloof in dit 
getuigenis geeft vrede. Als ik voor God een standpunt 
zoek in te nemen, hetwelk op mijne heiligheid gegrond is, 
dan is dit eigen-gerechtigheid, en dan kan ik van God 
geen getuigenis verwachten dat gunstig voor mij is; maar 
als mijne ziel zich voor God plaatst, steunende op het ge
tuigenis , dat God van zijnen Zoon aflegt, dan heb ik het 
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getuigenis in mijzelven; als ik dit getuigenis geloof, dan 
bezit ik in mijn hart het voorwerp waarvan God getuigt. 
Dit was het wat Paulus, toen hij voor Agrippa stond, 
deed zeggen: »Ik wenschte wel van God, dat, èn bijna èn 
geheellijk, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden 
hooren, zoodanigen wierden gelijk als ik ben, uitgenomen 
deze banden." (Hand. 26 : 29.) Paulus was zoo geheel 
doordrongen van het gevoel, dat de Christus, die in hem 
was, dezelfde was als die in den hemel is, en hij gevoelde 
zich zóó gelukkig in deze zekerheid, dat hij wenschte, 
dat allen, die hem hoorden, zoodanigen wierden als hij, 
uitgenomen zijne banden, opdat zij Christus als een sprin
gende fontein in zich mochten hebben. Dit maakt dan ook 
den hemel tot een hemel voor den christen. Hij vindt in 
den hemel denzelfden Christus, dien hij in zijn hart be
zit; en al de spitsvondigheden van het ongeloof kunnen 
hem niet in de war brengen. Al de redeneeringen der 
ongeloovigen zijn machteloos tot omverwerping mijner ze
kerheid, als ik in Christus gelukkig ben; en indien er 
iemand tot mij kwam om mij te bewijzen, dat er geen 
Christus is , zal ik hem gewis niet gelooven, wanneer ik 
in Christus gelukkig ben. Ik heb geen betoogen of be
wijzen noodig; het geluk mijner ziel en de kracht mijner 
genegenheid voor Christus zullen een zeker getuigenis voor 
mij zijn. Dikwijls heb ik ondervonden, hoeveel indruk het 
maakte op menschen van den meest verschillenden inborst, 
als ik hun verklaarde, dat ik volkomen gelukkig was in 
Christus, en verzekerd was van in den hemel te komen. — 
Gij zijt wel gelukkig, antwoordde men mij, en wij zouden 
wenschen hetzelfde te kunnen zeggen! — Nu is mijn geluk 
wel geen bewijs voor een ongeloovige, maar dit geluk 
spreekt toch tot het hart van den mensch, omdat er in 
dat hart een verlangen naar geluk bestaat, dat alleen door 
het bezit van Christus kan voldaan worden. 

Wie zal, zonder Christus, het raadsel dezer wereld van 
ellende verklaren! Kom in de straten en buurten onzer 
steden, en aanschouw de ellende en het verval van den 
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mensch, zelfs in de meest beschaafde streken, dan kunt 
gij zien, wat de zonde voortbrengt. En als gij mij nu zegt, 
dat al deze zonden en dit verval den Zoon Gods in de 
wereld deden komen tot wegneming der zonde, dan be
grijp ik u. God geeft het eeuwige leven; geen tijdelijk le
ven, of een leven, dat wij door de zonde zooals Adam 
kunnen verliezen; maar het eeuwige leven — een leven, dat 
zoowel boven de zonde verheven als buiten het bereik der 
zonde is; want dit leven is »in zijnen Zoon," en dus zoo 
dicht bij God als met mogelijkheid zijn kan. »Dit leven is 
in zijnen Zoon", die van alle eeuwigheid het voorwerp 
was, waarin de Vader zijne vreugde vond, en die, toen 
Hij hier op aarde was, het getuigenis ontving: «Gij zijt 
mijn geliefde Zoon, in u heb Ik mijn welbehagen." 
(Luk. 3 : 22; 9 : 35.) 

God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven 
is in zijnen Zoon; en God heeft ons, het eeuwige leven 
gevende, ook een natuur gegeven, die in staat is om eeu
wig van Hem te genieten. Wij zijn in betrekking en in 
gemeenschap met God gebracht, en wij genieten van God 
op een wijze, die de engelen niet kennen, alhoewel zij van 
nature heilig en heerlijk zijn. »Wij zijn nabij geworden," 
ten einde »de liefde van Christus, die alle kennis te boven 
gaat, te kennen, opdat wij vervuld worden tot al de vol
heid Gods." (Efez, 3 : 19.) 

Welk een heerlijke toestand, waarin God ons geplaatst 
heeft! O , mogen wij slechts gereinigd worden, ik spreek 
niet van grove zonden, maar van de ijdelheid en werelds
gezindheid , waarvan onze harten zoo vol zijn, om van de 
volle zegening onzer gemeenschap met God te genieten! 
Hij heeft den toorn Gods voor onze zonden gedragen, 
opdat de beker van geluk ons mocht toegereikt worden. 
Wat God verlangt, is , dat wij eenvoudig van hart zijn. 
Iemand moge over vele dingen kunnen spreken, maar al 
zijne kennis zal hem, zonder Christus, niets baten; doch 
als wij Christus in ons hebben, zal de Satan ons nooit 
kunnen aantasten; want als die nadert, dan bevindt hij 
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zich tegenover Christus, die hem overwonnen heeft; en 
»Hij die in u is, is meerder, dan die in de wereld is." 
(1 Joh. 4 : 4.) Het is een heerlijke gedachte, dat elk ge-
loovige, al is hij ook eerst heden uit God geboren, in 
Christus hetzelfde bezit als de verstgevorderde christen; 
en zoo er iemand mocht zijn die denkt, dat hij een te 
groot zondaar is , om deel aan deze dingen te hebben, 
zoo zegt God hem, dat het bloed zijne zonden heeft weg
genomen, en het voor altijd dit vraagstuk beslist heeft. 

Mogen wij daarom, geliefde broeders! het getuigenis van 
God recht leeren verstaan en geloovig aannemen, om dan 
in de kracht der heiligheid te wandelen en Hem te ver
heerlijken, die ons zoo onuitsprekelijk heeft liefgehad! 

Levend geloof. 
In Luk. 8 : 42—48 vinden wij een treffend bewijs van 

levend geloof in den Heer. De schare verdrong Jezus; 
doch er ging geen hemelsche kracht van Hem op haar 
uit. Bij de nieuwsgierige menigte was geen levend geloof. 
Doch op hetzelfde oogenblik, dat de vinger des geloofs 
den zoom van zijn kleed aanraakte, zeide Jezus: «Iemand 
heeft mij aangeraakt; want ik heb bekend, dat kracht van 
mij uitgegaan is." »De vrouw nu, ziende, dat zij niet ver
borgen was, kwam bevende, en voor Hem nedervallende, 
verklaarde Hem voor al het volk, om wat oorzaak zij Hem 
aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was. En Hij 
zeide tot haar: Dochter! wees welgemoed, uw geloof'heeft 
u behouden; ga heen in vrede.1' — Dit is de genadige en 
liefderijke weg van den Heer met ieder zondaar, die tot 
Hem komt. De Heer komt oogenblikkelijk en volkomen 
al hunne behoeften tegemoet. Die vrouw kwam langs den 
rechten weg, langs den weg des geloofs. Zij geloofde, dat 
hare ziekte ongeneeslijk was, behalve voor Jezus. Zij had 
veel geleden van vele medicijnmeesters, en had al haren 
leeftocht besteed om beter te worden, zonder ergens hulp 
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te vinden. Welk een juist beeld van den treurigen toestand 
des zondaars! Zij kwam alzoo tot Jezus met het diepe ge
voel van haren nood, van haren hopeloozen toestand en 
van de ongenoegzaamheid aller menschelijke hulp. Alle ge
neesmiddelen waren zonder uitwerking gebleven; iedere 
bron was opgedroogd, behalve de eeuwig-vloeiende bron 
der verlossende liefde. En met hare ongeneeslijke kwaal 
kwam zij in het geloof tot Jezus. Want zij zeide: «Indien 
ik maar zijne kleederen mag aanraken, ik zal gezond wor
den." Welk een heerlijk geloof! En zij werd niet teleur
gesteld. Maar wie is er ook ooit teleurgesteld geworden, 
die in het geloof tot Jezus kwam? Niemand! »Die tot mij 
komt, zal ik geenszins uitwerpen." (Joh. 6 : 37.) 

En nu, lieve lezer! sta een oogenblik stil bij de onein
dige genade, welke die arme, ongelukkige vrouw ten deel 
viel. De Heer noemt haar «dochter;" Hij wil daarmee 
zeggen: Wij zijn nu innig verbonden — wij zijn aan elkaar 
verwand; wij zijn van ééne familie, hebben éénen Vader, 
ééne hoop en één tehuis. »Want en hij, die heiligt, en zij, 
die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak 
Hij zich niet schaamt hen broeders te noemen." »Wie zal 
ons scheiden van de liefde van Christus?" (Hebr. 2 : 11; 
Eom. 8 : 35.) 

Daarop zegt de Heer tot haar: »Wees welgemoed!" 
Ontvang, geniet alle vertroosting, die het gevolg daarvan 
is, dat gij naar het lichaam genezen zijt en een kind Gods 
geworden zijt door het geloof in Christus Jezus. Welk een 
rijke vertroosting behelzen deze woorden van Jezus! Welk 
een diepe bron van nimmer eindigende zaligheid! 

»Uw geloof heeft u behouden," voegt de Heer er bij. 
Het geloof brengt de ziel tot Jezus, den waren medicijn
meester. Hij alleen heeft den balsem van Gilead; Hij alleen 
kan de gezondheid van de dochters zijns volks vernieu
wen. (Jer. 8 : 23.) Doch welk een genade van den Heer 
om tot haar te zeggen: »Uw geloof heeft u behouden," 
terwijl Hij toch alles had gedaan. Er ligt evenwel een 
diepe praktische waarheid in deze woorden opgesloten. De 
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genezende kracht was in Hem; maar het geloof was de 
goddelijke weg, langs welken de vrouw in het bezit van 
die kracht kwam. De onnaspeurlijke rijkdommen van Chris
tus zijn voor het geloof geopend; de bron der genezende 
kracht in den Heer wordt door de aanraking des geloofs 
ontsloten; het geloof schuift den grendel weg van de schat-
kameren Gods. Christus heeft het gansche werk volbracht. 
Het groote werk der verzoening en verlossing door zijn 
bloed is voor altijd op het kruis volbracht. De mensch is 
evenwel niet eer behouden, voordat hij in Christus gelooft. 
Daarom is de groote leer der geheele Schrift, dat wij 
«ge rech tvaa rd igd zijn ui t het geloof." «Dezen geven 
getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijnen 
naam." (Hand. 10 : 43.) Het geloof ontvangt Christus en 
verbindt de ziel met Hem, die de bron aller zegeningen 
is. Die arme vrouw werd telkens slimmer, totdat zij tot 
Jezus kwam. En zoo gaat het met iederen zoon en met 
iedere dochter Adarns. Er is geen geestelijk leven, geen 
gezondheid, geen zegen behalve in Jezus. De ziel, die 
niet met Hem in gemeenschap is, moet sterven. Die vrouw 
was waarlijk den dood nabij, toen zij de hand des geloofs 
uitstrekte. De band, die den zondaar met Jezus verbindt, 
is het geloof. Vergeving van zonden, rechtvaardigmaking, 
verlossing ontvangen wij op hetzelfde oogenblik, dat wij 
in zijne tegenwoordigheid kunnen uitroepen: » H e e r , ik 
geloof." (Joh. 9 : 35—38.) 

De Heer eindigt met de woorden: »Ga heen in vrede." 
Alles is nu voor altijd in orde. «Gerechtvaardigd uit het 
geloof, hebben wij vrede bij God door onzen Heere Jezus 
Christus." — De bron harer ziekte was opgedroogd; en zij 
had een vasten grond voor haren vrede in de heerlijke 
woorden van Jezus. Er was niets meer noodig dan de 
eigen woorden van Jezus om haar volkomen gelukkig 
te maken. »Dochter! wees welgemoed; uw geloof heeft 
u behouden, ga heen in vrede." Welk een volheid, 
welk een diepte en welk een zekerheid ligt er in deze 
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woorden opgesloten! Mochten wij allen even eenvoudig; 
als die vrouw met alle dingen tot Jezus de toevlucht 
nemen, en ons verblijden in de volheid zijner oneindige 
genade! 

Een woord over onderling-e gemeenschap. 
Wanneer een broeder iets in zijn natuurlijk karakter 

heeft, dat mij niet bevalt, dan is het zeker heel gemak
kelijk, zich van hem af te maken; maar zou het goed, 
zou het den Heere welbehagelijk zijn ? Voorzeker niet; want 
door hem te verstooten, verbreekt men de eenheid. Door 
hem te dragen en te vermanen, volbrengt men het gebod 
des Heeren: »u benaarstigende te behouden de eenigheid 
des Geestes door den band des vredes." (Efez. 4 : 3.) De 
lastige broederen te dragen is ook een lijden, waaraan 
wij ons moeten onderwerpen. 

Een verzoek uit St. Petersburg-. 
Op vriendelijk verzoek van een broeder deelen wij onzen lezers mede, 

dat zich in St. Petersburg iederen zondag morgen twee geloovigen (man 
en vrouw) in hunne woning, Galeerenstrasse, wijk 9, no. 3 , tot de bre
king des broods vereenigen, waarbij alle christenen, die in genoemde 
stad wonen of haar bezoeken, en die den naam onzes Heeren Jezus 
Christus uit een rein hart aanroepen, hartelijk welkom zullen zijn. Zij, 
die naar St. Petersburg reizen, en werkjes voor geloovigen en ongeloovi-
gen, door broeders in de duitsche, fransche, engelsche of hollandsche 
taal geschreven, medebrengen (de verzending per post is, zooals bekend 
is, verboden) kunnen van den warmsten dank verzekerd zijn. 

Allen broeders wordt vriendelijk verzocht, zoowel in het bijzonder 
als in hunne vergaderingen, den zegen des Heeren af te smeeken voor 
de kleine vergadering van geloovigen in St. Petersburg, en alle chris
tenen, die in het uitgestrekte russische rijk verstrooid zijn, in hunne 
gebeden te gedenken. 
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Alles in Christus. 

Gij zijt in Hem volmaakt. (Kol. 2 : 10.) 

Tegenover de neiging van vele zielen om den vrede 
des harten afhankelijk te maken van iets, dat zij in zich 
gevoelen, en bij de ervaring van de onbestendigheid en 
ongenoegzaamheid van zulk een vrede, is het van onbe
rekenbaar belang, den waren en duurzamen grond te 
kennen, op welken alleen een vaste en onwankelbare vrede 
kan rusten. Waar anders dan in het volbrachte werk van 
Chi'istus zou het hart dezen grond kunnen vinden? Dat 
werk is de ware en onbewegelijke grond, dien God zelf 
heeft gelegd — de rots, die de stormen trotseert, de slag
regens en de waterstroomen wederstaat. (Matth. 7 : 25.) 
Het is de eenige grond, waarop wij God steeds kunnen 
naderen met een goed geweten en een gerust hart. Elke 
andere grond, hoe schoon die ook schijnen moge, is be-
driegelijk en ijdel. Het Woord Gods en de dagelijksche 
ervaring van ieder geloovige geven hiervan de onweder-
legbaarste bewijzen. 

En toch bestaat, helaas! bij vele zielen de geneigdheid, 
om den grond van hunnen vrede liever te zoeken in de 
bedriegelijke ervaringen hunner eigene harten — in hun 
berouw, in hunne gebeden en tranen, in hunne gevoelens 
en voornemens, in hunne kennis en goede werken — dan 
in Christus en in Hem alleen. En wat is het gevolg 
hiervan? De vrede kan niet waar en duurzaam zijn, maar 
is slechts schijnbaar en onderworpen aan gedurige ver
andering en menigvuldige storing. Hoe zou er ook iets 
van den mensch in staat kunnen zijn »het geweten te 
heiligen", of te bewerken »> geen geweten meer van zonden" 
te hebben? (Hebr. 9 : 9 ; 10 : 2.) Dit kan alleen het werk 
van Christus doen, omdat het goddelijk en volmaakt is; 
en indien de ziel door het geloof in dat werk haar rust
punt gevonden heeft, dan is de vrede voor altijd zeker, 
het geweten gereinigd en het hart met zalige rust vervuld 
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in het bewustzijn, dat de goddelijke gerechtigheid ten op
zichte van onze zonden volkomen bevredigd is. 

Deze heerlijke waarheid moet er ons toe brengen om 
eiken menschelijken grond te verlaten, eiken vleeschelij-
ken steun te verwerpen en ons vertrouwen alleen te stellen 
op het volbrachte werk van Christus. Hoe dieper wij in 
deze waarheid indringen, des te meer zullen wij de inbeel
dingen onzer eigengerechtige harten bestrijden, des te 
ondubbelzinniger zullen wij Gode de eer geven, die Hem 
alleen toekomt. Waar vinden wij een duidelijker openba
ring, wie de mensch en wie God is, dan op het kruis 
van Christus? Van het kruis schijnen den armen, verloren 
zondaar de stralen der goddelijke liefde, genade en gerech
tigheid in heerlijken glans tegen; j a , daar ontmoet de ver
moeide en belaste alles, wat hem noodig is om voor altijd 
met een gelukkig hart in de heilige tegenwoordigheid Gods 
zijne plaats te durven innemen. 

Het zal daarom voor onze lezers van belang zijn, als 
wij deze heerlijke waarheid nader beschouwen. Moge het 
zijn onder de leiding des Heiligen Geestes, die ons alleen 
in de waarheid kan leiden. 

I. 

In de eerste plaats wenschte ik eenige oogenblikken 
stil te staan bij den t o e s t a n d v a n d e n n a t u u r l i j k e n 
m e n s c h . Een helder inzicht hieromtrent te hebben, of 
met andere woorden het oordeel Gods hierover te kennen, 
is van het uiterste gewicht. Het is hier niet de vraag, 
wat de mensch van zichzelven denkt en oordeelt, maar 
hoe God hem beschouwt en beoordeelt. Het oordeel Gods 
is alleen onfeilbaar. De mensch oordeelt naar hetgeen voor 
oogen is, naar den uiterlijken schijn; maar God is een 
«oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten; 
en er. is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle 
dingen zijn naakt en geopend voor de oogen desgenen, 
met welken wij te doen hebben." (Hebr. 4 : 12, 13.) Het 
menschelijk oordeel onderscheidt zedelijke en onzedelijke, 
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trouwe en gewetenlooze, goede en hardvochtige, godsdien
stige en goddelooze menschen; en dit onderscheid is naar 
den maatstaf der rnenschelijke gerechtigheid en met betrek
king tot het leven op deze aarde werkelijk aanwezig. Wie 
zou het bestaan willen ontkennen van loffelijke en bemin-
nenswaardige hoedanigheden onder de menschen? Maar 
welke waarde hebben alle menschelijke -voortreffelijkheden 
en dengden voor God met betrekking tot de hemelsche 
heerlijkheid? Niet de minste Het oordeel Gods is in dit 
opzicht beslist; want wij lezen: «Er is g e e n o n d e r 
s c h e i d , w a n t zij h e b b e n a l l e n g e z o n d i g d en 
d e r v e n de h e e r l i j k h e i d G o d s . " (Eom. 3 : 2 3 ) En 
wederom. « A l l e n zijn zij afgeweken, te z a m e n zijn zij 
onnut geworden; er is n i e m a n d , die goed doet, er is 
ook niet tot één toe," (Eom. 3 : 12.) In de oogen der 
menschen was Saulus een «ijveraar Gods;" (Hand. 22 : 3.) 
naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, onberispelijk; 
maar in de oogen Gods was hij een »Godslasteraar, 
een vervolger en een verdrukker." (1 Tim. 1 : 13.) Voor 
God is de mensch een onwaardig schepsel. Hij moge zijn 
weg bewandelen in zorgelooze lichtzinnigheid of in koude 
onverschilligheid, in somber zelfvertrouwen of in hoog
moedige eigengerechtigheid , hij is en blijft een zondaar 

En toch, hoe moeielijk is het voor het natuurlijk hart 
dit te erkennen ! J a , zonder het licht van Boven is dit 
onmogelijk. Nooit zal de eigengerechtige mensch toestem
men, dat al zijne werken hem voor eeuwig den hemel 
sluiten en de poorten der hel openen. Al heeft God ook 
gezegd: »het gedichtsel van 's menschen hart is boos van 
zijne jeugd aan," (Gen. 8 : 21.) toch gaat de mensch voort 
zich te beroemen op ingebeelde goede werken. Tot zijne 
rechtvaardiging telt hij zonden en misdaden op, aan welke 
hij zich niet schuldig heeft gemaakt. Hij is geen moorde
naar, geen echtbreker, geen dief, geen lasteraar, en hij 
gelooft daarom reeds aanspraak te hebben op den hemel. 
Welk een verblinding en zelfbedrog! Niettegenstaande alle 
aanmatigingen van het ijdele hart behandelt God den 
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mensch eenvoudig als zondaar, als vijand Gods, als een 
goddelooze, (Rom. 5 : 6—10.) als een leugenaar, (Ps. 
116: 11.) als dood door de zonden en misdaden, als een kind 
des toorns, (Efez. 2 : 1—3.) als een verlorene; (Rom. 2 :12.) 
en in dezen toestand zal hij, nadat de tijd der genade is ge
ëindigd, voor den rechterstoel van Christus worden gesteld 
en geoordeeld. (Math. 12:36; Rom. 4:12.) Het is den men-
schen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. (Hebr. 
9:27.) En indien de wet de eenige maatstaf van Gods eischen 
was, dan zou reeds «alle mond gestopt worden, en de ge-
heele wereld voor God verdoemelijk zijn. (Rom 3 : 19.) 

Het kan daarom niet genoeg worden aangetoond, dat ieder 
mensen van natuur — Jood, Heiden of Christen — door God 
als zondaar wordt beschouwd, en daarom schuldig en verlo
ren is. De Joden, hoewel onder de wet en God kennende, 
hebben zich in hunne geheele geschiedenis als een ondank
baar, trotsch en halstarrig volk gedragen. Van den hopeloo-
zen toestand der Heidenen, die zonder wet, zonder kennis van 
God en van Christus zijn, vinden wij in Rom. 1 : 18—23 een 
juiste beschrijving; en op gelijke wijze wordt ons in 2 Tim. 
3 : 1—5 de toestand geschetst van hen, die levende in den 
»welaangenamen tijd" der genade onder den naam van Chris
tenen »een gedaante van godzaligheid hebben, maar die 
de kracht derzelve verloochend hebben." In één woord — 
allen, zonder onderscheid, zijn schuldig; allen zijn verloren. 

Dit is het eenvoudige en besliste oordeel van Gods 
Woord — een zeer vernederend, maar — omdat het «on
mogelijk is dat God liege" — een volkomen waar oordeel. 
Doch de mensch behoeft de goddelijke genade om zich 
onder zulk een onherroepelijk getuigenis te buigen. Zoo
lang hij zichzelven en zijn leven beoordeelt naar het licht 
zijner eigen kennis, onderscheidt hij in zich goed en 
kwaad; en terwijl hij zich op het eene beroemt en 
het andere tracht af te leggen, gelooft hij een goeden 
weg te hebben gevonden om den hemel binnen te gaan. 
Hoe spoedig echter verdwijnen de duistere nevelen zijner 
ijdele misleiding, als het licht van Gods gerechtigheid in 
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zijne ziel dringt, en al zijne werken en gedachten in hunne 
ware gedaante voorstelt. Dan ziet hij, hoe de overleggingen 
zijns harten, de woorden zijner lippen en de werken zijner 
handen geheel en al door de zonde bevlekt en verontrei
nigd zijn; ja , dan wordt hij tot de vernederende belijdenis 
gedrongen, dat hij niets heeft gedaan en niets vermag te 
doen, om de heerlijkheid Gods te bereiken. De mensch 
bezit het leven niet, en bijgevolg is hij zonder kracht. De 
bron is verdorven — hoe zou er iets goeds uit kunnen 
voortkomen? Hij is in zonden geboren en leeft in zonden; 
hij veracht het kwade, en toch doet hij het; hij roemt 
het goede, en toch volbrengt hij het niet. De duistere 
schildering, die de Apostel in Efez. 2 : 1—3 van den na
tuurlijken mensch geeft, vertoont ons geen enkel lichtpunt. 
Hij schetst hem daar in zijnen zedelijken toestand voor 
God, als volkomen verdorven, blind en dood, en daarom 
als geheel verloren. De ongelukkige mensch bezit geen 
geneesmiddel; nergens is er voor hem een weg van ont
komen. Hij moet voor den heiligen en rechtvaardigen God 
verschijnen in zijnen werkelijken toestand, in zijne ware 
gedaante. Kan hij iets anders verwachten, dan dat ontzet
tende woord: »Ga weg van mij, gij werker der ongerechtig
heid?" Kan zijne arme ziel een eeuwige en ontzettende verdoe
menis ontvluchten? Ach! »het is vreeselijk te vallen in de 
handen des levenden Gods." (Hebr. 10 : 31.) En , geliefde 
lezer, wat zal uw lot zijn? Maakt gij een uitzondering op den 
goddelijken regel? Heeft de zonde haar stempel niet op 
uw voorhoofd gedrukt? O, bedrieg u niet'. Vertrouw de 
misleiding niet van uw ijdel, dwaas hart! Uw wandel moge 
naar den maatstaf der menschelijke gerechtigheid onberis
pelijk zijn; uwe deugden en goede eigenschappen mogen 
u den lof der menschen toebrengen; God alleen is het, 
die u doorgrondt en oordeelt. Wilt gij het wagen, om te 
vallen in de handen van Hem, die een »verteerend vuur is?" 

Maar is er dan volstrekt geen middel tot redding 
uit dezen verschrikkelijken toestand? Zeker — God zij 
eeuwig geprezen! Doch dit redmiddel is niet in de hand 
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van den zwakken mensch, maar in de hand des almach-
tigen Gods. God zelf is de bron dezer redding; uit Hem 
ontspringen hare levendmakende stroomen. Niet het vruch
teloos onderzoek, wat ik te doen heb, om gered te wor
den, maar alleen de vraag: »Wat heeft God gedaan voor 
mijne redding?" is hier aan zijne plaats. Het volbrengen 
der zonde was mijne zaak; de verlossing van de zonde en 
hare gevolgen is uitsluitend de zaak Gods. Hij heeft voor 
arme, verloren zondaars in Christus Jezus een eeuwige en 
volkomen verlossing te weeg gebracht. Hij heeft het ge
daan naar zijn w e l b e h a g e n , naar zi jne o n t f e r m e n d e 
l i e f d e en om zijns n a a m s w i l ; en daarom heeft de 
verlossing des zondaars hare onuitputtelijke bron in God zelf. 

De mensch verheft zich steeds, bewust of onbewust, 
tegen God, en weigert hardnekkig om te luisteren naar 
zijne rechtmatige eischen. Hij is, gelijk de Schrift zegt, 
«onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijk
heden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid 
levende, hatelijk zijnde en elkander hatende." (Tit. 8:8.) 
Zou men zich niet met afgrijzen afwenden van een bron, 
die slechts vuil en stinkend water voortbrengt? Zulk een 
bron was en is het menschelijk hart. Kan Gods alles door
dringend oog hier iets ontdekken, dat Hem kon bewegen 
om de reddende hand uit te strekken? Kan de zoo diep 
gezonken en verdorven mensch op iets aanspraak hebben? 
Geenszins. De eenige beweegreden, die God tot redding van 
den zondaar heeft, is zijn eigen welbehagen, zijne grenzen-
looze liefde en genade, zijne ondoorgrondelijke ontferming. 

De Heilige Schrift geeft ons voor deze heerlijke waar
heid de duidelijkste bewijzen. Wij lezen in Hebr. 10 : 8—10, 
waar de Heer Jezus sprekende wordt ingevoerd, de merk
waardige woorden: «Slachtoffer, en offerande, en brand
offers, en offer voor de zonde h e b t Gij n i e t g e w i l d , 
n o c h h e b b e n U b e h a a g d . . . . . Zie, ik kom, om 
U w e n wi l te doen, . . . . iu welken wil wij geheiligd 
zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, 
eenmaal geschied." De offers in het Oude Verbond hadden 
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alleen als voorbeelden hunne beteekenis en waarde. Zij 
waren krachteloos tot een daadwerkelijke verlossing. Het 
vergoten bloed van alle levende dieren in de gansche schep
ping is niet in staat de geringste zonde uit te delgen, 
hoeveel minder dan een zondaar te redden. Hoe kon God 
daarom welgevallen hebben aan offers, die niet overeen
stemden met de volvoering van zijn genadeplan? Maar — 
o wonderbare liefde! Hij had een welgevallen in onze red
ding; en daarom kwam de Heer Jezus in deze wereld met 
de woorden: «Zie , ik kom om u w e n w i l t e d o e n , 
o G o d " ! en door het eenmaal volbrachte offer heeft Hij 
een eeuwige verlossing en volkomen reiniging van zonden 
te weeg gebracht. (Hebr. 9 :12.) « H e t b l o e d van J e z u s 
C h r i s t u s r e i n i g t ons v a n a l l e zonde . " (1 Joh. 1:7.) 
Nog op een andere plaats betuigt de Heer, dat de redding 
des zondaars haren oorsprong heeft in den wil van God. 
Hij zegt in Joh. 17 : 4: »Ik heb U verheerlijkt op de 
aarde; ik heb voleindigd het werk, d a t Gij mij g e g e v e n 
h e b t om t e doen." — Welk een vast fondament voor 
onze verlossing! Zij is noch voortgekomen uit, noch vol
bracht door den wil des menschen, maar heeft haren oor
sprong alleen in den wil van God, is volbracht door den 
Zoon Gods en bevestigd door den Geest Gods. (Hebr. 10:15.) 
Daarom is het werk van Christus de eenige en ware vrij-
stad voor den verloren zondaar; dit werk alleen is zijn 
zeker toevluchtsoord ten dage des toorns en zijne liefelijke 
rustplaats voor tijd en eeuwigheid. 

Indien nu de redding van den zondaar haar oorsprong heeft 
in den wil of het ivelbehagen Gods, zoo kan ook alleen de 
macht zijner liefde en ontferming de sluizen openen, om de 
stroomen des levenden waters door te laten. •> Want alzoo 
l i e f heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eenigge-
boren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." 
(Joh. 3 : 16.) Waren het rechtvaardigen en goeden, voor 
wie deze oneindige liefde werkzaam was? O, neen! Voor 
goddelooze, vijandige, verloren zondaars zond God zijnen 
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eeniggeboren Zoon. »Alzoo lief heeft God de w e r e l d 
gehad." Niet eerst toen onze verlossing was volbracht, 
was deze liefde werkzaam; neen! onze verlossing zelve is, 
toen wij nog zondaars en vijanden waren, het werk dezer 
liefde. »God bevestigt zijne l i e f d e j e g e n s o n s , dat 
Christus voor ons gestorven is, a l s wij nog z o n d a a r s 
w a r e n . " (Rom. 5 : 8.) »Maar God, die rijk is in b a r m 
h a r t i g h e i d , door zijne g r o o t e l i e f d e , waarmede Hij 
ons liefgehad heeft, ook t o e n wij dood w a r e n doo r 
de m i s d a d e n , heeft ons levend gemaakt met Christus." 
(Efez. 2 :4 . ) «Hierin is de liefde, niet dat wij God lief
gehad hebben, maar dat Hij ons l i e f hee f t g e h a d en 
z i jnen Zoon g e z o n d e n h e e f t t o t een v e r z o e n i n g 
v o o r o n z e z o n d e n . . . . Wij hebben Hem lief, omdat Hij 
ons e e r s t l i e f g e h a d heef t . " (1 Joh. 4 : 10, 19.) Hoe 
duidelijk bewijzen deze en vele andere plaatsen, dat God de 
liefde is, en dat zijne liefde de bron is onzer verlossing! 

Niets openbaart deze liefde heerlijker dan het kruis van 
Christus; en nergens vertoont zich de ondoorgrondelijke 
ontferming Gods zoo duidelijk als bij een verlost zondaar. 
»Die ook zijnen eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 
Hem voor ons allen overgegeven." (Rom. 8 : 32.) De ver
lossing in hare geheele uitgestrektheid draagt het onmis
kenbare bewijs van Gods volmaakte liefde. Heeft de ver
loren zondaar er iets toe bijgebracht? Heeft hij den luister 
van het werk van Christus op Golgotha door iets verhoogd? 
Ach! hij kon voor dit heerlijke werk niets geven dan zijne 
zonden en overtredingen. God, die de armoede, de naakt
heid en het verderf des menschen kende, die niets ver
wachtte en niets zocht dan diens zonden, heeft alles gedaan. 
En wijd geopend zijn nu de poorten des hemels. » De za
ligmakende genade Gods is verschenen aan alle menschen.'' 
(Tit. 2 : 11.) Waarde lezer! hebt gij deze gezegende waar
heid nog niet ondervonden aan uw hart, o nader dan 
zonder uitstel tot God, ga tot Hem zooals gij zijt, als 
een arm, verloren, ellendig zondaar, en gij zult bij 
Hem vinden volkomen genade en eeuwige verlossing; 
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ga tot Hem met uw gansche zondenlast, die zwaar op uw* 
geweten drukt, en gij zult uit eigen ervaring kunnen 
instemmen met de woorden van den Psalmist: «Welgeluk-
zalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde be
dekt is! Welgelukzalig is de mensch, dien de Heere de 
ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen be
drog is." (Ps 32 : 1, 2.) Zijn uwe zonden zwaar en vele, 
de genade is veel meer overvloedig. (Bom. 5 : 20.) Ga 
daarom tot Hem; want gij ontmoet een God, wiens hart 
niet eerst bewogen moet worden door uw gebed en uwe 
smeekingen, maar die welbehagen heeft in uwe redding, 
«n die bereid is u met de innigste liefde en de grootste 
ontferming te ontvangen. Hij-zelf zoekt u en noodigt u 
uit; Hij spreekt tot u door den mond des Apostels: »Laat 
u met God verzoenen!" (2 Kor. 5:20.) 

I I . 

De gedachten van een zondaar, wiens geweten is ont
waakt, richten zich het eerst op zijne zonden en overtre
dingen. Het licht Gods breekt door de duistere nevelen 
zijner ziel; en in dat licht erkent hij, dat hij God op dui
zendvoudige wijze onteerd en beleedigd heeft. De gedachte 
aan de heiligheid en rechtvaardigheid Gods en aan het 
eeuwig oordeel vervult zijn hart met vreeze en beven. 
Hij gevoelt, dat hij »Hem niet één uit duizend zal kun
nen beantwoorden." (Job 9 : 3.) Wat zal in de eeuwigheid 
zijn lot zijn? Wat anders, dan de eeuwige dood, het eeuwig 
verderf? Nergens vertoont zich aan zijnen angstigen blik 
een uitweg, om dit schrikkelijk lot te ontvluchten, nergens 
een middel om het geringste deel zijner onmetelijke schuld 
uit te delgen en den heiligen en rechtvaardigen God te 
bevredigen. In zulk een toestand zijn er velen, die meenen, 
dat zij den weg der zonde kunnen verlaten en hun leven 
beteren. Menigeen gaat met groote geestkracht aan het 
werk om Gode welgevallige vruchten voort te brengen; 
maar, helaas! de zonde, die in hem woont, is een mach
tige, onoverwinnelijke vijandin. Hij zucht en strijdt; maar 

9 
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het is het hopelooze zuchten en strijden van een slaaf, die 
met sterke ketenen is geboeid. Hij wil het goede, en tracht 
de eischen Gods te volbrengen; maar het is het willen 
en trachten van een veroordeelden gevangene. Dagelijks 
openbaart zich duidelijker en tastbaarder de troostelooze 
overtuiging, dat hij »vleeschelijk onder de zonde verkocht 
is," en dat hij «zichzelven toorn vergadert als een schat in 
den dag des toorns en der operbaring van het rechtvaar
dig oordeel G o d s , . . . . in den dag, wanneer God de ver
borgen dingen der menschen zal oordeelen door Jezus 
Christus." (Rom. 2 : 5—16.) 

Arme, verblinde mensch! Uwe pogingen zijn een duide
lijk bewijs van de onkunde omtrent uwen werkelijken toe
stand, en dienen slechts om uwe ellende en onmacht nog 
meer in het licht te stellen. Verondersteld, dat uw streven 
om uw leven te beteren met een gelukkigen uitslag werd 
bekroond, zoudt gij dan, terugziende op de vroeger bedre
ven zonden, ophouden Gods schuldenaar te zijn? Kunt 
gij voortaan meer doen, dan hetgeen gij schuldig zijt? 
Zal uwe oude schuld niet onverzoend blijven en tegen u 
getuigen? »Maar," zegt gij, »God is toch genadig." Zon
der twijfel, — zijn naam zij daarvoor geprezen tot in alle 
eeuwigheid! Doch nooit zal Hij genade bewijzen ten koste 
zijner rechtvaardigheid. Dit is onmogelijk. En toch wordt 
door vele zielen, bewust of onbewust, zulk een genade 
verwacht en afgesmeekt. Indien God aan zulk een wensch 
voldeed, zou Hij zichzelven verloochenen en ophouden God 
te zijn. De onmetelijkheid zijner genade overtreft alle men-
schelijk begrip; maar het is een genade, die haar onwan
kelbaar rustpunt vindt in de bevredigde en verheerlijkte 
gerechtigheid Gods — een genade, die »heerscht door rech-
vaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Chris
tus, onzen Heer." (Rom. 5 : 21.) Op die genade wilde 
ik hier voornamelijk de aandacht mijner lezers richten. 

Zoodra een zondaar zich voor God waarlijk schuldig en 
verloren gevoelt, ontwaakt in zijne ziel het verlangen naar 
genade; en hoe dieper het gevoel der verlorenheid is, des 
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te sterker is het verlangen naar genade. Hij moge vroeger1 

de genade als begeerlijk beschouwd hebben, doch nu eerst 
erkent hij hare noodzakelijkheid. Alleen een misdadiger, 
die van zonden overtuigd is, kan de genade op prijs 
stellen. En waar vindt de zondaar een genade, die al 
zijne zonden bedekt en vergeeft, en die hem in ieder op
zicht in veiligheid stelt? Waar anders dan in Christus 
Jezus? Binten Christus moet God ieder zondaar, al ware hij 
de deugdzaamste, voortreffelijkste mensch op aarde, in ge
rechtigheid en gericht behandelen; in Christus echter, al zijn 
zijne zonden nog zoo velen, ontmoet Hij hem in volkomene 
genade. Die in Hem God zoekt, vindt Hem, die goddeloozen 
rechtvaardigt; (Eom. 4 : 5.) en dat wel op grond zijner vol
maakte genade. Hoe is dit mogelijk ? Eicht uwen blik naar 
het kruis van Christus, en gij vindt de oplossing dezer vraag. 

Door de zonde is God op iedere wijze onteerd geworden. 
De mensch heeft alles met voeten getreden wat in God is 
en waarin Hij zich heeft geopenbaard, en staat nu met 
een schuldig geweten voor een onteerden, maar heiligen 
en rechtvaardigen God. Voor zulk een God is de toestand 
des zondaars ontzettend. Geen menschelijk verstand kan de 
diepte zijner ellende peilen, geen menschelijk oog de don
kere schaduwen doorboren, die zijnen jammer verbergen. 
In dezen toestand van ellende zag hem de liefde Gods; 
hem te redden, dat was het voornemen zijner oneindige 
liefde. Doch hoe was dit mogelijk? Hoe kon God in ge
nade handelen, zoolang zijne rechtvaardigheid niet bevre
digd was? De liefde van God vond de oplossing dezer 
belangrijke vraag. «Zie, Ik kom om Uwen wil te doen, 
o God!" zoo klonk het uit den hemel. Er was er Een, die 
macht en liefde genoeg bezat om den wil van God te 
kunnen volbrengen — Een, die bereid was, om uit de 
almachtige hand der gerechtigheid den doodsteek te ont
vangen, opdat uit het hart van een rechtvaardigen en be-
vredigenden God de stroomen eener onmetelijke genade 
zouden vloeien; —en die Eéne was de eengeboren, de 
geliefde Zoon van God. Buiten Hem was er niemand in 
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hemel of op aarde, die de plaats des zondaars innemen 
en dood en oordeel — het welverdiende loon des zondaars — 
op zich nemen kon, om op die wijze de rechtvaardigheid 
Gods te bevredigen. Welk een gave der liefde Gods voor 
goddelooze, vijandige zondaren! Duizenden werelden zijn 
niets tegenover zulk een gave. Grooter bewijs zijner liefde 
kon God niet geven. Tot de plaats des doods af te dalen 
en den verloren, vijandigen zondaar te redden, gaat al 
onze begrippen te boven. Terecht roept de Apostel uit : 
«Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardigen sterven; 
want voor den goeden zal mogelijk iemand ook bestaan te 
sterven. Maar God bevestigt zijne liefde jegens ons, dat 
Christus voor ons g e s t o r v e n i s , a l s wij n o g zon
d a a r s waren. '" (Rom 5 : 7, 8.) — Ja , de gerechtigheid 
Gods is in al hare eischen voldaan; »de genade heerscht 
door rechtvaardigheid,'' en de geloovige kan met vertrou
wen zijn blik op het kruis richten, en met een gelukkig 
hart uitroepen: »Die ook zijnen e i g e n Zoon n i e t 
g e s p a a r d h e e f t , m a a r hee f t Hem v o o r ons a l l e n 
o v e r g e g e v e n , hoe za l Hij ons ook met Hem n i e t 
a l l e d i n g e n s c h e n k e n ! " (Rom. 8 : 32.) 

Christus nam alzoo naar den welbehagelijken wil Gods 
en door zijne eigene liefde onze plaats op Golgotha in. 
Daar nam Hij onze zonden op zich, daar onderging Hij 
in onze plaats den dood en het oordeel, — Hij, » r e c h t 
v a a r d i g v o o r de o n r e c h t v a a r d i g e n , opdat Hij ons 
tot God zou brengen." (1 Petr. 3 : 18.) «Hij is eenmaal in 
de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de z o n d e 
te n i e t t e doen, d o o r zijns ze l f s o f f e r a n d e . " (Hebr. 
9 : 2 6 . ) »Hij is om onze o v e r t r e d i n g e n verwond, 
om o n z e o n g e r e c h t i g h e d e n is Hij verbrijzeld; de 
straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem en d o o r 
zijne s t r i e m e n is ons genezing geworden." (Jes. 53 : 3.) 
Hij was in het oordeel om onze zonden; Hij droeg den 
toorn, dien wij verdiend hadden. — «Zonder bloedstorting 
geschiedt geen vergeving," (Hebr. 9 : 22.) zegt de Schrift, 
en daarom hadden wij tot verzoening voor onze zonden 
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zijn bloed, het bloed Tan het Lam Gods noodig. »Het 
Moed van Jezus Christus, zijnen Zoon, reinigt ons van 
alle zonde." (1 Joh. 1 : 7) »Door zijn e i g e n b l o e d is 
Hij eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige ver
lossing te weeg gebracht hebbende." (Hebr. 9: 12.) Tot op 
dien tijd was de weg tot het heiligdom gesloten; de aan
bidder moest buiten blijven staan. Nu echter heeft de ge-
loovige »vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom 
d o o r h e t b l o e d v a n J e z u s , op een verschen en le
venden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het 
voorhangsel, dat is, zijn vleesch." (Hebr. 1 0 : 1 9 , 2 0 . ) 
Het Lam Gods vergoot zijn bloed op Golgotha, gaf den 
geest, en het voorhang scheurde van boven tot beneden, 
en opende den weg tot de onmiddellijke tegenwoordigheid 
Gods. Een iegelijk, die nu eenvoudig door het geloof tot 
dat kostbaar bloed nadert, heeft vrijen toegang. Hij be
treedt dan een weg, op welken ook Christus »met zijn 
e i g e n b l o e d " in het heiligdom is ingegaan, en zal door 
de kracht van dat bloed even welgevallig zijn als Chris
tus zelf. In de volmaaktheid van Christus neemt hij met 
Hem plaats in het heiligdom, om voor altijd bij Hem te 
zijn, en in het genot zijner heerlijkheid tot zijne eer met 
alle verlosten te kunnen uitroepen: »Hem die ons liefge
had heeft en ons van onze zonden gewasschen heeft in 
zijn b l o e d , en die ons gemaakt heeft tot koningen en 
priesters Gode en Zijnen Vader!" (Openb. 1 : 5 , 6 . ) 

Hoe oneindig groot is dus de waarde van zijn kostbaar 
bloed! Krachtens dat bloed zullen wij voor eeuwig in zijne 
heerlijkheid deelen, voor eeuwig ons in zijne liefde ver
blijden en voor eeuwig Hem prijzen en aanbidden. Nog in 
den laatsten nacht van zijn leven op aarde, richtte de 
Heer bij gelegenheid van de viering des avondmaals 
den blik zijner bedroefde jongeren op zijn bloed, terwijl 
Hij zeide: »Dit is mijn b l o e d , het bloed des nieuwen 
testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot ver
geving der zonde." (Matth. "2Q : 28.) Op een zekerder 
grond kon Hij de zijnen niet plaatsen. »Niet door zilver 
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en goud zijt gij verlost geworden, maar d o o r h e t d i e r 
b a a r b l o e d v a n C h r i s t u s , als van een onbestraffelijk 
en onbevlekt lam,rt (1 Petr. 1 : 18, 19.) van een Lam, 
dat in de heerlijkheid het voorwerp zal zijn van den lof 
en de aanbidding der verlosten, die aan zijne voeten ge
knield het nieuwe lied aanheffen: «Gij zijt waardig het 
boek te nemen en zijne zegelen te openen, want Gij zijt 
geslacht, en hebt ons G o d e g e k o c h t me t uw b l o e d 
uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie." (Openb. 5 : 9.) 

Het bloed van Christus is alzoo het eenige middel, waar
door de gerechtigheid Gods bevredigd is en al onze zonden 
zijn uitgedelgd. Welke zegeningen bereidt dat kostbare 
bloed aan den geloovige! «Het opent Hem" — gelijk 
iemand zegt —»de schitterende poorten des hemels, en 
sluit voor altijd de donkere poorten der hel; het opent de 
eeuwige bron van de reddende liefde Gods en verlost uit 
de vlammen des brandenden oceaans; het rukt hem als 
een vuurbrand uit het vuur, reinigt hem van iedere vlek 
der zonde en stelt hem in kleederen van vlekkeloozen 
glans in de onmiddellijke tegenwoordigheid Gods." — Ja , 
dat is voor ieder geloovige de gezegende vrucht van het 
volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha. Doch 
vergeten wij het niet, dat het alleen zijn werk is. Het 
is geschied zonder menschelijke medewerking, en daarom 
ook zonder gebrek en onvolmaaktheid; het is een godde
lijk volmaakt werk. Wie onder de menschen had Hem 
ook hierin kunnen helpen? Neen! Hij moest dezen bitteren 
drinkbeker alleen drinken; Hij moest alleen den rechtvaar
digen toorn Gods over onze zonden dragen, en zijn hoofd 
buigen onder de zware slagen der goddelijke gerechtigheid. 
Nooit zal de mensch in staat zijn, om de diepte der 
smart van dezen vreeselijken dood ook slechts eeniger-
mate te peilen. Had iemand het willen wagen, Hem op 
dezen weg te volgen, dan zouden de armen van een 
eeuwigen dood hem voor altijd hebben omvat. Doch kon 
de dood Hem houden, die zelf het leven is? Onmogelijk. 
Nadat door zijne offerande de goddelijke gerechtigheid vol-
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daan en onze schuld uitgedelgd was, heeft «God Hem 
opgewekt en gezet aan zijne rechterhand." Hem alleen 
behoorde deze plaats; want «gehoorzaam geworden zijnde 
tot den dood, ja , tot den dood des kruises," (Fil. 2 : 8.) 
kon Hij zeggen: »Ik heb U verheerlijkt op de aarde." 
(Joh. 17 : 4.) Zijne opstanding en aanneming bij God zijn 
voor de geloovigen het onomstootelijke bewijs en de zekere 
waarborg, dat het offer van Christus aangenomen, God 
bevredigd, de zonde weggenomen, en de zondaar gerecht
vaardigd is. «Hij is overgeleverd om onze'zonden, en op
gewekt om onze rechtvaardigmaking." (Rom. 4 : 25.) Er is 
geen zonde meer, die hem verdoemen kan, geen zonde, 
die scheiding kan maken tusschen hem en God. Het bloed 
van Christus heeft alle zonden afgewasschen; de gansche 
schuld is uitgedelgd en God volkomen verheerlijkt. 

