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De geloovige ziel in de tegenwoor
digheid van Jezus. 

«Toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo 
hoorde, aangaande den naam des Heeren, kwam zij om hem 
met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met 
een zeer zwaar heir, met kemelen, dragende specerijen, en 
zeer veel gouds, en kostelijk gesteente; en zij kwam tot Salomo, 
en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo ver
klaarde haar al hare woorden; geen ding was er verborgen 
voor den koning, dat hij haar niet verklaarde. Als nu de 
koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo, en het 
huis hetwelk hij gebouwd had, en de spijze zijner tafel, en het 
zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hunne 
kleeding, en zijne schenkers, en zijnen opgang, waardoor hij 
henen opging in het huis des Heeren, zoo was in haar geen 
geest meer. En zij zeide tot den koning: het woord is waar
heid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb van uwe zaken 
en van uwe wijsheid. En ik heb die woorden niet geloofd, 
totdat ik gekomen ben, en mijne oogen het gezien bebben; 
en ziet, de helft is mij niet aangezegd; gij hebt met wijsheid 
en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb. Welge-
lukzalig zijn uwe mannen, welgelukzalig deze uwe knechten, 
die gedurig voor uw aangezicht staan, die uwe wijsheid hooren! 
Geloofd zij de Heer, uw God, die behagen in u heeft gehad, 
om u op den troon van Israël te zetten! Omdat de Heer Israël 
in eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, 
om recht en gerechtigheid te doen. — En zij gaf den koning 
honderd en twintig talenten gouds, en zeer veel specerijen, 
en kostelijk gesteente; als deze specerij, die de koningin van 
Scheba den koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte 
gekomen. En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba 
al haar behagen, wat zij begeerde; behalve, dat hij haar gaf 
naar het vermogen van den koning Salomo. En zij keerde, 
en toog in haar land, zij en hare knechten." (1 Kon. 10.) 

Welk een schoone en heerlijke geschiedenis! Niet alleen 
omdat zij een treffend juist type is van hetgeen in de 
duizendjarige regeering van Christus hier op aarde zal 
plaats vinden, maar ook omdat zij ons voorstelt, hoe de 
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geloovige ziel in de tegenwoordigheid van Jezus van 
haarzelve geheel ontdaan wordt, om zich geheel in Jezus 
te verlustigen. Gelijk de koningin van Scheba kwam om 
de heerlijkheid van Salomo te zien, zoo zullen eenmaal 
de koningen der aarde naar Jeruzalem optrekken om de 
heerlijkheid van den grooten Koning, den Heer des hemels 
en der aarde, te aanschouwen. En gelijk de koningin 
van Scheba geschenken neerlegde aan Salomo's voeten, 
en Salomo's wijsheid en heerlijkheid prees, zoo zullen 
eenmaal de koningen der aarde hunne eer en heerlijkheid 
brengen aan de voeten van Jezus, en in aanbidding 
neervallen voor Hem, die meer is dan Salomo. Doch 
hoe belangrijk, de nadere beschouwing hiervan ook zijn 
moge, wij willen daarbij nu niet stilstaan, maar ons 
bepalen tot het maken van eenige praktische opmerkin
gen naar aanleiding van deze schoone geschiedenis, opdat 
wij leeren ons in Hem te verlustigen, van Wien de 
Psalmist reeds zong: „Gij zijt schooner dan de menschen-
kinderen." 

De koningin van Scheba hoorde het gerucht van Salomo, 
en zij kwam om hem met raadselen te verzoeken. Zij 
was dus een wijze en verstandige vrouw. Want om 
moeielijke vragen te doen en ingewikkelde vraagstukken 
ter oplossing voor te leggen, is wijsheid en verstand 
noodig. Zij geloofde niet het gerucht van Salomo's wijs
heid; en daarom zal zij wel gedacht hebben in triumf 
huiswaarts te zullen keeren, zonder dat hare raadselen 
opgelost werden. Zij dacht niet aan de mogelijkheid van 
de beantwoording harer vragen. En ziet, wat gebeurt 
er? „Salomo verklaarde haar alle hare woorden; geen 
ding was er verborgen voor den koning, dat hij haar 
niet verklaarde." Welk een verrassing! Geen harer vragen 
bleef onbeantwoord. Niets was voor den koning te won
derlijk. Hoe klein moest zij zich gevoelen in zijne tegen
woordigheid! Wijs en verstandig was zij; en zij had er 
zich genoeg op doen voorstaan; maar wat was hare 
wijsheid bij de wijsheid van Salomo? Ach, niets meer 
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dan een druppel aan een emmer. Gaat het ook ons zoo 
niet in de tegenwoordigheid van Jezus? Wat zijn we 
dikwijls wijs in onze eigen oogen! Hoeveel deuken we 
soms van onszelven! Hoe menigwerf verheffen we ons 
boven anderen! Welk een schat van moeielijke vragen 
staan ons soms voor den geest! Maar als we dan tot 
Jezus komen, als we dan in zijne tegenwoordigheid 
verschijnen, hoe verdwijnen we dan, als 't ware, in het 
niet; hoe klein zijn we dan, hoe nietig, hoe dom. Meten 
we ons met anderen, j a , dan kunnen we nog wel meenen, 
dat wij beter en verstandiger en geestelijker zijn dan zij, 
maar als we ons bij Jezus vergelijken, ach, dan zinken 
we geheel weg,- dan is het niet der moeite waard nog 
aan iets van ons te denken. Toen Petrus Jezus' heer
lijkheid zag, riep hij uit: „Heer, ga uit van mij, want 
ik ben een zondig mensch." Toen Job God had gezien, 
en zijne majesteit zich voor hem ontvouwd had, zeide hij: 
„Nu ziet U mijn oog; daarom verfoei ik mij, en ik heb 
berouw in stof en asch." In de tegenwoordigheid des 
Heeren kan geen hoogmoed, geen zelfverheffing bestaan. 
Wie in zijne nabijheid wandelt, is nederig en zachtmoedig. 
En hoe heerlijk: Jezus beantwoordt alle vragen, en lost 
alle raadselen op. Is het niet altijd hier beneden, dan toch 
eenmaal daarboven. En niet alleen dit, maar zijne liefde 
is zóó groot, dat wij ons in zijne tegenwoordigheid geheel 
op ons gemak gevoelen. De koningin van Scheba, die 
gekomen was om Salomo met raadselen te verzoeken, 
en die dus bevrediging zocht voor haar verstand, gevoelde 
zich zóó tot Salomo aangetrokken, was zóó op haar 
gemak in zijne nabijheid, dat „zij sprak tot hem al wat 
in haar hart was." J a , bij Jezus kunnen wij ons uitspreken. 
Hij-zelf moedigt ons daartoe aan, noodigt ons daartoe 
uit. Wat we aan niemand kunnen zeggen, kunnen we 
Hem gerust meedeelen. .Hoe heerlijk! Door liefde wint 
Hij ons vertrouwen; en Hem kennende, openen we voor 
Hem ons gansche hart, en deelen Hem onze geheimste 

gedachten mede. 
1* 
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Evenwel om dit te kunnen, moeten wij tot Hem komen. 
De koningin van Scheba verliet haar land en den kring, 
waarin zij zich bewoog, en kwam naar Jeruzalem, naar 
de stad des grooten konings. Nooit zou zij Salomo's 
wijsheid en heerlijkheid gezien hebben, indien zij in haar 
land gebleven was. Om van hem te genieten, moest zij 
tot hem komen. Zoo ook wij. Om Christus te leeren 
kennen, om zijne heerlijkheid te aanschouwen en ons in 
dezelve te verlustigen, moeten wij den kring, waarin wij 
ons bewegen, den kring der wereld, den kring onzer 
gedachten en plannen verlaten, en tot Hem komen. 
Blijven wij in onze sfeer, dan zijn wij verre verwijderd 
van Hem. Maar verlaten wij die sfeer, en komen wij in 
zijne tegenwoordigheid, dan zullen wij door de stralen 
zijner heerlijkheid beschenen, en door de wijsheid zijns 
harten onderwezen worden. 

Doch de koningin van Scheba was niet alleen wijs; 
zij was ook rijk. Wij lezen: „en zij kwam te Jeruzalem 
met een zeer zwaar heir, met kemelen, dragende specerijen, 
en zeer veel gouds, en kostelijk gesteente." Met groote 
pracht trok zij naar Jeruzalem op. Zeker zal zij gedacht 
hebben aan den indruk, dien zij daar maken zou. Maar, 
o, hoe heeft zij zich bedrogen! Jeruzalem was vol goud 
en zilver en edelsteenen. Zulk een rijkdom en pracht 
was nergens te zien, en was nog nooit te zien geweest. 
Daarbij verdween zij geheel in 't niet. Haar glans ver
bleekte bij den glans van Salomo's heerlijkheid. "Wat 
was haar stoet bij den stoet van Israëls grooten koning, 
wat haar schat bij de schatten van Salomo! Toen zij 
dan ook zijne wijsheid gehoord, en zijn rijkdom en heer
lijkheid gezien had, was er geen geest meer in haar. 
Zij wist niet meer wat te zeggen. Zij was stom van ver
bazing en bewondering, 't Kostte haar geen moeite hare 
wijsheid voor niets te rekenen. Zij had opgehouden voldaan 
te zijn over haarzelve en over hetgeen zij bezat. Voor
zeker, wij behoeven er niet aan te twijfelen, dat zij, eer 
zij te Jeruzalem kwam, voldaan was over haar koninkrijk, 
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haar paleis, haar troon en hare dienstknechten, maar nu 
zij die van Salomo gezien had, was al wat zij had zonder 
waarde in hare oogen. Hoe geheel anders beschouwde 
zij nu hetgeen zij bezat. En waarom? Was het omdat 
deze dingen veranderd waren? O neen! alles was hetzelfde 
gebleven, maar zij was veranderd. Hare oogen hadden 
den koning gezien in zijne schoonheid, en zij begeerde 
niets meer. Voor de stralen der zon verbleeken maan 
en sterren. 

„Om de uitnemendheid van Christus Jezus, mijnen 
Heer, acht ik alle dingen schade en drek," zegt Paulus. 
En zoo is het. Wat is rijkdom, eer en aanzien bij de 
heerlijkheid van Christus! Verliest niet alles zijn waarde 
in zijne tegenwoordigheid? Is er iets schooner of heer
lijker dan Hij ? O neen! als wij Hem aanschouwen, als 
wij zijne schoonheid zien, dan wendt ons oog zich ge
willig af van al de dingen dezer aarde. Ach, hoe treurig, 
dat de aardsche dingen nog zooveel waarde hebben voor 
velen. Waar de koningin van Scheba geen geest meer 
had, toen zij den grootsten en heerlijksten mensch onder 
de zon zag, hoe moest niet ons hart geheel vervuld zijn 
met de aanschouwing van Hem, die boven de zon woont. 
O, mochten wij Hem meer leeren kennen! Mochten wij 
toch in zijne nabijheid leven! Hoe dikwerf klaagt de 
Christen over koudheid en traagheid en onverschilligheid. 
Zij zouden verdwijnen, indien hij in de tegenwoordigheid 
van Jezus verscheen. Jezus verwarmt en vuurt aan. Hoe 
menigmaal klaagt men over wereldsgezindheid. O , de 
wereld verliest haar waarde en heerlijkheid, als men Jezus' 
heerlijkheid aanschouwt. J a , als Hij het eenige voorwerp 
voor ons hart is , als wij in zijne tegenwoordigheid ver-
keeren en ons in zijne schoonheid door het geloof verlus
tigen, dan zullen wij met den Psalmist uitroepen: „Eén 
ding heb ik van den Heer begeerd, d a t z a l ik z o e k e n : 
dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis 
des Heeren, om d e l i e f e l i j k h e i d d e s H e e r e n t e 
a a n s c h o u w e n . " 
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Letten wij op vs. 4 en 5. „Als nu de koningin van 
Scheba zag al de wijsheid van Salomo, en het huis, dat 
hij gebouwd had, en de spijze zijner tafel, en het zitten 
zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hunne 
kleedingen, en zijne schenkers, en zijnen opgang, waar
door hij henen opging in het huis des Heeren, zoo was 
in haar geen geest meer." Ziedaar de zevenvoudige 
heerlijkheid, welke Salomo's troon omgaf. De glans van 
iedere straal ligt in dat woordje zijn. Neem dat weg, 
en wat blijft er over ? Niets dan huizen, tafels, knechten 
en dienaren. Neem Salomo weg, en de zon is van het 
landschap verdwenen. Alles had zijn waarde, omdat het 
met hem in betrekking stond. Wat is de heerlijkheid 
zonder Jezus? Wat voor bekoorlijks zou de hemel hebben, 
als Jezus er niet was? Het oog mocht dan aangenaam 
aangedaan worden, doch het hart zou onbevredigd en 
ledig zijn. Maar is Jezus er, dan heeft ook alles — hoe 
gering het op zichzelf ook zij —- zijn waarde, omdat het 
met Hem in verband staat. De bruid zoekt den Bruide
gom , en kan alleen in zijn bezit bevrediging vinden ; 
maar al wat de Bruidegom heeft, is haar dierbaar, om
dat het van Hem is. Daarom geen heerlijkheid zonder 
Jezus, maar ook geen Jezus zonder heerlijkheid. 

Hoe heerlijk was het gevolg van de volle kennis van 
Salomo en zijne heerlijkheid. Het hoofdstuk begint met 
de woorden: „en toen de koningin van Scheba gehoord 
had," kwam zij; en nu lezen wij: en „toen de koningin 
van Scheba gezien had," was „er geen geest meer in haar." 
Welk een verschil! Toen zij van Salomo's wijsheid en 
rijkdom gehoord had, kon zij het niet gelooven; doch 
nu hare oogen het hadden aanschouwd, was zij zóó 
verbaasd, dat er geen geest meer in haar was, en zóó 
verrukt, dat zij uitriep: „de helft is mij niet aangezegd!" 
Ziedaar het onderscheid tusschen hooren en zien. Men 
kan veel van Jezus gehoord hebben, en vast overtuigd 
zijn, dat Hij heerlijk en schoon is; men kan menigmaal 
gelezen hebben, dat Hij schooner is dan de menschen-
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kinderen, en daaraan volstrekt niet twijfelen; en toch is 
het mogelijk, dat men weinig van zijne heerlijkheid en 
schoonheid begrijpt, omdat men ze niet waarlijk heeft 
aanschouwd. Vele geloovigen hooren en lezen van de 
heerlijke daden van Jezus, van zijne oneindige liefde, 
en onuitsprekelijke genade; en toch verlustigen zij zich 
niet in Hem; toch zijn zij koud en onverschillig; toch 
hebben zij weinig behoefte aan zijne gemeenschap; toch 
kunnen zij de wereld en hare dingen verkiezen boven 
Hem. En de reden daarvan is , dat zij Hem niet zien. 
Zij staan van verre. Zij komen niet in zijne nabijheid. 
Zij hooren wel spreken van zijne heerlijkheid, maar zien 
die niet. Zij kunnen, zich zelfs niet verklaren, hoe anderen 
met zooveel verrukking over Jezus kunnen spreken. Doch 
zoodra komen zij niet in zijne nabijheid, en aanschou
wen zij zijne heerlijkheid, of zij roepen uit: „ J a , waarlijk 
Hij is schoon; zooveel heerlijkheid had ik niet gedacht 
te vinden; Hij overtreft al mijne voorstellingen; het is 
meer, oneindig meer dan mij gezegd is geworden." O , 
dat is een heerlijke ervaring! Johannes zegt: „Wij hebben 
het Woord des levens gezien met onze oogen en ge
tast met onze handen." Dat kunnen wij dan ook zeggen. 
Door het geloof is het, alsof men Jezus ziet en tast; 
zóó nabij komt Hi j ; zóó heerlijk is zijne tegenwoordigheid. 

„De helft is mij niet aangezegd!" riep de koningin 
van Scheba uit, toen zij Salomo's heerlijkheid gezien had. 
„De helft is mij niet aangezegd!" roepen wij iederen 
dag uit, als wij Jezus aanschouwen in zijne onovertrefbare 
schoonheid en heerlijkheid. Als wij Hem gadeslaan in 
zijne wegen hier op aarde; als wij zijne daden van liefde 
en goedheid voor onze oogen ontvouwd zien; als wij de 
woorden des levens vernemen , die uit zijnen mond vloei
den , en bovenal, als wij zijne vernedering tot in den dood 

gdes kruises, zijn plaatsvervangend lijden en sterven, en 
de daarop gevolgde heerlijkheid aan 's Vaders rechter
hand, die zich weldra in vollen glans aan onze oogen 
vertoonen zal, aanschouwen, dan staan ook wij vol 
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bewondering stil, en roepen uit: „de helft was mij niet 
aangezegd!" En is dat hier beneden reeds onze zalige 
ondervinding, wat zal het dan eenmaal in den hemel 
niet zijn, wanneer wij Hem zullen zien van aangezicht 
tot aangezicht, wanneer alle nevelen verdreven, alle 
raadselen opgelost, alle vragen beantwoord, alle hinder
palen weggenomen zullen zijn! J a , dan staamlen wij, bij 
't zien van zooveel zegen: O Heer! de helft was ons niet 
aangezegd! 

Doch gaan wij verder. Toen de koningin van Scheba 
Salomo's wijsheid gehoord en zijn rijkdom gezien had, 
opende zij haar mond om hem te prijzen. Zij was gekom.en 
om hem met raadselen te verzoeken; doch van die 
raadselen hooren wij er geen. Zoodra zij evenwel in de 
aanschouwing en bewondering van Salomo haarzelve 
vergat, vernemen wij hoe haar mond overvloeide van 
zijnen lof. Ziedaar de ware bron der aanbidding! Is ons 
hart , door de aanschouwing van Jezus, van eigen wijsheid 
en eer bevrijd, dan kan God ons door zijnen Geest 
gebruiken, om den lof van zijnen geliefden Zoon te ver
kondigen. Aanbidding, lof en dank vloeien dan vanzelf 
over onze lippen, en onze daden verheerlijken Hem. 
Daartoe behoeven wij ons niet in te spannen; dat is geen 
last, die ons op de schouderen drukt, geen wet die wij 
moeten vervullen; o neen! dat is bet noodzakelijk gevolg 
van onze verlustiging in de heerlijkheid van Christus. 
Zijn lof te vertellen, is ons een behoefte, een voorrecht, 
een vreugde. Niets lust ons meer dan zijne liefde te 
prijzen, zijne heerlijkheid te bezingen. 

En wat is de inhoud van haar lied? Zij begint met 
de waarheid te erkennen van het gerucht, dat zij 
gehoord had, en daarna wijdt zij uit over hetgeen zij 
gezien heeft. Letten wij op een onderscheid, dat bij 
een oppervlakkige lezing gering moge schijnen, maar 
bij dieper doordenken van uitnemend belang is. Zij 
zegt: ik heb in mijn land gehoord van uwe zaken en 
van uwe wijsheid. In het gerucht, dat zij vernomen 
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had, nam dus hetgeen Salomo had een eerste plaats in, 
en eerst daarna kwam hetgeen hij was. Doch nu zij 
den koning gezien had, was Salomo's persoon voor haar 
het heerlijkst. „Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen 
het gerucht, dat ik gehoord heb. In 2 Kron. 9 : 6 zegt 
zij: „Gij hebt overtroffen." Haar hart was gericht op 
den persoon van Salomo. Hij-zelf nam de eerste plaats 
in; eerst daarna kwam zijn rijkdom. 

In het volgende vers gaat zij nog verder. „Welgeluk-
zalig zijn uwe mannen, welgelukzalig deze uwe knechten, 
die gedurig voor uw aangezicht staan, die uwe wijsheid 
hooren." Zij zegt niet, die uw rijkdom, uw eer, uw 
heerlijkheid zien, maar die uw wijsheid hooren. Dat was 
het voornaamste, O, hoezeer had zij zich in hem ver
loren! Hoe gevoelde zij zich aangetrokken door hem! 
Hoe gaarne zou zij in Jeruzalem gebleven zijn, en een 
plaats onder Salomo's knechten hebben ingenomen! Ge
lijk ook David eenmaal zong: „liever koos ik aan den 
dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te 
wonen in de tenten der goddeloosheid!" Liever een 
knecht in Salomo's paleis, om zijne wijsheid te mogen 
hooren, dan op den troon van Scheba te zitten. Vervult 
die wensch ook ons hart, welnu hij zal heerlijk worden 
Vervuld. Niet als dienstknechten, maar als kinderen Gods, 
als deelgenooten van Jezus' heerlijkheid, zullen we met 
Jezus eeuwig wonen in het huis des Vaders. 

En ten slotte klimt haar lied op tot de bron van al 
wat zij zag, tot God zelf. Wat had zij veel gevonden 
in Jeruzalem! Wat hebben wij veel gevonden in Jezus! 
Geen woorden kunnen het uitdrukken; maar in aan
bidding buigen wij ons neer voor Hem, die ons zijnen 
Zoon gaf, opdat wij, ons in dien Zoon verheugende en 
verlustigende, gemeenschap zouden hebben met den Va
der, die van eeuwigheid tot eeuwigheid al zijn welbe
hagen vindt in den Zoon zijner liefde. 

Maar er is nog meer. De aanbidding des harten neemt 
zeker de eerste plaats in, doch het is niet alles. Niet 
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alleen haar har t , ook hare schatten waren geopend. 
Goud, kostelijk gesteente en specerijen — alles was voor 
hem. Haar schat, haar vermaak was in Salomo, en hij 
had haar hart; „want waar uw schat is, daar zal ook 
uw hart zijn." Waarlijk, als wij 't ontdekt hebben, waar 
de eigenlijke rijkdommen zijn; als onze oogen Hem ge
zien hebben, in wien alle rijkdom en wijsheid vereenigd 
is, dan beschouwen wij de aardsche schatten met een 
geheel ander oog. Ons geld, onze tijd, ons leven — alles 
behoort Hem, alles staat Hem ten dienste. Voor Hem 
hebben we dan alles over; voor hem is niets te kostelijk. 
En hoe genadig is de Heer? Hij neemt onze gaven aan; 
Hij verblijdt er zich in. Wat waren die honderd en 
twintig talenten gouds bij al den overvloed van goud, 
die in Jeruzalem aanwezig was ? En toch Salomo neemt 
ze aan. Wat zijn onze gaven bij den rijkdom van Christus ? 
En toch de Heer verblijdt er zich in. Waarom ? O , Hij 
ziet niet op de hoeveelheid, maar op de beweegreden 
des harten! Een weduwe, die al haar leeftocht in de 
schatkist des Heeren wierp, was dierbaar in zijn oog. 
Een beker koud water, uit liefde tot Hem gegeven, is 
Hem even kostelijk als de albasten flesch met welrie
kende balsem van Maria. Wat wij geven, is niet de 
hoofdzaak; maar of wij geven, wat wij geven kunnen, 
en of wij het doen uit liefde tot Jezus. Hoe heerlijk! 
Een beker koud water, op zichzelf zonder waarde van 
ons, wordt van onnoemelijke waarde, indien wij dien 
verbinden met Christus. Hij verandert dien in het fijnste 
goud van Ofir. Welk een weg om onze schatten te 
vermeerderen! O , mocht het onze vreugde zijn, slechts 
voor Hem te leven, en alles voor Hem over te hebben! 

Doch er is nog meer tot onze vertroosting in dit vers. 
Bij al den overvloed, welke Salomo's regeering kenmerk
te , te midden van al de rijkdommen, waarvan Jeruzalem 
overvloeide, was er één ding 't welk hem ontbrak — één 
ding dat hij verschuldigd was aan de koningin van 
Scheba, dat zij alleen hem in zulk een overvloed kon 
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verschaffen. Hirams schepen brachten hem goud en edel
gesteenten zonder tal; doch de koningin van Scheba alleen 
bracht hem specerijen in menigte. „ Als deze specerij, 
die de koningin van Scheba den koning Salomo gaf, 
is er nooit meer in menigte gekomen." Waartoe 
dienden die specerijen? Om tot een liefelijken reuk te 
worden verbrand. Welk een liefelijk en schoon voorbeeld! 
Christus heeft alles. De Vader heeft alles in zijne handen 
gesteld. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. 
Alles behoort Hem toe. En nogtans, gezeten aan de 
rechterhand des Vaders, met eer en heerlijkheid gekroond, 
is er één ding, dat Hij op den hoogsten prijs stelt — één 
ding, dat al de hemelen niet kunnen verschaffen, dat 
de engelen niet kunnen brengen; en dat is de wierook, 
de liefelijke reuk van de aanbidding des harten. J a , 
daarin verlustigt zich de Heer. Gelijk eenmaal de wierook 
den tempel te Jeruzalem vervulde, en tot in de woning 
van God achter het voorhangsel doordrong, zoo stijgt 
nu de aanbidding onzer harten als een liefelijke reuk 
op tot voor den troon van God in den hemel. Zalig en 
heerlijk voorrecht der verlosten! 

Tot dusver zagen wij, wat de koningin van Scheba 
sprak en deed, hooren wij nu wat Salomo deed. „En 
de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar 
behagen, wat zij begeerde." Voorzeker, hare begeerten 
zullen niet weinigen geweest zijn, want de rijkdom en 
de pracht van Salomo was groot. En toch al hare begeer
ten werden vervuld. Zoo doet Jezus ook. J a , Hij vervult 
al onze behoeften, al onze nooden. Met vrijmoedigheid 
kunnen wij Hem alles vragen; en Hij weigert nooit wat 
goed voor ons is. Maar is dat alles? O , neen! Salomo 
zou Salomo niet geweest zijn, indien hij het daarbij 
gelaten had. Hij gaf niet alleen wat de koningin begeerde; 
maar hij gaf haar, behalve dat, naar zijn vermogen. Met 
andere woorden, hij vervulde niet alleen hare begeerten, 
maar hij bevredigde ook zijn hart. Hoe heerlijk is dit. 
Jezus geeft ons niet zooveel als wij begeeren, o neen! 
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Hij geeft uit de volheid zijns harten; Hij stort in over
vloedige mate zijne hemelsche zegeningen over ons uit. 
Hij is niet tevreden, als onze behoeften bevredigd zijn; 
maar Hij schenkt ons naar de liefde zijns harten en naar 
de heerlijkheid zijner genade. Hij geeft een overvloeienden 
beker, een geschudde en overloopende maat. Hij schenkt 
boven bidden en denken. Zijn Naam zij geprezen tot 
in eeuwigheid! 

En nu , de koningin van Scheba keerde terug naar 
haar land; wel is waar, ledig van haarzelve, beladen met 
Salomo's gunstbewijzen, maar toch, zij keerde terug; 
zij moest Jeruzalem en zijne rijkdommen, Salomo en 
zijne wijsheid verlaten. Welk een verschil met ons! Is 
Christus heerlijker dan Salomo, overtreft zijne goddelijke 
heerlijkheid en majesteit de heerlijkheid van Israëls 
grooten koning, staan de hemelsche zegeningen boven 
de aardsche, hoeveel heerlijker is dan ook niet ons stand
punt boven dat van Scheba's koningin. Nimmer keeren wij 
naar ons land terug; nooit behoeven wij Jezus te verlaten. 
Integendeel. Verheugen wij ons hier gedurig meer in 
zijne nabijheid en heerlijkheid, weldra verlaten wij deze 
aarde, om daar te komen waar Hij is. Hij zal ons zich-
zelven voorstellen als een gemeente zonder vlek of rimpel. 
Eeuwig zullen wij bij Hem zijn. Zijn aangezicht zullen 
wij zien, en Hem zullen wij gelijken. Zijne heerlijkheid 
zal de onze zijn. Zijn troon, zijne heerschappij zullen wij 
deelen; In zijne liefde, die alle kennis te boven gaat , 
ons verlustigen. Geen scheiding zal er meer zijn. Onge
stoorde vreugde, ongestoord genot "zal in zijne zalige 
nabijheid ons eeuwig deel zijn. Dierbare Jezus! hoe 
groot is uwe liefde. Hoe heerlijk die liefde reeds hier 
te genieten; hoe zalig ze daar volmaakt te kennen! U 
loven en aanbidden wij, van nu aan tot in eeuwigheid! 
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Getrouwheid aan Gods bevel. 
Daniël en zijne drie vrienden geven ons een treffend 

voorbeeld van getrouwheid aan Gods bevel onder de 
moeielijkste omstandigheden. Hun toestand was verre van 
gemakkelijk. Uit hun land gevankelijk weggevoerd, in 
een heidensch land geplaatst, en geroepen om dienaren 
van een vreemden vorst te zijn. Omringd door afgoderij 
en onreinheid; naar menschelijk oordeel buiten staat zich 
onbesmet van de heidensche levenswijze te onthouden; 
ieder oogenblik in gevaar zich te bezoedelen. Voorwaar, 
't was niet gemakkelijk hier getrouw te zijn — niet ge
makkelijk aan Nebukadnezar's hof evenzeer de wet huns 
Gods te onderhouden, als zij dit vroeger in Jeruzalem 
gedaan hadden. Nogtans deden zij het. Zij weigerden de 
spijs des konings te eten en zijnen wijn te drinken. Zij 
vraagden niet naar tijd of omstandigheden. Voor hen was 
de wil van God altijd en overal dezelfde. Of zij in Jeru
zalem waren of in Babel, dat deed niets ter zake. God 
had gezegd, dat zij geen onreine spijzen zouden eten, 
en zij deden dit eenvoudig niet. De tijden waren veran-
anderd, de omstandigheden waren niet meer dezelfde; 
maar Gods wil was daarom niet veranderd. En daarnaar 
regelden zij hun gedrag, de uitkomst aan God overlatende. 

Dat is het karakter des geloofs. Het geloof vraagt niet 
naar tijd of omstandigheden, maar altijd alleen naar de 
gedachten en den wil van God. Het ongeloof is altijd 
aan het redeneeren, en houdt zich steeds bezig met 
tijden en omstandigheden. Duizenden zouden gezegd heb
ben : „het gaat niet om in Babel als een Jood te leven. 
Wij zijn gevangen tegen onzen wil, en moeten ons nu 
maar naar de omstandigheden schikken." „Neen!" zeide 
Daniël, „wij moeten ons niet schikken; wij kunnen hier 
evengoed als Joden leven als in Jeruzalem, 't Komt er 
maar op aan op God te vertrouwen, dan zal alles wel 
goed gaan." En alles ging goed. De Heer hielp hen. 
Hij gaf hun genade in de oogen van den overste der 
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trawanten. Zij behoefden de heidensche spijs niet te eten. 
God bekroonde hun geloof. En dat doet Hij altijd. Het 
is zijne vreugde dit te doen; want Hij is een belooner 
dergenen, die Hem zoeken. 

En is het niet onze roeping in onze dagen eveneens 
te handelen? De bloeitijd van Israël was voorbij, toen 
Daniël in Babel gevangen was. Ook de bloeitijd der 
gemeente is voorbij. Hoe treurig is de toestand der chris
telijke kerk op aarde! Hoe groot is haar verval! Hoe 
grenzeloos de verwarring! Hoe schrikkelijk het on- en 
bijgeloof! Hoe buiten alle palen de goddeloosheid en 
wereldszin! Wat moeten wij doen? Eenvoudig wat Daniël 
deed. Ons aan Gods Woord vasthouden. Niet vragen 
naar tijden of omstandigheden. Niet redeneeren, maar 
geloovig gehoorzamen. De wil van God is riet veranderd. 
Wat Hij in de eerste eeuw der christelijke kerk wilde, 
wil Hij nog. Zijn Woord ligt voor ons, om ons dien wil 
bekend te maken. Geen ongeloovig: maar dat kan nu 
niet, dat is nu niet meer mogelijk. Antwoorden wij met 
Daniël: „Dat is wel mogelijk, als wij maar op God ver
trouwen en ons voor Hem neerbuigen." Wij kunnen 
evengoed als de eerste Christenen van de wereld afge
zonderd leven en ons in Jezus' Naam aan zijne tafel 
vergaderen, geleid door den Heiligen Geest. Dit hangt 
niet af van de tijden of omstandigheden, maar van ons 
geloof. Wij kunnen zeer zeker niet de gaven van vroeger 
terugroepen, evenmin als Daniël in Babel een tempel 
voor Jehova kon bouwen; maar wij kunnen in afzondering 
van de wereld God dienen naar zijn Woord en naar zijnen 
wil. En gelijk Daniël gezegend werd door God, zullen 
ook wij gezegend worden. 

't Is waar, dit is niet gemakkelijk. Toen alle geloovigen 
één hart en ééne ziel waren, toen niemand van degenen 
die buiten waren, zich bij hen dorst te voegen, toen, 
bijgevolg, de Heilige Geest zoo krachtig werkte in de 
gemeente, was het zeker veel gemakkelijker zich afge
zonderd te houden en getrouw te zijn. Nu evenwel alles 
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in de war is, en de wereld een christelijke gedaante heeft 
aangenomen, valt het moeielijk om in afzondering te 
wandelen en alleen den wil van God te betrachten. Men 
wil niet gaarne den zonderling spelen, 't Is niet gemak
kelijk alles na te laten en van alles zich af te zonderen, 
wat door zoovelen voor goed, ten minste voor niet kwaad 
gehouden wordt. Doch het geloof ziet op God, en houdt 
zich aan God vast. Het laat zich noch door de menschen 
noch door het eigen booze hart van den rechten weg 
afbrengen. Het weet van geen plooien, van geen terug
wijken. Het vraagt alleen: „Wat wilt gij, Heer! dat ik 
doen zal?" En dien wil brengt het ten uitvoer, trots alle 
moeielijkheden en gevaren, in spijt van allen tegenstand 
en vervolging. Zoo deden Daniël en zijne vrienden. Zoo 
deden alle geloovigen des Ouden en Nieuwen Verbonds. 
Zoo moeten ook wij handelen. Dat verheerlijkt God. Dat 
maakt ons hart gelukkig, en doet ons met blijdschap 
onze reis door de woestijn voortzetten. Dat doet ons 
opwassen in de kennis van Gods gedachten en wegen. 
De getrouwheid van Daniël en zijne vrienden was de 
oorzaak, dat zij verwaardigd werden met de mededeeling 
van Gods plannen in de verste toekomst, met de heerlijke 
belofte van de eindelijke zegepraal van den Zoon des 
menschen over alle macht en heerschappij van de zich 
tegen God verzettende volken dezer aarde. En hoe zou 
het ook anders kunnen? Kon de Heer aan Lot in Sodom 
zijne plannen meedeelen? Waarlijk niet. Gemeenschap 
met de wereld of de zonde, ongehoorzaamheid aan Gods 
bevelen, letten op tijden en omstandigheden, om daarvan 
de opvolging van Gods geboden afhankelijk te maken, 
sluiten gemeenschap met God buiten. En waar geen 
gemeenschap met God is, kan ook geen waarachtige 
kennis van zijne gedachten en wegen zijn. Ziedaar de 
reden van de schrikkelijke onkunde onder de Christenen. 
De meesten hebben de plaats van afzondering verlaten, 
en zich naar de omstandigheden geschikt. O, dat ni het 
mochten inzien, en, evenals Daniël, overal en ten alle^ 
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tijde getrouw mochten zijn aan het Woord en den wil 
van God! Wij hebben in onze dagen behoefte aan zulk 
een getuigenis te midden van den afval en de goddeloos
heid van het naamchristendom. De Heer make ons ge
trouw, en geve ons genade om in eenvoudigheid, zonder 
menschenvrees of menschenbehagen, zijnen wil te doen! 

Verlangen. 
Naar U , o Heiland! smacht mijn hart, 
Naar TJ, die van mijn zondesmart 

Mij eeuwig woudt bevrijden; 
Die al mijn zonden op TJ nam, 
Voor mij ook werd het offerlam, 

Voor mij de straf woudt lijden. 

Naar TJ, o Heiland! smacht mijn hart. 
Toen 'k was in Satan's strik verward, 

En dood in mijne zonden, 
Zaagt Gij van uit den hemel neer, 
Verbraakt mijn boeien, trouwe Heer! 

Door TJ ben ik gevonden. 

Naar TJ, o Heiland! smacht mijn hart. 
"Werd ik door nood of angst benard, 

Gij woudt mijn helper wezen. 
In elk gevaar waart Gij nabij; 
In eiken strijd streedt Gij voor mij, 

En niets had ik te vreezen. 

Naar TJ, o Heiland! smacht mijn hart! 
Weldra word ik uit strijd en smart 

Ten hemel opgenomen. 
Haast zie ik TJ van aangezicht 
Als Gij, bestraald met hemelsch licht, 

Tot ons zult wederkomen. 
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Inleiding op de Psalmen. 
Het boek der Psalmen neemt onder de boeken des 

Bijbels een bijzondere plaats in. Het kan noeh onder de 
historische, noch onder de profetische boeken der Heilige 
Schrift gerangschikt worden; en evenmin beslaat het 
een plaats onder de leerstellige geschriften des Bijbels. 
Nogtans vinden wij in de Psalmen toespelingen op vele 
belangrijke geschiedkundige bijzonderheden, en op vele 
leerstellingen en voorschriften, in andere gedeelten van 
het Woord ontvouwd; en evenzoo staan zij in nauw ver
band met verschillende profetische openbaringen. Zonder 
ons opzettelijk de geschiedenis van Israël te verhalen, 
geven de Psalmen ons vele belangrijke bijzonderheden 
uit die geschiedenis. In Ps. 105 en Ps. 106, b. v., wordt 
ons een gedeelte van Israëls geschiedenis meegedeeld, 
doch niet met het doel, om ons een verhaal van het 
gebeurde te geven, maar om den lof van God te ver
kondigen en zijnen Naam te verheerlijken. — Zoo is 
het ook met de profetie. Zonder het bepaalde karakter 
van profetie te dragen, gelijk dit met andere boeken des 
Bijbels het geval is, en zonder zich rechtstreeks als 
profetie te laten gelden, zijn zij nogtans profetisch. De 
profetie der Psalmen is, als 't ware, verborgen, en kan 
alleen' door dieper nadenken begrepen worden, daar zij 
gewoonlijk aanleiding neemt uit hetgeen reeds geschied 
is — uit het leven van David en anderen, of uit de ge
schiedenis van Israël en J u d a ; zoodat men veilig kan 
aannemen, dat de dichters der Psalmen hoofdzakelijk en 
in de eerste plaats gedacht hebben aan de omstandig
heden , waarin zij zich bevonden. Vele Psalmen, b. v., 
doen ons een blik slaan in het lijden van David; doch bij 
een nauwlettender lezing wordt het duidelijk, dat zij 
een lijden beschrijven, hetwelk zijne eigenlijke vervulling 
vindt in Christus, den Zoon van David naar het vleesch, 
en in het getrouwe overblijfsel van Israël in de laatste 

2 
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dagen. De Heilige Geest bediende zich dus van de om
standigheden, waarin de dichter was, en van het gevoel 
zijns harten onder die omstandigheden, om ons het gevoel 
van Christus en van het overblijfsel te openbaren. Niet 
David, maar Christus is het middelpunt van al Gods 
wegen en raadsbesluiten; en als zoodanig vestigt de Hei
lige Geest op Hem de aandacht, terwijl Hij de gedachten 
des schrijvers leidde en zijne pen bestuurde. Waar dus 
David menigmaal alleen denkt aan zijn eigen lijden en 
aan de vervolging, die hij van zijne vijanden te verduren 
had, geeft de Heilige Geest hem zulke woorden in den 
mond, en doet hem zijn lijden op zulk een wijze voor
stellen, dat alles op het lijden en de vervolging van 
Christus en het overblijfsel kan toegepast worden. — 
Evenzoo is het met het l e e r s t e l l i g e . De Psalmen geven 
nooit rechtstreeks leerstellingen, en toch kunnen wij ze er 
dikwijls in vinden. De 32ste Psalm, b. v., is niet gegeven 
om ons de leer van de gelukzaligheid der vergeving van 
zonden voor te stellen; en toch wordt zij er op even ver
troostende wijze in ontwikkeld, als wij zulks in het Nieuwe 
Testament gewoon zijn. 

Om de Psalmen eenigszins in hunne waarde en toe
passing te leeren verstaan, behoeft men niet alleen een 
meer geestelijk oordeel dan voor vele andere gedeelten 
der Heilige Schrift; maar is bovenal de beantwoording 
noodzakelijk van de vraag, waaraan zij hun ontstaan te 
danken hebben, en op welk standpunt diegenen stonden, 
wier behoeften zij uitdrukken. Dit te onderscheiden is 
ontegenzeggelijk veel moeielijker dan het standpunt aan 
te geven, waarop wij, geloovigen in Christus, staan, 
aangezien dit standpunt zoo duidelijk mogelijk in de 
schriften des Nieuwen Testaments beschreven wordt. De 
Psalmen verplaatsen ons in de omstandigheden, waarin 
het getrouwe overblijfsel van Israël en Juda in de laatste 
dagen der groote verdrukking zich bevinden. Na de op
name der Gemeente zullen de Joden — dat wil zeggen: 
de twee stammen — naar hun land terugkeeren, en de 



19 

stad en den tempel herbouwen. Een derde gedeelte — 
volgens Zach. 13 : 8, 9 — zal zich tot den Heer bekeeren. 
Zij zullen hunne zonden inzien en aan God belijden — 
hunne halsstarrigheid en verhardheid, hunne afgoderij en 
beeldendienst, en bovenal hunne verwerping van den 
Messias. Want hoewel zij niet zullen weten, dat Jezus 
van Nazareth hun Jehova is, en zij dit eerst vol verba
zing zullen zien, als Hij komt op de wolken met groote 
kracht en heerlijkheid, ten gevolge waarvan zij dan klage-
lijk zullen weenen, zoo zullen zij nogtans door den Geest 
Gods tot de overtuiging zijn gebracht, dat Hij de beloofde 
Messias was, en dat zij in Hem den rechtvaardige hebben 
verworpen en gedood. En wanneer dan de voorspelde 
oordeelen over Palestina zullen losbreken, wanneer de 
koning, die naar zijnen eigen wil zal handelen en in 
zijnen eigen naam zal komen, over de Joden zal heerschen, 
en zich in zijne ware gedaante als de mensch der zonde, 
de zoon des verderfs zal vertoonen, en in den tempel 
Gods als een God zich zal doen aanbidden, allen ver
volgende en doodende, die tegen hem zich verzetten, 
dan zullen zij in dit alles zien de rechtvaardige vergelding 
voor hunne zonden en ongerechtigheden, en bovenal voor 
hunne verwerping van Hem, die gekomen was in den 
naam zijns Vaders. Nogtans zullen zij, terugziende op 
de beloften Gods, en vooral op zijne goedertierenheid, 
vroeger zoo dikwerf aan zijn volk bewezen, hopen op 
hunne bevrijding en op de komst van den Messias. De 
hoop en vrees, het vertrouwen op Gods macht en ont
ferming en de vrees van door zijnen toorn verteerd te 
worden, welke in deze omstandigheden beurtelings hun 
hart vervullen, vinden in de Psalmen hunne uitdrukking. 
Alles wat zij in hunnen nood behoeven, zoowel om tot 
het rechte gevoel hunner schuld te komen, en zich 
onder Gods kastijdende hand te buigen, als om voor 
vertwijfeling en wanhoop bewaard te blijven door het 
vertrouwen op Gods ontferming en door de hoop op 
hunne eindelijke verlossing, heeft de Heilige Geest, die 
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dit alles in hen werken zal, in de Psalmen voor hen 
voorbereid. Zij zullen in de Psalmen hunnen toestand, 
in al zijne bijzonderheden, uitgedrukt vinden, en er 
alles in aantreffen, wat hen dienen kan om in die om
standigheden staande te blijven. — Op gelijke wijze, 
hoewel niet in dezelfde mate, daar zij niet deelnamen 
aan de verwerping van den Messias, zal het gaan met 
de tien stammen, die niet in het land hunner vaderen, 
maar in de woestijn der volken door den Heer zullen 
geoordeeld worden. (Zie Ezech. 20 :33—44.) De godde-
loozen zullen door God worden verslagen, en alleen de 
getrouwen in het land hunner vaderen worden terugge
bracht, volgens Matfh 24: 31, als de Heer Jezus reeds 
op den troon zijner heerlijkheid zal zitten. Wat zij op 
dien weg zullen gevoelen en belijden, vindt evenzeer 
in de Psalmen zijne uitdrukking. 

Aan dit lijden van het getrouwe overblijfsel neemt 
Christus deel, altijd in den geest, daar Hij niet per
soonlijk bij hen, maar in den hemel aan Gods rechter
hand is. Hij is bij hen en onder hen, gelijk Hij vroeger 
met zijne discipelen was, die het getrouwe overblijfsel. 
Israëls in die dagen waren, en als voorbeeld van het over
blijfsel der laatste dagen worden voorgesteld. Daarom wordt 
ons zoo dikwijls in de Psalmen van Christus in zijne 
vernedering op aarde, verbonden met de zijnen, gespro
ken. Deze deelneming van Christus aan hun lijden is 
mogelijk geworden door hetgeen Hij-zelf geleden heeft. 
Het overblijfsel zal, natuurlijk tot op zekere hoogte, 
hetzelfde lijden ondervinden, dat Christus ondervonden 
heeft, namelijk het lijden om der gerechtigheid wil. 
Christus, de rechtvaardige mensen, die God openbaarde 
en zijnen wil deed, werd door den onrechtvaardigen mensch 
verworpen. Dit zal ook het geval zijn met het overblijfsel, 
alhoewel hun lijden een kastijding van God, of het 
gevolg hunner zonden is , wat onmogelijk op Christus 
kan toegepast worden. Desniettegenstaande vinden zij 
een zuiveren grondslag voor hun vertrouwen op God, 
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daar zij uit de Psalmen vernemen, hoe volkomen het 
vertrouwen van Christus op God geweest is, gedurende zijn 
lijden op aarde. Verder is deze deelneming mogelijk 
gemaakt, omdat Christus niet gespaard is geworden voor 
datgeen, waarvoor het overblijfsel zal gespaard worden. 
Christus moest den geheelen last der schuld en al de ge
volgen der zonde op zich nemen, anders kon Hij hen niet 
beATijden en God verheerlijken. Het was derhalve noodig, 
dat de Heer persoonlijk door het lijden ging, gelijk Hij 
dit deed in den geest; en dat Hij bovendien verzoening 
deed voor de zonde. Christus heeft als de rechtvaardige 
geleden tot den dood toe. Tot zoover moest het lijden 
om de gerechtigheid gaan, zou Hij een volkomen mede
lijden kunnen hebben met het overblijfsel, daar sommigen 
hunner lijden zullen tot den dood; in welk geval zij, 
evenals Christus, een betere opstanding verkrijgen zullen. 
Tegelijkertijd was de dood van Christus de volbrenging 
van het werk der verzoening, en in dit opzicht stond 
Hij geheel alleen, dragende den toorn van God. 

Een ander en niet minder gewichtig punt hebben wij 
bij de beschouwing der Psalmen in het oog te houden, 
namelijk: d a t wij ons d a a r i n n i e t op h e t s t a n d 
p u n t de r G e m e e n t e bev inden . De ervaringen, zoowel 
als de hoop en de verwachting, die wij er aantreffen, 
zijn niet die der Gemeente, want noch van de Gemeente, 
noch van de betrekking, waarin Christus tot zijne Ge
meente staat, is er spraak in de Psalmen. Wij vinden 
er de betrekking van Christus tot zijn volk op deze 
aarde, en de ervaringen en verwachtingen van dat volk. 
Al wat zij hopen en verwachten, staat in verband met het 
gezegend aardrijk, waarop hun oog gevestigd is. De 
Gemeente daarentegen is met haar Hoofd, dat in den 
hemel is, vereenigd; daarom is ook haar standpunt en 
hare hoop hemelsch; zij heeft van de aarde niets te 
verwachten. Het onderscheid is groot, en noodig gekend 
te worden, om de Psalmen eenigszins te kunnen verstaan. 
Zij, die dit niet inzien, kunnen onmogelijk vele uitdruk-
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kingen in de Psalmen begrijpen, en moeten tot allerlei 
gedrongen verklaringen hunne toevlucht nemen. Vandaar 
de groote verwarring, die ook op dit gebied onder de 
Christenen heerscht. Zonder in alle bijzonderheden te 
treden, waartoe ons de beschouwing van iederen Psalm 
ruimschoots gelegenheid zal geven, kunnen wij echter 
van dit punt nog niet afstappen, daar wij nog nader 
bekend moeten worden met het standpunt, waarop diege
nen staan, wier behoeften de Psalmen uitdrukken. 

Gelijk wij zeiden, is het de verwachting van het 
getrouwe overblijfsel, om gezegend te worden op deze 
aarde. Omgeven van vijanden, zoowel uit de Joden als 
uit de Heidenen, en onder den druk der kastijding van 
wege hunne zonden, kan deze verwachting niet vervuld 
worden. Twee dingen moeten er gebeuren om deze ver
wachting verwezenlijkt te zien, 1°. Zij moeten bevrijd 
worden van de vijanden, om het land, door God hun toe
gezegd, in bezit te kunnen nemen; en 2°. zij moeten ver
geving van zonden ontvangen, om door God aangenomen, 
en in hun land onder de heerschappij van hunnen Messias 
gezegend te worden. 

Daar er voor hen alzoo geen andere weg bestaat, om 
bevrijd te worden dan door het wegdoen der vijanden, die 
het land in bezit genomen, en alles verdorven en verontrei
nigd hebben, is hun roepen tot God om vernietiging der vij
anden. Daar God hen echter van wege hunne zonden in de 
macht dier vijanden heeft overgegeven, zijn zij niet altijd 
zeker van hunne bevrijding. Dan eens spreekt de hoop, 
dan eens de vrees zich uit, al naarmate de omstandigheden 
zijn, en het gevoel hunner harten zich openbaart. Beiden 
echter worden door den Heiligen Geest gewerkt. Hij werkt 
de hoop om hen voor bezwijken te bewaren en hen staande 
te houden in het lijden; Hij werkt de vrees om hen tot 
ontdekking hunner zonden te brengen, opdat zij die voor 
God zouden belijden, en inwendig gereinigd zouden 
worden. De vraag: „Tot hoe lang, o Heere?" drukt 
beiden uit. 
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Bovendien is er nog een andere reden, waarom het over
blijfsel het oordeel over de vijanden van God vraagt. Als 
rechtvaardigen zijn zij in het midden der goddeloozen, van 
wie zij te lijden hebben; zij worden onderdrukt, bespot, 
veracht, vervolgd, ja, zelfs worden eenigen hunner gedood, 
en dat alleen, omdat zij God vreezen en dienen in oprecht
heid des harten. Als rechtvaardigen, die altijd nog in 
betrekking tot de wet staan, kunnen zij van God vragen 
om rechtvaardige vergelding; en dit zal zonder twijfel ge
schieden. Zij roepen tot God, dat Hij zal opstaan om de 
vijanden te oordeelen en hun te vergelden naar hunne wer
ken, wetende, dat het niet alleen hunne vijanden, maar ook 
de vijanden des Heeren zijn. Zoodra wij dit beginsel verstaan, 
zullen ons vele Psalmen, die anders raadselachtig blijven, 
duidelijk worden. 

Wat het tweede punt betreft, namelijk de v e r g e v i n g 
d e r zonden , welke het overblijfsel behoeft, zoo blijkt ten 
duidelijkste uit hun gedurig vragen om, en hopen op die 
vergeving, dat zij de zekerheid van de vergeving hunner 
zonden nog niet hebben. En deze zekerheid kunnen zij 
niet hebben, omdat Christus, hun Messias, nog niet geko
men is. Zij verkeeren in den toestand van het volk, 
dat buiten in den voorhof wachtte op de terugkomst van 
den hoogepriester uit het heiligdom, en 't welk eerst 
door die terugkomst wist, dat het door hem gebrachte 
bloed in het heiligdom door God was aangenomen. Als 
Hoogepriester is Christus met zijn bloed ingegaan in het 
heiligdom daarboven, en zoolang Hij daar verborgen blijft, 
kan Israël niet weten, dat zijn offer door God aangenomen 
is, en dus de zonden vergeven zijn. Wij weten dit nu door 
de inwoning des Heiligen Geestes in ons, gelijk de Apostel 
in Hebr. 10 bewijst. Maar voor Israël komt deze zekerheid 
eerst door de persoonlijke verschijning van Christus in hun 
midden. Daarom kan de Heilige Geest in hunne harten 
slechts werken de hoop en het vertrouwen, dat God hun 
de zonden vergeven zal; want de „Heer is barmhartig en 
genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid." En 
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dit vertrouwen is dikwerf zóó sterk, dat het voor een oo-
genblik met de zekerheid der vergeving gelijk staat. Voor 
een oogenblik zeg ik; want lezen wij weer een anderen 
Psalm, dan vinden wij opnieuw twijfel en vrees. Het is 
een voortdurende afwisseling van hoop en vrees, van ver
trouwen en twijfel, gelijk wij zulks ook opgemerkt hebben 
ten opzichte van de bevrijding uit de hand hunner vijanden. 
In oogenblikken, waar de kastijdende hand Gods zwaar 
op hen drukt, en waar hunne zonden hen klaar voor de 
oogen staan, is de vrees grooter dan de hoop, hoewel God 
hen door de herinnering aan zijne goedheid en genade 
voor wanhoop en vertwijfeling bewaart. En in oogenblik
ken , waar de Geest van Christus hun voorstelt de einde-
lijke verlossing van hunne vijanden en de komst van 
hunnen Messias in heerlijkheid, verblijden zij zich in de 
heerlijke gevolgen van die verlossing en in de vergeving 
hunner zonden, die het gevolg zal zijn van zijne komst, 
aangezien zij daarin zullen zien, dat de toorn van G od is 
gestild en Hij een volkomene verzoening voor hen heeft 
teweeggebracht. Dit laatste vinden wij, b. v., in Ps. 32 en 
103. — Ps. 32, waar de vergeving een gevolg is van de 
belijdenis der zonden, moet het overblijfsel aanmoedigen 
om hunne zonden te belijden aan God, in welk geval zij 
zeker van de vergeving kunnen zijn. Ps . 103 is een lofzang, 
waarin de heerlijke gevolgen bezongen worden van de 
overwinning van Christus over de vijanden, welke ons in 
de voorafgaande Psalmen beschreven wordt. *) 

*) Wat het standpunt betreft van de dichters der Psalmen met betrek
king tot de vergeving der monden, zoo zijn de woorden van Paulus in 
Hebr. 10 daarover afdoende. Hij verklaart daar, dat in het O. T. altijd 
een bewustheid, een geweten van zonden was, aangezien er voortdu
rend moest geofferd worden; terwijl de geloovigen nu geen bewustheid 
van zonden meer hebben, aangezien zij door de eenmaal geschiede 
offerande van Christus in eeuwigheid volmaakt zijn. Wel hadden de 
geloovigen onder de oude bedeeling de zekerheid van de vergeving 
van bepaalde zonden, die zij aan God beleden, zooals, b. v., Ps. 32 
en 51 bewijzen; maar zij hadden niet de zekerheid van de volkomen 
vergeving van al hunne zonden. En dit konden zij niet hebben, omdat 
het werk der verzoening nog niet volbracht was. 



25 

Uit al het gezegde blijkt, welk een groot onderscheid 
er bestaat tusschen het standpunt van het overblijfsel 
en dat van de Gemeente van Christus. Het overblijfsel 
smeekt het oordeel van God over zijne vijanden af. 
Kunnen wij het hierin volgen? Gewis niet. Wij zijn 
geroepen de voetstappen van Jezus te drukken. En 
vinden wij ergens in de Evangeliën een begeerte van 
dien aard door Hem geuit? O, neen! integendeel. Hij 
bidt voor zijne vijanden: „Vader, vergeef het hun, 
want zij weten niet wat zij doen." Waar is iets dergelijks 
in de Psalmen te vinden? Hij wilde geen vuur van den 
hemel doen komen om zijne vijanden te verteeren, en 
zeide tot Jakobus en Johannes, die dit voorstelden: 
„Gij weet niet van welken geest gij zijt." In de Psalmen 
daarentegen smeekt men om allerlei plagen over de 
vijanden. Nooit heeft de Heer wraak geoefend of 
verlangd. Het Evangelie is de blijde boodschap, dat 
de Zoon van God in liefde en genade tot Israël en de 
wereld gekomen is. God was in Christus de wereld 
met zichzelven verzoenende. Het was niet de tijd om 
te oordeelen, maar om genade te bewijzen. „Want 
God heeft zijnen Zoon niet gezonden in de wereld, 
opdat Hij de wereld veroordeelen zou, maar opdat de 
wereld door Hem zou behouden worden." (Joh. 3 : 17.) 
En toen de Heer in de synagoge te Nazareth opstond 
om den profeet Jesaja te lezen, sloot Hij het boek bij 
de woorden: „en om uit te roepen den dag der wraak 
onzes Gods." Hij kwam om het welaangename jaar 
des Heeren te prediken, en de dag der wraak zou 
eerst later komen. Daarom kan Christus slechts op 
profetische wijze aan het lijden van het overblijfsel 
deelnemen. Zijn leven op aarde staat niet gelijk met 
dat van het overblijfsel der laatste dagen. Terwijl Hij 
niets met de regeering der wereld te doen had, zal 
dit bij het overblijfsel juist het geval wezen; want 
voor hen is daarvan alles afhankelijk; en hun eenig 
verlangen zal zijn de regeering in gerechtigheid. Wanneer 
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dan ook, na de opname der Gemeente, het aangename 
jaar des Heeren voorbij zal zijn, en Christus zich als 
de Rechter der gansche aarde zal openbaren, kunnen 
de zielen der geloovigen, die onder het altaar zijn, 
(Open. 6, 9 en 10; in overeenstemming met den Geest 
van Christus bidden om de vernietiging der vijanden, 
en kunnen de heilige apostelen en profeten worden 
tiitgenoodigd, zich in de verwoesting van Babjdon te 
verheugen. (Openb. 18.) 

De Gemeente is nu niet geroepen te handelen in den 
geest, zooals Jezus zich dan zal openbaren, maar zooals 
Hij zich geopenbaard heeft, tijdens zijne omwandeling op 
aarde. Voor haar geldt het woord: „gij zijt niet van de 
wereld, gelijk ik van de wereld niet beu." Wij hebben nu 
niets met de regeering der aarde te doen. Christus 
heeft ons buiten de wereld gebracht. Gelijk het toen 
voor Jezus de tijd van lijden en niet van wraak en 
vergelding was, zoo moeten ook wij nu met Hem lijden, 
opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Bovendien 
is het voor ons gelukkig niet noodig, dat het oordeel 
den vijanden treffe, om in het bezit onzer erfenis 
gesteld te worden, gelijk dit voor het overblijfsel het 
geval zal zijn. Onze erfenis wordt voor ons in den 
hemel bewaard, en wij zullen Christus te gemoet gaan 
in de lucht, die ons dan in de heerlijkheid brengt. 
Heerlijke hoop! Mocht zij leven in onze harten, opdat 
wij onze ware plaats hier beneden innemen! 

Wij moeten nu nog een oogenblik stilstaan bij het 
onderscheid tusschen onze vereeniging met Christus en 
die van het overblijfsel. Dat Christus met het over
blijfsel zeer nauw verbonden is , lijdt niet den minsten 
twijfel. De Psalmen geven daarvan de onwederspreke-
lijkste getuigenis, want niet alleen stellen sommigen 
ons den Messias zelven voor, maar zij doen ons ook 
den nauwen band kennen tusschen Hem en het over
blijfsel, voor 't welk Hij als mensch in al het lijden 
ging, om later aan hun lijden te kunnen deelnemen; 
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voor 't welk Hij den vloek op zich nam en het werk 
der verzoening volbracht, om later ook hun verlosser 
en bevrijder te zijn; voor 't welk Hij aan het einde 
tusschentreedt, om als hun bevrijder het oordeel over 
de vijanden ten uitvoer te brengen. Dit alles is het 
gevolg van de nauwe betrekking tusschen Christus 
en het overblijfsel van Israël. Maar hoe nauw deze 
betrekking ook zijn moge, het is niet die der Gemeente, 
wier vereeniging met Christus aanvangt, nadat het werk 
der verlossing volbracht, en Christus in de heerlijkheid 
ingegaan is. Door de zending van den Heiligen Geest 
van den hemel zijn de geloovigen nu met den ver
heerlijkten Christus verbonden, en hunne ervaringen 
vloeien uit deze vereeniging met Christus voort, en 
hoewel zij nog in een vijandige wereld leven, hebben 
zij reeds het genot van de volbrachte verlossing. „Saul, 
Saul, wat vervolgt gij mij!" zegt de verheerlijkte Heer 
op den weg naar Damaskus. „Want ook wij allen zijn 
door éénen Geest tot één lichaam gedoopt," zegt Paulus 
in 1 Kor. 12: 13 ; en in 1 Kor. 6: 14, „maar die den 
Heer aanhangt, is één geest met Hem." 

De kennis van het onderscheid tusschen de betrekking 
van den Heer tot zijne Gemeente en die tot het over
blijfsel is onmisbaar tot recht verstand der Psalmen; en het 
gemis daarvan is oorzaak, dat zij dikwerf zoo verkeerd 
worden toegepast; en menig Christen zich op een standpunt 
plaatst, dat God hem niet heeft aangewezen. Ongetwij
feld is de godsvrucht, die in de Psalmen spreekt, voor 
alle tijden heerlijk en stichtelijk, en het vertrouwen 
op God, 't welk zij dikwijls te midden van de zwaarste 
beproevingen uitdrukken, heeft het hart van menig 
geloovige vertroost en verkwikt in zijne eigene beproe
ving. En wel verre dat wij deze kostbare vrucht der 
Psalmen den geloovigen zouden willen ontnemen, willen 
wij ze veeleer zorgvuldig bewaren en aankweeken. 
Doch juist om de belangrijkheid hiervan, is het zoo 
noodzakelijk, dat wij het standpunt weten te onder-
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scheiden, waarop de gevoelens, die in de Psalmen uit
gedrukt worden, betrekking hebben. Gebrek hieraan 
doet de ware en algeheele kracht van liet werk der 
verlossing en het standpunt van het Evangelie der ge
nade Gods verloren gaan; en een groot aantal uit
drukkingen blijft duister, j a , geheel onbegrijpelijk. Een 
ziel, die zich op het standpunt der Psalmen plaatst, 
keert terug naar ondervindingen die aan een wettischen 
toestand eigen zijn, en die het deel zijn van iemand, 
die zich, om der zonde wil, onder de kastijding en in 
beproeving bevindt, — ondervindingen, die hem terug
voeren tot de verwachting van een aardsch volk. Men be
dient zich, zoodoende, van het Woord Gods om een wetti
schen toestand te verdedigen, welke voor den C h r i s t e n 
een toestand van ongeloof is; men is voldaan met een 
geestelijken toestand, waaraan de kennis der verlossing 
ontbreekt, uit vrees zich van de Psalmen beroofd te 
zien; en om die te behouden, gelijk men ten minste 
meent, blijft men in een toestand, waardoor men niet 
in staat is de ware strekking van dit gedeelte der 
Heilige Schrift te verstaan; men verliest zijne eigen 
voorrechten uit het oog, en wordt onbekwaam om den 
waren zin der Psalmen te begrijpen en te genieten; en 
eindelijk, wat nog erger is , men berooft zich van de 
kennis van het teedere medegevoel van Christus. 

Deze beschouwing van de Psalmen is die van den 
apostel Paulus in den brief aan de Romeinen; want, 
nadat hij in hoofdstuk 3 vele Psalmen heeft aangehaald, 
zegt hij: „ D o c h wij w e t e n , d a t al w a t de w e t 
z e g t , zij d a t z e g t t o t d e g e n e n , d i e o n d e r de 
w e t zijn." De toestand van hen, die in de Psalmen 
spreken, is dus een toestand onder de wet, en hunne 
ervaringen zijn daarmede in overeenstemming. Vele 
Christenen zijn, helaas! in dezen toestand; zij houden 
zich vast aan de beloften, zij gevoelen hunne zonden, 
zij vreezen voor Gods toorn, zij worden bemoedigd 
door de hoop, zij zien de goedheid van God, zij 
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passen de Psalmen op zich toe; en wat is het gevolg? 
Zij hebben geen vrede, en weten niet, dat zij verlost 
zijn. O, geliefden! laten wij ons toch niet berooven van 
voorrechten, die God ons in zijne genade geschonken 
heeft. Laten wij, aan den eenen kant, de godsvrucht, 
de oprechtheid en het vertrouwen op God, waarvan dit 
kostbare boek vol is , en die ongetwijfeld weerklank 
vinden in het hart van iederen geloovige, ten hoogste 
waardeeren; maar vergeten wij aan den anderen kant 
niet, dat ons in de Psalmen niet de ondervindingen en 
het standpunt voorgesteld worden van een door Christus 
verloste ziel. De Christen is niet onder de wet, maar 
onder de genade; de Heilige Geest w e r k t niet alleen in 
hem, maar woont in hem. Hij heeft vrede met God, en 
verheugt zich in een volkomene verlossing, in de vergeving 
van al zijne zonden, Daarom kan hij deelnemen aan het 
lijden van Christus, en de voetstappen van Jezus drukken 
in deze vijandige en zondige wereld. 

Trekken wij nu de slotsom van ons onderzoek in drie 
punten te zamen. 

1. De Psalmen hebben betrekking op Israël, en in 
Israël op het getrouwe overblijfsel. Zij beginnen met den 
rechtvaardige en godvreezende te onderscheiden van het 
overige deel der natie. „De zondaars zullen niet bestaan 
in de vergadering der rechtvaardigen." (Ps. 1.) Het 
eigenlijke onderwerp der Psalmen is het getrouwe over
blijfsel , de rechtvaardigen in Israël; (Ps. 16 en vele 
anderen.^ en bijgevolg vindt men er het deel en de 
verwachting van Israël. 

2. De Geest van Christus, de Geest der profetie, 
spreekt in de Psalmen, (zie 1 Petr. 1: 11.) De Geest 
van Christus stelt belang in den toestand van het ge
trouwe overblijfsel in Israël. Gelijk bij de profeten, 
zoo spreekt de Heilige Geest ook hier van de toekomende 
dingen, als waren zij tegenwoordig; doch dit doet niets 
af van de waarheid, dat het de Geest der profetie is , 
die van de toekomst spreekt. Indien nu de Geest van 
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Christus in het overblijfsel van Israël belang stelt, dan 
moet ook het lijden van Christus voorgesteld worden; 
want dit lijden is het duidelijke en zekere bewijs 
van die belangstelling. Daarom vinden wij in de 
Psalmen de treffendste uitdrukkingen van het lijden van 
Christus, niet als een verhaal, maar juist zooals Hij 
het gevo|ld heeft, als 't ware, met zijn eigen mond 
uitgesproken op het oogenblik, dat Hij leed. Vandaar 
de innigheid van de gevoelens, die de Psalmen uit
drukken. Wij vernemen, als 't ware, het kloppen van 
het hart van Jezus. De Heer neemt deel aan de 
droefheid en de smart van zijn volk, hetzij door zijnen 
Geest in hen, hetzij door zelf te lijden voor hen als het 
eenige middel ter verlossing van een geliefd, hoewel 
schuldig volk. In die Psalmen, welke van de verzoening 
spreken, is Christus alleen; in die Psalmen daarentegen, 
welke van het lijden spreken, dat niet plaatsvervangend 
is, hoewel het gaat tot in den dood, zijn sommige gedeelten 
op Christus toepasselijk, omdat Hij persoonlijk door dat 
lijden ging, terwijl in andere gedeelten van diezelfde 
Psalmen de heiligen deelnemen aan dat lijden. Op deze 
wijze wordt ons het persoonlijke lijden van Christus voor
gesteld, eu nogtans gaat zijn medegevoel niet verloren. 

3. De zonden van het Israëlietische volk zullen voor 
het overblijfsel een hinderpaal zijn, om zich in zijne 
droefheid aan God toe te vertrouwen; nogtans kan God 
alleen hen verlossen, en zij moeten daarom met een 
oprecht hart hun oog op God vestigen. Deze twee 
dingen vinden wij in de Psalmen: de smart en de 
droefheid worden aan God geklaagd, en de bevrijding 
wordt bij Hem gezocht; zij beroepen zich op hunne 
oprechtheid, en tegelijkertijd belijden zij hunne zonden. 
En Christus, die , gelijk wij gezien hebben, in hun 
lijden is ingegaan, en verzoening voor hen heeft teweeg
gebracht, kan die getrouwen, ondanks hunne zonden 
en met hunne zonden, tot God brengen. Wel kenren zij 
de volkomen vergeving nog niet; doch de Geest van 
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Christus leidt hen, juist door de uitdrukkingen, die 
Hij in de Psalmen voor hen voorbereid heeft, in het 
gevoel der genade tot den God der verlossing, hunne 
zonden belijdende. Ook wordt de vergeving hun voorge
steld. De Geest van Christus als beginsel des levens in 
hen zijnde, kunnen zij zich, door de belijdenis hunner 
zonden, beroepen op hunne oprechtheid en getrouwheid. 
In beginsel is dit waar van iedere vernieuwde ziel, die 
de vrijheid nog niet gevonden heeft — de vrijheid, die 
het gevolg is van een gekende verlossing. De Psalmen 
zijn, met uitzondering van eenige lofzangen aan het 
einde van het boek en- aan het einde van enkele 
Psalmen, nimmer de uitdrukking van deze vrijheid; en 
zelfs waar zij gevonden wordt, heeft zij betrekking op 
een aardsche verlossing. 

Na deze algemeene beschouwing over het karakter 
der Psalmen moeten wij nog enkele opmerkingen maken 
over het lijden van Christus, zooals ons dat in dit boek 
wordt voorgesteld; welke opmerkingen ons door het licht, 
hetwelk de Evangeliën te dien aanzien verspreiden, nog 
beter den geest van dit boek zullen doen begrijpen, en 
ons een groot aantal Psalmen zullen helpen verklaren. 
Christus heeft al het zedelijke lijden ondervonden, 
dat door het hart van een mensch kan ondervonden 
worden, natuurlijk de zonde uitgesloten. Hij werd in 
alle dingen verzocht gelijk als wij, uitgenomen de zonde, 
Niemand heeft geleden, of kan lijden, zooals Hij. Hij was 
in ieder opzicht de Eenige, Daarom is het van zulk een 
belang, ons met het lijden van den Heer bezig te houden, 
ons daarin te verdiepen en daaraan te verkwikken. *) De 

*) Men kan zich ook op een wijze met het lijden des Heeren bezig
houden, welke geheel zonder vrucht blijft, indien men namelijk aan 
een vleeschelijk gevoel of medelijden toegeeft. Dit kan geenszins tot 
verheerlijking van den Heer strekken, en maakt ons onbekwaam de 
ware beteekenis van het lijden te verstaan. 
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Psalmen nu stellen ons dit lijden voor, en wel uit een 
drieledig oogpunt: 1. het lijden om der gerechtigheid wil; 
2. het lijden om der zonde wil; 3. het lijden voor het 
overblijfsel van Israël. 

Christus heeft geleden van de zijde der menschen. Hij 
werd veracht en verworpen door de menschen; Hij was 
een man van smarten; en een iegelijk verbergde het 
aangezicht voor Hem. De wereld vervolgde Hem met 
haar haat, omdat Hij tegen haar getuigde, dat hare 
werken boos waren. Hij was het licht; en een iegelijk, 
die de zonde doet, haat het licht, en komt tot het licht 
niet, omdat zijne werken boos zijn. Met één woord, 
Christus leed om der gerechtigheid wil. En de liefde, 
die den Heer er toe bracht om de menschen te dienen en 
getuigenis af te leggen tegen hunnen zondigen toestand, 
deed slechts nieuwe smarten over Hem komen. Als ant
woord op zijne liefde vond Hij slechts haat —• een haat, 
die zijn toppunt bereikte aan het kruis, toen degenen, 
die voorbijgingen, in den dwazen waan hunner eindelijke 
overwinning, riepen: „ha! ha!" De gerechtigheid en de 
liefde, die, inderdaad, de openbaring waren van de natuur 
en van de wegen Gods op aarde, riepen den machteloozen 
haat van het hart des menschen te voorschijn Derhalve 
leed Christus, van de zijde der menschen, om der gerech
tigheid en om der liefde wil. 

Maar Christus leed ook van de zijde Gods op het 
kruis. Het behaagde den Heer Hem te verbrijzelen; God 
d"eed Hem lijden. Als zijne ziel zich tot een schuldoffer zal 
gesteld hebben, zoo zal Hij zaad zien. Dien, die geen 
zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt; 
en Hij werd om onze overtredingen verwond, en om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf, die ons den vrede 
aanbrengt, was op Hem. Hjj leed, Hij , de rechtvaar
dige, v o o r de o n r e c h t v a a r d i g e n . Hij leed, niet 
omdat Hij rechtvaardig was, maar omdat Hij onze zonden 
droeg in zijn lichaam op het hout. Toen God Hem verliet, 
kon Hij zeggen: „ Mijn God, mijn God! w a a r o m hebt 
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Gij mij verlaten?" want in Hem was geen enkele reden 
voor dit verlaten; maar wij kunnen op die plechtige 
vraag antwoorden: Christus heeft, in genade, als de 
rechtvaardige geleden voor de onrechtvaardigen; Hij is 
zonde voor ons gemaakt geworden. 

Deze twee karakters van het lijden van Christus zijn 
duidelijk en eenvoudig voor ieder, die gelooft. Doch er 
is nog een derde soort van lijden; en om dit recht te 
verstaan, moet men een meer bijzondere aandacht aan 
de Schrift wijden. Er staat geschreven ten opzichte van 
de wegen Gods met Israël: „In al hunne benauwdheid 
was hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft 
hen behouden." (Jes. 63 : 9.) Dit is vervuld geworden, 
en wat het laatste gedeelte betreft zal vervuld worden 
in Christus, die als God geopenbaard in het vleesch ver
schenen is in het midden van Israël. Het lijden nu van Israël, 
ten minste van het overblijfsel Israëls, verkrijgt aan het 
einde een bijzonder karakter. De getrouwen worden door 
de heidenen onderdrukt, terwijl een algeheele godde
loosheid in Israël heérscht. Zij kenmerken zich door de 
oprechtheid huns harten — en juist dit maakt hen tot het 
getrouwe overblijfsel —• doch tegelijkertijd zijn zij zich be
wust van de gevolgen der zonde onder de regeering van 
God en van de macht van den duivel en van den dood; en 
onder het gewicht van dit bewustzijn lijden zij. En daar 
de verlossing, die hen uit dezen toestand bevrijdt, nog niet 
gekomen is, zoo zijn hunne zielen, als 't ware, overstelpt 
van droefheid en angst. Welnu, Christus heeft ook dit 
lijden ondergaan. Gedurende zijn geheelen levensloop, 
zelfs tot in den dood, heeft Hij geleden van de zijde der 
mensciien om der gerechtigheid wil. Bovendien, op het 
kruis, heeft Hij geleden voor de zonde; Hij heeft den 
beker van Gods toorn gedronken, den beker, dien zijn 
Vader Hem te drinken gegeven heeft. Maar behalve 
dit tweeledige lijden, droeg Hij in zijne ziel, aan het 
einde zijns levens, wij kunnen zeggen na den paaschmaal-
tijd, al de droefheid en den angst, welke de regeering 
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van God over Israël za! doen komen. Dit was niet de 
toorn van God over de zonde gelijk aan het kruis; want 
daarin was Christus alleen, en kan niemand deelen, 
of hij zou door den gloed van dien toorn verteerd worden. 
Onze Heer gevoelde zich in den laatsten nacht zijns 
levens, en voornamelijk in Gethsémané, onder de macht des 
Satans en des doods. Niet dat Hij toen reeds de zonde 
droeg; dit was eerst op het kruis; maar Hij gevoelde, 
wat de dood om der zonde wil voor Hem zijn zou, en 
hoe groot de macht des Satans was, die door de zonde 
den dood in de wereld had gebracht. Het was, wat wij 
noemen kunnen, een voorgevoel, een doormaken in zijne 
ziel van het lijden op het kruis onder Gods toorn. 
Evenwel was de Heer in het volle genot van zijns Vaders 
gemeenschap, en noodigde Hij zijne discipelen uit met 
Hem te waken. Aan het kruis daarentegen was Hij van 
God verlaten; en wie zou met Hem hebben kunnen 
waken, toen Gods toorn over Hem uitgestort werd? 

Het bijzonder karakter van dit verschillende lijden 
blijkt voor ieder, die door God onderwezen is, duidelijk 
uit de lezing van de Psalmen, die daarop betrekking 
hebben. Zoo zien wij, dat, als Christus lijdt van de 
zijde der menschen, Hij om wraak bidt over de vijanden, 
sprekende door zijnen Geest in en voor Israël; en in 
dat geval lijden dikwijls anderen met Hem. Wanneer 
Hij evenwel lijdt van de zijde Gods , dan is Hij geheel 
alleen; en de gevolgen zijn onvermengde zegening en 
genade. Wat het lijden van de zijde der menschen be
treft , zoo kunnen wij het voorrecht genieten aan zijn 
lijden gemeenschap te hebben; maar hetgeen Hij geleden 
heeft van de zijde Gods als geplaatst onder Gods toorn, 
heeft Hij geleden, opdat wij nooit een enkelen droppel 
zouden drinken van dien beker, die voor ons het eeuwig 
verderf zou geweest zijn. Het lijden, dat de Heer on
derging onder de macht des Satans, der duisternis en des 
doods, toen Hij nog niet, in werkelijkheid, den beker des 
toorns ledigde, leed Hij om te kunnen sympathiseeren 
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met Israël in den angst, waarin de getrouwen door 
hunne oprechtheid komen, hoewel zij nog in hunne 
zonden zijn. Iedere levendgemaakte ziel onder de wet 
zal hier vertroosting vinden. De Geest van Christus in 
de Psalmen treedt vooraf in al dit lijden in, zoowel met 
betrekking tot Christus zelf als tot Israël. 

Men moet hierbij bedenken, dat , hoewel deze drie 
karakters van lijden, waarover wij gesproken hebben, 
zeer verschillend, en ieder in het bijzonder duidelijk 
en belangrijk zijn, zij nogtans vereenigd zijn aan 
het einde van Jezus' leven, in het lijden der laatste 
uren — met uitzondering dat de Heer, toen Hij Gethsé-
mané verliet, de macht des Satans tegen zijne ziel had 
doorgemaakt, en die als overwonnen achter zich liet. 
Op het kruis leed Hij zoowel van de zijde der menschen 
om der gerechtigheid wil als van de zijde Gods om der 
zonde wil; hoewel het lijden om der zonde wil, onder 
den toorn van God, te diep was, dan dat Hij veel van 
het andere lijden zal hebben gevoeld. 

Ten slotte moeten wij nog opmerken, dat de Psalmen 
in vijf boeken verdeeld zijn. Het eerste boek bevat 
Ps. I tot X L I ; het tweede Ps. XLII tot L X X I I ; 
het derde Ps. L X X I I I tot L X X X I X ; het vierde Ps. XC 
tot CVI ; en het vijfde ea laatste Ps. CVII tot CL. 
Ieder van die boeken heeft zijn bijzonder karakter, hetwelk 
bij een aandachtige beschouwing der Psalmen duidelijk 
aan het licht treedt. Tot recht verstand van het geheel 
zullen wij hier den inhoud van ieder boek opgeven. 

Het e e r s t e boek houdt zich bezig met den toestand 
van het joodsche overblijfsel, voordat het uit Jeruzalem 
verdreven is , en bijgevolg, van Christus zelf in ver
binding met dit overblijfsel. De eerste Psalmen bevatten 
veel nseer bijzonderheden van de persoonlijke geschiedenis 
van Christus dan al de anderen; en men kan de reden 
daarvan gemakkelijk begrijpen. Christus ging met het 
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joodsche overblijfsel in en uit , terwijl het nog met 
Jeruzalem verbonden was. 

In het t w e e d e boek zien wij het overblijfsel uit 
Jeruzalem verdreven. Christus begeeft zich in het midden 
der getrouwen, en vertroost hen in hunne droefheid door 
de hoop. Hierdoor worden zij, uit een profetisch oog
punt, in hunne betrekking met Jehovah als zijn volk 
hersteld. (Ps. 45, 46.) Vóór dit oogenblik, uit Jeruzalem 
verdreven, spreken zij van God (Elohim) meer dan van 
Jehovah, want zij hebben de zegeningen des verbonds 
verloren; doch zij worden er op deze wijze toe gebracht 
God beter te leeren kennen. De gebeurtenissen in zijn 
leven hebben Jezus de gelegenheid gegeven om in het 
gevoel van dezen toestand des volks persoonlijk in te 
gaan. In Ps. 51 erkent het overblijfsel de schuld der 
natie in de verwerping van Christus. 

Het d e r d e b*ek stelt ons de bevrijding en het herstel 
van Israël als natie voor, alsook de wegen van God ten 
opzichte van het volk; en aan het einde is Jeruzalem het 
middelpunt van de zegening en van de regeering van God. 

In het v i e r d e boek vinden wij den Heer zelven, ten 
allen tijde de schuilplaats voor Israël. Israël wordt be
vrijd door de komst des Heeren. De invoering van den 
eenigen Zoon in de wereld kenmerkt in het algemeen 
het geheele boek. Omdat Jehovah altijd de schuilplaats 
voor Israël geweest is , ziet Israël op Hem om verlost 
te worden. Daarom worden de namen van God gebruikt, 
die aan Abraham geopenbaard, en aan het duizendjarig 
rijk eigen zijn: de „Almachtige" en de „Allerhoogste." 

Het v i j fde boek heeft een meer algemeen zedelijk 
karakter. Het eindigt met lofzangen en dankzeggingen. 
Na de bijzonderheden van Israëls herstel opgegeven te 
hebben, toont het aan het recht, dat God heeft op het 
gansche land; stelt het voor de goddeloosheid van het 
anti-christelijk instrument des duivels, de verheffing van 
den Messias aan Gods rechterhand, totdat zijne vijanden 
gezet zullen worden tot een voetbank zijner voeten, en 
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zijn volk een gewillig volk gemaakt zal zijn op den dag 
zijner heirkracht, en geeft het ten slotte een overzicht 
van de wegen Gods en van den toestand van Israël, 
van alles wat het volk ondergaan heeft, en van de 
beginselen, volgens welke het voor God staat. 

Reeds uit dit vluchtig overzicht zal men zich kunnen 
overtuigen, dat er veel meer orde is in de Psalmen dan 
gewoonlijk verondersteld wordt door hen, die iederen 
Psalm als een op zichzelf staand lied beschouwen, be
stemd om de uitdrukking te zijn van persoonlijke gods
vrucht. Wel is waar zijn de Psalmen niet door een 
onafgebroken historischen draad aan elkander verbonden, 
gelijk zulks met andere gedeelten der Schrift het geval 
is; maar nogtans zijn zij de regelmatige en stelselmatige 
uitdrukking van de verschillende deelen van eenzelfde 
onderwerp, namelijk van den toestand van het overblijfsel 
van Israël in de laatste dagen, van de gevoelens van 
dat overblijfsel en van de vereeniging van Christus met 
hen. De Heilige Geest, die den inhoud der geheele 
Schrift heeft geïnspireerd, heeft ook op dit gedeelte met 
duidelijke kenmerken het zegel zijner hand gezet. Niet 
alleen de inhoud der Psalmen is door Hem ingegeven; 
maar ook de verdeeling in boeken en de rangschikking 
der enkele Psalmen is onder zijne leiding geschied. Moge 
de Heer onze oogen verlichten en onze gedachten besturen, 
opdat wij den waren zin van dit heerlijke boek recht 
leeren verstaan; opdat wij bovenal ons verlustigen in de 
heerlijkheid van Jezus, die zich zóó diep vernederd 
heeft, dat Hij medegevoel kan hebben met zijn volk 
hierbeneden! De Heer geve ons daartoe een eenvoudig, 
kinderlijk hart , dat met heiligen eerbied deze dingen 
onderzoekt! 
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De ware Christen, een kind van God. 
Zij, die in Jezus gelooven, zijn niet alleen schepselen 

van God of zijne dienaren, hoe groot en heerlijk dit 
ook zij; (want de engelen worden zijne dienaren genoemd) 
maar zij zijn boven de engelen bevoorrecht; zij zijn 
kinderen Gods, wedergeborenen, deelgenooten zijner 
Goddelijke natuur. 