J a , God is volkomen verheerlijkt door het werk van 
Christus; en wij moeten voor alle dingen ons oog vestigen 
op die verheerlijking Gods. Hoe dikwerf wordt dit verge
ten door de geloovigen! De eerste, de belangrijkste vraag 
is: «Welk is ons aandeel in dat werk?" En voorzeker die 
vraag is recht, want van hare beantwoording hangt de 
rust van ons geweten af. Doch velen gaan niet verder, 
en verraden daardoor hunne zelfzucht en ondankbaarheid. 
Zij vergeten, dat het kruis nog een diepere beteekenis 
heeft, die niet de verzoening des zondaars, maar de ver
heerlijking Gods voor oogen stelt. Levitikus 16 geeft ons 
hiervan een treffend beeld in de twee bokken van den 
grooten verzoendag. Het lot bestemde den één voor den 
Heer, den andere voor het volk. De eerste stelde de rech
ten van Jehova vast, en onderhield, niettegenstaande de 
overtredingen des volks, zijne betrekking tot hetzelve; 
terwijl de hand des Hoogepriesters de misdaden en de over
tredingen des volks legde op het hoofd vaji den anderen 
bok, om hem daarna als den drager der zonden in de 
woestijn te drijven. Beide vinden wij vereenigd en verwe
zenlijkt in het offer van Christus. De voorstelling van het 
wezen en van de majesteit Gods neemt er de voornaamste 
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plaats in. De dood van Christus heeft de heerlijkheid Gods 
bevestigd en aan al zijne eischen voldaan. Er bestaat niets 
in het wezen Gods, hetwelk niet door het offer van Chris
tus geopenbaard en verheerlijkt is. Zijne waarheid, zijne 
majesteit, zijne rechtvaardigheid tegenover de zonde, zijne 
oneindige liefde en ondoorgrondelijke barmhartigheid tegen
over den zondaar, in één woord, alles wat in God is, 
vindt de heerlijkste openbaring in den kruisdood van Jezus, 
Door dezen dood is God alleen in staat om den zondaar, 
met behoud zijner rechtvaardigheid en goddelijke waar
heid, volkomen liefde en genade te bewijzen. Het kruis 
van Christus baande op een Gode waardige wijze een weg 
voor de machtige stroomen der gerechtigheid en voor den 
verkwikkenden stroom der genade. »Gerechtigheid en vrede 
hebben elkander gekust." (Ps. 85:11.) De Heer Jezus verliet 
de heerlijkheid des Vaders, om den Vader op aarde te ver
heerlijken; Hij vernietigde zichzelven, opdat God, in zijne 
rechten en eischen bevredigd, de gansche volheid zijner liefde 
dn genade aan verloren zondaars kon bewijzen. Alzoo ver
heerlijkt, kan God nu jegens allen, die Hem naderen, han
delen naar de waarde van het kostbare bloed van Christus. 

Aanbiddenswaardige liefde! Op het hoofd van onzen 
tot zonde gemaakten Heer lag het gansche gewicht der 
gerechtigheid Gods, opdat de zondaar zich in de onmete
lijke liefde van God zou kunnen verblijden; op Hem rustte 
de vloek in zijne gansche verschrikking, opdat de zondaar 
de volheid der zegening zou genieten. Hij-zelf zoekt nu 
de verloren zondaars, en in zijne ontfermende liefde roept 
Hij hun toe: «Komt herwaarts tot mij, allen, die vermoeid 
en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Door den mond 
zijner Apostelen hooren wij de verblijdende woorden: »"Wij 
bidden u van Christus wege, laat u met God verzoenen;" 
(2 Kor. 5 : 20.) en wederom: «die dorst heeft, kome; en die 
wil, neme het water des levens om niet." (Openb. 22 : 17.) 

Hoe treffend stelt ons de Heer in de gelijkenis van den 
verloren zoon deze liefde en genade voor oogen! Nauwe
lijks ontdekt het oog des vaders den ongelukkigen zoon 
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in de verte, of hij gaat hem te gemoet, omhelst en kust 
hem, geeft hem nieuwe kleederen, en brengt hem aan 
zijnen disch; hij verwijt hem zijne zonden niet, en stelt 
geene voorwaarde voor zijne aanneming. Wel belijdt de 
boetvaardige zoon, gelijk het hem betaamde, zijne zonden; 
doch de vader spreekt er met geen enkel woord over. Zijn 
hart vloeit over van liefde en genade, en is vervuld met 
een vreugde, die slechts in een vader- of moederhart kan 
wonen. Wat bleef er voor den zoon anders over dan zich 
in de liefde en het geluk zijns vaders te verblijden! Hoe 
zou hij kunnen treuren, nu hij van de lippen zijns vaders 
de woorden vernam: »Laat ons eten en vrolijk zijn!" En 
wat blijft den armen, ellendigen, goddeloozeu en vijandigen 
zondaar anders over dan aan te nemen, wat de liefde 
Gods hem aanbiedt? In de overgave van zijnen eengeboren 
en geliefden Zoon is God den zondaar te gemoet gekomen, 
zoodat deze nu niets anders te doen heeft dan de blijde 
boodschap te hooren en te g e l o o v e n . Paulus kon op de 
vraag van den stokbewaarder: «Wat moet ik doen, opdat 
ik zalig worde?" geen ander antwoord geven dan: «Ge
loof in d e n H e e r e J e z u s C h r i s t u s , en gij zult zalig 
worden, gij en uw huis." (Hand. 1 6 : 3 0 , 31.) De Schrift 
getuigt overal, dat alleen het e e n v o u d i g e g e l o o f in 
Jezus noodig is, om deel te hebben aan de verlossing. 
»Wij besluiten dan, dat de mensch d o o r h e t g e l o o f 
g e r e c h t v a a r d i g d wordt, zonder de werken der wet." 
(Rom. 3 : 2 8 ; Gal. 2 :16 . ) .>Doch dengenen, die niet 
werkt, maar g e l o o f t in Hem, die den goddelooze recht
vaardigt, wordt zijn g e l o o f gerekend tot rechtvaardigheid." 
(Rom. 4 :5 . ) »Wij dan, gerechtvaardigd zijnde u i t h e t 
geloof , hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus 
Christus." (Rom. 5:1.) «Het evangelie is een kracht Gods 
tot zaligheid, een i e g e l i j k d ie g e l o o f t . " (Rom. 1:16.) 
»Die in Hem £• e 1 o o f t, wordt niet veroordeeld " . . . . » D i e in 
den Zoon g e l o o f t , die heeft het eeuwige leven, maar die 
den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar 
de toorn'Gods blijft op hem." (Joh. 3 : 18, 36.) «Zonder ge-
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loof is het onmogelijk Grode te behagen." (Hebr. 1 1 : 6.) 
Deze en vele andere plaatsen bewijzen duidelijk, dat 
het g e l o o f in C h r i s t u s de eenige weg is, om de za
ligheid deelachtig te worden. ledere andere weg is uitge
sloten; elke inspanning volkomen nutteloos. Alles, wat de 
met schuld beladen, verdoemelijke, verloren zondaar behoeft, 
vindt de geloovige in de volheid van den gekruisigden 
en opgewekten Christus. Christus is zijn rantsoen, zijn 
plaatsbekleeder, zijne verzoening, zijn vrede, zijn leven, 
zijne gerechtigheid, zijn alles; want »de overste Leidsman 
onzer zaligheid is door lijden geheiligd." (Hebr. 2 : 10.) 
In deze goddelijke volheid stelt hij zich aan den zondaar 
voor, noodigt hem uit, om te komen en alles om niet te 
nemen, en bewijst hem, hoe groot en ontelbaar zijne zon
den en overtredingen ook zijn mogen, volkomen genade. 

I I I . 

Vestigen wij nu onze aandacht op een onderwerp, dat 
met het reeds gezegde in het nauwste verband staat, en 
waarvan het niet verstaan den vrede des geloovigen spoe
dig zal schokken. Wat toch is hij iemand, die pas bekeerd 
is, het geval? Het oog des geloofs erkent in het kruis 
van Christus de liefde Gods, die de schuld volkomen be
taald en het zwarte register der zonden voor altijd uitge-
wischt heeft. De zon eener onveranderlijke genade zendt 
hare" levendmakende en verkwikkende stralen in den duis
teren nacht van een vermoeid en belast hart; en in on
beschrijfelijke vreugde verheft zich het hart, ontheven van 
allen last, tot lof en dank aan Hem, die in de wereld is 
gekomen om zondaars zalig te maken. Na eenigen tijd 
ontdekt de ziel echter tot haren schrik een tot dus ver 
ongekende bron van booze gedachten, woorden en daden — 
de z o n d e , d i e in h e t v l e e s c h woon t . Helaas! hoe
vele zielen, die zich verheugden in de zekerheid van de 
vergeving der zonden, doch die verdorven bron niet ken
den, zijn door het booze, dat zij kort na hunne bekeering 
in zich ontdekten, weder in onrust en onzekerheid ge-
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bracht! Zij hadden gedacht, dat tengevolge hunner bekee
ring ook de inwonende zonde was vernietigd, of dat ten 
minste kracht in hen zou zijn, om haar te overwinnen en 
langzamerhand uit te roeien. Ja , zij zijn zelfs daarin on
derwezen geworden. Of vindt men niet in een groot getal 
christelijke geschriften de onschriftuurlijke opvatting ver
dedigd, dat er een dagelijksch afsterven der zonde plaats 
heeft, en de verbetering en verandering van den onden 

1 mensch op die wijze kan worden bereikt? Het is evenwel 
niets anders dan zelfbedrog en onkunde. Het vernietigen 
van den ouden mensch door dagelijksch berouw en strijd 
is een nuttelooze, vergeefsche inspanning; de oude natuur 
blijft wat zij is, het vleesch zal nooit zijn karakter ver
loochenen, en zich altijd bepaald verzetten tegen iedere 
•poging om het te verbeteren. Al moge ook in de eerste 
dagen der bekeering het gelukkige bewustzijn van de 
vergeving der zonden het hart zoo zeer in bezit nemen, 
dat de lusten en begeerlijkheden des vleesches zwijgen, zoo 
zal toch langzamerhand de vreugde over de verlossing 
minder worden en de oude natuur hare rechten weer doen 
gevoelen. De ziel maakt dan de vernederende ervaring, 
dat het vleesch nog dezelfde lusten en begeerlijkheden in 
zich heeft, als in den onbekeerden toestand, en daar zij 
het beschouwt in dat licht, 't welk «alles openbaar maakt," 
(Efez. 5 :13.) wordt zij zelfs genoodzaakt tot de trooste-
looze erkenning, dat het hart vroeger nooit' zulk een 
hardnekkigheid en boosheid heeft aan den dag gelegd. 

En wat zal het gevolg van zulke ervaringen zijn? De 
vrede wordt verstoord, de blijdschap verstomt, de folterin
gen van angst en onrust keeren terug. De ziel strijdt en 
worstelt; men bidt en smeekt; nieuwe voornemens worden 
opgevat, nieuwe beloften afgelegd; maar, ach! de zonde 
blijft hare plaats behouden; en het afsterven maakt 
geen vordering, integendeel, iedere inspanning wekt de 
sluimerende elementen van het kwaad op. ><Als het 
gebod gekomen is, zoo is de zonde weder levend gewor
den." (Rom. 7 : 9 . ) Het spreekt van zelf, dat zulke er-
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varingen een oprecht hart tot vertwijfeling kannen brengen. 
Oppervlakkige en lichtzinnige gemoederen weten wel is 
waar zonder groote bekommering over zulke zwarighe
den heen te komen. Zij verbergen hunnen waren toestand 
voor anderen, of luisteren naar hen, die in gewetenlooze 
lichtzinnigheid de ontdekking hunner zonden, hunner on
macht en doodigheid als het gevolg eener grondige kennis 
en als den waren toestand van een ervaren christen aan
merken, en die zich zelfs niet schamen, de boosheid huns 
harten te bedekken met het heilige, vlekkelooze kleed van 
Gods Woord. Naar hunne meening toch heeft zelfs de 
Apostel Paulus moeten verklaren: »Ik ben vleeschelijk 
verkocht onder de zonde . . . . het willen is wel bij mij, maar 
het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede, dat 
ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat 
doe ik." (Rom. 7 : 14, 18, 19.) Zulke zielen verstaan niet, 
dat dergelijke ervaringen gemaakt worden onder de wet 
en niet onder de genade. Hoe uiterst gebrekkig zou onze 
verlossing zijn, indien wij, ofschoon verzekerd van de ver
geving onzer zonden, ten opzichte van de inwonende sonde 
slechts tot de troostelooze 'bewustheid konden komen van 
hare heerschappij over ons — eenheerschappij, waarvan geen 
macht ons kon verlossen! Hoe hoogst onvolkomen zou het 
werk van Christus zijn, indien op de vraag van het be
kommerde hart: »Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen 
uit het lichaam dezes doods?" geen bevredigend antwoord 
te geven ware! O, hoe bedriegelijk zijn de overleggingen 
en redeneeringen van het menschelijk hart! Luisterde men 
bij de ervaring van de in het vleesch wonende zonde met 
een eenvoudig geloovig hart naar de onbedriegelijke onder
wijzingen van Gods Woord, dan zou men zeker tot de over
tuiging komen, dat de God van alle genade over die onreine 
bron even beslist uitspraak heeft gedaan als over hetgeen 
uit haar voortvloeit. Doch in plaats van te vertrouwen op 
de leiding van dat Woord, brengt men veel meer in ijdele 
zelfver blinding zijne menschelijke inzichten in dat Woord; 
verklaart men het naar de ervaringen van ziin onvrijge-
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maakt en dwalend hart, en brengt daardoor de onschrif-
tuurlijkste stellingen te voorschijn. Is het te verwonderen, 
dat zoodoende de gedachte tot zekerheid wordt, dat God 
naar zijne wijze bedoelingen de voortduring van zulk een 
troosteloozen toestand heeft bepaald, om door dien hope-
loozen strijd het hart in waren ootmoed te houden en de 
overtuiging te bevestigen van ons diep bederf? En ofschoon 
men bittere ervaringen genoeg maakt, laten vele zielen 
het ongegronde vertrouwen toch niet varen, dat het werk 
van de afsterving van de zonde inwendig zijne voleinding 
te gemoet gaat. Als deze of gene begeerlijkheid zich een 
tijd lang niet heeft geopenbaard, zien zij daarin een klaar-
blijkelijken vooruitgang, en wiegen zich in zorgelooze ze
kerheid in slaap. Maar, ach! hoe spoedig zijn zij bedrogen 
in hunne verwachtingen! Plotseling ontwaakt de booze be
geerlijkheid, en eischt te krachtiger bevrediging, naarmate 
er minder tegen gewaakt is. Juist toen zij in valsche zeker
heid hunnen vooruitgang bewonderden, openden zij de deur 
aan den geweldigen vijand, die, als de zonde volbracht is, 
moedeloosheid, versaagdheid, onverschilligheid of gevoelloos
heid in hunne harten tracht te bewerken. Hoe vele zielen 
gaan, jaar in jaar uit, in dezen toestand daarheen, zonder 
één schrede te vorderen op den weg der heiligmaking! 
Zij verkeeren voortdurend in angst door de onophoudelijke 
aanklachten van hun geweten, of hunne ongevoeligheid en 
onverschilligheid tegen de zonde nemen een steeds beden
kelijker karakter aan, terwijl zij zich troosten, dat ande
ren dezelfde ervaringen maken, of zich wijsmaken, dat 
het leven des Christens zich moet kenmerken door gedurig 
vallen en opstaan. Zij beschouwen de blijdschap in den 
Heer als opgewondenheid van het gevoel, of als bedrog en 
verbeelding, en de vermaningen tot een waardigen wandel 
als het volbrengen van de wet. Maar waarin bestaat dan 
die zalige vrede des harten, welken zij den onbekeerde aan
prijzen? Waar is de vrede Gods, die alle verstand te bo
ven gaat? Waar is de wandel tot verheerlijking van God ? 
Waar zijn de goede werken, waartoe wij »in Christus 
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Jezus zijn geschapen"? Dit alles ontbreekt; de naam des 
Heeren wordt onteerd, zijn Woord en zijn werk veracht. 

Maar is er dan geen redding uit dezen toestand, geen 
verlossing uit de macht der zonde? Zonder twijfel. Maar 
de verlossing van deze macht ligt even weinig in onze 
hand, en is evenmin het gevolg onzer pogingen als de 
verzoening onzer zonden. Beide dingen zijn eenig en alleen 
het gezegende gevolg van het op Golgotha volbrachte offer 
van Jezus Christus; en het geloof is het eenige middel 
om de heerlijke vrucht van dat werk te genieten. Het 
geloof ziet in dat werk zoowel de r e i n i g i n g o n z e r 
z o n d e n , als de v r i j m a k i n g v a n de i n w o n e n d e 
zonde . Dezelfde liefde, die onze zonden uitdelgde, ver
nietigde ook de macht der zonde; dezelfde genade, die 
den zondaar een eeuwige verzoening bracht, verbrak ook 
voor altijd de ketenen en boeien van den slaaf; hetzelfde 
bloed, dat ons reinigde van onze zonden, plaatste ook 
den gevangene in volkomen vrijheid. O, mochten onze zie
len zich toch met alle beslistheid afwenden van de beilriege-
lijke ervaringen onzer harten, en het onbedriegelijk en dui
delijk getuigenis van Gods Woord aangaande het heerlijke 
werk van Christus met eenvoudig geloof aannemen. 

Om echter een helder begrip te verkrijgen over deze 
tweeledige werking van het kruis van Christus, moeten 
wij eerst ingezien hebben, dat de mensch niet alleen door 
zijne zonden, maar ook door zijnen toestand een verlorene 
is. Als nakomeling van den eersten Adam is hij in zonden 
geboren; en Gods Woord beschrijft zijnen zedelijken toe
stand als zonde, duisternis en dood. Door dien toestand 
is gemeenschap tusschen God en hem ondenkbaar, zelfs 
als men de mogelijkheid eener vergeving van zonden mag 
onderstellen. De bron is en blijft verdorven, al zijn hare 
troebele uitstroomingen opgedroogd; de slechte boom be
houdt zijne schadelijke sappen, al zijn zijne bittere vruch
ten afgeschud. Dit is een waarheid, die niet genoeg 
verstaan en betracht wordt. Wie echter van de heiligheid 
Gods en van het verderf des menschen eenige kennis be-
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zit, zal zeker de nutteloosheid erkennen van alle pogingen 
tot verbetering van den mensch. Hoe kan iemand zich 
aanmatigen de onmetelijke kloof tusschen heiligheid en 
zonde, tusschen liefde en haat, tusschen leven en dood te 
willen aanvullen! Kan God iets van het karakter zijner 
heiligheid verloochenen, om tot den mensch in zijne god
deloosheid te naderen en gemeenschap met hem te oefenen? 
Wie zou zulks durven beweren! Deze gemeenschap te 
willen verwerven door menschelijke pogingen, is niets an
ders dan een geringschatting van de waarheid en de 
eere Gods. Zulke pogingen hebben slechts ten doel de 
verheffing van den mensch en de verlaging van God. 

Maar toch mag ieder geloovige zich verblijden in de «ge
meenschap met den Vader en met zijnen Zoon Jezus Chris
tus." (1 Joh. 1 : 3.) Deze gemeenschap steunt echter op een 
grond, waarbij iedere menschelijke poging is uitgesloten; haar 
grondslag is het werk, dat God-zelf op Golgotha in Christus 
heeft volbracht. Daar heeft Hij den toestand des menschen 
niet veranderd of zijne natuur verbeterd, maar hem geoor
deeld, gedood en weggedaan, en tegelijk een nieuwen mensch 
in het leven geroepen. Daar heeft Hij niet slechts den 
zwaren last onzer zonden gelegd op het hoofd van het 
door Hem uitverkoren offerlam, om die van ons weg te 
nemen, maar heeft ook « D i e n , d i e g e e n z o n d e ge
k e n d h e e f t , z o n d e v o o r ons g e m a a k t , o p d a t wij 
z o u d e n w o r d e n r e c h t v a a r d i g h e i d G o d s in Hem." 
(2 Kor. 5 : 21.) Christus werd aan het kruis met den zwa
ren last onzer zonden beladen en voor ons tot zonde ge
maakt; en gebogen onder de verpletterende hand der ge
rechtigheid, roept Hij uit: «Mijn God! mijn God! waarom 
hebt Gij mij verlaten?" In Hem zien wij onzen toestand, 
onze zonde, ons oordeel, onzen dood; in Hem zien 
wij het treurige einde van den ouden mensch, met 
wien de heilige en rechtvaardige God nooit in gemeen
schap kon treden. »De bezolding der zonde is de dood." 

Maar, God zij dank! het ontzettende oordeel is geëin
digd, het werk der verlossing is volbracht, en daarom »is 
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er g e e n v e r d o e m e n i s voor degenen, die in Christus 
Jezus z i j n . . . . Want hetgeen der wet onmogelijk was, 
dewijl zij door het vleesch krachteloos was, heeft God, 
zijnen Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesches, 
en dat-voor de zonde, de z o n d e v e r o o r d e e l d in h e t 
v l e e s c h . " (Rom. 8 : 1 , 3.) »Die van Christus zijn, heb
ben he t v l e e s c h g e k r u i s t m e t de b e w e g i n g e n 
en b e g e e r l i j k h e d e n . " (Gal. 5 : 24.) Hoe algenoegzaam 
is het werk van Christus! Zoolang de geloovige hier be
neden is, blijft wel is waar de zonde in zijn vleesch, 
maar zij is veroordeeld en gevonnisd. Wat zijne verlossing 
betreft, heeft hij evenmin de inwonende zonde als zijne 
zonden en overtredingen te vreezen; want gene is geoor
deeld en dezen zijn vergeven. Het een is zoo volmaakt, als 
het ander, het is de vrucht van het eenmaal volbrachte werk 
van Jezus Christus. Het geloof omhelst en verwezenlijkt 
deze heerlijke waarheid, en het hart rust in zaligen vrede. 

Alzoo heeft het oordeel op Golgotha niet alleen de 
inwonende zonde gericht, maar ook wij, die van natuur 
niets anders dan zonde zijn, vonden daar in Christus ons 
oordeel. De zonde kenmerkt ons als nakomelingen en erf
genamen van den gevallen Adam; doch als dezulken zijn 
wij met Christus gekruisigd, gestorven en begraven; want 
Gods Woord zegt ons zeer bepaald: »Wetende, d a t o n z e 
o u d e n j ensch met H e m g e k r u i s i g d i s , opdat het 
lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet 
meer de zonde dienen." (Rom. 6: 6.) Wij hebben dus, wat 
onzen ouden toestand aangaat, onzen dood gevonden in 
den kruisdood van Christus; en ziende op dit feit, zegt de 
Apostel van zichzelven: »Ik ben met Christus gekruisigd," 
(Gal. 2 : 20.) en van de Kolossensen: »Gij zijt gestorven."— 
»Weet gij niet" — roept hij den Romeinen toe — »dat zoo 
velen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijnen 
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan m e t Hem b e g r a v e n 
d o o r den doop in d e n dood." (Rom. 6 : 3 , 4.) Aan 
de Kolossensen schryft hij: »In welken (dat is in Chris
tus) gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder 
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handen geschiedt, i n d e u i t t r e k k i n g v a n h e t l i c h a a m 
der z o n d e n d e s v l e e s c h e s , door de besnijdenis van 
Christus: zijnde m e t H e m b e g r a v e n in den doop." 
(Kol. 2:11.) In 1 Petr. 4 : 1 lezen wij: "Dewijl dan 
Christus voor ons in het vleesch geleden heeft, zoo wapent 
gij u ook met dezelve gedachte, dat wie in het vleesch 
geleden heeft (dat is met Christus is gestorven), die 
heeft opgehouden van de zonde." 
; Uit deze plaatsen blijkt duidelijk, dat de oude mensch, 

wat ik van natuur ben, in het kruis van Christus is weg
gedaan. Nu kan zelfs de zwakste geloovige zijn blik op 
het kruis richten, en met vrijmoedigheid uitroepen: »Ik 
ben met Hem gekruisigd, geoordeeld, gestorven; mijne ver
antwoordelijkheid als afstammeling van den eersten Adam, 
als zondaar, als goddelooze is voor altijd geëindigd!" Hij 
kan het graf van Christus beschouwen en met blijdschap 
uitroepen: «Hier ben ik met Christus begraven en voor 
God weggedaan!" Hij kan als een nieuw, met Christus 
opgestaan mensch aan de andere zijde van het ledige graf 
staan, en met den Apostel zeggen: »Wie zal beschuldiging 

nbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, 
die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt'? Chris
tus is het, die gestorven is; ja wat meer is, die ook op
gewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor 
ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods?" 
(Rom. 8 : 3i3, 34.) Hoe gelukkig is de ziel, die met on
bepaald vertrouwen in het werk van Christus haar rust
punt heeft gevonden! De zonden zijn vergeven, de in het 
vleesch wonende zonde is geoordeeld, en de zondaar is 
voor altijd weggedaan voor God. 

Het Woord Gods beschrijft verder den natuurlijken 
mensch als een slaaf der zonde, geheel onderworpen aan 
hare macht en heerschappij. De Apostel drukt deze waar
heid zeer bepaald uit in Rom. 7 : 1 1 : »ik ben vleesche-
lijk verkocht onder de zonde", en de ervaring van een 
iegelijk, die het woord des Heeren tracht te verwezenlij
ken, zal daarmede in overeenstemming zijn. Elke inspan-
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ning en strijd van een oprecht hart tegen die ontzettende 
macht openbaart slechts te meer de onmacht en verdor
venheid van den mensch. Er blijft hem niets over dan 
uit te roepen: »Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen 
uit het lichaam dezes doods;" (Rom. 7 : 24.) en al zijne 
wijsheid is niet in staat op deze angstige vraag een be
vredigend antwoord te geven. Hoe gelukkig daarom, dat 
wij in Christus een volkomen antwoord vinden. Alleen aan 
Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is, en in "Wien wij 
mede gestorven en opgewekt zijn, hebben wij onze volkomen 
verlossing te danken uit de boeien dezer vreeselijke slavernij. 
Door zijnen dood zijn wij als dienstknechten der zonde geheel 
ter zijde gesteld, door zijne opstanding mede opgestaan, 
en dienstknechten der gerechtigheid geworden. "Vrijge
maakt van de zonde, zijt gij dienstknechten der gerech
tigheid." (Eom. 6 :18.) De geloovige is in den opgewekten 
Christus in een geheel nieuwen toestand gebracht. Als 
oud mensch, als slaaf der zonde is hij geoordeeld en 
weggedaan; als nieuw mensch, als dienstknecht der ge
rechtigheid is hij in en met Christus gezegend. «Indien 
iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het 
oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." 
(2 Kor. 5 : 17.) De ketenen van den slaaf zijn verbroken; 
het losgeld is voor hem betaald, en de armen van den 
Verlosser openen zich voor den verloste. Met door een 
langzaam voortgaande verbetering, maar door een geheele 
vernieuwing is hij, die eens een slaaf der zonde was, een 
dienstknecht der gerechtigheid gemaakt, en, als »Gods 
maaksel in Christus Jezus geschapen tot goede werken," 
(Efez. 2 : 10.) bekwaam gemaakt om Gode vrucht te 
kunnen voortbrengen. Niettegenstaande alle pogingen zal 
de oude mensch nooit de heerlijkheid Gods ingaan, maar 
de nieuwe mensch bezit het leven van den opgewekten 
Christus, en zal bij zijne wederkomst een lichaam ont
vangen, dat »zijn heerlijk lichaam gelijkvormig zal zijn, 
naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen zichzel-
ven kan onderwerpen." (Fil. 3 : 21.) 
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Welk een verheven waarheid! Het geloof neemt nu reeds 
zijne plaats in dezen nieuwen toestand in en verwezenlijkt 
haar door de kracht des Heiligen Geestes. Het aanschouwt 
in den dood van Christus het einde van den ouden mensch 
en in de opstanding van Christus het begin eener nieuwe 
schepping. Eén plant geworden zijnde in de gelijkmaking 
des doods en der opstanding van Christus, heeft de Chris
ten evenmin gemeenschap met de zonde en hare heer
schappij als de opgewekte Christus. Door den dood van 
Christus is hij der zonde gestorven, en door het leven 
van Christus voor altijd ontrukt aan de heerschappij der 
zonde en des doods. »Want die gestorven is , die is ge
r e c h t v a a r d i g d v a n de zonde . Indien wij nu met 
Christus gestorven zijn, zoo gelooven wij, dat wij ook 
met Hem zullen leven; wetende, dat Christus, opgewekt 
zijnde uit de dooden, niet meer sterft; de dood heerscht 
niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is 
Hij der zonde éénmaal gestorven; dat Hij leeft, dat leeft 
Hij Gode. Alzoo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat 
gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in 
Christus Jezus, onzen Heer." (Eom. 6 : 7—11.) Zijn deze 
schriftuurplaatsen niet duidelijk genoeg, om de harten van 
alle geloovigen met lof en aanbidding te vervullen? Hebben 
zij, die vroeger slaven der zonde waren, niet een veilig 
toevluchtsoord gevonden, waar zonde, dood en duivel hen 
niet meer bereiken kunnen? Is hunne schuld niet uitgedelgd, 
de zonde, die in het vleesch woont, niet geoordeeld en het 
lichaam der zonde, de oude mensch, niet voor altijd weg
gedaan? Staan zij niet met Christus aan gene zijde van 
het kruis, van den dood en het oordeel? Waarom zouden 
zij nog treuren, nu alles, wat tegen hen was, op Golgo-
tha tot zwijgen is gebracht, en zij op een nieuwen en 
levenden weg in ongestoorde gemeenschap met hunnen 
God en Vader in Christus kunnen wandelen? Hoe onbe
wegelijk vast in de rots, waarop hun voet rust! Niets 
kan hen scheiden van de liefde, die in Christus Jezus is; 
niets kan hen uit zijne hand rukken; niets is in staat 
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om de machtige stroomen zijner oneindige genade tegen 
te houden. O , mochten wij steeds het offer des lofs toe
brengen aan Hem, die ons voor altijd verlost heeft uit 
den afgrond eens eeuwigen doods! 

Wij moeten evenwel niet vergeten, dat wij deze plaats 
nu slechts door het geloof kunnen innemen. Blijft het oog 
op onszelven gericht, dan vinden wij gelijk voorheen 
niets dan zonde en vijandschap in ons — een ontdekking, 
die het hart slechts met twijfel, vrees en onrust zal ver
vullen. Het geloof luistert alleen naar de onfeilbare woor
den Gods, en klemt zich vast aan een voorwerp buiten 
ons, aan Christus Jezus. Het houdt zich niet bezig met 
hetgeen wij hebben gedaan, maar met hetgeen Christus 
heeft gedaan, — niet met hetgeen wij zijn, maar met het
geen Hij is; het onderzoekt eenig en alleen het werk van 
Christus, en vindt daarin niet alleen een eeuwige verzoe
ning onzer zonden, maar ook een eeuwige verlossing van 
alles, wat tegen ons was; het aanschouwt daarin niet alleen 
het einde van den toorn en het oordeel Gods over ons, 
maar ook den onnaspeurlijken rijkdom der genade en liefde 
voor ons, die verlost zijn; het erkent, dat niet slechts de 
dood en het graf voor altijd verzegeld, maar ook het leven 
en de heerlijkheid aan het licht zijn gebracht. 

Wij hebben alzoo duidelijk gezien, dat wij, die in Christus 
gelooven, in een geheel nieuwen toestand, en wel in dien 
van den opgewekten Christus zijn overgebracht — een toe
stand , dien wij slechts door het geloof kunnen innemen en 
door de kracht des H. Geestes, die in ons woont, ver
wezenlijken. De zonde, ofschoon in ons, is geoordeeld, 
en wij zijn der zonde gestorven. Voorheen was onze toe
stand voor God in den eersten Adam; nu in den twee
den, in Christus; vroeger in het vleesch, nu in den Geest; 
vroeger in den dood, nu in het leven; vroeger waren wij 
dienstknechten der zonde, nu zijn wij dienstknechten der 
gerechtigheid; vroeger waren wij onder de wet, nu zijn wij 
onder de genade; in één woord »het oude is voorbijgegaan; 
ziet, het is alles nieuw geworden." Deze vernieuwing zal 
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voorzeker eerst dan voor aller oog openbaar worden, als 
ons lichaam der sterfelijkheid bij de wederkomst van Chris
tus veranderd of opgewekt zal worden, en Christus geo
penbaard zal worden; (Bom. 8 : 11; 1 Thess. 4 : 5—17; 
Kol. 3 : 4.) doch nu kunnen wij, gelijk reeds is gezegd, 
door het geloof dezen nieuwen toestand aangrijpen en door 
de kracht des H. Geestes verwezenlijken. 

Doch met welk doel heeft God ons in dezen heerlijken 
toestand gebracht? Was het alleen om ons een plaats in 
de heerlijkheid te bereiden? O, neen! Christus heeft ons 
»van alle ongerechtigheid verlost, om zichzelven een eigen 
volk te reinigen, ijverig in goede werken." (Tit. 2 : 14.) 
Ieder geloovige weet, dat hij geroepen is, God door een 
waardigen wandel te verheerlijken. »Want wij zijn zijn 
maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, 
welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden 
wandelen." (Efez. 2 : 10.) Het gevoelen van Christus en 
zijn wandel zijn de maatstaf en het richtsnoer van ons 
leven en onzen wandel. Daarom lezen wij: »Dit gevoelen 
zij in u, hetwelk ook in C h r i s t u s J e z u s was." (Fil. 
2 : 5 . ) »Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf 
alzoo wandelen, ge l i jk Hij g e w a n d e l d hee f t . " (1 Joh. 
2, : 8.) Hoe is zulk een wandel echter mogelijk zonder 
het geloof, dat alle vertrouwen op eigen kracht en op 
het zichtbare buitensluit, dat het werk van Christus tot 
zijnen eenigen grond, het Woord Gods tot zijn eenig licht, 
en de Geest Gods tot zijn eenige kracht bezit? Alles in 
ons en om ons heen is slechts geschikt, om ons geloof te 
doen wankelen; en daarom hebben wij ten allen tijde noodig 
waakzaamheid, nuchterheid en het gebed, opdat het den 
vijand onzer zielen niet gelukke, het oog onzes geloofs te 
verduisteren en het te richten op zichtbare dingen en af 
te wenden van God en van zijn onbedrieglijk Woord. 

Daar het intusschen onze bedoeling niet is hier nader 
over den wandel des christens te spreken, zoo wil ik 
slechts nog met eenige woorden de aandacht des lezers 
richten op twee gevaarlijke klippen, waaraan reeds vele 
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zielen zich hebben gestooten. Men hoort namelijk dikwijls 
spreken over een strijd tegen de zonde, en men verstaat 
hieronder de nuttelooze poging om de lusten en begeer
lijkheden des vleesches te dooden. Die strijd moge wellicht 
begonnen en voortgezet zijn onder veel zuchten en smeeken, 
doch het is nooit de strijd van dat geloof, 't welk de wereld 
overwint; maar veeleer het hopeloos worstelen des onge-
loofs, waarin de strijder altijd overwonnen wordt en zich 
verontreinigt. Het vleesch, of de zonde die in het vleesch 
woont, zal zonder twijfel onrust en strijd veroorzaken; ik 
zou echter niet gaarne zeggen, dat ik «met de zonde te 
strijden heb", daar zulk een uitdrukking aanleiding geeft 
tot een verkeerd begrip over den strijd der geloovigen, 
en zij in de Heilige Schrift niet wordt gebruikt. Wel lezen 
wij in Hebr. 1 2 : 4 »Gij hebt nog tot den bloede toe niet 
tegengestaan, s t r i j d e n d e t e g e n de z o n d e ; " doch bij 
nadere toelichting zal men zien, dat hier niet gesproken 
wordt van de zonde, die in het vleesch woont, maar van 
een strijd tegen de zonde, die van buiten af door meni-
gerlei verzoekingen op de Hebreen aandrong. Wij lezen in 
het voorgaande vers: »Want aanmerkt dezen, die zooda
nig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft 
verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uwe 
zielen; (vs. 3.) en omdat de Hebreen reeds veel verdragen 
hadden, (zie Hebr. 10 : 32—34.) doch nog »tot den bloede" 
niet tegengestaan (d. w. z. tot den dood toe volhard) hadden, 
was er groot gevaar om te bezwijken. Wij zien dus, dat 
hier niet wordt gesproken van een strijd tegen de zonde, 
die in het vleesch woont; ofschoon daardoor volstrekt niet 
ontkend wordt, dat den geloovige ook van die zijde veel 
strijd en onrust wordt bereid. De Apostel vermaant niet 
tevergeefs: «Dat dan de zonde niet heersche in uw ster
felijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijk
heden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde 
tot wapenen der ongerechtigheid." (Rom. 6; 12, 13.) Ook 
lezen wij in Kol. 3 : 5 : «Doodt dan uwe leden, die op de 
aatfSe zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke 
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beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke 
is afgodendienst.'' Doch het is de vraag, hoe en op welke 
wijze zullen wij in staat zijn, deze en dergelijke verma
ningen te verwezenlijken? Alle pogingen in eigen kracht 
tegen de zonde zijn nutteloos en krachteloos; alleen de 
strijd des geloofs zal tot overwinning leiden. "Wij moeten 
echter niet uit het oog verliezen, dat het geloof in het 
voeren van den strijd nooit zijne kracht in zichzelven 
zoekt. Zijn blik is onbewegelijk gericht op Christus en zijn 
werk. Daar alleen is de bron zijner kracht en de volko
men zekerheid der overwinning. Door het werk van Chris
tus zijn wij ontrukt aan de heerschappij der zonde, en 
daar hebben onze leden der zonde den dood gevonden. 
En wat is het gevolg? Naarmate wij door het geloof deze 
waarheid vasthouden en onze plaats in den Opgestanen 
verwezenlijken, zullen wij in onzen wandel de verlossing 
van de heerschappij der zonde openbaren, en het dooden 
van onze leden, die op aarde zijn, zoo dikwijls zij zich 
doen gevoelen, door de kracht des H. Geestes ten uitvoer 
brengen. »Alzoo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij 
wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Chris
tus Jezus, onzen Heer." (Kom. 6 : 11.) «Indien gij dan 
met Christus opgewekt zijt, zoo zoekt de dingen, die bo
ven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand 
Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde 
zijn." (Kol 3 : 1 , 2 . ) Het geloof alleen is in staat, deze 
vermaningen door de kracht des H. Geestes te omvatten en te 
Verwezenlijken; het geloof alleen is in staat om ons te ver
heffen boven den lagen dampkring, waar zonde en dood zich 
hebben gelegerd, en waar het ongeloof steeds zijne nederlaag 
te betreuren heeft. Moge de Heer ons bekwaam maken om 
ten allen tijde » door de kracht des geloofs" te wandelen en 
den «goeden strijd des geloofs" tot den einde toe te strijden! 

Het tweede gevaar voor de geloovigen bestaat hierin, 
dat zij, gelijk reeds opgemerkt is, de waarheid Gods of 
hunnen toestand in Christus afmeten en beoordeelen naar 
hunne eigen ervaringen, waarvan het gevolg is, dat lïe 
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waarheid verduisterd en de ware toestand der geloovïgen 
onzeker wordt gemaakt. De ervaringen des geloofs zijn 
zeer zeker gezegend en kostelijk, maar hoe vele droevige 
ervaringen maakt het ongeloof! Hoe rijk was het leven 
van Jakob aan zulke ervaringen van een onrein hart! 
Maar hoe treurig ook is zijne belijdenis aan het einde zij
ner dagen: »Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren 
mijns levens geweest!" (Gen. 47 : 9.) (lelijk vele Christenen 
in onze dagen heeft hij alleen de bedriegelijkheid en on
bestendigheid van zijn boos hart leeren kennen, maar niet, 
gelijk Abraham, de ongestoorde en zalige gemeenschap van 
God genoten. Doch welke waarde wij ook mogen toeschrij
ven aan de ervaringen, zoo kunnen zij toch nimmer onze 
gids zijn in de waarheid, nooit met het Woord Gods wor
den gelijk gesteld, of gebruikt worden tot toetsteen van 
dat Woord. Dat Woord heeft geen toetsteen noodig; want 
het is zelf een toetsteen — «levendig en krachtig en scherp-
snijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, een oordeeler 
der gedachten en der overleggingen des harten." (Hebr. 
4 : 12.) Iedere ervaring van ons hart hebben wij te beoor-
deelen naar dat Woord, en met beslistheid te verwerpen, 
als zij er niet mede overeenstemt. Waar het geloof onder 
de leiding des H. Geestes werkzaam is, daar zal ook ze
ker het Woord Gods de eenige regel en maatstaf zijn van 
onzen wandel en van onzen strijd hier beneden; terwijl 
het ongeloof, buiten het Woord Gods, tevergeefs een rust
en steunpunt zoekt in de onbestendige gevoelens en erva
ringen van het eigen hart. De Geest Gods is onafgebroken 
bezig, onze schreden vast te stellen op den bodem des 
geloofs. Zoodra de Kolossensen dezen grond eenigermate 
schenen te verlaten, roept de Apostel hun toe: »Indien 
gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt 
afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld 
leefdet, met inzettingen belast?" (Kol. 2 : 20.) 

Heer! verlicht meer en meer onze oogen om deze gevaren 
te zien, vermeerder ons geloof, en maak onze schreden vast! 

(Wordt vervolgd.) 
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Alles in Christus. 

(Vervolg van bladz. 64.) 

IV. 

Wij hebben alzoo in het voorafgaande den treurigen 
toestand van den natuurlijken mensch en zijne volkomen 
verlossing uit dien toestand leeren kennen. Het volbrachte 
werk van Christus heeft alle vragen beantwoord. In het 
vergoten bloed van het Lam Gods ziet de geloovige de 
volkomen vergeving zijner zonden en de volkomen veroor
deeling van de in het vleesch wonende zonde; zoodat hij, 
gestorven en opgewekt met Christus, verlost van de zonde 
en in het bezit van een nieuw leven, bekwaam is gemaakt, 
Gode vruchten voort te brengen. 

Ik wensch nu de aandacht mijner lezers te bepalen bij 
een onderwerp, waaromtrent in het algemeen een groote 
onkunde heerscht, die bijna aan ongeloof grenst. Onder 
vele christenen bestaat het gevoelen, dat de wet de regel 
en het richtsnoer des levens voor de geloovigen is. Zulk 
een beschouwing verraadt niet alleen, hoe weinig men de 
natuur van de wet kent, maar toont ook tegelijkertijd de 
neiging van het menschelijke hart, om de beginselen der 
wet te verwarren met die der genade — een neiging, 
waardoor men aan de wet hare onveranderlijke, onbuigza
me gestrengheid en aan de genade hare heerlijke schoon
heid en kracht ontneemt. Het is daarom van het hoogste 
belang, nauwkeurig aan te wijzen, welke plaats de wet 
tegenover den zondaar en tegenover den geloovige inneemt. 

Genade en wet zijn twee geheel tegenovergestelde be
ginselen. Hunne vereeniging is ondenkbaar. De wet, 
ofschoon in de eerste plaats aan de Joden gegeven, is in 
het algemeen de uitdrukking van hetgeen de mensch zijn 
moet, terwijl de genade bewijst wat God is. De wet stelt 
den zondaar hare rechtvaardige eischen, verlangt de nauw
gezetste vervulling en veroordeelt den overtreder zonder 
kracht te geven; de genade daarentegen eischt niets, zij 
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vergeeft de zonden en schenkt alles, wat de mensch noo-
dig heeft voor zijn eeuwig behoud. Geplaatst onder de 
wet, heeft de mensch tegenover het rechtvaardig oordeel 
niets te verwachten dan dood en verdoemenis; en zelfs de 
genade kan zijn treurig lot niet veranderen, noch de ei
senen der wet verminderen. De poging om de wet met de 
genade te vereenigen, is daarom ijdel en nutteloos. Een 
verlossing, gedeeltelijk door de wet en gedeeltelijk door de 
genade, behoort evenzeer op het gebied der dwaze hersen
schimmen te huis als een toestand, deels onder de wet, 
deels in de genade. «Uit genade zijt gij zalig geworden." 
(Efez. 2 : 8.) «Gij zijt niet onder de wet, maar onder de 
genade."' (Rom. 6 : 14.) De wet stelt den schuldigen zon
daar den troosteloozen toestand zijner natuur voor oogen, 
en schrijft op zijn voorhoofd met onuitwischbare trekken 
het oordeel des doods; en geen enkele straal van genade 
verzacht de strenge uitspraak van de wet. »Als iemand 
de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder 
barmhartigheid." (Hebr. 10 : 28.) »Welk mensch dezelve 
zal doen, die zal door dezelve leven." (Lev. 18 : 5; 
Rom. 10 : 5.) »Vervloekt zij, die de woorden dezer wet 
niet zal bevestigen, doende dezelve." (Deut. 27 : 26; 
Gal. 3 : 10.) Met hare strenge eischen komt de wet tot 
den mensch, en geen enkele straal van de in Christus 
geopenbaarde genade breekt door den duisteren nevel heen. 

Zoodra een ziel door Gods genade ontdekt en onder den 
invloed des nieuwen levens gebracht is, erkent zij, dat de 
rechtvaardigheid Gods recht heeft op de eischen der wet; 
maar tegelijkertijd ontdekt zij bij zichzelve juist datgene, wat 
door de wet wordt veroordeeld. Zij is overtuigd, dat God 
zijn gezag, noch zijn heiligheid kan verloochenen; en zij 
spant daarom al hare krachten in, om aan hare rechtmatige 
eischen te voldoen. Maar, ach I bij de eerste inspanning 
gevoelt de arme strijder zijnen voet reeds wankelen. De 
wet eischt een onbepaalde, volmaakte gehoorzaamheid; 
het geweten en de vernieuwde wil erkennen dezen eisch 
als «heilig, rechtvaardig en goed,"' (Rom. 7 : 12.) en wen-
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schen geen verzachting; maar waar is de kracht om liet 
voorgestelde doel te bereiken? De nieuwe natuur heeft 
inderdaad de rechtvaardigheid Gods lief; maar de wet, in 
plaats van kracht te verleenen, wekt veeleer de sluime
rende en ongekende begeerte tot verschillende zonden op, 
zoodat iedere poging nutteloos en vergeefsch is. De wet 
eischt volkomen gehoorzaamheid als voorwaarde des le
vens en der rechtvaardigheid; doch dit stelt juist in het 
licht, dat ik mij van nature in een toestand van dood 
en ongerechtigheid bevind, en dat ik dus van het begin 
af die dingen behoef, welke de wet mij als doel voorstelt. Ik 
vind in mij dezelfde beginselen, waartegen de geboden 
der wet gericht zijn. Wat baten dus alle zuchten en tra
nen, alle voornemens en inspanningen, als bij iedere 
schrede het in mij wonende kwaad steeds krachtiger te 
voorschijn komt, en zich tegenover al mijn werken een be
paalde, hardnekkige tegenstand verheft, zoodat ik niet alleen 
verhinderd word in de volbrenging van het goede, maar 
ook gedrongen word om het kwade te doen? Ach! alle 
pogingen onder de wet, om den wil van God te volbren
gen tot verkrijging des levens en der gerechtigheid, open
baren zeer duidelijk de verborgen eigengerechtigheid van 
het hoogmoedige hart, en getuigen van de droevige ver
blinding van den mensch over zijnen eigenlijken, waren 
toestand. Het worstelen van een ontwaakt geweten zal 
daarom vruchteloos en ijdel zijn; de gevolgen van zulk 
een strijd zullen een lichtzinnig gemoed spoedig onver
schillig maken, en een oprecht hart tot vertwijfeling bren
gen. De ervaring van een ziel onder de wet kan alleen 
de overtuiging bewerken van hare volkomen onmacht; zij 
veroorzaakt onrust en vrees tegenover de heiligheid en 
rechtvaardigheid Gods; en het geweten — ter nedergedrukt 
door het gevoel van de geestelijkheid en gestrengheid der 
wet, alsmede door het bewustzijn zijner vleeschelijke, on
verbeterlijke natuur — blijft niets over dan uit te roepen: 
>.Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen uit het lichaam 
dezes doods?" (Rom. 7 : 24.) 

5* 
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Doch zijn zulke treurige gevolgen te verwonderen? O, 
neen! want het ontwaken van het geweten is niet voldoende 
om de wet te volbrengen. Indien ik mij in het licht der 
wet onderzoek, dan kan zij mij wel overtuigen, dat ik niet 
ben, wat ik zijn moet; maar zij geeft mij geen kracht 
om het goede te doen en het kwade te laten. Als een 
lamp den donkeren kerker van den gevangene verlicht, 
dan kan hij wel de troostelooze ledigheid zijner omgeving 
en het ontzettende van zijnen betreurenswaardigen toestand 
overzien, en daardoor misschien aangespoord worden tot 
vertwijfelende pogingen om zijne boeien te verbreken; maar 
wat baat hem dit ? Hij blijft een gevangene, een geboeide; 
juist de kennis van zijnen toestand en de vruchtelooze 
poging om zich vrij te maken, maken zijn droevig lot 
nog ondragelijker. Evenzoo is het met de wet. Zij is een 
lamp, die schijnt in de duisternis van het menschelijk hart; 
zij is een spiegel, die den zondaar den waren toestand 
zijner ellende en onmacht onbewimpeld voor oogen stelt; 
zij is de toetssteen zijner gedachten, woorden en werken; 
zij plaatst hem, omdat hij een zondaar is , en niet is wat 
hij zijn moet, onder den vloek. Als maatstaf van hetgeen 
God eischt van den natuurlijken mensch, kan de wet 
alleen voldaan worden door volkomen vervulling harer 
voorschriften, en moet daarom overeenkomstig hare on
verbiddelijke gestrengheid den overtreder veroordeelen tot 
dood en verdoemenis. Dit is de eenvoudige verklaring van 
de uitwerking der wet. 

Wat is echter de oorzaak van zulk een troostelooze open
baring? Deze vraag kan eerst dan juist beantwoord wor
den , als wij ons herinneren, dat iemand, die onder de 
wet is geplaatst, in betrekking staat met hetgeen wel het 
leven en de gerechtigheid eischt, maar niets anders ver
mag dan de begeerlijkheden, die in het vleesch zijn, te 
voorschijn te brengen- In Rom. 7 wordt ons dit punt 
volledig opgehelderd. Wij lezen daar de woorden: »Weet 
gij niet broeders, dat de wet heersqht over den mensch, 
zoo langen tijd, als hij leeft?" Dit is eenvoudig en duide-
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Jiijk. De mensch, onderworpen aan een wet, is aan hare 
voorschriften verbonden, zoolang zij in werking is; de dood 
alleen kan deze betrekking rechtmatig ontbinden. De wet 
van het huwelijk geeft een duidelijk voorbeeld in de voor
stelling van den Apostel. »Indien een vrouw eens anderen 
mans wordt, terwijl de man leeft, zoo zal zij een over
speelster genaamd worden; maar indien de man gestorven 
is, zoo is zij vrij, als zij eens anderen mans wordt." (vs. 3.) 
Evenmin kan de mensch, dewijl de hem gestelde eischen 
der wet goddelijk rechtvaardig zijn, zich losmaken van 
hare heerschappij, tenzij de dood daartusschen kome en 
de verbintenis voor altijd verbreekt. Is het dan te verwon
deren, dat de gevallen mensch onder de heerschappij eener 
wet, die niets werkt dan dood, vloek en verdoemenis, 
slechts vruchten des doods voortbrengt? Is het te be
vreemden, als de mensch onder de wet strijdende tegen 
de zonde, na vele vergeefsche pogingen uitroept: »Ik ben 
vleeschelijk verkocht onder de zonde; want hetgeen ik doe, 
dat ken ik niet: want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, 
maar hetgeeen ik haat, dat doe ik?" (vs. 14, 15.) 

Maar waartoe is dan de wet gegeven? De Apostel zegt 
het ons: »De wet is bovendien ingekomen, opdat de mis
daad te meerder worde." (Rom. 5 : 20.) J a , zij is boven
dien ingekomen, om de zonde te openbaren, en om den 
mensch de ware gedaante van zijnen treurigen toestand 
voor oogen te stellen. »Door de wet is de kennis der 
zonde." (Rom. 3 : 20.) »Ik kende de zonde niet, dan door 
de wet: want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten, 
indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeeren." (Rom. 
7 : 7.) Dit is het doel der wet. God wil de oprechte ziel 
overtuigen van hare ellende en onmacht. Hoe zou Hij haar 
door zijne kracht kunnen ondersteunen, terwijl zij in eigen 
kracht tegen de zonde strijdt? Zou Hij daardoor geen 
voedsel geven aan de eigengerechtigheid en den hoogmoed 
van het menschelijke hart? Zou zijne hulp niet een erken
ning van het vleesch zijn, en de noodzakelijkheid van het 
werk van Christus in twijfel stellen? Voorzeker; en op 
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die wijze zou nooit een slaaf, verkocht onder de zonde, 
tot de erkentenis van zijnen waren toestand kunnen ko
men. Daaiom laat God het geweten des zondaars zijne 
rechtvaardigheid in hare volle, vernietigende kracht on
dervinden, hetwelk niets anders kan uitwerken, dan dat 
de ongelukkige, overwonnen strijder de hoogte zijner inge
beelde kracht verlaat en, ter nedergebogen door de on
verbiddelijke slagen der wet, zijne verlossing elders gaat 
zoeken. Dit is de plaats, die den verloren zondaar betaamt. 
Hebt gij, waarde lezer! deze plaats nog niet ingenomen, 
eenmaal zal het zeker moeten geschieden. Gij zijt een 
zondaar en onderworpen aan de rechtvaardigheid van 
God, die »een verterend vuur'' is. Hoe zult gij ontvlie
den? Slechts dan, wanneer het «licht des Almachtigen" 
(Job 29 : 3.) uw duister hart heeft verlicht, en gij ver
brijzeld in uwen hoogmoed ter neder ligt, en uitroept: 
«Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" kan 
de God van alle genade u zijne reddende hand toesteken, 
en u verre van de plaats des doods en der verdoemenis 
brengen in die vrijstad des geloofs, waar de vloek der 
wet u nooit kan treffen. 

Ik hoop, dat het nu mijnen lezers duidelijk zal zijn, dat 
de verlossing des zondaars een onmogelijkheid is, zoolang 
hij in eenige betrekking tot de wet staat. Hoe zou ook 
een zaak, die, omdat de toestand des zondaars en het ka
rakter der wet onveranderd blijven, slechts vloek, dood en 
verdoemenis over de menschen brengt, het beginsel kunnen 
uitmaken van zijn leven en van zijne gerechtigheid? Maar 
is dan de wet niet "heilig, rechtvaardig en goed?" Zijn 
hare voorschriften niet goddelijk? En leggen zij den mensch 
geen verplichtingen op, die hij nauwgezet moet volbren
gen? Voorzeker. De wet is de maatstaf van hetgeen God 
van den mensch eischt; en zelfs hetgeen de mensch van 
de genade bij de wet tracht te voegen, is niet in staat, 
hare eischen te matigen en de verantwoordelijkheid van 
den mensch te verminderen. Juist omdat de wet volmaakt 
goddelijk en de mensch een zondaar is, kan voor God 
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«geen vleesch gerechtvaardigd worden uit de werken der 
wet." Slechts volkomen gehoorzaamheid brengt leven en 
gerechtigheid; ieder overtreder wordt door den vloek der 
wet getroffen. Hoe belangrijk is daarom de vraag: Hoe 
w ôrd ik verlost van een zaak, die mij, omdat ik zondaar 
ben, in namelooze ellende kan storten. Een scheiding moet 
er plaats vinden; dit is zeker. Maar hoe? Een vrijmaking 
op onrechtmatige wijze kan God niet gedogen. Welnu, 
waar is de weg, door God verordend en door Hem zel-
ven in genade bereid? 

Gelijk wij reeds gezien hebben, kan alleen de dood de 
ontbinding bewerken van dezen troosteloozen toestand. Dit 
is de wijze verordening van een genaderijken God. Als 
daarom een ontdekte ziel, verschrikt door de heiligheid en 
rechtvaardigheid Gods en met het oog op hare zondigheid 
en onmacht, doordrongen is van de smartelijke overtui
ging, dat zij nooit aan de eischen der wet kan voldoen, 
dan openbaart God haar den eenigen weg om vrijgemaakt 
te worden van de wet en hare rechtmatige eischen; en 
die eenige weg is de dood des zondaars. De wet, omdat 
zij «heilig, rechtvaardig en goed" is, kan niet verbroken, 
noch in haar goddelijk gezag verzwakt worden. Zij eischt 
de volkomen volbrenging harer rechten en de uitvoering 
van haar rechtvaardig oordeel. Maar God heeft het ge
zag der wet in hare gansche uitgestrektheid op het kruis 
van Christus verheerlijkt; want in den dood van Hem, 
die tot zonde is gemaakt, zien wij het oordeel der wet 
voltrokken; en de Apostel roept allen toe, die onder de 
wet waren, en in Christus gelooven: »Zoo dan, mijne 
broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam 
van Christus." (Kom. 7 : 4.) "Welk een heerlijke waarheid! 
De wet sprak het doodvonnis uit over iederen zondaar; 
maar door den dood van Christus is aan ieder geloovige, 
omdat hij met Hem is gestorven en opgewekt, dit oordeel 
reeds voltrokken. Kan de wet nog aanspraak maken op 
een gestorvene ? Voorzeker niet. De geloovige kan nu met 
een gelukkig hart uitroepen: »Ik ben door de wet der 
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wet gestorven;" (Gal 2 : 19.) ik ben niet meer onder den 
vloek der wet, omdat door den dood van Christus het 
oordeel over mij is voltrokken, en ik zie nu door het 
geloof mijnen vorigen toestand in het vleesch en onder de 
wet voor God weggedaan. Welk een wonderbare, aan-
biddenswaardige genade! Voor alles, wat voor het aange
zicht Gods en in het licht zijner tegenwoordigheid zonde 
is, en voor alles, waarom de vloek der wet mij had moe1-
ten treffen, is Christus gestorven aan het kruis. Zijn dood 
is mijn dood, zijn leven is mijn leven. Gode zij dank! het 
werk is volbracht. Op de vraag van den bekommerden 
zondaar: »Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 
doods?" antwoordt de verloste ziel vol blijdsohap: »Ik 
dank God, door Jezus Christus, onzen Heer." (Rom. 7 :24.) 

Kan iemand na zulke ervaringen nog staande houden, 
dat de wet, die niets anders werkt dan den dood, nog 
aanspraak heeft op het leven van den geloovige? Het is 
nauwelijks denkbaar. Is de vorige toestand door den dood 
van Chrisius zóó volkomen weggedaan, dat ik »eens ande
ren, den opgewekten uit de dooden," ben geworden — 
hoe kan ik dan nog in eenige betrekking staan met een 
zaak, die mij veroordeeld en gedood heeft? Evenwel zijn 
er vele zielen, die wel toestemmen, dat de wet het leven 
niet kan geven, maar die beweren, dat de wet voor 
de geloovigen de regel en het richtsnoer des levens moet 
zijn. Zij maken zelfs de liefde des Heeren tot een wet; 
zij erkennen de liefde, die aan het kruis is geopen
baard, en zien in die liefde de rechtmatige aanspraak 
van Christus op een volmaakte wederliefde, die zij tever
geefs zoeken in hunne harten. Zij moeten Hem liefhebben 
van ganscher harte, maar zij ontdekken het tegenoverge
stelde in zich. Zij zijn bezig met zichzelven, met hunne 
liefde, maar geenszins met de liefde van Christus. Ofschoon 
zij beweren, verlost te zijn van de wet, stellen zij zich 
onder een wet, die liefde eischt, maar niet geeft. Zij ge
ven aan de wet slechts een anderen vorm onder den naam 
van Christus, en stellen zich Christus tot wet. O, hoe 
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moeielijk is het voor het onverstandige hart »te staan in 
de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft!" 
(Gal. 5 : 1 . ) Heeft dan de wet, die den zondaar veroor
deelt en doodt, haar karakter veranderd, als de geloovige 
met haar in betrekking komt? De Apostel geeft ons op 
deze vraag een beslist antwoord, wanneer hij, afgezien 
van den persoonlijken toestand van hem, die zich plaatst 
onder de dienstbaarheid der wet, den Galatiërs toeroept: 
»Zoo velen als er uit de werken der wet zijn, die zijn 
onder den vloek." Dit bewijst genoegzaam, dat, indien 
de genade Gods den mensch niet verlossen kan van de 
wet, zij hem ook niet kan plaatsen buiten den vloek der 
wet. Is de christen nog in iets onder de wet, zoo is hij 
ook onder den doek. Door een vermenging van de wét 
met de genade ontneemt men haar de volmaaktheid, rein
heid en gestrengheid; men betwijfelt daardoor de recht
vaardigheid Gods en men ontkent de onvoorwaardelijke 
en onafhankelijke genade. Een iegelijk, die zich de wet 
tot richtsnoer stelt, zal voorzeker de scherpte van haar 
tweesnijdend zwaard moeten ondervinden. O, hoe gelukkig 
is het daarom, dat niet de beschouwingen en gedachten 
van een eigengerechtig hart, maar het onbedriegelijke 
Woord van God het beslissend antwoord op deze vraag 
geeft! »Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, 
een vloek geworden zijnde voor ons." (Gal. 3 : 13.) »Uït-
gewischt hebbende het handschrift dat tegen ons was, in 
inzettingen bestaande, hetwelk eenigerwijze ons tegen was, 
en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve 
aan het kruis genageld hebbende." (Kol. 2 : 14.) Laat ons 
daarom onafgebroken uit deze zuivere bron putten en wij 
zullen nimmer dwalen. 

In Hand 15 zien wij, hoe de H. Geest met de groot
ste beslistheid antwoordt op de poging van de joodsche 
leeraars der wet om de geloovigen uit de Heidenen, de wet 
als regel en richtsnoer huns levens op te dringen. »Men 
moet hen besnijden en gebieden de.wet van Mozes te on
derhouden," zeggen de Farizeën. Maar in de kracht des 
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H. Geestes en met bewonderenswaardige eenstemmigheid 
bestrijden de Apostelen dezen aanval, en zeggen: »Wat 
verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen 
te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben 
kunnen dragen?" En Petrus voegt er bij: «Mannen broe
ders! gij weet, dat God van over langen tijd onder ons 
mij verkoren heeft, dat de Heidenen door mijnen mond 
het woord des Evangelies zouden hooren en gelooven." 
Hoe beslist en duidelijk zijn deze goddelijke uitspraken! 
Neen, voorzeker God wilde niet «een juk op den hals" 
van hen leggen, wier harten vrede hadden gevonden door 
het woord des Evangelies; integendeel, Hij laat door dien 
getrouwen Apostel, die vroeger, wat de wet betreft, onbe
rispelijk had gewandeld, (Fil. 3 : 6.) de geloovigen ver
manen vast te staan »in de vrijheid, met welke ons Christus 
vrijgemaakt heeft en niet wederom te worden bevangen 
met het juk der dienstbaarheid." Hoe zou Hij hen ook 
kunnen terugvoeren »tot den tastbaren berg, gehuld in 
donkerheid, duisternis en storm," nadat het licht der ge
nade in hunne harten had geschenen ? De Joden, die onder 
de wet, en de Heidenen, die zonder de wet waren ge
weest, waren allen door dezelfde genade «behouden" ge
worden. (Hand. 15 : 11.) Allen «stonden" in de genade, 
(Rom. 5 : 2 ; Gal. 5 : 1 . ) en allen moeten «opwassen" in 
de genade. (2 Petr. 3 : 18.) De wet wordt in het Nieuwe 
Testament nergens voorgesteld als levensregel voor de ge
loovigen; zij hooren en gelooven het wooTd des Evange
lies, en worden vermaand «waardig het Evangelie van 
Christus te wandelen." (Fil. 1 : 27.) Wie daarom nu, zoo-
als eertijds, den hals der discipelen onder het juk der wet 
wil buigen, ondermijnt, gelijk die Farizeën, de grondbe
ginselen van het christelijk geloof en verzoekt God. «Och, 
of zij ook afgesneden wierden, die u onrustig maken," 
roept de Apostel in rechtmatige verontwaardiging uit; en 
zijne houding, gewerkt door den H. Geest, tegenover de 
leeraars der wet stelt het duidelijk in het licht, welk een 
gruwel de wettischgezindheid in de oogen Gods is. Zijn 
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zijne gedachten veranderd? Gelden zijne uitspraken niet 
meer voor onze dagen? Verzoeken wij Hem niet, als wij 
de geloovigen de wet willen opleggen? Beantwoorden wij 
deze vragen in het licht der tegenwoordigheid Gods; en 
vergeten wij niet, »dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt 
tot degenen, die onder de wet zijn;" (Kom. 3 : 19.) dat 
echter, toen God de boodschap des heils door het bloed 
des Lams bracht aan allen, «die onder den hemel zijn," 
niet de vloek der wet, maar de liefelijke woorden der 
vrije, onbeperkte genade van zijne lippen vloeiden. 

Het zal daarom den lezer duidelijk zijn, dat de wet 
evenmin het fondament voor den zondaar is, als zij het 
richtsnoer des levens voor den geloovige is. Gode zij dank! 
het een zoowel als het andere aanschouwen wij in Chris
tus. Hij is ons leven en het richtsnoer van ons leven. 
Gelijk wij gezien hebben, brengt de wet alleen vloek en 
dood, maar Christus is ons leven en onze gerechtigheid. 
Als een vloek voor ons hing Hij aan het kruis. Hij daalde 
neder in de duistere plaats, waar de gevangen, onmach
tige en doemwaardige zondaar lag — in de plaats des doods 
en des oordeels; en nadat Hij ons door zijnen dood ver
lost heeft van hetgeen tegen ons was, is Hij voor allen, 
die in zijnen naam gelooven, in de opstanding de bron 
des levens en de grond der gerechtigheid geworden. De
wijl wij nu in Hem het leven en de gerechtigheid bezitten, 
zoo moeten wij ook wandelen, niet volgens de wet, maar 
«gelijk Hij gewandeld heeft." (1 Joh. 2 : 6.) De nauwge
zette betrachting der tien geboden zou voorzeker nog geen 
wandelen zijn, gelijk Hij heeft gewandeld. Men zou, wel 
is waar, niet »dooden", niet «stelen", of soortgelijke over
tredingen begaan; doch den vijand te spijzigen, te kleeden, 
te zegenen, het hart van den beleediger door weldoen 
te verblijden, dit behoort niet tot de voorschriften der wet. 

Maar indien ik de voorschriften der wet niet kan vol
brengen , hoe kan ik dan de veel hooger gestelde eischen 
des Evangelies nakomen? — Omdat ik, onder de wet zijnde, 
met iets verbonden was , wat de verborgen zonde opwekte, 
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mij veroordeelde en doodde, terwijl ik nu een ander toe
behoor, die mijn leven en mijne gerechtigheid is , en mij 
door genade in de kracht des H. Greestes bekwaam maakt, 
Grode vruchten te kunnen brengen. «Want de zonde zal 
over u niet heersenen; want gij zijt niet onder de wet, 
maar onder de genade." — Ik ben met Hem vereenigd, 
die de wet volkomen heeft vervuld, en daarom het einde 
der wet is. De wet eischt kracht van dengene, die ze niet 
bezit, en verdoemt hem, indien hij ze niet openbaart; 
terwijl het Evangelie kracht geeft aan dengene, die ze 
niet bezit, en hem zegent in de uitoefening dezer kracht. 
De wet biedt een aan de zonde onderworpen slaaf het 
leven aan als gevolg der gehoorzaamheid; terwijl de ge
nade de boeien verbreekt en het leven als het eenig waar
achtige beginsel der gehoorzaamheid geeft. Hetgeen de 
wet als doel aanwijst, is in de genade het uitgangspunt. 

Zoodra een ziel haren verloren toestand heeft er
kend, en overtuigd is, dat zij de gerechtigheid der wet 
niet kan volbrengen, openbaart God haar de verlos
sing van de wet. Zij erkent met dankzegging, dat het 
werk van Christus voor haar is volbracht, en dat zij 
daardoor gebracht is in een geheel nieuwen toestand, in 
betrekking tot den opgewekten Christus om Gode vrucht 
te brengen. Met blijdschap kan zij uitroepen: «De wet des 
Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt 
van de wet der zonde en des doods; want hetgeen der 
wet onmogelijk was, dewijl zij door het vleesch krachte
loos was, heeft God, Zijnen Zoon zendende in gelijkheid 
des zondigen vleesches en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vleesch." (Rom. 8 : 2 , 3.) De mensch 
heeft de zonde door de wet leeren kennen, hij heeft de 
zonde erkend en gehaat, doch kon er niet van verlost 
worden. Geloovende in Christus, is hij niet alleen in den 
toestand van een verloste, maar in Christus is hem ook 
de kracht gegeven om te leven volgens dien nieuwen 
toestand. Wel is waar, het vleesch is nog daar en de 
oude natuur is dezelfde gebleven, maar de toestand der 
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geloovigen voor God is »niet meer in het vleesch, maar 
in den Geest," en nu komt de vermaning tot hen: «wan
delt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheid des 
vleesches niet." (Gal. 5 : 16.) Een ziel onder de wet weet, 
dat zij God en den naaste moet liefhebben van ganscher 
hart en met alle krachten; doch de wet werkt geen lief
de, maar toorn, en openbaart den haat en de vijandschap 
des harten tegen God en zijn Woord. »Het bedenken des 
vleesches is vijandschap tegen God: want het onderwerpt 
zich der wet Gods niet, want het kan ook niet." (Kom. 
8 : 7 . ) Hoe geheel anders echter, wanneer de zondaar 
de liefelijke stem der genade verneemt en door het ge
loof aanneemt. Dan gevoelt zich de ziel met betrekking 
tot de rechtvaardigheid in volkomen vrede, omdat zij weet, 
dat God, in plaats van te verdoemen, iets heeft gedaan, 
wat de wet nimmer kon doen; dan gevoelt zij zich in 
betrekking met Hem, die de liefde is, en, omdat Hij die 
liefde door den H. Geest in onze harten heeft uitgestort, 
gevoelt zij zich ook bekwaam liefde te bewijzen. » Want 
die den anderen liefheeft, die heeft de wet ve rvu ld . . . . 
?oo is dan de liefde de vervulling der wet." (Rom. 1 3 : 8, 
10; Gal. 5 : 14, 22, 23.) Hoe diep bedroefd daarom ook 
een oprecht christen moge zijn over de kracht der zonde 
in zijn vleesch, zoo weet hij toch, dat Christus daarvoor 
gestorven is, en dat in Hem de gerechtigheid volkomen 
is voldaan. Met vrijmoedigheid verschijnt hij in de tegen
woordigheid Gods, want hij is verzekerd, dat voor alles 
wat zonde is, in Christus een volkomen slachtoffer is ge
vonden. Door zijne vereeniging met Christus, bezit hij een 
leven, dat Gode vrucht kan brengen. Alleen in de ge
meenschap met God kan dit verwezenlijkt worden. Onder 
de wet en met het bewustzijn van zonde was deze ge
meenschap onmogelijk, en daarom was er geen kracht tot 
heiligmaking. De vrees, veroorzaakt door de wet, kon 
hem brengen tot de wanhopigste pogingen, doch maakte 
hem niet bekwaam tot goede werken. Nu echter, nadat 
het geweten is gereinigd en de liefde Gods in zijn hart is uit-» 
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gestort, drijft hem geen wettische vrees tot volbrenging van 
doode werken, maar de liefde, gewerkt door den H. Geest 
die in Hem woont, is de bron en de drijfveer zijner daden. 
De verbintenis met de over den ouden mensch heerschende 
wet der zonde en des doods is — en dat wel door den dood — 
door God verbroken; een nieuwe toestand in Christus is 
door de genade bewerkt; en iedere ziel, die zich in deze 
nieuwe betrekking bevindt, leert het wezen van God kennen, 
waardoor het harde hart wordt verbroken en de ziel wordt 
opgewekt tot ongeveinsde liefde en oprechte aanbidding. 

Wij zien alzoo hoe hemelsbreed het karakter der wet van 
dat der genade verschilt. De wet heerscht over den ouden, 
de genade over den nieuwen mensch; de wet vervloekt, 
veroordeelt en doodt, de genade zegent, vergeeft en maakt 
levend; de wet werkt toorn en vijandschap, de genade 
vrede en, liefde. Waar zijn bij deze beide grondbeginselen 
de aanknoopingspunten, die een vereeniging zouden kun
nen daarstellen ? God heeft aan beide zijne bijzondere plaats 
aangewezen. Moge Hij ons bewaren, deze waarheid door 
onze gedachten te verwarren! Hij leere al de zijnen ver
staan, dat het op Golgotha volbrachte werk van Christus 
de eenige oorzaak is van de vergeving onzer zonden, het 
eenige middel tot veroordeeling van de zonde, die in ons 
vleesch woont, en de eenige weg tot verlossing van de 
wet des doods en der zonde! J a , h e t k r u i s v a n 
C h r i s t u s a l l e e n scheidt den geloovige van alles, waar
mede hij als zondaar in betrekking stond: — van zijne 
overtredingen en hare gevolgen, van de zonde en hare 
macht, van de wet en haar vloek, van de wereld en hare 
begeerlijkheid, van het geweld des Satans en van de macht 
der duisternis. Alleen in het licht dezer waarheid zullen 
wij ons nimmer laten leiden door de wet, om door haar 
het leven en de gerechtigheid te verkrijgen, maar wij 
zullen Gode vruchten dragen, omdat wij door genade 
reeds het leven en de gerechtigheid hebben ontvangen. 

("Wordt vervolgd.) 
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Overdenking* eener g-eloovig-e ziel. 

O heilig heilgeheim! O god'lijke genade! 

Mijn Heiland Jezus sloeg mij, arme zondaar, gade; 

Hjj schonk mij vrede, rust, vergeving mijner zonden, 

En kalmte voor 't gemoed door 't bloed uit zijne wonden; 

Hij schonk door zyn gena mij 't eeuwig zalig leven, 

Hij nam mij bij de hand, zoodatiik zonder beven 

Kan voortgaan op mijn weg — ia 't midden van het lijden, 

In 't woelen van den strijd mij altijd kan verblijden 

In Hem, die aan des Vaders rechterhand verheven, 

Mij spoedig voert van d' aard in 's hemels zaal'ge dreven. 

J a , heilig heilgeheim! J a , god'lijke genade! 

Gij, o mgn Heiland! slaat mij steeds in liefde gade. 

Wat op deez' zondig' aard ook .Tvank'len moog of wijken, 

Gij zijt, Gij blijft getrouw, zult mij niet doen bezwijken; 

Gij zijt mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, mijn leven; 

Ik roem in U, U wenscht mijn hart slechts aan te kleven. 

En gij, mijn ziel! wilt Hem voor zooveel gunstbewijzen, 

Voor zooveel goedheid en gene, naar waarde prijzen. 

J a , 'k was een zondaar, 'k doolde rond op eigen wegen. 

Uw dienst — mij nu zoo goed — stond toen mjjn hart nog tegen. 

't Vermaak, 't genot, de vreugd der wereld was mijn leven, 

En aan de slavernij der zonde prijsgegeven, 

Ging 'k ver van U steeds voort, en dronk met volle teugen 

Den zwijmelbeker leeg, die door des vijands leugen 

Mij zoet en heerlijk was, en die de vreugd mijns harten 

In strijd en lijden werd, in droefenis en smarten.— 

En toch — bij al die vreugd vond 't harte geenen vrede. 

't Geweten klaagde m' aan, en sprak bij elke schrede, 

Die 'k op dien weg betrad, hoe 'k eenmaal moest verschijnen 

Voor Jezus' rechterstoel, waar alles zou verdwijnen, 

Wat zonde en wereld gaf, waar 't vloers wordt weggenomen 

Opdat mijn groote schuld in 't god'hjk licht zou komen. 

Ik hoorde wel die stem, door God in 't hart gegeven, 

En was myn angst soms groot, toch bleef ik tegenstreven. 
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Ik kende Gods gena, en wist hoe Hg 't verloorne 

Wou redden van 't verderf, hoe Hij zijn Eengeboorne 

Voor zondaars overgaf, Hem aan het kruis deed sterren, 

Om voor den mensen het heil, het leven te verwerven. 

Maar ach, wat hielp mij dit! Wat baatten zijne zorgen! 

Ik had de zonde lief, al was zij ook verborgen 

Voor aller menschen oog, toch woelde z' in mijn leden ; 

Zij werkte altijd voort, hoe vaak door mij bestreden. 

'k Was aan haar dienst verkocht! — O God! Gij zaagt mijn zonden, 

Gij zaagt, hoe 'k immermeer aan hare macht verbonden, 

Voortholde op mijn weg, hoe 'k uwe groote liefde 

Met vrijen wil verwierp, en door mijn schuld U griefde; 

Gij zaagt mijn vijandschap — en toch Gij bleeft mij dragen 

Met goedheid en geduld, verlengdet mijne dagen; 

Gij zocht mij telkens op, en sloegt in uw genade, 

Hoe of ik wederstond, mij, arme zondaar, gade. 

O, groot zijt Gij in trouw, rijk in barmhartigheden, 

Om U te prijzen, Heer! behooren eeuwigheden. 

J a , Heer! Gij sloegt mij gade 

Op mijne gruwelpaan; 

Gij deedt door uw genade 

Mij 't heerlijk licht opgaan. 

Uw Geest werkte in mijn harte, 

Ik hoorde Jezus' stem; 

En met berouw en smarte 

Vlood mijne ziel tot Hem. 

Uw Geest deed mij aanschouwen 

Mijn vijandschap, mijn schuld, 

En werkte in mij vertrouwen 

Op uw gena, geduld. 

Ik zag zgn zondaars-liefde, 

Zijn liefde, o zoo groot! 

Die mij de ziel doorkliefde, 

Mij bracht in 's Vaders schoot. 

Mgn haat was nu verdwenen, 

Gelescht was mijne dorst; 

Gods vreed' aan 't hart verschenen 

Vervulde mijne borst. 

Nu waren mijne zonden 

Vergeven voor altijd; 

Nu had ik rust gevonden 

Na zooveel zielestrjjd; 

Nu was het eeuwig leven 

Mijn heerlijk, zalig lot; 

Nu kon ik zonder beven 

Verschijnen voor mijn God; 

Nu was ik opgenomen 

In 't hemelsch huisgezin, 

En was met al de vromen 

Voor eeuwig één van zin; 

Nu kon ik Jezus loven, 

En zingen tot zijn eer; 

Nu woonde ook daarboven 

Mijn Heiland en mijn Heer! 
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Alles in Christus. 

(Vervolg en slot van bladz. 78.) 

V. 

Ten slotte wilde ik nog aantoonen verscheidene hinder
palen des geloofs, waardoor in onze dagen zoo vele zielen 
worden verhinderd, om tot vrede te komen, of zich voort
durend daarin te verblijden. Ofschoon werkelijk veront
rust over hunnen verloren toestand, en tegelijk overtuigd, 
dat alleen in Christus de zaligheid is, kwellen zij zich 
voortdurend met de vraag, of die zaligheid ook voor hen 
is. Zij bedenken niet, dat zulk vragen het ongeloof huns 
harten bewijst; en dat zij, terwijl zij vroeger den Heer 
onteerden door het leven in de zonde, Hem nu door hun 
ongeloof den rug toekeeren. Indien ook gij, mijn lezer! 
tot de zoodanigen behoort, bedenk dan toch, »dat de Zoon 
des menschen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, 
dat verloren was," (Luk. 19 :10 . ) en dat Hij nergens 
een uitzondering heeft gemaakt; maar veelmeer de bede 
tot alle menschen richt: «Laat u met God verzoenen." 
Welk een oneindige liefde! Hij heeft niet alleen de ver
zoening des zondaars met God volbracht, maar Hij noodigt 
den zondaar dringend uit die verzoening aan te nemen. 
Zou zulk een liefde n kunnen voorbijgaan ? Heeft de Heer 
in de dagen zijner omwandeling op aarde niet gezegd: 
«Komt herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en belast 
zijt, en Ik zal u rust geven." (Matth. 11 : 28.) Welnu, 
indien alle vermoeiden en alle beladenen geroepen zijn, 
zijt gij dan uitgesloten? O, mocht gij u toch schamen over 
uw ongeloof, en met volkomen vertrouwen gehoor geven 
aan zijne ontfermende liefde, die u uitnoodigt tot Hem te 
komen! 

Misschien zegt uw ongeloovig hart: »Ik weet niet, of 
ik vermoeid en belast genoeg ben, of ik mijnen verloren 
toestand diep genoeg gevoel, en of mijn berouw oprecht 

XII 6 
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is." J a , dit is een hinderpaal, waardoor vele zielen zich 
soms jaren lang nutteloos laten terughouden. Doch zeg 
mij: Weet gij, hoe diep het gevoel over uwen verloren 
toestand moet zijn? Heeft de Heer ergens in zijn Woord 
een bepaalden maatstaf daarvoor aangegeven? Heeft Hij de 
verlossing afhankelijk gemaakt van de diepte en de grootte 
van uw schuldgevoel? Gij kunt op al deze vragen geen 
antwoord geven; waarom kwelt gij u dan met deze nutte-
looze gedachten? Gij weet, dat gij een goddeloos, verloren 
zondaar zijt, en dat de eeuwige verdoemenis uw deel 
zou zijn, indien in dit oogenblik de dood u zou opeischen. 
Is dit niet voldoende, om u met vrees en angst te ver
vullen? De Schrift zegt eenvoudig en bepaald, dat God 
de goddeloozen rechtvaardigt, en dat Christus zoekt en 
behoudt, wat verloren is. Wordt hier eenige bepaling ge
maakt van de maat van het gevoel onzer zonden? Indien 
niet, waarom voegt gij er dan zulke gedachten bij ? Helaas! 
gij sluit daardoor uw hart voor de onafhankelijke genade, 
en berooft u van den vrede met God. «Want alzoo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (niet degenen, die 
diep genoeg hunne zonden gevoelen) die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (Joh. 3:16.) 
En «voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort, 
en gelooft Hem, die mij gezonden heeft, die heeft het 
eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is 
uit den dood overgegaan in het leven." (Joh. 5 : 24.) Hier 
wordt geen voorwaarde gesteld, en daarom stel gij er ook 
geen, maar hoor en geloof in Hem, die reeds lang te voren 
in liefde en genade aan u gedacht heeft. Zijn volbracht 
werk, en niet de diepte van uw schuldgevoel, maakt uwe 
verlossing zeker; en hoe vaster uw geloof alleen rust op 
zijn werk en niet op uw berouw, des te volkomener is 
ook het genot van den vrede. 

Anderen zoeken vrede te ontvangen door bestendig te 
bidden om een nieuw hart; en niet zelden wordt deze bede 
zeer aanbevolen, terwijl het Woord Gods daartoe geen 
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aanleiding geeft. De Heer Jezus Leeft zijne discipelen 
nergens opgewekt tot zulk een bede. Jehova belooft wel 
aan zijn volk Israël bij de toekomende zegeningen het 
wegnemen van het »steenen" en de gave van een «nieuw 
hart" (Ezech. 36 : 26.); maar nergens in de Schrift wordt 
de zondaar vermaand tot de bede om een »nieuw hart." 
Er is geen andere weg tot behoud dan het geloof in Jezus 
Christus. Dit was het werk, hetwelk de Heer aan de 
éigengerechtige Joden verkondigde; het was de weg, die 
Paulus den verslagen stokbewaarder aanwees; en dit is 
de eenige zekere grond, waarop het Woord Gods ieder 
verloren zondaar tracht te plaatsen. Het »nieuwe hart" 
is niets anders dan de vrucht van het geloof; en het is 
daardoor duidelijk, dat de bede om een »nieuw hart" het 
geloof in Christus als de eenige grond onzer verlossing 
buitensluit, en het werk des H. Geestes voorbijziet. Het 
is daarom niet te verwonderen, dat zoo vele zielen on
rustig blijven bij al hun bidden om een nieuw hart; terwijl 
zij tot de ware rust zouden komen, indien zij, volgens de 
verklaring van Gods Woord, in Jezus geloofden, die aan 
het kruis stierf voor goddeloozen. 

Wellicht zegt gij: »ik geloof alles, wat er gezegd is 
van het werk van Christus, en toch heb ik geen vrede, 
maar ga steeds gebukt onder een verborgen zondenlast.'* 
Dit is niet mogelijk, mijn vriend! want waar een levendig 
geloof in Christus is, daar is geen onrust, geen last der 
zonde meer. «Die in Hem gelooft, die is gerechtvaardigd," 
en heeft het «eeuwige leven." «Gerechtvaardigd zijnde uit 
het geloof, hebben wij vrede bij God." Hoe kan de ver
lossing een onzekere zaak zijn, waar het eeuwige leven 
is? Gelooft gij evenwel werkelijk in Christus, en is uw 
hart nog in vrees en onrust, zoo openbaart dit een groote 
onkunde van het werk en van den persoon van Christus, 
die in onze plaats onder het oordeel en den vloek was, 
en onze plaatsbekleeder geworden is. Zijn offer is de ver
zoening voor onze zonden, en Hij werd tot zonde gemaakt, 
»opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.'* 

6* 
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Hoe kunt gij dit alles gelooven zonder vrede te hebben? 
Doch vergun mij eenige vragen. Hebt gij een tijd gekend, 
dat gij waarlijk overtuigd waart van uwen verloren toe
stand? En hebt gij in dezen toestand uw toevlucht genomen 
tot Jezus? Hebt gij toen geloofd in zijnen naam? Alles 
hangt af van de beantwoording dezer vragen; want in 
onze dagen ontmoet men zeer dikwijls een natuurlijke 
kennis van het werk van Christus, een bloot voor-waar-
houden, gelijk men andere dingen gelooft, die in geen 
verdere betrekking tot ons staan. Is dit laatste zoo, dan 
kan er natuurlijk geen vrede zijn. Het waarachtige geloof 
is de vaste en levendige overtuiging van het werk van 
Christus in het hart van een verloren zondaar. De oorzaak 
van uwe onrust kan voortkomen, öf uit gebrek aan kennis 
van het werk van Christus, öf uit gebrek aan waarachtig ge
loof in dat werk. De Heer noodigt alle vermoeiden en bela-
denen uit, om tot Hem te komen, en belooft hun rust te 
geven. Ga daarom tot Hem, zooals gij zijt; vertrouw u volko
men aan Hem en aan zijn volbracht werk toe, en gij zult 
niet langer gebukt gaan onder een verborgen zondenlast. 

Niet zelden ontmoet men ook geloovigen, die meenen, 
dat het de wijze bedoeling Gods is, om ons van tijd tot 
tijd in twijfel te brengen, opdat het hart niet al te ver
zekerd zij, maar in ootmoed worde gehouden. Men bedenke 
evenwel, dat alleen het geloof aan God de eer geeft en 
de onmacht van den mensch erkent. Dit is de ware oot
moed. »Abraham heeft aan de beloftenis Gods niet getwij
feld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, 
gevende God de eer." (Eom. 4:20.) Mijne onzekerheid 
openbaart het ongeloof mijns harten; ik twijfel aan de 
waarheid van het onbedriegelijk Woord van God en van 
het volbrachte werk van Christus, en daardoor wordt de 
Heer niet verheei'lijkt. Zal nu de onteering Gods het middel 
zijn, waardoor mijn hart in ootmoed blijve? Zal het mij 
hoogmoedig maken, als ik verzekerd ben van de algenoeg-
zaamheid van het offer van Christus, en ik met volkomen 
vertrouwen mijne rust vind in de liefde en genade Gods? 
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Voorzeker niet. De hoogmoed zoekt en vindt iets in den 
mensch, waarop hij zich beroemt, terwijl een ootmoedig 
hart geheel van zich afziet en zijnen roem in God vindt, 
door wiens genade hij in zekerheid is. Wanneer de H. 
Geest door het Woord steeds bezig is, om ons te verster
ken in het geloof, is het dan niet zeer vermetel, te 
verklaren, dat onzekerheid een middel is tot ootmoed en 
afhankelijkheid van God? Achter zulke valsche stellingen 
Verbergt zich het ongeloof onzer harten. Waarlijk, mijn 
lezer! hoe meer gij verzekerd zijt van de liefde en de ge
nade Gods, des te dieper zult gij in ootmoed neder knielen 
voor Hem, die door zijn eigen bloed u van al uwe zonden 
gereinigd heeft. 

Sommigen durven ook tot rechtvaardiging van hun on
geloof het woord des Apostels aanhalen: »Het geloof is 
niet aller." (2 Thess. 3 : 2.) Het is onbegrijpelijk, hoe zij, 
die zich geloovigen noemen, het durven wagen, door zulke 
schriftuurplaatsen hun ongeloof te vergoelijken. Wij lezen 
in het vorige vers: »Voorts, broeders! bidt voor ons, op
dat het woord des Heeren zijnen loop hebbe en verheer
lijkt worde, gelijk ook bij u , en opdat wij mogen verlost 
worden van de ongeschikte en booze menschen; want het 
geloof is niet aller." (vs. 1,2.) Geeft nu deze plaats eenige 
aanleiding om te denken, dat het geloof een voorrecht is 
voor sommige en niet voor alle geloovigen? Of wilt gij 
u met die ongeschikte en booze menschen op een lijn 
plaatsen? Neen! het is de duivel, die op zulk een wijze 
het Woord Gods verklaart; en daarom roepen wij u toe: 
laat u niet door den duivel leiden! 

Vele geloovigen worden ook dikwerf verontrust, omdat 
zij hunne verlossing afhankelijk maken van hun gevoel. 
Zij rusten niet alleen op het volbrachte werk van Christus, 
maar ook op hetgeen in hen omgaat. Daar onze ervarin
gen evenwel zeer afwisselend zijn, is ook de daarop rus
tende vrede zeer onbestendig. Het geloof is nooit gericht 
op hetgeen in ons, maar alleen op hetgeen buiten ons is , 
op het werk van Christus. Alles, wat Christus voor ons 
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volbracht, is ons deel, en niet hetgeen wij er van erken
nen of gevoelen. Wij zijn verzoend, omdat Christus ons 
heeft verzoend; wij hebben vrede met God, omdat Chris
tus dien teweeg heeft gebracht. Wij mogen er weinig 
van genieten, omdat ons geloof en onze kennis zwak zijn; 
maar wij onteeren Christus en zijn werk, indien wij zijne 
volheid en uitgestrektheid afmeten naar onze ervaringen. 
Hoe meer ons geloof rust op Hem en zijn werk, des te 
meer erkennen en genieten wij van de oordoorgrondelijke 
liefde en genade Gods, en des te meer zal ons hart ver
vuld zijn met vrede, blijdschap, lof, dank en aanbidding; 
terwijl wij, rustende op onze ervaringen, gelijk zullen zijn 
aan een baar der zee, die van den wind gedreven en op 
en neder geworpen wordt. (Jak. 1 : 6.) 

Soortgelijke ervaringen ontdekken wij bij hen, die aan 
hunne verlossing twijfelen, omdat zij niet wandelen, gelijk 
zij wandelen moeten. Zonder twijfel, men moet den boom 
aan zijne vrucht kennen, maar geenszins de zekerheid der 
verlossing afhankelijk maken van een goeden wandel. Zoo
lang deze zekerheid ontbreekt, is een goede wandel on
denkbaar, omdat hij alleen kan voortkomen uit die ver-
zekerdheid door de kracht des H. Geestes. Onze wandel, 
hoewel het genot der zegeningen er van afhankelijk is, 
zal steeds onvolmaakt zijn, omdat wij den schat in aarden 
vaten hebben; maar de verlossing is volkomen, omdat zij 
het werk van Christus is. Hij had het reeds volbracht op 
Golgotha, toen ik nog een goddeloos, verloren zondaar, 
een vijand Gods was. Hij heeft mijne verlossing niet af
hankelijk gemaakt van mijnen goeden wandel. In één 
woord, wij kunnen niet genoeg doordrongen worden van 
de gedachte, dat de verlossing buiten ons, in Christus, is 
volbracht, en dat zij voor allen, die in Hem gelooven, 
een volbracht werk is. Die in Hem gelooft, is behouden, 
en heeft het eeuwige leven. Hoe grooter de zekerheid 
mijner verlossing is door het geloof, des te bekwamer 
ben ik, God te verheerlijken door een waardigen wandel. 
Hoe meer ik echter op mijnen wandel zie, om daardoor 
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tot zekerheid mijner verlossing te komen, des te onbekwamer 
zal ik zijn, om Grod door mijnen wandel te verheerlijken. 

Eindelijk wil ik nog opmerkzaam maken op hen, die 
hun geloof stellen in de plaats van Christus, of die, met 
andere woorden, in plaats van Christus, het geloof zoe
ken, om daardoor behouden te worden. Zij zijn overtuigd 
van alles, wat men hun zegt van Christus en zijn werk, 
maar hun laatste woord is altijd: »Indien ik maar 
kon gelooven " Volgens hunne gedachte is het geloof een 
werk, waardoor zij de verlossing hopen te verkrijgen, en 
niet eenvoudig het middel om de door Christus volbrachte 
verlossing aan te nemen. Erkenden zij dit laatste, dan 
zouden zij ook verstaan, dat juist hun geloof zich open
baart in hunne aanneming van Christus en zijn werk. Zou 
de dwaasheid niet openbaar worden van iemand, die, be
trekkelijk een aardsche schuld, zeide: »ik ben overtuigd, 
dat die schuld is betaald, indien ik het maar kon geloo
ven. ?" »Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die 
men niet ziet." (Hebr. 11 : 1.) Christus is de gave ons door 
God geschonken; het geloof is de hand, die deze gave ont
vangt. Christus heeft onze zonden uitgedelgd op het kruis 
en onze verlossing volbracht; het geloof erkent dit, en 
doet ons deze zegeningen genieten. Christus is onze plaats-
bekleeder op het kruis, onze rechtvaardiging en ons leven 
in de opstanding; het geloof omvat Hem als zoodanig, en 
doet ons de werkelijkheid ondervinden. 

O! mochten daarom al mijne lezers, die zoo zeer ge
neigd zijn, te zien op zichzelven, op hunne ervaringen 
of op hun geloof, toch eindelijk tot de overtuiging komen, 
dat zij op dezen weg nimmer zullen geraken tot een voort-
durenden vrede, een waardigen wandel en een onafgebro
ken roemen in den Heer; terwijl zij dit doel zeker zullen 
bereiken, al is het ook in zwakheid, wanneer hun oog 
steeds gericht blijft op Christus en op zijn volbracht werk. 
Moge de Heer daarom door zijne genade in ons werken, op
dat wij, waakzaam en nuchteren in den gebede, ten allen 
tijde volharden in het geloof en zijnen naam verheerlijken! 
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De wolk en het leger. 
(Num. 9 : 15—23.) 

»En op den dag van het oprichten des tabernakels be
dekte de wolk den tabernakel, op de tent der getuigenis; 
en in den avond was over den tabernakel als een ge
daante des vuurs, tot aan den morgen. Alzoo geschiedde 
het geduriglijk; de wolk bedekte denzelven, en des nachts 
was er een gedaante des vuurs. Maar nadat de wolk op
geheven werd van boven de tent, zoo verreisden ook daar
na de kinderen Israëls; en in de plaats, waar de wolk 
bleef, daar legerden zich de kinderen Israëls. Naar den 
mond des Heeren verreisden de kinderen Israëls, en naar 
des Heeren mond legerden zij zich; al de dagen, in de
welke de wolk over den tabernakel bleef, legerden zij 
zich. En als de wolk vele dagen over den tabernakel ver
bleef, zoo namen de kinderen Israëls de wacht des Hee
ren waar, en verreisden niet. Als het nu was, dat de wolk 
weinige dagen op den tabernakel was, naar den mond des 
Heeren legerden zij zich, en naar den mond des Heeren 
verreisden zij. Maar was het, dat de wolk van den avond 
tot den morgen daar was, en de wolk in den morgen op
geheven werd, zoo verreisden zij: of des daags, of des 
nachts,' als de wolk opgeheven werd, zoo verreisden zij. 
Of als de wolk twee dagen, of een maand, of vele dagen 
vertoog op den tabernakel, blijvende daarop, zoo legerden 
zich de kinderen Israëls, en verreisden niet; en als zij 
verheven werd, verreisden zij. Naar den mond des Heeren 
legerden zij zich, en naar den mond des Heeren verreis
den zij; zij namen de wacht des Heeren waar, naar den 
mond des Heeren, door de hand van Mozes." 