Nimmer zal ik het oogenblik vergeten, toen ik voor 
de eerste maal recht begreep, dat ik door het geloof in 
den Heere Jezus, een kind van God was. Het was op 
een morgen, bijna 38 jaren geleden, dat ik, de drie 
eerste hoofdstukken van den brief aan de Hebreen 
lezende, opeens door het licht des Heiligen Geestes 
de genade ontving om den zin te verstaan van deze 
woorden: „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 : 11.) 
Sedert vier jaren was ik bekeerd, en bijgevolg een kind 
van God, maar tot op dien dag toe had ik nimmer bij 
ondervinding de kracht dier waarheid gekend. Ik zeide 
toen bij mijzelven : „Indien ik, die zulk een groot zondaar 
was, nu een kind van God ben geworden, dan behoor 
ik ook voortaan te leven, zooals het een kind van God 
betaamt; en mijn Vader, die in den Hemel is, voortaan 
te dienen, en in alles zijne eer te bedoelen!" Mijne 
gansche ziel was verrukt bij deze gedachte; en liefde 
en dankbaarheid, alsook een heilige begeerte om meer 
dan ooit voor den Heer te leven, vervulden mijn hart. 

Dat wij, door het geloof in Jezus, kinderen Gods 
gemaakt worden, was niet enkel het deel van Paulus, 
van Petrus of van Johannes; o neen! die zegen komt 
alle geloovigen toe, zelfs den zwakste en den meest 
onkundige. Maar als dit zoo is , weikon invloed moet 
die zegening dan op ons gedrag uitoefenen. Daar waar 
de Vader is , zal ik ook eeuwig zijn! Ik behoor tot het 
huis mijns Vaders en richt mijne schreden derwaarts. 
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O , hoe moest deze waarheid ons van de wereld los
maken! Ik meen hiermede echter niet, dat het noodig 
is onze beroepsbezigheden te verlaten, dat een huis
moeder haar gezin moet verwaarloozen, of dat de 
Christen zijne kinderen, zijne broeders en zusters niet 
meer mag liefhebben. Integendeel, naarmate wij de 
groote waarheid, dat wij kinderen Gods zijn, beter 
verstaan, zullen wij beter geschikt worden voor onze 
dagelijksche plichten en bezigheden. Ons hart zal daar 
wezen, waar onze Vader en onze dierbare Verlosser zijn, 
en wij zullen niet meer in de eerste plaats die dingen 
zoeken, die aan onze vrienden of naaste bloedverwanten 
behagen, maar wij zullen doen wat aan onzen hemel-
schen Vader welgevallig is. 

In het bewustzijn, dat wij kinderen Gods zijn, moesten 
wij ons eiken morgen bij ons ontwaken de volgende 
vragen voorhouden: Hoe kan ik op dezen dag mijnen 
hemelschen Vader behagen? Wat kan ik heden doen 
om Hem te verheerlijken ? Én het is niet enkel bij zekere 
gelegenheden, bijvoorbeeld op den dag des Heeren of 
op den eersten dag des jaars, dat wij alzoo moesten 
gezind wezen, maar gedurende al de dagen onzes levens. 
Eiken morgen had onze aanbiddelijke Verlosser een ge
opend oor om te hooren, wat de Vader Hem te zeggen 
had, en wij, als kinderen Gods en volgelingen van Jezus, 
moesten hetzelfde doen. 

Sommigen zullen wellicht zeggen: „Maar moet ik dan 
niet in mijne zaken en aardsche aangelegenheden voor
zien?" Zonder twijfel; doch in al deze dingen, in ons 
beroep, in onzen handel, in onzen winkel, in onzen 
huiselijken kring, moeten wij dag aan dag en uur aan 
uur onzen Heiland trachten te verheerlijken, door ons 
niet naar den geest dezer wereld, maar naar den wil 
van onzen hemelschen Vader te voegen. Hem te ver
heerlijken, ondanks alle hinderpalen, moet ons hoofddoel 
zijn. En wat zal dan het gevolg voor ons wezen? Wij 
zullen gelukkig zijn, en naarmate wij voortgaan met God 
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te wandelen, zal onze blijdschap toenemen. Dit leven 
van gemeenschap met den Heer zal ons niet moede 
worden, tenzij wij slechts schijnchristenen zijn. Helaas! 
het gebeurt zoo dikwijls, dat wij met de ééne hand de 
dingen der wereld en met de andere de goddelijke 
dingen willen vasthouden. En dat gaat toch niet; wij 
moeten de wereld verzaken; dat is de wil van onzen 
hemelschen Vader. 

Laten wij nu nog drie Bijbelplaatsen overdenken, die 
ons doen zien, hoe wij kinderen Gods worden. De eerste 
is deze: „Want gij zijt allen kinderen Gods door het 
geloof in Christus Jezus." (Gal. 3 : 26.) De vraag is dus: 
„Geloof ik in den Heere Jezus Christus ? Vertrouw ik op 
Hem alleen voor het behoud mijner ziel?" Zoo j a , dan 
ben ik een kind van God. De bejaarde, de diepgezonkene, 
de verhardste zondaar wordt een kind van God op het
zelfde oogenblik, dat hij waarlijk in Jezus Christus ge
looft. Vandaar, dat een iegelijk, die ais een verloren 
zondaar tot God komt, en die alleenlijk steunt op het 
verzoenend lijden en sterven van Jezus , uit den dood 
tot het leven overgaat, wedergeboren wordt, en door 
het geloof in Christus een kind Gods geworden is. 

De tweede tekst is : „Een iegelijk die gelooft, dat 
Jezus is de Christus, die is uit God geboren." (1 Joh. 5 :1.) 
De beteekenis dier woorden is : dat een iegelijk, die ge
looft, dat de arme, verachte Jezus van Nazareth, van 
wien in het Nieuwe Testament gesproken wordt, die te 
Bethlehem geboren en onder Pontius Pilatus gekruisigd 
werd, de beloofde Verlosser, de Messias, de Christus is , 
niet langer in zijnen natuurlijken toestand van zondaar 
blijft, maar uit God geboren en een kind Gods is. Nu 
is wederom de vraag: „Gelooft gij dat ? Indien gij het 
gelooft, dan zijt gij een kind van God, want anders 
zoudt gij het niet gelooven; het is u gegeven om het 
te gelooven. Duizende menschen kunnen zeggen, dat Jezus 
van Nazareth de Christus is , maar niemand gelooft 
waarlijk dan de kinderen Gods. 
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De derde tekst is: „Hij is gekomen tot het zijne, en 
de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zoovelen 
Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven 
kinderen Gods te worden, namelijk die in zijnen naam 
gelooven; welke niet uit den bloede, noch uit den wil 
des vleesches, noch uit den wil des mans, maar uit God 
geboren zijn." (Joh. I : 13.) Ook hier is de vraag een
voudig : „Heb ik den Heere Jezus als mijn Verlosser 
aangenomen ?" Dat wil zeggen: Geloof ik in zijnen 
naam ? Zoo j a , dan ben ik uit God geboren, een kind 
Gods, want anders zou ik niet kunnen gelooven, daar 
alleen de kinderen van God deze genade ontvangen hebben. 

Geliefden, laten wij toch met vrijmoedigheid van onze 
voorrechten als zonen en dochteren van God gebruik 
maken, in de volle verzekerdheid, dat onze hemelsche 
Vader ons lief heeft. Komen er beproevingen, verzoe
kingen of moeielijkheden, laten wij dan tot onszelven 
zeggen: Ik ben een kind van God, en zal met het 
gebed des geloofs tot mijnen Vader gaan; Hij kan en 
wil mij helpen. Dan zullen alle schijnbare hinderpalen 
ons steeds nader brengen tot den Heer, en ons leeren 
om in alle dingen op Hem te vertrouwen. Broeders en 
zusters in Christus! Hoe gelukkig zouden wij zijn, indien 
het met ons geestelijk leven altijd zóó gesteld ware. 

Christus als de Zoon over zijn 
eigen huis. 

Hebreen I I I . 

Wij ontdekken gedurig, hoezeer onze harten geneigd 
zijn om van de voorrechten, die wij deelachtig zijn ge
worden, zelfs al zijn wij er in groot gebracht, af te 
wijken. Als de Satan ziet, dat hij de kracht van het 
Evangelie niet kan tegenstaan door het invoeren van 
valsche leeringen, dan zoekt hij iets in het hart te 
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brengen — ijdelheid, wereldsgezindheid, zorgen der aarde 
en duizend andere dingen, om de ziel af te keeren van 
het eenvoudig zien op Jezus. Wanneer de waarheid voor 
het eerst aan het hart wordt gebracht, dan zoekt hij het 
aannemen er van te verhinderen; doch is die waarheid 
eenmaal aangenomen, dan trachf hij op de een of andere 
wijze hare kracht te ondermijnen of te verzwakken. Het 
eenige middel hiertegen is , dat het hart zich met Christus 
zelf bezighoudt. Wij allen behoeven een toenemen in de 
kennis van Christus. Want de ziel, die Christus leert 
kennen, kan niet blijven stilstaan bij de dingen, die deze 
wereld haar aanbiedt. Zij heeft slechts ééne begeerte: 
Hem meer te leeren kennen in zijne volheid. Jezus 
aanschouwende, leeren wij niet slechts een leerstelsel 
verstaan; neen, het is zijn heerlijke Persoon, dien wij 
wenschen te kennen. Het is de waarheid, „ gelijk zij 
in J e z u s is ," die welgevallig is voor het hart; want 
genade en waarheid zijn d o o r J e z u s C h r i s t u s ge
worden ; en buiten Hem worden zij niet in de kracht 
des geloofs gekend. Nooit kan er die geestelijke kracht 
aanwezig zijn, die een verkeerde leer onderscheidt, als 
de ziel niet in Christus zelf geworteld blijft. „ G e w o r 
t e l d en o p g e b o u w d in H ë m . " Het hart , dat in 
Jezus zijn middelpunt vindt, is bekwaam om de godde
lijke openbaring in al hare uitgestrektheid te onderzoeken 
en te begrijpen. „ Hierom," roept de schrijver van den 
brief aan de Hebreen ons toe, — „hierom, heilige 
broeders! die der hemelsche roeping deelachtig zijt, 
a a n m e r k t den Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis, 
Jezus Christus." 

De geneigdheid om van de waarheid af te wijken, en 
daardoor al onze kracht voor den wandel te verliezen, 
blijft altijd bestaan. Doch brengt de Apostel daarom het 
vertrouwen van degenen, aan wie hij schrijft, aan het 
wankelen ten opzichte van de voorrechten, welke zij door 
genade deelachtig waren geworden ? Volstrekt niet! God 
handelt nimmer op die wijze; wel wijst Hij op de onge-
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lijkvormigheid van onzen wandel met de roeping, waar
mede Hij ons geroepen heeft, maar nooit schokt Hij ons 
vertrouwen op zijne liefde of op de voorrechten, die Hij 
ons geschonken heeft. Daarom tracht de Apostel de 
harten der Hebreen terug te voeren tot de plaats der 
genade, vanwaar God met hen handelde. En evenzoo 
doet hij ten opzichte van de Korinthiërs. Hij zegt: „Ik 
dank mijnen God altijd over u van wege de genade 
Gods, die u gegeven is in Jezus Christus." Nogtans waren 
diezelfde Korinthiërs opgeblazen en in velerlei zonden 
vervallen. Nu wil de Apostel geenszins hunne zonden 
over het hoofd zien of verontschuldigen; maar voor en 
aleer hij tot de bestraffing overgaat, plaatst hij de ge
meente van Korinthe op den waren grond, waarop zij 
door God gesteld was. En op dezelfde wijze spreekt 
hij door de Schrift tot onze harten: „Keert u niet af van 
de beginselen, waartoe gij door God gebracht zijt." Hij 
brengt ons terug tot de bron van alle genade, die in 
het harte Gods woont; en daarna komt hij tot ons met 
de vermaning: hoe kunt gij de wereld zoeken en het
geen tot de wereld behoort, nu gij zulk deel in God hebt? 

Staan wij nu een oogenbiik stil bij de wijze, waarop 
de Apostel ons Christus voorstelt in dit 3de hoofdstuk 
van den brief aan de Hebreen. Paulus is van plan om 
van Christus op de meest heerlijke wijze te spreken; doch 
hij begint daarmede niet. En dit is wel onze opmerkzaam
heid waardig. Eerst spreekt hij over den band, die er 
tusschen hunne harten en den verheerlijkten en gezegen-
den Verlosser bestaat; en eerst nadat hij hunne harten 
met Hem in gemeenschap gebracht heeft, gaat hij er toe 
Over om de grootheid van dien Persoon aan te toonen. 

Hierin openbaart zich groote genade. Wij vinden geen 
afgetrokken waarheden, geen theologisch systeem om te 
bewijzen: „Dit is God." O neen! Paulus betuigt: ik ga 
u spreken van Hem, door wien God u nabij is gebracht, 
die in uw midden gewandeld heeft; — van Hem, die 
tusschen u en God staat, en voor u tot God bidt; van 
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Hem, die getrouw is dengenen die Hem gesteld heeft. 
Wij aanschouwen dus hier den Persoon van Christus in 
het karakter zijner bediening; in welke bediening Hij 
getrouw geweest is in geheel zijn huis, w i e n s h u i s 
wij zijn." Dit te weten, geeft ons een sterke ver
troosting; want daardoor wordt ons de Persoon van 
den verheerlijkten Jezus zóó nabij gebracht, als met 
ons levende en zich met al onze zaken willende inlaten. 
Want Christus, als „de zoon over zijn eigen huis," 
stelde er belang in, om alles te volvoeren, wat God 
Hem had toevertrouwd, evenals Mozes, de dienaar, 
getrouw was in het voeren van Israël uit Egypte naar 
Kanaan. En de Apostel kan ons Christus voorstellen, 
als zooveel meer heerlijkheid waardig geacht zijnde dan 
Mozes, „als degene, die het huis gebouwd heeft, meerder 
eer heeft dan het huis. Want een ieder huis wordt van 
iemand gebouwd; m a a r d i e d i t a l l e s g e b o u w d 
h e e f t is G o d . " Derhalve ben ik in gemeenschap ge
bracht met Hem die alle dingen heeft geschapen. Ik ben 
Christus nabij gebracht, en daardoor mag ik dien ge-
zegenden en vertrouwelijken omgang smaken; en Hi j , 
die zich verwaardigde, om in zulk een innige betrekking 
tot mij te komen, is God-zelf; zoodat al mijne belangen 
zijn in de handen van Hem, die zelf God is. Mozes was 
getrouw als een dienaar, maar Christus is getrouw als 
de Z o o n , die weet, dat het huis Hem toebehoort. 
Hij is „ d e Z o o n o v e r zijn e i g e n h u i s , w i e n s 
h u i s wij zijn." Het is zijn e i g e n huis; want Christus, 
als de Zoon over zijn eigen huis, is niet alleen de God, 
die alle dingen heeft geschapen, maar ook Degene, 
die belang stelt in alles, wat ons betreft, evenals een 
Zoon over zijn eigen huis. Ziedaar de wijze, waarop de 
Geest Gods ons in deze wereld helpt. Niet alleen wil Hij 
ons door die wereld heen leiden, maar Hij wil daarbij onze 
harten ver boven de dingen dezer aarde verheffen, zelfs 
terwijl wij ons nog hier beneden bevinden. 
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De aanbidding in geest en in 
waarheid, 

Hebt gij wel eens, in het licht der Heilige Schrift, 
onderzocht, wat eigenlijk aanbidding is? Helaas, het is 
den vijand gelukt, de meeste geloovigen omtrent hun 
standpunt in Christus zoozeer in verwarring te brengen, 
dat zij in het geheel geen oog hebben voor hetgeen, 
waartoe God hen gebracht heeft, en in plaats daarvan 
allerlei hulpmiddelen te baat nemen. „God is een geest, 
en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest 
en in waarheid;" en „de Vader zoekt dezulken, die Hem 
alzoo aanbidden." — Het moet in den geest zijn — een 
uiterlijke vorm is onvoldoende; en het moet in waarheid 
zijn — de grondslag moet zóó stevig en onbedriegelijk 
zijn, dat God-zelf daardoor bevredigd is, en het offer 
van den aanbidder als een weiriekenden reuk kan aan
nemen. Hiertoe moet de zonde van den aanbidder ver
wijderd zijn. 't Is niet genoeg, dat hem zijne zonden 
vergeven zijn; o neen! de zonde zelve moet weggedaan^ 
zijn, en dat wel op zulk een volmaakte wijze, dat hij 
geheiligd en bekwaam gemaakt is, om in het binnenste 
heiligdom in te gaan. God noodigt hem uit, niet in den 
buitensten voorhof, niet in het heilige, maar in het heilige 
der heilige in te gaan — in die plaats, waar het den 
hoogepriester in het oude verbond slechts geoorloofd was 
eenmaal in het jaar in te gaan. Welk een volkomene 
reiniging moet dan niet zijn deel zijn! Niet in zijn eigen 
persoon, maar in Christus Jezus gaat hij in. Het oordeel 
van God is over de zonde gekomen, toen de Zoon van 
God tot zonde gemaakt werd aan het kruis. Hij, het 
slachtoffer — het eenige, dat onze plaats kon bekleeden, 
omdat het vlekkeloos en goddelijk was — ledigde in onze 
plaats den beker des toorns tot op den bodem, zoodat de 
gerechtigheid van God ten volle bevredigd is. In Christus 
zijn wij geoordeeld , gestraft en gedood. Onze oude mensch — 
de eerste Adam — is met Christus gekruisigd en te niet 
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gedaan. God heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen 
aanloopen. Hij is om onze overtredingen verwond, om 
onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die 
ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijne 
striemen is ons genezing geworden. 

Welk een rust voor den geloovige, den ,,ellendigen 
mensch" vaarwel te kunnen zeggen, hem te zien in het 
graf, waarin Christus lag, zichzelven der zonde voor 
dood te mogen houden, (Rom. 6 : 3—11.) van liet lichaam 
der zonde en van de zonden bevrijd te zijn, (Kol. 2 : 11.) 
en zich verlost te weten van het lichaam dezes doods! 
(Rom. 7 : 24.) Doch er is nog meer. De schuld is be
taald, en wat is er van den schuldenaar geworden? Hij 
is gestorven. En is dat alles? Geenszins. Hij is in een 
nieuw leven overgegaan. Niet een vonk, niet een spoor 
van het oude leven is overgebleven. „Het oude is voor
bijgegaan; z i e t , a l l e s is n i e u w g e w o r d e n . " En 
welk een leven is dat nieuwe leven? Het is het leven 
van Christus. „De wet d e s g e e s t e s d e s l e v e n s in 
C h r i s t u s J e z u s heeft mij vrij gemaakt." (Rom. 8 :2 . ) 
„De geest is leven om der gerechtigheid wil." (Rom. 8:10.) 
,,En dit is de getuigenis, dat ons God het eeuwige leven 
gegeven heeft; en d i t l e v e n is in z i j nen Zoon . 
Die d e n Z o o n h e e f t , d i e h e e f t h e t l e v e n . " 
(1 Joh. 5:11—13.) „Uw l e v e n is m e t C h r i s t u s 
v e r b o r g e n in G o d ; " en „Christus is ons leven." 
(Kol. 3 : 3, 4.) Is dat niet de ware toebereiding voor het 
ingaan in het heilige der heilige? J a , wat nog meer zegt, 
wij zijn in Christus in dat heiligdom gezet. „Hij heeft 
ons mede opgewekt en mede gezet in den hemel in 
Christus Jezus." (Efez. 2 : 7.) Geen ander, geen geringer 
heiligdom is het onze. Kan Christus buiten dit heiligdom 
gesloten worden? Kan God Hem ergens anders zien dan 
in dat heiligdom? Onmogelijk. En als dit niet kan, kan 
Hij dan ons, die in Hein zijn, ergens anders zien? Dit is 
evenzeer onmogelijk. Welnu, als wij deze plaats niet 
innemen, onteeren wij Hem dan niet, en achten wij zijn 
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werk niet gering? Zeer zeker. "Want wanneer wij onze 
plaats als aanbidders niet innemen, dan beschouwen wij 
onszelven nog in onze oude natuur, of wij verkleinen de 
waarde van den persoon en het werk van Christus. O, 
tracht toch niet licht en duisternis met elkaar te ver
eenigen. Bedien n van het licht, 't welk God in Christus 
heeft doen lichten, en laat het kruis u scheiden van alle 
duisternis in u, gelijk dat kruis, naar Gods gedachten en 
naar zijn Woord, reeds gedaan heeft. (2 Kor. 5 : 17, 18; 
Efez. 2 : 1 0 ; 5 : 8.) Luister naar de heerlijke woorden: 
„Het oude is voorbijgegaan; ziet! het is alles nieuw ge
worden." — Overdenk ze en verdiep er u in. „Voorbij
gegaan" — „nieuw geworden." — Niet alleen de zonden, 
neen, „het oude," dat is alles, wat ons van Adam aankleeft, 
,,is voorbijgegaan " — „alles is nieuw geworden.'' En boven
dien, „alles is uit God." — Kunt gij dit woord op u 
toepassen? „Alles uit God." Van het oude niets meer 
voorhanden — alles nieuw geworden — alles uit God. 
't Is verwonderlijk, maar waar. Het Woord Gods zegt 
het ons; en daarom kan het niet anders zijn. Noch het 
gevoel, noch de ervaringen, noch de twijfelingen en 
ongeloovige redeneeringen kunnen deze heerlijke waarheid 
omverwerpen. Het is het waarachtige Woord Gods. 
Vraagt gij, hoe dit mogelijk is, dan is het eenige antwoord: 
God heeft het mogelijk gemaakt, omdat Hij het „oude" 
in den dood heeft overgegeven, en het „nieuwe" ons in 
Christus geschonken heeft. En vraagt gij: waarom? dan luidt 
het antwoord: „Omdat God rijk is in barmhartigheid door 
zijne groote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, heeft 
Hij ons levend gemaakt met Christus . . . . opdat Hij zou be-
toonen den uitnemenden rijkdom zijner genade , door de goe
dertierenheid over ons in Christus Jezus." (Efez. 2 : 4—7.) 

En wie moet de vrucht van dit genadewerk inoogsten? 
Voorzeker, de geloovige; maar die niet alleen. Zou God 
zaaien, en — 't zij met eerbied gezegd — ook niet oogsten ? 
Durft gij Hem zijn deel aan dit heerlijke werk ontrooven? 
Met andere woorden: wilt gij Hem den dank en de 
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aanbidding van een gelukkig, door zijne volmaakte genade 
bevredigd hart weigeren? Wie noodigde uit tot feestelijke 
vreugde? Was het de verloren zoon? O, neen! het was 
de Vader. Hij zeide: „laat ons vrolijk zijn." — „De Vader 
zoekt dezulken, die Hem alzoo aanbidden."—„Laat ons 
dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des 
lofs, dat is, de vrucht der lippen, die zijnen naam be
lijden; want aan zoodanige offeranden heeft God 

een welbehagen." (Hebr. 13 : 15, 16 ) „Wordt vervuld met 
den Geest; sprekende onder elkander met psalmen, en lof
zangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den 
Heer in uw hart." (Efez. 5 : 19.) En wat is de eerste vrucht 
van het werk der verlossing, welke in Ps. 22 wordt opge
noemd? ,,Ik zal," zegt Christus, „uwen Naam mijnen broede
ren vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen." 

Geliefde broeders! hebben wij den Vader leeren kennen als 
dengene, dien wij „nabij geworden" zijn? (Efez. 2:13—19.) 
Gevoelen wij ons in zijne nabijheid te huis? Hebben wij 
van het gemeste kalf gegeten? Kan de Vader, die zegt: 
verblijd u met mij, vrolijk onder ons zijn? De brieven 
van Paulus aan de Efeziërs en van Petrus aan de uit
verkoren vreemdelingen in de verstrooiing beginnen beide 
met de woorden: „Geloofd zij de God en Vader van 
onzen Heere Jezus Christus." Dat is aanbidding. Zou iets 
anders Gods hart kunnen bevredigen? Als uwe kinderen 
met u aan uwe tafel zaten, en alles voor hen bereid 
stond, wat het hart maar wenschen of bedenken kan, wat 
zoudt gij dan gaarne hebben ? Zou het u aangenaam zijn, 
als uwe kinderen, niettegenstaande zulk een overvloed, 
u voortdurend om brood vroegen ? Neen, het zou u veeleer 
een groote vreugde zijn, wanneer zij flink toetastten, en 
u voor uwe goedheid dankzegden. Daardoor zoudt gij geëerd 
en uwe goedheid op prijs gesteld worden. En zoo is het ook 
tegenover God. Voorzeker, wij hebben veel behoefte aan 
het gebed, en aan een diep gevoel van afhankelijkheid van 
God; maar waar dit werkelijk aanwezig is, daar zal juist 
de mond wijd geopend zijn tot lof en dank aan God; en 
zullen wij onze plaats als aanbidders vrolijk innemen. 
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De tempel van Salomo, 
OF 

HET ALTAAR OVEREENKOMENDE MET 
HET HEILIGE DERjHEILIGE. 

(Lees 2 Kron. I I I tot IV vs. 5.) 

Het zou een heel boekdeel vereischen om de heerlijkheid 
van Christus ten volle te beschrijven, gelijk zij in dit 
gedeelte van het Woord wordt afgeschaduwd. Mijn doel 
met deze regelen is, u door de mededeeling van enkele 
gedachten over dit onderwerp tot een nauwkeuriger 
onderzoek van Gods "Woord aan te moedigen. 

Ik hoop niet, dat men zal denken, dat ik uit de 
beschouwing van Salomo's tempel eenig gezag wensch te 
verleenen aan het oprichten van zoogenaamde christelijke 
gebouwen van Godsvereering? De Heer Jezus heeft be
loofd , dat de Heilige Geest zou komen, om de discipelen 
in alle waarheid te leiden. De Heilige Geest is gekomen, 
en heeft de apostelen en de eerste gemeente in alle waar
heid geleid; en is het niet duidelijk uit de Handelingen 
der Apostelen en uit de Zendbrieven, dat de Heilige 
Geest, hier beneden gekomen zijnde, de gemeente niet 
tot het bouwen van plaatsen van Godsvereering heeft 
geroepen? Hij sprak er met geen enkel woord van. De 
christelijke eeredienst is alleen geestelijk. Waar er ook ge-
loovigen op aarde gevonden werden, in den geest hadden 
zij met hun grooten Hoogepriester den toegang tot den 
hemel zelf, om in het heilige der heilige te aanbidden. 

Evenwel spreken de Nieuw-testamentische Schriften 
zeer duidelijk van een geestelijk gebouw — een gebouw, 
waarvan ongetwijfeld de tempel van Salomo in eenige 
belangrijke punten ons een voorafschaduwing geeft. 

Vooral de brief aan de Efeziërs beschrijft dit opge
wekte , hemelsche, geestelijke gebouw. De geloovigen 
worden „gebouwd op het fondament der apostelen en 

xvi 4 
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profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, 
op welken het geheele gebouw, bekwamelijk samengevoegd 
zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heer, op 
welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede 
Gods in den Geest." (Ëfez. 2 : 20—22.) Welk een gebouw! 
En welk een bouwmeester! „Gods gebouw zijt gij." 
(1 Kor. 3 : 8—11.) Met deze en vele dergelijke aanhalingen 
uit het Woord, die het geestelijke gebouw beschrijven, 
zullen wij ons tot den tempel van Salomo ter onderrich
ting wenden. 

Staan wij in de eerste plaats stil bij de bouwstoffen, 
waaruit de tempel gebouwd werd. Het waren groote 
steenen en hoogverheven boomea. Daarmede behaagde het 
God om twee toestanden af te schilderen van degenen, 
die Hij toebrengt, en in Christus, den hemelschen tempel 
opbouwt. De mensch is een groot zondaar, dood in zonden 
en overtredingen, en evenwel is hij een zich-zelf ver
heffend farizeër. 

In een ander geschrift „groote en kostelijke steenen" 
stond ik stil bij de uitnemende grootheid van Gods macht 
jegens ons, betoond in de opwekking van den Heer 
Jezus — den kostelijken hoeksteen — en ook in onze op
standing in Hem, hoewel wij dood waren in de zonden. 
Beschouwen wij nu den weg, langs welken deze trotsche 
boomen van den Libanon naar den tempel te Jeruzalem 
werden gevoerd. 

„Salomo zond tot Hiram, den koning van Tyrus, zeg
gende: zend mij ook cederen, dennen en algummimhout 
uit Libanon; want ik weet, dat uwe knechten het hout 
van Libanon weten te houwen; en zie mijne knechten 
zullen met uwe knechten zijn: en dat, om mij hout in 
menigte te bereiden,• want het huis, dat ik zal bouwen, 
zal groot en wonderlijk zijn." En Hiram antwoordde: 
„Wij zullen hout houwen uit den Libanon, naar al uw 
nooddruft, en zullen het tot u met vlotten, over de zee, 
naar Jafo brengen, en gij zult het laten ophalen naar 
Jeruzalem." (2 Kron. 2 : 16.) 
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Er was dus voor eiken boom, die tot het bouwen van 
den tempel gebruikt werd, slechts één weg mogelijk. De 
bijl, en wederom de bijl; de eene slag na den anderen, 
totdat de trotsche boom geveld en dood op den grond 
lag, afgehouwen van alle wortels, waaraan hij van natuur 
gehecht was. En voorts moest hij naar beneden, lager 
en steeds lager, langs de helling van den Libanon, rechtaf 
in het water. Want de boom moest in het water aan den 
voet van den Libanon gebracht, voor en aleer hij uit het 
water te Joppe kon gehaald worden — hij moest dus in 
liet water gelegd en uit het water genomen worden, eer 
hij naar Jeruzalem's tempel kon worden gedragen. Er 
was geen weg over land, ook voor geen enkelen boom. 
De bijl, het afvoeren naar het water — teekenen van den 
dood — en uit den dood naar den tempel. Kan er een 
beknopter en treffender zinnebeeld gevonden worden van 
den weg, langs welken de mensch tot God gebracht wordt? 

Helderen wij het zinnebeeld met een paar voorbeelden 
op. Was niet Saul van Tarsus een groot zondaar? Hij 
zelf zegt, dat hij de voornaamste was. Doch tevens was 
hij een trotsche farizeër, die zijn hoofd boven den top 
van den Libanon verhief. Hij was een ceder te midden 
van de cederboomen, een dennenboom uit de dennen — 
een Hebreër uit de Hebreen — op zedelijk gebied bestond 
er geen rechtstandiger dennenboom, geen nauwgezetter, 
godsdienstiger cederboom. Doch toen het Woord Gods, 
dat „levend en krachtig is, en scherpsnijdender dan eenig 
tweesnijdend zwaard," zijne ziel binnendrong, toen Jezus 
zeide: „Saul, Saul wat vervolgt gij mij?" toen viel de 
trotsche ceder geveld ter aarde. Toen moest hij ervaren, 
dat zijn godsdienstijver zijne grootste zonde was. Welk 
een nedervelling! Welk een afscheuring van eiken wortel 
van gewaande deugd, van alle vertrouwen in zichzelven 
als natuurlijk mensch! Alles moest schade en drek wor
den — minder en altijd minder, totdat hij niets en Christus 
alles was. J a , gedurende die drie dagen, in duisternis 
doorgebracht, was het voor hem een altijd lager dalen, 
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een gaan door het water, symbool van den dood; en de 
trotsche farizeër werd begraven door den doop in den 
dood van Christus. En gelijk de boomen in het water 
werden gelegd aan dea voet van den Libanon, om er te 
Joppe uitgetogen te worden, zoo was Saul met Christus 
begraven in den dood, en de nieuwe mensch Paulus werd 
uit den dood opgewekt, als bezitter van het nieuwe leven, 
en ééne plant met den opgewekten Christus geworden zijnde. 

Hetzelfde had plaats met den kamerling. De Schrift, 
welke hij las, werd hem geopend, en de eene slag na 
den anderen volgde. Jezus, de heilige Jezus, moest voor 
zijne zonden sterven; als een lam werd Hij ter slachting 
geleid. „Hij is uit den angst en uit het gericht wegge
nomen; en wie zal zijn leeftijd uitspreken?" Waar blijft 
nu 's menschen godsdienstigheid? Waar zijn trotsche 
waan, indien hij zoo ten eenenmale verloren is in de 
zonde, dat de Zoon van God moest komen om voor zijne 
zonden te lijden ? En de Zoon is gekomen, en heeft gele
den tot den dood, verlaten zijnde van God. De beschaafde, 
ongeveinsde aanbidder, die uit Jeruzalem kwam, buigt 
zijn hoofd; hij valt neer; hij rechtvaardigt God; hij zegt: 
zie hier water, wat verhindert mij gedoopt te worden? 
En evenals onze boomen van den Libanon, gaan zij in 
het water, en komen wederom uit het water. Indien de 
lezer met aandacht de Handelingen der Apostelen wil 
lezen, dan zal hij bespeuren, dat dit de eenige weg is 
tot den geestelijken tempel des Heiligen Geestes. „Hoo-
rende, geloofden zij en werden gedoopt." (Hand. 18 : 8.) 
Vergeet niet, welke de eenige weg was, om de boomen 
naar Jeruzalem te voeren. Vergis u niet; Gods eenige 
weg om u tot Zich te brengen, is door den dood en de 
opstanding van Christus. Lees aandachtig over dit punt 
lïom. 6 : 8—11. „Of weet gij niet, dat zoo velen als wij 
in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijnen dood gedoopt 
zijn. Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in 
den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dooden op
gewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzoo ook wij 
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in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien 
wij met Hem ééne plant geworden zijn in de gelijkmaking 
zijns doods, zoo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking 
zijner opstanding; dit wetende, dat onze oude mensch 
met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de 
zonde. Indien wij met Christus gestorven zijn, zoo geloo-
ven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende, 
dat Christus opgewekt zijnde uit de dooden, niet meer 
sterft ; rde dood heerscht niet meer over Hem; want jktt 
Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; 
•en dat Hij leeft, gUrt 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." 

Gaarne stem ik u toe, dat het een harde strijd is, 
om alle aanspraken op eigene gerechtigheid te laten 
varen; om mei Christus gekruist, met Hem gestorven 
en hegraven te zijn. Menig Christen voert een wanhopi-
gen strijd, om zich nog een weinig aan den Libanon 
vast te houden. Welk een vergissing! Is het dan niet 
hoogst gelukkig, om niet slechts mijne zonden aan het 
kruis geoordeeld te zien, maar ook te weten, dat a l l e s 
w a t ik b e n , voor altijd aan het kruis geoordeeld en 
met den heiligen zonde-drager in zijnen dood begraven is? 
A l l e s wat te veroordeelen was, is geoordeeld, zoodat 
er geen verdoemenis meer is voor degenen, die in 
Christus Jezus zijn. 

Wij moeten nu zien waar en hoe deze toegebrachte 
bouwstoffen in den tempel geplaatst werden; doch vesti
gen wij vooraf onze aandacht op het gebouw zelf, en op 
het uitnemend onderricht, dat het ons aanbiedt. 

Toen Salomo met het bouwen van den tempel een 
aanvang maakte, gaf God hem zeer juiste afmetingen. 
De lengte in ellen, naar de eerste mate, was zestig ellen, 
en de breedte twintig ellen. En het voorhuis, hetwelk 
vooraan was, was in de lengte, naar de breedte van het 
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huis, twintig ellen, en de hoogte honderd en twintig; 
hetwelk hij van binnen overtrok met louter goud. (2 Kron. 
3 : 3 , 4 . ) In vers 8 lezen wij: „Verder maakte hij het 
huis van het heilige der heilige, welks lengte, naar de 
breedte van het huis, was twintig ellen, en de breedte 
daarvan twintig ellen; en hij o vertoog dat met goed goud, 
tot zes honderd talenten." Hetwelk ongeveer de som van 
40 millioen gulden bedraagt. 

Het eerste punt van afmeting, waarbij ik wensch stil 
te staan, is de lengte van het voorhof of de weg naar 
den tempel. Deze is even zoo breed als het heilige 
der heilige — twintig ellen. Dit heilige huis moest de 
tegenwoordigheid Gods afschaduwen; en het voorhof of 
de weg naar die tegenwoordigheid was overeenkomstig 
die heilige tegenwoordigheid zelve. Ziet gij deze overeen
stemming? Eenige woorden van den Heer Jezus zullen 
het ons ophelderen: „Ik ben de weg, en de waarheid 
en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. 
Indien gijlieden mij gekend hadt, zoo zoudt gij ook mijnen 
Vader gekend hebben, en van nu kent gij Hem en hebt 
Hem gezien." Verder: „die mij gezien heeft, die heeft 
den Vader gezien." Deze weinige woorden van den Heer 
Jezus maken de zaak duidelijk. De ingang of het voorhuis 
is gelijk aan of overeenkomstig met het heilige der heilige. 
Jezus is de weg, en Hij is gelijk aan de goddelijke tegen
woordigheid ; want Hij-zelf is God. En hij, die Jezus 
gezien heeft, die heeft ook den Vader gezien. God kon 
geen heerlijker weg geopend hebben om verloren zondaars 
tot zich te brengen, want de Zoon van God is gestorven 
en opgewekt, opdat Hij-zelf de weg zou zijn; gelijk ge
schreven is: „Dewijl wij dan vrijmoedigheid hebben, 
broeders! om in te gaan in het heiligdom door het bloed 
van Jezus, op een verschen en levenden weg, welken Hij 
ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn 
vleesch." (Hebr. 10 : 19, 20.) Niet alleen was delengte 
van het voorhuis gelijk aan de breedte van het heilige 
der heilige; maar welk een hoogte! Welk een vrijmoe-
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digheid hebben wij, om door Jezus Christus binnen te 
gaan. Ziet gij wel, lezer, hoe de heerlijkheid van Jezus 
als de weg tot God afgeschaduwd wordt in dezen voorhof? 
Hebt gij nog een anderen weg noodig dan Jezus alleen? 

Eer wij tot de beschouwing overgaan van het volgende 
belangrijke punt in de afmetingen, willen wij terugkeeren 
om de plaats te zien, waar de steenen en de boomen in 
den tempel gelegd werden, ten einde iets meer van Gods 
raadsbesluiten te leeren met betrekking tot hen, die zich 
in het geestelijk gebouw bevinden. Allen, zoowel steenen 
als boomen, waren met fijn goud overtogen. Jezus alleen, 
de rechtvaardige, de gerechtigheid Gods, kan door het 
„goede goud" afgeschaduwd of voorgesteld worden. Jezus 
zelf zegt: „ I k ' r a a d u , dat gij van mij koopt goud, 
beproefd, komende uit het vuur." — En niet alleen was 
elke steen en élke boom overtogen met zuiver goud, 
daar geheel mede overdekt, zoodat er geen stip of streep 
van den dennenstam kon gezien worden; maar er waren 
buitendien ook nog „gegraveerde cherubs aan de wanden." 
Geloovende in God, „die Jezus, onzen Heer, uit de 
dooden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze 
zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking," zoo 
wordt zijne gerechtigheid ons toegerekend. Evenals de 
steenen en de boomen door het zuivere goud geheel 
overtogen of bedekt waren, zoo is Jezus uit de dooden 
opgewekt, om onze altijd blijvende gerechtigheid te zijn. 
Geen stipje van den ouden boom mocht gezien worden. 
Bij God was geen vergissing mogelijk. Hij heeft den 
heiligen Jezus, die voor onze zonden gestorven was, 
opgewekt, opdat Hij in de opstanding onze eeuwigblij-
vende gerechtigheid zou zijn. Wanneer Gods oog in den 
tempel rustte, zag Hij niets dan fijn goud. Zoo heeft 
Hij ons ook in het hemelsche gebouw in Christus „bege
nadigd in den Geliefde." 

Vraagt gij: Maar waar zijn die cherubs te vinden, 
die gegraveerd zijn op het fijne goud, dat de wanden 
overdekt? Ziedaar het geloof in Jezus, als onze gerech-
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tigheid in de tegenwoordigheid van God. "Wat zijn die 
wonden aan dat reine, verheerlijkte lichaam? Beantwoor
den zij niet aan de cherubs, die op den muur gegraveerd 
zijn ? In de Schrift stellen de cherubijnen het verteerend 
oordeel Gods voor, (zie Ezech. 10.) evenals de serafijnen 
de louterende reinigmaking Gods vertegenwoordigen; 
(zie Jes. 6.) doch beide handelende uit kracht van het 
vuur des altaars, hetwelk het verteerend oordeel van 
God tegen de zonden beteekent, dat door Jezus, den 
Zoon Gods, op het kruis gedragen is. Daardoor is al de 
zonde van den geloovige weggedaan; of overeenkomstig 
hiermede moet de verwerper van Christus voor altoos onder 
den toorn en het oordeel Gods blijven. De wegen van 
God stemmen overeen. Eenmaal op Golgotha heeft Hij 
zijnen toorn tegen de zonde geopenbaard; en zou Hij dan 
een mindere maat van toorn tegenover een verloren ziel, 
die de vergeving verworpen heeft, betoonen, dan jegens 
zijn geliefden Zoon, toen Hij aan het vloekhout als 
zondedrager hing? Neen, God is rechtvaardig en de 
Rechtvaardigmaker. Hij, die onze eeuwige gerechtig
heid is, draagt zelf in zijn eigen lichaam de teekenen 
van de brandende cherubs-oordeelen, welke Hij eenmaal 
voor ons op Golgotha doorgestaan heeft. Dit is een 
hoogst gewichtig onderwerp; want hoe beter wij de 
rechtvaardigheid Gods kennen, des te vaster zal ook onze 
vrede zijn. 