Het is niet mogelijk een liefelijker tafereel te bedenken 
van geheele afhankelijkheid van en onderwerping aan de 
goddelijke leiding, dan hetgeen ons in de zoo even aan
gehaalde plaats voorgesteld wordt. Noch voetspoor, noch 
grebipaal was er in »die gansch groote en vreeselijke woes-
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tijn;" het was dus vruchteloos, op eenige leiding te wach
ten van hen, die den weg reeds vroeger betreden hadden. 
De Israëlieten waren geheel op God geworpen voor elke 
trede van hunnen weg. Zij waren in een toestand van voort
durend wachten op Hem. Dit zou voor een onbuigzamen 
of niet onderworpen wil ondragelijk geweest zijn; doch 
voor een ziel, die God kende, Hem liefhad, zich aan Hem 
vertrouwde en in Hem zich verheugde, kon er niets ge-
zegender gevonden worden. Hierin ligt de hoofdzaak van 
alles. Wordt God gekend, bemind en vertrouwd, dan zal 
het hart in de volstrektste afhankelijkheid van Hem zich 
verblijden. Is het anders gesteld, dan is diezelfde afhan
kelijkheid niet te dulden. De niet wedergeboren mensch 
denkt zich gaarne onafhankelijk, heeft er genoegen in , 
zich vrij te wanen, vindt het aangenaam te gelooven, dat 
hij mag doen wat hem lief is, gaan kan waar hij wil, en 
zeggen mag wat hij verkiest. Doch, helaas! het is louter 
bedrog. De mensch is niet vrij. Hij is slaaf van den dui
vel. Bijna zes duizend jaren is het geleden, dat hij zich 
verkocht heeft in de handen van dien grooten geestelijken 
slavenmeester, die hem sedert dien tijd in zijne macht heeft, 
en hem nog steeds vasthoudt. J a , de Satan houdt den 
onbekeerden, den natuurlijken, den niet berouwhebbenden 
mensch in verschrikkelijke slavernij. Handen en voeten 
heeft hij hem met ketenen gebonden, die niet in hunne 
ware gedaante gezien worden van wege het verguldsel, 
waarmede hij hen zoo kunstig bedekt heeft. De Satan 
heerscht over den mensch door middel van zijne begeer
lijkheden, hartstochten en vermaken. Hij doet de begeer
lijkheid in het hart ontstaan, en bevredigt ze met de din
gen dezer wereld; en de mensch waant zichzelven ten on
rechte vrij, omdat hij zijne wenschen inwilligen kan. Doch 
het is een allertreurigst zinsbedrog; en vroeg of laat zal 
het als zoodanig ontdekt worden. Er bestaat geen andere 
vrijheid dan die, waarmede Christus zijn volk vrijmaakt. 
Hij is het, die zegt: »Gij zult de waarheid verstaan, en 
de waarheid zal u vrij maken;" en: «Indien dan de Zoon 
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ti zal vrijgemaakt hebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn." 
(Joh. 8.) 

Hier is ware vrijheid, Het is de vrijheid, die de nieuwe 
natuur vindt door het wandelen in den Geest, en door 
het doen van de dingen, die welgevallig zijn in Gods oog. 
»De dienst des Heeren is de volmaakte vrijheid." Doch 
dit dienen sluit de meest bepaalde afhankelijkheid van 
den levenden God in zich. Alzoo was het met den eenigen 
waren en volmaakten Dienstknecht, die ooit op deze aarde 
heeft gewandeld. Hij was altijd afhankelijk. Elke werk
zaamheid, elke daad, elk woord, ja , alles wat Jezus 
deed, of ongedaan liet, was de vrucht van de volstrektste 
afhankelijkheid van en onderwerping aan God. Hij han
delde, als God wilde, dat Hij zou handelen; en wachtte 
als God wilde, dat Hij stil bleef. Hij sprak, als God het 
wilde; en zweeg als God wilde, dat Hij stil zou zwijgen. 

Zoodanig was Jezus, toen Hij hier op aarde leefde; en 
alzoo worden ook wij, als deelgenooten van zijne natuur, 
van zijn leven en van zijnen Geest geroepen, in zijne 
voetstappen te wandelen, en van dag tot dag in eenvou
dig vertrouwen op God te leven. Van zulk een leven in 
afhankelijkheid hebben wij een juist en schoon voorbeeld 
aan het slot van ons hoofdstuk. Het Israël Gods — het 
leger in de woestijn — dat heirleger van pelgrims volgde 
de bewegingen der wolkkolom. Zij moesten opwaarts zien 
voor leiding. Dit is het eigenlijke werk van den mensch. 
Daartoe is hij gemaakt, om zijn aangezicht naar boven te 
heffen in tegenstelling met het beest, dat geformeerd is 
om naar beneden te zien. Israël kon geen plannen maken. 
Zij konden nimmer zeggen: »Morgen zullen wij naar deze 
of gene plaats trekken." Zij waren geheel afhankelijk van 
de beweging der wolk. 

Zóó was het met Israël, en alzoo behoort bet met ons 
te zijn. Wij wandelen door een ongebaande woestijn, een 
zedelijke wildernis. Er is volstrekt geen pad. Wij zouden 
niet weten, hoe te wandelen, of waarheen te gaan, ware 
het niet, dat die kostelijke, diepe en zoo verstaanbare 
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woorden » Ik b e n de w e g " uit den mond van onzen 
dierbaren Heer gevloeid waren. Hier is dus een goddelijke, 
onfeilbare leiding. Wij moeten Hem volgen. »Ik ben bet 
licht der wereld; die mij volgt, zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens hebben." (Joh. 8.) 
Het is een levende leiding; niet een handelen volgens de 
letter van zekere reglementen en voorschriften; neen! het 
is een levenden Christns te volgen; te wandelen gelijk Hij 
wandelde; te doen, zooals Hij deed; zijn voorbeeld in 
alles na te volgen. Het is het oog op Jezus gericht te 
houden, zijne hoedanigheden, zijn beeld in onze nieuwe 
natuur ingedrukt te hebben, opdat zij afgeschaduwd of 
teruggegeven mogen worden in ons dagelijksch leven en in 
onze handelingen. 

Zulk een wandel sluit voorzeker in zich de overgave 
van onzen eigen wil, van onze eigen plannen, van ons 
eigen bestier. Wij moeten de wolkkolom volgen. Wij 
moeten altijd en alléén op God wachten. Wij kunnen niet 
zeggen: «Hier of daar zullen wij gaan; of dit en dat zul
len wij morgen of in de volgende week doen." Al onze 
gangen moeten gesteld worden onder de bestierende kracht 
van de gebiedende woorden: «Indien de Heer wil" — 
woorden, die, helaas! maar al te dikwijls door ons op een 
lichtzinnige wijze gebruikt of ter neder geschreven worden. 

O, dat wij dit alles toch beter mochten verstaan! Dat 
wij allen toch meer mochten kennen wat goddelijke lei
ding is. Hoe menigmaal meenen wij dwaselijk, en betui
gen wij met zekerheid, dat de wolk zich in deze of gene 
richting beweegt, naarmate zulks het best met onze eigen 
neigingen strookt. Wij wenschen een zekere zaak te doen, 
of ons hier of daar heen te begeven, en trachten onszel-
ven dan te beduiden, dat onze wil de wil van God is. 
Aldus bedriegen wij onszelven, in plaats van door God 
geleid te worden. Onze wil is niet gebroken, en daarom 
kunnen wij niet op de rechte wijze geleid worden. Want 
het ware geheim om recht, d. i. door God, geleid te wor
den, is om zijn eigen wil geheel en al onderworpen te 
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hebben. »Hij zal de zachtmoedigen leiden in hét recht, 
en Hij zal de zachtmoedigen zijnen weg leeren." »Ik zal 
raad geven, mijn oog zal op n zijn." 

Laat ons wel de vermaning overwegen: Weest niet ge
lijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand 
heeft, welks mni] men breidelt met toom en gebit, opdat 
het tot u niet genake." (Ps. 32.) Indien het aangezicht 
naar boven gekeerd is , om de bewegingen van het god
delijk »oog" op te vangen, dan zullen wij »den toom en 
het gebit" niet behoeven. Doch hier ligt juist het punt, 
waarin wij menigwerf op zulk een treurige wijze te kort 
schieten. Wij leven niet dicht genoeg bij God, om de 
leiding van zijn oog te onderscheiden — de eigen wil is 
in het spel. Wij verlangen onzen eigen zin te hebben, en 
worden daardoor overgelaten om er de bittere vruchten 
van te plukken. Aldus geschiedde het met Jona. Hij ont
ving het bevel, om naar Ninevé te gaan; maar hij ver
langde naar Tarsis te reizen; en de omstandigheden schenen 
in zijn voordeel; de Voorzienigheid scheen zich te richten 
naar het verlangen van zijnen eigen wil. Maar, ach! Jona 
moest zijnen toestand in het ingewand van den visch leeren 
kennen; ja, »uit den buik des grafs" zelfs, waar »het wier 
aan zijn hoofd was gebonden." Daar was het, dat hij de 
wrange vruchten leerde kennen van zijnen eigen wil te vol
gen. Hij had noodig, om in de diepte der zee de ware mee
ning te leeren verstaan van » den toom en het gebit," omdat 
hij de zachte leiding van het oog niet had willen volgen. 

Doch onze God is zoo genadig, zoo teeder, zoo gedul
dig! Hij wil ons onderwijzen, en Hij zal zijne arme, 
zwakke, afgedwaalde kinderen leiden. Hij spaart zich geen 
moeite met ons. Hij houdt zich onophoudelijk met ons 
bezig, opdat wij afgehouden mogen worden van het vol
gen onzer eigen wegen, die met doornen en distelen be
zaaid zijn, en in zijne wegen, die vrede en blijdschap 
schenken, zouden wandelen. 

Niets is in deze wereld gezegender dan een leven in 
gedurige afhankelijkheid van God. Op Hem te leunen van 
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oogenblik tot oogenblik, op Hem te wachten en zich aan 
Hem vast te klemmen voor alle dingen, Hem als de on
uitputtelijke bron van alle goede gaven te bezitten, dat 
is het ware geheim van den vrede des harten, en van 
een heilige onafhankelijkheid van het schepsel. De ziel, 
die in waarheid kan zeggen: »Al mijne fonteinen zijn bin
nen U", is verheven boven alle vertrouwen op het schepsel, 
boven menschelijke hoop en aardsche verwachtingen. Wij 
bedoelen hiermede volstrekt niet, dat God het schepsel 
ook niet op duizenderlei wijze gebruikt, om ons ten dienste 
te staan. O , neen! want de Heer gebruikt zijne schep
selen; maar zoodra wij op het schepsel leunen in plaats 
van op Hem, dan zullen wij spoedig een leegte en dor
heid in onze zielen ontwaren. Er is een ontzaglijk groot 
verschil tusschen God, die zijne schepselen bezigt, om ons 
te zegenen, en het leunen van ons op het schepsel, met 
voorbijzien van God. In het eerste geval worden wij ge
zegend en wordt Hij verheerlijkt; in het tweede geval 
zullen wij teleurgesteld en Hij onteerd worden. 

Het is noodig, dat onze zielen dit verschil ernstig over
wegen, omdat het, naar wij gelooven, zoo menigmaal 
voorbijgezien wordt. Dikwijls toch meenen wij op God te 
vertrouwen en op Hem te zien; terwijl, zagen wij slechts 
in oprechtheid op den wortel der dingen, en wilden wij 
slechts onszelven als in de onmiddellijke tegenwoordigheid 
Gods oordeelen, wij werkelijk bij ons nog een groote hoe
veelheid zuurdeeg zouden ontdekken, dat bestaat in het 
zjch verlaten op menschen. Hoe menigmaal spreken wij 
van door het geloof te leven, van ons vertrouwen alléén 
op God te stellen; terwijl tegelijkertijd een hangen aan 
omstandigheden en een zich houden aan tweede oorzaken 
en dergelijke dingen meer in ons aanwezig is. 

Waarde lezer! geef er acht op, bid ik u. Laten wij toe
zien, dat het oog op den levenden God alléén gericht zij, 
en niet op menschen, wier adem in hunne neusgaten is. 
Laten wij op God wachten — geduldig en gedurig wach
ten. Zijn wij in verlegenheid omtrent eenige zaak, dat wij 



94 

dan onmiddellijk en eenvoudig zien op den Heer. Kennen 
wij onzen weg niet, weten -wij niet waarheen ons te wen
den, welke stappen te nemen, laten wij dan bedenken, 
dat Jezus gezegd heeft: »Ik ben de weg;" laten wij Hem 
volgen. Hij zal aDes helder en licht en zeker maken. 
Er kan geen duisternis, geen verwarring, geen onzeker
heid zijn, indien wij Hem volgen; want Jezus zelf heeft 
gezegd, en wij moeten Hem gelooven: «Die Mij volgt, zal 
in de duisternis niet wandelen." Zijn wij dus in duisternis, 
dan kunnen wij verzekerd zijn, dat wij Hem niet volgen. 
Geen donkerheid kan ooit dien gezegenden weg omvangen, 
langs welken God dezulken leidt, die met een eenvoudig 
oog Jezus trachten te volgen. 

Doch misschien is iemand, die dit leest, geneigd toch 
nog te betuigen: «Evenwel blijf ik in verlegenheid ten 
opzichte van mijnen weg. Ik weet waarlijk niet, welk pad 
in te slaan of tot welken stap te besluiten." Zijn deze woor
den de uwe, waarde lezer! dan willen wij u slechts deze en
kele vraag doen: » Volgt gij Jezus?" Zoo ja , dan kunt gij 
niet in de moeielijkheid blijven. Volgt gij de wolkkolom? 
Zoo ja, dan is de weg zoo duidelijk, als God dien maken 
kan. Hierin ligt de grond van de geheele zaak. Verwar
ring en twijfelmoedigheid is zeer dikwijls het gevolg van 
het werken van onzen eigen wil. Wij zijn er op gesteld, 
iets te doen, waar God ons volstrekt niet toe roept — 
ergens heen te gaan, waar God het niet noodig oordeelt. 
Wij bidden misschien over die zaak, doch krijgen geen 
antwoord. Bij herhaling bidden wij, maar krijgen toch 
geen antwoord. Vanwaar dit? Wel, de zaak is eenvoudig, 
dat God begeert, dat wij ons rustig houden, dat wij stil
staan, dat wij blijven, juist waar wij zijn. Laten wij daar
om, in plaats van onze hersenen te pijnigen en onze zie
len te kwellen over hetgeen wij doen moeten, niets trach
ten te doen dan eenvoudig op God te wachten. 

Dit is het geheim om vol vrede, gelukkig en kalm te 
zijn. Indien een Israëliet in de woestyn het in zijn hoofd 
gekregen had, om eenige vóór of achterwaartsche bewe-
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ging onafhankelijk van Jehova te maken; indien hij zich 
had voorgenomen om vooruit te gaan, wanneer de wolk 
rustte, of stil te staan, als de wolk zich in beweging zette, 
dan kunnen wij gemakkelijk nagaan, wat daarvan de ge
volgen zouden geweest zijn. Evenzoo zal het ten allen 
tijde met ons zijn. Bewegen wij ons, als wij behooren te 
rusten, of rusten wij, als wij voort moeten gaan, dan zal 
Ook Gods tegenwoordigheid niet met ons zijn. »Naar den 
mond des Heeren legerden zij zich, en naar den mond des 
Heeren verreisden zij." Zij werden in een gedurig wach
ten op God gehouden — de meest gezegende toestand, 
waarin iemand kan staan. Doch die plaats moet inge
nomen zijn, voor en aleer de zaligheid er van kan ge
smaakt worden. Het is een werkelijkheid, die gekend moet 
worden, en niet louter een leerstelsel, waarover men moet 
spreken. De Heer geve ons het voorrecht er de bewijzen 
van te geven gedurende onze gansche levensreis! 

Wederzijdsche plichten der g-eloovig-en. 
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij e l k a n d e r lief hebt; 

gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij e l k a n d e r liefhebt. 
(Joh. 13 : 34.) 

Gij zijt schuldig e l k a n d e r s voeten te wasschen. (Joh. 
13 : 14.) 

Hebt e l k a n d e r hartelijk lief, met eere de e e n den 
a n d e r voorgaande. (Eom. 12 : 10.) 

Weest eensgezind onder e l k a n d e r . (Eom. 12 : 16.) 
Neemt e l k a n d e r aan, gelijk Christus ons aangenomen 

heeft tot de heerlijkheid Gods. (Rom. 15 : 7.) 
Dient e l k a n d e r door de liefde. (Gal. 5 : 13.) 
Draagt e l k a n d e r s lasten. (Gal. 6 : 2 . ) 
Zijt jegens e l k a n d e r goedertieren. (Ef. 4 : 32.) 
Vergevende e l k a n d e r . (Ef. 4 : 32.) 
Verdragende e l k a n d e r . (Kol. 3 : 13.) 
Leert en vermaant e l k a n d e r . (Kol. 3 : 16.) 
Vertroost e l k a n d e r . (1 Thess. 4 : 1 8 . ) 
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Zijt vreedzaam onder e l k a n d e r . (1 Thess. 5 : 13.) 
Sticht de een den a n d e r . (1 Thess. 5 : 11.) 
En laat ons op e l k a n d e r acht nemen, tot opscherping 

der liefde en der goede werken. (Hebr. 10 : 24.) 
Laat ons e l k a n d e r vermanen; en dat zoo veel te meer, 

als gij ziet, dat de dag nadert. (Hebr. 10 : 25.) 
Spreekt niet kwalijk van e l k a n d e r . (Jak. 4 : 11.) 
Belijdt e l k a n d e r de misdaden. (Jak. 5 : 16.) 
Bidt voor e l k a n d e r . (Jak. 5 : 16.) 
Zucht niet tegen e l k a n d e r , broeders. (Jak. 5 : 9.) 
Hebt vooral vurige liefde tot e l k a n d e r . (1 Petr. 4 : 8.) 
Zijt herbergzaam jegens e l k a n d e r . (1 Petr. 4 : 9 . ) 
Zijt allen e l k a n d e r onderdanig. (1 Petr. 5 : 5.) 
Laat ons e l k a n d e r liefhebben, want God is liefde. 

(1 Joh. 4 : 7.) 
Doet geen ding door ijdele eer, maar door ootmoedig

heid ach te de een d e n a n d e r uitnemender dan zich-
zelven. (Fil. 2 : 3.) 

Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie 
ook op hetgeen der anderen is. (Fil. 2 : 4.) 

Is Christus u dierbaar? 
Indien Christus u niet dierbaar is, dan zijt gij in vij

andschap tegen God. Indien Hij u niet dierbaarder is dan 
alles, dan zijt gij in een slechten toestand. Als het u ver
veelt van Hem te hooren, dan kan de hemel geen be
koorlijkheid voor u hebben; want in den hemel is Hij het 
voornaamste voorwerp der vreugde. Ziet gij nog niet zoo
veel schoonheid in Christus, dat gij Hem boven alles zoudt 
begeeren; verlangt gij niet naar Hem; kunt gij het zonder 
Hem stellen, dan is uw hart nog van God vervreemd, en 
dan is er geen gemeenschap tusschen u en God; want 
God heeft al zijne vermaking in Christus; Hij zegt: »Deze 
is mijn geliefde Zoon, in wien ik mijn welbehagen heb." 
Denkt hierover ernstig na, en werpt alles weg om de 
uitnemendheid der kennis van Christus! 
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Het volharden tot den einde. 

Antwoord aan S. A. D. 

Waarde Vriend! 

Uw brief roert een gewichtig onderwerp aan. Het vraag
stuk van de volharding tot den einde heeft, hoewel ik het 
zeer eenvoudig vind, velen in verlegenheid gebracht; en 
zoowel de vragen t die gij mij doet, als de schriftuurplaat-
sen, die gij aanhaalt, bewijzen, dat gij-zelf niet veel licht 
op dit punt hebt. Het zou echter ook kunnen zijn, dat gij 
u' met het uitlokken van een onderzoek naar dit leerstuk 
volgens Grods Woord meer ten doel stelt, anderen nuttig 
te zijn, dan zelf onderricht te worden. Hoe dit zij, ik 
écht mij gelukkig, aan mijne lezers mededeeling te doen 
van het licht, dat de Heer mij in zijne genade omtrent 
dit belangrijke onderwerp gegeven heeft. 
. In het beantwoorden van uwen brief heb ik drie dingen 

te, doen? 1°. het leerstuk der volharding tot den einde, of 
anders gezegd de eeuwige zekerheid van al de leden 
v,an het lichaam van Christus vast te stellen; 2°. de 
Wagen, die gij mij doet, en die de tegenstanders van de 
Volharding tot den einde gewoonlijk voorop zetten, te 
beantwoorden; en 3°. de teksten, die gij aanhaalt, en 
waarin gy groote raoeielijkheden vjndt, te verklaren. Moge 
$e Heer ons onderwijzen, en ons een geest van onderwer
ping schenken aan het gezag der Schrift, opdat wij be
kwaam mogen zijn, een gezond oordeel te vellen over het 
onderwerp, dat wij gaan onderzoeken. 

I. Het leerstuk van dé volharding tot den einde is zeer 
duidelijk en eenvoudig, indien wij het slechts in onmiddel
lijk verband met Christus beschouwen, in welk verband 
kouwens elk leerstuk moet beschouwd worden. Christus 
$5 de zi§J, het middelpunt en het leven van de geheele 
Christelijke ^ r . Een leerstuk, afgezonderd van Christus, is 
zondes leven, en zonde*? kf acht; het is niets meer dan een 
artikel eener geloofsbelijdenis. Daarom moeten wij elke 
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waarheid in verband met Christus beschouwen. Hij moet 
ons uitgangspunt zijn; en alleen voor zooverre wij aan 
Hem vasthouden, en van dit groote middelpunt uit al de 
andere punten beschouwen, kunnen wij ons een juist denk
beeld van deze laatste vormen. Als ik , h. v., mjzelven tot 
uitgangspunt neem, en dan het vraagstuk van de volharding 
tot den einde beschouw, kan ik zeker zijn, dat ik tot een 
geheel valsch denkbeeld omtrent dit onderwerp kom, over
mits het zoodoende mijne volharding zal betreffen, en al 
wat van mij afhangt, is noodzakelijk onzeker. Is Christus 
echter mijn uitgangspunt, en onderzoek ik van daar het 
onderwerp, dan zal ik zeker tot een juist inzicht van de 
zaak komen, want dan betreft het de volharding van 
Christus. Ik ben volkomen zeker, dat Hij volharden zal, 
en dat noch de wereld, noch het vleesch, noch de duivel 
Christus zullen kunnen beletten, tot den einde te volharden 
voor de gelukzaligheid van allen, die Hij, ten koste van 
zijn eigen bloed, heeft vrijgekocht; want »Hij kan v o l k o 
m e n zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan." 
(Hebr. 7 : 25.) Voorzeker, dit is volharden tot den einde. 
Welke ook de moeielijkheden en de vijandige machten 
mogen zijn — »Hij kan volkomen zalig maken." De wereld 
met hare ontelbare valstrikken is tegen ons; maar »Hij 
heeft alle macht." De zonde in ons met hare duizenderlei 
werkingen is tegen ons; maar »Hij heeft alle macht." De 
duivel met zijne tallooze listen is tegen ons; maar »Hij 
heeft alle macht." (Matth. 28 : 18.) Met één woord, de 
macht van Christus, de getrouwheid van Christus, het 
volharden tot den einde van Christus zijn de eenige grond
slag van ons volharden. Alles hangt in deze gewichtige 
zaak van Hem af. Hij heeft zijne schapen vrijgekocht, en 
Hij zal ze beschermen; en daar «Hem alle macht gege
ven is in hemel en op aarde," moeten zijne schapen voor 
eeuwig en volkomen veilig zijn. Indien het leven van het 
zwakste lam zijner kudde, door wat ook, kon aangetast 
worden, zou er van Christus niet kunnen gezegd worden, 
dat Hij «alle macht" heeft. 
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Het is dm van het hoogste belang, om het vraagstuk 
van de volharding tot den einde in onafscheidelijk verband 
met Christus te beschouwen. De moeielijkheden lossen zich 
dan op; twijfel en vrees verdwijnen; het hart wordt beves
tigd, het geweten ontlast, het verstand verlicht. Het is 
onmogelijk, dat zij, die een deel van Christus' lichaam uit
maken, verloren kunnen gaan; en de geloovige is een lid van 
dat lichaam. — »Wij zijn leden zijns lichaams, van zijn 
vleesch en van zijne beenen." (Efez. 5 : 80.) Ieder lid van 
Christus' lichaam staat van voor de grondlegging der we
reld opgeschreven in het boek van het geslachte Lam, en 
geen schepsel heeft de macht om hetgeen in dat boek ge
schreven staat uit te wisschen. Hoor slechts, wat de Heer 
Jezus zegt van degenen, die Hem toebehooren: »Mijne 
schapen hooren mijne stem, en ik ken dezelve, en zij vol
gen mij, en ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen 
niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze 
uit mijne hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven 
heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken 
Uit de hand mijns Vaders." (Joh. 10 : 27—29.) 

In deze woorden is de volharding tot den einde wel 
zeer sterk uitgedrukt; en dat niet alleen de volharding 
der heiligen, maar die van den Vader, van den Zoon, en 
van den Heiligen Geest. In dit licht, waarde vriend! 
moet gij dit onderwerp beschouwen. Het is het volharden 
tot den einde van de heilige Drieëenheid. Het is de vol
harding van den Heiligen Geest om de ooren der schapen 
te openen;—de volharding van den Zoon, om allen te 
ontvangen, wier ooren geopend zijn; en eindelijk de vol
harding van den Vader, om in zijnen naam te bewaren, 
die door het bloed van zijnen Zoon zijn vrijgekocht. Dit 
is, dunkt mij, duidelijk. Wij moeten, of de troostvolle en 
krachtgevende waarheid van de volharding tot den einde 
aannemen, óf aan de godslasterlijke inblazing gehoor geven, 
dat de vijand van God en menschen de macht heeft, om 
ten einde toe en met goeden uitslag den strijd tegen de 
heilige Drieëenheid vol te houden. »Het heil is des Heeren" 
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van het begin tot het einde. Het is een onvoorwaardelijk, 
en eeuwig heil. Het zoekt den zondaar op, waar hij zich 
bevindt, in zijnen staat van zonde, verderf en verval, om 
hem daar te plaatsen, waar de heilige, waarachtige en 
rechtvaardige God woont. Van dit heil is de Vader de 
bron; de Zoon het kanaal; en de Heilige Geest de macht, 
waardoor de ziel het ontvangt en geniet- Alles is van God, 
van het begin tpt het einde, van eeuwigheid tot eeuwig
heid! Ware dit niet zoo, dan zou het vermetele dwaasheid 
zijn, van volharden tot den einde te spreken; maar daar 
het alzoo is, zoo is het vermetel ongeloof, als men aan 
andere gedachten op dit punt gehoor geeft. 

Voorzeker, er komen, zoowel vóór als na onze bekeering, 
ontelbare moeielijkheden op onzen weg voor; wij hebben 
machtige vijanden; maar juist om die reden, moeten wij 
het leerstuk van de volharding tot den einde geheel vrij 
houden van ons eigen-ik, en van al wat daarmede in 
verband staat, en het alleen op God laten rusten. Welke 
ook onze moeielijkheden en onze vijanden mogen zijn, het 
geloof kan altijd zegevierend zeggen: »Als God vooj ons 
is, wie zal tegen ons zijn?" en »Wie zal ons scheiden van 
de liefde van Christus? verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
Maar in dit â lles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, 
die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood, noch leven, noch engelen, nflch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde Gods, we}ke is in Chris
tus Jezus, onzen Heer." (Rom. 8 : 3è—39.) 

Ook hier wordt ons de volharding tot den einde op de 
duidelijkste en krachtigste wijze voorgesteld- »Geen, schep
sel zal ons kunnen scheiden." Noch het eigen-ik, onder 
welken vorm ook; noch de duivel met al zijne listen en 
booze aanslagen; noch 4e wereld met al hare, aantrekke
lijkheden of met hare minachting, kunnen het «ons" uit 
Eom. 8 : 39 scheiden van de liefde Gods, welke is in Chris-
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tüS Jezus, onzen Heer. Er zijn ongetwijfeld lieden, die 
ziöhzelven en anderen bedriegen. Er kunnen zich gevallen 
van bekeering voordoen, die alleen in Schijn bestaan. Men 
k&Ü voor een tijd den schijn hebben van góéd te wandelen, 
en daarna bezwijken. Het kan zijn, dat de bloesems der 
löüte niet gevolgd worden door de rijpe en geurige vruch
ten van den herfst. En niet alleen dit is mogelijk; maar 
zelfs de ware geloovigen kunnen in vele opzichten falen. 
Zij kunnen struikelen, en in hunne loopbaan worden ge
stuit. Meer dan een reden kan er voor hen bestaan om 
zich, Wat de bijzonderheden van het praktische leven be-
tröft, te oordeelen en te verootmoedigen. Maar al laten 
wij aan al deze dingen de meeste ruimte, zoo blijft toch 
hét gewichtige vraagstuk van de volharding tot den einde 
onwrikbaar op zijn eeuwigen en goddelijken grondslag staan. 
»Ik geef hun het eeuwige (geen tijdelijk of voorwaardelijk) 
leven, en zij zullen niet verloren gaan." » Op deze rots 
zal ik mijne Gemeente bouwen, en de poorten der hel 
zullen dezelve niet overweldigen." Anderen mogen rede-
neëren volgens hunne eigen gedachten, en hunne bewijs
gronden zoeken in voorbeelden, die zich van tijd tot tijd 
in de geschiedenis der belijders van het christendom voor
doen; wij voor ons, de zaak uit een goddelijk oogpunt 
beschouwende, houden vol, dat allen, die behooren tot 
het »ons" uit Rom. 8, tot de »schapen" uit Joh. 10, 
en tot de «Gemeente" uit Matth. 16, zóó veilig zijn, 
als Christus hen slechts maken kan; en wij houden het 
er Voor, dat dit de hoofdsom en het wezen van het leer
stuk der volharding tot den einde is. 

I I . In de tweede plaats wil ik, waarde vriend! de vra
gen, die gij mij doet, kort maar duidelijk beantwoorden. 

1°. »Zal een geloovige behouden Worden, al leeft en 
sterft hij in de zonde?" — Ziedaar uwe vraag. Mijn ant
woord is: Een waar geloovige zal zeer zeker behouden 
worden; maar ik geloof, dat de zaligheid niet alleen in 
zich sluit een volkomen verlossing van de toekomstige ge
volgen der zonde, maar ook van de macht en het bedrijven 
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der zonde, wat den tegenwoordigen tijd betreft. In
dien ik dus iemand ontmoet, die in de zonde leeft, en des
niettemin roemt in de zekerheid zijner zaligheid, dan be
schouw ik dezen als een antinomiaan, en geenszins als een 
zaliggemaakte. «Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap 
met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zoo 
liegen wij, en doen de waarheid niet." (1 Joh. 1 : 6.) 
De geloovige kan struikelen, maar hij zal weder opgericht 
worden; hij kan zich door de zonde laten overweldigen, 
maar hij zal weder hersteld worden; hij kan dwalen, maar 
hij zal weder teruggebracht worden, omdat Christus vol
komen kan zaligmaken, zoodat zelfs niet de kleinste onder 
de zijnen kan verloren gaan. (Zie Matth. 18 : 14.) 

2°. »Kan de Heilige Geest wonen in een hart, waarin 
boosheid en onreine gedachten gekoesterd worden?" Mijn 
antwoord is: Het lichaam van den geloovige is »een tempel 
des Heiligen Geestes." (1 Kor. 6 : 19.) Deze gewichtige 
waarheid is de hechte grondslag, waarop elke vermaning 
tot reinheid en heiligheid van hart en leven rust. Wij 
worden vermaand, den Heiligen Geest niet te bedroeven. 
Boosheid en onreine gedachten te koesteren is waarlijk de 
christelijke wandel niet. De christen kan overvallen, be
stormd en bedroefd worden door kwade gedachten, maar 
in zulk een geval heeft hij slechts op Christus te zien, om 
de overwinning te behalen. De wandel, die den christen 
voegt, wordt ons in den eersten brief van Johannes beschre
ven: »Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren 
is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart 
zichzelven, en de booze vat hem niet." (5 : 18.) Dit is 
de goddelijke zijde van het vraagstuk. Wij weten, helaas! 
dat er ook een menschelijke zijde is; maar wij oordeelen 
de menschelijke door de goddelijke. Wij mogen de gedach
ten Gods niet gelijk maken aan die van den mensch; in
tegendeel , wij moeten onze oogen gevestigd houden op de 
goddelijke zijde van het vraagstuk, in spijt van de men
schelijke. Wij mogen niet voldaan zijn met iets minder dan 
1 Joh. 5 : 18. Wij kunnen dan alleen verwachten een 
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taeer verheven aedelijke hoogte te zullen bereiken, als wij 
ons altijd het ware model voor oogen stellen. Te beweren, 
dat men den Heiligen Geest heeft, terwijl men zich aan 
boosheid' en aan onreine gedachten overgeeft, is, naar ons 
oordeel, niets anders dan het oude Nicolaïtisme of het 
hedendaagsch Antinomianisme. (Openb. 2 : 6^—15.) 
• < 3°. Gij vraagt verder: »Als dit zoo is (dat de mensch 
alleen door de vrije genade Gods zalig wordt) zal men dan 
niet zeggen, dat ieder leven kan, zooals het hem goeddunkt?" 
Welnu, hoe dunkt het den christen goed te leven? Zooveel 
\mogelijk als Christus. Indien deze vraag aan Paulus ware 
voorgesteld, wat zou hij geantwoord hebben, denkt gij? 
2 Kor. 5 : 14, 15 en Fil. 3 : 7—14 zeggen ons dit. Het 
iS te vreezen, dat zij, die zulke vragen doen, niet veel van 
Christus kennen. Ik begrijp heel goed, dat iemand zich 
verwikkelt in de netten van een theologisch stelsel, het
welk de zaken slechts van één kant beziet, en geheel in 
de war raakt door de tegenstrijdige leerstellingen der stel
selmatige godgeleerdheid; maar ik houd het er voor, dat 
ieder, die in de vrije, oppermachtige en eeuwig-vaste ge
nade Gods een verontschuldiging zoekt om in de zonde 
te leven, niets van het christendom verstaat, en deel noch 
lot in deze zaak heeft; maar zich veeleer in een zeer ge-
Vaarlijken en verschrikkelijken toestand bevindt. 

Wat het geval aangaat van den jongeling, die door een 
fredikant hoorde zeggen: »als men eenmaal een kind Gods 
i6, is men het voor altijd," en die hieruit aanleiding nam 
om openlijk in de zonde te gaan leven; dit is slechts een 
voorbeeld uit duizend. Ik geloof, dat de predikant gelijk 
had in hetgeen hij zeide, en dat de jongeling ongelijk had 
in hetgeen hij deed. De woorden van den eerste naar de 
daden van den laatste te beoordeelen zou een grove dwa
ling zijn. Wat zou ik wel van mijnen zoon denken, als 
deze zeide: «eens zoon, altijd zoon; en daarom mag ik de 
glazen bij mijnen vader inslaan, en mij aan allerlei kwaad 
overgeven? «Ik beoordeel het gezegde van den predikant 
naar Gods Woord, en dan moet ik verklaren, dat het waar 
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is. Eveneens beoordeel ik het gedrag "van den jongeling 
naar denzelfden maatstaf, en verklaar het voor slecht. De 
zaak is heel eenvoudig. Niets geeft ons aanleiding om te 
gelooven, dat de jongeling ooit werkelijk de genade Gods 
gesmaakt had; want ware dit zoo geweest, dan zou hij 
God hebben liefgehad» eh de heiligmaking hebben nage
jaagd. De christen moet tegen de zonde strijden; maaï te 
strijden tegen de zonde, of wel er zich in te •baden, zijn 
twee geheel tegenstrijdige zakeïL In het eerste geval kan 
men op de genade en de kracht van den Heer rekenen; 
terwijl men in het andere den naam van Christus lastert, 
daar zulk een gedrag Christus tbt een dienstknecht der 
zonde verlaagt. 

De waarheid Gods naar de handelingen der menschea 
te beoordeelen is, ik herhaal het, een grove dwaling. Allen, 
die dit doen, moeten noodzakelijker wijze tot een valsshe 
gevolgtrekking komen. Om in de waarheid te blijven, moet 
men juist het tegenovergestelde doen. Stel u eerst in het 
bezit van de waarheid Gods, en beoordeel dan alle dingen 
naar die waarheid. Neem het richtsnoer Gods, en taeet 
daarnaar alle dingen af. Neem de weegschaal des heiligdoms, 
en bepaal daarmede de zwaarte van alles en van een iegelijk. 
Gij moet de weegschaal niet regelen naar een ieders zwaarte; 
maar een ieders zwaarte beoordeelen naar de weegschaal* 
Indien zelfs tien duizend belijders hunne belijdenis zouden 
verloochenen, om openlijk in de zonde te leven en te ster
ven, zoo zou dit geenszins ons Vertrouwen in het godde
lijke leerstuk van de volharding tot den einde aan het 
wankelen brengen. Hetzelfde Woord, dat de waarheid van 
dit leerstuk bewijst, bewijst evenzeer de onwaarheid hunner 
belijdenis. »Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit 
ons niet." (1 Joh. 2 :19 . ) «Het vaste fondament Gods 
blijft, hebbende dit zegel: De Heer kent degenen, die de 
zijnen zijn, en: Een iegelijk, die den naam van Christus 
noemt, sta af van ongerechtigheid." (2 Tim. 2 :19 . ) 

I I I . Onderzoeken wij nu in de derde plaats de verschil
lende Schriftuurplaatseni, die, zooals g^'-zelf zegt, gewoon*-
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lijk worden aangevoerd doof hen, die net leerstuk deï 
volharding tot den einde bestrijden. Vooraf is het evenwel 
vian belang een beginsel te bespreken, dat, naar mijn 
oordeel, voor de verklaring der Schrift in het algemeen 
yaö het hoogste gewicht is. Dit beginsel is het volgende: 
Geen enkele plaats der Schrift kan in tegenspraak zijn 
met een andere. Als er dus schijnbaar tegenspraak bestaat, 
kan deze alleen voortkomen uit gebrek aan geestelijke 
kennis bij ons. Als iemand, bij voorbeeld, Jak. 2 : 2 4 
aanhaalde om de rechtvaardiging uit de werken té bewijzen, 
zou het kunnen zijn, dat ik niet in staat was hem te ant
woorden. Het is zeer wel mogelijk, dat duizenden menschen, 
evenals Luther, door deze plaats zeer in het nauw zijn 
gebracht. Men kan de volmaaktste zekerheid omtrent zijne 
rechtvaardiging bezittenj niet uit eenig werk, dat men 
gedaan heeft, maar eenvoudig uit het geloof in Jezus 
Christus, en toch niet in staat zijn deze woorden van Ja
kobus te verklaren: »Gij ziet dus, dat een mensch uit de 
Werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het ge
loof." Men begrijpt den apostel Jakobus niet, en vindt zich 
zeer in verlegenheid gebracht door de schijnbare tegen
strijdigheid, die er tusschen Jakobus en Paulus bestaat. 
Wat te doen? Niets anders dan het beginsel toepassen, 
dat ik hierboven heb aangehaald Geen plaats der Schrift 
kan in tegenspraak zijn met een andere. Men zou even
goed een botsing kunnen duchten tusschen twee hemel
lichamen, die zich bewegen in hunne hun door den Schep
per voorgeschreven loopbaan, als dat twee door goddelijke 
ingeving sprekende schrijvers elkander zouden kunnen 
tegenspreken. Nu lees ik in Kom. 4 : 5 de volgende zeer 
duidelijke woorden: «Doch dengenen, die niet werkt, maar 
gelooft in Hem, die den goddeloozen rechtvaardigt, wordt 
zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid." Hier zijn de 
werken, als rechtvaardigend beginsel, geheel buitengeslo-1 

ten, en wordt het geloof alleen als zoodanig erkend. Zoo ook 
lees ik in hoofdstuk 3: «Wij besluiten dan, dat de mensch 
door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken 
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der wet." En in hoofdstuk 5: »Wij dan gerechtvaardigd 
zijnde nit het geloof, hebben vrede bij God." In den brief 
aan de Galatiërs vinden wij hetzelfde: » Wetende, dat de 
mensch niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, 
maar door het geloof in Jezus Christus, zoo hebben wij 
ook in Jezus Christus geloofd, opdat wij zouden gerecht
vaardigd worden uit het geloof in Christus, en niet uit 
de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen 
vleesch zal gerechtvaardigd worden." (Gal. 2 :16.) 

In al deze plaatsen en in nog meer andere woïden de 
werken, als rechtvaardigend beginsel, zorgvuldig buiten
gesloten ; en de taal dezer teksten is zoo eenvoudig, dat zelfs 
de minst ontwikkelde mensch er zich niet in vergissen kan. 
Indien wij dus Jak. 2 : 24 niet kunnen verklaren, moeten 
wij, óf de ingeving dezer plaats loochenen, óf de toevlucht 
nemen tot ons beginsel, dat geen plaats der Schrift in 
strijd kan zijn met een andere; en alzoo met een onwan
kelbaar vertrouwen en in volkomen gerustheid voortgaan, 
ons te verblijden in de hoofdleer van het Evangelie: »de 
rechtvaardiging uit het geloof, zonder de werken der wet." 

Nu ik eenmaal de aandacht mijner lezers op Jak 2 : 24 
gevestigd heb, is het misschien niet overbodig in het 
voorbijgaan eenige woorden over deze plaats in het midden 
te brengen, die tot recht verstand daarvan kunnen dienen. 
Het 146. vers behelst een klein woordje, dat, om zoo te zeg
gen, de sleutel is tot de plaats, die wij behandelen. 
»Wat nuttigheid is het, mijne broeders! indien iemand zegt, 
dat hij het geloof heeft?" vraagt de apostel. Had hij gezegd: 
«Wat nuttigheid is het, indien iemand het geloof heeft f' 
dan zou de moeielijkheid onoverkomelijk zijn. Maar het 
woordje »zegt" neemt alle moeielijkheid weg, en toont ons 
op de duidelijkste wijze, wat de apostel wil leeren. Wij 
zouden eveneens kunnen vragen: »Wat nuttigheid is het, 
indien iemand zegt, dat hij honderd duizend gulden bezit, 
als hij ze niet bezit?" Het is tot niets nut voor iemand 
om alleen te zeggen, dat hij het geloof heeft; maar als 
hij het werkelijk heeft, dan is hierin voor hem «nuttig-



107 

heid," zoowel voor den, tegenwoordigen tijd als voor de 
eeuwigheid; daar het geloof hem één maakt met Christus, 
en hem in het volle en onvervreemdbare bezit stelt van 
alles, wat Christus voor ons gedaan heeft, en van al wat 
Hij voor ons is bij God. 
, Dit leidt er mij toe om het onderwerp nog van een 

anderen kant te beschouwen, waardoor de schijnbare tegen
strijdigheid tusschen de brieven van Paulus en Jakobus 
wegvalt. — Er is een groot verschil tusschen de werken 
der wet en de werken des géloofs. Paulus sluit de eerste 
uit, terwijl Jakobus de laatste aanbeveelt. Doch letten wij 
wel op, alleen de eerste sluit Paulus uit, en alleen de 
laatste beveelt Jakobus aan. De werken van Abraham 
qn Eachab waren geen werken der wet, maar werken 
des geloofs. Zij waren de natuurlijke vruchten des geloofs, 
zonder hetwelk zij alle rechtvaardigende kracht zonden 
gemist hebben. — En vraagt iemand, wat het onderscheid 
is tusschen de werken der wet en de werken des eeloofs, 
dan antwoord ik, dat de werken der wet die zijn, welke 
men doet om het leven te verkrijgen, en de werken des 
geloofs daarentegen de natuurlijke vruchten zijn van het 
leven, dat men reeds bezit. En wat moet men- doen om het 
leven te hebben ? Gelooven in den Zoon Gods: »Voorwaar, 
voorwaar zeg ik u , die mijn woord hoort, en gelooft Hem, 
die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven." 
(Joh. 5 : 24.) Eer wij het geringste kunnen doen, moeten 
wij het leven hebben; en het is niet door te »zeggen," dat wij 
gelooven, maar door werkelijk te gelooven, dat wij het 
leven bekomen; en hebben wij het leven, dan zullen wij 
vruchten des geloofs ter verheerlijking Gods voortbrengen. 

Na aldus getracht te hebben, u mijn beginsel door 
voorbeelden duidelijk te maken, laat ik het verder aan 
uwe zorg over, waarde vriend! om dit toe te passen op de 
verschillende moeielijkheden en schijnbare tegenstrijdighe
den, die u bij het bestudeeren der Schrift kunnen voorko
men; terwijl ik nu zal trachten, met de hulp des Heeren 
de gewichtige teksten, die gij mij opgaaft, te verklaren. 
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1. De eerste is uit den tweeden brief Van Petrus:» Daar 
zijn ook valfcche profeten ondet het volk geweest s gelijk 
"ook onder u valsche leeraars 2ijn Zullen, die verderfelijke 
ketterijen bédektelijk invoeren zullen, ook den Heer *), die 
hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf 
over Zichzelven brengende." (h . 2 : 11) De moeielijkheid 
bestaat voor u in de woorden : <> ook den Heer, die hen ge
kocht heeft, verloochenende." Deze woorden bieden echter 
geen moeielijkheid hoegenaamd aan. De Heer heeft op allen, 
die onder den hemel leven: mannen, vrouwen en kinde
ren, een tweeledig recht — een recht als Schepper, en 
een recht als Verlosser. De woorden van Petrus doelen op 
dit tweede recht. De valsché leeraars verloochenen niet 
alleen den Heer, dié hen gemaakt heeft, maar zelfs den 
meester, die hen gekocht heeft. Het is van belang hier op 
të letten, daar dit meer dan één moeielijkheid uit den 
weg ruimt. De Heer Jezus heeft zich een recht verwor
ven op al de leden van het menschelijk geslaeht. De 
Vader heeft Hem macht gegeven over alle vleescb. Van
daar de zonde dergenen, die Hem verloochenen. Het is 
zonde, indien men Hem verloochent als Schepper. En het 
is nog grooter zonde, indien men Hem verloochent als 
Verlosser. Er is hier volstrekt geen spraak van de weder
geboorte. De apostel zegt niet: » Den Heer, die hen levend 
gemaakt heeft, verloochenende." Ware dit het geval, dan 
zou er werkelijk moeielijkheid bestaan; maar zooals de 
tekst nu luidt, laat hii het leerstuk der volharding tot 
den einde geheel onaangetast. 