Sta slechts even stil bij het feit, hoe deze waarheid 
omtrent de cherubijnen met nadruk wordt herhaald. De 
cherub is gegraveerd op het zuivere goud. Hij, die onze 
gerechtigheid is , heeft zelf eerst het vuur van het vertee
rend oordeel over de zonde gedragen. 

Lees verder: „Ook maakte hij , in het huis van het heilige 
der heilige, twee cherubim van uittrekkend werk, en hij 
overtoog die met goud;" en de grootste zorg is gedragen 
om aan te toonen, dat de spanning van de vleugelen der 
cherubs juist de breedte van het heilige der heilige uit
maakte. „De vleugelen dezer cherubim spreidden zich 
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uit twintig ellen ; en zij stonden op hunne voeten , en hunne 
aangezichten waren huiswaarts." Geen duim korter dan 
de breedte van het heilige der heilige. Zou er iets kunnen 
zijn, dat vaster vrede geeft dan dit: dat het vuur van 
Gods oordeel over de zonde aan Gods maatstaf van de 
zonde beantwoordt? Niet naar onze gedachten over de 
zonde, niet volgens onze afmeting er van, maar naar de 
goddelijke tegenwoordigheid — de twintig ellen van het 
heilige der heilige. Twintig ellen was de lengte van het 
voorhuis; twintig ellen de breedte van het heilige der 
heilige; en twintig ellen spreidden de vleugelen der cherubs 
zich uit. Hij , die bij God, en zelf God is, is de weg; 
en Hij heeft het oordeel Gods, naar de eischen van God, 
gedragen. Doch er was meer. Niet alleen waren er cherubim 
aan de wanden gegra*veerd, en cherubim, die hunne vleu
gelen uitspreiddeu over de gansche breedte van het huis 
van het heilige der heilige; ook aan het voorhangsel van 
hemelsblauw en purper en karmozijn en fijn linnen waren 
cherubs gewerkt. Niets minder dan het oordeel Gods over 
de zonde kan den nieuwen weg tot in het heilige der 
heilige openen; doch sedert Jezus dat oordeel en dien 
toorn, welken wij verdienden, verduurd heeft, is de zonde 
weggedaan, en het voorhangsel van boven tot beneden 
gescheurd. Waar de mensch door geen middel toegang 
kon krijgen, hebben wij nu „vrijmoedigheid, om in te gaan 
in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een ver-
schen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft, 
door het voorhangsel, dat is door zijn vleesch." Welk een 
verschil met de godsdienst der Joden! Geen voorhangsel 
meer met gewerkte cherubim er op, om Gods tegenwoor
digheid voor den mensch te verbergen, en den zondaar 
van God af te houden. Het bloed is gestort, de zonde 
is weggedaan. Het oordeel Gods is volvoerd; het voor
hangsel is gescheurd door de ééne offerande, die eeuwig
durend van kracht blijft. Hoe luide spraken die typen 
van het oude verbond het feit uit, dat het verzoenend 
lijden van Jezus noodzakelijk was! En onze standplaats 
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nu in de tegenwoordigheid van God verkondigt even 
luide, dat het werk volbracht is. 

Wij gaan nu over tot de beschouwing van het koperen 
altaar. „Hij maakte het van twintig ellen in zijne lengte 
en twintig ellen in zijne breedte en tien ellen in zijne 
hoogte." Hoe opmerkelijk! Het vierkant van het altaar is 
de juiste maat voor het vierkant van het heilige der heilige. 
Wij vinden hier twee zinnebeelden: het eene het heilige 
der heilige d. i. de tegenwoordigheid Gods en het tweede 
het altaar, het kruis van Christus En het eene komt in 
maat overeen met het andere. Het altaar heeft dezelfde 
maat als het heilige; het kruis van Christus beantwoordt 
aan al Gods eischen. Twintig ellen lengte op twintig ellen 
breedte was de maat van beide — zoowel van het heilige 
der heilige als van het altaar. En wees niet elk offer, 
dat ooit op dit altaar werd geofferd, op Jezus, het Lam 
Gods? Voorzeker; gelijk het lichaam van het beest op 
het altaar werd verbrand, en het bloed aan den voet van 
het altaar werd uitgestort, zoo heeft de Zoon van God 
aan het kruis den brandenden toorn Gods in het heilige 
lichaam, dat Hem toebereid was, gedragen, en zijn eigen 
bloed werd aan den voet van het kruis uitgestort. Door die 
eenerlei maat van het altaar en van het heilige der heilige 
wordt voorgesteld wat het offer van Jezus, het Lam Gods, 
werkelijk was, en wat het zijn moest, om aan Gods eischen 
ten opzichte van zonde en gerechtigheid te voldoen. Ik 
zeg wat het zijn moest; want merk wel op, dat deze af
metingen volgens goddelijk onderricht gegeven waren. In 
1 Kron. 28 : 10—19 zegt David, dat hij het voorbeeld 
van al de werken des tempels van de hand des Heeren 
ontvangen had. Het altaar mocht geen el me"er of minder 
zijn dan het heilige der heilige. 

Worden onze gedachten hierbij niet terstond bij den 
persoon van Christus bepaald ? Kon eenig ander wezen 
gevonden worden, dat aan God gelijk was ? Een offerande 
toch kan slechts zijn wat de persoon of het slachtoffer 
is. Wordt een rund of een bok geofferd, dan kan de offer-
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ande niet anders dan eindig zijn; en bijgevolg kan zij niets 
aangaande de zonde volmaken voor God; want God is 
oneindig. Met andere woorden een eindig offer kan de 
eischen van een oneindig God nooit bevredigen. Indien 
een eindig offer de zonde had kunnen wegdoen, dan ware 
er geen noodzaak geweest, dat het altaar gelijk was aan 
het heilige der heilige. Wij menschen zijn kortzichtig en 
blind; doch is God kortzichtig of blind? Kan Hij iets te 
hoog of te gering waardeeren? Hoe verschrikkelijk moet 
dan de zonde zijn, daar niets die zonde kon wegdoen 
van voor Gods oog dan een offer, dat Hem evengelijk 
was. Het altaar moest gelijk zijn aan het allerheiligste. 

En wie is die Heilige, tot zonde voor ons gemaakt, 
door God verlaten aan het kruis te midden van de ver
schrikkelijke duisternis? Is Hij waarachtig mensch? J a , 
Hij is een waarachtig mensch; door menschen gekruisigd, 
verlaten van God, zijne ziel gemaakt tot een offer voor 
de zonde. Is Hij niets meer dan mensch? Dan kan zijne 
offerande slechts eindig zijn. Het ongeloof beweert dit; 
en vandaar de noodzaak tot een herhaling der offers, of 
tot gedurige missen, die aan God voor de zonden en 
voor de zielen van levenden en dooden geofferd worden, 
Ware Christus slechts mensch, dan zou dit alles een 
treurige grond van waarheid hebben. Want indien Hij 
niets meer is dan mensch, zoo zijn de eischen van God 
niet volkomen bevredigd, en wie zal ons dan kunnen zeggen, 
hoeveel er nog tot de ééne offerande van Jezus moet toe
gevoegd worden, voordat het altaar gelijk is aan het 
heilige der heilige? Is Jezus slechts mensch, werkt dan 
maar voort, gij priesters — voegt uwe duizende missen daar
bij — brand heftig, gij vagevuur — werkt hard, gij kinderen 
des ongeloofs, om uwe deugden en verdiensten aan het werk 
van Jezus toe te voegen: want het altaar moet gelijk 
staan aan het heilige der heilige. Doch genoeg hiervan! 

God heeft zijnen eigen Zoon niet gespaard. (Rom. 8 : 
32.) „Wanta lzoo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft." „Dewelke 
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alzoo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid, en het 
uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen 
draagt door het Woord zijner kracht, nadat Hij de rei-
nigmaking onzer zonden door zichzelven te weeg gebracht 
heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de 
hoogste hemelen tot den Zoon zegt Hi j : Uw 
troon, o God! is in alle eeuwigheid." (Hebr. 1 : 3, 8.) 
„In den beginne was het Woord, en het Woord was 
bij God, en het Woord was God. Dit was in den be
ginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve ge
maakt En het Woord is vleesch geworden en 
heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijne heerlijk
heid aanschouwd, een heerlijkheid als des eeniggebo-
renen van den Vader vol van genade en waarheid 
Niemand heeft ooit God gezien; de eeniggeboren Zoon, 
die in den schoot des Vaders is , die heeft Hem ons 
verklaard." (Joh. 1 : 1—18.) „Hij .heeft ons lief gehad, 
en zijn Zoon gezonden tot een verzoening voor onze 
zonden en wij hebben het aanschouwd en getui
gen, dat de Vader zijnen Zoon gezonden heeft tot een Za
ligmaker der wereld. Zoo wie beleden zal hebben, dat 
Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in 
God Want dit is de getuigenis, welke Hij van 
zijn Zoon getuigd heeft. „Die in den Zoon van God 
gelooft, heeft de getuigeuis in zichzelven Die 
den Zoon heeft, die heeft het leven, die den Zoon van 
God niet heeft, die heeft het leven n i e t . . . . . . De Zoon 
van God deze is de waarachtige God en het 
eeuwige leven." (1 Joh. 4, 5.) „Want in Hem woont 
al de volheid der Godheid lichamelijk." (Kol. 2 : 9.) 

Zegt iemand, dat hij de evengelijkheid van den eeu
wigen Zoon met den Vader ontkent, laat hem dan 
eerlijk genoeg zijn om te erkennen, dat hij de Heilige 
Schriften niet als de waarheid erkent. 

Gezegende Jezus! ik erken TT als waarachtig mensch 
en als waarachtig God, bovenal te prijzen in eeuwigheid. 
Die TT gezien heeft, heeft den Vader gezien. 
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Ik herhaal het nogmaals: Hoe vreeselijk is de zonde, 
indien er niemand in hemel of op aarde kon gevonden 
worden, om het zoenoffer voor de zonde te brengen dan 
Hi j , de Zoon zelf, die in den schoot des Vaders was, 
die bij God, en zelf God was! 

Slaan wij nogmaals een blik op het kruis. Wie is die 
Heilige, die den toorn Gods en het verteerend oordeel 
tegen de zonde draagt? — Is Hij waarachtig mensch? 
J a ! waarlijk mensch. Is Hij slechts een eindig mensch ? 
Neen, Hij is de Zone Gods! die, hoewel Gode even-
gelijk zijnde, zichzelf in onuitsprekelijke liefde jegens 
ons vernederd heeft tot den schandelijken kruisdood. Is 
Hij waarachtig God? J a , waarlijk God. Hij, die bij God 
was, als Zoon onderscheiden van den Vader, was God. 
Hoewel Hij zichzelf heeft vernietigd, zich vernede
rende tot den dood, zoo is nogtans de heerlijkheid van 
zijn Persoon ook de heerlijkheid van het kruis. De on
eindige Zoon van God kan slechts een oneindige offer
ande opofferen. H e t a l t a a r is gelijk aan he t h e i l i g e 
d e r h e i l i g e . De eischen van God tegen den zondaar 
moeten volkomen door den dood des Zoons van God 
voor den zondaar voldaan worden- Lezer, ziet gij thans 
de groote waarde in van dit type, dat het altaar de 
juiste maat moet hebben van het allerheiligste? Niets 
minder dan de offerande van een oneindig Persoon kon 
aan de eischen van een heilig, oneindig God beant
woorden , en een meerdere offerande kon er niet gebracht 
worden. En overweeg het goed: door het geloof zijn wij 
met dezen volmaakten en on eindigen Zaligmaker ver
bonden. „Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, 
hebben vrede bij God, door onzen Heer Jezus Christus." 

Het geldt hier niet slechts onze eigen gedachten over 
onzen zondigen toestand, maar de gedachten van God, 
die ons kent van het begin tot het einde; en voorzeker, 
Hij zag alles wat in ons te veroordeelen was. Zijn dus 
z i jne e i s c h e n aan het kruis voldaan, dan zijn ook 
onze n o o d e n en b e h o e f t e n bevredigd. Wat voorden 
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oneindige een volkomen genoegdoening was, moet wel 
het armzalige eindige bedekken en bevredigen. Een nauw
keurig onderzoek van Hebreen 10 zal de waarheid van 
dit alles bewijzen. Wij leeren daar, dat alle geloovigen 
door Gods wil geheiligd zijn, door de offerande des 
lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. Voorts, 
dat dit offer noch herhaald, noch v o o r t g e z e t kan 
worden. Want Jezus, „één slachtoffer voor de zonden 
geofferd hebbende, is in eeuwigheid g e z e t e n aan de 
rechterhand Gods." En ten bewijze hoe oneindig de 
kracht van dit offer voor alle geloovigen is, lezen wij: 
„Want met ééne offerande heeft Hij in eeuwigheid 
volmaakt degenen, die geheiligd worden." De Heilige 
Geest is hiervan de getuige. Want God zegt in recht
vaardigheid. „En hunne zonden en hunne ongerechtig
heden zal Ik geenszins meer gedenken." Er kan geen 
offerande meer plaats hebben voor de zonde. Niets kan 
aan hetgeen oneindig is toegevoegd worden. Iedere mis-
bediening of zoogenoemd offer is een beleediging voor 
God — en elke twijfeling is een onteering van Christus. 
Geliefden! blijven wij dan niet op zulk een ongeloovigen 
afstand staan, laat ons ingaan in het heiligdom met die 
vrijmoedigheid, die aan de offerande van het lichaam, 
het bloed en het verzoenend sterven van Jezus beant
woordt. O , de heerlijkheid van het kruis is zoo groot! 
Het altaar is gelijk aan het heilige der heilige — de 
gerechtigheid Gods is groot gemaakt door het ééne zoen
offer, dat Hem evengelijk is. Kan dan wel iets den 
vrede verstoren, welken Jezus door zijn dood aan het 
kruis, gemaakt heeft? 

Zijn wij alzoo door het ééne volmaakte, oneindige offer 
van Christus geheiligde aanbidders geworden, hoe staat 
het dan met onze tekortkomingen en gebreken ? Op welke 
wijze is daarin voorzien? Wordt door het zondigen van 
den geloovige zijne gemeenschap met God niet verbroken? 
Voorzeker! Welnu hoe wordt hierin voorzien? 

Deze vraag brengt ons tot „de gegoten zee;" van tien 
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ellen was zij, van haren eenen rand tot haren anderen 
rand, rondom rond, en van vijf ellen in hare hoogte, en 
een meetsnoer van dertig ellen omving ze rondom. (2 Kron. 
4 : 2.) Men merke hier op, dat deze hoofdstukken meer 
spreken van de raadsbesluiten Gods, met betrekking tot 
de heerlijkheid van Christus, dan van de toenadering 
van den mensch tot God. Dit laatste vinden wij in de 
typen van Exodus en Levitikus. Een kleine herinnering 
aan deze typen is nogtans noodzakelijk. De eerste zaak, 
die noodig was bij het naderen van den mensch tot God, 
was het altaar, 't welk het kruis van Christus voor
stelde — verzoening aangebracht zijnde op het altaar. 
De tweede zaak was het waschvat, waarin de voeten 
der priesters gereinigd werden. Daarna volgde de ingang 
in den tabernakel. 

Dit is ook nu de weg; eerst het altaar, het kruis van 
Christus — het bloed van Jezus , dat reinigt van alle 
zonden. Toen een krijgsknecht de zijde van Jezus door
stak met een speer, kwam er bloed en water uit. Het 
bloed der verzoening, en het water beteekenende de 
reiniging door het Woord. Hier is de dood van den 
Rechtvaardige, waardoor wij tot God gebracht zijn, en 
het priesterschap, 't welk ons in de levende gemeen
schap met God houdt. 

Wij hebben gezien, hoe het vierkant van het altaar 
gelijk was aan het vierkant van het heilige der heilige. 
Christus sterven aan het kruis heeft aan al de eischen 
Gods in de volste maat beantwoord. Maar waarom was 
het reinigend waschvat of de gegoten zee rond? Het 
antwoord vindt gij in Joh. 13. In dat hoofdstuk openbaart 
de Heere Jezus het werk, dat nu nog voor ons geschiedt. 
Het werk der verzoening is voltooid. „Het is volbracht." 
Doch het werk onzer dagelijksche reiniging gaat voort. 
„Jezus, nemende een linnendoek, omgordde zichzelven, 
daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten 
der discipelen te wasschen, en ze af te droogen met den 
linnendoek, waarmede Hij omgord was." De gegoten zee 



64 

was rond, hebbende, om zoo te spreken , noch begin, 
noch einde — een zinnebeeld dus van de eeuwigheid. 
Zoo is de liefde van onzen grooten Hoogepriester. „Al-
zoo Hij de zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, 
zoo heeft Hij hen liefgehad tot het einde." Een liefde, 
die nooit eindigt, om onze voeten te wasschen en onze 
zielen te herstellen. 

Doch waarom was de gegoten zee zoo veel kleiner in 
omvang dan het altaar? Omdat niets in alle eeuwigheden 
te vergelijken is met het kruis van Christus. God alleen 
kan de diepte daarvan peilen. Hij , de Oneindige, kan 
alleen ten volle verstaan, wat oneindig is. Er is een 
onbetwistbare waarheid, die hier goed te pas komt: het 
groote omvat het kleine; of gelijk de Apostel zich uitdrukt, 
„ v e e l m e e r dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn 
bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 
Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn 
door den dood zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend 
zijnde , behouden worden door zijn leven." (Kom. 5 : 9, 10.) 
Voorzeker, dit is onuitsprekelijk vertroostend. Indien 
wij met God verzoend zijn door de grootheid, j a , de 
oneindigheid van het slachtoffer, 't welk door de gelijkheid 
van het altaar met het heilige der heilige wordt afge-
schaduwd; hoeveel zekerder is het dan niet, dat wij van 
alle dagelijksche bezoedeling en gebrek, ('t welk door de 
gegoten zee wordt voorgesteld), zullen gereinigd worden. 
Of is het niet waar, dat, indien Jezus ons niet wascht, 
wij geen deel met Hem hebben ? Zijn wij de zijnen, dan 
zal Jezus nooit falen, om ons de voeten te wasschen en 
ons bezoedeld geweten te herstellen. Want eeuwige liefde 
kan nimmer falen. 

Sla nu nogmaals een blik op de gegoten zee. Ziet gij 
die kleine runderen, uit een gieting met de zee gegoten, 
tien in een el ? Voorts ook de twaalf groote runderen, 
waarop de zee stond, „drie ziende naar het noorden, en 
drie ziende naar het westen, en drie ziende naar het 
zuiden, en drie ziende naar het oosten?" Worden niet 
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geduld en kracht door de runderen afgebeeld? Bij ons 
zien wij dit slechts zelden; maar ik herinner mij in Frank
rijk met groote belangstelling trekkende runderen gade 
geslagen te hebben. Eens zag ik vier groote ossen een 
schip voorttrekken. En zeker konden geduld en volharding 
niet beter voorgesteld worden. En wij, hebben wij niet 
het meest volhardende geduld in onzen grooten Hooge-
priester gevonden , die machtig is te behouden tot het einde 
toe? O, met hoeveel lankmoedigheid verdraagt Hij ons! 
Hoe gansch anders dan wij elkander verdragen. Voorzeker, 
niet om onze bezoedeling voorbij te zien (dat zulk een denk
beeld toch nooit in onze harten oprijze!), maar om in goe
dertierenheid en getrouwheid onze voeten te wasschen. 
Waarom waren er drie runderen naar elke windstreek 
gericht ? Naar het noorden, oosten, zuiden en westen ? 
Omdat geen verzoeking ons kan overkomen, zonder dat 
onze verdraagzame, machtige, altijd waakzame Jezus 
haar ontdekt en kent, voordat zij komt. 

Terwijl ik deze woorden schrijf, of terwijl gij ze leest, 
kan de Satan zijne listen, of de mensch zijne raad-
slagen tegen ons africhten; doch het oog van Jezus ziet 
alles, of het komt van het noorden, oosten, zuiden of 
westen. Hij, die ten hemel is gevaren, waakt nog altijd 
over zijne kleine kudde in de woestijn, over zijne weinige 
geliefden in het door den wind geslingerde schip. Hoe 
vertroostend is deze zekerheid! De beproeving moge zwaar 
zijn, nooit kan zij onzen geduldigen Bevrijder bij verras
sing overkomen. Hij zag de verzoeking tegen Petrus 
aankomen, en Hij voorzag zijn val; en Hij zegt: „Ik 
heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude." Welk 
een weergalooze liefde, niet waar? Kent gij, in dien 
zin, het lankmoedige, liefderijke hart en het over u 
wakend oog van Jezus — wakende aan alle kanten over 
u? Misschien zegt gij: j a , ik zie meestal op Jezus in 
groote beproevingen, of om mij uit groote verzoekingen 
te helpen; doch hetgeen mijne ziel het meest in den weg 
staat en kwelt, dat zijn de dagelijksche kleine, lastige 
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beproevingen van het leven. — „De kleine vossen, die 
de wijngaarden bederven." Hebt gij dan geen acht gesla
gen op de kleine runderen ? — Het zijn niet alleen de 
groote ossen, naar elke windstreek heengericht; neen, 
ook de wakende, geduldige zorg van onzen teederen 
Hoogepriester in zijne bewarende, herstellende bediening, 
te midden van, of over alle kleine beproevingen van 
onze woestijnreis hier beneden, zijn afgeschaduwd door 
de tien kleine runderen in een el! En zij werden ge
goten, in denzelfden vorm met de gegoten zee. Het is 
een onafscheidelijk deel van het gezegend werk van onzen 
Heiland, gelijk Hij-zelf op zulk een aandoenlijke wijze 
zegt: „Maar ik ben in het midden van u , als een die 
dient." (Luk. 22 : 27.) 

Laat evenwel dit dierbaar woord nooit tot een dekkleed 
voor onverschilligheid omtrent de zonde gebruikt worden, 
alsof Jezus het geringste kwaad of de minste bezoedeling 
veroorloofde. Mets zou gevaarlijker, niets minder waar 
zijn. Hij veroorlooft het kwaad niet, maar neemt in 
teedere liefde den linnendoek, en omgordt zich, om te 
dienen. Hij doet water in het bekken, niet om de zonde 
voorbij te zien of er in toe te stemmen; maar om ze 
af te wasschen, en onze gewetens te herstellen. Geve de 
Heer , dat wij hetzelfde jegens elkander in de vreeze en 
in de liefde des Heeren mogen doen ! 

Wij behoeven Jezus, en hebben Hem in het meest 
verborgen, kleinste gebrek, zoowel als in de sterkste 
verzoeking, of in de grofste en openlijkste zonde noodig. 
De geringste smet van melaatschheid moest tot den Priester 
gebracht worden. Zij kan niet over het hoofd gezien 
worden zonder het grootste gevaar, dat Christus openlijk 
onteerd worde. De Satan zegt: O , het is niets; de Heer 
slaat geen acht op uwe fouten; en zoo wordt de Heilige 
Geest bedroefd. O , laten wij Jezus toch toe onze voeten 
te wasschen, en belijden wij Hem onze zonden. God is ge
trouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 



67 

Ziet gij nu waarom er groote runderen waren met 
het aangezicht naar alle kanten gericht, en kleine run
deren , „tien in een el" ? Evenzoo moest de Zoon Gods 
„in alles den broederen gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en een getrouw Hoogepriester zou zijn in de 
dingen, die bij God te doen waren." „Want wij hebben 
geen Hoogepriester, die niet kan medelijden hebben met 
onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is 
verzocht geweest, uitgenomen de zonde." (Hebr. 4 : 15.) 
De overste Leidsman onzer zaligheid heeft eiken stap van 
den weg vóór ons betreden. Hij is in alle dingen ver
zocht, daarom is Hij bekwaam, ons in alle verzoekingen 
te bewaren, hetzij zij groot of klein zijn, en van welken 
kant zij ook komen. 

Beschouw nu den rand van de gegoten zee. De rand 
was het werk eens bekers, als van leliebloemen. In het 
Hooglied van Salomo wordt gezegd: „Gelijk een lelie 
onder de doornen, alzoo is mijne vriendin onder de 
dochteren, en ook die weidt onder de leliën." Geeft dit 
niet te kennen: „Ik moet uwe voeten wasschen, volgens 
hetgeen gij in mijn oog zijt; volgens hetgeen Ik u ge
maakt heb?" 

Er worden drie dingen van Christus gezegd. Ten eerste: 
„gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en 
zichzelven voor haar heeft overgegeven." Ten tweede: 
„opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende 
met het bad des waters door het "Woord." Ten derde: 
„opdat hij haar zichzelven heerlijk zou voorstellen een 
gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, 
maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk." (Efez. 5 : 
25—27.) 

Hoe schoon, hoe vlekkeloos rein zijn de leliën van Christus! 
Hoe liefelijk is de geur van Christus! Voorzeker, als wij 
het oog slaan op onze oude, veroordeelde, gekruisigde 
natuur, dan mogen wij wel zeggen zwart als de tenten 
van Kedar. Daarom is het alleen, wanneer wij ons als 
leliën van Christus kennen, en van onze aanneming en 
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volmaaktheid in Hem verzekerd zijn, dat wij kunnen ver
klaren : „Zonder vlek of rimpel" — „geen verdoemenis meer." 

Weidt de Heer onder zijne leliën, dan moeten ook onze 
voeten gereinigd worden. Elke bezoedeling moet Hem 
beleden en weggedaan worden, gewasschen door het 
water des Woords. Onze voeten moeten gewasschen 
worden naar zijne gedachten over ons, en niet naar onze 
gedachten over elkander. Denkt aan de woorden „in 
eeuwigheid volmaakt;" „gelijk Hij is , zijn ook wij in deze 
wereld." „Zoo is er dan nu geene verdoemnis voor degenen, 
die in Christus Jezus zijn." „Zoo dan, indien iemand in 
Christus is , die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij 
gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, en alle deze 
dingen zijn uit God." „Hij heeft ons begenadigd in den 
Geliefde." 

Zeg mij nu, gelooft gij waarlijk, dat al deze verkla
ringen van Gods Woord waar zijn van elk Christen op 
aarde ? En zijt gij een geloovige ? Zijt gij overgegaan 
van den dood in het leven ? Zoo ja , dan vraag ik u : 
zijn deze verklaringen Gods waar of onwaar voor u? 
Wellicht antwoordt gij mij , dat naar uwe meening teksten 
als deze op een hooger christelijk leven, een staat van 
volmaaktheid doelen, waartoe weinigen, zeer weinigen 
komen. O , hoe vergist gij u! Is er een enkele gedachte 
van bekwaamheid in deze typen van den tempel, of in 
de eenvoudige verklaringen der Schrift? 

De groote steenen, die met zooveel macht en kracht 
uit de steengroeve gehouwen en gereed gemaakt waren, 
voordat zij in den tempel gebracht en gebouwd werden; 
was zulks door hun eigen arbeid? En is het mogelijk, 
dat groote zondaars, dood in zonden en misdaden, zich 
zelf uit dien dood werken? Of is dit niet het wónder-
volle werk van God? (Zie Efez. 2.) Was het bekwaam
heid bij die trotsche boomen van den Libanon, om afge
houwen van de steilte der bergen, naar de zee gerold, 
en van daar naar Joppe gedreven, uit het water ge
togen, en eindelijk in den tempel gebouwd te worden? 
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Geschiedde dit alles niet aan hen? En het goud, dat 
hen overdekte, lag daarin eenige bekwaamheid? Deden 
zij het zelf? O, neen, integendeel. De boomen werden 
met goud overdekt! Eu als de trotsche, eigengerechtige 
farizeër nedergeveld en begraven wordt in den dood 
van Christus, en uit den dood opgewekt is met Hem, 
volkomen en voor altijd in een opgewekten Christus 
gerechtvaardigd zijnde, zeg mij is daarin eenige bekwaam
heid te vinden? Heeft God niet zijnen Zoon gegeven 
om voor onze zonden te sterven ? Heeft Hij Jezus niet 
uit de dooden opgewekt, om onze eeuwigdurende ge
rechtigheid te zijn? Welnu dan, indien wij God gelooven, 
indien wij gelooven, dat dit alles uit God was en is, waar 
blijven wij dan met de dwaze meening van een hooger 
staat van volmaaktheid te bereiken, dan dien, welken God 
aan elk geloovige in Christus geschonken heeft? 

Neem slechts een uit al de aangehaalde verklaringen 
van den God der waarheid. „Zoo is er dan nu geen 
verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn." 
Beschrijft zij niet een lelie van Christus, zóó hemelsch 
wit en rein van alle zonden, dat er niets is, dat Gods 
oog kan ontdekken en veroordeelen. Ik weet niet, hoe 
de zaak duidelijker of beslister te bewijzen. Niets te ver
oordeelen in degenen, die in Christus Jezus zijn. Kan 
er spraak zijn van bekwaamheid, als onze beste gerech
tigheid niets beter is dan een wegwerpelijk kleed? Hebt 
gij ooit gedurende een enkel uur zulk een staat van 
liefde tot God en menschen kunnen bereiken ? tot zulk 
een heiligheid van hart kunnen komen, dat Gods oog 
niets in u kon ontdekken en veroordeelen? Was het 
waar, dat de mensch een zondeloozen staat van heiligheid 
kon bereiken hier op aarde, welke noodzakelijkheid bestond 
er dan nog, dat het altaar evengelijk kwam aan het 
heilige der heilige ? Welke noodzaak was er dan geweest 
voor de oneindige offerande aan het kruis? 

Ik stem u volkomen toe, dat er iets uitermate won
derdadig is in Gods verklaring: „Zoo is er dan nu geen 
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verdoemnis voor degenen, die in Christus Jezus zijn." 
Hoe kan zoo iets mogelijk zijn ? God zij geprezen! De 
Schrift antwoordt eenvoudig: het altaar moest gelijk 
zijn, en was gelijk aan het heilige der heilige. Het kruis 
van Christus heeft aan al Gods eischen tegen mij, zondaar, 
beantwoord. Alles, wat Gods oog in mij kon ontdekken, 
mijne zonden en mijne zondige natuur — alles wat ik 
als een gevallen zondaar ben — is veroordeeld, zooals 
God mij zag. God gaf zijnen Zoon, om in mijne plaats 
geoordeeld te worden. Indien dus mijne zonden en het 
booze „ik" in Christus geoordeeld zijn, hoe kan er dan 
nog iets te oordeelen zijn overgebleven ? 

Daarenboven niet alleen is het oude „ik" onder den 
toorn van God gekruist, niet alleen is de oude mensen 
onder het goddelijk oordeel over de zonde, in den zonde
drager weggedaan; maar de nieuwe mensch is geheel 
en al van God — het nieuwe leven is het gerechtvaar
digde leven van een opgewekten Christus — de nieuwe 
natuur is de nieuwe schepping Gods; j a , alle dingen 
zijn nieuw geworden, en alles is uit God. Wat nieuw 
en uit God is, kan dat veroordeeld worden? Het oude 
is veroordeeld: de nieuwe natuur kan niet veroordeeld 
worden; daarom „zoo is er dan geen verdoemenis voor 
degenen, die in Christus Jezus zijn." 

Herinner u dus het gezegende feit, dat elk Christen 
een vlekkelooze lelie van Christus is. Ware dit niet zoo, 
hoe zou dan ieder Christen den Vader kunnen danken, 
dat hij „bekwaam is gemaakt, om deel te hebben in de 
erve der heiligen in het licht?" (Zie Kol. 1 : 12—14.) 
Denken wij toch niet, dat wij slechts ten halve gewas-
schen zijn van onze zonden. Neen, laten wij zeggen: 
„Hem, die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewasschen heeft in zijn bloed." (Openb. 1 : 5.) Eens dood 
in de zonden en de misdaden, nu gereinigd in het bloed 
des Lams, zijn wij een hemelschwitte lelie, het leven 
en den geur van den opgewekten Christus deelachtig. 

Een lelie van Christus! welk een uitgangspunt is. dit! 
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En welk een einde, wanneer Hij , die de Gemeente 
aldus heeft liefgehad, en zichzelven voor haar heeft over
gegeven , opdat Hij haar zou heiligen, haar zichzelven 
heerlijk zal voorstellen — een gemeente, die geen vlek 
of rimpel of iets dergelijks heeft! 

De nieuwe natuur in elk geloovige zal verlangen en 
•moet verlangen, om heilig te zijn, gelijk Hij heilig is. 
Onze wensch zal zijn, dat onze wandel in overeenstem
ming moge zijn met hetgeen wij in Gods oog zijn. En 
falen wij hierin, o dat wij dan toch telkens de toevlucht 
nemen tot onzen grooten Hoogepriester, ons herinnerende 
de leliebloemen in de gegoten zee. 

En wanneer wij door den vijand der zielen geplaagd 
en verzocht worden, mochten wij alsdan bedenken, dat 
de gegoten zee rond was, en slechts de helft van de 
grootte van het koperen altaar bezat. Want indien wij, 
vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood 
zijns Zoons, v e e l m e e r zullen wij verzoend zijnde, be
houden worden door zijn leven." (Rom. 5: 10.) Herinner 
u dus, en dat op gezag van Gods Woord, dat indien 
gij door den dood van den oneindigen Zoon Gods, die 
op het kruis als een slachtoffer voor de zonden geofferd 
is , met God verzoend zijt, uwe zaligheid tot het einde 
toe, nog v e e l m e e r v e r z e k e r d is. Christus is voor 
u in de hemelen — machtig u te behouden, en de Hei
lige Geest woont in u , krachtens het volbrachte werk 
van Christus, tot verheerlijking Gods. 

De tempel van Salomo met zijne typen en schaduw
beelden is verdwenen: doch de Gemeente, waarin God 
woont, zal niet voorbijgaan. In het toekomstige, schit
terende duizendjarige rijk wordt zij gezien, als neder-
dalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid 
Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, 
namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. Geen 
van de groote steenblokken noch van de trotsche boomen, 
die door den Geest Gods zijn toegebracht, en in den hemel-
schen tempel zijn gevestigd, kan verloren gaan. 
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Lezer, zijt gij behouden? Zijt gij tot God gebracht? 
Zijt gij overgegaan van den dood in het leven ? Is uwe 
eigengerechtige godsdienstwaan nedergeveld en in het 
stof gelegd? Zijt gij met Christus gekruist, en met 
Christus in zijnen dood begraven? Zijt gij met Christus 
opgewekt? Is die opgewekte Christus uwe rechtvaardig
heid, heiligmaking en verlossing, ja alles? Wat is de dood 
van Christus voor uwe ziel? Is God zelf ten opzichte 
van uwe zonden verheerlijkt ? — Gelooft gij , dat Hij Gods 
Zoon is? Dat zijne ééne offerande aan al de eischea van 
God beantwoord heeft? Gelooft gij, dat Hij uw groote 
Hoogepriester is? —• Hebt gij nog een ander offer noodig? 
Behoeft gij een anderen Priester? 

O neen! het vierkant van het altaar stond gelijk met 
het vierkant van het heilige der heilige. En zijne pries
terlijke liefde en zorg neemt geen einde. De koperen zee 
was rond. Jezus Christus, de Zoon Gods, zij eeuwig 
geloofd en geprezen! 

C. 8. 

„Dewijl wij dan, broeders! vrijmoedigheid hebben, 
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 
Jezus, op een verschen en levenden weg, welken Hij 
ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is , door 
zijn vleesch; en dewijl wij hebben een grooten Priester 
over het huis Gods, zoo laat ons toegaan met een waar
achtig hart , in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en 
het lichaam gewasschen zijnde met rein water." (Hebr. 
10 : 19—22.) 
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Over de bediening des Woords in de 
wereld en in de gemeente. 

Het doel dezer regelen is kort, maar duidelijk aan 
te toonen, hoe onschriftuurlijk de gewoonten en de 
instellingen zijn, die te dezen aanzien in de christelijke 
kerk zijn ingevoerd. Ik stel mij voor twee vragen te 
beantwoorden. 

1. Is er grond in de Schrift voor de meening, dat 
niemand het Evangelie aan de wereld mag verkondigen 
dan die daartoe op de een of andere wijze geordend is? 

2. Wordt zulk een ordening of wijding vereischt 
voor degenen, die in de gemeente leeren ? 

Na de beantwoording dezer vragen, zal ik aantoonen, 
dat, volgens de Schrift, niet alleen de p r e d i k i n g 
v a n h e t e v a n g e l i e a a n de w e r e l d en h et l e e r e n 
in de g e m e e n t e , waar ook het d o o p e n , het 
b r e k e n d e s b r o o d s a a n de t a f e l des H e e r e n 
en h e t u i t o e f e n e n v a n de t u c h t geenszins het 
werk is van daartoe aangestelde of geordende personen, 
maar geheel zonder eenige ordening hoegenaamd plaats 
heeft. 

I . HET PKEDIKEN AAN DE WERELD. 

Wat het prediken van het evangelie aan de wereld 
betreft, zoo beweer ik, zonder vrees voor tegenspraak, 
dat er geen enkele plaats in den heelen Bijbel is , welke 
aantoont, dat de oplegging der handen of iets wat daarmee 
overeenkomt, vereischt wordt om iemand het recht te 
geven het evangelie van Christus te prediken, en verder 
dat er geen enkel voorbeeld kan aangegeven worden 
van iemand, die t o t d i t d o e l geordend is behalve 
door Christus zelven. Om deze stelling te bewijzen, zal 
ik u de bekendste predikers voorstellen , wier geschiedenis 
ons in de Schrift verhaald wordt, en u daaruit aan-

XVI 5 
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toonen, dat er geen spraak is van een menschelijke 
ordening voor hunne bediening. Ik zeg: menschelijke 
ordening; omdat niemand door den Geest het evangelie 
kan prediken, die niet gezonden en geordend is door 
Christus. Deze zending en ordening echter is voldoende. 
Al wat daarboven is , is niets dan menschelijke over
levering en geheel in strijd met de Schrift. Het is een 
stellige ontkenning van hetgeen alleen en uitsluitend aan 
Christus en den Heiligen Geest toekomt. Men wil de 
gewone wijze van ordenen bewijzen door het ordenen 
van Christus; maar dit bewijst niets anders dan dat 
Christus het recht heeft om te ordenen. Niemand ontkent 
dit. Maar waar heeft Hij deze macht aan anderen over
gedragen? Nergens. Hij gaf den apostelen het bevel in 
de geheele wereld het evangelie te verkondigen, maar 
dat is geen bevel om anderen daartoe te ordenen. Zij 
hebben dit dan ook nimmer gedaan. Neen, God heeft 
een gezag en een souvereiniteit in deze dingen, die Hij 
nooit, in welke bedeeling ook, aan den mensch heeft 
toevertrouwd. 

Onderzoeken wij eerst, hoe het met deze zaak in het 
Oude Testament staat. — De predikers, van welke wij 
daar lezen, zijn de profeten. E r waren vele profeten ; 
maar wij vinden geen enkel voorbeeld van hetgeen nu 
in de kerk gebeurt. Zij waren eenvoudig v a n G o d 
g e r o e p e n , en gingen hunnen weg zonder te wachten 
op een ordening, die geen van hen ooit heeft ontvangen. 
Ieder, die met den Bijbel vertrouwd is, weet dit. Wie 
heeft, b. v., Henoch geordend, wiens profetie wij in 
Judas vinden? Wie ordende Noach, dien „prediker der 
gerechtigheid?" Wie ordende Mozes en Samuël? Zij 
werden eenvoudig geroepen door God, en moesten zijne 
bevelen brengen, dikwijls tot een onwillig volk. Eer 
Jeremia geboren was, ordende God hem tot profeet 
onder de volken. „Eer Ik u in moeders buik formeerde, 
heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voort-
kwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot 
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een profeet gesteld." (Jer. 1 : 5.) Wanneer zulk een 
man als Jeremia in onze dagen opstor.d, zou zijne 
ordening in de kerk worden erkend? En hoe zou Amos 
in onze dagen ontvangen worden ? Hij was een ossen-
herder en een oplezer van wilde vijgen. „Toen antwoordde 
Amos, en zeide tot Amazia: Ik was geen profeten 
zoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen 
af; maar de Heer nam mij van achter de kudde, en 
de Heer zeide tot mij: Ga heen, profeteer tot mijn 
volk Israël." (Amos 7 : 14.) 't Is wel haast zeker, dat, 
indien een andere Amos in onze dagen van achter de 
kudde geroepen werd om te profeteeren 'of te prediken, 
hem een zeer koele ontvangst zou te beurt vallen, tenzij 
hij eerst eenige jaren op de een of andere hoogeschool 
of seminarie was opgeleid geworden. In Ezechiël hebben 
wij een ander voorbeeld; wie behalve God heeft hem 
geroepen? (Ezech. 1 en 2.) 

Als deze mannen gezwegen hadden, totdat zij een 
menschelijke ordening hadden ontvangen, dan zou hun 
mond voor altijd gesloten zijn geweest; en als het 
„wederspannige volk," de priesters en de oversten, hun 
mond hadden kunnen stoppen, dan zouden zij het zeker 
gedaan hebben. Doch wat deed Mozes, toen een jongeling 
tot hem kwam om te getuigen tegen Eldad en Medad, 
die in het leger profeteerden ? Jozua, de zoon van Nun, 
zeide : „Mijn heer Mozes! verbied het hun ! Doch Mozes 
antwoordde: Zijt gij voor mij ijverende? Och of al 
het volk des Heeren profeten waren, dat de Heer zijnen 
Geest over hen gave." (Num, 11 : 28.) Velen zouden in 
onze dagen heel anders spreken. Zouden zij zich ver
heugen in het profeteeren van een Eldad, en zouden 
zij mannen als Ezechiël en Amos met vreugde ontvangen? 
Helaas, neen! Als men niet komt met een ordening of 
aanstelling van menschen, dan wordt men door de meesten 
met verachting en schouderophalen afgewezen. Al heeft 
men de uitstekendste gaven van God ontvangen, indien 
men niet een graad aan de hoogeschool heeft ver-
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kregen, en door menschen geordend is, wordt men 
tot de prediking des evangelies niet toegelaten. Alsof 
God zich moet onderwerpen aan de regels der menschen; 
alsof een dienstknecht van Christus, door Hem ge
zonden, het evangelie niet vrij mag verkondigen. 

Doch gaan wij verder, en onderzoeken wij, wat het 
Nieuwe Testament ons hieromtrent leert. Reeds het 
antwoord van Jezus aan zijne discipelen, toen zij Hem 
mededeelden, dat zij iemand verboden hadden duivelen 
uit te werpen in zijnen Naam, omdat hij Hem niet 
volgde, bewijst, hoe geheel anders de Heer dacht over 
de vrije werkzaamheid des Heiligen Geestes dan de 
christelijke kerk in onze dagen. „Verbiedt hem niet," 
zegt Jezus, „want er is niemand, die een kracht doen 
zal in mijnen Naam, en haastelijk van mij zal kunnen 
kwalijk spreken; want wie tegen ons niet is , die is 
voor ons." Geheel overeenkomstig dit beginsel was de 
handelwijze der eerste Christenen. In de Handelingen der 
apostelen vinden wij geen spoor van ordening of wijding 
door handoplegging en gebed tot de prediking des 
evangelies. Juist het tegendeel. Ieder geloovige, die 
gaven had ontvangen, en door de liefde van Christus 
tot de zielen gedrongen werd, predikte eenvoudig het 
evangelie, in het openbaar zoowel als in het bijzonder. 
In Hand 7 vinden wij Stefanus, predikende het evangelie 
aan de Joden, en in Hand. 8 Eilippus, predikende in 
Samaria. Wie waren Stefanus en Filippus? Waren zij 
aangestelde predikers? Waren hen door de apostelen 
de handen opgelegd tot de bediening des Woords ? O 
neen, volstrekt niet, zij waren eenvoudig d i a k e n e n . 
En wat was het ambt van diaken? Zij moesten de tafelen 
bedienen, dat wil zeggen, de armen der gemeente ver
zorgen. (Hand. 6 :2—4.) Er was daarbij geen spraak 
van aanstelling tot prediken; juist het tegendeel; want 
de apostelen zeggen: „ H e t is n i e t b e h o o r l i j k , 
d a t wij h e t W o o r d G o d s n a l a t e n en d e t a f e l e n 
d i e n e n , ziet dan om, broeders! naar zeven mannen uit 
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u , die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes 
en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze 
noodige zaak. M a a r wii z u l l e n v o l h a r d e n in h e t 
g e b e d , en in d e b e d i e n i n g d e s W o o r d s . " Wat 
de prediking des evangelies betreft, stonden dus deze 
diakenen met alle andere geloovigen gelijk. En toch 
predikten zij niet alleen, maar stichtten zelfs gemeenten. 
En wel verre, dat de apostelen hen hierin verhinderden, 
zonden zij Petrus en Johannes naar Samaria om het 
werk van Filippus door hunne getuigenis te ondersteunen 
en goed te keuren. 

En wat lezen wij in Hand. 8 vs. 4? Dat alle geloovigen 
het evangelie verkondigden. „Zij n u , d i e v e r s t r o o i d 
w a r e n , g i n g e n h e t l a n d d o o r , en v e r k o n 
d i g d e n h e t w o o r d . " En deze verstrooiden waren al 
de leden der gemeente te Jeruzalem, b e h a l v e de 
a p o s t e l e n . En wat deed de Heer? Keurde Hij dit 
werk goed? Zegende Hij hunne prediking? O ja ; hoor 
slechts op welk een overvloedige wijze. „Degenen nu, 
die verstrooid waren door de verdrukking, die over 
Stefanus geschied was, gingen het land door tot Eeni-
cië toe, en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord 
sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren eenige 
Cyprische en Cyrenëische mannen uit hen, welke te 
Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Griekschen, 
verkondigende den Heer Jezus. E n de h a n d d e s 
H e e r e n w a s m e t h e n ; en e e n g r o o t g e t a l ge
l o o f d e , en b e k e e r d e z i c h t o t d e n H e e r . " (Hand. 
11 : 19—21.) De eerste predikers van het evangelie, 
buiten de muren van Jeruzalem, waren dus eenvoudige 
geloovigen, leden van de gemeente (leeken noemt men 
ze tegenwoordig) zonder eenige ordening, of aanstelling, 
of Avijding, of oplegging van handen. Het kwam hun 
niet in den zin om zich te onthouden van de prediking 
des evangelies; integendeel zij breidden hunne werk
zaamheid gedurig uit, bereisden verscheidene landen, 
stichtten gemeenten, spraken zelfs het woord tot de 
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heidenen, zoodat er te Antiochië een gemeente uit de 
heidenen ontstond. En wat deden de apostelen te Jeru
zalem? Zij zonden Barnabas om het werk te onderzoeken; 
en deze, daar gekomen zijnde, en de genade Gods 
ziende, werd verblijd, en vermaande hen, dat zij met 
een voornemen des harten bij den Heer zouden blijven. 
Ziedaar de goddelijke wijze van handelen. Hoever is de 
chistelijke kerk van de eenvoudige beginselen der waar
heid afgeweken! 

En dat dit niet alleen in het begin zoo was, bewijzen 
de Handelingen ons duidelijk. Nergens is spraak van 
ordening tot prediking des evangelies. Iedereen, wie 
het ook was, predikte naar mate van de gave, door 
God hem verleend. Lees, b. v., de korte en eenvou
dige geschiedenis van Apollos in Hand. 18 : 24—28. 
„Een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een 
Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze, 
machtig in de Schriften. Deze was in den weg des 
Heeren onderwezen,- en vurig zijnde van geest, sprak 
hij, en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren." Geen 
spoor van ordening. Apollos kende echter alleen den 
doop van Johannes. Aquila en Priscilla, die hem hoor
den, wisten meer. En wat deden zij? Zij n a m e n h e m 
t o t z i c h , en l e i d e n h e m d e n w e g G o d s b e s c h e i 
d e n 1 i jker u i t . En werd hij toen geordend? Volstrekt 
niet. Beter onderwezen, predikte hij verder voort, werd 
door de gemeenten ontvangen, en bracht veel toe aan 
degenen, die geloofden door de genade. 

Evenzoo was het met Barnabas; j a , met Paulus zelf. 
Paulus predikte Christus zonder andere zending dan die 
van den Heer Jezus zelven. In den brief aan de Gala-
tiërs beroept hij er zich op, hoe hij zijne zending en 
ordening alleen van den Heer ontvangen had, en geens
zins door middel van de apostelen te Jeruzalem. Hij 
verklaart daar uitdrukkelijk, dat hij van de twaalven 
niets ontvangen heeft, j a , dat hij reeds veertien jaren 
lang het evangelie gepredikt had, eer hij al de apostelen 
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te Jeruzalem leerde kennen. En welk een reden geeft 
hij op ter rechtvaardiging van zichzelven en van de 
Christenen, die evenals hij het evangelie verkondigden, 
zonder andere roeping dan die van den Heer ? „D e w ij 1 
wij nu d e n z e l f d e n g e e s t des g e l o o f s h e b b e n , 
ge l i jk er g e s c h r e v e n i s : I k h e b g e l o o f d , d a a r 
om h e b ik g e s p r o k e n ; zoo g e l o o v e n wij o o k , 
d a a r o m s p r e k e n wij ook." (2 Kor. 4 : 13.) 

Ook te Rome vinden wij broeders, die, door de ban
den van Paulus vrijmoedigheid gekregen hebbende, he t 
w o o r d o n b e v r e e s d p r e d i k t e n . (Fil. 1.) En uit den 
2den en 3den brief van Johannes blijkt, dat de ontvangst 
van de predikers des evangelies alleen afhankelijk was 
van het evangelie, dat zij brachten, en geenszins van 
de oidening, die zij ontvangen hadden, of van de han
den, die hun opgelegd waren. Inderdaad, men zal zoowel 
in het Oude als in het Nieuwe Testament tevergeefs 
zoeken naar een ordening of aanstelling door menschen 
of door de gemeente van Christus. De profeten in het 
Oude en de predikers des evangelies in het Nieuwe 
worden gezonden door God, en brengen de hun toever
trouwde boodschap zonder in eenig opzicht van menschen 
afhankelijk of door menschen geordend te zijn. Dit sys
teem van ordenen en handopleggen is eerst later in de 
kerk ingevoerd, en heeft den weg gebaand voor het 
pausdom. Bepaalde predikers werden in de gemeenten 
geplaatst; bisschoppen werden aangesteld over verschil
lende gemeenten; daarna ontstonden de synoden, en 
eindelijk kwam de paus en het pausdom. 

Hiertegen voert men gewoonlijk aan, dat aan Paulus 
en Barnabas te Antiochië de handen zijn opgelegd, en 
zij daardoor geordend zijn geworden. Bij een weinig 
nadenken zal men evenwel vinden, dat die gebeurtenis 
geheel in overeenstemming is met al het reeds gezegde. 
Wat toch lezen wij ? „Er waren te Antiochië, in de ge
meente, die daar was, eenige profeten en leeraars, na
melijk Barnabas, en Simeon, enz. En als zij den Heer 
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dienden en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert 
mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk, waar
toe ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en 
hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan." 
Barnabas en Saulus waren dus reeds leeraars, eer hun 
hier de handen werden opgelegd. Paulus was reeds ruim 
8 jaren bekeerd, en had al dien tijd het evangelie ver
kondigd. Barnabas had desgelijks reeds geruimen tijd 
gepredikt. Zij werden dus hier niet tot predikers ge
ordend; zij waren reeds lang predikers des evangelies. 
Er had hier in het geheel geen ordening plaats. De 
Heilige Geest verkoos uit de daar vergaderde profeten 
en leeraars Barnabas en Saulus tot een bijzonder werk, 
tot het doen van een evangeliereis onder de heidenen, 
en zij werden onder gebed en vasten en met oplegging 
der handen den Heere tot dit werk aanbevolen. Wat 
heeft dit nu te maken met de gewone ordening in onze 
dagen ? Bovendien waar is de man of de gemeente, die 
durft te zeggen: „de Heilige Geest zegt: zondert mij 
af. . . . ?" En opdat er geen spraak zou kunnen wezen 
van een zending door menschen, lezen wij: „Deze dan, 
u i t g e z o n d e n z i jnde van d e n H e i l i g e n G e e s t . " 

Hetzelfde geldt van 1 Tim. 4 : 12. „Verzuim de gave 
niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met 
oplegging der handen des ouderlingschaps! Van een 
ordening tot leeraar of prediker des evangelies is hier 
in de verste verte geen spraak. Timotheüs had een bij
zondere gave — welke wordt ons niet gezegd — ontvangen 
door de profetie, en bij die gelegenheid hadden de ge
zamenlijke ouderlingen hem de handen opgelegd. — Uit 
beide gevallen blijkt, dat de oplegging der handen heel 
goed kan geschieden als een opdragen aan de genade 
des Heeren in verband met het ge-bed, indien men 
slechts in het oog houdt, dat van ordening of wijding 
door oplegging der handen of door iets anders in het ge
heel geen spraak mag zijn, aangezien men daardoor treedt 
in de rechten van den Heer en van den Heiligen Geest. 
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I I . HET LEEKEN IN DE GEMEENTE. 

Wij hebben bewezen, dat alle geloovigen, naar de 
mate der gave hun verleend, het evangelie aan de wereld 
mogen verkondigen, zonder dat er spraak is van ordening 
of wijding of aanstelling van den kant des menschen. 
Zien wij nu, wat de Schrift ons leert omtrent het leeren 
in de gemeente. Dat er een bepaalde bediening des 
Woords is, zoowel in de wereld als in de gemeente, en 
dat er sommige leden van Christus met bijzondere gaven 
zijn toegerust, is onwedersprekelijk. Er zijn apostelen, 
profeten, herders, leeraars en evangelisten. De apostelen 
en profeten zijn het fondament van de kerk; en niemand 
kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is. 
Hunne leer hebben wij volledig in het Nieuwe Testament. 
Herders, leeraars en evangelisten worden voortdurend 
door den Heer gegeven — herders om te weiden, leeraars 
om de leer der apostelen en profeten uit te leggen, 
evangelisten om der wereld het evangelie te verkondigen. 
Behalve deze zijn er nog vele andere gaven tot opbouwing 
der gemeente. Deze wordt door den Geest gegeven het 
woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, 
en een ander het geloof, en een ander profetie, enz. Nu is 
het eenvoudig de vraag, op welke wijze wil de Heer , 
dat deze gaven in de gemeente worden uitgeoefend? 
Is er spraak van een ordening of wijding tot leeraar of 
herder? Volstrekt niet. Vindt men ooit gesproken in 
de Schrift van een herder of leeraar van die of die 
gemeente ? Geen spoor is er van te vinden. Kan de 
onderscheiding tusschen geestelijken en leeken uit de 
Schrift bewezen worden ? Geenszins; wel het tegendeel; 
want er wordt uitdrukkelijk geleerd, dat allen, en niet 
alleen de begaafde leden der gemeente, priesters zijn. 
Van een onderscheid tusschen priesters en volk, zooals 
in het Oude Testament, is in het Nieuwe geen spraak. 
Het eenige onderscheid bestaat in het verschil van gave, 
geenszins in het verschil van positie. Allen zijn priesters; 
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allen hebben vrijmoedigheid om in het heiligdom in te gaan; 
allen mogen geestelijke offeranden opofferen. Doch aan 
een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven 
tot hetgeen oorbaar is. En hoe het in de gemeente, in 
de vergadering der geloovigen behoort toe te gaan, 
leert ons het 12de en 14de hoofdstuk van den brief aan 
de Korinthiërs. Welk een verschil met hetgeen tegen
woordig in de kerk plaats vindt! Geen leeraar of voor
ganger, die de vergadering leidt en toespreekt, vindt 
men daar; de leider der vergadering is de Heilige Geest. 
Hij geeft aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs 
Hij wil. Niemand presideert; allen staan onder de leiding 
des Geestes; allen kunnen door Hem gebruikt worden 
om de geloovigen te stichten, te vermanen en te leeren. 
Slechts ééne uitzondering is er op dien regel. D e v r o u 
wen, namelijk, moe ten zwijgen in de g e m e e n t e . Maar 
deze bepaling bewijst op het duidelijkst, dat alle broeders 
mogen spreken. Zulk een bepaling zou overbodig, j a , 
onzinnig zijn, als één persoon is aangewezen om de 
vergadering te leiden, en die eene alleen mag spreken. 
't Spreekt vanzelf, dat niemand spreken mag, tenzij hij 
door den Geest daartoe wordt bekwaam gemaakt, en hij 
tot stichting der gemeente spreekt. Maar de Heilige 
Geest moet ieder broeder k u n n e n gebruiken, als Hij 
wil; en dit kau Hij niet, indien men, zooals tegenwoor
dig, één persoon heeft aangesteld, die alles moet doen. 

De verwarring die er in de korintische gemeente 
heerschte, maakt hetgeen Paulus zegt, nog treffender 
en duidelijker. Velen spraken daar in vreemde talen, 
zonder dat de gemeente, die zulks niet verstond, gesticht 
werd. Menigmaal spraken er twee te gelijk. Nu zou men 
denken, dat de apostel hun had geschreven, dat de 
wanorde, welke in hun midden heerschte, een bewijs 
was, dat zij niet rijp waren voor de werkzaamheid des 
Heiligen Geestes, en dat het dus beter was één broeder 
te kiezen, die de gemeente zou kunnen voorgaan en 
leeren. Hieraan denkt hij evenwel in de verste verte 
niet. Integendeel handhaaft hij de vrijheid van spreken 
geheel, en vermaant hun alleen om alle dingen met 
orde en tot stichting te doen. In plaats van de leiding 
der vergadering aan één persoon op te dragen, schrijft 
hij: „Wanneer gij s a m e n k o m t , een i e g e l i j k v a n 
u , h e e f t hij e e n p s a l m , h e e f t hij een l e e r , 
h e e f t hij e e n v r e e m d e t a a l , h e e f t hij e e n 
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o p e n b a r i n g , h e e f t hij e e n u i t l e g g i n g , l a a t 
a l l e d i n g e n g e s c h i e d e n t o t s t i c h t i n g . " — „ E n 
d a t t w e e of d r i e p r o f e t e n s p r e k e n , en d a t de 
a n d e r e n o o r d e e l e n . " Het is zeer zeker verkeerd, 
wanneer iedereen wil spreken, in de gemeente, of wanneer 
men spreekt om te spreken om zich te doen hooren; 
maar het is even verkeerd, wanneer men om deze 
wanorde te voorkomen, aan één persoon de leiding der 
vergadering toevertrouwt. Daardoor toch legt men de 
vrije werkzaamheid des Geestes aan banden. Paulus wijst 
ons, welken weg wij moeten inslaan, als er wanorde in 
de vergadering is. De geloovigen moeten alsdan vermaand 
worden, zich niet door verkeerde beginselen en beweeg
redenen te laten leiden, maar altijd bedenken, dat de 
stichting en opbouwing der gemeente het eenige doel van 
spreken en bidden moet zijn. 

Uit deze hoofdstukken blijkt ten duidelijkste, dat, 
wanneer de geloovigen te zamen komen ter Godsvereering 
en broodbreking, er geen broeder, zelfs niet de begaafdste, 
zelfs niet een apostel of een profeet, de leiding der 
vergadering op zich mag nemen. De Heilige Geest moet 
volkomen vrij zijn. Onder zijne leiding moet men zich 
vergaderen. Hij gebruikt, wie Hij wil. Hij kent de be
hoefte der gemeente. Hij ziet in de harten. En daarom 
kan Hij alleen geven wat noodig is. Geen regelen, geen 
bepalingen moeten zijne werkzaamheid belemmeren. Wel 
zal Hij zich in de meeste gevallen bedienen van degenen, 
die Hij met bijzondere gaven heeft toegerust; maar dit 
moet geheel aan Hem worden overgelaten. Zelfs de be
gaafdste broeder mag zijne plaats niet innemen. Er moet 
volledige vrijheid zijn voor de uitoefening van de 
verschillende gaven des Geestes. „Gij kunt allen, de een 
na den ander profeteeren, opdat zij allen leeren, en 
allen getroost worden." (1 Kor. 14 : 31.) Hetzelfde be
ginsel vinden wij in andere brieven. In Hom. 12 : 6—8 
zegt de Apostel: „Hebbende nu verscheidene gaven, 
naar de genade, die ons gegeven is, zoo laat ons die 
gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; 
hetzij bedienen, in het bedienen; hetzij die leert, in het 
leeren; hetzij die vermaant, in het vermanen; die uit
deelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naar
stigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid." In 
1 Thess. 5 : 11 zegt hij: „Daarom vermaant elkander, 
en sticht de een den ander, gelijk gij ook doet." En 
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Petrus zegt: „Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen 
heeft, alzoo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede 
uitdeelers der menigerlei genade Gods." (1 Petr. 4 : 10.) 

Uit ons onderzoek is dus gebleken, dat er evenmin 
spraak is van het ordenen of aanstellen van leeraars en 
herders in de gemeente, als er spraak is van het ordenen 
van evangelisten. Ieder, die een gave van God ontvangen 
heeft, is geroepen die te besteden; de herders en leeraars 
in de gemeente, de evangelisten in de wereld. Allen 
zijn voor het besteden hunner gave aan God verantwoording 
schuldig; en de gemeente is geroepen die gaven dankbaar 
van God aan te nemen en zich door dezelve te laten 
dienen. Nimmer evenwel mag een herder of leeraar zich 
het recht aanmatigen of zich door de gemeente het recht 
laten geven, om de bijeenkomst der geloovigen te leiden, 
en daarin alleen voor te gaan. Hij mag, j a , hij moet 
zijne gave besteden; doch dit neemt niet weg, dat de 
Heilige Geest volkomen vrij moet blijven om te gebruiken, 
wie hij wil. Waar dit beginsel gehandhaafd wordt, daar 
heerscht de orde Gods. Waar men daarentegen een voor
ganger heeft gekozen of aangesteld, daar moge naar 
menschelijk oordeel orde heersenen, volgens Gods Woord 
en gedachte heerscht er de grootste wanorde, aangezien 
de mensch de plaats van den Heiligen Geest heeft in
genomen. 

„Maar er waren toch ouderlingen in de eerste gemeente," 
zal men mij te gemoet voeren. Zeer zeker; maar het 
ambt van een ouderling bestond niet in leeren of profe-
teeren, maar in regeeren en opzicht honden over de 
kudde. Dit blijkt duidelijk uit 1 Tim. 5 : 17: „dat de 
ouderlingen, die wei regeeren, dubbele eer waardig 
geacht worden, voornamelijk die arbeiden in woord 
en leer." Het arbeiden in woord en leer behoorde dus 
niet tot het ambt van een ouderling; doch hij kon bij 
zijn ambt als ouderling ook de gave , van leeraar, herder 
of evangelist hebben, en in dat geval was hij dubbele 
eer waardig. Een ouderling, reeds de naam geeft dit te 
kennen, was een van de oudste leden der gemeente, die 
in alle opzichten een goed getuigenis moest hebben, 
zoowel in de gemeente als daarbuiten; wiens gedrag 
voorbeeldig, wiens huis een toonbeeld van orde en gods
vrucht moest zijn, zoodat hij opzicht over de kudde kon 
houden. (1 Tim. 3 : 1—7; Tit. 1 : 6—9.) Hij was als 
een vader in het midden zijner familie; acht gevende 
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op allen en hen vermanende bij den Heer te blijven; en 
daar hij zich ook met allerlei huiselijke aangelegenheden 
had bezig te houden, zoo moest hij noodzakelijk daarvan 
zelf de ondervinding gemaakt hebben. Een ouderling 
heeft dus veel overeenkomst met een herder, evenwel 
verwarre men deze twee niet met elkaar. Een herder 
toch is een gave; een ouderling een ambt. Een herder 
heeft de gave om de zielen te weiden; dat is, aan ieder het 
voor hem gepaste voedsel te geven , en met hem te spreken 
over den toestand zijns harten; hij is geenszins aan ééne 
plaats verbonden, maar is overal herder, waar hij ook 
komt. Een ouderling daarentegen was aan ééne plaats ver
bonden , en had op een andere plaats niets te zeggen. 
Men ziet hieruit, dat met betrekking tot de inrichting-
der christelijke vergadering en tot het spreken in de verga
dering een ouderling met ieder ander broeder gelijk stond. 

Wat de ordening der ouderlingen betreft, zoo blijkt 
het uit alle plaatsen, dat zij geenszins door de gemeente 
gekozen , maar alleen door de apostelen of hunne afge
zanten aangesteld en geordend werden. De gemeente 
was er geheel onbevoegd toe, want Paulus zond Titus 
naar Creta om daar van stad tot stad ouderlingen aan 
te stellen. Ware de gemeente er toe bevoegd, dan had 
Paulus niet Titus moeten zenden, maar aan de gemeenten 
aldaar moeten schrijven, dat zij ouderlingen verkiezen 
zouden. In geen enkelen brief aan een gemeente schrijft 
Paulus over ouderlingen, maar wel aan Timotheüs en Titus, 
die van hem de opdracht ontvingen om ouderlingen 
aan te stellen en te ordenen. En niets is natuurlijker 
dan dit. De macht is van God. God stelt door middel van de 
apostelen of hunne afgezanten ouderlingen aan, om op
zicht te houden over de kudde. Moeten de armen 
verzorgd worden, dan kiest de gemeente zelve de mannen 
daartoe; aangezien het haar geld en goed is, dat verdeeld 
wordt. Het kiezen van ouderlingen door de gemeente, 
zooals dit tegenwoordig in de christelijke kerk geschiedt, 
is geheel tegen de Schrift. Er is apostolisch gezag 
toe noodig; en waar dit ontbreekt, kan er van het ambt 
van ouderling geen spraak zijn. Bovendien zou de geheele 
gemeente bijeen moeten zijn, indien God ouderlingen 
zou kunnen geven. God kan aan de verschillende par
tijen in de christelijke kerk geen ouderlingen geven, 
want daardoor zou Hij die partijen erkennen; en dit kan 
Hij niet doen. Nogtans voorziet de Heer in zijne genade 
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in onze behoeften. Hij schenkt niet alleen aan sommigen 
de gave van herder; maar Hij verwekt ook aan iedere 
plaats, waar de geloovigen te zamen komen, een of 
meerdere broeders, die het welzijn der vergadering bij
zonder ter harte nemen, en op de kudde achtgeven, 
zonder het bepaalde ambt van ouderlingen te bezitten, 
of daartoe geordend te zijn. 

III. DOOP, AVONDMAAL EN TUCHT. 

a. De doop werd geenszins bediend door daartoe aan
gestelde of geordende personen; maar eenvoudig door 
ieder geloovige, voornamelijk door degenen, die het evan
gelie verkondigden. Dit blijkt zoo klaar als de dag uit 
de Handelingen. Filippus, een diaken en als zoodanig 
geordend om de armen te verzorgen, doopte in Samaria, 
en werd door den Geest gezonden om den kamerling 
het evangelie te verkondigen en te doopen. (Hand. 8 : 27.) 
Bij de bekeering van Cornelius doopte Petrus zelf niet, 
maar hij beval den broederen, die met hem van Joppe 
gekomen waren, dit te doen. (h. 10.) Zoo iets zou 
nu onmogelijk zijn. Verbeeld u een geordend leeraar, 
die in zijne tegenwoordigheid een zoogenaamde leek zou 
laten doopen! En wie doopte Paulus? Een zeker discipel 
te Damaskus, met name Ananias. (Hand. 9 : 10.) En 
wat zegt Paulus zelf? Dat hij slechts zeer enkelen heeft 
gedoopt; (1 JKor. 1) waaruit volgt, dat hij de duizenden, 
die door zijne prediking bekeerd werden, door anderen 
liet doopen. En wat deden de geloovigen, die uit 
Jeruzalem verjaagd werden door de verdrukking, die 
over Stefanus geschied was ? Zij predikten het evangelie 
overal, stichtten gemeenten, en doopten dus degenen 
die geloofden. Het is daarom niets dan een uitvinding 
van later tijd, en een deel van den afval der gemeente, 
dat men alleen aan geordende personen het recht 
toekent om te doopen. 

b. Van een bediening van het avondmaal is in de 
Schrift in het geheel geen spraak. Het avondmaal is 
een onderlinge maaltijd van de discipelen des Heeren 
tot verkondiging van zijnen dood. „ O p d e n e e r s t e n 
d a g d e r w e e k , a l s de d i s c i p e l e n b i j e e n g e -
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komen waren om brood te b reken ." (Hand. 20 : 7.) 
Niemand had daar de voorrang; niemand presideerde; 
niemand deelde uit of bediende; men kwam bijeen om 
onderling het brood te breken, en daardoor den dood 
des Heeren te verkondigen. Het uitdeelen van brood en 
drinkbeker door een bepaald persoon is de ontkenning 
van het algemeen priesterschap der geloovigen. En 
bovendien stelt zulk een persoon zich in de plaats van 
den Heer, die de eenige gastheer is. Dat dit werkelijk 
zoo is, blijkt ten duidelijkste uit den eersten brief aan 
de Korinthiërs. In de gemeente aldaar waren vele 
misbruiken bij de avondmaalsviering ingeslopen. Men 
had daar de tafel des Heeren verlaagd tot een maaltijd 
tot verzadiging van de behoefte des lichaams. De een 
was dronken, de ander hongerig, omdat degenen, die 
het eerst kwamen, alles gebruikten. Paulus bestraft dit 
ten strengste. „Dat is niet des Heeren avondmaal eten," 
zegt hij. Zoowel die hongerig als die dronken waren, 
worden door hem bestraft, omdat zij beiden de tafel 
des Heeren voor een gewone maaltijd gebruikten. Aan 
wie schrijft nu de Apostel? Schrijft hij aan de ouder
lingen of aan de leeraars? Dit had hij natuurlijk moeten 
doen, als deze het avondmaal bedienden; want dan moes
ten die zorg dragen, dat er zulke wanordelijkheden niet 
plaats vonden. Maar hij doet dit niet; hij schrijft integen
deel aan de geheele gemeente; en hieruit blijkt ten 
duidelijkste, dat de geheele gemeente voor de orde aan 
de tafel des Heeren verantwoordelijk is. Er is zelfs 
met geen enkel woord spraak van ouderlingen of leeraars. 
Niets dat naar een instelling, zooals die tegenwoordig 
in de kerk gevonden wordt, zweemt. Neen, de Heer had 
eenvoudig tot zijne discipelen gezegd: „neemt, eet, dit is 
mijn lichaam;" en zoo deden het de geloovigen in dien 
tijd. Zij kwamen eenvoudig bijeen als discipelen van 
Jezus, om aan zijne tafel het brood te breken en den 
beker te ledigen, en daarbij de liefde te prijzen van Hem, 
die hen kocht met zijn bloed. Wat meer is, is een uit
vinding van later tijd en een terugkeeren tot het priesterdom 
des Ouden Testaments. 

c. Met de tucht in de gemeente is het evenzoo gesteld. 
Dezelfde brief aan de Korinthiërs bewijst, hoe dit de plicht 
en de roeping der geheele gemeente is. Paulus zegt niet 
tot de ouderlingen of tot de leeraars: „doet den booze 
uit uw midden weg," maar tot de geheele gemeente. 
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En hoewel hij een apostel was, en met apostolisch gezag 
kon handelen, zoo zegt hij niet: ik zal hem wegdoen; 
maar hij vereenigt zich met de gemeente, als hij zegt: 
als gijlieden en mijn geest zullen vergaderd zijn, met de 
kracht van de Heere Jezus, dan zullen wij denzulken 
overgeven aan den Satan. De gemeente is dus verant
woordelijk voor de heiligheid van des Heeren tafel. Zij 
moet uitsluiten, wanneer iemand in de zonde gevallen 
is. Dit is in geenen deele het werk van den ouderling 
of dea leeraar. Van zulke beginselen weet de Schrift 
niets. Is er wanorde, dan wordt de gemeente bestraft; 
moet er iemand uitgesloten worden, dan doet zulks de 
gemeente; is er ketterij of dwaling, dan wordt de gemeente 
vermaand, zich van dezulken verre te houden en hen 
niet in huis te ontvangen. In alle dingen wordt de ge
meente behandeld als de eenige bevoegde macht om de 
orde en de heiligheid van 's Heeren tafel te handhaven. 

Uit ons onderzoek blijkt dus, hoe de beginselen Gods 
geheel tegenovergesteld zijn aan de inrichting der ver
schillende partijen der christelijke kerk. Van de meeste 
instellingen, die men daar aantreft, vindt men geen 
woord in de Schrift. Geve de Heer ons een eenvoudig 
oog om zijne gedachten te verstaan en een bereidwillig 
hart om zijnen wil te betrachten. Gehoorzamen is beter 
dan offerande, en opmerken dan het vette der rammen. En 
in het gehoorzamen van Gods Woord ligt het geluk en 
de rust van ons hart, Menschelijke instellingen verdwijnen 
en maken het hart dor en onverschillig. Alleen de Geest 
Gods wekt leven en genot. Alleen waar Hij vrij kan 
werken, is onderwijzing en stichting, vermaning en 
opbouwing. 
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Twee gewichtige feiten. 

„ W a n t e e n i e d e r za l m e t v u u r g e z o u t e n 
w o r d e n , en i e d e r e o f f e r a n d e z a l m e t z o u t 
g e z o u t e n w o r d e n . " Mark. 9 : 49. 

In deze woorden van onzen Heer worden twee klassen 
van menschen aangeduid, en twee gewichtige feiten voor
gesteld. In de eerste plaats wordt ons gezegd, dat „een 
ieder met vuur zal gezouten worden;" en in de tweede 
plaats, dat „iedere offerande met zout zal gezouten 
worden." Deze twee verklaringen, met elkaar in verband 
gebracht, openen voor ons oog een uitgestrekt veld van 
goddelijke waarheid. Moge de Heilige Geest ons in staat 
stellen het te verstaan en te beoefenen! Mogen wij er 
den diepen ernst en de zieldoordringende kracht van 
gevoelen! 

1. In het eerste gedeelte van onzen tekst wordt ons 
uitdrukkelijk geleerd, dat het oordeel den mensch wacht. 
„Het is den mensch gezet eenmaal te sterven, en daarna 
het oordeel." (Hebr. 9 : 27.) En wederom: „Van elk 
ijdel woord, hetwelk de menschen zullen gesproken hebben, 
van hetzelve zullen zij rekenschap geven in den dag des 
oordeels." (Matth. 12 : 36.) 

Ziedaar wat den mensch te wachten staat — dood en 
oordeel. Men moge redeneeren zooveel men wil; men 
moge de gedachte daaraan verre van zich zetten; men 
moge er tegeii opkomen; men moge zeggen, dat men 
in zulke dingen niet gelooft; doch wat baat dit alles? 
Zou het in eenig opzicht het gewichtige feit kunnen, 
veranderen? Natuurlijk niet. Wat zou het een armen 
misdadiger, over wien het doodvonnis is uitgesproken, 
baten, indien hij zich met de uitspraak van de rechters 
niet tevreden verklaarde? Zou dit in eenig opzicht zijnen 
toestand veranderen? Geenszins. Al zou hij verklaren in 
geen rechters of vonnis te gelooven, nogtans is en blijft 
hij een schuldig en veroordeeld misdadiger, aan wien 
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binnen weinige dagen het vonnis voltrokken zal worden. 
Zijne meening en zijne redeneeringen kunnen, op geenerlei 
wijze, het feit zijner veroordeeling veranderen. Meeningen 
en feiten zijn van elkaar zeer verschillende dingen. 

Evenzoo moge de mensch de waarheid van de ver
klaring des Heeren, dat „een ieder met vuur zal gezouten 
worden" in twijfel trekken. Hij moge stoutweg verklaren, 
in geen toekomend oordeel of eeuwig vuur te gelooven. 
Hij moge zulke dingen houden voor oudwijfsche fabelen, 
redelijke, verstandige, beschaafde menschen geheel on
waardig, en alleen goed voor zwakke vrouwen en kinderen. 
Doch wat baat dit alles ? Wiens woord zal stand houden, 
dat van Christus of het uwe? Durft gij het uwe stellen 
boven dat van Christus? Gij zoudt het wel willen; maar 
gij kunt niet. Als Jezus verklaart, dat een ieder met 
vuur zal gezouten worden, dan is het onze wijsheid en 
onze zekerheid, om niet te spreken van onzen plicht, 
te gelooven wat Hij zegt — te buigen voor het gewicht 
en het gezag van zijn wroord — al onze onverstandige 
redeneeringen, dwaze meeningen en hoogmoedige inbeel
dingen prijs te geven. Het is de grootste dwaasheid om 
te willen bepalen, wat God zeggen of doen kan. Indien 
de mensch gerechtigd is om God te beoordeelen, dan 
ontkent hij in werkelijkheid Gods bestaan, en stelt zich-
zelven in Gods plaats; want als er een God is, dan moet 
die God de opperste en onfeilbare Rechter van allen zijn, 
en dan moet de mensch zich onder Hem buigen. Dit is 
ware wijsheid. Vroeg of laat moet de mensch voor God 
onderdoen. Hoeveel beter is het in den dag der genade 
voor Hem te buigen, dan gedwongen te worden in den 
dag des oordeels zich aan Hem te onderwerpen. 

Onze Heer Jezus Christus verklaart driemaal in Mark. 9, 
dat het helsche vuur eeuwig is. Hij zegt: „Indien uwe 
hand u ergert, houw ze af: het is u beter verminkt tot 
het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, 
heen te gaan in de hel, in h e t o n u i t b l u s s c h e l i j k 
v u u r ; w a a r h u n w o r m n i e t s t e r f t , en h e t v u u r 
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n i e t u i t g e b l u s c h t w o r d t . " Deze plechtige verkla
ring herhaalt de Heer driemaal; en daarom, al zouden 
alle ongeloovigen, twijfelaars en rationalisten, die er 
waren, die er nu zijn, of die er zijn zullen in deze wereld, 
het wagen om te zeggen, dat de straf niet eeuwig is , 
dan zouden wij de verklaring van den Heer stellen tegen
over al hunne redeneeringen, gevolgtrekkingen en inbeel
dingen , en ze allen volstrekt en ten eenen male verwer
pen. Dit houden wij voor onze ware wijsheid, onze 
zedelijke veiligheid en onzen duren plicht. 

Het is, naar ons oordeel, enkel tijdverbeuzelen, om 
niets meer te zeggen, als men tracht te redeneeren met 
menschen, die zich inbeelden God te kunnen beoordeelen, 
zijn Woord te kunnen bedillen, en te kunnen uitmaken, 
wat Hem waardig is of niet. Iemand, die het waagt een 
oordeel over zijnen Schepper uit te spreken, kan door 
de bewijzen van een medeschepsel onmogelijk overtuigd 
worden. En, voorwaar, allen, die het wagen om te zeggen, 
dat het Gode onwaardig is toe te laten, dat één van 
zijne schepselen een eeuwige straf zou ondergaan, zet 
zich op den rechterstoel om zijnen Schepper te oordeelen. 
Vroeg of laat zullen zij hunne dwaasheid beklagen. Ieder 
waar Christen weet en gevoelt, dat „de Rechter der 
gansche aarde recht zal doen;" ongeloovigen alleen plaat
sen zichzelven op den rechterstoel. Zij zijn geheel in het 
ongelijk. De Schrift is tegen hen; en de Schrift kan niet 
gebroken worden. „Een ieder zal met vuur gezouten wor
den," en het eeuwige vuur zal nooit worden uitgebluscht. 
De stempel der eeuwigheid staat op iedere golf van die 
vuurzee, en op iedere beet van dien worm, welke het 
deel zijn zal van allen, die in hunne zonden sterven. De 
straf is eeuwig. Zij kan niet veranderd worden. De toorn 
van God blijft op allen, die Christus ongehoorzaam zijn. 

Lezer, zoo gij nog onbekeerd zijt, denk aan deze din
gen. Denk er nu aan. Denk er aan niet in de duisternis 
van ongeloovige redeneeringen, maar irf het licht van 
Gods Woord. Ontvlied, bid ik u , den toekomenden toorn 
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Ontvlied dien nu. God heeft voorzien in een weg van 
ontkoming. Hij heeft, in zijne oneindige liefde, een middel 
gegeven, waardoor gij dit vreeselijke vuur kunt ontgaan. 
Hij gaf zijnen eeniggeboren Zoon uit zijnen schoot, om 
als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen te sterven. 
Jezus, het schuldeloos Lam van God, stelde zich bloot 
aan het vuur des goddelijken oordeels, opdat allen, die 
eenvoudig in Hem hun vertrouwen en hunne zaak in 
zijne handen stellen, niet zouden geoordeeld worden, 
maar vergeving en eeuwig leven zouden verkrijgen. Ge
loof in den Heere Jezus Christus, en gij zult nimmer 
met vuur gezouten worden. De pijn en het vuur zullen 
uwe oogen nimmer zien. 

Waarom ? Omdat de dierbare Heiland het oordeel van 
God in uwe plaats gedragen heeft. Toen er geen weg 
van ontkoming was , kwam Hij in volmaakte liefde, en 
stelde zich bloot aan de slagen der eeuwige gerechtigheid; 
en toen Hij het oordeel ondergaan en den losprijs betaald 
had, en den dood gestorven was, wekte God Hem op 
uit de dooden, en zette Hem aan zijne rechterhand in 
de hoogste hemelen, gekroond met heerlijkheid en eer. 
En allen, die nu in zijnen dierbaren Naam gelooven, zijn 
zoo vrij van de schuld en het oordeel, als Hij-zelf het is. 
Allen, die hun vertrouwen op Jezus stellen, zijn aange
naam voor God, gelijk Hij zulks is. Zij nemen dezelfde 
plaats voor God in; zij worden met dezelfde liefde door 
God bemind; zij zullen eenmaal dezelfde heerlijkheid met 
Hem ontvangen. Niets minder dan dit kon Gods liefheb
bend hart bevredigen. Niets minder dan dit was het 
volmaakte offer van Christus waard. Niets minder dan 
dit kon de heilige Drieëenheid verheerlijken. 

Is het niet veel beter, veiliger en wijzer, waarde 
lezer! om Gods weg van ontkoming dan het ongeloo-
vige stelsel van ontkenning aan te nemen? „Een ieder 
zal met vuur gezouten worden." Deze uitspraak kan 
niet teniet gedaan worden. Wat men ook doen of zeggen 
moge, dit woord blijft van kracht. Eer zullen hemel of 
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aarde voorbijgaan, als dat het woord des Heeren zal 
verdwijnen. Maar „Christus werd eenmaal geofferd om 
de zonden van velen te dragen;" en allen, die in Hem 
gelooven, zijn voor altijd gereinigd, aan het oordeel 
ontrukt en van den toorn verlost. Hij werd in hunne 
plaats met vuur gezouten, zoodat dit nimmer op hen 
kan toegepast worden. De zwarte wolken van dood en 
oordeel barstten los over het schuldeloos hoofd van onzen 
Plaatsvervanger, opdat de geloovige nimmermeer in het 
oordeel zou komen, en de dood als bezolding der zonde 
hem nimmermeer zou treffen. 

2. Wij zijn nu in een toestand om den zin te verstaan 
van het tweede deel van onzen tekst, hetwelk verklaart, 
dat „iedere offerande met zout zal gezouten worden." 
Dit is van toepassing op allen, clie door genade verlost 
zijn van den toekomenden toorn, van het zouten met 
vuur, van de vreeze des oordeels. Tot dezulken richt 
de Apostel deze treffende en krachtvolle woorden in het 
begin van Rom. 12: „Ik bid u dan, broeders! door de 
ontfermingen Gods, dat gij uwe lichamen stelt tot een 
levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande, welke 
is uwe redelijke godsdienst." 