2. De tweede Schriftuurplaats staat aan het slot van 
hetzelfde hoofdstuk, vs. 20—22: «Want indien zij, nadat 
zij door de kennis van den Heer en Zaligmaker Jezus 
Chrktus de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en 
in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, er van overwon
nen worden, zoo is hun het laatste erger geworden dan 

*) Het is hier niet het woord yjvpïog (Heere;, zoofils de Getoeente Christus 

tent, maar het woord Jeo-ïTCT'/je, 'hetwelk teteekeht eigenaar van slaveti, 
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het e e r s t e . . . . Maar hun is overkomen» hetgeen met een 
waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd 
toit zijn eigen uitbraaksel; en de gewasschene zeug tot de 
wenteling in het slijk." De verspreiding van de kennis der 
Schrift en van het licht des Evangelies kan dikwijls een 
verwonderlijken invloed uitoefenen op het gedrag en het 
karakter van lieden, die nooit de levendmakende, verlos
sende en vrijmakende kracht van het Evangelie van Chris
tus gekend hebben. Zelfs is het bijna onmogelijk, dat zich, 
•tyaar de Bijbel gelezen en het Evangelie der genade gei 
predikt wordt, geen treffende gevolgen openbaren, zonder 
daarom de wedergeboorte te bewerken. Men kan door den 
invloed eener zuiver verstandelijke kennis »van den Heer 
en Zaligmaker Jezus Christus" vele slechte gewoonten 
nalaten, en onzedelijke daden laten varen; terwijl het hart 
nooit de zaligheid van het geloof in Jezus gesmaakt heeft. 
Maar men zal altijd zien, dat zij, die onder den invloed 
van het Evangelie geweest zijn —< al heeft die invloed zich 
nooit verder uitgestrekt dan hun uiterlijk gedrag, — als 
zij er toe komen om van dien invloed vrij te worden, zich 
veel dieper in het kwaad dompelen, en veel grooter buiten
sporigheden bedrijven, dan vóórdat zij onder dien inyloed 
kwamen. »Hun laatste toestand is alzoo erger dan hun 
eerste." De duivel vindt er vermaak in, om den voor-
maligen belijder door e,en veel modderiger slijk te sleepen, 
dan dat, waarin hij zich vroeger, in de dagen zijner on
wetendheid en zorgelooze dwaasheid, gewenteld heeft. Daar-r 
om is het zoo noodzakelijk om bij allen, met wie wij in 
aanraking zyn, aan te dringen op de overgave des harten 
aan den Heer Jezus, opdat zij niet slechts uitwendig ver
anderd worden, maar het leven onitva.ngen, hetwelk hij» 
die het eens bezit, niet kan verliezen. Deze plaats behelst 
dus niets, dat de schapen van Christus kau verontrusten, 
maar daarentegen zeer ernstige vermaningen voor hen, die, 
hoewel zij voor een tijd den uiterlijken schijn van schapen 
aangenomen hebben, inderdaad nooit; va,n den hojftd ep $@ 
zeug zijn onderscheiden geweest 
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3. Dezelfde ernstige waarheid wordt ons in Hebr. 6 
geleerd. »Want het is onmogelijk degenen, die eens ver
licht geweest zijn, en de hemelsche gave gesmaakt hebben, 
en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, en ge
smaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der 
toekomende eeuw, ön afvallig worden, wederom te ver
nieuwen tot bekeering." Deze woorden hebben reeds menig
een in verlegenheid gebracht; en toch is de verklaring zeer 
eenvoudig, zoodra men slechts denkt aan twee personen 
in de Heilige Schrift, die in zulk een toestand verkeerd 
hebben — aan Saul en Judas. Beiden zijn verlicht geweest, 
hebben de hemelsche gave gesmaakt, zijn des Heiligen 
Geestes deelachtig geworden. Saul profeteerde door den 
Heiligen Geest; Judas verkondigde het evangelie, deed 
wonderen en wierp duivelen uit. Doch geen van beiden 
waren wedergeboren; en daarom, afvallig geworden zijnde, 
gingen zij verloren. Zoo kunnen er ook personen in de 
christelijke Gemeente zijn, die aan hen gelijken; doch die, 
evenals zij, afvallig worden en verloren gaan. Het blijkt 
dan ten slotte, dat, hoeveel licht en hoevele gaven zij ook 
gehad hebben, zij nogtans niet wedergeboren waren. Een 
wedergeborene kan in dezen zin niet afvallig worden, maar 
wordt ten einde toe bewaard door de kracht Gods. 

4. In Joh. 15/zegt de Heer vs. 2: «Alle rank, die in 
mij geen vr'ucht draagt, die neemt Hij weg;" en vs. 8 : 
»Zoo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, ge-
Hjkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, 
en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand." 
Ter verklaring dezer woorden Js het noodig op het onder
scheid te wijzen, dat er bestaat tusschen de ranken van 
den wijnstok en de leden van het lichaam van Christus. 
Niemand kan een lid van Christus' lichaam zijn, tenzij hij 
wedergeboren is. Men moet met Christus gestorven en op
gestaan zijn, om lid van zijn lichaam te kunnen zijn. Een 
rank van den wijnstok is evenwel ieder, die op eenigerlei 
wijze met Christus in betrekking staat, al moge dit slechts 
door een uiterlijke belijdenis zijn. Houdt men dit in het 
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oog, dan is de verklaring van de woorden van Jezus niet 
moeielijk; want dan blijkt daaruit eenvoudig, dat allen, 
die alleen door een uiterlijke belijdenis met Christus in 
betrekking staan, en daarom natuurlijk geen vruchten 
Voortbrengen, van den wijnstok zullen afgesneden worden. 
Men vergelijke hiermede hetgeen Paulus in Eom. 11 over 
den olijfboom zegt. 

5. Matth. 12 : 45. »Dan gaat hij heen, en neemt met 
zich zeven andere geesten, boozer dan hij zelf, en inge
gaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven 
mensch wordt erger dan het eerste. Alzoo zal het ook met 
dit boos geslacht zijn." De laatste zin van dezen tekst ver
klaart dien geheel. De Heer beschrijft den zedelijken toe
stand van het Joodsche volk. De geest van afgoderij had 
het Israëlietische volk voor een tijd verlaten, maar alleen 
om later met een zevenmaal grootere hevigheid en macht 
terug te keeren, zoodat zijn laatste toestand oneindig erger 
zal zijn, dan al wat tot daartoe in zijne geschiedenis zal 
voorgekomen zijn. Het is dus duidelijk, dat bier in het 
minst geen spraak is van geloovigen, die afvallen. 

6. Openb. 3 : 1 1 . »Zie, ik kom haastelijk! houd dat gij 
hebt, opdat niemand uwe kroon neme." In dezen tekst 
zijn twee zaken op te merken: ten eerste, dat het een 
vermaning is, gericht tot een gemeente; ten tweede, dat 
er niet staat: «opdat niemand uw leven neme." Een dienst
knecht kan zijne belooning verliezen; maar een kind Gods kan 
nooit het eeuwig leven verliezen. Men zou vele moeieHjk-
heden uit den weg ruimen, als men bierop acht gaf. De 
betrekking eens kinds is geheel verschillend van die eens 
discipels. De zekerheid in Christus is geheel iets anders 
dan bet getuigenis voor Christus. Als onze zekerheid afhing 
van ons getuigenis, of ons kindschap van onze getrouwheid 
als discipelen, waar zou het dan met ons heen? Het is zeker 
waar, dat hoe beter ik mijne zekerheid begrijp, en hoe meer 
ik van mijne betrekking als kind geniet, mijn getuigenis als 
discipel des te krachtiger en getrouwer zal zijn; wij moeten 
evenwel deze beide dingen nooit met elkander verwarren. 
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Aan het sjot van qwen brief zegt gij, waarde vriend! 
»Al de teksten, die van volharding tot den einde en van 
9 ver winnen spreken, schijnen aan te duiden, dat, daar de 
mpgelijkhei,d hestaat van niet te volharden en niet te over
winnen, hqt ook mogelijk is, dat men ten slotte niet fee-
houden wordt." Hierop wil ik alleen antwoorden, dat ik mij 
altijd gelukkig zal rekenen die teksten, waarop gij zinspeelt, 
met u te onderzoeken, om, n dpor de genade Gods te be
wijzen, dat geen van allen het gewichtige leerstuk van 
de volharding tot den einde weerspreekt; maar dat inte
gendeel elke plaats in zichzelve, of in het verband, waarin 
zij voorkomt, het bewijs bevat, dat zij in volkomen overeen
stemming is met de waarheid der eeuwige zekerheid van 
het zwakste lam, dat tot de kudde van Christus behoort. 
< Moge de Heer 'onze zielen meer en meer in zijne waar
heid bevestigen, en ons voor zijn hemelsch koninkrijk 
bewaren, tot verheerlijking van zijnen heiligen naam! 

//Alleen" en //vroeg*," 
(Ps. 62 en 63.) 

In deze beide Psalmen vinden wij een sehoone en nuttige 
les voor ons. Ons hart is altijd geneigd op het schepsel, in 
plaats van op God te vertrouwen, en dat moet niet zoo 
zijn. «Immers is mijne ziel stil tot God; Hij is mijn rots
steen en mijn heil, mijn hoog vertrek." Dit leert ons de 
62?t& Psalm. 
' Ook zijn wij zoo geneigd, vleesch tot onzen arm te stel
len ; en ab ons dit mislukt, dan vestigen wij daarna onze 
Oogen op God; doch dit moest evenmin het geval zijn. De 
Heer moest steeds onze eerste, zoowel als onze eenig® toe
vlucht zijn. »0 God, Gij zijt mijn God! ik zoek_U in den 
dagwaad." Op deze wijze moest het hart ten aüjen tijde 
met den genadigen God verkeeren. Dit is de les van Psalm 
68. Als wij den zegen hebben leeren verstaan, God <dlem 
te zoeken, dan zullen wij H.em zeker ook vroeg zoejfeem. 
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De zilveren trompetten. 
(Sfumeri 10.) 

«Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggeïide: maak u 
twee zilveren trompetten; van dicht werk zult gij ze ma-
ben; en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergade
ring en tot den optocht der legers. Als zij met dezelve 
blazen zullen, dan zal de geheele vergadering tot u ver
gaderd worden, aan de deur van de tent der samenkomst. 
Maar als zij met de ééne zullen blazen, dan zullen tot u 
vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden 
v&a' Israël. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, 
dan zullen de legers, die tegen het Oosten gelegerd zijn, 
optrekken. Maar als gij ten tweeden maal met een gebroken 
geklank blazen zult, zullen de legers, die tegen het Zuiden 
legeren, optrekken; met een gebroken geklank zullen zij 
blazen tot hunne optochten. Maar in het verzamelen van 
de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken geklank 
maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met 
die trompetten blazen; en zij zullen ulieden zijn tot een 
eeuwige inzetting bij uwe geslachten. En wanneer gijlieden 
in uw land ten strijde zult trekken tegen den vijand, die 
tl benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken 
geklank maken; zoo zal uwer gedacht worden voor het 
aangezicht des Heeren uws Gods, en gij zult van uwe 
vijanden verlost worden. Desgelijks ten dage uwer vrolijk
heid, en in uwe gezette hoogtijden, en in de beginselen 
uwer maanden zult gij ook met de trompetten blazen over 
uwe brandofferen, en over uwe dankofferen; en zij zullen 
a ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods: 
»Ik ben de Heer uw God!" 

Wij hebben dit belangwekkend verhaal in zijn geheel voor 
onze lezers aangehaald, opdat zij in de taal der gewijde 
schrift de liefelijke instelling van »de zilveren trompetten" 
mogen beschouwen. Allertreffendst staat het daar vermeld, 
onmiddelijk na het onderricht met betrekking tot de be
wegingen der wolkkolom, en het is op een merkwaardige 
wijze met de gansche geschiedenis van Israël verbonden; 
niet alleen met die geschiedenis in haar verleden, maar 
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ook m de toekomst. Het geklank der trompet was voor 
elk besneden oor een welbekend geluid. Het was de aan
kondiging van Gods wil in een vorm duidelijk en eenvou
dig genoeg, om door elk lid der vergadering geboord en 
begrepen te worden, boe ver bij ook verwijderd mocht zijn 
van de plaats, waar het getuigenis gegeven werd. God 
droeg zorg, dat iedereen uit die overgroote menigte, op 
welken afstand hij zich ook bevond, de zilveren toonen 
van de trompet der getuigenis kon hooren. 

De twee trompetten waren van één stuk zilver gemaakt, 
en hadden een dubbele uitwerking ten doel. Met andere 
woorden de bron, waaruit de getuigenis voortvloeide, 
was één en dezelfde, hoewel het voorwerp en de uitkomst 
kon verschillen. Elke beweging in het leger moest het ge
volg zijn van het geluid der trompet. Moest de vergadering 
bijeen geroepen worden tot feestelijke vreugde en aanbid
ding, het was alleen door een zeker soort van geklank 
der trompet. Moesten de stammen in slagorde te zamen 
komen tegen den vijand, het was door het blazen der 
trompet. In één woord, de plechtige verzameling en het 
uittrekken ten strijde, — de muziekinstrumenten en de 
wapenen tot den oorlog — alles — alles werd door de zil
veren trompet geregeld. Iedere beweging, hetzij tot viering 
der feesten, hetzij tot de samenkomst of tot den krijg, die 
niet het gevolg was van dat welbekende geluid, zou slechts 
de vrucht zijn geweest van een rusteloozen, ongebogen wil, 
die door Jehova in het geheel niet kon goedgekeurd -wor
den. Het zwervende leger in de woestijn was even afhan
kelijk van het geklank der trompet als van de beweging 
der wolkkolom. Gods getuigenis, hetwelk op die bijzondere 
wijze medegedeeld werd, moest den gang der vele duizen
den in Israël beslissen. 

Daarenboven het -waren de zonen van Aaron, de pries
ters, die de trompetten moesten blazen; want de gedachten 
Gods kunnen alleen in priesterlijke gemeenschap en ver-
eeniging met Hem gekend en medegedeeld worden. Het 
was het heilig en verheven voorrecht van het priesterlijk 
geslacht, om rondom Gods heiligdom bijeen te verzamelen , 
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ten einde aldaar de eerste beweging van de wolk op te 
vangen, en die aan de meest verwijderde afdeelingen van 
het leger te verkondigen. Zij waren verantwoordelijk om 
een zeker bepaald geluid te doen hooren, en elk lid der 
strijdende schaar was evenzeer verantwoordelijk, om zich 
aan een gewillige, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid over 
te geven. Het zou bepaalde opstand geweest zijn, indien 
iemand gepoogd had, zich in beweging te stellen zonder 
het woord van bevel, of zoo hij geweigerd had voort te 
gaan, zoodra het bevel daartoe gegeven was. Zich buiten 
het getuigenis om te bewegen, zou e e n w a n d e l e n in de 
d u i s t e r n i s zijn geweest; terwijl het weigeren om op te 
Staan, wanneer het getuigenis was gehoord, een b 1 ij v e n 
in de d u i s t e r n i s zou zijn geweest. 

Hoe hoogst eenvoudig en praktisch is dit alles. Het kan 
ons niet moeielijk vallen, om er de kracht en de juiste 
toepassing van in te zien bij de vergadering in de woestijn. 
Bedenken wij echter, dat ons alles als type gegeven en tot 
onze leering beschreven is, dan zijn wij verplicht, er acht 
op te slaan; wij worden geroepen om het gewichtige, 
praktische onderricht, dat in deze bij uitnemenheid schoone 
instelling der zilveren trompet gelegen is , bijeen te garen 
en te bewaren. Niets toch is gepaster voor onze tegen
woordige dagen. Die instelling leert den christen iets, 
dat zijne gansche aandacht verdient. Zij stelt op de duide
lijkste wijze voorop, dat Gods volk in al zijne handelingen 
volstrekt afhankelijk van en geheel onderworpen aan het 
goddelijk getuigenis behoort te zijn. Een kind kan dit 
verstaan uit het type, dat ons thans bezighoudt. De ge
meente in de woestijn zou zich niet hebben mogen verza
melen tot eenige feestviering of tot eenig godsdienstig doel, 
totdat zij het geluid der trompetten had gehoord; zoo ook 
vermocht geen oorlogsheld zijne wapenen aan te gorden, 
vóórdat hij door het alarm-teeken opgeroepen werd, om 
tegen den onbesneden vijand ten strijde te trekken. Zij 
vereerden God en zij streden; zij reisden en zij rustten in 
eenvoudige gehoorzaamheid aan de uitnoodiging der trom
petten. In geen geval was het ooit de vraag, wat zij al of 
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niet verlangden; hunne gedachten, hunne meeningen of 
hun oordeel kwamen niet in aanmerking. Het gold een
voudig en alleen de vraag van onbepaalde gehoorzaamheid. 
Israëls gansche wandel was afhankelijk van het getuige
nis Gods, zooals dit door de priesters uit het heiligdom 
werd gegeven. De lofzang van den aanbidder of het ge
juich van den strijder waren beiden louter de vrucht van 
Gods getuigenis. 

Hoe schoon! hoe treffend! hoe leerrijk! en laten wij 
er bijvoegen: hoe bij uitnemenheid praktisch! Waarom blij
ven wij er bij stilstaan? Omdat wij de vaste overtuiging 
koesteren, dat wij hier een les ontvangen, waaraan in de 
dagen, die wij beleven, groote behoefte is. Is er iets, 
dat meer dan alle andere dingen dezen tegenwoordigen 
tijd kenmerkt, dan is het wel ongehoorzaamheid aan het 
goddelijk gezag — besliste tegenstand van de waarheid, 
daar waar zij onbepaalde gehoorzaamheid en overgave eischt. 
Alles gaat goed, zoolang er slechts sprake is van die 
waarheden in het licht te stellen, die met goddelijke vol
heid en klaarheid onze vergeving, onze aanneming, ons 
leven, onze rechtvaardigheid, onze eeuwige zekerheid in 
Christus voorstellen. Daarnaar wordt geluisterd; ja , men 
geniet er van. Maar zoodra het de vraag wordt van de 
eischen en het gezag van dien Gezegende, die zijn eigen 
leven gaf, om ons van het vuur der hel te verlossen en 
ons in de eeuwige blijdschap des hemels te brengen, dan 
worden er allerlei zwarigheden geopperd; allerlei redenee
ringen en vragen gezocht; dan wordt de ziel door zwarte 
nevelen van vooroordeelen omhuld, die het verstand ver
duisteren. De scherpe kant der waarheid wordt afge
stompt, of op duizendeilei wijze ter zijde gesteld. Er is 
geen wachten op het geluid der trompet; en al wordt die 
klank gehoord met toonen, zdó duidelijk als God zelf ze 
kan maken, dan is er toch nog geen antwoord op de roep
stem. Wij stellen ons' in beweging, als wij stil behoorden 
te zijn; en wij blijven in rust, als wij voort moesten gaan. 

En wat is het noodzakelijk gevolg hiervan ? Of in het 
geheel geen vorderen, óf een vorderen in een verkeerde 
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richting, hetwelk erger is dan niet te vorderen. Het is 
volstrekt onmogelijk, dat er een voortgaan in liet leven 
Qods kan zijn, als wij ons niet onvoorwaardelijk aan het 
woord des Heeren overgeven. Wij kunnen door den rijken 
overvloed der goddelijke genade en door de verzoenende 
kracht van het bloed des Zaligmakers verlost zijn; maar 
wij mogen ons daarmede niet tevreden stellen, maar in
tegendeel trachten om, al is het met zwakke schreden , 
met Hem te wandelen en voor Hem te leven. Zullen wij 
<Jie zaligheid, die Hij ons door zijn eigen werk gewrocht 
heeft, aannemen, en niet verlangen naar inniger vertrou
welijkheid en gemeenschap met Hem en naar meer ge-
heele onderwerping aan zijn gezag in alle dingen? Hoe 
zou het gegaan zijn met Israël in de woestijn, indien zij 
geweigerd hadden acht te geven op het geluid der trompet
ten? Gesteld eens, dat zij zich hadden aangematigd, om 
zich op den een of anderen tijd te verzamelen, hetzij tot 
feestvieren, hetzij tot eenig godsdienstig doel, en dat zon
der de goddelijk-verordende oproeping, wat zou daarvan 
het gevolg geweest zijn? Of indien zij het op zich geno
men hadden, voorwaarts te trekken op hunnen tocht of 
uit te trekken ten oorlog, voor en aleer de trompetten 
het alarm hadden geblazen, hoe zou dit uitgekomen zijn? 
Of eindelijk, zoo zij eens geweigerd hadden, zich in be
weging te zetten, als zij door het blazen der trompetten 
geroepen werden tot de plechtige vergadering, tot den 
voorwaartschen marsch, of tot den oorlog, hoe zouden zij 
daarbij gevaren zijn? 

Het antwoord op deze vragen is zonneklaar. Laten wij 
het goed overwegen, want het behelst een behartigings-
waardig onderricht. De zilveren trompetten beslisten en 
regelden den geheelen gang van Israël. Evenzoo behoorde 
nu het getuigenis Gods in de Gemeente alles te belissen 
en te regelen. Die zilveren trompetten werden van ouds 
hier door de priesters geblazen. Ook nu wordt het getuige
nis van God in priesterlijke gemeenschap gekend. Afge
scheiden van Gods getuigenis, heeft een christen geen recht 
te handelen of te wandelen. Hij moet wachten op het woord 
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van zijnen Heer. Totdat hij dit ontvangt, moet hij stil 
blijven. Heeft hij het gekregen, dan betaamt het hem 
voorioaarts te gaan. God kan aan zijn strijdend volk 
thans even duidelijk zijnen veil mededeelen, als Hij het 
deed aan zijn volk van ouds; en dit doet Hij ook. Wel 
is waar, doet Hij dit nu niet door het geluid der trompet, 
of door het bewegen der wolk, maar door zijn Woord en 
Geest. Het is niet door eenige zaak, die de zinnen treft, 
dat onze Vader ons leidt, maar door iets, dat op het hart, 
het geweten en het verstand werkt. Niet door hetgeen 
natuurlijk is, maar door hetgeen geestelijk is, deelt Hij 
ons zijnen zin mede. 

Doch laat ons ten volle overtuigd zijn, dat onze God 
een volkomen verzekerdheid aan onze harten kan schenken 
en ook schenkt, zoowel met betrekking tot hetgeen wij 
doen, of niet doen moeten, als met betrekking tot de 
plaats, waar wij behoorden te gaan of niet te gaan. Wel 
moge het zonderling schijnen, dat wij hierop moeten aan
dringen — uitermate vreemd, dat een christen dit in twij
fel zou kunnen trekken, of het zou kunnen loochenen. 
En toch is het zoo. Wij zijn dikwijls in verwarring en 
twijfel; ja , sommigen zijn zelfs gereed om te ontkennen, 
dat men zekerheid kan hebben ten opzichte van onze 
handelingen en van de omstandigheden van ons dagelijksch 
leven. Dit is, voorzeker, een dwaling. Of kan een aardsch 
vader aan zijn kind zijnen wil niet mededeelen tot in de 
kleinste bijzonderheden? Wie zal het ontkennen? En zou 
dan onze hemelsche Vader ons zijnen wil aangaande al 
onze handelingen van dag tot dag niet. kunnen doen ver
staan? Ongetwijfeld kan Hij het. God geve, dat geen van 
ons ooit beroofd mag worden van het heilig voorrecht, 
den wil onzes Vaders te kennen, ten opzichte van de 
omstandigheden onzes dagelijkschen levens. 

Kunnen wij veronderstellen, dat de Gemeente Gods er 
erger aan toe is, ten aanzien van leiding en onderricht, 
dan het leger in de woestijn? Onmogelijk. Maar wat zou 
dan de reden zijn, dat men zoo menigmaal christenen 
ontmoet, die in onzekerheid verkeeren omtrent hunnen 
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randel? Dit moet wel toegeschreven worden aan bet gemis 
:an een besneden oor, om het geluid van de zilveren 
rompet te hooren, en aan een overgegeven wil om die 

klanken gehoorzaam te zijn. Evenwel zou hier aangevoerd 
kunnen worden, dat wij niet kunnen verwachten, een 
stem uit den hemel te hooren, die ons zegt: dit of dat 
te doen; hier of daar te gaan; of een letterlijke schrif-
taurplaats te vinden, om ons te leiden in de geringste za
ken van het dagelijksche leven. Bijvoorbeeld, hoe kan 
iemand weten, of hij deze of gene stad behoort te bezoe
ken, en wel doet er korter of langer tijd te vertoeven? 
Wij antwoorden: indien het oor waarlijk besneden is, dan 
zal de zilveren trompet gehoord worden. Stel u niet in 
beweging voordat zij blaast; doch doet haar geluid zich 
vernemen, vertraag dan niet meer. Dit maakt alles duide
lijk, eenvoudig, veilig en zeker. Dit is het groote genees
middel voor twijfel, besluiteloosheid en weifeling. Laat ieder 
onzer zijn oor geopend, en zijn hart in onderwerping hebben, 
\ian zal hij voorzeker al de zekerheid deelachtig zijn, die God 
jnem geven kan met betrekking tot elk zijner daden of 
bewegingen. Onze altijd zoo genadige God kan ons helder-
leid en beslistheid in alle dingen schenken. Doet Hij het 
niet, dan kan niemand het geven. Schenkt Hij het, dan 
behoeven wij het van geen mensch. 

f Laat ons hierbij stilstaan, en thans niet verder voortgaan 
met de schoone instelling der zilveren trompetten breeder 
te ontvouwen. Hoewel, gelijk wij vroeger aangemerkt heb
ben, die instelling in hare toepassing niet beperkt is tot 
IsraëTs toestand in de woestijn, maar verbonden is met 
zijne gansche geschiedenis tot aan het einde toe. Zoo le
zen wij ook van het feest der trompetten, van de bazuin 
des geklanks voor het jubeljaar, van het blazen der trom
petten over hunne offeranden. Waarbij wij ons nu niet 
willen ophouden, aangezien het hier ons doel was, den lezer 
te wijzen op het hoofddenkbeeld, dat ons in den aanvang 
van dit hoofdstuk is voorgesteld. Moge de Heilige Geest 
het zoo noodwendige onderricht van »de zilveren trompet
ten" diep in onze harten prenten! 
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De liefde onder elkander. 
(Joh. 13:35.^ 

Het is slechts al te duidelijk, dat de tegenwoordige 
toestand der Gemeente van Christus de betrachting der 
broederlijke liefde zeer moeielijk maakt, en dat het ge
tuigenis in dit opzicht allergebrekkigst is Desniettemin 
blijft de plicht om de liefde onder elkander te hebben, om 
al de broeders lief te hebben, bestaan. De moeielijkheden 
kunnen dezen plicht niet terzijdestellen, noch het Woord 
des Heeren te niet doen, die zegt: «Dit is mijn gebod, 
dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs ik u liefgehad heb." 
(Joh. 15 : 12.) Het is daaxom hoogst noodzakelijk, dat wij 
elkander vermanen om »liefde te hebben onder elkander." 

«Een iegelijk, die liefheeft dengenen, die geboren heeft, 
die heeft ook lief dengenen, die uit Hem geboren is."' 
(1 Joh. 5 : 1.) Dit is een gewichtige verklaring omtrent 
de broederlijke liefde. Hier is geen spraak van een gebod 
of van een vermaning, maar van de bevestiging van een 
feit, dat namelijk hij, die God liefheeft, ook de broeders 
liefheeft. Met andere woorden, dat, als de liefde Gods in 
het hart woont, men zeker kan zijn er ook de broederlijke 
liefde te vinden. Als ik uit God geboren ben, heb ik niet 
alleen Hem lief, die mij geboren heeft, maar ook henj 
die uit Hern geboren zijn. Lief te hebben is de natuuf 
van het leven, dat ik ontvangen heb. Bij zulk een ver
klaring is het onmogelijk toe te geven, dat zij, die uit 
God geboren zijn, geen liefde onder elkander hebben. 
Het leven kan ongetwijfeld kwijnend, zwak en ellendig 
wezen, en in zulk een geval zal de broederlijke liefde 
gebrekkig en armzalig zijn; maar het blijft niettemin waar, 
dat overal, waar het leven Gods aanwezig is, ook de 
liefde tot de broeders zal gevonden worden. Van een pas
geboren kind kan ik met zekerheid zeggen: Ziedaar een 
zondaar; de zonde woont in de natuur van dit kind; en 
als;het blijft leven, zal de zonde zich ongetwijfeld open
baren. Zoo zes: ik ook met dezelfde zekerheid van hem, 
die uit God geboren is: Ziedaar iemand, die liefheeft; en 
voorzeker zal de broederlijke liefde zich bij hem vertoonen; 
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hst moge meer of minder zijn, maar zty pal zich bjj hem 
openbaren. Want de duivel vermag niets tegen het leven, 
dat wij van God ontvangen hebhen; hij kan het niet te 
niet doen; datgeen, waardoor wij liefhebben, blyft. De 
duivel tracht de ontwikkeling van dit leven tegen te gaan 
om er de openbaring van te beletten, en er de vruchten 

(yan te vernietigen. Dit heeft hij bij Christus zoeken te 
tjoen, en dit wil hij ook bij ons doen; en helaas! zjjnf 
bogingen zijn bij ons niet altijd vruchteloos. 
)• En dit is, geloof ik, de reden, waarom de Schrift ons 
zppvele vermaningen geeft ten opzichte van de liefde onder 
elkander, om ons de noodzakelijkheid te doen gevoelen 
»van God g e l e e r d te w o r d e n om elkander lief te 
hebben," (1 Thess. 4 : 9 . ) » Vooral hebt vurige liefde tot 
elkander." (1 Petr. 4 : 8.) »Geliefden! indien God ons 
alzoo lief heeft gehad, zoo zijn ook wij schuldig elkander 
lief te hebben. Dit gebod hebben wij van Hem: dat die 
God liefheeft, ook zijnen broeder liefhebbe." (1 Joh. 4-) 
«Dat de broederlijke liefde blijve." (Hebr. 13 : 1.) Wij 
moeten op deze vermaningen letten, en »op elkander 
acht nemen, tot o p s c h e r p i n g der liefde." (Hebr. 10 : 24.) 
Een tal van zaken en omstandigheden strekken tot ver-
koeling, verflauwing en insluimering der liefde! Laat ons 
daarom achtgeven op onszelven, en niet nalaten elkander 
^e vermanen tot opscherping der liefde! En zoo mpge God 
zelf ons leeren elkander lief te hebben! 

De Heer zegt: »dat gij elkander liefhebt, gelijk ik u 
liefgehad heb." —»Gelijk ik u liefgehad heb!" Zoo wij 
dus iets van de broederlijke liefde willen verstaan, moeten 
wij eerst de liefde van Jezus tot ons kennen, want die 

l liefde is de maatstaf en het voorbeeld van onze liefde. 
Welnu, het eerste, wat men van deze liefde van Christus 
kan en moet zeggen, is, »dat zy alle kennis te boven 
gaat." (Efez. 3 :19.) Men moge haar dagelijks beschouwen, 
zij zal ons steeds grooter vooikomen; wij zullen er nooit 
den bodem of de grens van ontdekken, want zij is zonder 
grens en zonder bodem; z)j is oneindig gelijk God; »zij 
gaat alle kennis te boven." Wij moeten er ons dus aan 
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onderwerpen, indien wij haar voor het oogenblik slechts 
onvolmaakt leeren kennen. Laten wij evenwel daaruit niet 
besluiten, dat wij ons niet met haar hebben bezig te hou
den; integendeel, laat ons dit aansporen, er gedurig mede 
bezig te zijn. Het is onze zekerheid, en het is de wensch 
van den Heer Jezus: «blijf in mijne liefde." 

Ik wil mij bepalen tot het aangeven van drie trekken 
van Jezus' liefde tot ons, die bijzonder belangrijk zijn met 
betrekking tot het onderwerp, dat ons bezig houdt. De 
eerste is , dat Hij ons het e e r s t e heeft liefgehad. «God 
heeft zijne liefde jegens ons bevestigd, dat Christus voor 
ons gestorven is, a l s wij n o g z o n d a a r s w a r e n . " 
(Rom. 5 : 8.) Hij heeft ons dus liefgehad, niet alleen, 
toen er niets beminnelijks aan ons was, maar zelfs toen 
wij niets dan haat waardig waren, toen wij niets dan 
bedorven en wederspannige zondaren waren. Bij deze 
daadzaak, die ons zoo duidelijk in de Schrift wordt voor 
gesteld, kunnen wij het onderwijs van den Heer voegen, 
die tot zijne discipelen zeide: » Hebt uwe vijanden lief, 
doet wel degenen die u haten.. . . Indien gij lief hebt, die 
u liefhebben, wat dank hebt gij? want ook de zondaars 
hebben lief degenen, die hen liefhebben En gij zult 
kinderen des Allerhoogsten zijn: want Hij is goedertieren 
over de ondankbaren en boozen." (Luk. 6 : 27—38.) 

Het onderricht en het voorbeeld van den Heer noodigen 
ons dus uit om even als Hij lief te hebben, om het eerst 
lief te hebben, om diegenen lief te hebben, die niets be
minnelijks hebben, zelfs de ondankbaren en de boozen! 
Indien er dus onder de broeders gevonden worden, die 
weinig beminnelijk, die arm, zwak, ellendig en versmaad 
zijn, dan dringt de Heer Jezus om het allereerst jegens 
dezen de liefde te behartigen. (Zie Matth. 18 : 10—14.) 
Hen liefhebben, die ons liefhebben, dit doen de zondaars 
ook; en misschien gelijken wij in dit opzicht nog een weinig 
op de zondaars. Deze aanleg om lief te hebben degenen, 
die ons liefhebben, is zoo natuurlijk! Het is een neiging, 
die zóó sterk is, dat men tienmaal gelegenheid zal vinden 
om te bezoeken en wel te doen degenen, die ons liefhebben; 
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terwijl wij geen tweemaal gelegenheid zullen vinden, om 
zoo te handelen jegens hen, die ons niet zoo liefhebben, 
öf die minder beminnelijk en innemend zijn. Hoe dit ook 
zijn moge, het voorbeeld en het onderricht van den Heer 
toonen ons, hoe Hij ons heeft liefgehad, en hoe wij elkan
der moeten liefhebben: —«Hebt elkander lief, gelijk ik u 
liefgehad heb." 

Een tweede trek van Jezus' liefde tot ons is: dat die liefde 
steeds gepaard gaat met de waarheid.»De genade en de waar-
iheid is door Jezus Christus geworden. (Joh. 1:17.) De god
delijke liefde is hierin zoo wonderbaar, dat zij zich noch ten 
koste der heiligheid, noch ten koste der waarheid geopen
baard heeft. Hoe groot de liefde ook zij, welke Jezus aan 
zondaren betoond heeft, nooit heeft men van Hem kunnen 
zeggen: »Ziedaar iemand, die het kwaad toelaat en de 
liefde ten koste der waarheid betracht, of ziedaar iemand, 
die de menschen vleit en hunne gebreken voor hen ver
bergt, om hen aan zich te verbinden." Neen! Christus, 
»de getrouwe en waarachtige getuige," heeft 's menschen 
ongerechtigheid even getrouw ontvouwd als Gods barmhar
tigheid. Hij heeft zijne gebreken niet voor ons verborgen. 
Hij heeft ze ook niet overdreven; in dit opzicht, evenals 
in alle andere opzichten, heeft Hij de waarheid gezegd. 
Als zijne vijanden de vrouw, op overspel betrapt, tot 
Hem brachten, wilden zij Hem in de noodzakelijkheid bren
gen , om de genade ten koste van de waarheid te ver
kondigen; doch deze wordt streng door den Heer gehand
haafd : »hij, die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst 
den steen op haar." En tegelijkertijd openbaart Hij de liefde : 
i- Ook ik veroordeel u niet, ga heen, en zondig niet meer." — 
Evenzoo handelt Jezus bij de kananetiesche vrouw. Hij doet haar 
zijne liefde ondervinden, en zegt tevens de waarheid omtrent 
haren toestand, zelfs met schijnbare hardheid. — In de ziel 
der Samaritaansche werpt de Heer een helder licht over 
haren toestand: »gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij 
nu hebt, is uw man niet". Ziedaar de waarheid; maar 
de liefde stroomt ook d&dr in al hare volheid. — Evenzoo 
is het met de zondares ten huize van Simon, en in de 
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gelijkenis van den verloren zoon; overal en altijd verge
zelt de waarheid de liefde, en de liefde de waarheid. 

De wereld kan van hare liefde zeggen, dat het een 
blinde liefde is; maar de goddelijke liefde is helderziende 
en waarheidlievend: «de waarheid b e t r a c h t e n d e in de 
liefde;'' (Efez. 4 : 15.) «Zij (de liefde) v e r b l i j d t zich in de 
waarheid." (1 Kor. 13 : 6.) De broederlijke liefde kan dus 
nooit bestaan in bet sluiten van onze oogen voor onze 
wederzijdsche gebroken; zij zal nooit tot de broeders zeggen: 
«Let niet op mijne gebreken, en ik zal niet op de uwe 
letten." Want niemand heeft ons meer lief dan hij, die ons 
onzen toestand niet verbergt, maar ons de waarheid zegt. 
Veronderstel, dat ik dwaasheden bega, die een christen 
onwaardig zijn, en in een weg wandel, die mij een oordeel 
op den hals moet halen, en mijn broeder die dit ziet, zou 
zwijgen? de liefde zou stom blijven? Neen, zeker niet! 
De liefde berispt; de liefde bestraft; de liefde zegt de 
waarheid. Als zij een wond verzorgt, haar schoonmakende 
en wasschende, doet zij ongetwijfeld den lijder zeer; deze 
schreeuwt, wordt boos en wijst de hand, die de liefde 
uitstrekt, af; maar de liefde wascht, wascht zonder ophou
den en verbindt de wonde; en als de wonde gereinigd en 
verbonden is, dan is de liefde voldaan, dan heeft zij haar 
doel bereikt.— »Zoo dan, broeders, legt af de leugen, en 
spreekt de waarheid, een iegelijk met zijnen naaste, want 
wij zijn malkanders leden." (Efez. 4 : 25.) 

Het begin van het zesde hoofdstuk van den brief aan 
de Galatiërs doet ons zien in welken geest de liefde onder 
elkander moet uitgeoefend worden, vooral als zij zich ten 
doel stelt om het kwaad, om de misslagen tegen te gaan. 
Hij, die de liefde wil uitoefenen in het terecht wijzen en 
in het berispen, moet zulks doen »in den geest der zacht
moedigheid, ziende op zichzelven." Want indien de liefde 
in de eerste plaats de waarheid zegt, zelfs dan als deze 
hard is om aan te hooren, zoo is zij tevens »lankmoedig, zij 
is goedertieren, zij handelt niet lichtvaardig, zij is niet op
geblazen, zij wordt niet verbitterd, zij verdraagt alle din
gen, zij bedekt alle dingen,, zij gelooft alle dingen, zij 
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hoopt alle dingen." (1 Kor. 13.) Wij weten allen, dat het 
niet alleen een onaangename zaak is , zich met het 
kwaad bezig te honden, maar tevens een moeielijke en 
zeer kiesche zaak. Echter zullen de dingen yeel vereen
voudigd worden, als wij er ons werkelijk mede bezighou
den in l i e f d e , met een hart vrij van alle verwaandheid, 
ziende op onszelven. Het kwaad zal zoo doende geheel aan 
het licht gebracht worden door de waarheid, die de liefde 
vergezelt; terwijl de liefde zelve daar zal-zijn, om de wonde 
tfe verzorgen en te verbinden. Ik heb steeds opgemerkt, 
dat, indien degene, die zich met het kwaad bezighoudt, 
opgeblazen is, hij, in wien het kwaad is, opgeblazenheid tegen 
opgeblazenheid overstelt. De hoovaardij van den een wekt de 
hoovaardij van den ander op; en het gevolg hiervan is, dat de 
wonde grooter wordt, en het kwaad zich uitbreidt en verergert. 
Indien evenwel de zuivere liefde met de waarheid gepaard 
gaat, dan zal degene, die onder den invloed dezer beide 
k r a c h t e n is, zelden wederstreven. 

Maar, den Heer zij dank! de liefde heeft zich nog met 
andere dingen bezig te houden dan alleen met het kwaad, 
met de ellende, met de misslagen. Er zijn onwetenden te 
onderrichten, bedroefden te troosten, zieken te verzorgen, 
armen te voeden en te kleeden. De liefde heeft altijd werk 
genoeg; het zal haar nooit aan gelegenheid ontbreken 
om wel te doen; zij behoeft slechts rondom haar te zien, 
om werk in overvloed te vinden. «Mijne kinderkens, laat 
ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, 
maar met de daad en waarheid." (1. Joh. 3 : 18.) o Indien 
e» een broeder of zuster naakt zou zijn, en gebrek zou 
hebben aan het dagelijksch voedsel', ea iemand van o tot 
hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm en 
wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de 
nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?" 
{Aak. 2 : 15,16.) 
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Wij zien Jezus. 

«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. Want het betaam
de Hem, om welken alle dingen zijn, en door welke alle 
dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid lei
dende, den oversten Leidsman hunner zaligheid doorlijden zou 
heiligen. Want en hij, die heiligt, en zij, die geheiligd 
worden, zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich 
niet schaamt hen broeders te noemen." Hebr. 2 : 9—11. 

In deze verzen wordt de Heer Jezus ons voorgesteld 
als den dood smakende, als door lijden geheiligd, als de 
eerstgeborene veler broederen. 

1. Jezus smaakte den dood voor allen. In dit karakter 
zien wij Hem met heerlijkheid gekroond; en in de kroon, 
welke Hij draagt, aanschouwen wij het heerlijke bewijs, 
dat de zonde verdwenen en de prikkel des doods wegge
nomen is. Nooit was er een verheerlijkt mensch in den 
hemel gezien, totdat de mensch Christus Jezus zijne 
plaats daarboven innam, nadat Hij voor allen den dood 
gesmaakt had. Het is geen onschuldig mensch in Eden. 
Het is geen hersteld mensch op aarde. Het is geen mensch 
op Israëls troon. Neen, het is een mensch op den troon 
van God in den hemel, met heerlijkheid en eer gekroond, 
van wege het werk, dat Hij op aarde volbracht. 

En indien Jezus met heerlijkheid gekroond is van wege 
het lijden om mijne zonden, wat blijft er dan voor mij 
over? Niets anders dan eenvoudig te wandelen in de heilige 
en gelukkige zekerheid, dat alles volbracht is. Hij, die 
om mijne zonde gekruisigd werd, is zonder dezelve ge
kroond. Een enkele twijfeling van mijnen kant zou een 
ontkenning zijn van zijn recht om- die kroon te dragen. 
Men moge dit niet inzien; men moge zich verbeelden, 
dat dit te veel en te groot is; doch het is een feit, dat 
deze twee dingen te zamen gaan. Is de zonde-drager ge
kroond, dan is de zonde weggedaan; is Hij, die den dood 
smaakte, met heerlijkheid en eer bekleed, dan is de prik
kel des doods weggenomen. Dit is Gods gedachte; en 
het moet ook de gedachte des geloovigen zijn. 

2. Doch Jezus is tevens de overste Leidsman onzer zalig
heid, en als zoodanig door lijden geheiligd. Voor zichzelven 
behoefde de Heer niet geheiligd te worden, want Hij is 
volmaakt heilig; maar Hij werd door lijden geheiligd, om-
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dat hij was de overste Leidsman onzer zaligheid. God 
wilde vele kinderen tot de heerlijkheid leiden, en daarom 
moest degene, die hen tot de zaligheid zon brengen, in 
hunne plaats en om hunnentwil door lijden geheiligd wor
den. En die overste Leidsman onzer zaligheid is met eer en 
heerlijkheid gekroond. Wij zien dus in den hemel niet 
alleen den Drager onzer zonde; maar wij zien daar ook 
den Leidsman onzer zaligheid, die om onzentwil en in onze 
plaats door lijden geheiligd werd, en ons daarom de heer
lijkheid kan invoeren. Reeds is Hij in de heerlijkheid inge
gaan; en dat is het bewijs voor ons, dat wij door Hem de 
zaligheid deelachtig zullen worden. Hij, die de zonde weg
gedaan, den duivel overwonnen, den dood te niet gedaan 
heeft, is onze Leidsman tot de zaligheid. Daarom zal en 
kan geen macht der wereld of' der hel ons aan zijne hand 
ontrukken, of ons ophouden op onzen weg. Wij komen 
zeker aan het einde van onze reis; want Jezus leidt ons 
tot de zaligheid. 

3. Doch wij kunnen nog een schrede verder gaan. Was 
de Heer de Drager onzer zonde en de Leidsman onzer 
zaligheid, Hij is nog meer —- Hij is de Eerstgeborene onder 
vele broederen. Dit kon natuurlijk alleen plaats hebben 
in de opstanding. Eenheid met Christus kan er alleen op 
dien grond bestaan. »Indien het tarwegraan niet in de 
aarde valt en sterft, dan blijft hetzelve alleen." Jezus was 
een heilig tarwegraan, en kon onmogelijk met hetgeen 
onrein is, vereenigd worden. Hij moest sterven, om ons 
inet zich te kunnen vereenigen en ons »broeders" te 
kunnen noemen. 
1 Wij kunnen niet beslist genoeg zijn omtrent dit gewich
tige punt. Eenheid met Christus kan er alleen zijn door 
zijnen dood. Het is een groote dwaling te meenen, dat 
Christus de gevallen menschelijke natuur met zichzelven 
vereenigde in zijne menschwording. Dit is onmogelijk. Tus-
schen Hem en ons kon geen vereeniging plaats hebben 
dan op grond van den dood. Hoe kon er vereeniging zijn, 
zoolang de zonde nog niet weggedaan was? Indien zielen 
met Christus konden vereenigd worden in de menschwor
ding, waartoe zou dan zijn verzoeningsdood noodig zijn 
geweest? Voorzeker, wij hebben aan niets meer behoefte 
dan aan vereeniging met Christus; maar deze vereeniging 
kon alleen plaats hebben op grond van den dood. Wij 
zien, hoe de verzoeningsdood van Christus het fondament 
van alle dingen is, zoodat wij alles verliezen, indien die 
wordt ter zijde gesteld. Het is noodzakelijk, beslist en hel-
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der te zijn ten opzichte van deze groote verborgenheid. 
Door velen in onze dagen wordt deze. waarheid geloochend; 
doch de Gemeente Gods moet haar tegenover iedereen vast
houden en belijden. Wij zijn aan den dood van Christus 
alles verschuldigd — eenheid, leven, gerechtigheid, vrede en 
heerlijkheid. Door den dood hebben -wij alles, zonder den-
zelve niets. Indien onze Heer niet gestorven ware, zou 
Hij tot in eeuwigheid alleen gebleven zijn, en wij zouden 
voor eeuwig verdoemd zijn geworden- De menschwording 
kan ons niet behouden, De uitwerking van Christus' leven 
hier beneden was de openbaring van onzen verloren toe
stand. Zijn leven was de toetssteen van den mensch, en 
bewees, dat de mensch onverbeterlijk slecht is. Doch de 
Heer stierf voor onze zonden naar de Schriften; Hij 
werd begraven, en Hij stond ten derden dage op naar 
de Schriften. En daarin ligt het fondament van al Gods 
raadsbesluiten, zoowel met betrekking tot de Gemeente 
en tot Israël, als tot het gansche heelal, waarvan de 
gestorven en verrezen Christus het middelpunt is. Alles 
is gegrond op den dood. Jezus ging voor ons im den dood; 
doch nadat Hij alles volbracht had, stond Hij op uit de 
dooden; en nu vereenigt Hij, als de Eerstgeborene veler 
broederen, als de Eerstgeborene uit de dooden, zijn volk 
met zichzelven, en noemt hen broeders. »Ga heen tot mijne 
broeders, en zeg hun: Ik vare op tot mijnen Vader en 
uwen. Vader; tot mijnen God en uwen God." (Joh. 20.) 
Dit zeide de Heer na zijne opstanding. Zulke woorden 
konden niet gebezigd, worden dan, nadat het tarwegraan 
in de aarde gevallen en gestorven was. Welk een genade! 
Welk een heerlijk standpunt! Wij zijn de broeders van 
Jezus, Hijr gaf ons zijn leven — het leven der opstanding. 
Hij maakte ons tot leden zijns lichaams. Hij heeft een 
band. tusschen ons gelegd, die nimmer kan verbroken wor
den1. Hij kan tot den Vader komen, en zeggen: »Zie hier 
ik en. de kinderen, die Gij mij gegeven hebt." Mochten 
wij zijne liefde en zijne heerlijke gedachten steeds beter 
leeren verstaan! 
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Uitwonende uit het lichaam. 

Wij zijn dikwijls geneigd, er ons over te verwon
deren, dat er in het Nieuwe Testament zoo weinig 
gezegd wordt over den toestand van den geest, van het 
óogenblik, dat hij het lichaam, verlaat tot den morgen 
der opstanding. En toch, wanneer wij het onderwerp nauw
keuriger beschouwen, moet het opvallen, dat er zoo
veel van gezegd wordt. Wel is waar zijn er slechts vier 
plaatsen in het Nieuwe Testament, die op dit hoogst be
langrijke onderwerp betrekking hebben; doch welk een sehat 
van leering ligt in ieder van hen opgesloten! Indien onze 
lezers enkele oogenblikken met ons bij die plaatsen willen 
vertoeven, dan zullen zij zien, dat dit onderwerp ons voor
gesteld wordt in zijne toepassing op vier verschillende toe
standen van bet christelijk leven. Zij zullen den verlosten 
geest uit vier verschillende toestanden in de tegenwoordig
heid van Christus zien overgaan. Wij zullen er één zien 
heengaan eenvoudig als een zondaar, die uit genade gered 
is. Wij zullen een ander als een martelaar zien vertrekken. 
Wij zullen de zuchten hooren van een bezwaard gemoed, 
dat verlangt »om uit het lichaam uit te wonen en bij den 
Heer in te wonen." En eindelijk zullen wij het vurig 
verlangen vernemen van een arbeider in den wijngaard 
des Heeren, om voor eeuwig in de tegenwoordigheid zijns 
Meesters te rusten. 

• 1. Staan wij in de eerste plaats stil bij Luk. 23. »En 
één van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde 
Hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven 
en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, 
zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde 
oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk: want wij ont
vangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar 
deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot 
Jezus: Heer! gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult 
gekomen zijn En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik 

u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn." (vs. 89—43.) 
XII * 9 
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Het is niet mijn doel, thans stil te staan bij deze lie
felijke geschiedenis, en hare rijke evangelische lessen in bij
zonderheden te ontvouwen. Ik heb ze alleen aangehaald, 
opdat de lezer het getuigenis der Schrift duidelijk voor zich 
zou hebben. Wij aanschouwen hier iemand, die het para
dijs binnenging in het eenvoudige karakter van een uit 
genade gered zondaar, 's Morgens was hij een veroordeeld 
misdadiger; in den loop van den dag een lasteraar van Jezus; 
(Matth. 27 :44.) en eer de avond gedaald was een verloste 
ziel in den hemel. »Heden zult gij met mij in het paradijs 
zijn." Als een rechtvaardig veroordeeld zondaar had hij 
zich aan Jezus overgegeven en toevertrouwd, en als een 
met bloed gekocht heilige ging hij met Jezus naar het 
paradijs. Hij werd niet geroepen een martelaars kroon te 
dragen. Hem werd niet toegestaan voor zijnen Meester te 
arbeiden. Geen lange, gevaarvolle loopbaan als christen 
was de zijne. Maar hij was een zondaar, die door de ge
nade behouden was. En bovendien werd hij door de ge
nade bekwaam gemaakt, een getuigenis af te leggen voor 
de zondelooze menschheid van onzen gezegenden Heer op 
een oogenblik, dat de godsdienstige leidslieden van het 
joodsche volk den Heer als een misdadiger aan de wereld
lijke overheid hadden overgeleverd. J a , hij beleed Hem 
als zijn Heer, en sprak van zijn toekomstig koninkrijk op 
een oogenblik, dat naar menschelijk oogenschijn geen enkele 
trek van zijn koningschap te onderscheiden was. Dit waren 
goede werken. Christus te belijden, en de wereld, die 
Christus verwerpt, in het aangezicht tegen te spreken, zijn 
werken van de verhevenste soort — werken, die den heer
lijksten geur verspreiden en met vollen luister schitteren. 
De moordenaar aan het kruis getuigde van Jezus, toen 
een vijandige wereld Hem verwierp, en de verschrikte en 
vertsaagde discipelen Hem hadden verlaten. »Heer! gedenk 
mijner," zeide hij, »als gij in uw koninkrijk zult gekomen 
zijn." Liefelijk waren deze woorden voor den stervenden 
Verlosser; maar nog liefelijker is het antwoord, dat de 
stervende moordenaar ontving: «Heden zult gij met mij 
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in het paradijs zijn." Dit overtrof zijne stoutste verwachtin
gen. De stervende Jezus deed overvloedig boven alles, wat 
de moordenaar had kunnen bidden en denken. De moor
denaar vraagde, dat aan hem gedacht zou worden, als het 
koninkrijk zou worden opgericht. De Heer zeide: »Ik zal u 
heden met mij doen zijn." En daarom, toen de Romeinsche 
krijgsknechten kwamen om hun vreeselijk werk te verrich
ten en de beenen van den stervenden man te breken, kon hij 
vol vreugde zeggen:»O, deze mannen komen om mij regel
recht naar den hemel te zenden!" 

J a , waarde lezer, de moordenaar ging naar den hemel 
om daar te zijn met Hem, die aan zijne zijde gehangen 
had aan het vervloekte kruishout, en die zulke heerlijke 
woorden gesproken had om zijn hart te vertroosten. Dit 
was voor hem onwedersprekelijk zeker. Nimmer had hij 
zulk een vriend als Jezus ontmoet. Niemand dan Jezus had 
hem ooit zóó bemind; niemand zijn hart zóó vertroost. De 
genade van Jezus had een stroom van hemelsch licht uit
gegoten over dat vreeselij ke kruis, waaraan de moordenaar 
tot straf voor zijne misdaden hing; en nu ging hij naar 
het paradijs om voor eeuwig bij Jezus te zijn. Het paradijs 
zou geen vreemde plaats voor hem zijn, want hij zou daar 
Jezus zien. Hoe gelukkig is dit voor ons hart! Hoe lie
felijk daaraan te denken! De hemel is veel dichter bij ons 
dan wij menigwerf denken. Het is de woning dier liefde, 
die hare schitterende en gezegende stralen werpt over de 
dorre woestijn, door welke wij reizen. Met Jezus te zijn, 
dat is het beste van alles; dat maakt het hart reeds nu 
onuitsprekelijk gelukkig. In het gezelschap te zijn van 
Hem, die mij liefhad, en zichzelven voor mij overgaf, dat 
zal maken, dat ik mij geheel te huis en op mijn gemak 
zal gevoelen in den hemel. Wij behoeven niet te vragen: 
Waar is de hemel? Wat voor een woonplaats is het? Wat 
zullen wij er doen? «Met Jezus" beantwoordt al deze en 
dergelijke vragen. Waar de teedere genegenheden van het 
hart des Vaders in goddelijke reinheid en onveranderlijke 
kracht ons tegenstroomen — waar de liefde des Bruidegoms 

9* 
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in ongestoord genot kan genoten worden — waar de ge
meenschap van het hart eens broeders en de sympathie 
van een vriend in al hunne goddelijke frischheid en kracht 
gesmaakt worden — daar is de hemel. Daarheen ging de 
moordenaar van het kruis. »Heden zult gij met mij in het 
paradijs zijn." Wel mogen wij uitroepen: »Hoe zal 't ons 
daai', o daar eens zijn!" 't Is waar, de moordenaar moest 
zijn lichaam achterlaten, totdat de heerlijke morgen der 
opstanding zal aanbreken, wanneer het in onverderfelijk-
heid, in onsterfelijkheid, in heerlijkheid en in kracht zal 
opgewekt worden, 't Is waar, dat hij met allen, die in 
Jezus ontslapen zijn, op dat gelukkige oogenblik wacht. 
Maar het is evenzeer waar, dat de Heer tot hem zeide: 
«Heden zult gij met mij in het paradijs zijn." Welk een 
gedachte! Van het kruis — het schandelijk kruis eens mis
dadigers — te gaan in het paradijs van God; van een 
tooneel van lastering, spotternij en wreedheid in de tegen
woordigheid van Jezus. Dat was het heerlijke lot van den 
stervenden misdadiger, niet door eenige verdienste, maar 
eenvoudig door de kostbare offerande van Christus, die in 
het heiligdom inging door zijn eigen bloed. 

2. Beschouwen wij nu de tweede plaats, die over ons 
onderwerp handelt. Wij vinden die in Hand. 7 : 59, 60. 
»En zij steenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: 
Heer Jezus! ontvang mijnen geest. En vallende op de 
knieën, riep hij met groote stem: Heer! reken hua deze 
zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hi)Y' 

Hier zien wij het einde van een martelaar, den eersten 
van die groote schaar, die hun leven hebben gegeven voor 
den naam van den Heer Jezus. Stefanus was niet alleen 
een uit genade gered zondaar, maar ook een lijder voor den 
naam en de zaak van Jezus — een lijder tot den dood. 
Hij ging uit het midden van de steenen zijner moordenaars 
naar de tegenwoordigheid zijns Heeren, die hem nog niet 
lang geleden voorgegaan was, en nu gereed stond om den 
geest van zijnen dienstknecht te ontvangen. Welk een ver
andering! Welk een tegenstelling! En laten wij opmerken, 
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dat Stefanus begunstigd werd met een zeer helder gezicht 
vaö het tooneel, dat hij weldra zou intreden. »Hij vol 
zijnde des Heiligen Geestes, en de oogen houdende naar 
den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus staande 
ter rechterhand Gods. En hij zeide: Ziet, ik zie de he
melen geopend, en den Zoon des menschen, staande ter 
rechterhand Gods." Wonderbare aanblik! De hemel zou 
geen onbekende plaats voor Stefanus zijn. »De Zoon des 
menschen" was daar, zoodat hij zich daar geheel te huis 
zou gevoelen. Hij zag niet, zooals de moordenaar, Jezus 
naast zich hangen; maar hij zag Hem voor zich in den 
hemel. Hij zag Hem niet, zooals de moordenaar, sterven; 
maar hij zag Hem opgestaan en verheerlijkt — gekroond 
met heerlijkheid en eer, aan de rechterhand der majesteit 
Gods in de hemelen. 

Kon dus de moordenaar denken aan den hemel als de 
woning van dien Gezegende, die aan het kruis was ge
nageld , Stefanus kon den hemel beschouwen als de woning 
van Hem, die in de heerlijkheid was ingegaan. Het was 
dezelfde hemel en dezelfde Jezus voor den een, zoowel als 
voor den ander. Het was geen onbekend land voor hem; 
o neen! het was de gelukkige woning van den gekruisig
den en verheerlijkten Jezus. Wel is waar moest de marte
laar zoowel als de misdadiger zijn lichaam achterlaten, 
dat in den schoot der aarde zou slapen tot den morgen 
der opstanding; wel is waar moest hij ook wachten naar 
dat lang verwachte en lang gewenschte oogenblik; even
wel is zijn geest reeds al dien tijd met Jezus geweest. Ja, 
de misdadiger en de martelaar zijn beiden reeds achttien 
honderd jaren bij hunnen Heer geweest. Welke gelukkige 
achttien honderd jaren zullen dat geweest zijn! Geen oogen
blik van stoornis is er in hunne gemeenschap geweest. 
Hun toestand is een wachtende, dat is waar; maar het 
is ook een toestand van volmaakte rust. Geen strijd, geen 
droefheid, geen verandering. Al deze dingen zijn voor hen 
voor eeuwig voorbij. Zij zijn voor altijd gelukkig — voor 
altijd ontdaan van zonde en gebrek — voor altijd bevrijd 
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van de verzoekingen eener vijandige wereld en van de 
listen des duivels. O , hoe heerlijk daar te zijn! Al is het 
de volmaaktheid nog niet, al zal onze vreugde nog grooter 
wezen, wanneer wij, met het nieuwe lichaam bekleed, door 
Jezus in het huis des Vaders zullen worden ingeleid, toch 
zal het onuitsprekelijk heerlijk wezen met den Heer in het 
paradijs te zijn. 

3. Dit voert ons vanzelf tot de derde plaats, die wij in 
den tweeden brief aan de Korinthiërs vinden. «Want ook 
wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, 
nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, 
opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. Die 
ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook 
het onderpand des Geestes gegeven heeft. Wij hebben dan 
altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het 
lichaam, uitwonen van den Heer; (want wij wandelen 
door geloof en niet door aanschouwen) maar wij hebben 
goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam 
uit te wonen en bij den Heer in te wonen." (h. 5 : 4 —8.) 

Uit deze woorden van den Apostel zien wij duidelijk, 
dat niet het ontkleed, maar het overkleed worden de eigen
lijke hoop van den christen is. De geloovige ziet uit naar 
het oogenblik, dat hij bekleed zal worden met een ver
heerlijkt lichaam, aan het lichaam van Jezus gelijkvormig. 
Met andere woorden, hij wacht op de heerlijke verschij
ning van den Zoon van God, die komen zal om zijne 
dierbare bruid op te nemen in zijne heerlijkheid. «Nade
maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden;" 
dat wil zeggen: nademaal wij niet willen sterven, maar 
zonder te sterven, het nieuwe, heerlijke lichaam willen 
ontvangen. Als de Heer Jezus komt in de lucht, om zijne 
Gemeente op te nemen, dan worden de ontslapen geloovi-
gen opgewekt en de levend overgeblevenen veranderd. 
Paulus nu verlangde bovenal tot die levend overgeblevenen 
te behooren, en dit is de ware hoop van al de leden der 
Gemeente. Evenwel is het altijd gelukkig het lichaam 
der sterfelijkheid af te leggen en bij den Heer in te wo-
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Ben. Het is veel beter en veel gelukkiger den dag 
der heerlijkheid af te wachten aan het hart van onzen 
celiefden Heer, dan in deze duistere en dorre wereld. 
^Daarom zegt de Apostel: »Wij hebben meer behagen om uit 
het lichaam uit te wonen en bij den Heer in te wonen." 
Stelt hij het sterven tegenover het veranderd worden, dan 
kiest hij het laatste ; doch stelt hij het sterven tegenover 
het blijven hier op aarde dan wil hij liever sterven en bij 
den Heer zijn. Dit oogenblik, hetwelk voor den onbekeer
den mensch de dood is met al zijne verschrikkingen, is voor 
den geloovige eenvoudig een afleggen van alles, wat hem 
verhindert om ongestoord met Jezus gemeenschap te oefe
nen. Welk een onderscheid was er tusschen die twee mis
dadigers, die door de Romeinsche krijgsknechten werden 
doodgeslagen! De een ging heen om voor eeuwig bij Jezus 
te zijn; de ander ging heen naar die plaats, waar de hoop 
is buitengesloten. Hoe heerlijk voor ons te weten, dat 
«uitwonen uit het lichaam" is «inwonen bij den Heer!" 
Maar hoe verschrikkelijk, hoe onuitsprekelijk ontzettend 
de toestand van hen, die, uitwonende uit het lichaam, 
moeten wonen met den duivel en zijne engelen! 

4. Staan wij nu ten slotte bij de vierde plaats stil, welke 
wij vinden in den schoonen brief aan de Klippensen. »Want 
ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om 
ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat 
is zeer verre het beste." (h. 1 : 23.) Hier ziet een arbei
der in de dienst des Heeren met vurig verlangen uit naar 
het oogenblik, dat hij in zijns Meesters tegenwoordigheid 
zal zijn. Hij is in tweestrijd. Zijne ziel verlangt heen te 
gaan; doch hij vestigt zijnen blik op hen, die zoo bedroefd 
zouden zijn over zijn verlies, en de gedachte hieraan brengt 
hem in tweestrijd. Voor hem was het beter heen te gaan 
om met Christus te zijn; voor zijne geliefde Filippensen 
was het beter hier te blijven. »In het vleesch te blijven 
is noodiger om uwentwil." Wat zou hij wenschen? Zou 
hij kiezen om heen te gaan? Neen! »dit vertrouw en weet 
ik, dat ik zal blijven, en met -u allen zal verblijven tot 
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uwe bevordering en blijdschap des geloofs." (vs. 25) Welk 
een zelfverloochening! Welk een vurige liefde tot de Fi-
lippeusen straalt ons hier tegen! Hij verlangde in den 
hemel te zijn, maar hij was nog noodig op aarde, en 
daarom is hij bereid te blijven. Voor hem was het 
«zeer verre het beste" heen te gaan; maar te blijven was 
noodiger om hunnentwil; en daarom was hij, vol van den 
geest van Christus, bereid zijn eigen genot en voor
deel voor het hunne op te offeren. Welk een getrouwe 
dienstknecht was Paulus! Mochten wij hem meer gelijken, 
en zijne voetstappen drukken! 

Indien wij nu hetgeen deze vier plaatsen ons geleerd 
hebben, te zamen vatten, dan hebben wij alles voor ons, 
wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt over de zie
len van hen, die in het geloof in Christus ontslapen zijn; 
en dan wordt het ons tevens duidelijk, dat de Heilige 
Geest ons dit onderwerp uit vier verschillende oogpunten 
te aanschouwen geeft. In Luk. 23 zien wij een pas gered 
zondaar opgenomen met Jezus in het paradijs. In Hand. 7 
zien wij een geloovige, die om den naam des Heeren den 
martelaarsdood ondergaat. In 2 Kor. 5 hooren wij een 
zuchtend en bezwaard christen zijn verlangen uitspreken 
van zijn lichaam af te leggen en bij den Heer in te wonen. 
En in Fil. 1 aanschouwen wij een dienstknecht des Heeren, 
die wenscht uit te rusten aan het hart zijns geliefden 
Meesters. Wij hebben dus wel reden om te zeggen, dat 
de Heer ons, al is het dan ook in slechts enkele plaatsen, 
veel over den toestand der geloovigen na den dood gezegd 
heeft. Wij kunnen volkomen gerust zijn, want de ontsla
pen heiligen zijn met Jezus in het paradijs; en bij Jezus 
is het goed; bij Jezus is het beter dan hier; bij Jezus is 
men gelukkig. Er is derhalve geen schaduw van grond 
voor de -meening, die sommigen zijn toegedaan, dat de 
ziel, zoolang het lichaam in het graf rust, in een slapenden 
toestand verkeert. Waarlijk, al zouden wij niet zoo vele 
plaatsen hebben, die deze meening ten eenenmale voor on
gegrond verklaren, dan nog zou dit vreemde denkbeeld 
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zichzelfi als het ware, weerleggen. Een slapende geest, wie 
kan zich zoo iets voorstellen! Maar, neen! de Heer Jezus 
zeide niet tot den moordenaar: »Heden zult gij slapen," 
maar »Heden zult gij met mij in het paradijs zijn." 't Zou 
waalrlijk geen gelukkig vooruitzicht geweest zijn voor dien 
man , in het paradijs te slapen! Wat zou hij dan aan Jezus 
gehad hebben ? Paulus had dan waarlijk niet kunnen zeg
gen: «Ontbonden te worden en met Christus te zijn, is 
zeer verre het beste." Ach, neen! indien wij, ontbonden 
zijnde, zullen slapen, dan is het verreweg beter hier op 
aarde te blijven; want hier beneden zijnde, kunnen wij 
ten minste gemeenschap met Jezus oefenen en zijne liefde 
genieten, al moge dit ook zeer gebrekkig zijn, wat wij in 
het geheel niet doen kunnen, als wij in het paradijs sla
pen, 't Is dan ook onbegrijpelijk, hoe zulk een denkbeeld 
bij een verstandig mensch kan oprijzen. Gode zij dank, 
dat zijn Woord ons ten duidelijkste leert, dat, indien het 
Gods heilige wil ' is , dat wij deze aarde verlaten vóór de 
komst van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus, onze 
plaats bij Hem zal zijn in die heerlijke wereld daarboven, 
waar zonde en droefheid niet wordt gekend, om daar de 
ongestoorde gemeenschap te genieten van Hem, die ons lief
had en ons wiesch van onze zonden in zijn bloed, wach
tende op het oogenblik, dat de bazuin zal slaan en de 
dooden onverderfelijk zullen opgewekt en de levend over
geblevenen zullen veranderd worden. 

Opmerkingen over de bergrede. 
(Matrth. V—Vtt.) 

Bij de beschouwing der vier Evangeliën is het van groot 
belang op te merken, dat de Heilige Geest met het schrij
ven van ieder Evangelie een bijzonder doel heeft gehad. 
God wilde ons de komst zijns geliefden Zoons uit verschil
lende oogpunten doen kennen. Mattheüs heeft een ander 
doel voor oogen gehad dan Markus, en Lukas dan Johan-

* 
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nes. Zoodra dit verstaan wordt, zijn de tegenstrijdigheden 
opgelost, die de mensch in deze boeken meent te vinden. 
De Heilige Geest toch heeft de pen van de schrijvers der 
Evangeliën zóó bestuurd, en hen de gebeurtenissen zóó en 
in die volgorde doen mededeelen, als met zijn plan en doel 
overeenkwam* In het Evangelie van Mattheüs wordt Chris
tus ons voorgesteld als de Messias, de Koning Israëls. 
Vandaar dat wij in dit Evangelie de meeste aanhalingen uit 
het O. Testament aantreffen, en ons het bewijs wordt ge
leverd, dat al de voorspellingen des O. T. aangaande Chris
tus en zijn werk vervuld zijn geworden. Het Evangelie van 
Markus, hetwelk ons Christus als Profeet voorstelt, komt 
het meest met Mattheüs overeen, omdat het O. T. Christus 
èn als Koniug èn als Profeet heeft aangekondigd. Lukas 
stelt ons Christus voor als den Zoon des menschen, die 
zich geheel heeft vernederd en den menschen in alles ge
lijk geworden is, uitgenomen de zonde. Daarom vinden wij 
in dat Evangelie het uitvoerigste verhaal van Jezus geboor
te, en een geslachtregister, dat tot Adam, den eersten 
mensch, afdaalt; terwijl dat in Mattheüs met Abraham, 
den stamvader des Israëlietischen geslachts, begint. Johan-
nes daarentegen, die ons Christus als den Zoon van God, 
die van eeuwigheid bij den Vader en Hem gelijk was, 
voorstelt, spreekt noch over geslachtregisters noch over 
Jezus geboorte, maar «begint met ons Jezus te verkondigen 
als één met den Vader en als den Schepper van hemel 
en aarde. 

Het Evangelie van Mattheüs, hetwelk ons Christus als 
den Messias, den Koning Israëls, voorstelt, is daarom te
vens het verhaal van de komst van het koninkrijk der 
hemelen tot de Joden en van de wijze, waarop dit konink
rijk door hen ontvangen werd. De profeten des Ouden 
Testaments hadden de komst van een Messias en de op
richting van een koninkrijk der heerlijkheid en des vredes 
aangekondigd; en de Heer Jezus kwam op aarde om deze 
profetieën iu vervulling te doen treden. Reeds Johannes 
de Dooper, zijn wegbereider, begon te prediken: »Betert 
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u en bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij 
gekomen," en die prediking werd door Jezus en zijne apos
telen v®ortgezet. Door teekenen en wonderen zijne godde
lijke zending bewijzende, ging Jezus het land door, goed
doende, en overal het Evangelie des koninkrijks predikende. 
Hij zond zijne twaalf apostelen en zeventig discipelen uit, 
om door gansch Palestina de komst van het koninkrijk te 
verkondigen. Doch het bleek zeer spoedig, dat de Joden 
den Messias niet wilden aannemen. Eerst werd Johannes 
de Dooper en daarna Jezus zelf verworpen. »Hij is geko
men tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aan
genomen." De groote meerderheid der natie, met de oversten 
des volks aan het hoofd, verwierp Jezus, en riep ten slotte: 
»Wij willen niet, dat deze over ons Koning zij." Door 
deze verwerping van het koninkrijk door de Joden, is dit 
koninkrijk aan Israël ontnomen en in de handen van den 
mensch overgegeven. De verworpen Koning der Joden is 
door God in den Hemel opgenomen, Jeruzalem is verwoest, 
en Israël is over de geheele aarde verstrooid geworden. 
In dezen tijd van Israëls verwerping vergadert de Heer 
zijne Gemeente uit alle volken der aarde. Opmerkelijk is 
het, dat Jezus van haar eerst spreekt in Matth. 16, toen 
het reeds duidelijk gebleken was, dat Israël Hem niet aan
nam ; en dat wel met de woorden »op deze petra zal ik 
mijne Gemeente bouwen," waaruit duidelijk blijkt, dat zij 
toen nog niet gebouwd was. Doch Israël is niet voor altijd 
verworpen. O , neen! de Heer zegt in Matth. 23 : 39: 
»Gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: 
Gezegend is hij, die komt in den naam des Heeren!" Hij 
komt dus terug, en zal dan door het volk, dat Hem een
maal verwierp, worden aangenomen. Nadat de Gemeente 
door Jezus in de heerlijkheid zal opgenomen zijn, wordt de 
afgebroken draad van Israëls geschiedenis weer opgevat; de 
Joden keeren naar hun land terug, worden daar om hunne 
zonden gestraft en gereinigd, en dan komt de beloofde 
Messias ten tweeden maal, om naar de oud-testamentische 
belofte het heerlijk koninkrijk des vredes op te richten. 
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Wij moesten deze opmerkingen aan onze beschouwing 
over de bergrede laten voorafgaan, omdat de Heer in die 
rede de beginselen van het koninkrijk der hemelen heeft 
neergelegd, en daarin, als het ware, de grondwet van dat 
koninkrijk heeft afgekondigd. Hierdoor wordt ons vanzelf 
aangegeven, uit welk oogpunt wij die bergrede te beschou
wen hebben. Het zijn de beginselen des koninkrijks en niet 
der Gemeente, die ons daarin worden verkondigd. Wij 
willen daarmede geenszins zeggen, dat niet vele beginselen, 
in de bergrede uitgesproken, ook in de Gemeente van toe
passing zijn; maar alleen dat de bergrede als zoodanig niet 
voor de Gemeente, maar voor het koninkrijk gegeven is. 
De bergrede moet noodzakelijk in vele opzichten een joodsch 
karakter hebben, aangezien de Heer tot geloovige Joden 
sprak, en de Gemeente van Christus toen niet alleen nog 
niet bestond, maar ook nog niet aangekondigd was. De 
Heer stelt in die rede zijnen discipelen voor, welke gezind
heid des harten noodzakelijk was, om het koninkrijk der 
hemelen deelachtig te worden, en naar welke beginselen 
men in dat koninkrijk moest handelen; terwijl Hij hun tevens 
laat gevoelen, dat het koninkrijk door de Joden zou verwor
pen, en zij als de kinderen des koninkrijks zouden vervolgd 
worden. En aangezien — gelijk wij opmerkten •— de oprich
ting van her, koninkrijk in heerlijkheid door de verwerping 
van Christus is uitgesteld en eerst later zal plaats hebben, 
zoo zullen ook dan eerst al de hier opgenoemde beginselen 
in al hunne uitgestrektheid in beoefening gebracht worden. 

Men kan de bergrede in de volgende deelen splitsen: 
1. Het karakter dergenen, die het koninkrijk zullen 

ingaan, en het deel dat zij ontvangen, hoofdst. V : 1—12. 
2. Hunne positie in de wereld, hoofdst. V : 12—16. 
3. Het verband tusschen de beginselen des koninkrijks 

en de wet, hoofdst. V : 17 - 4 8 . ' 
4. De gezindheid waarin de discipelen van Jezus goede 

werken moeten doen, hoofdst. V I : 1—18. 
5. De afscheiding van den geest der wereld, hoofdst. 

VI : 19—34, 
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6. De wijze, waarop de discipelen van Jezus met de an
dere menschen moeten omgaan, hoofdst. VII : 1—6. 

7. Het vertrouwen op God, dat hun betaamt, hoofdst. 
7 1 1 : 7 - 1 2 . 

8. De geestkracht, die er noodig is om het koninkrijk 
der hemelen binnen te gaan, en het middel om de bedrie
gers te onderkennen, hoofdst V I I : 12—23. 

9. De gehoorzaamheid aan de woorden des Heeren, de 
ware wijsheid voor degenen, die ze hooren, hoofdst. 
YI I : 23—29. 

Staan wij bij ieder dezer afdeelingen eenige oogenblik-
ken stil. 

1. 

Van vs. 3—12 vinden wij de zoogenaamde zaligspre
kingen. Het woord »zalig" beteekent hier evenwel niet, 
gelijk elders, behouden voor de eeuwigheid, maar o wei-
gelukzalig" of »gelukkig." De Heer wil zeggen: Gelukkig 
hij, die zich in een gesteldheid des harten bevindt, welke 
mij aangenaam is. 

»Zalig de armen van geest; want hunner is het konink
rijk der hemelen." De armen van geest., dat zijn de oot-
moedigen, die zich niet beroemen op iets van zichzelven, 
maar als niets bezittende alles willen ontvangen. In die 
gesteldheid des harten bevonden zij zich, die, hunne zonden 
belijdende, tot Johannes kwamen om gedoopt te worden. 
Hunner is het koninkrijk der hemelen; zij zullen het 
koninkrijk beërven, dat de Heer naar de belofte der profeten 
op aarde zal oprichten. De geloovige Joden, die in den 
laatsten tijd in het land hunner vaderen zullen zijn, en de 
groote verdrukking doorleven, zullen in waarheid armen 
van geest zijn. Van alle kanten ingesloten, door den An
tichrist vervolgd, onder het gevoel van Gods toorn en 
gramschap over hunne zonden, zullen zij geen raad noch 
uitkomst meer weten, en met hijgend verlangen uitzien 
naar den hun beloofden Messias, die eindelijk zal komen, 
om aan hun lijden een einde te maken en hen deel te 
geven aan zijn heerlijk koninkrijk. — Geve de Heer ook 
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ons arm van geest te zijn, niets in onszelven te hebben, 
maar alles alleen van Hem te verwachten! 

»Zalig die treuren; want zij zullen vertroost worden."' 
Zij, die treuren over zichzelven en hunne zonden, die 
zich in zak en assche voor den Heer verootmoedigen, zij 
zullen niet verstooten, maar overvloedig vertroost worden. 
Voorzeker een beginsel voor alle tijden van toepassing; 
want de Heer vertroost altijd de treurenden en de be
droefden; doch de letterlijke vervulling dezer woorden 
zal eerst plaats hebben, wanneer de Heer in de laatste 
dagen de tranen zal afwisschen van hen, die getreurd 
hebben over hunne zonden en de zonden des volks; en 
Hij hen, die gezucht hebben onder de versmading en 
verdrukking der booze menschen, door zijne komst zal 
vertroosten. 

B Zalig de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk 
beërven!" Zalig de zachtmoedigen, de geduldigen, die in 
nederigheid en ootmoed op het heil des Heeren wachten, zoo-
als Simeon, die in stilte den tijd van den Verlosser ver
beidde , en toen hij dezen gezien had, zeide: »Nu laat gij, 
Heer! uwen dienstknecht gaan in vrede", of zooals Anna, 
die met vasten en bidden haar tijd doorbracht in den 
tempel. Evenzoo zal het getrouwe overblijfsel van Israël, 
waarvan de toenmalige heiligen een voorbeeld waren, in 
den laatsten tijd geduldig en zachtmoedig onder de ver
drukking der goddeloozen alleen tot den Heer roepen uit 
de benauwdheid; geen hand zullen zij opheffen tot hunne 
verdediging; doch de Heer zal als hun wreker opstaan; 
Hij zal hunne vijanden verderven met den adem zijns 
monds, en dan zullen zij het loon hunner zachtmoedigheid 
ontvangen, en het aardrijk beërven. — En ook wij, die 
gelooven en deelhebben aan Christus, worden geroepen 
zachtmoedig te zijn jegens allen, en geduldig allen 
smaad en verdrukking en verguizing te verdragen, we
tende, dat onze erfenis is weggelegd in de hemelen, dat 
onze lichte, haast voorbijgaande verdrukking niet te ver
gelijken is bij de heerlijkheid, die ons wacht. 
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«Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; 
want zij zullen verzadigd worden." De Heer, die zelf de 
gerechtigheid is en het rijk der gerechtigheid bracht, stond 
midden onder het volk; allen dus, die naar de gerechtig
heid hongerden en dorstten, konden ten volle verzadigd 
worden. En o, hoe zullen de geloovige Israëlieten in do 
laatste dagen, die te midden der ongerechtigheden van 
den mensch der zonde zullen leven, smachten naar het 
rijk der gerechtigheid! De goddeloosheid zal dan haar 
toppunt bereikt hebben; aan alle dienst van God is dan 
een einde gemaakt, en de geheele wereld zal zich neer
buigen voor een mensch om dien als God te aanbidden. 
Doch, als de Heer komt, zullen de geloovigen worden 
verzadigd. Dan zal het rijk der gerechtigheid en des vre-
des beginnen, waarin de kennis des Heeren de aarde zal 
bedekken, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 

«Zalig de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid 
geschieden." In het 25ste hoofdstuk van dit Evangelie wor
den ons de barmhartigen voorgesteld, die door den Heer, 
bij zijne komst als Koning op aarde, als de schapen aan 
zijne rechterhand zullen gesteld worden, omdat zij in de 
dagen der groote verdrukking zijnen broederen barmhar
tigheid hebben bewezen, hen gekleed, gevoed en in de 
gevangenis bezocht zullen hebben. — En hoe is het daar
mede onder ons? Oefenen wij barmhartigheid aan de be
minden des Heeren? De woorden van Jezus zijn een door
gaande regel. Oefenen wij barmhartigheid, dan zullen wij 
ook barmhartigheid ondervinden. Zijn wij karig omtrent 
anderen, dan zullen wij geen mededeelzaamheid ontmoeten, 
als wij die noodig hebben. Zijn wij hardvochtig, zoo vin
den wij zeker in lijden geen medelijdend hart. 

«Zalig de reinen van hart; want zij zullen God zien." 
De reinen van hart — groot is hnnne belooning; zij zullen 
God, den Vader der eeuwigheid, aanschouwen; want zij 
zijn Hem gelijkvormig, die te rein van oogen is, dan dat 
Hij het kwade zou kunnen zien. Zich rein en afgezonderd 
van het kwade te houden in die vreeselijke tijden, wanneer 
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de zonde als een stroom de aarde zal bedekken en de Anti
christ zal regeeren, zal voorzeker voor de geloovige Joden 
een zware proef zijn; maar groot zal hunne belooning 
wezen; zij zullen God zien. —Doch ook voor dezen tijd, 
•waarin het den geloovige vaak zwaar valt, zich te midden 
van ongeloof, verwarring en zonde rein en onbesmet van 
de wereld te bewaren, ligt in deze woorden een heerlijke 
belofte; eenmaal zal hij God aanschouwen in heerlijkheid. 

«Zalig de vreedzaraen; want zij zullen Gods kinderen 
genaamd worden." De vreedzamen, de rustbewaarders, zij 
zijn waarlijk Gods kinderen, want God is de God des 
vredes. Paulus zegt in een zijner brieven: »Hij is een God 
van vrede, zooals in al de gemeenten." God haat alle be
roering en verwarring. Hij is de God, die vrede schenkt 
en vrede onderhoudt. En in de dagen, waarvan wij reeds 
meer dan eens spraken, als alles in opstand zal zijn, en 
de koningen der aarde elkander zullen beoorlogen en ver
delgen, dan zullen zij, die den vrede bewaren, en zich 
niet mengen in de woelingen dier dagen, Gode welbeha-
gelijk zijn, en bij de komst des Heeren Gods kinderen 
genaamd worden. 

11 Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; 
want hunner is het koninkrijk der hemelen." De Heer 
Jezus werd, toen Hij hier beneden wandelde, om der ge
rechtigheid wil door de menschen vervolgd. Omdat Hij 
rechtvaardig was en de gerechtigheid openbaarde, werd 
Hij door de ongerechtigheid gehaat en vervolgd. De duis
ternis haat het licht. Evenzoo is het met de zijnen. Zij 
hebben de gerechtigheid lief, en wandelen in de gerech
tigheid, en daarom haat hen de wereld. En hoe moeielijk 
dit ook zijn moge voor vleesch en bloed, de Heer zegt: 
«Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; 
want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
als u de menschen smaden, en vervolgen, en liegende alle 
kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijdt en ver
heugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want al-
zoo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest 
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zijn." De Heer is door lijden en vervolging in zijne heer
lijkheid ingegaan, en zoo zal het ook met de zijnen zijn. 
De leden der Gemeente gaan door lijden in de hemelsche 
heerlijkheid; de kinderen des koninkrijks in de laatste dagen 
door lijden in het koninkrijk der hemelen bier op aarde, 
i J a , smaad en vervolging zijn altijd aan de dienst van 
Jezus verbonden geweest. Hoe getrouwer en beslister wij 
Jezus navolgen, des te meer zullen wij door de wereld 
worden gehaat. Maken wij ons evenwel aan de wereld ge
lijkvormig, dan verdwijnt langzamerhand het onderscheid, 
en de smaadheid wordt soms vervangen door loftuiting. 
Gelukkig evenwel, wanneer wij om den naam des Heeren 
smaadheid lijden. Wij kunnen ons dan waarlijk verblijden, 

'gelijk Paulus en Silas in den kerker, omdat wij lijden 
voor Hem, die ons zóó lief had, dat Hij zijn leven voor 
ons liet. Doch merken wij wel op, dat de Heer zegt: 
«Zalig, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil," en 
«zalig zijt gij, als zij liegende kwaad tegen u spreken." 
Er is ook een lijden, dat om eigen schuld en dwaasheid 
gedragen wordt, en hetwelk sommige christenen zoo gaarne 
voor smaad en lijden om den naam des Heeren willen doen 
doorgaan. »Dat niemand van u lijde als een kwaaddoener, 
of als een, die zich met eens anders zaken bemoeit," zegt 
Petrus. Onze onvoorzichtigheid in spreken en handelen kan 
dikwerf aanleiding zijn tot vele onaangenaamheden; en dan 
denke men niet, dat men om des Heeren wil lijdt. Mogen 
wij waarlijk getrouw zijn! 

2. 

Van vs. 13-—16 volgt nu de beschrijving van het stand
punt, hetwelk de geloovigen, de kinderen des koninkrijks, 
in deze wereld hebben in te nemen. »Gij zijt het zout der 
aarde," zegt de Heer. Het zout wordt, gelijk wij weten, 
gebruikt om voor bederf te bewaren. Dat bederfwerend 
beginsel zijn de geloovigen. Sodom en Gomorra zouden van 
den ondergang bewaard zijn geworden, indien aldaar tien 
geloovigen te vinden waren geweest. »En," zegt Paulus aan 
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de Thessalonicensen, »wat hem wederhoudt, weet gij, op
dat hij geopenbaard worde te zijnen eigen tijd." (2 Thess. 
2 : 6 . ) De geloovigen bewaren nu de wereld voor algeheel 
bederf. Zoodra echter de Gemeente van Christus zal op
genomen zijn, den Heer te gemoet in de lucht, zal de 
goddeloosheid de overhand nemen en de aarde als een 
stroom bedekken; en alsdan komt de Zoon des menschen 
met groote kracht en heerlijkheid om zijne vijanden te 
verdelgen. 

»Gij zijt het zout der aarde." Welk een verheven stand
punt! Hoe noodig is het, dit standpunt met allen ernst 
en alle waardigheid in te nemen! »Indien het zout smake
loos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt 
nergens meer toe, dan om buiten geworpen en van de 
menschen vertreden te worden." Met alle andere dingen, 
al zijn zij ook niet meer zooals zij wezen moesten, is nog 
wel iets te beginnen, doch smakeloos zout deugt nergens 
toe. En waar deugt de geloovige toe, die zijn standpunt 
verlaat, en zich aan de wereld gelijkvormig maakt ? Nergens 
toe. Hoe zou hij bederfwerend kunnen zijn, waar hij zich 
met het bederf zelf vereenigt? Ach, hoe velen zijn daartoe 
gekomen! Denken wij aan Lot. Denken wij aan Demas, 
van wien Paulus zegt, dat hij de tegenwoordige wereld 
had liefgekregen. Niets is treuriger dan zout te zijn, maar 
smakeloos te zijn geworden. 

»Gij zijt het licht der wereld," zegt de Heer verder. 
De wereld is in duisternis, in stikdonkeren nacht. Jezus 
kwam in de wereld als het licht der wereld. Hij was het 
waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mensch, 
komende in de wereld. (Joh 1.) Allen werden door Hem 
verlicht. Niet allen werden kinderen des lichts, maar allen, 
zelfs de hardnekkigsten en ongeloovigsten, ondervinden de 
kracht en de helderheid van dat licht. Het maakte de duis
ternis van allen openbaar, en ontdekte de verborgen raad-
slagen des harten. Maar tevens deelde Hij dat licht mede 
aan allen, die er zich door wilden laten beschijnen, en die 
zich in zijne stralen verkwikten. Dat werden de kinderen 
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des lichts. Tot dezen zegt de Heer: »Gij zijt het licht der 
•wereld." Gelijk Hij-zelf zijn zij te midden der duisternis 
het licht der wereld. Het eenige licht, dat er in de wereld 
is , zijn de geloovigen. Neem die weg, en alles is in stik-
donkeren nacht. Ook in hunne tegenwoordigheid wordt de 
duisternis en de zonde openbaar. Ook zij — indien zij na
melijk getrouw zijn - - kunnen de zondaars verlichten. en 
hen tot Jezus brengen, in wien alleen het leven te vinden 
is. »Een stad boven op een berg liggende, kan niet verbor
gen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder 
een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen 
die in huis zijn." (vs. 14 : 15.) Evenmin kunnen de geloo
vigen , die het licht der wereld zijn, verborgen zijn. Welk 
een heerlijk standpunt! Maar tevens hoe ernstig; en welk 
een groote verantwoordelijkheid rust er op ons! Aller oogen 
zijn op ons gericht, en dat terecht, want wij zijn het licht 
der wereld. Hoe treurig, wanneer wij een flauw schijnsel 
van ons geven; of wanneer wij meer op een dwaallicht 
dan op het heldere zonlicht gelijken. «Laat uw licht alzoo 
schijnen voor de menschen," voegt de Heer er bij, »dat 
zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die 
in de hemelen is, verheerlijken." Schijnen wij als heldere 
lichten, en zien de menschen onze goede werken, dan wordt 
de Vader, die in de hemelen is, verheerlijkt. Welk een 
genade, te mogen strekken tot verheerlijking des Vaders! 
Gelukkig de geloovige, die als een helder schijnend licht 
door de duistere Wereld wandelt, overal de duisternis open
barende en het licht mededeelende! Heer! maak ons allen 
daartoe bekwaam; bestraal ons met uw heerlijk licht, opdat 
wij den glans daarvan in onzen wandel mogen weerkaatsen. 

3. 

In het verdere gedeelte van dit hoofdstuk vinden wij 
het verband aangegeven tusschen de beginselen des konink-
rijks en de wet. Het is bij een nauwkeurige lezing dezer 
verzen duidelijk, dat de Farizeën een eigen uitlegging van 
de wet hadden, — een uitlegging, waardoor zij de geboden 
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der wet krachteloos maakten. De ouden bleven aan de 
letter der wet hangen, zonder tot den geest en de bedoe
ling der wet door te dringen. Hiertegen komt de Heer op, 
Hij veroordeelt ten strengste deze handelingen; en maakt 
tevens van deze gelegenheid gebruik, om den geestelijken 
zin der wet bloot te leggen, en aan hare geboden een 
grootere uitbreiding te geven. En om alle misverstand te 
voorkomen, en zelfs den schijn, als zou Hij een verwer
ping of verkleining van de wet bedoelen, weg te nemen, 
begint de Heer met te zeggen: sMeent niet, dat ik ge
komen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; ik 
ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. 
Want voorwaar zeg ik u : totdat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, zal er niet één jota noch één titel van de wet 
voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied." (vs. 17, 18.) 

Jezus, «geworden uit een vrouw, geworden onder de 
wet," (Gal. 4 : 4.) is gekomen, niet om de wet te ontbin
den, maar te vervullen. Hij heeft zich aan al de bepa
lingen van de wet onderworpen en al de geboden der wet 
vervuld. Hij is gehoorzaam geworden tot den dood, ja , 
den dood des kruises. (Fil. 2.) En daarom kon Hij op het 
kruis een vloek worden in onze plaats. Om voor ons den 
vloek der wet te kunnen dragen, moest de Heer de wet 
in al zijne deelen vervullen. Gods oog kon niet met wel
gevallen op Hem rusten, indien Hij zich aan één bepaling 
der wet onttrokken had. Hij moest rein, heilig, volmaakt 
zijn en aan al Gods eischen voldaan hebben, om onze Plaats-
bekleeder te kunnen zijn en onze straf te kunnen dragen. 
Doch bedenken wij wel, dat wij geenszins van den vloek 
der wet verlost zijn, omdat Jezus de wet volkomen ver
vuld heeft. Neen! Hij moest den vloek, welken wij door 
onze overtreding der wet verdiend hadden, op zich nemen. 
Zijn vervallen van de wet goldt alleen voor Hemzelven en 
niet voor anderen. Onze schuld kon niet weggenomen wor-
den door zijne gehoorzaamheid aan de wet, maar alleen door 
zijn lijden en sterven in onze plaats. Paulus zegt dan ook: 
»Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een 
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vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Ver
vloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.'' (Gf-al. 3 :13.) 

Hieruit volgt, dat de wet evenmin de grond der recht-
Vêiardigmaking, als de regel voor het leven des geloovigen 
kan zijn. «Zoo wie dan één van deze minste geboden zal 
ontbonden, en de menschen alzoo zal geleerd hebhen, 
die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der 
hemelen; maar zoo wie dezelve zal gedaan en geleerd 
hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk 
der hemelen. Want ik zeg u : tenzij uwe gerechtigheid 
overvloediger zij dan der Schriftgeleerden èn der Earizeën, 
dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult in
gaan." (vs 19, 20.) Om het koninkrijk der hemelen te 
kunnen ingaan, moest men een gerechtigheid hebben over
vloediger dan die der Farizeën en Schriftgeleerden — èen 
gerechtigheid, die bestond in het volbrengen van al de 
geboden der wet, niet naar de uitlegging der ouden, maar 
naar de diepe, geestelijke beteekenis dier geboden. Waar 
die gerechtigheid te vinden? Nergens. Er is niemand, die 
goed doet, ook niet één; allen zijn zij afgeweken, te 
zamen zijn zij onnut geworden. J a , de uitlegging door den 
Heer aan de geboden der wet gegeven, doet ons de on
mogelijkheid van hunne vervulling nog te meer gevoelen. 
»I)aarom zal uit de werken der wet geen vleesch gerecht
vaardigd worden voor Hem: want door de wet is de kennis 
der zonde." —»Wij besluiten dan, dat de mensch door 
het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der 
wet." (Rom. 3 : 20, 28.) «Wetende, dat de mensch niet 
gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door 
het geloof van Jezus Christus, zoo hebben wij ook in 
Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd 
worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken 
der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vleesch 
zal gerechtvaardigd worden." (Gal. 2 : 16.) 

Evenmin is de wet de regel des levens voor den geloo-
vige. De wet is de regel voor den mensch hier op aaVd'e. 
Wat God van een mensch op aarde verlangt, vindt men 
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in de wet. Van den geloovige verlangt God veel meer 
dan de volbrenging der tien geboden, zelfs opgevat in 
den meest geestelijken zin." Gij zijt der wet gedood door 
het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens 
anderen, namelijk desgenen, die van de dooden opgewekt 
is, opdat wij Gode vruchten zouden dragen Maar 
nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien 
gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzoo 
dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de 
oudheid der letter." (Bom. 7 : 4 , 6.) Alzoo vrijgemaakt 
van de zonde en verlost van de wet, is het ons heerlijk 
voorrecht in vrijheid God te dienen. 

"Wat is dan de grond onzer rechtvaardigmaking? en 
wat is de regel onzes levens? Het Woord van God ant
woordt: Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, en 
Christus is onze levensregel. Hij droeg onze zonden in. 
zijn lichaam op het hout; Hij werd een vloek gemaakt 
voor ons; Hij dronk voor ons den beker van Gods recht
vaardigen toorn; Hij ontnam den dood zijn prikkel, het 
graf zijne overwinning; Hij gaf voor ons zijn leven, opdat 
Hij ons, in eeuwige vereeniging met zichzelven, het leven, 
de gerechtigheid en de heerlijkheid zou deelachtig maken. — 
En wat den regel van ons leven betreft, zoo zegt de Apostel 
niet: «Voor mij te leven is de wet" maar »voor mij te 
te leven is Christus," (Fil. 1 : 21.) Christus is onze levens
regel, ons model, onze toetssteen, ons alles. De voortdu
rende vraag van den christen moet niet zijn: is dit of dat 
in overeenstemming met de wet? maar is het in over
eenstemming met Christus ? De wet kan mij nooit leeren, 
mijne vijanden lief te hebben, te zegenen en voor hen 
te bidden; en dit is het juist, wat het Evangelie mij 
leert en wat de goddelijke natuur eigen is. Wij zijn uit
verkoren niet om der wet, maar om den heelde van Gods 
Zoon gelijkvormig te zijn. Der wet gedood door het lichaam 
van Christus, dienen wij in nieuwigheid des geestes 
en niet in de oudheid der letter. Door den dood van 
Christus verlost van den vloek der wet, staan wij niet meer 
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onder hare heerschappij, maar worden wij als opgewek-
ten uit de dooden geroepen Gode vrachten te dragen. 

Staan wij nu eenige oogenblikken stil bij de beginselen, 
die in het koninkrijk der hemelen in beoefening gebracht 
moeten worden. 