Hier is zout noodig. „En alle offerancle uws spijs
offers zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds 
van uwen God van uw spijsoffer niet laten afblijven: 
met al uwe offeranden zult gij zout offeren." (Lev. 2 :13. ) 
„Uw woord zij te allen tijd, in aangenaamheid, met 
zout besprengd." (Kol. 4 : 6 . ) 

Wij zien hieruit, welk een belangrijk bestanddeel van 
het dagelijksche leven des Christens het zout is. Het is 
volstrekt onontbeerlijk, indien wij onszelven als een leven
de offerande aan God willen geven. „Met al uwe offer
anden zult gij zout offeren." „Alle offerande uws spijs
offers zult gij met zout zouten." Als wij , door de oneindige 
genade Gods, en door het verzoeningswerk van Christus 
voor altijd aan het goddelijk oordeel ontkomen zijn, wat 
blijft er dan nog te doen over? Wij moeten dan onze 
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lichamen stellen Gode tot een levende, heilige, welbe 
hagelijke offerande. Het doel onzer verlossing is God te 
verheerlijken en te dienen. In den hemel zullen wij dat 
volmaakt doen, maar hier moeten wij er reeds mede 
beginnen. Dit is ons heerlijk voorrecht. Jezus kocht 
ons door zijn bloed, opdat wij ons leven zouden toewijden 
aan God. Dit moet onze bezigheid zijn 's morgens en 
's avonds, altijd en overal; en daartoe hebben wij „zout" 
noodig. „Iedere offerande zal met zout gezouten worden." 
De Heer zegt niet: „een ieder zal met zout gezouten 
worden." Helaas! dit is zoo niet. Alleen zij, die de 
genade van God hebben leeren kennen, die iets verstaan 
van de liefde van Jezus, kunnen een offerande zijn, en 
zij alleen kunnen dus met zout gezouten worden. „Het 
zout is goed." Het is zuiverend en voor bederf bewarend. 
„Indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij het 
smakelijk maken ? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede 
onder elkander." 

Let wel op het verband. Z o u t en v r e d e . De eischen 
der heiligheid moeten bevredigd zijn, eer er vrede kan 
zijn. Het is niet eerst vrede en daarna zout. O neen! 
dit zou niet gaan. „De wijsheid, die van boven is , is 
t e n e e r s t e z u i v e r , daarna vreedzaam." Dit is de 
goddelijke regel, welke niét kan omgestooten worden. 
Al onze offeranden, hetzij wij ze als heilige priesters of 
als koninklijke priesters opofferen — onze offeranden van 
lof aan God en van goeddoen aan de menschen, moeten 
met zout besprengd zijn. Er moet reinheid, heiligheid 
en zelfoordeel zijn; „ W a n t i e d e r e of ferande zal met 
zou t g e z o u t e n worden . " 
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„Behulpsels." 
Dit woord vinden wij in 1 Kor. 12 : 28, waar de 

Heilige Geest de verschillende gaven van bediening in 
de gemeente opgeeft. „God heeft er sommigen in de 
gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde leeraars, daarna krachten, daarna 
gaven der gezondmakingen, b e h u l p s e l s , regeeringen, 
menigerlei talen." 

Er ligt een diepe en belangrijke zin in het woord 
„behulpsels." Bij eenig nadenken verstaan wij gemakke
lijk wat er bedoeld wordt met een apostel, een profeet, 
een leeraar, krachten, gaven der gezondmakingen, regee
ringen en menigerlei talen. Doch de juiste beteekenis van 
het woord „behulpsels" wordt niet zoo spoedig verstaan. 
Het omvat een zeer uitgestrekt veld van veel omvatten
de , belangrijke, christelijke dienst. In de vergadering zijn 
verscheidene leden, van wie niet kan gezegd worden, dat 
zij eenige bijzondere gave bezitten; zij zijn geen evange
listen, geen leeraars; en toch kunnen zij degenen, die 
deze gave bezitten, op een krachtige wijze tot hulp zijn. 

Er is dikwerf iemand in de vergadering, die geheel 
onbekwaam is, om in de openbare bediening te handelen; en 
toch kan hij soms een krachtiger en blijvender invloed uit
oefenen, dan degene, die een in het oog vallende plaats in
neemt Hij is geen prediker, geen leeraar; maar hij stelt het 
grootste belang in dat werk. Hij denkt er niet aan, om in 
het openbaar te spreken; doch het doet het harte goed, 
om te zien, op welke wijze hij u de deur opent, u een 
plaats aanwijst, en u een Bijbel en liederenboek geeft. 

Zijn h a r t n e e m t d e e l a a n h e t w e r k . Hij is 
bereid om alles, zelfs iedere kleine zaak te doen, om 
het werk des Heeren te bevorderen. Zijne blijmoedige 
helderheid van geest en zijne zelfverloochenende liefde 
oefenen een grooten invloed op de vergadering en op het 
werk des Heeren. Hij is bereid om alles te doen, om 
allen te dienen, die zijne hulp noodig hebben. Onver-
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schillig, wat gij ook noodig hebt, hij is uw man. Ga tot 
hem, wanneer gij wilt, of met wat gij wilt, hij is altijd 
tot uwe dienst. Moeielijkheden zijn niets voor hem; hij 
beschouwt ze als een gelegenheid, om zijne hulp te 
openbaren. Hij kent geen bezwaren. Zijn hart is vrij — 
zijn geest helder en frisch. — Hij heeft Christus lief en 
de zijnen, de dienaars van Christus en hun werk. Hij 
stelt groot belang in de prediking des Evangelies, in het 
behoud van zondaren, in den geestelijken wasdom van 
Gods kinderen. Hij is niet zelfzuchtig. Hij verblijdt zich, als 
het werk goed gaat, onverschillig wie het doet. Hij is zelfs 
bereid, om, indien het noodig mocht zijn, den vloer te 
vegen, — bereid om in eiken mogelijken weg te helpen. 

Wie zou er bezwaar kunnen hebben om zoo iemand 
een plaats te geven in de opsomming der gaven ? Hij is 
één van de „behulpsels" — een zeer gezegend en belang
rijk werk. Mochten wij er meer bezitten! Het is goed, 
dat wij den Heer bidden om leeraars en evangelisten, 
want wij hebben er groote behoefte aan; doch wij moeten 
Hem ook vragen, dat Hij ons „behulpsels" geve; want 
zij oefenen een zeer belangrijken invloed uit. 

Wij hebben er zoo weinig begrip van, hoe de zegen 
van Gods kinderen en de vooruitgang van het werk des 
Heeren bevorderd wordt door hen, die zijn aangeduid 
door het korte, maar veel omvattende woord „behulpsels." 
Men hoort dikwijls zeggen: „O, ik ben geen evangelist, 
ik ben geen leeraar, ik heb geen gave om te spreken." 
Welnu, gij kunt een behulpsel zijn. Al zijt gij geen 
prediker of leeraar, gij kunt op verschillende wijzen 
krachtig medewerken met hen. Gij kunt hunne handen 
opheffen en hunne harten versterken, hun geest ver-
frisschen en hun werk bevorderen door tallooze en door 
niemand gekende kleine middelen, welke voor het hart 
van Jezus zoo dierbaar zijn , en rijkelijk zullen beloond 
worden in den dag zijner toekomst. Het is zeker een 
zeer verkeerde gedachte, dat niemand in het werk des 
Heeren Hem en de zijnen kan dienen, dan alleen zij, 
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die bijzondere gaven bezitten. Een iegelijk heeft zijne 
eigen plaats in te nemen, zijn eigen werk te doen. Iedere 
vogel zingt op zijne wijze, uitgezonderd de vogel, die 
een ander nabootst. De laatste bezit niets van zichzelf, 
maar doet het gezang van anderen'na. Hoe oneindig veel 
beter' is het, waar en eenvoudig te zijn — mijn eigen 
lied te zingen, al is het dan maar het gezang van een 
roodborstje, dan de welluidende stem van lijster of nach
tegaal na te bootsen. Wat wij in de eerste plaats noodig 
hebben, is e e n h a r t voor het werk Gods. Waar dit is, 
daar zal geen sprake zijn van mijne gave. Ik zal bereid 
zijn tot alle goed werk. En al zijn mijne gaven nog zoo 
uitnemend en duidelijk, toch zal ik altijd bereid zijn, 
om anderen te helpen en op allerlei wijze het gezegend 
werk des Heeren te bevorderen. Gaven of geen gaven, 
indien ik waarlijk Christus liefheb, zal ik trachten Hem 
in zijn werk te verheerlijken. Kan ik het evangelie niet 
prediken, nogtans kan ik de menschen uitnoodigen en 
trachten bijeen te brengen. Ik kan hen vriendelijk ont
vangen en het hun aangenaam zoeken te maken. Ik kan 
in kleine dingen openbaren, dat mijn hart deel neemt 
aan het werk Gods, en daardoor een krachtig getuigenis 
zijn voor anderen. Ik kan helpen door mijne gebeden, 
door mijne tegenwoordigheid, j a , zelfs door mijne hou
ding. Wanneer wij een blijmoedig en gelukkig hart 
hebben — een geest, vrij van kleingeestige en verachte
lijke jaloesie; wanneer wij getrouw en ernstig zijn, zul
len wij zeer gezegende „ behulpsels" zijn voor het werk 
des Heeren en voor zijne dienstknechten. 

Geliefde broeders! laat ons met allen ernst bidden, 
dat de Heer in ons midden openbare die hoogst belang
rijke en kostelijke dienst, uitgedrukt in het woord „be-
hulpsel." Mogen wij allen trachten te doen, wat wij 
kunnen, om het werk Gods en de eer en de verheer
lijking te bevorderen van Hem, die Zijn leven voor ons 
heeft gegeven en ons heeft verlost van het eeuwig verderf. 
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Paulus in den brief aan de Filippiërs. 
De apostel Paulus komt in dezen brief tot de geloovi-

gen , eenvoudig als d i e n s t k n e c h t , als de liefhebbende 
broeder, die één met de heiligen is , en deelgenoot hunner 
blijdschap; en geenszins als bevelende of vermanende; 
want al hetgeen er vaa vermaning gevonden wordt, zegt hij 
volgens ondervindingen door hemzelven opgedaan. Hij laat 
aan zijne liefde jegens deze heiligen den vrijen loop, omdat 
zij volkomen gemeenschap met hem in het evangelie hadden. 

De apostel had reeds twee jaren gevangen gezeten. Hij 
was tot bewaarder van de waarheid Gods gesteld. Naar 
den mensen gesproken rustte alles op hem. Wellicht zeiden 
de menschen: hoe ongelukkig is het , dat iemand, gelijk 
Paulus, in zijn arbeid verhinderd en in de gevangenis 
opgesloten is. Paulus zelf heeft misschien in het begin 
ook zoo gedacht. Doch in die twee jaren leerde hij oneindig 
meer, clan hij waarschijnlijk in andere omstandigheden had 
kunnen leeren. Hij ondervond, welke hulpbronnen er in 
God waren, zoowel voor hemzelven als voor de gemeente. 
Voor zichzelven vond hij in God een bron en fontein van 
blijdschap, die hem boven alle omstandigheden verhief, 
en hem in staat stelde, om uit de afzondering en de 
eentonigheid zijner gevangenschap al de] liefde en de 
blijdschap, die zijn eigen hart vervulde, gelijk ons die 
in dezen zendbrief aanschouwelijk wordt gemaakt, aan 
de Christenen te Filippi mede te deelen. De apostel kon 
zich in alles verblijden. Indien hij aan de heiligen dacht 
en voor hen bad, dan was het altijd met blijdschap, ver
trouwende op hetgeen God voor hen kon en wilde doen, 
zelfs al bleef hij nog in de gevangenis. Hoorde hij, dat 
sommigen door het evangelie in een twistgierigen geest 
te prediken, meenden aan zijne banden verdrukking toe 
te brengen, dan kon hij zich nogtans verblijden, omdat, 
niettegenstaande dit alles, „ C h r i s t u s v e r k o n d i g d 
w e r d . " Werd het hem vergund, nog eenmaal de Filip
piërs terug te zien, dan zou zulks dienen tot bevordering 
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van hunne onderlinge blijdschap; doch zoo de Heer het 
anders beslist had, en hij, Paulus, tot een drankoffer 
geofferd werd over de offerande en bediening huns ge-
loofs, „dan," zegt hij, „verblijde ik mij en verblijde mij 
met u allen." Het geheim van Paulus' blijdschap bestond 
in het kennen van Christus en van hetgeen, waartoe God 
dien Christus gesteld had. Hij had de gerechtigheid Gods 
verstaan, en het geloof had die volmaakte gerechtigheid 
tot de zijne gemaakt. Daarom had Paulus van alles, wat 
het zijne was, afstand gedaan, en alles, waarop hij zich 
vroeger kon beroemen, als schade, ja als drek geacht. 
Christus was nu zijn voorwerp. God had hem Christus 
voorgesteld als het voorwerp van zijne liefde, zijne 
begeerten, en zijn streven. Hem na te volgen was Paulus' 
vurigste wensch. God had alles voor hem gedaan; en 
de apostel kon zich in alles op Hem verlaten. Dit 
bevrijdde hem van alle bekommernis voor zichzelven en 
voor de gemeente. Hij stond vast in den Heer, en kon 
tot de Christenen zeggen: „Weest mijne navolgers." Wie 
onzer zou aldus kunnen of durven spreken? Wie zou het 
durven wagen op zichzelf als voorbeeld te wijzen? Hoe 
menigmaal toch hebben wij Christus niet voor oogen als 
het eenige voorwerp onzes harten. Wij hebben allen het een 
of ander voorwerp, dat ons bezig houdt, en gelijk dit voor
werp is , zoo zijn wij. Is de wereld uw voorwerp, dan 
z i j t g'j v a n de wereld. Is Christus uw voorwerp, dan 
behoort gij Christus toe. Daarom kon Paulus in hoofdst. 
4 zeggen: „Staat alzoo in den Heer, geliefden!" En terwijl 
de blijdschap over den toestand, waarin God hem geplaatst 
had zijn hart als overstelpt, roept hij uit : „Verblijdt u 
in den Heer te allen tijd, wederom zeg ik: verblijdt u; 
uwe bescheidenheid zij allen menschen bekend; de Heer 
is nabij." Het woord „bescheidenheid" zou beter door 
zachtmoedigheid of stilheid kunnen overgezet worden. 
En de apostel brengt dit in verband met de kracht van 
het leven in Christus. In de verwachting van de op
handen zijnde terugkomst van den Heer kon hij uitgaan 
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en allen alles worden. In denzelfden geest als Jezus, 
die, „wetende, dat Hij van God uitgegaan was, en tot 
God heenging, een linuendoek nam, en de voeten der 
discipelen begon te wasschen," kon ook Paulus zich boven 
alle omstandigheden, hetzij van gebrek of van overvloed, 
verheffen; hij vermocht alle dingen door Christus, die 
hem kracht gaf. Zoo vermaant hij ook zijne geliefde Filip
piërs, om in geen ding bezorgd te zijn, maar alles aan 
God toe te vertrouwen. Dan zou de vrede Gods hunne harten 
bewaren. Niet den vrede in God voor de ziel, maar den 
vrede, waarin God zelf eeuwiglijk woont, zouden zij 
smaken; zoodat het hart, bevrijd zijnde, van alle zorg en 
kommer, welke slechts dienen om het te verstrooien, 
ongehinderd in staat is , om te bedenken al wat waar
achtig , eerlijk en rechtvaardig is , al wat rein en liefelijk 
is, al wat wel luidt, zoo er eenige deugd en eenige lof 
is. Dit alles zouden zij bedenken, „en de God des vredes" 
zou dan met hen zijn. Niet slechts is hier sprake van 
vrede te hebben van de kwellingen, die een verontrust 
geweten veroorzaken, neen, meer zelfs wordt er bedoeld 
dan de vrede, waarin God zelf woont; Paulus spreekt 
van de t e g e n w o o r d i g h e i d o n d e r h e n v a n d e n 
G o d d e s v r e d e s . Hij zou met hen zijn op ai hunne 
wegen. 

Uitlegging van Schriftuurplaatsen. 
Kom. 9 : 13. — Deze woorden worden gewoonlijk zeer 

verkeerd verstaan. „Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau 
heb Ik gehaat," werd niet gezegd, voordat de kinderen 
geboren waren, maar honderden jaren daarna, toen het 
karakter en de wegen van ieder hunner genoegzaam 
openbaar geworden was. Voordat de kinderen geboren 
waren, werd er niets anders gezegd dan: „de meerdere 
zal den minderen dienen." En dit had geen betrekking 
op de eeuwige zaligheid van den een en de eeuwige 
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verdoemenis van den ander; maar alleen op de verkie
zing van Jakob tot stamvader van het Israëliet! sche volk. 
Een vergelijking van Genesis 25:23 met Maleachi 1:2, 3 
maakt dit duidelijk. Paulus maakt er dan ook in Rom. 9 
dit gebruik van. Hij wil ons in dat hoofdstak niet leeren 
onze verkiezing tot zaligheid; dit doet hij in Efez. 1 
uitvoerig, terwijl hij in Rom. 8 : 30 er met een enkel 
woord van spreekt. Onze verkiezing tot de eeuwige 
zaligheid is een verkiezing vóór de grondlegging der 
wereld; de verkiezing, waarvan in Rom. 9 spraak is , 
is een verkiezing in den tijd. Toen Rebekka zwanger 
was, werd gezegd: „de meerdere zal den minderen 
dienen." Paulus stelt den Christenen uit de Joden voor, 
dat, indien zij de verkiezing van de heidenen niet wilden 
aannemen, zij dan den grondslag van hun eigen volks
bestaan ondermijnden, aangezien dit op de verkiezing 
van Jakob boven Ezau steunde. Als stamvader van het 
Israëlietische volk werd Jakob boven Ezau verkoren; 
terwijl er van zaligheid of verdoemenis geen spraak was. 
Wij weten uit Hebr. 12 : 16, dat Ezau verloren is , 
maar uit de woorden: „de meerdere zal den minderen 
dienen" is dit volstrekt niet op te maken. Al werd 
Ezau niet de stamvader van Gods volk, zoo had hij 
toch zalig kunnen worden. In het eerste hoofdstuk van 
Amos lezen wij. „Alzoo zegt de Heer: Om drie over
tredingen van Edom (Ezau) en om vier jzal Ik dat niet 
afwenden; omdat hij zijnen broeder met het zwaard heeft 
vervolgd, en zijne barmhartigheden verdorven, en dat 
zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijne verbolgen
heid altoos behoudt." Ziedaar de grond van den god-
delijken haat. God haat niemand, voordat hij geboren 
wordt. Dit zou een groote dwaling zijn. Integendeel, 
Hij verdraagt met vele lankmoedigheid de vaten des 
toorns tot het verderf toebereid — toebereid niet door 
Hem, maar door hunne eigen goddeloosheid. God haat 
en verhardt, maar niet dan nadat de mensch in zijne 
goddeloosheid zich heeft geopenbaard en daarin volhardt. 
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2 Tim. 3 : 16. — „Al de Schrift is van God inge
geven." Dit ziet natuurlijk in de eerste plaats op het 
Oude Testament; want in het voorgaande vers zegt 
Paulus tot Timotheüs: „en dat gij van kinds af de Hei
lige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken 
tot zaligheid door het geloof, hetwelk in Christus Jezus 
i s ; " en dan laat hij er op volgen: „al de Schrift is van 
God ingegeven." Het geheele Oude Testament dus, 
zooals wij het hebben — Mozes, de Psalmen en de 
Profeten — is van God ingegeven. Wat wil dat nu 
zeggen? Beteekent dat, dat elk opgeteekend woord in het 
O. T. van God is? We] neen! Wij vinden er minstens even
veel woorden van den mensch als woorden van God. De 
meest goddelooze menschen spreken daar, j a , zelfs de 
Satan. Maar het wil zeggen: dat al die boeken van het 
O. T. door God aan de schrijvers zijn ingegeven, om ze 
zoo en niet anders te schrijven, om de daden en wegen 
en woorden van den mensch zóó en op geen andere 
wijze mee te deelen, opdat wij niet alleen een voorstel
ling zouden hebben van Gods gedachten en wegen, 
maar ook een beschrijving door God zelf van de ge
dachten en wegen van den mensch. God heeft ons beeld 
zoowel als ziju eigen beeld geteekend. Geen enkele 
geschiedenis mocht er ontbreken, geen enkel woord kan 
er gemist worden, of de schilderij zou niet juist zijn, 
de voorstelling niet onfeilbaar. 

Hetzelfde wordt gezegd van het Nieuwe Testament. 
Lees slechts Rom. 16 : 25, 26. „Hem nu, die machtig 
is u te bevestigen, naar mijn evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgen
heid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 
maar nu geopenbaard is , en door p ro fe t i sche schrif
t e n , n a a r h e t b e v e l des e e u w i g e n G o d s , t o t 
g e h o o r z a a m h e i d d e s ge loofs , onder al de he ide 
n e n b e k e n d is g e m a a k t . " Uit het verband blijkt, 
dat deze profetische schriften de schriften des Nieuwen 
Testaments zijn; welke schriften dus door het bevel des 
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eeuwigen Gods zijn geschreven. De verklaring van de 
ingeving der nieuw testameritische boeken is dus even 
stellig als die voor liet Oude Testament. 

Als wij dus spreken van Gods Woord, dan bedoelen 
wij daarmee niet, dat al de woorden van den Bijbel 
woorden van God zijn, maar dat de geheele Bijbel, het 
Oude en Nieuwe Testament, zooals het daar ligt, door 
God is ingegeven en geschreven , zoodat wij een onfeil
baar getuigenis hebben omtrent den toestand van den 
mensch en omtrent het wezen, de gedachten en de 
raadsbesluiten van God, een onfeilbare beschrijving van 
de uitvoering van Gods gedachten en raadsbesluiten en 
een onfeilbaar richtsnoer voor ons leven in deze wereld. 

W a r e n de g e l o o v i g e n d e s O u d e n V e r b o n d s 
w e d e r g e b o r e n ? — Zeer zeker; want hoewel deleer 
der wedergeboorte eerst in het Nieuwe Testament voor
komt, zoo is het toch duidelijk, dat de geloovigen des 
Ouden Testaments het leven uit God haddeP. Natuur
lijke, onherboren menschen kunnen toch niet doen, wat 
zij deden, en spreken, gelijk zij spraken. Zij hebben 
zeer zeker geen kennis gehad van de wedergeboorte, 
gelijk wij die hebben, aangezien de geheele waarheid 
toen nog niet geopenbaard was. Maar evenmin hadden 
zij de kennis van de volkomen vergeving van al hunne 
zonden. (Zie Hebr. 10.) Toch rekende God hunne 
zonden als uitgewischt, daar Hij zag op het ook voor 
hen te volbrengen werk van Christus. Anders had Hij 
geen gemeenschap met hen kunnen hebben. Eveneens 
heeft God hun het leven medegedeeld, hoewel dit leven 
eerst aan het licht gebracht is, toen Christus uit de 
dooden opstond. Jezus, die het leven zelf is, en die het 
leven en de onverderfelijkheid voor de zijnen in de op
standing aan het licht bracht, kon , met het oog daarop, 
reeds vooruit in het O. T. het leven mededeelen. De 
woorden van Jezus tot Nicodemus zijn, dunkt mij, hiervoor 
afdoende. „Zoo iemand niet geboren wordt uit water 



104 

en Geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan." 
Zijn dus de geloovigen des O. T. niet wederom geboren 
geweest, dan kunnen zij het koninkrijk Gods niet ingaan. 
En daaraan zal wel niemand twijfelen. Bovendien blijkt 
uit het O. T. zelf, dat, hoewel de leer omtrent de 
wedergeboorte niet bekend was, de geloovigen toch een 
bewustzijn hadden van het bezit van het leven uit God. 
Lees maar Ezech. 18 en 33, om van andere plaatsen niet 
te spreken. Met het oog hierop zegt Jezus tot Nicode-
mus: „Zijt gij een leeraar in Israël, en weet gij deze 
dingen niet?" Alleen uit het O. ï . kon hij deze dingen 
weten. 

PELGRIMS LIED. 
Voor ons, o Christ'nen! welk geluk, 

Daarboven steeds t'aanschouwen, 
Dien Jezus, die ons heeft verlost, 

Wiens woorden wij vertrouwen. — 

Met Hem eens hemellingen zijn, 
Met Hem op 't nauwst verbonden, 

Te zamen met der zaal'gen rij, 
Zijn roem altijd verkonden; 

Met Hem te zijn, zijn' schoonheid zien, 
Zijn liefd' aan ons bewezen, 

Genieten van zijn' teederheid, 
Hoe zalig zal dat wezen! — 

Met Hem te zijn, dat is de rust, 
Het eind' van alle smarte, 

Van zwoegen, angsten, zorg en pijn; 
Niets meer ontrust het harte. 

Hoort naar de stem des Bruidegoms, 
Die roept, (zijn trouw zal blijken:) 

..Ik kom! ik kom! zijt welgemoed, 
«Straks zal de droefheid wijken." 

O, pelgrims! heft dan 't hoofd omhoog, 
Den staf uu opgenomen, 

Het lijf omgord, den pas versneld, 
De redding zal dra komen,— 
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De brieven aan de zeven gemeenten 
in Klein-Azië. 

Gaarne voldoe ik aan het mij gedane verzoek, om een 
uitvoeriger verklaring van de zeven brieven in de Open
baring te geven, dan zulks in mijn boekje over de toe
komst onzes Heeren Jezus Christus mogelijk was. Op 
bladz. 91 van de „Toekomst" heb ik gezegd: „Onge
twijfeld zijn deze brieven aan toen ter tijd bestaande 
gemeenten geschreven, en hebben zij in hen hunne eerste 
vervulling gevonden; doch even zeker is het, dat zij, 
evenals de geheele Openbaring, een profetisch karakter 
hebben, en een korte, maar getrouwe beschrijving geven 
van de geschiedenis der algemeene christelijke kerk, van 
het begin tot het einde." Eer ik tot de beschouwing van 
iederen brief overga, wensch ik bij deze algemeene op
merking, die van zulk een uitnemend gewicht is , een 
oogenblik stil te staan. 

De geheele Openbaring is profetie. Dit wordt duidelijk 
gezegd in hoofdst. 1 : 3 : „Zalig is hij, die leest, en zijn 
zij, die hooren de woorden dezer profetie, en die be
waren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is 
nabij." Tot de woorden dezer profetie behoort natuurlijk 
al wat volgt in de Openbaring, en derhalve ook de 
inhoud van de zeven brieven. In vs. 19 wordt de ver
deeling van het geheele boek gegeven, en daardoor op
nieuw bewezen, dat de zeven brieven tot de profetie 
des boeks behooren. In drie deelen verdeelt de profeet 
zijn boek: 1°. h e t g e e n gij g e z i e n h e b t ; dit vinden 
wij in hoofdst. 1; 2°. h e t g e e n i s ; dit vinden wij in 
hoofdst. 2 en 3 ; 3°. h e t g e e n g e s c h i e d e n z a l na 
d e z e n , d. i., n a d e z e d i n g e n , na de dingen van 
hoofdst. 2 en 3; dit lezen wij van hoofdst. 4 tot het einde. 
De zeven brieven bevatten dus een beschrijving van h e t 
g e e n i s ; en de beschrijving van h e t g e e n g e s c h i e d e n 
za l na d e z e d i n g e n begint met de voorstelling van de 

xvi 7 
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gemeente in den hemel, (hoof'dst. 4 en 5.) zoodat he tgeen 
i s niets anders zijn kan dan de geschiedenis der kerk van 
het oogenblik, dat Johannes profeteerde, tot aan het 
einde. Dit wordt nog duidelijker, als men opmerkt, dat 
er van hoofdst. 4 af' met geen enkel woord gewag ge
maakt wordt van de gemeente op aarde. Israël en de 
volken zijn dan weer op het tooneel. Hetzelfde onderscheid, 
dat in het Oude Testament bestond, en dat nu gedurende 
den tijd der gemeente verdwenen is, is dan weer op te 
merken. Terwijl God nu geen volk op aarde kent, dan 
het volk Gods, uit alle natiën der aarde, uit Joden en 
Heidenen genomen, is Israël dan weer het volk van 
God, om hetwelk de andere volken zich scharen. 

In de tweede plaats lette men op het getal zeven. Dit 
getal is beteekenisvol. Het wordt in de Openbaring ge
bruikt in de beteekenis van g e e s t e l i j k e v o l m a a k t 
h e i d ; zoo, b. v., de zeven Geesten Gods, de zeven 
zegelen, de zeven bazuinen, de zeven fiolen. Er waren, 
zooals wij weten, in Klein-Azië veel meer gemeenten, 
dan de zeven, aan wie Johannes schreef. Waarom kiest 
de Heer dus die zeven uit? Omdat deze zeven gemeenten 
toen ter tijd in toestanden waren, waarin achtereenvolgens 
de geheele christelijke kerk komen zou. Dit blijkt ook 
uit de zedelijke volgorde, die er in deze brieven gevonden 
wordt. Men kan zien, dat de Heer een vast plan voor 
oogen gehad heeft, en het Hem niet alleen te doen was 
om aan die zeven gemeenten toen te schrijven, maar 
om hun toestand te gebruiken als een voorbeeld van de 
toestanden, waarin de christelijke kerk achtereenvolgens, 
in de verschillende perioden harer geschiedenis, komen zou. 
Het kwaad begint heel klein, alleen voor het oog des 
Heeren zichtbaar in Efeze, en wordt langzamerhand grooter, 
totdat de Heer eindelijk genoodzaakt is de gemeente uit 
zijnen mond te spuwen in Laodicea. Deze zedelijke volg
orde in verband met het getal zeven brengt ons tot het 
besluit, dat wij hier voor ons hebben de geheele geschiede
nis der christelijke kerk van het begin tot het einde. 
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Verder komt nog in aanmerking, dat deze zeven 
brieven niet ieder afzonderlijk aan die zeven gemeenten 
verzonden zijn; maar dat zij een deel uitmaken van het 
boek der Openbaring, welk boek in zijn geheel, van 
hoofdst. 1—22, dus met de zeven brieven er in, aan die 
zeven gemeenten gericht is. Lees slechts het elfde vers 
van het eerste hoofdstuk. „Ik ben de Alfa en de Oméga, 
de eerste en de laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat 
in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten, die 
in Azië zijn." Ook hieruit volgt, dat de zeven brieven 
een deel uitmaken van de profetie der Openbaring. 

Wij hebben dus drie dingen in acht te nemen bij onze 
beschouwing van de brieven aan de zeven gemeenten: 
ten eerste, dat deze zeven gemeenten in de dagen van 
Johannes werkelijk in Azië bestonden in den toestand, 
waarin zij hier beschreven vvorden; ten tweede, dat het 
daarin gegeven onderwijs tot besturing en vermaning 
dient voor alle Christenen in alle eeuwen. „Die ooren 
heeft, die hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt;" 
en ten derde, dat deze brieven een zeer uitgebreide toe
passing hebben, en een profetische beschrijving bevatten 
van de verschillende toestanden, waarin de christelijke 
kerk op aarde achtereenvolgens komen zou, van de dagen 
van Johannes af tot aan het einde. Behalve de vele 
praktische vermaningen en vertroostingen, in alle tijden 
toepasselijk, hebben wij hier dus voor ons een geïnspi
reerde geschiedenis der christelijke kerk. God zelf deelt 
ons meê, wat er in de christelijke kerk zal plaats hebben, 
en Hij beoordeelt dat in zijn licht en naar zijne wijsheid 
en heiligheid. Van hoeveel belang is dit voor ons! Wij 
vernemen hier niet de gedachten en oordeelvellingen van 
den mensch; wij staan hier niet voor een opgemaakte 
en versierde kerkgeschiedenis, zooals er zoovelen zijn: 
maar wij hooren hier Gods gedachten; wij zien hier de 
dingen, zooals zij werkelijk zijn — de beginselen van het 
kwaad, zooals zij langzamerhand in de kerk de overhand 
gekregen hebben. Als de Rechter der gansche aarde staat 

7* 
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de Heer Jezus in het midden van de zeven gouden 
kandelaren, welke zijn de zeven gemeenten. Hij staat 
daar om te oordeelen. Met zijne oogen gelijk een vlam 
vuurs kan Hij alles doorzien; met zijne stem als een 
stem van vele wateren kan Hij aller oor bereiken, en met 
het tweesnijdend scherp zwaard, dat uit zijnen mond 
gaat, kan Hij alles neervellen, wat zich tegen Hem ver
heft. Eer de Heer begint met het oordeel uit te spreken 
over de wereld, en de plagen aan te kondigen, die over 
de aarde komen zullen, van hoofdst. 4 tot 22, beoordeelt 
Hij den toestand der kerk, van het begin van haar be
staan tot aan haar einde, en profeteert Hij het vreeselijk 
oordeel, dat haar ten slotte om haren afval en verwer
ping van Hem treffen zal. 

Staan wij nu eenige oogenblikken bij eiken brief af
zonderlijk stil, en beschouwen wij den inhoud uit het 
drieledig oogpunt door ons aangegeven. 

E F E Z E . — Het verlaten der eerste liefde is de beschul
diging tegen Efeze. De gemeente was reeds in treurig 
verval, met het hart ten minste. Uitwendig ging alles 
goed. Zoo wij in hun midden geweest waren, zouden wij, 
geloof ik, gedacht hebben, dat zij hoogst ijverig, god
vruchtig en lijdzaam waren. „Ik weet uwe werken," 
zegt de Heer , „en uwen arbeid, en uwe lijdzaamheid, 
en dat gij de kwaden niet kunt dragen." Maar, helaas! 
het hart was verre van Hem. Merkt wel op, dat de 
Heer niet spreekt van „werken des geloofs, en arbeid 
der liefde, en verdraagzaamheid der hoop," zooals bij 
de Thessalonicensen. De woorden: geloof, liefde en hoop 
worden hier geheel gemist. De drie voornaamste chris
telijke versieringen zijn volstrekt niet aanwezig. Dit be
droefde den Heer , en stelde Hem te leur. In zijn oog 
was Efeze gevallen, hoe schoon ook de uitwendige toestand 
mocht zijn. „Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, 
en bekeer u , en doe de eerste werken, en zoo niet, ik 
zal u haastelijk bijkomen, en zal uwen kandelaar van 
zijne plaats weren, indien gij u niet bekeert." 
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Deze weemoedige klachten toonen ons, geliefde broe
ders ! hoe diep de Heer het voelt, als het hart zich van 
Hem afkeert, al worden de goede werken ook nog ge
vonden. Men zal vragen: „ Wat is het verlaten der eerste 
liefde, terwijl de goede werken toch nog gevonden wor
den?" Het is, geloof ik, op te houden al onze vreugde 
in Christus te vinden. Zoolang Hij de eerste plaats in 
onze harten inneemt, kan onze liefde niet verminderen. 
Wij weten allen, dat liefde liefde wekt; en dat alleen 
wederliefde de liefde kan voldoen. Indien wij rusten 
in Christus' groote liefde voor ons en in zijn voor ons 
volbracht werk, als de openbaring zijner liefde, dan 
moet onze liefde vanzelf meerder worden. Maar indien 
wij het liefelijke bewustzijn en het genot zijner liefde 
verliezen, dan worden onze harten koud, hoewel het 
zijne nimmer verkoelt, geprezen zij zijn naam! Indien 
zijne liefde even spoedig verkoelde als de onze, hoe treurig 
zou het er dan voor ons uitzien. Welk een genade en 
welk een geduld moet Hij bezitten om ons altijd te 
dragen met dezelfde liefde, en nooit moede te worden ons 
hart terug te winnen tot de eerste liefde! O! mocht Hij 
bij ons zien, hetgeen zijn hart verkwikt en verblijdt. 

Onder het onnoemelijk vele kwaad, dat voortvloeit 
uit een hart, 't welk van Christus afwijkt, behoort ook het 
gebrek aan geestelijke onderscheiding en aan gezonde 
geestelijke ervaring. Het kwaad was in de kerk bin
nengeslopen. Zoo iets had daar nooit moeten toegelaten 
worden. De kerk had de kracht en de openbaring der 
heiligheid behooren te zijn, te midden van het kwaad, 
maar er zich nooit meê moeten vereenigen. De gemeente 
wordt door Paulus in zijnen brief aan zijnen geliefden 
zoon Timotheüs beschreven als „het huis Gods," hetwelk 
is een pilaar en vastigheid der waarheid. Daar wordt 
ons gezegd, dat de gemeente Gods woonplaats is , en de 
steun en bewaardster zijner waarheid. Daarom, geliefde 
broeders! behoort de gemeente Gods te onderzoeken, 
wat Hem welgevallig is, en niet wat haar behaagt. Zij 
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moet weten wat met zijn karakter en met zijne rechten 
overeenkomt, en niet wat haar aanstaat. De Heer spreekt 
in krachtige bewoordingen, als Hij het kwaad, dat in 
de kerk is, aanroert. „Maar dit hebt gij, dat gij de 
werken der Nicolaïeten haat, dewelke ik ook h a a t . " 
Er is geen sprake van tucht, als op andere plaatsen, 
maai* Hij zegt ons met duidelijke woorden, dat Hij het 
kwaad haat. Dit moest genoeg zijn voor onze harten. 
De Heer stelle ons door zijne kracht in staat om het 
huis rein voor Hem te houden. 

Wij kunnen in het voorbijgaan het groote onder
scheid opmerken tusschen den toon in dezen brief en 
dien, door Paulus bij een vroegere gelegenheid aan de 
gemeente te Efeze geschreven. Daar worden de „heili
gen" aangesproken als getrouwen in Christus Jezus; hier 
worden zij niet rechtstreeks aangesproken, maar in 
hunnen engel of vertegenwoordiger. Een zekere terug
houdendheid wordt in acht genomen. In Paulus' brief 
wordt Christus voorgesteld als het Hoofd van het lichaam, 
dat al zijne leden onderhoudt; hier wordt Hij gezien als 
de Kechter, houdende de zeven sterren in zijne rechter
hand, en wandelende in het midden van de zeven gouden 
kandelaren. In één woord, daar zien wij de kerk in 
al de volheid der goddelijke genade; hier in hare ver
antwoordelijkheid op aarde; en, helaas ! als een ontrouwe 
getuige. Niettemin, zijne liefde is onveranderlijk, en zijn 
oog slaat te midden van het algemeene verval de weinige 
getrouwen gade, en schenkt hun bijzondere genade. „Die 
overwint, ik zal hem geven te eten van den boom des 
levens, die in het midden van het Paradijs Gods is." 

Wij vinden dus hier het begin van den afval der ge
meente. Hoewel de uitwendige toestand nog goed was, 
zoo was de Heer niet meer tevreden, omdat er voor 
zijn hart ontbrak, wat Hem gelukkig maken kan. De 
eerste liefde, het uitsluitend gehecht-zijn aan Jezus was 
verdwenen. Koelheid en liefdeloosheid had daarvoor plaats 
gemaakt; en het noodzakelijk gevolg moest zijn afwij-
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king van de. waarheid en dienen van de wereld. Is het 
hart niet meer alleen met Jezus bezig, dan wendt het 
zich van lieverlede naar andere dingen. De christelijke 
kerk was in dezen toestand, toen Johannes op Patmos 
de Openbaring schreef. Kort na den dood der Apos
telen zond de Heer de groote vervolging onder de Ko-
meinsche keizers, opdat de Kerk de bitterheid van hare 
afwijking van Hem zou gevoelen, en, zoo mogelijk, 
bewaard zou blijven voor verdere afwijking. 

SMYSNA levert hiervan de beschrijving. Er is in 
dien brief enkel spraak van lijden en verdrukking. Geen 
bestraffing vinden wij hier, maar wel vertroosting. Nogtans 
had de vervolging een ernstig karakter, aangezien de 
Heer daardoor het hart der gemeente weer onverdeeld 
aan zich wilde verbinden. Hij stond toe, dat de zijnen 
door den smeltkroes der verdrukking gingen, hoewel 
zijne liefde de dagen hunner verdrukking telde en bepaalde. 
Hij had de gemeente nog even lief, als toen Hij voor 
haar stierf aan het kruis; maar zijn hart was bedroefd 
van wege hare afwijking en verkoeling; en Hij liet het 
toe, dat zij in de handen van den vijand viel, opdat zij 
tot Hem zou teruggebracht worden. 

„Ziet, de duivel zal eenigen van ulieden in de ge
vangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult 
een verdrukking hebben van tien dagen." Sommigen 
denken, dat deze „tien dagen" wijzen op tien verschillende 
vervolgingen onder de Eomeinsche keizers; anderen, dat 
zij de tien jaren van vervolging onder keizer Diocletianus 
voorstellen. Hoe dit zij, duidelijk is het, dat hier van een 
bepaalden tijd van. vervolging gesproken wordt, welke 
onder de Romeinsche keizers na den dood der Apostelen 
werkelijk gekomen is. Hoe verschrikkelijk is het , geliefde 
broeders! als God toelaat, dat wij in de handen van den 
Satan vallen. Mochten wij zóó nabij den Heer blijven, 
dat wij nimmer zulk een kastijding noodig hebben! 

De gemeente had hare eerste liefde verlaten, en om 
haar voor verdere afwijking, zoo mogelijk, te bewaren, 
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zond de Heer een vreeselijke vervolging. Doch vestigt 
uw oog op de genade en de teederheid zijns harten, en 
op de wijze, waarop Hij tot hen komt. In den eersten 
brief komt Hij als de Rechter in het midden der Gemeente; 
hier als de eerste en de laatste, dat wil zeggen, als de 
eeuwig getrouwe, die dood geweest is en weder levend 
is geworden. Hoe heerlijk voor die vervolgde heiligen! 
't Is alsof de Heer wil zeggen: Ik-zelf ben voor u 
door een groote verdrukking gegaan, vreest niet er voor 
mij door te gaan. Ik ben voor u gestorven, weest nu 
ook getrouw tot den dood voor mij. E r is geen nood; 
ik ben dood geweest, maar ik ben weder levend geworden, 
zoo gaat het ook met u; neemt men uw leven weg, 
welnu God zal u opwekken. Zijt getrouw tot den dood, 
en ik zal u geven de kroon des levens. Behoeven wij 
nu nog verbaasd te staan over de stille vreugde en de 
standvastigheid van zoo menigen martelaar, die voor 
Jezus leed en stierf. De heidenen verwonderden zich 
over de wijze, waarop de Christenen den dood in zijne 
verschrikkelijkste gedaante te gemoet gingen. „De dood— 
is geen straf voor deze Christenen," plachten zij te 
zeggen; „want zij sterven onder het zingen van liederen 
en met de verklaring op de lippen, dat zij naar huis 
gaan, naar een zekeren Jezus, van wien zij gelooven, 
dat Hij in den hemel is." Treffende overwinning, waar 
de overwinnaar moet sterven, en hij, die overwonnen 
heeft, verslagen staat! 

PERGAMUS. — Bij het lezen van den brief aan Pergamus 
krijgen wij onwillekeurig een gevoel, alsof de getrouw
heid en heerlijkheid van Smyrna verdwenen is. De Heer 
stelt zich in een geheel ander karakter aan de gemeente 
voor. „Dit zegt hij, die het tweesnijdend, scherp zwaard 
heeft." Het zwaard is het zinnebeeld van Gods Woord. 
Met dit Woord komt de Heer in het midden der ge
meente om te oordeelen: „Bekeer u , en zoo niet, ik zal 
u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met 
het zwaard mijns monds." 
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Ongetwijfeld hebben wij in dezen brief de beschrijving 
van den toestand der kerk onder regeering van Con-
stantijn den Groote. In Efeze vonden wij het verlaten 
der eerste liefde; in Smyrna de vervolging door de 
heidenen. Door middel van deze beproevingen herleefde 
het Christendom; het goud werd gezuiverd; de heiligen 
hielden vast aan den naam en het geloof van Christus. 
Op die wijze werd de duivel verslagen. Daarom veran
derde de vijand zijne taktiek. In plaats van met vervol
ging van buiten kwam hij met verleiding van binnen. 
Onder Diocletianus was hij een verscheurende leeuw; 
onder Constantijn een listige slang. In Pergamus is hij 
in de kerk als een verleider, terwijl hij in Smyrna nog 
buiten staat als een vervolger. Toen de duivel zag, dat, 
trots de hevigheid der vervolging, de Christenen hoe 
langer zoo meer van de wereld afstand deden, en zich 
steeds nauwer aan den Heer en aan elkander verbonden, 
en dat zij tegen de verdrukking in groeiden, deed hij 
een andere poging om hen ten val te brengen. Hij be
proefde hetzelfde, als wat hem vroeger zoo goed gelukt 
was met de Israëlieten in de woestijn. Toen de Heer 
hem niet had toegelaten Israël te vloeken, maar hij 
integendeel gedwongen was geworden het te zegenen, 
bracht hij de Israëlieten ten val door een onheilige ver
binding met de dochters der Midianieten. Zoo deed hij 
ook met de christelijke kerk; hij verleidde de Christenen 
tot een onheilige, door God verboden vereeniging met 
de wereld. „ I k heb tegen u , dat gij aldaar hebt, die 
de leering van Balaam houden, die Balak leerde den 
kinderen Israöls een aanstoot voor te werpen, opdat zij 
zouden afgodenofïer eten en hoereeren." De wereld hield 
op met vervolgen; groote voorffechten werden den Chris
tenen toegestaan door de erkenning van het Christendom 
door den staat; Constantijn beleed een Christen te zijn 
geworden, en schreef zijne overwinningen toe aan de 
kracht van het kruis. E n , helaas! de toeleg gelukte 
maar al te wel; de kerk was gevleid door deze bescher-
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ming van den staat; zij vereenigde zich met de wereld, 
j a , nam de wereld in haar midden op. Zij verloor daar
door haar ware karakter en gaf haar getuigenis prijs. 
Allerlei dwalingen slopen langzamerhand binnen, en 
zoodoende werd de weg gebaand tot het pausdom en de 
duistere middeleeuwen. 

't Is waar, vele uitstekende mannen hebben over 
Cpnstantijn geschreven, alsof hij de redder der kerk 
geweest is ; doch naar mijn oordeel, of laat ik liever 
zeggen naar het oordeel des Heeren, was de dag van 
hare vereeniging met het Romeinsche keizerrijk de dag 
van haren diepsten val en van hare grootste verontreini
ging. Had Paulus niet gezegd: „Want ik heb ulieden 
toebereid, om u als een reine maagd aan éénen man 
voor te stellen, namelijk aan Christus." En wordt de 
kerk in den brief aan Pergamus niet beschuldigd door 
den Heer van juist het tegenovergestelde te hebben ge
daan ? Of is de leer van Bileam niet de vereeniging van 
het heilige met het onheilige? En wat is de leer der 
Nicolaïeten anders, dan het gebruiken van de vrijheid 
tot een oorzaak voor het vleesch ? En heeft deze onheilige 
vereeniging van de kerk met de wereld niet plaats ge
vonden onder Constantijn? Helaas! zij, die in de dagen 
harer jeugd aan den Vorst des hemels ondertrouwd was, is 
bezweken voor de verleidingen van den vorst dezer 
wereld. Niet meer is hare plaats buiten de legerplaats 
met den verworpen en gekruisten Jezus, maar zij woont 
nu, waar de troon des Satans is. In plaats van door de 
wereld vervolgd te \vorden, kwam zij in eer en aanzien. 
Duizenden bij duizenden lieten zich in haar midden op
nemen, zoodat weldra de geheele romeinsche wereld een 
christelijk kleed had aangetrokken, zonder daarom de 
heidensche levenswijze en zonden te verlaten; j a , zelfs 
werden vele heidensche plechtigheden en feesten, op 
een christelijke wijze gefatsoeneerd en met christelijke 
namen bestempeld, in de kerk ingevoerd. 

Nogtans waren er in Pergamus sommigen, die niet 
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met de menigte meededen, en 's Heeren beloften voor 
hen zijn rijk en liefelijk. „Die ooren heeft, die hoore 
wat de Greest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik 
zal hem geven te éten van het manna, dat verborgen 
is , en ik zal hem geven een witten keursteen, en óp 
den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken 
niemand kent, dan die hem ontvangt." Uit Joh. 6 leeren 
wij, dat het manna Christus voorstelt, zoóals Hij kwam 
uit den hemel om zijn leven voor ons te geven. Als de 
nederige zoon des menschen, die de plaats der verne
dering in deze wereld innam, is Hij onze dagelijksche 
spijze op onzen weg door de Woestijn. Het manna moest 
iederen morgen worden ingezameld. Het „verborgen 
manna" herinnert aan het manna in de gouden kruik, 
die als een gedachtenis voor het aangezicht des Heeren 
gelegd werd. Het was de voorafschaduwing van Chris
tus , die de nederige, lijdende mensch was in deze 
wereld, en die het eeuwige welbehagen van God is 
en de getrouwe getuige in den hemel. De ware gelóo-
vige heeft niet alleen gemeenschap met den verheer
lijkten Christus, maar ook met den eenmaal hier 
beneden verworpen Jezus, Maar dit is onmogelijk, als 
hij luistert naar de vleierijen der wereld, en hare gunst
bewijzen aanneemt. Onze kracht tegen den geest der 
wereld is te wandelen met een verachten en verworpen 
Christus. Ons voorrecht is niet alleen het manna, maar 
het „verborgen manna" te eten. 

De witte steen is het kenteeken van 's Heeren bijzon
dere gunst. Waar de groote menigte door de verleidingen 
des duivels is meegesleept, ontvangen de overwinnaars, 
die met Hem lijden, een bewijs van zijne bijzondere 
goedkeuring. Hoe heerlijk is dit! Er is een vreugde, 
die niet allen genieten, maar alleen zij, die van de 
wereld afgezonderd met den Heer buiten de legerplaats 
zijn — en die vreugde zal eeuwig duren. Op dien steen 
nu staat een nieuwe naam, welken niemand kent* dan 
die hem ontvangt. Anderen mogen ons onrechtvaardig 
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beoordeeien en ons verkeerd begrijpen, de Heer weet 
alles; Hij kent het hart, en Hij beoordeelt alles naar 
zijnen maatstaf. Denkt slechts aan de schoone woorden 
tot Maria, toen zij zijne voeten zalfde, en de discipelen 
haar hard vielen: „Zij heeft een goed werk aan mij 
gedaan." Jezus oordeelt naar een goddelijken maatstaf. 
En in een tijd van afval, van wereldsgezindheid, van 
een algemeene vereeniging met de wereld ondervinden 
de getrouwen het bijzonder bewijs van zijne goedkeuring 
en sympathie. 

THTATIEE. — Ik heb reeds opgemerkt, dat de veree
niging van de kerk met de wereld onder Constantijn 
noodzakelijk leiden moest tot het pausdom en de duistere 
middeleeuwen. Welnu, het is niet moeielijk om in de 
donkere schildering, die ons in den brief aan Thyatire 
gegeven wordt, den treurigen toestand dier middeleeuwen 
te zien. 

Zij, die de geschiedenis dier donkere tijden gelezen 
hebben, zullen de gelijkenis gemakkelijk kunnen onder
scheiden, voornamelijk van de achtste tot de dertiende 
eeuw en tot op het aanbreken van de Hervorming. De 
wereldlijke overheersching van het pausdom dagteekent 
van de achtste eeuw. Hoe vol goddeloosheid van allerlei 
aard waren deze «eeuwen! Hetgeen toen in de belijdende 
kerk werd toegelaten en openlijk bedreven, is niet ge
schikt om in het openbaar genoemd of aan de bladzijden 
van een christelijk tijdschrift toevertrouwd te worden. 
„Ik heb tegen u , dat gij de vrouw Jezabel, die zich-
zelve zegt een profetes te zijn, laat leeren en mijne 
dienstknechten verleiden, dat zij hoereeren en afgoden-
offer eten." Zedenbederf, afgoderij en vervolging ken
schetsten deze duistere eeuwen. JEn gij kunt altijd ver
zekerd zijn, dat waar gij Balaam vindt, Jezabel niet 
ver af is. Die profeet en die profetes behooren bij el
kander. Hij verleidt het volk van God om zich met de 
wereld te vereenigen, en zij brengt kinderen voort, die 
haar gelijk zijn. Zij voedt in den boezem der kerk de-
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genen op, die hare bitterste en doodelijkste vijanden zijn. 
Maar God heeft van dezulken gezegd: „ik zal hare 
kinderen door den dood ombrengen." Dit oordeel zal 
ten volle uitgeoefend worden, wanneer Christus de hei
denen zal hoeden mét een ijzeren staf. En hoe duister 
dat tijdperk ook was, zijne oogen zien alles, wat er 
omgaat: „dit zegt de Zoon van God, die zijne oogen 
heeft als een vlam vuurs, en zijne voeten zijn blinkend 
koper gelijk." 

Wat wij in Thyatire vinden, is slechts het natuur
lijke gevolg van de onheilige vereeniging met de wereld 
te Pergamus. De eenige ware plaats van de kerk hier 
beneden is in afzondering van de wereld, als de getuige 
van Christus en .van de liefde, die den eeniggeboren 
Zoon overgaf om de Zaligmaker der wereld te zijn. 
Wanneer zij deze plaats opgeeft, dan geeft zij alles op 
met betrekking tot hare getuigenis op deze aarde. Laat 
ons nooit vergeten, geliefde broeders! dat onze getuigenis 
in overeenstemming behoort te zijn met het leven, dat 
wij bezitter, met de heiligheid, die ons deel is geworden 
en met de genade, in welke wij staan. 

Maar gelijk het was ten tijde, toen Jezabel als koningin 
regeerde te Jeruzalem, zoo is het ook hier. De Heer 
heeft er veles^ te Thyatire, die de knie voor Baal niet 
gebogen hebben. In deze gemeente wordt het over
blijfsel (de getrouwen.) duidelijk onderscheiden van het 
groote lichaam der bloote belijders. En hier wordt den 
overgeblevenen ook als hunne gezegende hoop voorge
steld de komst van den Heer — de heerschappij over 
de heidenen, en als hunne tegenwoordige, heerlijke 
vreugde „de Morgenster." „Doch ik zeg tot ulieden, en 
tot de anderen, die te Thyatire zijn, zoovelen als er 
deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet 
gekend hebben, gelijk zij zeggen: ik zal u geen ande
ren last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houdt dat, 
totdat ik zal komen; en die overwint, en die mijne 

werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht 
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geven over de heidenen; en hij zal ze hoeden met een 
ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkers-vaten vermor
zeld worden, gelijk ook ik van mijnen Vader ontvangen 
heb, én ik zal hem de morgenster geven." 

SARDIS. — Het onderscheid tusschen Sardis en Thyatire 
wordt terstond duidelijk. Het moet iedereen in het oog 
vallen, dat er een groote verandering heeft plaats gehad. 
Balaam en Jezabel, deze twee levende zinnebeelden van 
bederf en geweld, staan niet langer voor ons. De toestand 
van de belijdende kerk in protestantsche landen na de 
Hervorming komt overeen met den toestand te Sardis. 
Uitwendig is alles veel beter geworden; de afgoderij, 
de aanmatiging en de vervolging van de kerk van Eome 
zijn verdwenen. Toch is de toestand van Sardis heel 
ernstig. ,ilk weet uwe werken, dat gij den naam hebt, 
dat gij leeft, en gij zijt dood." Kan iets plechtiger 
zijn dan dit? „Gij hebt den naam van te leven én gij 
zijt dood." Christenen zijn natuurlijk niet dood; maar 
het stelsel, waarin zij zijn, heeft geen levensbeginsel. 
Dat hebben sommigen de zichtbare en de onzichtbare 
kerk genoemd; het zijn de levende leden in een stelsel 
van bloot formalisme. Het is waar, de overmacht van 
het kwaad is verdwenen, maar geestelijke dood is er voor 
in de plaats gekomen — een orthodoxe geloofsbelijdenis, 
en een koud, levenloos formalisme. Het is werkelijk 
verschrikkelijk aan zulk een toestand te denken, en te 
weten dat wij in he't midden daarvan zijn. 

Maar het karakter, waarin de Heer zich aan de ge
meente te Sardis voorstelt, openbaart niet alleen haren 
toestand, maar verblijdt en bemoedigt onze harten. „Dit 
zegt, die de zeven geesten Gods heeft en de zeven 
sterren." De zevenvoudige volheid van geestelijk leven 
en geestelijke kracht is met Hem. Wij moeten op 
Christus zien en op Hem alleen. De volheid van inwen
dig licht en uitwendige kracht blijft bij Hem. Want 
eeuwen vóór de Hervorming heerschté de kerk over de 
wereld; later werd het dér wereld toegelaten over de 
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kerk te heersenen; en nu zeggen sommigen, met geen 
van beiden tevreden, dat de kerk zichzelve moet re-
geeren, en dat zij de bewaarster moet zijn van alle be-
noodigde gaven en talenten. Maar in geen van deze 
stelsels heeft Christus een rechte plaats; daarom zijn 
zij allen valsch. De zeven geesten Gods en de zeven 
sterren zijn nog bij Hem. Hij heeft geen van allen 
weggegeven. Zelfs aan Timotheüs wordt gelast om aan 
getrouwe menschen de waarheid mede te deelen, geen 
macht; de macht blijft bij Christus, het Hoofd in den 
hemel. Daarom vinden wij in zijne toespraak aan de 
gemeente, dat Hij haar terug wil brengen tot zijne 
waarheid en genade. „Gedenk dan, hoe gij het ontvan
gen en gehoord hebt, en bewaar het , en bekeer u." 
Gedenk wiens woord gij hebt gehoord — wiens genade 
gij hebt ontvangen. Bewaar de waarheid en de genade, 
en bekeer u van uwe doode vormen. 

Van het getrouwe overblijfsel wordt hier melding 
gemaakt als van „eenige weinige namen." De Heer kent 
hen bij name. Zij hebben hunne kleederen niet bevlekt 
door wereldsgezindheid, en zij zullen met Christus 
wandelen in witte kleederen, en Hij zal hunne namen 
openlijk belijden voor zijnen Vader en voor de engelen. 
Wie zou niet een overgeblevene willen zijn te midden 
van de doodigheid van Sardis ? 

FILADELFIA. — De Hervorming was een groot en ge
zegend werk van Gods Geest; maar de zegen was meer 
individueel dan gemeenschappelijk. De gewichtige protes-
tantsche leer van de rechtvaardigmaking door het geloof 
alleen was het middel tot verlossing van vele zielen. 
Zijn naam alleen zij daarvoor geprezen! Maar velen van 
de leidslieden van dat gezegende werk, hoewel zij 
dierbare mannen Gods waren en alle eer waardig, zijn 
in de dwaling vervallen van het werk van Gods Geest 
te verbinden met menschelijke instellingen. Het gevolg 
daarvan is geweest, dat de belijdende kerk weldra m een 
wereldschen, dooden toestand verviel. Dit is duidelijk, 
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niet alleen uit de geschiedenis, maar uit het Woord 
Gods. „Indien gij dan niet waakt, zoo zal ik over u 
komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure 
ik over u komen zal." Zoo zal de Heer over de wereld 
komen, en haar bij verrassing innemen. „Want gij weet 
zelven zeer wel, dat de dag des Heeren zal komen als 
een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen 
het is vrede, en zonder gevaar, dan zal een haastig 
verderf hun overkomen, gelijk de barensnood eener 
bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden."' 
(1 Thess. 5 : 2, 3.) Wanneer de belijdende Kerk zich 
met de wereld wil verbinden, dan moet zij ook haar 
oordeel deelen. 

In Filadelfia hebben wij de beschrijving van een 
nieuw werk van Gods Geest sints de Hervorming, hetwelk, 
naar ik geloof, betrekking heeft op den tegenwoordigen 
tijd. Te midden van een groote, belijdende massa zijn 
eenige weinigen Christus en zijn Woord getrouw gebleven. 
Dit maakt den brief aan Filadelfia zoo bij uitstek merk
waardig voor ons. Wij kunnen, als het ware, zeggen, 
dat deze brief aan de geloovigen in onze dagen geschreven 
is. Voorzeker, kunnen al de voorgaande toestanden 
ook in onzen tijd toegepast worden op de Kerk in 
het algemeen. Het verlaten van de eerste liefde, gelijk 
te Efeze, is , helaas! overal slechts al te duidelijk waar 
te nemen. Vervolging van buiten, gelijk te Smyrna, wordt 
nog ondervonden door hen, die getrouw zijn. De ver
leiding van Bileam en de valsche profetieën om vuil gewins 
wille zijn er nog. De dwingelandij en het zedenbederf van 
Izébel worden nog altijd op duizende plaatsen gevondeD , 
en de doodigheid van Sardis heeft overal de overhand. 
Maar niettegenstaande dit alles is toch de toestand van 
Filadelfia het kenmerkende van den tegenwoordigen tijd. 
Niet dat hier over de kerk in het algemeen, de massa 
der belijders ingesloten, wordt gesproken. Dit is in Sardis 
het geval; en nog altijd bevindt zich èe kerk in het al
gemeen in den toestand van Sardis. Maar in Filadelfia 
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vinden wij de ware geloovigen afgezonderd van de anderen. 
Er wordt hier niet gesproken van eenige weinige namen; 
maar de geheele gemeente wordt als geloovig aangesproken; 
terwijl er geen enkele berisping wordt gegeven. Dat is een 
kenmerk van de afgezonderde geloovigen uit den tegen-
woordigen tijd. De Heer zondert de ware geloovigen van 
de massa belijders af, vereenigt ze rondom zijn naam en 
woord, en richt hun oog op de spoedige wederkomst van 
Jezus. De roomsche kerk is grootendeels gebleven, wat zij 
was, en haar wacht het oordeel van Thyatire; de protestant-
sche kerk als zoodanig is dood en gaat over in Laodicea, 
en zal uit 's Heeren mond gespuwd worden. Doch in Fila-
delfia zijn de ware geloovigen van de anderen afgezonderd; 
en dat is het werk van Gods Geest in onze dagen. Wij mo
gen dus met volle recht dezen brief als bepaaldelijk aan ons 
geschreven beschouwen, en de vermaningen en vertroos
tingen, daarin vervat, op ons toepassen. Wel is dat 
heerlijk en vertroostend voor ons hart! Na de perioden 
in de geschiedenis der christelijke kerk, welke wij door-
loopen hebben, en die zooveel treurigs en ontzettends 
opleverden, komen wij hier, als het ware, tot een oase 
in de woestijn , en zien wij de geloovigen opgenomen in 
den hemel, eer de dag der wrake komt, en voordat — 
in Laodicea — de naamchristenen uit den mond des 
Heeren gespuwd worden, Staan wij daarom iets langer 
dan in de andere brieven bij de verschillende bijzonder
heden van dezen brief stil. 

„Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die den sleutel 
Davids heeft; die opent en niemand sluit, en hij sluit, 
en niemand opent." Zoo komt de Heer tot de gemeente. 
Hij is de Heilige, en de Waarachtige, en de Almachtige. 
Dit staat in nauw verband met den hier beschreven 
toestand. Als de Heilige komt de Heer tot de zijnen, want 
Hij wil ze afgezonderd hebben van de zonde en de wereld; 
als de Waarachtige, want zij behoeven zijne onverander
lijke trouw te midden van de vele moeielijkheden en den 
.smaad, aan hunne afzondering verbonden; als de Almach-
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tige, want zij behoeven zijne kracht en zijne hulp. Jezus 
heeft den sleutel Davids, volgens de aloude profetie: 
„En Ik zal den sleutel van het huis van David op zijnen 
schouder leggen, en hij zal open doen en niemand zal 
sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal open doen." 
Al de schatten, al de hulpbronnen van het koninklijke 
huis van David zijn in zijne hand en ter zijner beschik
king. Afgezonderd van de wereld en hare werken, 
mogen wij dus vertrouwen op de getrouwheid en de 
macht van onzen Heer , die ons nimmer begeven of 
verlaten zal, maar die integendeel de deur voor ons zal 
ontsluiten. 

„Ik weet uwe werken," gaat de Heer voort; maar 
Hij voegt er niet bij, welke werken. Het is voor onze 
harten voldoende, dat Hij alles omtrent ons weet. „Zie, 
ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand 
kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt 
mijn woord bewaard, en hebt mijnen naam niet ver
loochend." Hoe juist en treffend wordt hiermee de toestand 
van de geloovigen in onzen tijd geschilderd. Kleine kracht 
hébben zij. Waar zijn de wonderen en talen en gaven 
en buitengewone bedeelingen des Heiligen Geestes van 
de eerste gemeente? Waar is de gloed en de ijver van 
de dagen der Hervorming? Geen spoor is er van te 
vinden. Alles draagt het kenmerk van zwakheid. Maar 
deze kleine kracht is voor den Heer juist een uitmuntende 
gelegenheid om zijne kracht te toonen. „Zie ik heb een 
geopende deur voor u gegeven." Zij zijn niet in staat 
de deur te openen; maar de Heer kan het doen, en Hij doet 
het. En is dit niet het kenmerk van onze dagen ? In de laat
ste jaren zijn er meer menschen bekeerd geworden dan in 
vele eeuwen vroeger. Haast alle landen der wereld zijn voor 
de prediking des evangelies opengesteld. Waaraan voor 
eenige jaren nog niet te denken viel, dat is nu door den 
loop der omstandigheden gebeurd, zonder dat iemand 
zijne hand er toe uitgestoken heeft. Denkt slechts aan Oos
tenrijk , Italië en Spanje, aan China en Japan. J a , er is 
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een geopende deur, zooals er nooit een was. De Heer 
heeft wonderen op wonderen gedaan. 

Hoewel de geloovigen nu kleine kracht hebben, zoo 
hebben zij toch twee dingen, die voor het hart van den 
Heer zeer kostelijk zijn. Zij hebben zijn woord bewaard 
en zijnen naam niet verloochend. Het woord des Heeren 
is onze eenige veiligheid en ons eenig gezag, ten allen 
tijde, maar vooral in dagen van verleiding en ongeloof; 
en de naam des Heeren is ons eenig ware middelpunt 
van vereeniging, onze band van gemeenschap en onze kracht 
tot aanbidding en uitoefening van tucht. Beide zijn den 
Heer dierbaar. Zijn hart wordt verkwikt, als Hij ziet, 
dat wij te midden van zooveel ongeloof en verwerping 
van zijn woord, aan dat woord ons vasthouden; en dat 
bij de algemeene verachting van zijnen naam, die naam 
ons dierbaar en heerlijk is. En naarmate het moeielijker 
is in onze dagen door het toenemende ongeloof en de 
verwerping van Jezus aan het woord en den naam des 
Heeren ons vast te houden, naar die mate is het kostelijk 
voor het hart van Jezus, als wij ons onbepaald aan dat 
woord onderwerpen, en ons in zijnen naam alleen vergaderen. 

Doen de geloovigen dit, dan is smaad en hoon, ver
achting en bespotting hun deel. Gelijk Jezus zelf veracht 
en in deze wereld niet begrepen werd, zoo moet het 
getrouwe overblijfsel — waartoe alle ware Filadelfiërs 
behooren — ook verwachten veracht te worden door de 
wereld. JËvenzoo was het in den ouden dag, toen zij, 
die uit de gevangenschap van Babel terugkeerden, 
begonnen met de muren van Jeruzalem weer op te bouwen. 
Spottend met de kleine kracht der Joden zeide Tobia: 
„Al is het dat zij bouwen, zoo er een vos opkwame, hij 
zou hunnen steenen muur wel verscheuren." Maar Jehova 
was als èen steenen muur rondom zijn zwak overblijfsel, 
en zij hadden niets te vreezen van hunne vijanden. 

Dezelfde beloften ontvangen de geloovigen nu. „Zie, ik 
geef u eenigen uit de synagoge des Satans, dergenen, 
die zeggen, dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar 
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liegen; zie, ik zal maken, dat zij zullen komen, en 
aanbidden voor uwe voeten, en bekennen, dat ik u lief 
heb." Merkwaardig, heerlijk woord! De trotsche naambelij
ders van Sardis zullen eenmaal zich aanbiddend neerbuigen 
aan de voeten van de nu verachte Filadelfiërs, en zullen 
bekennen, dat zij door den Heer geliefd en geëerd zijn. 

„Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard 
hebt, zoo zal ik u ook bewaren uit de ure der verzoeking, 
die over de geheele wereld komen zal, om te verzoeken, 
die op de aarde wonen." De Heer Jezus wacht op het 
oogenblik, dat de Vader bepaald heeft voor zijne weder
komst, en wij moeten ook geduldig en volhardend op 
dat oogenblik wachten. Daarom wordt hier gezegd: „omdat 
gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt." Het 
is de lijdzaamheid of de volharding van den Heere Jezus, 
waarin wij deelen. Met lijdzame volharding zien wij uit 
naar zijne heerlijke toekomst. „Zoo zal ik ook u bewaren 
uit de ure der verzoeking, die over de geheele wereld 
komen zal." Vele wijze mannen hebben gezegd, dat de 
gemeente door de groote verdrukking zal gaan. Maar, 
indien ik dit vers goed versta, dan zegt Christus juist 
het tegendeel. Hij zegt niet: „ik zal u bewaren, wanneer 
gij door de verdrukking gaat; maar „ik zal er u uit be
waren." Hij zal haar opnemen om met Hem de hemelsche 
heerlijkheid te deelen. De opname der heiligen zal plaats 
hebben vóór die vreeselijke ure. Hoe eerlijke en vlijtige 
Schriftonderzoekers zulk een fout hebben begaan, is 
moeielijk te verstaan, tenzij zij het verschil niet begrijpen, 
dat de Schrift maakt tusschen het overblijfsel van Israël 
en de gemeente van Christus. Indien dezulken denken, 
dat onze Heer in het 24ste hoofdstuk van Mattheüs over 
de gemeente spreekt, dan kan ik mij de vergissing ver
klaren, hoewel het toch te verwonderen is, hoe iemand 
daar de gemeente in ziet In allen gevalle , de Heer zegt 
hier duidelijk genoeg tot de gemeente te Filadelfia: „Ik 
zal u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de 
geheele wereld komen zal, om te verzoeken die op de 
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aarde wonen." Niets kan, dunkt mij, duidelijker en be
slissender zijn. Hij zegt niet eens: „ik zal u bewaren uit 
de verzoeking," maar uit de „ure" — den tijd — het 
tijdperk der verzoeking, hetwelk in al zijne verschrikke
lijke vormen komen zal. Het is de tijd van de „groote 
verdrukking," waarin de Antichrist de menseben zal ver
leiden , en die hem niet willen aanbidden, zal vervolgen. 
In Mattheüs 24 wordt er van gesproken als van een 
verdrukking zonder wederga, en die met de Joden in 
betrekking zal staan. In Openb. 7 is het de „groote 
verdrukking" met betrekking tot de heidenen. Maar 
in den tekst, die voor ons ligt, hebben de woorden een 
ruimere beteekenis: „ik zal u ook bewaren uit de ure 
der verzoeking, die over de geheele wereld komen 
zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen." Het 
schijnt mij toe, geliefde broeders! dat het hart wer
kelijk zeer ongeloovig moet zijn, hetwelk weigert zulke 
duidelijke verzekeringen, zulke teedere, gevoelvolle, 
liefderijke beloften aan te nemen. De Heer zal onge
twijfeld het getuigenis van Filadelfia in stand houden, 
tot op het aanbreken van dien verschrikkelijken tijd; 
maar Hij zal ook zijne geliefde bruid bewaren uit de 
ure der verzoeking, uit de verleidingen, verdrukkingen 
en vervolgingen van allerlei aard, die over de geheele 
wereld zullen komen. Geloofd zij zijn groote en heilige 
naam! Mochten wij zijn woord altijd vastelijk gelooven 
en er ons aan vastklemmen, wat de menschen ook zeggen. 

„Zie, ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat 
niemand uwe kroon neme." Hij bedreigt de gemeente 
van Sardis, dat Hij zal komen als een dief. Hij komt 
tot Filadelfia met een kroon. Welk een heerlijk woord: 
„zie ik kom haastelijk!" Dat woord, voor achttienhonderd 
jaar de gemeente toegeroepen, komt hier op nieuw tot 
ons in onze dagen van zwakheid en afval. Als de brief 
aan Filadelfia den toestand der geloovigen in den tegen-
woordigen tijd beschrijft, dan roept de Heer ons hier 
ook toe: „zie, ik kom haastelijk!" "Welk een vertroosting 
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voor onze harten! Ja , laat ons houden, wat wij hebben, 
laat ons niet bewogen worden van de hoop ons voor
gesteld, opdat niemand onze kroon nenie. 

„Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in 
den tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; 
en ik zal op hem schrijven den naam mijns Gods, en 
den naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwen 
Jeruzalems, dat uit den hemel van mijnen God afdaalt, 
en ook mijnen nieuwen naam." Zij, die hier beneden de 
plaats van „zwakheid," maar tevens van heilige stand
vastigheid tegenover het kwaad hebben ingenomen, zullen 
daar tot pilaren gemaakt worden. En omdat zij hier 
zijnen naam niet verloochend hebben, zal Hij daar zijnen 
nieuwen naam op hen schrijven. Het tooneel, dat Hij 
hier opent voor degenen, die overwonnen hebben, is dat 
der „heerlijkheid," van het nieuwe Jeruzalem, dat op 
zijne komst volgen zal. E n , voorwaar! wij mogen dat 
kostbare woordje „mijn" wel dubbel onderstrepen. Het 
is een dierbare band van gemeenschap — „mijn woord," 
„mijn naam," „mijne lijdzaamheid," „mijn God" en „mijn 
nieuwe naam." Wie zou niet boven alle aardsche schatten, 
eer of aanzien wenschen te zijn in den toestand der 
Filadelfiërs en den Heer uit den hemel verwachten! 

LAODICEA. — Wij zullen nog slechts een kort woord 
over den toestand van Laodicea zeggen. Hoewel het op 
zijne plaats even belangrijk is als het vorige , wendt het oog 
zich toch met droefheid naar een zoo treurige schildering, 
nadat het zoo lang op zulk een schoon tafereel gestaard 
heeft. De Heer verschijnt hier niet gelijk te Filadelfia. 
Daar kwam Hij in zijne zedelijke schoonheid en aan
trekkelijkheid met den sleutel der almacht ni de hand, 
wachtende om hen te dienen. Hier vertoont ;Hij zich 
als „de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige,; het 
Begin der schepping Gods." Dit klinkt als het vonnis 
der Christenheid; — haar einde, haar verschrikkelijk einde 
is gekomen! Waar het licht het helderst heeft geschenen, 
daar zal het oordeel het zwaarst zijn. Hij-zelf komt.,om 
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als de trouwe Getuige hare plaats in te nemen. Zij 
heeft gefaald; zij is lang ontrouw geweest, maar Hij zal 
de geheele waarheid in stand houden en de plaats inne
men , die Hem in de nieuwe schepping toebehoort. 

Overschilligheid voor de waarheid, lauwheid was de 
zonde van Laodicea — is de zonde van de „laatste 
dagen." Zulk een toestand is walgelijk voor Christus, 
en zal eindelijk zijn oordeel over de belijdende kerk 
brengen. „Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt, 
noch heet, och of gij koud waart, of heet! Zoo dan, 
omdat gij lauw zijt, en noch koud, noch heet, ik zal u 
uit mijnen mond spuwen." Dit zijn vreemde woorden 
voor Jezus' lippen, en strenge woorden voor degenen, 
die zich nog naar zijnen naam noemen. Maar onver
schilligheid voor de waarheid, als de waarheid gekend 
is geweest, is Hem ondragelijk. Zij zijn niet onwetend. 
Zij zijn noch koud, noch heet — er is waarheid en 
dwaling — in één woord er is lauwheid in Laodicea. 
Zij belijden rijk te zijn in de waarheid en in alle gees
telijke zegeningen. „Gij zegt: ik ben rijk en verrijkt 
geworden, en heb geens dings gebrek." „Maar," zegt de 
Heer, „gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, 
en arm, en blind, en naakt." Vreeselijke toestand 
van de kerk van Christus! Het wordt hier niet 
gezegd van sommige personen of van de een of andere 
afdeeling van de christelijke kerk, maar van de kerk in 
haar geheel. In onzen tijd is er zeker op vele plaatsen 
zulk een toestand, maar ,de geheele kerk kan slechts 
dan gezegd worden in dien toestand te zijn, als de ware 
geloovigen — in Filadelfia beschreven — zijn wegge
nomen. Van de overblijvende naamchristenen kan gezegd 
worden: „gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en 
blind, en naakt." Uit het vervolg blijkt ook, dat de 
Heer de kerk verlaten heeft. Hij staat buiten de deur; 
zoolang de ware geloovigen nog op aarde zijn, woont de 
Heer nog in het huis; maar zoodra deze de aarde ver
laten hebben en in den hemel zijn opgenomen, dan 
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heeft de Heer het huis verlaten. Hij staat daar buiten, 
en klopt. Hieruit is het duidelijk genoeg, dat ons in 
dezen brief, profetisch, de toestand der christelijke kerk 
geschilderd wordt na de opname in den hemel van de 
ware geloovigen. Hoe ontzettend is die toestand! Christus 
staande buiten de deur van zijn eigen huis! Er blijft 

' dan ook niet anders over dan het oordeel. De Chris
tenheid wordt uit den mond des Heeren gespuwd. 

Nogtans blijft de Heer tot het laatste oogenblik vol 
genade. Hij kan, als het ware, niet scheiden van zijne 
gemeente op aarde. Gelijk eenmaal de heerlijkheid des 
Heeren langzaam den tempel verliet, zoo kost het Jezus 
moeite zijn huis te verlaten. Wel staat Hij reeds 
buiten, maar toch klopt Hij nog aan — niet omdat Hij 
het huis weer wil veroveren, maar omdat er misschien 
nog de een of ander mocht wezen, die zijne stem nog 
wil hooren, en zich zou willen bekeeren. Met dezen 
zal Hij dan persoonlijke gemeenschap aanknoopen, en hem 
geven te zitten met hem in zijnen troon. Deelen zal 
Hij wel in de macht van Jezus, maar niet, gelijk de 
Filadelfiërs, in al de bekoorlijkheden en liefelijkheden 
zijner liefde en genade. 

Ziedaar in een profetisch overzicht de geschiedenis der 
christelijke kerk, van de dagen van Johannes tot aan 
het einde. De afval, in het klein en voor het men-
schelijk oog onzichtbaar begonnen, nam steeds toe, totdat 
hij zulk een hoogte bereikte, dat de kerk uit den mond 
van Christus gespuwd en geoordeeld moest worden. 
Wij vernamen Gods gedachten over de verschillende 
toestanden en perioden in de christelijke kerk; en tevens, 
in Filadelfia, het standpunt, dat wij in onze dagen 
hebben in te nemen, en de heerlijke belofte ons door 
den Heer gegeven. Mogen onze oogen verlicht zijn om 
de waarheid te verstaan, en ons hart bereid om in de 
waarheid te wandelen! 
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De korf met eerstelingen. 
Deut. XXVI. *) 

In de zeer belangrijke instelling, waarvan dit hoofdstuk 
spreekt, onderscheiden wij drie verschillende praktische 
gevolgen, die uit de inbezitname van Kanaan door den 
Israëliet voortvloeiden, namelijk: a a n b i d d i n g , we l 
d o e n en persoonlijke h e i l i g h e i d . 

Toen de hand van Jehovah zijn volk in het beloofde 
land had ingevoerd, konden de vruchten van dat land 
den Heer aangeboden worden. Het was noodzakelijk, 
dat men in Kanaan was, alvorens Kanaans vruchten 
met aanbidding voor God konden gebracht worden. De 
aanbiddende Israëliet kon zeggen: „Ik verklaar heden 
voor den Heer, uwen God, dat ik gekomen ben in het 
land, hetwelk de Heer onzen vaderen gezworen heeft 
ons te zullen geven." (vs. 3.) 

Hier kwam het op aan: Ik b e.n gekomen. De Israëliet 
zeide niet: „Ik zal komen, ik hoop te komen, ik wensch 
te komen;" neen, maar „ik ben gekomen." Zoo behoort 
het. Wij moeten weten, dat wij behouden zijn, alvorens 
wij de vruchten een er gekende behoudenis kunnen voort
brengen. Wij mogen. nog zoo oprecht zijn in onze 
wenschen naar behoudenis, en nog zoo ernstig in onze 
pogingen ter behoudenis; maar de begeerte om behouden 
te worden en de gevolgen van het behouden zijn ver
schillen zeer veel. De Israëliet offerde de korf met 
eerstelingen niet, ten einde in het land te komen, maar 
nadat hij er werkelijk in was. „Ik verklaar heden, dat 
ik gekomen ben." Daar was geen onzekerheid. Ik ben in 
het land, en hier is de vrucht er van. 

„Dan zult gij voor het aangezicht des Heeren uws 
Gods betuigen en zeggen: mijn vader was een bedorven 

*) Den lezer wordt dringend verzocht dit hoofdstuk eerst te lezen, 
alvorens deze regelen, die tot opheldering daarvan strekken, na te gaan. 

XVI 9 
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Syriër, en hij toog af naar Egypte, en verkeerde al
daar als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd 
aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk. 
Doch de Egyptenaars deden ons kwaad, en verdrukten 
ons, en leiden ons een harde dienst op. Toen riepen 
wij tot den Heer , den God onzer vaderen; en de Heer 
verhoorde onze stem, en zag onze ellende aan, en onzen 
arbeid, en onze onderdrukking. En de Heer voerde ons 
uit Egypte, door een sterke hand, en door een uit-
gestrekten arm; en door grooten schrik, en door tee
kenen, en door wonderen. En Hij heeft ons gebracht tot 
deze plaats, en Hij heeft ons dit land gegeven, een 
land vloeiende van melk en honig. En nu, zie, ik heb 
gebracht de eerstelingen van de vrucht dezes lands, dat 
gij, Heer! mij gegeven hebt. Dan zult gij ze neder
zetten voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, en 
zult u buigen voor het aangezicht des Heeren, uws 
Gods; en gij zult vrolijk zijn over al het goede, dat 
de Heer , uw God, aan u en uw huis gegeven heeft; 
gij, en de Leviet, en de vreemdeling, die in het midden 
van u is." (vs. 5—11.) 

Ziehier een liefelijk beeld van „aanbidding." „Een 
bedorven Syriër," dat was de afkomst. Voor zooveel 
de natuur aangaat, valt er niet te roemen. En wat den 
toestand betreft: „harde dienst" in het land van Egypte. 
Zwoegen bij de steenovens, onder de wreede zweep van 
Farao's drijvers. Maar daarna: „wij riepen tot den 
Heer." Hier was hun toevlucht. Dit was alles, wat zij 
konden doen, maar het was genoeg. Dat geschrei des 
hulpeloozen steeg op tot den troon van God, en deed 
God nederkomen te midden van de steenovens van 
Egypteland. Hoor Jehovah's genaderijke woorden tot 
Mozes. „Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns 
volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei ge
hoord, van wege hunne drijvers, want I k h e b h u n n e 
s m a r t e n b e k e n d : daarom ben Ik nedergekomen, dat 
Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het 
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opvoere uit dit land naar een goed en ruim land, naar een 
land, vloeiende van melk en honig . . . . En nu , zie, 
het geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen; 
en ook heb Ik gezien de verdrukking, waarmede de 
Egyptenaars hen verdrukken." (Ex. 3 : 7—9.) 