De ouden hadden het gebod der wet: »Gij zult niet doo-
den," zóó verklaard, dat alleen bepaalde doodslag strafbaar 
was, en als een overtreding der wet kon gerekend worden. 
De Heer daarentegen zegt, dat niet alleen de doodslag, 
maar alle haat en wraak tegen den broeder, alle schelden 
en razen tegen hem een overtreding is van het gebod: Gij 
zult niet dooden. Het is niet alleen de uiterlijke daad, 
maar het beginsel des harten, waarop de Heer wijst. 
Waar de bron slecht is, zijn ook de uitingen verkeerd. 
Waar in toorn »Raka" (een grieksche scheldnaam) of »gij 
dwaas!" tegen den broeder gezegd wordt, daar is haat 
in het hart, en daar is het beginsel van doodslag aanwe
zig. »Zoo gij dan uwe gave zult op het altaar offeren, en 
aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft — 
natuurlijk omdat gij iets tegen hem misdreven hebt — 
laat daar uwe gave voor het altaar, en gaat heen, ver
zoent u eerst met uwen broeder, en komt dan en offert 
uwe gave." (vs 2 3 , 24.) Waar het hart besmet is door 
lage driften, zijn offeranden God een gruwel. Hij heeft 
lust aan gehoorzaamheid en niet aan offeranden. Dit is een 
gewichtig beginsel. Al doen wij vele dingen voor den Heer, 
al brengen wij voor het oog der menschen vele offers, en 
ons hart is bezoedeld door haat en liefdeloosheid, of wij 
verzuimen juist datgene, wat de Heer van ons vraagt, dan 
beteekent dit alles niets en heeft het voor God geene waar
de. Het valt ons dikwerf gemakkelijker een offer te bren
gen dan gehoorzaam Gods weg te volgen. 

Aan deze vermaning voegt de Heer nog toe, dat wij 
«haastelijk welgezind jegens onze wederpartij zullen zijn.'' 
De wijze echter, waarop de Heer zich uitdrukt, doet ons 
duidelijk zien, dat Hij onder een beeld den toestand van 
Israël in die dagen wilde voorstellen. Israël blijft werke-
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lijk in de gevangenis, totdat het zijne gansche straf zal 
hebben ontvangen; dan zal het de gevangenis verlaten. 

» De ouden hadden verder gezegd: Gij zult geen overspel 
doen;" daarmede bedoelende, dat alleen de -werkelijke daad 
door de wet werd veroordeeld. Neen! zegt de Heery niet al
leen de daad is strafbaar: maar »zoo wie een vrouw aan
ziet, om haar te begeeren, die heeft aireede overspel in 
zijn hart met haar gedaan." Alzoo reeds door de begeer
lijkheid der oogen, die zoo licht gepleegd wordt, heeft men 
het gebod der wet overtreden. De Heer wil niet alleen 
reinheid des wandels, maar ook reinheid des harten. En 
bovendien waar het bart onrein is door allerlei begeer
lijkheden, daar zal de zonde lichtelijk volgen. Daarom 
«indien uw oogu ergert i trek het uit;" met andere woor
den : hebt gij strijd met de een of andere zonde, denk dan 
niet: ik zal Wel overwinnen; maar ga de verzoeking 
uit den weg, verwijder hetgeen er aanleiding toe geeft, 
al moge dit voor uw vleesch nog zoo pijnlijk zijn. 

Ook hadden de ouden gezegd: >i Zoo wie zijne vrouw 
verlaten zal, die geve haar een scheldbrief." Hiermede 
hadden zij de vrijheid, door God aan Israël van wege de 
hardheid hunner harten gegeven, zóó uitgebreid, dat men 
om allerlei, soms nietige, oorzaken zijne vrouw kon weg
zenden. Hiertegen komt de Heer op; en zegt, dat men 
zijne vrouw slechts om één reden mag verlaten,- namelijk 
uit oorzake van hoererij. Al wie zijne vrouw om een andere 
reden verlaat, doet overspel, en wie de verlatene trouwt, 
doet ook overspel. 

Het zweren was bij de Joden zeer in zwang, Zij zwoe
ren bij den hemel, bij de aarde, bij Jeruzalem, bij hun 
hoofd', enz.; en de ouden leerden, dat zij deze eeden niet 
mochten breken, maar den Heere hunne eeden moesten 
houden. Hierdoor namen zij dat lichtvaardig zweren in be
scherming; want de wet zeide wel, dat men den éed niet 
mocht breken, maar veroordeelde tevens het ijdel gebruik 
van den naam des Heeren. Daarom zegt de Heer:»Zweert 
ganschelijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon 
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Qods," enz. Zulk zweren, als hier bedoeld wordt, werd 
door Jezus ten strengste afgekeurd. — Men heeft de woor
den van den Heer en die van Jakobus (h. 5 :12.) ook toe
gepast op het doen van den eed voor de overheid. Naar 
myne overtuiging is dit onjuist. Noch de Heer noch Jako
bus spreekt over het doen van den eed voor de overheid, 
maar over de verzekeringen, die de Joden onder elkander 
gebruikten tot bekrachtiging van het gesprokene. Dit laat
ste keurt de Heer af. Ons woord moet betrouwbaar wezen; 
ons »ja" of ons »neen" moet beslissend zijn. Gaan wij in 
oprechtheid met elkander om, dan behoeven wij den hemel 
of de aarde niet aan te roepen tot bevestiging onzer woor
den. Uit het O., zoowel als uit het N. Testament, blijkt, 
dat zweren op zichzelf niet tegen Gods wil is. God zelf, 
omdat Hij niemand boven zich heeft, bij wien Hij zweren 
kan, zweert bij zichzelven. (zie Hebr. 6.) De Israëlieten 
gebruikten bij plechtige gelegenheden de woorden: o Zoo 
waarachtig als de Heer leeft!" De Heer Jezus antwoordt 
op de woorden van den hoogepriester: »Ik bezweer u bij 
den levenden God, dat gij zegt, of gij gij zijt de Christus, 
de Zone Gods," »Gij hebt het gezegd." (Matth. 27 : 63, 64.) 
Dit was in dien tijd de vorm van den eed. Paulus beroept 
zich in zijne brieven op God met de woorden: r> God is 
mijn getuige, dat ik niet lieg;" (Gal. 1 : 29; Fil. 1 : 8 ; enz.) 
en hij zegt in Hebr. 6 uitdrukkelijk, dat de eed tot be
vestiging den menschen een einde is van alle tegenspreking, 
en dat d a a r o m G o d , w i l l e n d e den e r f g e n a m e n 
der b e l o f t e n i s o v e r v l o e d i g e r bewi j zen de o n v e r 
a n d e r l i j k h e i d v a n zijnen r a a d , met een eed d a a r -
t u s s c h e n is g e k o m e n . 

Van vs. 38 — 48 bespreekt de Heer een van de hoofd
beginselen van de wet, namelijk de vergelding. »Gij hebt 
gehoord, dat gezegd is: oog om oog, en tand om tand." 
Dengene, die onrecht deed, moest onrecht vergolden wor
den. Den naaste lief te hebben als zichzelven, dat was het 
eerste gebod; maar lief te hebben degenen, die ons haten, 
dit was een schrede verder dan de wet. De Heer, die 
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ii vol genade en waarheid was," leert hier den zijnen, 
dat zij verder zouden gaan dan in de wet geboden was. 
Zij moesten omtrent den naaste naar genade in plaats van 
naar recht handelen. «Zoo iemand uwen rok wil nemen, 
laat hem ook den mantel. Zoo wie u zal dwingen één mijl 
te gaan, gaat met hem twee mijlen. Geeft dengenen, die 
iets van u bidt, en keert ti niet af van dengene, die van 
u leenen wil." En waar in de wet gezegd werd: »Gij zult 
uwen naaste liefhebben en uwen vijand zult gij haten", 
daar zegt de Heer: »Maar ik zeg u : hebt uwe vijanden 
lief, zegent ze die u vervloeken; doet wel dengenen, die 
u haten, en bidt voor degenen, die u geweld doen en die 
u vervolgen." Er is dus een groot onderscheid tusschen 
de bedeeling der wet en die van het koninkrijk der heme
len. Waar onder de eerste recht en gerechtigheid de hoofd
zaak was, daar is in het koninkrijk der hemelen de genade 
de grondtoon. Onder de wet handelde God naar recht, 
onder het Evangelie naar genade. Onder de wet was de 
verhouding der Israëlieten op het recht gegrond; onder het 
Evangelie moeten de geloovigen naar genade handelen. En 
hoe heerlijk is hetgeen de Heer in vs. 45 zegt. Indien wij 
genade bewijzen aan allen, liefhebben die ons haten, ze
genen die ons vloeken, bidden voor degenen die ons geweld 
aandoen en ons vervolgen, dan dragen wij het ware ken
merk, kinderen te zijn van Hem, die zijne zon doet opgaan 
over boozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. Het wezen Gods is liefde; alles wat Hij 
doet, is liefde. Daarom gedragen wij ons als kinderen van 
God, indien wij liefhebben en liefde bewijzen. Hebben wij 
slechts lief degenen, die ons liefhebben, dan zijn wij aan 
de kinderen dezer wereld gelijkvormig, die ook het hunne 
liefhebben. » Doen ook niet de tollenaars alzoo ?" vraagt de 
Heer. Wij hebben een hoogere roeping dan te doen hetgeen 
ook de wereld doet. »Weest volmaakt, gelijk uw Vader, 
die in de hemelen is, volmaakt is." Welk een genade, 
daartoe geroepen te zijn! Wij zijn er toe bekwaam, omdat 
de Heer Jezus ons door zijn werk aan het kruis en door zijne 
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opstanding uit de dooden tot kinderen Gods gemaakt heeft. 
Het is nu niet meer: »doet dat en gij zult leven",»maar leeft 
en brengt dan vruchten des levens voort." Het eeuwige 
leven is ons geschonken, want die in den Zoon gelooft, 
heeft het eeuwige leven; en uit kracht van dit leven kun
nen wij God verheerlijken. Christus, die ons leven is , is te
vens het voorbeeld voor onzen wandel. Hem aanschouwende, 
zien wij de liefde des Vaders; en Hem navolgende en zij
ne voetstappen drukkende, zijn wij volmaakt gelijk onze 
Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. 

(Wordt vervolgd.) 

Met Christus gestorven. 

In Rom. 6 : 1—14 vinden wij een waarheid, die onze 
bijzondere opmerkzaamheid overwaardig is. Ongetwijfeld is 
de rechtvaardigmaking een waarheid van het grootste ge
wicht; doch in bovengenoemde verzen wordt ons aange
toond, dat niet alleen de zonden van den geloovige door 
het bloed van Christus zijn afgewasschen, maar dat het 
«lichaam der zonde", de «oude mensch", (vs. 6.) het 
«vleesch, waarin wij waren", (h. 7 : 5.) het »lichaam des 
vleesches," (Kol. 2 : 1 1 . ) het »eigen-ik," (Gal. 2 : 2 0 . ) 
met één woord, de geheele natuur, waarin wij als kinderen 
van Adam waren, in den dood des Heeren Jezus Christus 
«gekruisigd en gestorven" is, en wij door God met Hem 
zijn «begraven" geworden, een feit, waarvan de doop de 
afbeelding is. Dit gaat natuurlijk veel verder dan de waar
heid, dat «Christus onze zonden gedragen heeft in zijn 
lichaam op het hout." (1 Petr. 2 : 24.) Tot zonde gemaakt 
en als zoodanig behandeld, (2 Kor. 5 : 21.) is in Jezus de 
zonde in het vleesch geoordeeld (Rom. 8 : 3.) en het «lichaam 
der zonde" te niet gedaan, zoodat de oude mensch op het 
kruis zijn oordeel en zijn einde gevonden heeft, en wij dien 
gestorven zijn, «onder welken wij gehouden waren." (Rom. 
7 : 6.) En nu zijn wij in den opgewekten Jezus mede levend 
gemaakt; wij zijn nieuwe schepselen geworden; (2 Kor. 5:17, 
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18.) wij zijn leden van zijn lichaam en deelgenooten van 
zijn leven. (Efez. 5 : 25—32.) Onze »oude mensen" is met 
Christus gekruisigd, en wij zijn der zonde gestorven. Voor 
het oog van God bestaan wij als oude menschen, als kin
deren van den eersten Adam niet meer, omdat wij als zooda
nig in den dood van Christus ons einde gevonden hebben. 
God ziet ons nu als nieuwe menschen in Christus Jezus 
voor zijn aangezicht. Met Christus der zonde gestorven, 
zijn wij ook met Hem levend gemaakt, opdat wij in nieu
wigheid des levens wandelen zouden. 

Indien wij dit goed verstaan, dan zijn een aantal moeie-
lijkheden voor ons uit den weg geruimd. Het is een on-
omstootelijke waarheid, dat de geloovige zich buiten het 
bereik bevindt van den duivel, van de zonde, van 
de wereld en van het eigen-ik. God zegt zulks in zijn 
Woord; en daarom is het waar. De gevolgen dezer waar
heid evenwel kunnen alleen door het geloof verwezenlijkt 
worden. De vruchten staan in verhouding tot ons geloof. 
Wij ontvangen het uitdrukkelijke bevel, »ons der zonde 
voor dood te houden"; »want die gestorven is, die is vrij
gesproken van de zonde." (Kom. 6 : 8.) Christus nam onze 
zonden op het kruis op zich; en nadat Hij gestorven is, 
is Hij vrijgesproken van de zonde, die Hij aan het kruis 
droeg. Onze »oude mensch" is met Hem gekruisigd, en 
wij zijn door den doop (als tegenbeeld) in zijnen dood ge
doopt, en ééne plant geworden in de gelijkmaking zijns 
doods. Christus is door den dood en het oordeel gegaan, 
en staat op den nieuwen bodem der opstanding; en deze 
opgestane Christus is ons leven, zoodat er nu geen ver
doemenis, geen oordeel is voor degenen, die in Christus 
Jezus zijn; want de wet des Geestes des levens in Christus 
Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des 
doods . . . . omdat God, zijnen Zoon zendende, de zonde 
(niet de zonden) in het vleesch veroordeeld heeft." (Rom. 
8 : 1—3.) De zonde in het vleesch is alzoo geoordeeld. 
»Gij zijt niet meer in het vleesch, maar in den Geest, 
zoo anders de Geest Gods in u woont. Maar zoo iemand 
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den Geest van Christus niet heeft, die komt hein niet toe.'" 
Er is derhalve hier geene keus; een van beiden, wij be-
hoóren Hem niet toe, of wij dijn niet in het vleesch. Een 
derde is niet mogelijk. >Wie den Heer aanhangt, is één 
Geest met Hem." (1 Kor. 6 : 17.) De oude schepping is 
in «Christus geëindigd, de nieuwe is aan het licht gebracht. 
Wij zijn niet meer in de oude, maar in de nieuwe. «Het 
dude is voorbijgegaan, ziet alles is nieuw geworden." 

Deze heerlijke waarheid moeten wij in onzen wandel 
verwezenlijken. » Houdt het daarvoor s dat gij wel der zonde 
dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen 
Heer." (Rom. 6 : 11.) Gods gedachten moeten onze ge
dachten zijn. Heeft Hij genoegen genomen met het werk 
van Christus, zoo moeten ook wij daarmede genoegen ne
men. God zegt, dat wij met Christus gestorven en opgewekt 
zijn, en daarvoor moeten wij het houden, niettegenstaande 
het vleesch in ons woont. Wij zijn niet meer in het vleesch, 
maar het vleesch is in ons. Doch de rechtvaardige moet 
door het geloof leven. Niettegenstaande hij dagelijks de 
zonde in zijne natuur ziet, en het vleesch met zijne be
geerlijkheden gevoelt, moet hij leven door het geloof, dat 
»die van Christus zijn, het vleesch gekruist hebben met 
de bewegingen en begeerlijkheden." (Gal 5 i 24.) De zonde* 
die in ons woont, is geoordeeld; het vleesch, Waarin geen 
goed woont, is gekruist. Wandelen wij nu door het geloof' 
aan deze waarheid, houden wij het daarvoor, dat wij der 
zonde dood, en Gode levende zijn, dan zullen wij de zonde 
niet laten heerschen in ons sterfelijk lichaam. Ons der 
zonde dood houdende, zullen wij de zonde afwijzen, en 
het vleesch niet toelaten in ons te werken. Het vleesch 
begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vleesch, 
zegt Paulus, daarmede bedoelende, dat er een voortdu
rende strijd is tusschen vleesch en Geest; in welken strijd 
wij geroepen worden de partij des Geestes te kiezen. Dit 
konden wij vroeger niet doen, omdat wij in het vleesch 
waren; dit kunnen wij nu wel, omdat wij niet meer in het 
vleesch, maar in den Geest zijn. »Indien wij door den Geest 
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leven, zoo laat ons ook door den Geest wandelen." De zonde, 
die in ons woont, verontreinigt ons niet, en brengt ons niet 
buiten de gemeenschap van God, omdat zij door God op het 
kruis geoordeeld eu weggedaan is. Wij worden alleen ver
ontreinigd, wanneer wij aan de in ons wonende zonde 
gehoor geven, of aan de bewegingen des vleesches toe
geven. Daarom wordt ons nooit gezegd, dat wij de inwo
nende zonde moeten bestrijden of veroordeelen, maar wel 
dat wij haar niet moeten laten werken in ons. Geve de 
Heer ons daartoe genade! »Staat dan in de vrijheid, met 
welke Christus u vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid bevangen. Want gij zijt 
tot vrijheid geroepen, broeders! alleenlijk gebruikt de vrij
heid niet tot een oorzaak voor het vleesch." (Gal. 5 : 1 , 13.) 

Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
Een broeder vraagde ons een verklaring van de volgende 

Bijbelplaatsen. In de hoop, dat onze lezers er belang in 
stellen, deelen wij ons antwoord hier mede. Mochten andere 
broeders onze gedachte over deze of gene plaats wenschen 
te vernemen, dan zijn wij gaarne bereid die, zoo de Heer 
ons daartoe genade verleent, hier mede te deelen. 

1. Matth. 11 :12 en Luk. 16 :16. — »Van de dagen van 
Johannes den Dooper tot nu toe, wordt het koninkrijk 
der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen 
hetzelve met geweld." De verklaring, die gewoonlijk van 
deze woorden gegeven wordt, is, dat de Farizeën door de 
verwerping van Jezus het koninkrijk der hemelen geweld 
aandeden, en alzoo anderen verhinderden in te gaan. Naar 
mijne gedachte moeten wij deze woorden aldus verstaan: 
Aangezien de Farizeën en Schriftgeleerden niet alleen zelf 
niet wilden ingaan, maar ook de anderen, die wilden in
gaan, verhinderden, moesten allen, die Jezus wilden navol
gen, geweld gebruiken om het koninkrijk der hemelen 
binnen te gaan. Als ik een kamer wil ingaan, maar de 
deur wordt van binnen toegehouden, dan moet ik geweld 
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gebruiken om er in te gaan. Zoo was het van de dagen 
van Johannes den Dooper tot op het oogenblik, dat Jezus 
deze woorden uitsprak. De oversten des volks hielden de 
deur toe, en degenen, die wilden ingaan, moesten geweld 
gebruiken. De geweldigers, die het koninkrijk der hemelen 
met geweld nemen, kunnen onmogelijk de Farizeën zijn, 
aangezien deze, in plaats van het koninkrijk te nemen, hard
nekkig weigerden binnen te gaan. 

2. 1 Kor. 7 :14. — De Korinthiërs hadden Paulus een 
brief geschreven (zie h. 7 :1.) over de vraag, of de geloovige 
man met zijne ongeloovige vrouw mocht blijven wonen, of 
dat hij haar moest verlaten. Deze vraag was waarschijnlijk 
ontstaan, omdat de Joden in het O. Testament met geen 
heidensche vrouwen mochten trouwen, en als zulks geschied 
was, die vrouwen met hare kinderen moesten wegzenden. 
(Zie Ezra 9 en 10.) De Apostel antwoordt, dat de geloo
vige man met zijne ongeloovige vrouw, en de geloovige 
vrouw met haren ongeloovigen man mag blijven wonen, 
aangezien de ongeloovige vrouw door den geloovigen man 
geheiligd is, dat wil zeggen, voor hem van de wereld is 
afgezonderd, zoodat hij zich niet verontreinigt, als hij 
mét haar blijft wonen. Ware dit niet zoo, zegt Paulus, 
dan moest gij uwe kinderen, die nog niet bekeerd zijn, 
ook wegzenden. Evenmin nu als men zijne kinderen wegzond, 
behoefde men de ongeloovige vrouw te verwijderen. Beide 
waren door den geloovigen man of door de geloovige 
ouders van de wereld afgezonderd. Van een geheiligd zijn 
in Christus is natuurlijk geen spraak, maar alleen van een 
uitwendige afzondering van de wereld. 

3. Fil. 3 : 1 1 . — Volgens de oudste handschriften moet dit 
vers vertaald worden: »Of ik eenigszins moge komen tot 
de wederopstanding uit de dooden." Deze uitdrukking 
heeft in het N. Testament altijd betrekking op de opstan
ding der rechtvaardigen of de eerste opstanding. Evenals 
Jezus uit de dooden is opgestaan, zoo zullen ook, die van 
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Christus zijn, in zijne toekomst uit de dooden opstaan. 
Er kan hier dus geen spraak zijn van een verlangen om 
reeds nu het opstandingsleven te leven. Bovendien had de 
Apostel dit reeds gezegd in vs, 10: »opdat ik Hem kenne, 
en de kracht zijner opstanding." Dat is de verwezenlijking 
van de kracht van Jezus opstanding in het dagelijksch leven. 
Ter verklaring van vs. 11 het volgende. Paulus stelt ons 
in Fil. 3 het doel zijns levens voor. Om de uitnemendheid 
der kennis van Christus achtte hij alle dingen schade en 
drek. Hij wenschte Christus te gewinnen, Christus gelijkvor
mig te worden, Hem te bezitten, zooals Hij is. Dat was het 
doel zijns levens, het verlangen zijns harten, daartoe wenschte 
hij door alles te gaan, waardoor ook Christus gegaan was. 
«Opdat ik Hem kenne, en de kracht zijner opstanding, 
en de gemeenschap zijns lijdens, zijnen dood gelijkvormig 
wordende." Doch deze wensch zou eerst dan geheel vervuld 
zijn, wanneer hij Christus zag, en Hem gelijk was; en 
daar dit eerst geschieden zal bij de opstanding uit de doo
den, besluit Paulus met de woorden: »Of ik eenigszins 
moge komen tot de wederopstanding uit de dooden." Op
gestaan uit de dooden met een nieuw, verheerlijkt lichaam, 
aan het heerlijk lichaam van Jezus gelijkvormig, zou hij 
Christus volkomen kennen en volkomen gelijkvormig zijn. 
Dat in deze woorden geen twijfel ligt opgesloten, blijkt 
uit hetgeen er onmiddellijk op volgt: »Niet dat ik het 
aireede gekregen heb, of aireede volmaakt ben; maar ik 
jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van 
Christus Jezus ook gegrepen ben.'' Iets dergelijks zegt Paulus 
in 1 Tim. 6 : 1 2 : »Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp 
naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt." 



161 

Opmerking-e» over de bergrede. 
(JJatth. V—VII.) 

4. 

?jen wij nu in de vierde plaats in welke gezindheid des 
harten de discipelen des Heeren goede werken moeten verr 
richten, (hoofdst. 6 : 1—18.) 

In het vorige hoofdstuk werden ons de beginselen des 
kqninkrijks in tegenstelling met die fier wet voorgesteld; 
yij hoorden daar, hoe de kinderen des koninkrijks zich in 
de wereld te gedragen hebhen. De Heer gaat nu evenwel 
een schrede verder, en spreekt over de gezindheid des 
harten, waarmede men alleen Gode welgevallige werken 
kan doen. Het is niet meer onze gedragslijn in de wereld, 
maar de toestand van ons hart tegenover den Vader, die 
in het verborgen ziet. Al is er ook niemand om ons heen, 
die ons verstaan kan, zoo ziet de Vader, die in de heme
len is, al wat er rondom ons en in ons plaats he,eft; Hij 
hoort ons, en geeft ons raad en wijsheid, d a a r Hij de in
nigste belangstelling voor ons koestert. Godzalig te leven, 
zonder eigenliefde en zelfzucht, zonder naar eigen eer te 
trachten, dat is het, wat de Heer ons leeren wil. Bij drie 
dingen staat Hij stil: bij het geven van aalmoes, bij het 
bidden en bij het vasten. 

«Hebt acht, dat gij uwe aalmoes niet doet voor de 
menschep, om van hen, gezien te worden: anders zoo hebt 
gij geen loon, bij uwen Vader, die in de hemelen is. Wan
neer gij dan aalmoe^ do^t, zoo laat v^or u niet trompet-
fe^, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten 
doen, opdat zij van $e mensphen gewerd mogen worden," 
ipr zijn weinig dingen, waarhi de menschelijke ijdelheid 
z^ch mê e;r openbaart, dan in den wensch als een mild
dadig ma^ bekend te s,taan. Hoe njenigwerf wordt er ©p 
een lijst geteekend met opgave d,er som, opdat ^e rqen-
Schen p^s zonden prijzen! Voorwaar, dj,t }g niet ve^l b^ep 
dan op de straten voor z^ch te laten trompetten. Het oor-

XII 11 



162 

deel des Heeren over zulke gaven is ernstig en gestreng. 
Dezulken nebben hunne vergelding reeds gehad in de 
goedkeuring der menschen, en hebben dus hunnen loon 
weg; bij God vinden zij geene belooning, daar het ware 
beginsel aan hunne milddadigheid ontbreekt. Doch de Heer 
gaat nog verder. Hij veroordeelt niet alleen het trompetten 
op de straat, opdat andere menschen onze milddadigheid 
zouden roemen; maar Hij zegt: »Als gij aalmoes doet, 
zoo laat uwe linkerhand niet weten, wat uwe rechter 
doet." Niet alleen moet de linkerhand van een ander, maar 
ook onze eigen linkerhand niet weten, wat wij doen. 
Al maken wij ook geen openbare vermelding van onze 
aalmoezen, zoo kunnen wij toch in onszelven hoovaardig 
zijn op onze vrijgevigheid, en ons daaraan te goed doen. 
Dit is even verkeerd. Het ware beginsel is, dat wij alles 
alleen doen voor onzen Vader. Eigen eer en roem, zoowel 
als eigenliefde moet geheel verdwijnen, en de liefde tot 
God de eenige drijfveer onzer daden zijn; dan zal de Vader, 
die in het verborgen ziet, ons in het openbaar vergelden. 

Evenzoo ka,n het gebed een ijdele vertooning zijn. Wel 
is waar, zien wij tegenwoordig nooit, wat de Farizeën in 
dien tijd plachten te doen: lang op de hoeken der straten 
te staan bidden, om van de menschen gezien en geprezen 
te worden; maar het beginsel wordt bij velen aangetroffen. 
Worden er niet dikwijls gebeden in het openbaar uitge
sproken, opdat men van de menschen zou hooren, dat men 
goed en innig gebeden heeft? Wordt er niet dikwerf ge
beden, wanneer het hart alles behalve tot bidden gestemd 
is? Men doet het, omdat men het niet durft nalaten, om
dat anderen niet zouden vragen naar de reden dier mindere 
opgewektheid, omdat men niet voor minder vroom wil 
doorgaan, en men zich niet gaarne vertoont, zooals men 
is. Zulk bidden wordt door den Heer geveinsdheid, hui
chelarij tegenover God genoemd; want hetgeen uit behoefte 
des harten moet voortkomen, wordt gedaan om eer bij de 
menschen in te oogsten, en dus onder een valsch voor
wendsel. En bovendien, zulk bidden is geen bidden. Het 
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is wel een bewegen der lippeen en een sluiten der oogen, 
maar geen uitstorting van het hart voor God. In plaats 
van aan God te denken, denkt men aan degenen, die tegen
woordig zijn. Dit is ook het geval, als men in een gebed 
een opsomming of uiteenzetting van waarheden brengt. 
Waarlijk, wij behoeven voor God geen redevoering 'te 
houden; en indien wij onze broeders willen vermanen of 
leeren, dan spreke men hen toe. Gode kan het alleen aan
genaam zijn, als wij Hem loven, prijzen en aanbidden, 
en Hem onze nooden en behoeften bekend maken. 

«Gij, wanneer gij bidt, ga in uwe binnenkamer, en uwe 
deur gesloten hebbende, bid uwen Vader, die in het ver
borgen ziet." Met deze woorden wil de Heer geenszins de 
openbare gebeden afkeuren; maar Hij zegt dit in tegen
stelling van het maken van vertooning. Wil men tot God 
bidden, men ga dan niet op de hoeken der straten staan, 
maar men ga in de binnenkamer, en storte daar het hart 
Voor God uit. Hoe gelukkig zou het zijn, indien wij allen 
veel in onze binnenkamer gevonden werden! Ach! wat 
het meeste bij ons allen ontbreekt, is de geest der gebeden. 
Wij hebben zoo weinig geloof, zoo weinig kracht, zoo wei
nig overgegevenheid en zelfverloochening, omdat wij zoo 
weinig bidden. Onze Heiland bracht nachten door in het 
gebed; en Hij was zonder zonde. Paulus zegt: «bidt zonder 
ophouden;" en van zichzelven kon hij getuigen, dat hij 
de geloovigen ten allen tijde in zijne gebeden gedacht. En 
wij? Ach! wij zijn zoo traag in het bidden; onze gemeen
schapsoefening met onzen Vader is zoo gering. Wij denken 
Veel meer aan prediken en schrijven en evangeliseeren dan 
aan bidden. En toch zonder gebed — zonder aanhoudend 
en vurig gebed — kan niets goed gaan, is alles krachteloos 
en ijdel. Heer! stort daarom den geest der genade en der 
gebeden in ons uit. 

»En als gij bidt, zoo gebruikt geen ijdel verhaal van 
Woorden, gelijk de heidenen; want zij meenen, dat zij door 
hunne veelheid van woorden zullen verhoord worden." 
Onder ijdel verhaal van woorden verstaat de Heer natuur-

n* 
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lijk niet een lang gebed; o neen! zelfs de Heer Jezus bleef 
uren lang, ja , gansene nachten in het gebed. Zoo kan ook 
het kind van God veel aan den Vader te vragen hebben, 
en dan blijft hij lang in het gebed. Maar de Heer 
bedoelt door .> veelheid van woorden en ijdel verhaal" het 
breed uitmeten, het uitvoerig inkleeden der gebeden in 
hoogdravende bewoordingen. Dit is de gewoonte der heide
nen, ï) Wordt hun niet gelijk," zegt Jezus, nwant uw Vader 
weet, wat gij van nooden hebt, eer gij Hem bidt." Vele 
woorden zijn niet noodig, want God weet, wat wij behoe
ven, eer wij bidden. Welk een troost! Zelfs stamelende 
gebeden, ja , zuchten worden door Hem gehoord en verhoord. 

De Heer laat nu voor zijne discipelen een voorbeeld van 
gebed volgen, gewoonlijk »het Onze Vader" of »het vol
maakte gebed" genoemd. Eer wij tot de beschouwing van 
dit gebed overgaan, moeten wij op twee dingen opmerkzaam 
maken. In de eerste plaats, dat de Heer nimmer bedoeld 
heeft, een formuliergebed te geven, hetwelk gedurig moet 
herhaald worden. Daarvan vinden wij in het geheele Nieu
we Testament geen spoor. Nergens vinden wij een bewijs, 
dat de discipelen des Heeren, hetzij vóór of na de opstan
ding van Jezus, het zoogenaamde »Onze Vader" als for
muliergebed gebruikt hebben. De Heer wil geen bloote 
vormen; Hij wil integendeel een dienst in geest en in 
waarheid; Hij wil, dat wij met zelfgevoelde behoeften tot 
Hem komen. »Die den Vader aanbidden, moeten Hem 
aanbidden in geest en in waarheid." Het gebed, dat de 
Heer zijnen discipelen leerde, moest hun dus teu voorbeeld 
strekken, hoe zij tot den Vader zouden bidden. — In de 
tweede plaats moet ik er aan herinneren, dat de bergrede 
de beginselen van het koninkrijk der hemelen bevat, en 
niet die der gemeente. De geloovige Joden verwachtten 
de komst van het hun beloofde koninkrijk in heerlijkheid; 
en de Heer, die de Koning van dat koninkrijk was, kon
digt zijne wetten af en openbaart zijne beginselen. In dien 
toestand en in die verwachting is dan ook het gebed des 
Heeren den discipelen in den mond gelegd. Als geloovige 



165 

Joden, die de komst van het heerlijk Messiasrijk verbeid
den, zouden zij den Vader, die in de hemelen is , aldus 
bidden. — Staan wij nu eenige oogenblikken bij den inhoud 
van dat gebed stil. 

«Onze Vader, die in de hemelen zijt!" De Heer leert 
zijnen discipelen God als den Vader, die in de hemelen 
is, aanroepen. Hoewel de verlossing nog niet volbracht 
was, zoo openbaart Hij hun toch reeds den naam des Va
ders , en stelt hen in een betrekking tot God, die tot dien 
tijd nog niet bekend was geweest. Evenwel moeten wij niet 
vergeten, dat God als Vader eerst na de opstanding van 
Jezus volkomen is geopenbaard geworden. Eerst na de opstan
ding noemt de Heer zijne discipelen «broeders;" (Joh. 20 : 
17.) en eerst na de uitstorting des Heiligen Geestes konden 
zij roepen »Abba Vader!" (Rom. 8 : 15.) Jezus heeft zijnen 
discipelen vele dingen gezegd en geopenbaard, die zij niet 
verstonden en ook niet konden verstaan; en die eerst later 
in al hunne volheid werden medegedeeld en genoten. Zoo 
is het ook hier. Hoewel Jezus den Vadernaam aan zijne 
discipelen bekend maakte, kon die naam eerst na de vol
brachte verlossing in al zijne volheid geopenbaard worden; 
en' kunnen wij het bewustzijn van »kinderen Gods" te zijn, 
eerst dan in ons omdragen, als wij in het volbrachte werk 
van Jezus rusten en den Geest der aanneming tot kinderen 
ontvangen hebben. 

»Uw naam worde geheiligd." De verheerlijking van God, 
de komst van zijn koninkrijk en het volbrengen van zijnen 
wil staat op den voorgrond, eerst daarna komen de beden 
voor ome behoeften. Hoe geheel anders is dit meestal bij 
ons. Wij beschouwen het vaak als een zeer natuurlijke zaak, 
dat ome behoeften de grootste plaats innemen, en denken 
dikwerf zeer weinig of in het geheel niet aan de verheer
lijking van God. Met alleen zijn wij menigmaal traag in 
het bidden, maar als wij bidden, zijn onze gebeden dikwerf 
zoo zelfzuchtig. De Heer wil ons leeren, dat wij in de eerste 
plaats aan de verheerlijking van God zullen denken. Die 
moet de voornaamste plaats in ons hart innemen. En indien 
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wij waarlijk geestelijk zijn, dan zal dit ook zoo wezen. 
«Uw koninkrijk kome." De Heer was gekomen, om het 

door de profeten beloofde koninkrijk op te richten; en Hij 
legt daarom zijnen discipelen de bede voor de komst van 
dat koninkrijk in den mond. Gelijk wij reeds vroeger op
merkten, is de oprichting van dit koninkrijk door de ver
werping van Jezus door de Joden tot later tijd uitgesteld. 
Daar die verwerping toen nog niet openbaar was, leert de 
Heer zijnen discipelen om de komst van het koninkrijk 
bidden. Dezelfde bede past in den tijd der groote verdruk
king in den mond der geloovige Joden, die alsdan hunnen 
Messias en de komst van het koninkrijk in heerlijkheid 
verwachten. Wij, leden der Gemeente, bidden niet om de 
komst van het koninkrijk, aangezien wij weten, dat dit 
koninkrijk niet komen kan, zoolang de Bruid niet opge
nomen is in den hemel, en zoolang de voorspelde oordeelen 
niet over de aarde gekomen zijn, Wij verwachten de komst 
van den Bruidegom in de lucht, om ons op te nemen in 
het huis des Vaders; en daarom legt de Heilige Geest ons een 
andere bede in den mond: «Amen. J a , kom, Heere Jezus." 

»Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op 
de aarde." Deze bede staat in onmiddellijk verband met 
de voorgaande. Als het koninkrijk van Christus op aarde 
zal gekomen zijn, dan zal de aarde vol zijn van de kennis 
des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedek
ken. Het natuurlijk gevolg hiervan is, dat dan de wil 
van God op aarde geschieden zal, gelijk in den hemel. 
Wij lezen dan ook in Jes. 11 : 9, dat men in dien tijd 
«nergens leed doen noch verderven zal op den gansenen 
berg mijner heiligheid." 

»Geef ons heden ons dagelijksch brood." Welk een ge-
genade! de Heer vergeet onze behoeften niet. Hij verheft 
eerst onzen blik omhoog tot God; maar daarna legt Hij
zelf de bede om het dagelijksch brood ons op de lippen. 
Jezus weet, dat wij hier op aarde zijn, en vele lichame
lijke behoeften hebben; en in zijne nederbuigende goed
heid houdt Hij zich daarmede bezig. Hij, die zelf honger 
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en dorst geleden heeft, heeft medelijden met onze zwak
heden. Hoe gelukkig voor ons! Wij kunnen dus met de 
volste vrijmoedigheid de kleinste dingen van het dagelijksch 
leven den Vader voorstellen. 

»En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
onzen schuldenaren." Ook deze bede is geheel in overeen
stemming met den toestand, waarin de discipelen van Jezus 
zich toen bevonden. De Heer had het werk der verzoening 
en verlossing nog niet volbracht; Hij moest nog heengaan 
naar Golgotha, om daar te lijden en te sterven voor de 
zonde; en daarom konden de geloovigen toen nog niet het 
bewustzijn van de vergeving van al hunne zonden in zich 
omdragen. In hunnen mond paste de bede: »Vergeef ons 
onze schulden." Nu Jezus evenwel het werk der verzoe
ning en verlossing voor ons volbracht heeft, zijn al onze 
zonden vergeven en is onze schuld betaald. Door het bloed 
van Christus zijn wij van al onze zonden gereinigd, en 
door zijne offerande zijn wij volmaakt in de oogen van 
God. Wij kunnen dus onmogelijk meer in den zin, "waarin 
de discipelen van Jezus dit toen deden, om de vergeving 
van onze schulden vragen. Dit zou een ontkenning zijn 
van de volkomen vergiffenis onzer schuld door het offer 
van Jezus. Iets geheel anders is het, onze zonden te belij
den en de vergeving daarvan te verwachten, indien wij 
als kinderen Gods gezondigd hebben. Er is dan geen spraak 
meer van de vergeving onzer schulden door het bloed van 
Jezus, maar van het belijden onzer zonden aan onzen 
Vader, opdat wij in zijne gemeenschap zouden kunnen te-
rugkeeren, en het genot zijner nabijheid zouden kunnen 
smaken. Als ik dus zeg, dat wij niet meer in denzelfden 
zin als de discipelen om de vergeving onzer zonden kun
nen vragen, dan bedoel ik daarmede geenszins, dat wij 
geen zonden meer hebben, of dat wij als kinderen Gods 
geen vergeving meer behoeven; maar dan wil ik daarmede 
zeggen, dat wij door het volbrachte werk van Jezus in 
een geheel anderen toestand zijn gebracht. Wij mogen ons 
in de volkomen vergeving van al onze zonden verheugen 
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en het bewustzijn in ons omdragen, dat wij als gereinig-
den én geheiligden in de onmiddellijke tegenwoordigheid 
van God zijn gebracht, zoodat wij ten allen tijde filet Hein 
gemeenschap kunnen oefenen en in het binnenste heiligdom 
kunnen ingaan. Zondigen wij evenwel, dan is de gemeen
schapsoefening met onzen Vader verbroken; en die kan 
niet hersteld worden dan door onze belijdenis van schuld, 
opdat de Vader ons de zonde vergeve en ons reinige van 
alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1.) — Men lette tevens op 
het onderscheid tusschen deze bede en de woorden van 
Paulus in Efez, 4 : 32. De bede is : »Vergeef ons onze 
schulden, gelijk wij vergeven onzen schuldenaren;" Paulus 
zegt: «Vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Chris
tus ulieden vergeven heeft." Terwijl de discipelen van 
Jezus hunne vergevensgezindheid als drangreden gebrui
ken, om de vergeving Gods af te smeeken, worden de 
geloovigén nu vermaand om elkander te vergeven, gelijker
wijs God hun de vergeving hunner zonden in Christus ge
schonken heeft. Onze vergevensgezindheid vloeit voort uit 
de vergevensgezindheid van God. Voorwaar t een groot 
verschil! Het doet ons duidelijk zien, welk een groote 
afstand er is tnsschen de geloovigen vóór en na den dood 
en de opstanding van Christus. 

n En leid ons niet in verzoeking." Dat het woord »ver
zoeking" hier niet de beteekenis van verzoeking tot zonde 
kan hebben, leert ons de apostel Jakobus, als hij zegt: 
»Niemand als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God 
verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, 
en Hij zelf verzoekt niemand." Het is ook niet de verzoeking 
van den Satan; want daarin kan God ons niet leiden; 
en bovendien komt die afzonderlijk in de volgende bede. 
Wat hier bedoeld wordt, is de verzoeking, die door de 
beproeving van het geloof ontstaat. God beproeft de zijnen 
door allerlei moeielijke omstandigheden, waarin Hij hen 
brengt. Droefheid, lijden, ziekte, vervolging worden allen 
door God over hen beschikt en toegelaten, opdat hun ge
loof zou beproefd worden. Zij zijn evenwel zwakke schep-
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selën, die gedurig struikelen en vallen, en zij zijn niet 
tegen de vele beproevingen, die over hen komen, bestand. 
Petrus zonk in de diepte, toen hij op zee tot Jezus kwam. 
Petrus verloochende zijnen Heer, toen hij in Kajafas' zaal 
als zijn discipel herkend werd. David vluchtte naar de Fili
stijnen, toen hij de vervolgingen van Saul moede was. 
De discipelen moesten dus, bij het gevoel hunner zwakheid, 
behoefte gevoelen om hunnen hemelschen Vader te vragen, 
zooveel mogelijk, van zulke groote moeielijkheden bevrijd 
te blijven. Doch ook hierin bestaat er een groot verschil 
tnsschen ons en hen. Voorzeker wij zijn even zwak als zij; 
maar wij hebben door de genade Gods om de verzoekingen 
te wederstaan en te verdragen, om er voordeel uit te trek
ken en er ons in te verblijden, hulpmiddelen en beloften,' 
welke de discipelen niet kenden. Daarom zegt Jakobus: 
»Acht het voor groote vreugde, mijne broeders! wanneer 
gij in velerlei verzoekingen valt;" en »Zalig de man, die 
verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest 
zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen." 

»Maar verlos ons van den booze." Hoeveel oorzaak had
den de discipelen, den Vader te bidden van den booze 
verlost te worden! Op zoo velerlei en zoo zichtbare wijze 
openbaarde de duivel in de dagen van Jezus zijne macht 
en boosheid. Hij spande al zijne kracht in, om de waar
heid tegen te honden en het werk der verlossing te doen 
mislukken. En daar dit werk nog niet volbracht was, wisten 
de discipelen dus ook niet, dat de duivel door Jezus vol
komen verslagen en overwonnen is. Wij weten dit wel; 
wij weten, dat hij ons wel kan plagen en verzoeken, maar 
ons niet kan overwinnen. Door Jezus zijn wij uit zijne 
handen gerukt en aan zijne heerschappij onttrokken. Wij 
zijn van hem verlost. Evenwel is hij nog altijd werkzaam; 
hij is nog de vorst dezer wereld, die ook ons aanvalt. 
Maar de apostel zegt: «Wederstaat den duivel, en hij zal 
van u vlieden." (Jak. 4 : 7.) »Denwelken wederstaat, vast 
zijnde in het geloof." (1 Petr. 5 : 9 . ) «Bovenal aangenomen 
hebbende het schild der geloofs, met hetwelk gij al de 
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vurige pijlen des boozen zult kunnen uitblusschen." 
(Efez. 6 : 16.) 

«Want U is het koninkrijk, en de kracht, en de heer
lijkheid , in der eeuwigheid, amen." Gelijk het gebed be
gonnen is, zoo eindigt het ook. Het begin was de eer 
en -verheerlijking van God, en evenzoo het einde. Dit is 
de hoofdzaak van alles. Ook in onze gebeden moet God 
bovenaan staan. Hij en hetgeen Hem betreft, moet er de 
eerste en voornaamste plaats van innemen. 

Wij hebben dus gezien, voor wie het gebed des Hee
ren gegeven is, en in welken toestand de discipelen des 
Heeren waren, die het tot den Vader moesten opzenden. 
En wij hebben tevens gezien, welke heerlijke lessen er 
voor ons in liggen opgesloten, al is het ook, dat vele beden 
niet in dienzelfden zin door ons kunnen worden uitgespro
ken. Ten slotte nog ééne opmerking. Zij, die meeneu, dat 
het zoogenaamde »Onze Vader" door ons, leden der Ge
meente, zoowel bij de huiselijke als bij de openbare gods
dienstoefening, moet gebruikt worden, zijn in strijd met 
de uitdrukkelijke verklaring van Jezus zelven. Vdór zijn 
heengaan van deze aarde zeide Hij tot zijne discipelen: 
»Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijnen naam; bidt 
en gij zult ontvangen, opdat uwe blijdschap vervuld zij." 
(Joh. 16 : 24.) Het is zoo duidelijk mogelijk, dat de Heer met 
deze woorden zijnen discipelen zeide, dat zij van dat oogen-
blik af op een geheel andere wijze tot den Vader zouden 
bidden. Tot dien tijd toe hadden zij niet in zijnen Naam ge
beden; van dat oogenblik af' moesten al hunne gebeden in 
zijnen Naam tot den Vader opgezonden worden. «Voor
waar , voorwaar ik zeg u : al wat gij den Vader zult bidden 
in mijnen Naam, dat zal Hij u geven." 

Na het bidden spreekt de Heer over het vasten. Ik ge
loof, dat het vasten grootere waarde heeft, dan men over 
het algemeen denkt. Vasten en bidden wordt in de Schrift 
altijd te zamen gevoegd; en als wij er over nadenken, 
zullen wij spoedig de reden daarvan begrijpen. Het vasten 
toch is een van die dingen, waarin het lichaam zijne 
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sympathie toont met hetgeen in de ziel omgaat. De geest 
buigt zich neder voor God, en het lichaam stemt daar
mede overeen. Evenals bij sommige gebeden een staande 
en bij anderen een knielende houding gepaster is, zoo is 
het vasten weer meer in overeenstemming met een ander 
soort van gebeden. Gewoonlijk vinden wij het in de 
Schrift vermeld, waar droefheid of de een of andere ge
wichtige zaak het hart bezig houdt. Doch evenals in alle 
dingen kan ook hier het vleesch zich doen gelden. Wat 
dienen moet om de vleescbelijke en natuurlijke aandoe
ningen ten onder te houden, kan door den hoogmoed des 
menschen misbruikt worden tot ijdel vertoon. Hiertegen 
waarschuwt de Heer met allen ernst. God heeft van alle 
vertoon, van alle ijdelheid een afschuw. Daarom zegt 
Jezus: i> Wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, 
gelijk de geveinsden . . . . Maar als gij vast, zalft uw 
hoofd, en wascht uw aangezicht; opdat het van de men
schen niet gezien worde, als gij vast, maar van uwen 
Vader, die in het verborgen is; en uw Vader, die in het 
ziet, zal het u in het openbaar vergelden." 

5. 

Van vs. 19—34 spreekt de Heer over de afscheiding 
van den geest der wereld, en wel in de eerste plaats 
over het vergaderen van schatten. De geheele wereld streeft 
om vooruit te komen, om groot en rijk te worden. Ieder 
Tindt dit een rechtmatig, dikwijls zelfs een plichtmatig 
streven. Om schatten te vergaderen op aarde, daarvoor 
heeft de mensch alles veil; daarvoor zwoegt en slaaft hij ; 
daarvoor offert hij zijne nachtrust en zijne gezondheid op. 
En wat is het einde? De vergaderde schatten worden door 
de mot en de roest verdorven en door de dieven gestolen. 
De christen echter behoort niet tot deze wereld; de aarde 
is zijn vaderland niet, maar slechts de woestijn, waardoor 
hij reist, om spoedig het hemelsch Vaderland te bereiken. 
Daarom moet hij ook geen schatten vergaderen op aarde, 
maar in den hemel. De dingen dezer aarde gaan voorbij; 
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maar wat in den hemel is, blijft altijd; het is goed be
waard ; de schatten, daar opgelegd, zijn aan geen bederf 
onderhevig, en niemand kan er bij komen. Welk een 
geluk, daar een voorraadschuur te hebben! Maar, ach! 
hoe weinig wordt dit geluk gesmaakt; hoevelen zijn 
geheel verdiept in de dingen dezer aarde, en hebben oog 
noch hart voor de hemelsche dingen. En geen wonder! 
»want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." 
Is onze schat op aarde, dan zal ook ons hart aardsch-
gezind zijn. Is echter onze schat in den hemel, dan 
zal ook ons hart in den hemel zijn. Het een is een 
noodzakelijk gevolg van het ander. Een schat op aarde 
en het hart in den hemel te hebben, is onmogelijk. Lieve 
lezer! waar is uw schat? Ik bid u , denk ernstig over 
deze vraag na. Het is een gewichtige vraag. Uw leven 
als christen is een verloren, een nutteloos leven, indien 
gij schatten hier beneden zoekt. Naar de verklaring van 
Jezus wandelt gij in de duisternis, indien gij schatten 
vergadert op aarde. jDe kaars des lichaams is het oog, 
indien dan uw oog eenvoudig is, zoo zal uw geheel 
lichaam verlicht wezen; maar indien uw oog boos i s , zoo 
zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, 
dat in u is , duisternis is , hoe groot zal de duisternis 
zelve zijn!" (vs. 22, 23.) Is ons oog eenvaudig, dat wil 
zeggen, wandelen wij als christenen, die hier beneden 
geen vaderland en geen schatten hebben, dan is ons ge-
heele lichaam verlicht, dan wandelen wij in het licht; in 
het tegenovergestelde geval wandelen wij in de duister
nis. Ons hart is ongelukkig; onze weg is donker; onze 
schreden zijn weifelend; en onze toekomst onzeker. Is 
ons oog evenwel eenvoudig, dan is alles licht rondom 
ons, dan weten wij welken weg wij moeten bewandelen, 
dan wordt ons hart verruimd door het uitzicht op de 
heerlijke toekomst, die ons wacht. Daarom nog eens, 
lieve lezer! waar is uw schat? Bedenk wel, dat gij geen 
twee heeren kunt dienen. »Niemand kan twee heeren die
nen ," zegt Jezus, »want of hij zal den eenen haten en 
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Jep anderen liefhebben, of hij zal den epnen aanhangen 
en $en anderen verachten; gij kunt niet God dienen en 
den Mammon." Menigeen denkt, dat hij de dienst van 
God met de dienst der wereld vereenigen kan; doch de 
Heer zegt, dat dit onmogelijk is. Een besliste keus is 
noodzakelijk en onvermijdelijk. Twee heeren kunt gij niet 
dienen; God en de wereld gaan niet te zamen. Een on
overkomelijke kloof scheidt hen. Daarom gij moet kiezen. 
Wien kiest gij? Voor wien zal uw leven, uw arbeid, uw 
streven zijn? Voor God of voor de wereld! Voor God — 
dat zij de oprechte betuiging uws harten. Hi j , Hij alleen 
is waardig uw gansche hart te bezitten, uw geheele leven 
te ontvangen. 

»Maar," vraagt gij misschien, »wat wil het zeggen, 
schatten te vergaderen in den hemel?" In Luk. 12 : 33 
kant gij het antwoord vinden op uwe vraag. Daar lezen 
wij dezelfde woorden van Jezus, maar vooraf zegt Hi j : 
«Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes." Werken 
van barmhartigheid doen, dat is dus het schatten verga
deren in den hemel. Het spreekt vanzelf, dat hieronder 
niet alleen verstaan moet worden het geven van aalmoes, 
r^aar alle werken van barmhartigheid, die wij in den 
naam des Heeren en om des Heeren wil doen. Dienen wij 
djg, heiligen, in welk opzicht dan ook, en ontfermen wij 
pn^ oyer de armen, uit liefde tot den Heer en om Hem 
welbehagelijk te zijn, dan leven wij niet voor de aarde, 
maar voor den hemel; en dan worden die werken in den 
hemel opgeschreven, zoodat wij ze eenmaal daar zullen 
^ederyinden. 

«Daarom zeg ik u , " gaat de Heer voort, «zijt niet be
zorgd yoor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken 
zult;; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleeden zult." 
De hoofdzaak is onbezorgdheid omtrent de dingen van dit 
leven, of liever een volkomen gerustheid ten hunnen op
zichte; niet omdat wij de zegeningen van God niet waar
deeren, maar omdat wij vertrouwen hebben in de liefde 
en zorg van onzen Vader. De apostel Paulus geeft ons 
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een heerlijk voorbeeld hiervan, als hij zegt: »Ik heb ge-
leerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben." Hij had de 
wisseling der omstandigheden ondervonden — wat het was 
niets te hebben, en wat het was overvloed te hebben; 
doch hij was altijd tevreden met hetgeen de Heer hem 
gaf. Dit was echter niet iets, waartoe hij zoo gemakkelijk 
gekomen was, neen! hij had het geleerd; en hij kon er 
bijvoegen: »Mijn God zal naar zijnen rijkdom vervullen 
al uwe nooddruft, in heerlijkheid, door Jezus Christus." 
Hoe liefelijk zijn die woorden! «Mijn God" — de God, 
wiens goedheid ik heb leeren kennen, wiens liefde ik heb 
gesmaakt. Op Hem kan ik rekenen zoowel voor u als 
voor mij; en »Hij zal uwe nooddruft vervullen,'' niet 
alleen naar den rijkdom zijner genade, maar «naar zijnen 
rijkdom in heerlijkheid door Jezus Christus." Hij heeft ons 
uit de wereld getrokken; Hij zal ons als medegenooten zijns 
Zoons opnemen in den hemel; en Hij handelt nu met ons in 
overeenstemming met de plaats, die wij dan zullen innemen. 

Moge de Heer ons genade geven, dat wij dit met dank
bare harten aannemen, wetende dat wij niet onze eigen 
meesters zijn! De Heer wil ons bewaren voor de gevaren 
en moeielijkheden, die het gevolg zijn van eigen willig
heid en bezorgdheid in uitwendige dingen. Hij toont ons 
in ons hoofdstuk de dwaasheid daarvan aan. De vogelen 
des hemels zaaien noch maaien; en toch worden ze door 
den hemelschen Vader gevoed. De leliën des velds, zij ar
beiden niet en spinnen niet; en toch was Salomo in al 
zijne heerlijkheid niet bekleed als een van dezen. «Indien 
nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in 
den oven geworpen wordt, alzoo bekleedt, zal Hij u niet 
veel meer kleeden, gij kleingeloovigen?" Maar de Heer 
gaat noeh verder. Hij herinnert ons, dat deze uitwendige 
dingen, waarop wij menigwerf zoo groot gewicht leggen, 
dingen zijn, welke de heidenen zoeken. Een heiden is een 
mensch zonder God, in tegenstelling van den Jood, die 
God kende. Een christen is iemand, die God in den hemel 
heeft. »Uw hemelsche Vader weet, dat gij al deze dingen 
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behoeft." W e b n , indien onze Vader dit weet, waarom 
zouden wij Hem dan wantrouwen? Wij wantrouwen onzen 
aardschen vader niet; veel minder moesten wij onzen he-
melschen Vader wantrouwen. Hij kent al onze behoeften, 
en Hij zorgt voor ons. Hij zal ons nimmer begeven noch 
verlaten; maar ons integendeel iederen dag opnieuw zijne 
teedere liefde en groote goedheid doen ondervinden. 

»Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerech
tigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." 
(vs. 33.) De Heer zegt niet, dat wij eerst het koninkrijk 
Gods en zijne gerechtigheid en dan deze dingen moe
ten zoeken; maar dat wij eerst het koninkrijk Gods en 
zijne gerechtigheid moeten zoeken, en dat dan al het 
andere volgen zal. Wij behoeven in dit opzicht niets te 
zoeken; want de hemelsche Vader zorgt voor alles. Welk 
een genade! Welk een rust voor het hart te midden van 
de zorgen des dagelijkschen levens! —• »Zijt dan niet be
zorgd tegen den morgen: want de morgen zal voor het 
zijne zorgen." Alzoo alle bezorgdheid, dat er den volgen
den dag iets kwaads gebeuren zal, is ongeloof. Als de 
morgen daar is, komt het kwaad niet, dat wij verwachtten, 
of God is daar om ons te helpen. Hoe dikwijls hebben 
wij het ondervonden, dat de moeielijkheden, die wij als 
zeker waanden, niet gekomen zijn! Hoe menigwerf nam 
God de smart of den nood genadiglijk weg! Daarom zorge 
men niet voor den dag van morgen! Iedere dag heeft ge
noeg aan zijn eigen kwaad. Men behoeft er waarlijk niet 
het kwaad van volgende dagen bij te voegen, en zich zoo
doende het leven te vergallen. Neen! 't hoofd omhoog, 
't hart naar boven, hier beneden is het niet. Is dat de 
toestand van ons hart, dan zullen geen zorgen ons ver
ontrusten, geen ongeloof zal ons plagen, geen moedeloos
heid ons neerdrukken; maar dan zullen wij, vertrouwend 
op de liefde en zorg onzes hemelschen Vaders, onzen weg 
blijmoedig voortzetten, tot wij daarboven aanlanden, waar 
wij uitrusten van onzen aardschen pelgrimstocht. 

(Wordt vervolgd.) 
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De ware rust. 

Waar kan een schuldig geweten rast vinden? De poging 
tot bevrediging verzwaart den last. Hoevele gebroken har
ten en hoevele bedrukte gemoederen zijn er, die hunne 
smart aan niemand durven meedeelen. Velen, die bittere 
teleurstelling in alle dingen en in henzelven niet het minst 
ondervonden hebben, zijn geheel onbekend met de werke
lijke oorzaak hunner droefheid, omdat zij onbekend zijn 
met hunnen toestand als verloren zondaar. 

Zij weten niet, dat God aan hunnen toestand gedacht 
heeft, en in het geneesmiddel heeft voorzien. Zij denken 
er niet aan hunne droefheid aan God bekend te maken, 
evenmin als zij er met anderen over spreken. Zij meenen, 
dat God hen verstooten zal om hunne onwaardigheid, en 
de menschen hen zullen uitlachen om hunne onnoozelheid. 
Daarom houden zij alles voor zich. Zij zwijgen, hoewel dit 
de inwendige koorts verergert. Zij weten niet, dat zij 
niets anders ondervinden dan hetgeen de mensch is als een 
verloren, goddeloos zondaar. De mensch is ongenoegzaam 
voor zijn eigen geluk, en hij is even zoo ongenoegzaam 
om zichzelven gelukkig te maken. Dit moge niet als zonde 
worden aangemerkt, maar in den grond der zaak is het 
zonde, omdat het eigenlijk is »het schepsel meer te eeren 
en te dienen dan den Schepper, die geprezen is tot in 
eeuwigheid." Menig hart is onvoldaan, is belast, is bedroefd, 
zonder dat er overtuiging van zonde is; en daarom is er 
ook geen ware behoefte aan de algenoegzame verzoening-
Zij denken niet aan het Evangelie als het geneesmiddel 
voor hen. Zij weten niet, dat Jezus, lijdende in een zon
dige wereld en door haar verworpen, in het volle bewust
zijn van den nood des menschen als schepsel en als zondaar, 
zich tot hem wendde en zeide: «Komt h e r w a a r t s tot 
M u , a l l e n , die v e r m o e i d en be las t zij t , en ik zal 

U RUST GEVEN." 
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Opmerkingen over de bergrede. 

( Matth. V — Vn.) 

6. 

In hoofdstuk VII : 1—6 bespreekt de Heer de wijze, 
waarop zijne discipelen met de andere menschen moeten 
oriïgaan. 

«Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." Deze 
waarheid moet in alle omstandigheden door ons beoefend 
worden. Doch er is aan den anderen kant geen beginsel, 
dat zoo misbruikt kan worden door de zelfzucht van den 
mensch. Iemand, die slecht wandelt, en dan de woorden 
van den Heer gebruikt om de vermaning der broeders af 
te wijzen, verraadt daardoor, dat hij geen geweten en 
geen geestelijk verstand heeft. Zijn oog is verblind, en hij mis
bruikt de woorden van Jezus tot een verontschuldiging voor 
de zonde. De Heer heeft geenszins het oordeelen des kwaads 
willen afkeuren; want Hij zegt door zijnen Geest tot de 
Korinthiërs: «Oordeelt gijlieden niet, die binnen zijn?" Het 
was de groote fout der Korinthiërs, dat zij niet oordeel
den hen, die in hun midden waren. Het is dus duide
lijk, dat er gevallen zijn, waarin wij moeten oordeelen, 
en anderen, waarin wij het niet doen mogen. Er zijn ge
vallen , waarin wij, door niet te oordeelen, tegen den Heer 
zondigen; en er zijn gevallen, waarin de Heer het oor
deelen verbiedt, en ons waarschuwt het te doen, op
dat wij geen oordeel over onszelven brengen. Het is 
daarom een zeer belangrijke zaak voor den christen te we
ten, wanneer hij moet oordeelen en wanneer niet. Alles 
wat openbaar is , alles wat God aan het licht gebracht 
heeft, moeten wij oordeelen. Doen wij het niet, dan zon
digen wij tegen de heiligheid Gods, die zelf het kwaad ver
afschuwt, en die wil, dat ook wij er een afschuw van 
hebben. 

Maar wat is dan de bedoeling des Heeren, als Hij zegt: 
«Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." De Heef 

xii ia 
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spreekt niet over hetgeen openbaar, maar over hetgeen 
nog verborgen is. De bedoelingen en drijfveeren van eeris 
anders handelingen mogen wij niet oordeelen. Zoolang de 
zonde niet aan het licht gekomen is, zijn wij niet ver
antwoordelijk haar te oordeelen. De zonde blijft dikwijls 
lang verborgen, zooals wij in de geschiedenis van Judas 
zien. De Heer Jezus kende Judas; Hij wist, wat in zijn 
hart was; maar de discipelen kenden hem niet; tot het 
laatste toe bleef de toestand zijns harten voor hen verbor
gen. En de Heer openbaart die niet eer, dan toen de boos
heid zijns harten in zijne daden zou openbaar worden. Zoo 
is het ook nu. Wij behoeven ons niet te bekommeren over 
hetgeen niet openbaar is. God weet alle dingen; Hij 
kent de geheimste raadslagen des harten; en Hij heeft alles 
in zijne hand. Daarom kunnen wij op Hem vertrou
wen. Hij zal alles ter zijner tijd aan het licht brengen; 
en geschiedt dit, dan moeten wij het kwaad oordeelen. 
Tot zoolang moeten wij geduld hebben, en ons oordeel 
opschorten. 

Hoe dikwijls falen wij hierin! Hoe menigwerf oordeelen 
wij over elkanders bedoelingen en drijfveeren, en laten 
wij ons leiden door allerlei veronderstellingen! De Heer 
veroordeelt dit gestreng. Doch tevens ligt in zijne ver
maning opgesloten, dat wij met alle zachtmoedigheid de 
fouten en gebreken van anderen zullen beoordeelen.»"Want," 
zegt de Heer, »met welk oordeel gij oordeelt, zult gij ge
oordeeld worden." Het is gemakkelijk de fouten van an
deren breed uit te meten en streng te beoordeelen, doch 
het zou ons zeer pijnlijk vallen, indien anderen ons ook 
zoo behandelden. Daarom moeten wij in de eerste plaats 
aan onszelven denken. »En wat ziet gij den splinter, die 
in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw ei
gen oog is, merkt gij niet? Of, hoe wilt gij tot uwen 
broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uW 
oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?" De 
Heer toont dus, dat wanneer wij aan het welzijn der 
zijnen en aan hunne bevrijding van het kwaad willen 
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arbeiden, wij met onszelven moeten'beginnen. Indien wij den 
splinter uit net oog onzes broeders willen rukken, wat 
moeten wij dan doen? Wij moeten beginnen met de grove 
fouten, die wij bij onszelven vinden, te veroordeelen. In
dien wij bet kwaad, waarvan wij ons bewust zijn, in ons
zelven oordeelen, dan zullen wij het ook in anderen op 
de recbte wijze kunnen oordeelen. Wij zijn dan in de rechte 
gesteldheid des harten, om de omstandigheden, waarin 
zij zijn, te beoordeelen; en wij zullen dan zeker niet hard 
en onmeedoogend met ben omgaan. Het bewustzijn onzer 
eigen gebreken maakt ons zachtmoedig in ons oordeel over 
anderen. 

»Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en 
dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog 
uit te doen." Hoewel de Heer hier spreekt over dit kwaad 
in zijne gansche uitgestrektheid, zoo kan dit evenwel in 
beginsel bij een geloovige gevonden worden. Wij mogen 
ons dus wel wachten voor een zonde, die zulke verschrik
kelijke gevolgen heeft. Huichelarij is zelfs bij de wereld 
gehaat en veracht, hoeveel meer dan in een christen! Be
ginnen wij met onszelven, dan worden wij er zeker voor 
bewaard. En hoe dikwijls ondervinden wij niet, dat als 
wij den balk uit ons oog weggedaan hebben, de splinter 
niet meer gezien wordt, omdat hij reeds verdwenen is. 
Voorwaar, dit is een groote troost! Zouden wij ons niet 
verblijden in de genade Gods, die in het hart des broe
ders, werkt, zoodat hij zijne fouten inziet en erkent? Als 
4e ljefde Gods in onze harten werkt, dan zal het welzijn 
des broeders en bovenal de verheerlijking van Gods naam 
ons t;er harte gaan; en wij zullen op onze hoede zijn, om 
dqor onze harde oordeelvellingen anderen niet af te stooten 
en te verderven. 

i De Heer knoopt nu aan het door Hem gezegde nog 
een, andere vermaning vast: «Geeft het heilige den hon
den niet, noch werpt uwe paarlen voor de zwijnen; opdat 
Z*J niet te eeniger tijd dezelve met hunne voeten vertre
den, en zich omkeerende, u verscheuren." Wij moeten wel 

12* 
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bedenken > dat de Heer hier niet spreekt over de verkon
diging van het evangelie aan zondaars. Het moet de ern
stige begeerte van ieder geloovige zijn, om het evangelie der 
genade overal, in alle landen der aarde en tot alle men
schen, te brengen. De liefde Gods, in onze harten uit
gestort, strekt zich uit tot alle verloren zondaars; zij 
wenscht het heil van allen, en leert ons bidden om de 
zaligvrording van alle menschen. ( I Tim. 2 : 1 —' 7.) De 
woorden van Jezus hebben volstrekt geen betrekking op 
de prediking des evangelies; want wij weten, dat indien 
er een onderscheid bestaat, het evangelie het meest gepast 
is voor de honden. De apostel Paulus, sprekende van hoe
reerders, dieven, dronkaards, enz. zegt tot de Korinthiërs: 
»En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewasschen, 
maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in 
den naam van den Heer Jezus, en door den Geest onzes 
Gods." Men predike dus vrij het evangelie aan allen — 
zoowel aan de braafste en rechtvaardigste, als aan de 
diepstgevallene en verachtste menschen; en men bedenke, 
dat er geschreven staat: »Het onedele der wereld, en het 
verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, op
dat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken, opdat geen 
vleesch zou roemen voor Hem." 

Wat de Heer bedoelt, is, dat de christeil den ongeloo-
vige niet behandelen moet, als stond hij met hem op den
zelfden bodem. Het evangelie is de prediking van Gods 
rijke genade in Ghristus aan de wereld; maar behalve 
het. evangelie, hebben wij de heerlijke voorrechten en 
kostbare zegeningen der geloovigen. Indien wij over deze 
dingen, die wij misschien de paarlen der geloovigen kun
nen noemen, tot de wereld spreken, dan geven Wij het 
heilige den honden. Elke handeling, die van gemeenschap 
tusschen den geloovige en den ongeloovige getuigt, strijdt 
geheel met Gods Woord. Wij zullen het evangelie aan aUe 

menschen verkondigen; hierin kunnen wij niet te ruin1 

zijn; maar wij moeten de paarlen der geloovigen niet ge
ven aan de ongeloovigen. Zij kunnen ze niet Waardeeren» 
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en daarom treden zij ze onder kunne voeten; hetwelk, he
iaap! door de ontrouw der christenen zooveel geschiedt. 
Hoezeer heeft de Gemeente van Christus hierin gefaald! 
Men heeft niet alleen de heerlijke voorrechten der geloovigen 
den ongeloovigengepredikt, maar geloovigen en ongeloovigen 
versenigen zich om gezamenlijk God te loven en te aanbid
den. Dit is een groote zonde. Er is en er kan, naar Gods 
gedachte, geen gemeenschap zijn tusschen de vijanden van 
Christus en hen, die Hem toebehooren. Het onderscheid 
tussehen hen is zoo groot, als dat tusschen licht en duis
ternis, tusschen leven en dood. De Heer wil, dat wij alle 
dingen op hunne ware plaats zullen houden. Het evangelie 
behoort aan de wereld verkondigd te worden; doch de 
paarlen behooren aan de geloovigen. Veranderen wij deze 
goddelijke orde, dan geraakt alles in verwarring — de 
wereld wordt bedrogen, en de geloovigen versmachten. 
Men behoeft waarlijk niet veel licht, om te zien, welk 
een groote schade de verwarring dezer goddelijke beginselen 
aan de Gemeente van Christus heeft toegebracht. O, moge 
de Heer de oogen van al de zijnen openen, opdat zij 
hun waar standpunt innemen, en niet vereenigen wat 
God gescheiden heeft! 

7. 

De Heer spreekt verder over het vertrouwen op God, 
dat den kinderen des koninkrijks betaamt. De Vader, die 
in de hemelen is, weet al wat zij behoeven; Hij kent 
hunne omstandigheden, hunne nooden, hunne verzoekin
gen, hunne geestelijke en lichamelijke behoeften; en Hij 
wil gaarne in alles rijkelijk voorzien. Maar hoewel Hij 
alle dingen weet, eer wij ze Hem zeggen, en beter dan 
wij ze weten; en hoewel Hij in alles voorziet, omdat Hij 
de liefde is , zoo wil Hij ons toch de vreugde schenken, 
aan Hem al onze behoeften bekend te mogen maken, om 
ons dan de verhooring onzer gebeden te geven. »Bidt, 
eo u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, 
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en u zal opengedaan worden." Wij vinden hier een op
klimming in onze gebeden tot God — bidt, zoekt en klopt. 
Zoeken is dringender dan bidden, en kloppen dringender 
dan zoeken. Indien wij weten, wat bidden is , dan ken
nen wij ook bij ervaring het onderscheid tussohen het een 
en het ander. Tot de Efeziërs zegt Paulus: «Ik houde 
niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijne ge
beden ;" tot de Kolossensen: »Wij houden niet op voor u 
te bidden en te begeeren;" en later «Want ik wil, dat 
gij weet, hoe grooten strijd ik voor u heb, en voor dege
nen , die in Laodicea zijn, en zoovelen als er mijn aange
zicht in het vleesch niet hebben gezien." Naarmate onze 
eigen behoeften en die van anderen ons meer op het hart 
liggen, naar die mate zullen onze gebeden ernstiger, drin
gender en aanhoudender zijn. Het is een zeer verkeerde 
gedachte, dat een telkens herhaalde bede van ongeloof ge
tuigt. Wel is waar, kunnen wij dikwijls ons ongeloof ook 
in onze gebeden openbaren, wanneer wij namelijk God als 
het ware willen dwingen om ons te geven, wat wij zoo 
gaarne wenschen; maar daarom is een aanhoudend en 
dringend smeeken op zichzelf geen ongeloof. Alles komt 
aan op de gesteldheid des harten. Zijn wij in afhankelijk
heid van den Heer en in overgegevenheid aan zijnen wil, 
dan kan ons bidden niet te ernstig zijn. De Heer Jezus 
zelf leert ons dit. Hij zegt: bidt, zoekt, klopt. En Hij 
voegt er bij: «Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt, 
en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan 
worden." Welke heerlijke beloften! Met vol vertrouwen 
kunnen wij tot God gaan; wij mogen Hem alles vragen; 
wij mogen ons gansche hart voor Hem uitstorten; en de 
Heer geeft ons de zekere toezegging, dat onze gebeden 
niet onverhoord zullen blijven. J a , Hij laat nog meer vol
gen, als het ware, om ons alle vrees te benemen, en 
onze ongeloovige harten volkomen gerust te stellen. »Of 
wat mensch is er onder u , zoo zijn zoon hem zou bidden 
om brood, die hem een steen zal geven? En zoo hij hem 
om een visch zou bidden, die hem een slang zal geven? 
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Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede 
gaven te geven, hoe veel te meer zal uw Vader, die in 
de hemelen is , goede gaven geven dengenen, die ze van 
Hem bidden ?" Wel mogen wij ons diep schamen, dat wij 
dikwijls zoo weinig vertrouwen hebben op de goedheid en 
liefde van God! Hoeveel gelukkiger en gezegender zouden 
wij zijn, indien wij, in volle afhankelijkheid van God, al 
onze begeerten Hem bekend maakten, en geloovig de ver
hooring onzer gebeden verwachtten! Doch wij moeten tevens 
bedenken, dat God onze gebeden verhoort naar zijne en 
niet naar onze gedachten. Wij vragen dikwijls iets, wat 
niet goed voor ons is; doch de Heer is zoo goed om ons 
alleen datgene te geven, wat tot ons welzijn en tot zijne 
verheerlijking strekt. Paulus bad driemaal om van den 
doorn in het vleesch verlost te worden. De Heer deed het 
niet, omdat zulks niet goed voor Paulus zou geweest zijn. 
En toch verhoorde Hij zijn gebed; want Hij zeide: »Mijne 
genade zij u genoeg; mijne kracht wordt in zwakheid vol
bracht." En Paulus was volkomen tevreden. Voortaan 
droeg hij dien doorn in het vleesch met vreugde, omdat het 
zijne begeerte was, dat niet hij, maar God verheerlijkt werd. 
Al was het ook smartelijk voor het vleesch, nogtans ver
blijdde hij zich, omdat daardoor de kracht van Gods genade 
in zijne zwakheid openbaar werd. Mogen wij hem navolgen! 

In vs. 12 zegt de Heer: »Alle dingen dan, die gij wilt, 
dat u de menschen zouden doen, doet gij hun ook alzoo: 
want dat is de wet en de profeten." Dit is juist het tegen
overgestelde van met de menschen te handelen naar hunne 
•wegen. Het is alsof de Heer zegt: •> Gij kent den Vader, 
die in de hemelen is, en gij kent zijne genade tegenover 
zondige menschen, handelt altijd daarnaar. Doet nimmer 
naar hetgeen anderen u doen, maar naar hetgeen gij wenscht, 
dat anderen n doen zullen. Indien gij ook slechts een 
weinig van de liefde Gods in uw hart hebt, dan zult gij wen-
schert dat anderen u behandelen, zooals het aan kinderen 
Gods betaamt." Wat mij ook een ander moge aandoen, 
mijn plicht is het hem te doen, wat ik wil, dat hij mij 
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doet; en dat is te handelen, zooals het een kind van God 
betaamt. »Dat is de wet en de profeten." De Heer neemt 
hier den korten inhoud van de wet. Zoo te handelen, als 
de Heer zeide, moest de wensch zijn van iedere ziel, die 
God kent, al was zij ook onder de wet. Hoeveel te meer 
zijn dan wij, die door den Heiligen Geest geleid worden, 
en de kracht ontvangen hebben, God te verheerlijken, ge
roepen alzoo te handelen! 

8. 

Van vs. 12 — 23 spreekt de Heer over de geestkracht, 
die er noodig is om het koninkrijk der hemelen binnen 
te gaan, en over het middel om de bedriegers te onder
kennen. Het eerste vinden wij in vs. 13 en 14, het laatste 
in vs. 15—23. 

«Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, 
en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn 
er, die door dezelve ingaan: want de poort is eng, en 
de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen 
zijn er, die denzelven vinden." Gewichtige woorden voor 
allen — zoowel voor ongeloovigen als voor geloovigen! Er 
zijn slechts twee wegen — de breede en de smalle weg, de 
weg naar het verderf en de weg ten leven. Ieder mensch 
wandelt dus op een van deze wegen; hij is óf op weg 
naar het eeuwig verderf, óf op weg naar het eeuwige 
leven. Een derde weg is er niet. Evenmin als men twee heeren 
kan dienen, kan men half op den breeden en half op den 
smallen weg wandelen. Hoe groot het onderscheid tusschen 
de wandelaars op één van deze twee wegen ook zijn moge, 
in dit opzicht stemmen zij met elkander overeen, dat zij 
op denzelfden weg wandelen. Op den breeden weg mo
gen vele rechtvaardige, brave, achtbare menschen wande
len, die zeer veel verschillen van de dronkaards, hoe
reerders en dieven — in dit ééne opzicht komen zij met 
elkander overeen, dat zij namelijk op denzelfden weg wan
delen, en dus allen te zamen in het eeuwig verderf aan
landen. En al moge er ook een groot verschil zijn onder 
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da christenen, al moge de een zwak en de ander sterk, 
de een vergevorderd en de ander nog een kind in het 
geloof zijn, hierin komen zij met elkander overeen, 
dat zij allen één weg bewandelen en naar één vader
land reizen. De mensch wil zoo gaarne nog een derden 
weg hebben. Den breeden weg geheel verlaten, om alleen 
op den smallen te wandelen, dat wil men niet; en toch 
wil men ook niet geheel zonder godsdienst zijn; men wil 
daarom de wereld en de godsdienst vereenigen, en denkt, 
dat als men tot op zekere hoogte godsdienstig is, men vol
strekt niet tot de wandelaars op den breeden weg kan ge
rekend worden. Doch dit is niets dan zelfbedrog en mislei
ding. De Heer zegt uitdrukkelijk, dat er slechts twee wegen 
zijn, en dat men dan eerst het koninkrijk der hemelen 
kan binnengaan, wanneer men door de enge poort is in
gegaan, en op den smallen weg wandelt. Wij kunnen dit 
de wereld niet genoeg voorstellen, vooral in onze dagen, 
waarin zooveel schijngodsdienst bestaat. Door de ontrouw 
der geloovigen en door hunne vereeniging met de onge-
loovigen, is het christendom de godsdienst der massa, de 
godsdienst der wereld geworden. Daarom kan men de lijn 
niet scherp genoeg trekken. Men doet niets anders dan 
onsterfelijke zielen voor de eeuwigheid bedriegen, als men 
hen in den waan brengt of laat, dat hunne godsdienstig
heid en hunne godsdienstige vormen en plechtigheden hen 
voor God onderscheiden van de hoereerders en de tolle--
naars, of zelfs van de heidenen. Het is waar, er is een 
onderscheid tusschen hen en de heidenen, maar dit on
derscheid bestaat geenszins daarin, dat zij een anderen weg 
bewandelen dan deze; maar hierin, dat hunne verantwoor
delijkheid grooter is dan die der heidenen, en hun daar
om een zwaarder oordeel te wachten staat, omdat degenen, 
die het geweten, maar niet gedaan hebben, met dubbele 
slagen zullen geslagen worden. Daarom gij, die nog niet 
bekeerd zijt, en deze regelen leest, ach! bedriegt u toch 
niet door den schijn der godzaligheid. Gij wandelt nog 
op den breeden weg des verderfs, en indien gij niet tot 
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Jezus de toevlucht neemt, dan zijt gij voor eeuwig ver
loren. Gaat daarom tot Hem, nu het voor u nog de dag 
der genade is. Komt uit den schijn tot de werkelijkheid, en 
geeft u als een arm, verloren zondaar over aan Hem, 
die in de wereld kwam om ook u zalig te maken! 

Maar ook voor ons, geloovigen, zijn de woorden des 
Heeren van gewicht. De weg is nauw, die tot het leven 
leidt. Dit is en blijft waar van het begin tot het einde. 
Helaas! er zijn vele christenen, die zooveel mogelijk nog 
van de wereld willen genieten, die zoo gaarne, wat zij 
noemen geoorloofde vermaken, willen bijwonen, of beha
gen scheppen in wereldsche gezelschappen. Niets is meer 
in strijd met den Geest Gods en met den wil des Heeren. 
God wil, dat de zijnen geheel en in alle dingen van de 
wereld en van hetgeen tot de wereld behoort, zullen ge
scheiden zijn. En deze afscheiding van de wereld en hare 
beginselen gaat veel verder, dan men gewoonlijk denkt. 
Johannes zegt, dat al wat in de wereld is •— de begeer
lijkheid des vleesches en de begeerlijkheid der oogen en de 
grootschheid des levens — niet uit den Vader is, maar 
uit de wereld. Wij behoeven ons dus slechts af te vra
gen, of hetgeen wij doen willen uit God is, om te we
ten of het ons geoorloofd is of niet. Moeten wij zeggen, 
dat het niet uit God is, dan weten wij, dat het uit de 
wereld is. Dit is de ware toetsteen voor ons gedrag. >>Hebt 
de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is , zoo 
iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet 
in hem." (1 Joh. 2: 15 -17 . ) 

In de tweede plaats wordt ons het middel aangegeven 
om de bedriegers te onderkennen. »Wacht u van de val-
sche profeten, dewelke in schaapskleederen tot u komen, 
maar van binnen zijn zij grijpende wolven." (vs. 15.) Wij 
leven in een tijd, waarin deze woorden van buitengewoon 
gewicht zijn. Het zijn de laatste dagen; en het is volgens 
Gods Woord het kenmerk der laatste dagen, dat er vele 
valsche profeten en leeraars zullen opstaan. Hoe meer wij 
het einde naderen, des te meer zullen zich de ketterijen 
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vermenigvuldigen. En waarlijk, er is niet veel licht noo-
digji om te zien, dat in onze dagen de christelijke kerk 
vol is van valsche profeten in allerlei vorm en gedaante. 
»Wacht u van dezulken," zegt Jezus. »Maar hoe zullen 
wij ze kennen?" is de natuurlijke vraag. «Aan hunne vruch
ten zult gij hen kennen," is het antwoord van den Heer. 
«Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van 
distelen? Alzoo een ieder goede boom brengt voort goede 
vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruch
ten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbren
gen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. 
Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 
uitgehouwen en in het vuur geworpen." Maar — zal men 
zeggen — degenen, die de Heer bedoelt, hebben meestal een 
zeer nauwgezetten wandel, en munten dikwijls uit door 
vroomheid, zachtmoedigheid en liefde. Dit is zeer zeker 
waar; maar juist omdat de Heer spreekt over valsche 
profeten, bedoelt hij met goede vruchten niet in de eerste 
plaats een zedelijken wandel en een zachtmoedigen om
gang ; Hij bedoelt veelmeer de leerstellingen, die zij ver
kondigen. Daarop moeten wij letten; dat is het kenmerk, 
waaraan wij valsche profeten kunnen onderscheiden. Is 
iemands leer in strijd met de geopenbaarde waarheid, dan 
moeten wij ons voor hem wachten, al is zijn wandel ook 
nog zoo onberispelijk. »Niet een iegelijk, die tot mij zegt: 
Heere, Heere! zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, 
maar die daar doet den wil mijns Vaders, die in de he
melen is." En tot den wil des Vaders behoort in de eerste 
plaats het zuiver verkondigen van hetgeen Hij ons in zijn 
Woord heeft geopenbaard. Falen wij hierin, dan heeft al 
het andere geen waarde. Bedenken wij wel, dat de Heer 
zegt, dat de valsche profeten in schaapskleederen tot ons 
zullen komen, en dat de apostel zegt, dat zelfs de duivel' 
zich verandert in een engel des lichts. Daarom moeten 
wij niet op den menigwerf schoonen schijn letten, maar 
op hetgeen onder die schoone gedaante verborgen is. Zelfs 
profeteeren en wonderen doen is geen bewijs, dat iemand 
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uit God is. Velen toch zullen zich in den dag des Heeren 
beroepen op de wonderen, die zij verricht hebben; en de 
Heer zal hun antwoorden: »Ik heb u nooit gekend; gaat 
weg van mij, gij, die de ongerechtigheid werkt." (vs. 22, 
23.) Laten wij daarom wel op onze hoede zijn, opdat wij 
niet door den schoonen, maar bedriegelijken schijn misleid 
worden! 

9. 

Ten slotte nog enkele woorden over de gehoorzaamheid 
aan de woorden des Heeren, als de ware wijsheid voor de
genen, die ze hooren. Een iegelijk, die de woorden van 
Jezus hoort en dezelve doet, dat wil zeggen, die niet alleen 
aangetrokken wordt door de liefelijkheid des evangelies 
en deszelfs gaven en voorrechten, maar wiens geheele wezen 
doortrokken is van ' s Heeren woorden, en die ze daarom 
doet, is gelijk aan iemand, die zijn huis op een steenrots 
gebouwd heeft. Hij staat op een hechten grondslag; niets 
kan hem doen wankelen. Welke stormen er ook mogen 
woeden, welke beproevingen ook over hem mogen komen, 
zijn huis staat vast; ja, al de moeielijkheden die hem tref
fen, geven een gedurig bewijs van den onwrikbaren grond, 
waarop hij staat. Wie daarentegen de woorden des Heeren 
hoort en dezelve niet doet, is gelijk aan iemand, die zijn 
huis op het zand gebouwd heeft. Zulk een huis waggelt 
bij den eersten storm, en is niet bestand tegen de slagre
gens en de winden. Als beproevingen en verleidingen komen, 
dan is zulk een mensch gemakkelijk te overwinnen. Er is 
in hem geen kracht, omdat hij niet op den rotssteen ge
bouwd heeft. En zijn val is groot, j a , grooter dan van 
hen, die nooit voorgaven op Christus te vertrouwen. Aan 
wien zijt gij gelijk, waarde lezer? Staat gij op den rots
steen, of is uw huis op een zandgrond gebouwd? Christus 
is de rots, waarop wij bouwen moeten. Met Hem staan wij 
onwrikbaar pal te midden van de stormen des levens; geen 
macht der wereld of des Satans kan ons rukken uit zijne 
hand of ons van onze vastigheid berooven. Laten wij ons 
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daarom aan Hem vastklemmen ; maar ook aan Hem alleen. 
Niemand anders kan ons baten; en Hij is algenoegzaam. 
Geeft U met uw gansche hart aan Hem over, dan zijt gij 
geborgen voor tijd en eeuwigheid; uw hart heeft dan vol
komen rust, en gij kunt al uwe zorgen en behoeften aan 
Hem, den trouwen Herder zijner schapen, bekend maken. 

De ongebaande weg". 
Gijlieden zijt door den weg niet gegaan, gis

teren en eergisteren. (Joz. 3 : 4.) 
Waar ik heenga, kunt gij mij nu niet volgen. 

(Joh. 13: 36.) 

Toen de kinderen Israëls op het punt stonden het be
loofde land binnen te gaan, stroomden de wateren van de 
Jordaan tusschen hen en het land hunner hoop. Deze wate
ren waren een type van den dood, welke tusschen de 
woestijn en Kanaan ligt, terwijl de Roode zee den dood 
voorstelt, welke Egypte van de woestijn scheidt. De Israë
lieten gingen door de Roode zee in de woestijn. Zij gin
gen door de Jordaan in het beloofde land. In Egypte, in 
de woestijn en in het land Kanaan zien wij drie verschil
lende toestanden van het volk Gods. In werkelijkheid be
vinden wij ons in Egypte, wat onze ervaringen aangaat 
in de woestijn, door het geloof echter zijn wij in den geest 
en in beginsel in het land Kanaan. Wij wandelen door 
deze wereld, welke voor de nieuwe natuur werkelijk een 
woestijn is; ons vaderland echter is daarboven, waar Jezus, 
©ns Hoofd, en de Voleinder des geloofs is. 

Israël moest door de Jordaan gaan, eer het zijn beloofd 
erfdeel in bezit kon nemen. Nooit was er wel grooter hin
dernis in den weg gekomen, dan op het oogenblik, dat 
de levende God op het punt stond, ten gunste van zijn 
volk te handelen, want »de Jordaan was vol al de dagen 
des oogstes aan al hare oevers." (Joz. 3 : 15.) De dood 
was nooit dreigender, nooit verschrikkelijker geweest, en 
had nooit zulk een vreeselijke gedaante aangenomen dan 
op het oogenblik, dat de Vorst des levens zijne macht 
vernietigde en ons een weg baande, waarop wij naar ons 
hemelscn vaderland rustig kunnen voortwandelen. De diepe 
bedding der Jordaan was een ongebaande weg voOr Israël; 
zij moesten daarom wachten, totdat de door de priesters 
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gedragen ark des verbonds vóór hen heenging, om hun een 
weg te banen. »En het geschiedde, dat de ambtlieden, op 
het einde van drie dagen, door het midden des legers gin
gen , en zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de 
ark des verbonds des Heeren, uws Gods, ziet, en de 
levietische priesters dezelve dragende, verreist gijlieden ook 
van uwe plaats, en volgt haar na. Dat er nogtans ruimte 
zij tusschen ulieden en tusschen dezelve, bij de tweeduizend 
ellen in de maat, en nadert tot dezelve niet; opdat gij\dien 
weg wetet, dien gij gaan zult, want gijlieden zijt door den 
weg niet gegaan gisteren en eergisteren. En Jozua zeide 
tot de kinderen Israëls: Nadert herwaarts, en hoort de 
woorden des Heeren, uws Gods. Verder zeide Jozua: Hier
aan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het mid
den van u is, en dat Hij ganschelijk voor uw aangezicht 
uitdrijven zal de Kanaanieten, enz. Ziet, de ark des verbonds 
van den Heer der gansene aarde, gaat door voor ulieder 
aangezicht in de Jordaan. (Joz. 3 : 2 , 3 , 4 , 9, 10, 11.) 

Hier hebben wij alzoo een heerlijk voorbeeld van den 
Heer Jezus Christus in zijne overwinning over de macht 
des doods. Hij ging den dood in zijne verschrikkelijkste 
gedaante te gemoet. ü e Jordaan had een dreigende gedaan
te aangenomen, toen de ark des verbonds zijne bruischende 
stroomen bedwong, en een weg baande voor de verlosten 
des Heeren, «Maar de priesters, die de ark des verbonds 
droegen, stonden steevast op het drooge, in het mid
den der Jordaan; en gansch Israël ging over op het drooge, 
totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trek
ken." (Joz. 3 : 17.) Het was een volkomen overwinning 
van het leven over den dood. Het was de macht van den 
levenden God, die zelfs den dood in een pad des levens 
veranderde. Den voeten der verlosten werd het niet ver
oorloofd , de duistere wateren des doods aan te raken. Deze 
wateren zagen er in de verte dreigend uit; voor bet natuur
lijke oog waren zij inderdaad verschrikkelijk, maar op het 
oogenblik, dat het volk naderde, was er, in plaats van een 
schrikverwekkenden stroom, niets dan een droog voetpad te 
vinden. God, de levende God, was daar in genade en 
waarheid tegenwoordig, en openbaarde dit in de priesters 
en in de ark des verbonds. Dit verandert het karakter 
van elke zaak. Als God tegenwoordig is, verliest de dood 
zijne macht. De zonde bracht den dood in de wereld. De 
zonde is de prikkel des doods; maar de genade is versche
nen en heeft alles veranderd, zoodat de geloovige zeggen 
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kan! » 0 , Heer! door deze dingen leven de menschen, eh 
in al deze dingen is Let leven mijns geestes." Dit is de 
zedelijke triomf dier genade, welke door de gerechtigheid 
heerscht tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onzen 
Heer. In Christus en door Hem heeft de genade zóó ge
werkt, dat de dood in een dienstknecht van den geloovige 
is veranderd. In plaats van een vreeselijke vijand te zijn, 
is hij een gedeelte van ons eigendom; (zie 1 Kor. 3 : 21.) 
in plaats van een onoverkomelijke hinderpaal te zijn, is hij 
een levenspad geworden. 

In Joh. 13 hebben wij een tegenbeeld van hetgeen wij 
in Jozua gezien hebben. Daar leert onze geliefde Heer 
zijnen discipelen, dat Hij voor hen door de Jordaan des 
doods moest gaan, dat er een ruimte tusschen Hem en 
hen zijn moest, en dat zij Hem niet vergezellen kon
den, terwijl zijn voet het verschrikkelijke pad betrad. 
»Kinderkens! nog een kleinen tijd ben ik bij u ; gij zult 
mij zoeken, en gelijk ik den Joden gezegd heb: Waar ik 
heenga, kunt gij niet komen; alzoo zeg ik ulieden nu ook." 
(vs. 33.) Dezen weg te gaan was voor de discipelen even
zoo onmogelijk, als voor de Joden. Jezus moest hem geheel 
alleen betreden. Wie had Hem kunnen vergezellen? Wie 
kon de macht der duisternis, de list des Satans, de woede 
der hel en bovenal den toorn Gods het hoofd bieden? Wie 
anders dan Hij alleen, de Godmensch. 

Petrus verstond dit niet. Hij dacht den dood te gemoet 
te kunnen gaan. Arme PetrusI Hij dacht er niet aan, dat 
het ruischen van de Jordaan hem zoozeer verschrikken 
zon, dat hij met eeden en vervloekingen zijnen Heer 
en Meester verloochenen zou. »Heer 1" vraagde hij, »waar 
gaat gij heen?" Jezus antwoordde hem: » Waar ik heenga, 
kunt gij mij nu niet volgen; maar gij zult mij namaals 
volgen." (vs. 36.) Met andere woorden zegt de genadige 
Heer tot zijnen armen discipel, dat Hij hem moest voor
gaan, om hem door de duistere wateren des doods een weg 
te banen, waarop Petrus met alle verlosten de heerlijk
heid kon binnengaan. Welk een genade! Hij ging alleen 
in de duistere, schrikverwekkende eenzaamheid. Weerloos 
ging Hij dien verschrikkelijken dood te gemoet. Daar was 
niets, wat de bruischende stroomen der Jordaan bedwong. 
Slechts een akelige, Ieege ruimte, die door geen enkelen 
lichtstraal vervrolijkt werd. Daar was de boosheid van den 
Satan, den vijand der menschen, zoowel als de laffe vlucht 
van zijne beste vrienden; en nadat eindelijk de mensch 
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en Satan alles gedaan hadden, wat zij slechts konden 
doen, opende zieh voor den Vorst des levens het verschrik
kelijkste oogenblik, waar Hij den rechtvaardigen toorn Gods 
om onzer zonden wil moest torschen. 

Dit was het antwoord op de vraag van Petrus: »Waar 
gaat gij heen ?" Wie had het ooit kunnen verstaan ? Nie
mand; en in plaats van elke verdere verklaring, zegt de 
Heer eenvoudig: »Gij kunt mij nu niet volgen, maar gij 
Zult mij namaals volgen." Als de weg geopend zou zijn, 
dan zou Petrus volgen; want dan eerst kon hij het. Welk 
een goedertieren Heer en Meester! Hij wilde de verschrik
kingen des doods te gemoet gaan, opdat wij de vreugde 
der eeuwige zaligheid genieten zouden. 

Doch Petrus begrijpt nog altijd de onderwijzing van den 
Heer niet. »Heer!" zeide hij, «waarom kan ik u nu niet 
volgen, ik zal mijn leven voor u zetten." Jezus antwoordde 
hem: »Zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, voorwaar 
zeg ik u: de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal 
verloochend zult hebben." (vs. 38.) De arme Petrus ken
de noch zichzelven, noch den weg, dien hij in zelfver
trouwen wilde betreden. Maar Jezus kende beiden; Hij ging 
met vaste schreden den weg alleen; en dan leidde Hij 
zijnen armen dienstknecht op hetzelfde pad naar de heer
lijkheid. En met hoeveel goedheid zoekt Hij bij Petrus en 
bij de andere discipelen iedere gedachte te verwijderen, 
die hen moedeloos en treurig kon maken! »Uw hart" — 
zegt Hij — «worde niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, 
gelooft t)ok in mij. In het huis mijns Vaders zijn vele 
woningen; anderszins zou ik het u gezegd hebben; ik ga 
heen om u plaats te bereiden. En zoo wanneer ik heen zal 
gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zoo kom ik 
weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, 
waar ik ben." (h. 14 : 1 — 8.) 