Dit is het onmiddellijke antwoord van Jehovah op het 
geschrei van zijn volk. „Ik ben nedergekomen om het te 
verlossen." J a , geprezen zij zijn naam! Hij kwam neder, 
in zijne eigene, vrije en sonvereine genade om zijn volk 
te verlossen; en geen macht van mensch of duivel, van 
aarde of hel, kon ze houden gedurende een enkel oogen-
blik, boven den gestelden tijd. Hierom zien wij in Deut. 26 
het resultaat der verlossing uitgedrukt in de belijdenis 
van den aanbidder en in den inhoud van zijn korf. „Ik 
ben gekomen in het land, dat de Heer onzen vaderen 
gezworen heeft ons te zullen geven, . . . en nu, zie, 
ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht dezes 
lauds, dat gij, Heer! mij gegeven hebt." De Heer had 
alles volbracht naar de liefde, die in zijn hart was, en 
volgens de getrouwheid van zijn woord. Geen tittel 
of jota ontbrak er aan. I k b e n gekomen, en ik h e b 
gebracht de vrucht. Welke vrucht? Van Egypte? Neen, 
maar „van h e t l a n d , het we 1 k gij , H e e r ! mij ge 
g e v e n h e b t . " Des aanbidders mond riep uit de vol
komenheid van Jehovah's werk. Des aanbidders mand 
bevatte de vrucht van Jehovah's land. Niets kon een
voudiger, niets kon meer wezenlijk zijn. Hij had slechts 
Jehovah's werk uit te roepen en de vrucht te vertoonen. 
Het was alles van God, van het eerste tot het laatste. God 
had ze Egypte uit- en Kanaan ingevoerd. Hij had hunne 
korven gevuld met de malsche vruchten van Kanaan, en 
hunne harten met den lof van den God hunner verlossing. 

En nu, geliefde lezer! vergun mij de vraag, of gij het 
als hoogmoed beschouwt bij den Israëliet, waar hij aldus 
sprak? Was het recht, was het zedig, was het nederig van 
hem, als hij zeide: „Ik ben gekomen?" Zou het gepaster 

voor hem zijn, indien hij bloot de ijdele hoop uitgedrukt 
9* 
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had, dat hij — op zeker tijdstip in de toekomst — z o u 
k o m e n ? Zou twijfeling en aarzeling, aangaande zijn toe
stand en zijn deel, den God van Israël meer vereerd hebben? 

Misschien, bevroedende waar ik heen wil, zegt gij, 
dat de vergelijking niet opgaat, En waarom niet? Gods 
oude volk is ons ten voorbeeld en type in vele zaken, 
waarom in dezen niet? Indien een Israëliet kon zeggen: 
„Ik ben gekomen in het land, hetwelk de Heer onzen 
vaderen gezworen heeft ons te zullen geven," waarom 
kan de geloovige dan nu niet zeggen: „Ik ben gekomen 
tot Jezus?" 't Is waar, in het eene geval was het een 
zaak der oogen, in 't andere geval een zaak des geloofs. 
Maar is het laatste dan minder wezenlijk dan het eerste? 
Zegt de apostel niet tot de Hebreërs: „Gij zijt g e k o 
m e n tot den berg Sion?" En wederom: „Wij o n t v a n 
g e n een onbewegelijk koninkrijk, laat ons daarom de 
genade houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode 
mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid." 

Indien wij in twijfel trekken, of wij inderdaad geko
men zijn of niet, en of wij het koninkrijk ontvangen 
zullen of niet, is het onmogelijk in waarheid te aan
bidden of een Gode aangename dienst te plegen. Al
leen wanneer wij in het vreedzame bezit zijn van onze 
plaats en ons deel in Christus, kan ware aanbidding 
opklimmen tot voor den troon daarboven, en wezenlijk 
gediend worden in den wijngaard hier beneden. 

Wat toch is aanbidding ? Eenvoudig te verklaren, 
in de tegenwoordigheid van God, wat Hij is en wat Hij 
heeft gedaan. Welnu, zoo ik nu geen kennis heb van 
God, en niet geloof wat Hij heeft gedaan, hoe kan ik 
Hem dan aanbidden of vereeren? Die tot God komt, 
moet gelooven, dat Hij is. Maar evenzeer, God te ken
nen is het eeuwige leven. (Joh. 17 : 3.) Ik kan onmo
gelijk God aanbidden, als ik Hem niet ken: en ik kan 
Hem niet kennen zonder het eeuwige leven te bezitten. 
De Atheners hadden een altaar opgericht voor „den 
o n b e k e n d e n God," en Paulus zeide hun, dat zij in 
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onwetendheid dienden, en ging hun toen den waren God 
voorstellen, zooals Hij zich geopenbaard heeft in den per
soon en het werk van Jezus Christus. 

Het is van belang daaromtrent beslist te wezen. Ik 
moet God kennen, eer ik Hein kan dienen. Ik moge 
„den Heer zoeken, of ik Hem immers tasten en vinden 
mocht;" maar iemand zoeken, dien ik niet gevonden heb, 
of iemand te aanbidden, dien ik wel gevonden heb, zijn 
twee zeer verschillende zaken. God heeft zich geopen
baard in Jezus Christus. Hij is tot bij ons gekomen in 
den persoon van dien Gezegende, zoodat wij Hem kun
nen kennen, liefhebben, vertrouwen en genieten in al 
onze zwakheid en in al onze nooden. Wij hebben niet 
langer te tasten naar Hem in de duisternis der natuur, 
evenmin als in de dampen en nevels van de duizenderlei 
vormen der valsche godsdienst. Neen, onze God heeft 
zichzelven te aanschouwen gegeven in een openbaring, 
zóó duidelijk, dat de dolende mensch, hoezeer overigens 
in alle dingen een dwaas, hierin niet dwalen kan. De 
Christen kan zeggen: „ Ik w e e t , in wien ik geloofd heb." 
Dit is de grondslag van alle ware aanbidding. Er kan 
een groote hoeveelheid vleeschelijke vroomheid, werk--
tuigelijke godsdienst, sleur van plechtigheden zijn zonder 
een enkel greintje van geestelijke aanbidding. Deze laat
ste kan alleen voortvloeien uit de kennis van God. 

Ons doel is echter niet een verhandeling te schrijven 
over „aanbidding," maar eenvoudig om voor onze lezers 
in weinige woorden te ontwikkelen de leerzame en 
schoone instelling van de korf der eerstelingen. Eerst 
hebben wij aangetoond, dat aanbidding het eerste was, 
dat gevonden werd bij een Israëliet, die in het bezit 
was van Kanaan; terwijl wij , als geloovigen, tegenwoor
dig ons standpunt en onze voorrechten in Christus moe
ten kennen, alvorens wij in waarheid en met bewustheid 
den Vader kunnen aanbidden. Thans zullen wij voortgaan 
met hetgeen ten tweede volgt uit de inzetting, in ons 
hoofdstuk vervat, namelijk: w e l d a d i g h e i d . 
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„Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van 
uw inkomen te vertienen, in het derde jaar , zijnde een 
jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den 
vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe geven, 
dat zij in uwe poorten eten en verzadigd worden. En gij 
zult voor het aangezicht des Heeren, uws Gods, zeggen: 
ik heb het heilige uit mijn huis weggenomen, en heb het 
ook aan den Leviet en aan den vreemdeling, aan den 
wees en aan de weduwe gegeven, naar al uwe geboden, 
die Gij mij gegeven hebt; ik heb niets van uwe geboden 
overtreden, en niets vergeten." (vs. 12, 13.) 

Niets kan zedelijk schooner zijn dan de volgorde van 
deze dingen. Het is juist hetzelfde wat wij hebben in 
Hebr. 13. „Laat ons dan door Hem altijd opofferen een 
offerande des lofs, dat is , de vrucht der lippen, die 
zijnen naam belijden." Ziedaar de aanbidding. „En ver
geet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want 
aan zoodanige offeranden heeft God een welbehagen." 
Ziedaar de weldadigheid. Beide te zamen maken, om 
zoo te zeggen, de voor- en achterzij van des Christens 
karakter uit. Lof aan God — goeddoen aan menschen. 
Kostbare kenteekens! Mogen wij ze meer vertoonen! 
Eéne zaak is zeker, zij zullen altijd samengaan. Wijs 
mij een Christen, wiens hart vol is van lof aan God, 
en ik zal hem u toonen, hoe zijn hart open staat voor 
eiken vorm van menschelijke behoefte. Hij moge niet 
rijk zijn in goederen van deze wereld; hij moge genood
zaakt zijn te zeggen: (gelijk Petrus en Johannes weleer 
zich ook daarvoor niet schaamden) „zilver en goud heb 
ik niet;" maar hij zal wel hebben de traan des medelijdens, 
den vriendelijken blik, het troostende woord; en deze 
werken veel machtiger op een gevoelig hart dan de 
opening van de koorden der beurs en het geklingel van 
zilver en goud. 

Houd echter in het oog de goddelijke volgorde, in 
tlebr. 13 uitgedrukt, en in Deut. 26 met een voorbeeld 
opgehelderd. De aanbidding staat voorop. Vergeten wij 
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dit nooit. Wij behooren „altijd" Gode op te offeren een 
offerande des lofs. Zoo zegt ook de Psalmist: „Ik zal den 
Heer prijzen ten allen tijde; zijn lof zal g e d u r i g l i j k 
in mijnen mond zijn. Het is niet maar nu en dan, of 
wanneer alles licht en lief is om ons heen, als het 
voorspoedig en voordeelig gaat; neen, maar „altijd" 
en „geduriglijk," De stroom der dankzegging behoort 
onafgebroken te vloeien. Hij mag niet afgebroken worden 
door morren en klagen, door knorrigheid of ontevreden
heid, door somberheid of wanhopigheid. Lof en dank
zegging dienen onze „gedurige" bezigheid te zijn. Wij 
behooren den geest der aanbidding te kweeken en op te 
wekken. Dit zal onze gezegende en heilige werkzaamheid 
zijn in de gelukzalige eeuwigheid, die wij tegemoet gaan. 
Als wij niet meer geroepen zullen zijn tot „mededeel
zaamheid ," en ons medegevoel of onze hulp niet meer 
ingeroepen zal kunnen worden; wanneer wij voor eeuwig 
vaarwel zullen gezegd hebben aan dit tooneel van zorgen 
en moeiten, dan zullen wij onzen God blijven prijzen 
tot in alle eeuwigheid in het heiligdom van zijne eigene 
heerlijke tegenwoordigheid daarboven. 

„ V e r g e e t de weldadigheid en de mededeelzaamheid 
n i e t . " De wijze, waarop hieraan herinnerd wordt, is zeer 
treffend. Er wordt niet gezegd: „Vergeet niet" de offer
ande des lofs op te offeren. Neen, maar opdat wij niet, 
in het heerlijke genot van ons standpunt en ons deel in 
Christus, zouden „vergeten," dat wij door een tooneel 
van nood en lijden, beproeving en smarten heengaan, 
voegt de Apostel de heilzame vermaning, om weldadig 
en mededeelzaam te zijn, er aan toe. De geestelijke Is
raëliet moet zich niet alleen verblijden in alle goed, dat 
de Heere God hem verleend heeft, maar hij moet zich 
ook den Leviet, den vreemdeling, den wees en de we
duwe — d. i. hem, die geen aardsch deel, geen aardsch 
tehuis, geen aardschen beschermer, geen aardsch ver
blijf heeft — herinneren. Zoo behoort het altijd te wezen. 
De stroom der genade vloeit neder uit het harte Gods, 
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vult onze harten in overvloeiende mate; en terwijl hij 
overvloeit, verfrischt en vervrolijkt hij alles om ons heen. 
Leefden wij alleen in het genot van hetgeen wij bezitten 
in God, dan zou elk onzer bewegingen, elk onzer daden, 
j a , elk onzer blikken wezen om goed te doen. De Chris
ten, naar de gedachten Gods, is iemand, die met de 
ééne hand opgeheven staat, om de offerande des lofs aan 
God op te offeren, en de andere hand gevuld heeft met 
de geurige vruchten der echte weldadigheid, om eiken 
nood te helpen verlichten. 

En nu nog een woord over ons d e r d e punt. Wij 
zullen daarover kort zijn. De Israëliet, nadat hij zijn 
korf had aangeboden, en zijne tienden uitgedeeld, moest 
verder zeggen: „Ik heb daarvan niets gegeten in mijn rouw, 
en heb daarvan niets weggenomen tot iets onreins, noch 
daarvan gegeven tot een doode." (vs. 14.) Hier hebben 
wij persoonlijke heiligheid, volkomen afscheiding van 
alles, wat onbestaanbaar is met het heilige en gezegende 
standpunt van aanbidding en dienst, waar wij toe gebracht 
zijn. Er behoort geen doodsaanraking, geen onreinheid, 
geen dood werk te zijn. Voor zoo iets is geen plaats bij 
ons. Wij hebben niet meer dan drie dingen te doen. 
Wij z i e n op tot God, en offeren de offerande des 
lofs. Wij z i e n om ons h e e n in de wereld, en doen 
goed. Wij z i e n in ons z e l v e n , ons innerlijk leven, 
en bewaren onszelven onbesmet. 

Mogen deze dingen bij ons gevonden worden en 
overvloedig zijn! 
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Jezus' medegevoel in ons lijden. 
(Luk. 7: 11—17.) 

In de eerste tien verzen van dit hoofdstuk vinden 
wij o. a. een voorstelling van de goddelijke macht des 
Heeren, die het groote geloof van den heidenschen 
hoofdman te Kapernaüm verre weet te overtreffen. Deze 
hoofdman toch meende reeds zeer veel van Jezus te 
verwachten, toen hij zijn vertrouwen uitdrukte, dat de 
Heer maar een w o o r d t e z e g g e n had, om zijn knecht 
genezen te zien. Volgens vs. 3 had hij v a n J e z u s 
g e h o o r d , en dus waarschijnlijk vernomen, dat de Heer 
tot de melaatschen sprak: „wordt gereinigd," tot de 
blinden: „wordt ziende," en dat zij dan oogenblikkelijk 
geholpen waren. Zoo wenschte hij nu ook, dat Jezus 
met een „word genezen" zijn kranken knecht gezond 
maken mocht. De Heer doet dit echter zoo niet, 
en geneest den zieke z o n d e r een woord . Het ge
loof van den'hoofdman was groot, de macht van Jezus 
echter was grooter dan het grootste geloof zich denken 
kan. De hoofdman dacht, dat er , al was het dan ook 
maar één woord, noodig was; de Heer bewees, dat een 
beweging van zijnen wil voldoende was; en zonder dat 
Hij gezegd had „word genezen," vonden zij, die gezon
den waren, te huis komende, den kranken dienstknecht 
gezond. Voorwaar wel een bewijs, dat het hier een 
goddelijke macht was, die zich openbaarde, en een aan
moediging tevens om veel, ja alles, te verwachten van 
Hem, die weet te doen boven ons bidden en denken. 

In de zeven volgende verzen treffen wij de beschrijving 
aan van een gebeurtenis, die ons een blik verleent niet 
alleen op de macht van Jezus, maar in zijn h a r t . 
De eenige zoon eener weduwe wordt uitgedragen. Een 
groote schare van de stad is met haar, getuige van hare 
droefheid, deelende in hare smart, maar onmachtig om 
haar te helpen. Daar komt Jezus aan. Hij is omgeven 
door velen van zijne discipelen en een groote schare. 
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Uit de stad komt eveneens een menigte menschen aan 
gestroomd. Welk een stille, droevige drukte en bewe
gelijkheid vertoont zich daar buiten de poort van het 
onaanzienlijke Naïn! . . . . 

En hoe openbaart zich Jezus te midden van dat treffend 
tooneel? Ys. 13 leert het ons: „de Hee r , h a a r z iende." 
Er is daar veel te zien, duizenden van menschen wellicht 
bewegen zich op deze plaats. Onder die duizenden is er 
maar één, die Jezus' aandacht trekt. Dat is de beroofde, 
de weenende weduwe! . . . Door ons mede te deelen 
hetgeen eigenlijk te natuurlijk schijnt om medegedeeld 
te worden, wil juist de Heilige Geest den bijzondersten 
nadruk leggen op het feit zelf, dat Jezus haar zag. Het 
is alsof de Heer niets en niemand zag dan haar alleen. 
En waarom juist haar alleen? Omdat zij een bedroefde, 
bedrukte, verslagene ziel was. Dezulken zijn het , die 
Jezus' aandacht trekken; dezulken, die Hij onder duizenden 
opmerkt; dezulken die Hij bij voorkeur zoekt; dezulken 
waar zijn oog het eerst op valt. Hoe vertroostend is dit 
voor alle bedroefden en weenenden! Bedenkt het toch, 
gij arme zielen! die daar in rouw en smart gedompeld 
zijt, J e z u s z i e t u. Zijn oog zoekt u , zijn blik valt op 
u. Misschien zijt gij alléén met uwe smart en onopgemerkt 
in uwe droefheid, misschien ziet niemand naar u om, 
en kent niemand uw leed. Weest getroost, Jezus ziet u! 
Al was er in het wijd heelal ook maar één zijner 
schepselen in lijden, al trok die ééne niemands opmerk
zaamheid, al was die ééne, alleen met zijne smart, op
gesloten in het klaaghuis, Jezus zou dien éénen zoeken 
en weten te vinden, aan zijn oog zou hij niet ontgaan. 
Gij behoeft niet de aandacht van Jezus voor u in te 
roepen, dat deed de weduwe van Naïn ook niet. Zij leed, 
dat was genoeg voor Jezus om met haar bezig te wezen. 
Zegt ook niet: „waarom vergeet Gij mij?" Wel is het 
mogelijk dat gij Hem, niet dat Hij u vergeet. Denkt 
ook niet, dat gij veel geloof noodig hebt om Jezus' op
merkzaamheid te trekken, wanneer gij in lijden zijt. Er 
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staat van de weduwe te Naïn niet vermeld, dat zij veel 
geloof had. Niet haar geloof, gelijk bij den heidenschen 
hoofdman van Kapernaüm, maar haar lijden trok de 
aandacht van Jezus, en vestigde zijn oog op haar. Jezus' 
oog ziet overal heen, waar lijden en nood is. Hij — God 
geopenbaard — ziet naar de bloemen om ze te Meeden, 
naar de vogeltjes om ze te voeden. Hij is opmerkzaam 
zelfs op den nood van het redeloos gedierte : „Wie bereidt 
de raaf haren kost, als hare jongen tot God schreeuwen , 
als zij dwalen, omdat er geen eten is?" (Job 39 : 3.) 

Doch waartoe valt dan nu Jezus' oog op de treurende 
vrouw! . . . Hij was „ i n n e r l i j k m e t o n t f e r m i n g 
o v e r h a a r b e w o g e n . " Alle lijden ziet Hij; en zoodra 
ziet Hij het niet, of Hij is innerlijk met ontferming be
wogen. Welk een hart is het zijne! Hij gevoelt onze 
smarten. Hij, de Algenoegzame in zichzelf, de Schepper 
en Bezitter van hemel en aarde, wien niemand deren 
kan, Hij heeft deernis met het lijden, waar Hij het vindt. 
Onze zonde heeft het lijden op deze aarde inheemsch 
gemaakt; en Hij , die geen zonde gekend heeft, neemt 
kennis niet alleen, maar neemt ook deel aan ons lijden. 
„In al hunne benauwdheid was Hij benauwd." (Jes. 6'3.) 
„Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, . . 
en heb gehoord hun geschrei, . . . . want Ik heb hunne 
smarten bekend." (Exod. 3.) Zijn oog staat open voor de ver
drukten ; zijn oor voor hun geschrei; zijn hart voor hunne 
smarten. Dezelfde Jehovah, die daar, bij Horeb, aan Mozes 
verscheen, stond hier, bij Naïn, voor de treurende weduwe. 

Kostelijke en gezegende waarheid. Het lijden, dat Hij 
ziet, maakt zijn medegevoel gaande. Wie is er , die daar 
treurt of schreit, het hart van Jezus is bewogen met u. 
Gij zoekt, misschien tevergeefs, naar een enkel hart hier 
beneden , hetwelk de smart van uw hart verstaat, en mede 
kan lijden met uw lijden, welnu Jezus, de Heer, kan dat 
doen, en Hij doet het. Hoe menigmaal wordt ons in het 
evangelie medegedeeld, dat Jezus met innerlijke ontferming 
bewogen werd. Als Hij Israël ziet, dwalende als schapen, 
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die geen herder hebben; als Hij de schare aanschouwt, 
die hongert naar brood; als Hij de ellendigen aantreft, die 
jammerlijk, en arm, en blind, en naakt zijn, wordt Hij 
steeds met innerlijke ontferming over die allen bewogen. 

En niet alleen , dat Hij ingaat in het lijden van anderen, 
maar Hij heeft ook behoefte om daar uitdrukking aan te 
geven. Hij zegt tot de weduwe: „ween niet." Dat is het 
ware medegevoel, hetwelk naar middelen zoekt om er 
uitdrukking aan te geven. De weduwe, door droefheid 
verzwolgen, spreekt niet Hem aan, Hij is het , die haar 
aanspreekt. Zijn hart heeft behoefte om haar mede te 
deelen, dat Hij bedroefd is over haar; en met die stem, 
welke het hart kan bereiken en treffen, omdat zij uit 
het hart voortkomt, zegt Hij de twee woorden: ween 
niet. Dat zal zij gevoeld hebben, de eenzame, dat hier 
een hart zich uitsprak. Geen klank slechts deed haar oor 
aan, maar een balsem werd op haar gewond harte uit
gegoten. Hier sprak immers Hij , wien de Heer een tong 
der geleerden gegeven had, om met den moeden een 
woord ter rechter tijd te spreken. Daarom zet uw oor 
en uw hart wijd open, gij die neergebogen en verpletterd 
zijt onder het leed, dat u trof, opdat gij de vriendelijke 
stem van Jezus verneemt, die nog altijd denzelfden 
hartroerenden klank heeft, als toen ze vernomen werd bij 
Naïns poorte. Hij is dezelfde Jezus. Kon Hij in de dagen 
zijner vernedering en zijns lijdens aan het lijden van anderen 
deelnemen, veel meer, indien dit mogelijk ware, nu , daar 
Hij in eer en heerlijkheid aan de rechterhand des vaders 
is gezeten. Nu althans behoeft gij niet te vreezen, dat 
Hij om eigen lijden uw lijden vergeten zou. Hij was 
in heerlijkheid, toen Hij op den weg van Damaskus 
aan den vervolger der zijnen toeriep: „wat vervolgt 
gij Mij?" 

Eerst na dit alles is het, dat Jezus van de vrouw 
zich wendt tot de baar, waarop de jongeling ten grave 
gedragen wordt. De dragers staan-stil, en Jezus zegt: 
„Jongeling, ik zeg u , sta op!" En de doode zit over 
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einde, en begint te spreken. Hier bewijst Jezus, dat 
Hij is de Heer over leven en dood. Hier is degeen, 
die met het woord zijner macht de dooden doet opstaan. 
Hier vertoont zich, die zeggen kan: „Ik ben de opstan
ding en het leven." Hier wordt tot ontzag gedwongen, 
(vs. 16.) en de bekentenis afgeperst: „God heeft zijn 
volk bezocht." J a , God bevindt zich hier in het midden 
van een tooneel van smart en rouw, door des menschen 
zonde te voorschijn geroepen. En waar Hij zich te 
midden daarvan openbaart, daar is het om onze krank-
heden te genezen, en ons leven te verlossen van het 
verderf. Zoo zal het zijn, wanneer zijn koninkrijk 
heerscht over alles (Ps. 103: 19); zoo was het bij voor
baat en bij voorsmaak, toen Hij daar stond als de ge
zalfde koning over het huis van Jakob, wien Jakob's 
huis echter haatte met een haat, grooter dan waarmee 
het weleer Jozef versmeet en vertrapte. Hier voegt het 
ons, voorwaar, God te verheerlijken, (vs. 16.) die inden 
weg der opstanding triomfeert over dood en zonde en 
duivel, ja, over alle macht, waaronder wij door eigen schuld 
gehouden waren en gebonden lagen. In der waarheid, 
beving moge ons hier aangrijpen, waar zich een Macht ver
toont grooter dan die de wereld uit niet te voorschijn riep; 
een Macht, die niet maar kan scheppen, doch die uit 
den kerker des doods zelven het leven kan doen opstaan. 

Die „Almachtige" nogtans is diezelfde teedere, medege
voelende en medelijdende Heiland, welke eenige seconden te 
voren met een bewogen hart aan een arme weduwe had toe
gevoegd: „ween niet." Die ontzachlijke stem, die den dood 
doet sidderen, en hem zijne prooi doet ontvallen, kan voor 
een droevig gemoed zoo zacht en liefelijk klinken, dat men 
haar geluid op de straat nauwelijks verneemt. (Jes. 42 : 2.) 
Dat is ook juist, wat een zondig, verslagen schepsel 
noodig heeft: macht, die, wat tegen ons is, hoe sterk 
ook, weet te verbrijzelen; en die onszelven, hoe zwak ook 
en hoe neergedrukt, weet te heelen en op te richten. Dat 
alles is daar voor u en voor mij in den persoon van Jezus. 



142 

Aleer zich echter Jezus' macht openbaart, ontvouwt Hij 
zijn medelijdend hart. Hij gaat niet eerst naar de baar 
om den doode op te wekken, maar naar de bedroefde 
om haar zijn medegevoel uit te drukken. Voor Hem is 
het troosten van een weenende vrouw een zaak, die 
minder uitstel lijden kan dan het opwekken van een doode. 
Een vriendelijk woord te spreken gaat bij Hem vóór 
het betoon der ontzachwekkeudste kracht. Zijn hart, zoo 
teeder en zacht, openbaart Hij veel eerder en veel liever 
dan zijn arm, zoo krachtig en sterk. Daaraan hebt gij 
immers ook het eerst en het meest behoefte, gij die in 
nood en droefheid verzonken ligt. Gij haakt naar mede
gevoel , en twee woorden uit een medelijdend hart zijn 
u meer waard dan twee werelden. Vooronderstel, dat 
gij in droefheid en nood geklemd zit, en dat iemand 
van rijke middelen, maar zonder hart, u geeft waaraan 
gij behoefte hebt; terwijl een ander, zonder middelen, 
maar met een hart, u een hartelijk woord toespreekt, zeg 
mij, wat zou voor u de meeste waarde hebben, wat zoudt 
gij kiezen? Gewis, een iegelijk, die met droefheid vertrouwd 
is, zal niet aarzelen in de keuze. Welnu, bij Jezus vindt 
gij beide: troost en hulp; maar eerst troost en dan hulp. 
Merk ook op, hoe waar, hoe wezenlijk zijn medegevoel 
is. Hij bezit de macht, en Hij heeft ook het voornemen, 
om zoo aanstonds den doode op te wekken , en hem weder 
te geven aan zijn treurende moeder. Hoe licht zouden 
wij — in dergelijke omstandigheden — geredeneerd hebben: 
„nu j a , die ziel is bedroefd; maar zoo dadelijk is hare 
droefheid geweken, als zij haren zoon weder ontvangt." 
En zeker wij zouden voor die enkele seconden, die nog 
verloopen moesten, eer de weduwe haar éénigen terug 
had gekregen, het der moeite niet waardig geacht 
hebben in hare smart in te gaan, en haar een vriende
lijk troostwoord toe te voegen. Jezus echter, omdat Hij 
innerlijk, d. i. van harte met ontferming bewogen is, kan 
niet anders dan eerst naar de vrouw toeloopen, ten einde 
aan den drang zijns harten te voldoen, en haar uit zulk 
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een harte toe te roepen: „ween niet." Bij Hem vinden 
wij een medegevoel, volmaakt menschelijk, zoowel als een 
macht, volmaakt goddelijk, in één Persoon vereenigd. 

Zeg nu niet, gij, die op dit oogenblik weent over 
het gemis van een geliefd wezen, dat gij er minder aan 
toe zijt dan zoo menigeen, die ten tijde van Jezus' om-
wandeling op aarde in dergelijke omstandigheden ver
keerde , en die dadelijk het geliefde voorwerp terug 
ontving, hetwelk gij tevergeefs terug blijft wenschen. Neen, 
trek dit „tevergeefs" toch in. Hebt gij het dan vergeten, 
dat God degenen, die in Jezus ontslapen zijn, zal weder-
brengen met Hem? Denkt gij er niet meer aan, dat 
Jezus haast komt, en dat die in Christus gestorven zijn, 
eerst zullen opstaan ? 't Is dus louter een kwestie van tijd. 
Het tijdvak tussehen de openbaring van zijn medegevoel 
en de tentoonspreiding zijner macht moge in uw geval 
wat langer duren; maar de volgorde blijft: eerst troost, 
dan hulp. O , wie weet, hoe korte oogenblikken er 
misschien nog maar verloopen moeten, alvorens Jezus 
voor goed een einde maakt aan alle ellende en smart. Boven
dien , de weduwe kreeg haren zoon weder, om later toch 
weer van hem gescheiden te worden, 't zij dat hij haar 
voorging of haar volgde in het graf — en gij krijgt op 
het oogenblik, dat Jezus nederdaalt van den hemel, 
(1 Thess. 4.) uwe in Hem ontslapen geliefden terug, om 
nimmermeer van hen gescheiden te worden, maar te samen, 
altijd, met den Heer te wezen. Zoo dan, vertroost 
elkander met deze woorden. 

En nu, geliefden! laat ons prijsstellen op en meer 
zoeken te genieten van Jezus' volmaakt medegevoel in 
al, wat ons hier treft. Het is ons zoo eigen , als wij in 
nood zijn, allereerst en soms bij uitsluiting, te denken 
aan de macht van Jezus, die de oorzaak onzer smart 
kan wegnemen. Ons geroep klimt tot Hem voortdurend 
op, dat Hij ons toch helpen, dat Hij ons toch verlossen 
zal. Wat wij vragen, gebeurt echter niet altijd. De 
oorzaak onzer droefheid blijft menigmaal bestaan. Wij 
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worden moedeloos, gevoelen ons ongelukkig in ons on
geluk, een zekere teleurstelling komt bij ons, wij kun
nen het ons maar niet verklaren, waarom de Heer , die 
toch de macht daartoe bezit, ons niet uithelpt, 
en ondertusschen staat Jezus voor ons met een har t , 
innerlijk door ontferming bewogen, en wij bemerken 
het niet! Wij zien naar zijne hand, maar vergeten een 
blik te slaan in zijn hart. Wij wenschen de macht van 
Jezus aangewend te zien, als een hefboom om ons uit 
onze moeielijkheden te lichten; en wij slaan er geen acht 
op, hoe zijn hart , met medelijden vervuld, behoefte 
heeft om zich uit te gieten in het onze, door ons een 
woord toe te voegen, dat ons verkwikt, opbeurt, be
moedigt. Jezus kan niet alleen dooden opwekken, maar 
Hij kan ook balsem, verzachtenden balsem gieten in 
een gewond harte. Gij hebt aan het laatste misschien 
geen behoefte, Hij wel. 

En is het niet heerlijk Jezus ook van die zijde te leeren 
kennen! Als Hij van den hemel nederdaalt met een ge
roep, waarvoor de dood, machteloos, zijn prooi moet 
loslaten, dan zal het bewezen worden welk een macht 
Hij bezit; als wij bij Hem zijn, waar Hij met eer en 
heerlijkheid gekroond is door God, zijnen Vader, dan 
zullen wij zijnen glans en zijne majesteit bewonderen; 
maar Hem te leeren kennen, zooals Hij — volmaakt 
menschelijk — met bedroefde menschen kan weenen en 
teederlijk een gebroken hart kan heelen, dat kunnen wij 
in den hemel niet, dat leeren wij hier beneden verstaan 
in de s' • rten en nooden, die ons dagelijks overvallen! 
Wj zouüen alzoo iets missen, wij zouden er bij tekort 
komen, indien er geen nooden en smarten waren. En iets 
te missen van de kennis van Jezus, dat is: iets te missen 
van het eeuwige leven, van d a t e e u w i g e l e v e n , 
h e t w e l k bij d e n V a d e r w a s , en ons is g e o p e n 
b a a r d . (1 Joh. 1 : 2.) 
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Abraham's altaar. 
(Gen. 11:27; 12 : 1—7.) 

Het is mijn voornemen de verschillende omstandigheden 
na te gaan, welke Abraham aanleiding gaven om zijnen 
God te aanbidden. Wij zullen zijnen wandel en het 
karakter zijner eeredienst beschouwen, en hoe hij door het 
geloof geleid werd om zijne aanbidding aan God te brengen. 

Gezegend is het voor onze harten, in Genesis, in al 
hunne frischheid, de grondbeginselen te vinden van de 
verhoudingen Gods tot den mensen. Tevens zien wij 
daar, hoe de regeering van God werd uitgeoefend; op 
welke wijze de mensch viel, hoe het oordeel van den 
zondvloed de oude wereld verdelgde; welke beloften 
Abraham ontving; hoedanig de twee verbonden van 
Sara en Hagar waren, en welke de betrekking was, 
waarin God tot de Joden stond, in de schoone, voor-
beeldende geschiedenis van Jozef. In één woord, wij 
vinden in Genesis niet alleen een geschiedenis, maar de 
grondslag van Gods verhouding tot den mensch; en in 
dit opzicht bekleedt Abraham een bijzondere plaats als 
de bewaarder van de beloften Gods. Uit hetgeen Paulus 
tot de Galatiërs zegt, is dit duidelijk, (hoofdst. 3 : 13 , 14.) 
Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een 
vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: 
vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt; opdat 
de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou 
in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes 
verkrijgen zouden door het geloof. 

Uit dit woord „de zegening van Abraham" zien wij de 
belangrijkheid van hetgeen hem geschonken werd. Bij 
nadere beschouwing zullen wij het standpunt ontdekken, 
waarop God ons in zijne genade met betrekking tot de 
vervulling der beloften geplaatst heeft. Zelfs wanneer 
wij op die zegening alleen als beginsel het oog vestigen, 
zullen wij de heerlijkheid van Christus, als den Erfgenaam 
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van al Gods beloften, leeren verstaan. Wel is waar was 
de betrekking van Christus tot de Gemeente — behalve 
in voorbeelden — nog verborgen, daar die eerst na zijn 
sterven werd geopenbaard; maar nogtans vinden wij in 
dit boek de verschillende oogpunten van Gods verhou
ding tot den mensch, en de onderscheidene gevallen, 
waarin die verhouding zich openbaarde. 

In het negende hoofdstuk vinden wij, na het verhaal 
van den zondvloed, dat Noach, aan wien de heerschappij 
over de aarde toevertrouwd was, in zijne verantwoordelijk
heid faalde. Hij was dronken. Daarna zien wij de on
gerechtigheid van Cham, die zijn vader bespotte; verder 
in Babel de scheiding der volken naar hunne verschillende 
talen. In het' tiende hoofdstuk staan de menschen ge
zamenlijk tegen God op. Nimrod, de geweldige man op 
de aarde, verschijnt ten tooneele; terwijl God in de 
gezegende familie van Sem bijzondere betrekkingen met 
den mensch aanknoopt. Babel is in dit hoofdstuk zoowel 
het begin van Nimrod's koninkrijk, als de valsche heer
lijkheid van die menschen, welke in haar hun vereenigings-
punt wilden zoeken, en die door God verstrooid werden. 
De voornaamste trekken van deze drie hoofdstukken zijn 
dus : Noach had gefaald; daarna de volken; en de menschen 
stonden tegen God op, in plaats van zich aan Hem te 
onderwerpen; zij vereenigden zich om zich een naam te 
maken en niet verstrooid te worden; maar hunne ver
heffing werd juist de oorzaak hunner verstrooiing. 

Eer wij evenwel stilstaan bij het geslacht van Sem, 
waarmee God zich op bijzondere wijze bezig hield, moeten 
wij een belangrijke opmerking maken. Een verschrikkelijk 
beginsel treedt in dezen stand van zaken te voorschijn. 
De mensch verheft zich door zich van God los te scheuren. 
Maar ongenoegzaam in zichzelven, wordt hij een slaaf; 
hij onderwerpt zich aan de macht des Satans, dient en 
aanbidt hem. Nadat de mensch God verlaten had, ver
overt de duivel de plaats, die God toekomt. Hij veront
rust het geweten, en neemt bezit van het hart en van 
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de levenskracht van den mensch, welke zich overgeeft aan 
de afgoderij. Wij vinden dit feit in Jozua 24: 2. Het is het 
beginsel van de macht des Satans op aarde, en een nieuw 
feit in de geschiedenis der menschheid. Jozua deelt ons 
mede, wat wij nog te voegen hebben bij de dingen, die 
na den zondvloed plaats hadden. Niet alleen waren de 
menschen tegen God opgestaan, en de volken verstrooid; 
maar zelfs het geslacht van Sein, de kinderen van Heber, 
dienden andere goden in plaats van den waren en leven
den God. En de Apostel zegt ons, dat deze goden dui
velen, demonen, waren. „Hetgeen de heidenen offeren, 
offeren zij den duivelen , en niet Gode." Ziedaar de toe
stand der nieuwe wereld. Satan is de vorst geworden van 
de aarde, die wij bewonen. Wij bedenken dit veel te 
weinig. God kan ons, in zekeren zin, van het juk des 
Satans bevrijden, hoewel het altijd waar blijft, dat hij 
ons door de begeerlijkheden dezer wereld verzoeken, en 
ons zedelijk onder zijne macht brengen kan. Wanneer, 
bij voorbeeld, in het eene land het Evangelie uitwendig 
wordt aangenomen, zoodat het Woord Gods daar zijn 
vrijen loop kan hebben, terwijl in een ander land de 
prediking van het Evangelie niet eens toegelaten wordt, 
dan is het duidelijk, dat in het laatste land de zielen 
onder een juk gebogen gaan, 't welk in het eerste niet 
wordt gevoeld, en dat de Satan over het eene land veel 
meer macht heeft dan over het andere. Ik geloof, dat 
het van belang is deze dingen in onze dagen wel te on
derscheiden. Door onze eigene begeerlijkheden verleid te 
worden is wel een juk van den duivel, maar is niet de 
heerschappij, waarover wij spreken. Nu is het zeker, dat 
in landen, waar het Evangelie vrij mag worden verkon
digd, de zielen onder een veel grootere verantwoorde
lijkheid staan dan in landen, waar die prediking niet 
geoorloofd is, en dat wel, omdat gene veel grootere 
voorrechten genieten; maar het juk is geenszins hetzelfde. 

Onafhankelijkheid van God is de begeerte van alle 
menschen. De mensch wil zijn eigen wil doen, en valt 
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in de handen van den duivel. Zoodanig was de toestand 
van Abraham's familie, zoowel als van de geheele mensch-
heid. Te midden van al deze ongerechtigheid komt God, 
en openbaart aan Abraham drie beginselen, namelijk, 
de verkiezing, de roeping en de beloften. Hij vindt hem 
in de zonde, en Hij roept hem naar zijne verkiezing, 
die Hij gemaakt had; daarna geeft Hij aan dengene, 
dien Hij geroepen had, de beloften, en Abraham ont
vangt ze. 

Behalve dit vinden wij de wijze, waarop God dit deed. 
Hij openbaart zich eerst, en daarna spreekt Hij. In die 
dagen verscheen de Heer dikwerf. Hij kwam op de aarde, 
en sprak met sommigen, zooals Hij dit later ook nog 
deed. Doch op welke wijze ook, God openbaart zich aan 
het geloof, en wekt vertrouwen. Toen, bij voorbeeld, 
de Heere Jezus zich op den weg naar Damaskus aan, 
Paulus openbaarde, deed Hij dit in zichtbare heerlijkheid; 
doch tevens werkte Hij op het geweten, en trok het 
hart tot zich. Paulus zelf zegt: „Heb ik niet Jezus 
Christus, onzen Heer, gezien?" 

In Hand. 7 : 2 zegt Stefanus: „De God der heerlijk
heid verscheen onzen vader Abraham, nog zijnde in 
Mesopotamië, eer hij woonde in Charran."— God open
baart zich aan het geweten: en het geweten gevoelt zich 
in de tegenwoordigheid Gods; het ziet reeds het toe
komende oordeel voor zich; j a , welke ook de uiterlijke 
openbaring moge zijn , de mensch moet zich voor God 
stellen; hij moet God volgen, terwijl hij vroeger zijn 
eigen wil deed. Zoo ging het met Saulus van Tarsen. 
Saulus had zich om den wil van God niet bekommerd; 
doch zoodra hij de stem van Christus had gehoord, moest 
hij zich overgeven. „Heer, wat wilt gij, dat ik doen zal?" 
De mededeeling van het leven heeft, zooals wij weten, 
in de ziel plaats. God spreekt, zelfs dan wanneer Hij-
zich, gelijk bij Paulus, op zichtbare wijze heeft geopen
baard. Het is zijn Woord, 't welk zich verstaanbaar 
maakt, zelfs als het geschreven is; en het geschreven 
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Woord heeft ongetwijfeld gezag, al is het ook een Apostel 
die spreekt. De Heer zelf wijst zijne discipelen er op, 
als Hij in Luk. 16 : 29 zegt: „Zij hebben Mozes en de 
profeten, dat zij die hooren." Wat zij geschreven hebben, 
en wat Hij gesproken heeft, heeft denzelfden oorsprong; 
want het geschreven, zoowel als het door Hem gesproken 
woord, is van Hem zelf. 

Dit gezag van het Woord is onmiddellijk. De Heer 
moge Paulus, Petrus of Johannes als zijne boden ge
bruiken; doch Hij wil, dat wij hetgeen zij zeggen, als 
zijn Woord aannemen. Het Woord van God moet aan
genomen worden uit den eenigen grond, dat het God is, 
die het gesproken heeft. Indien de mensch de stem van 
God niet weet te onderscheiden, en zich daaraan niet 
onderwerpt, zoo is dit een bewijs, dat hij geen geloof 
heeft. In den natuurlijken toestand luistert het hart niet 
naar de stem van God. Het beginsel bij Abraham was, 
dat hij God geloofde; en God stelde hem op de proef. 
Er wordt veel strijd in het hart gestreden, eer het ge
zag van God door hetzelve erkend wordt. 

Ik zie dagelijks meer de belangrijkheid hiervan in. Het 
Woord van God heeft dikwijls zeer weinig gezag voor 
een ziel, die gevoelt, dat God zich aan haar geopenbaard 
heeft, die hare verantwoordelijkheid erkent, en die be
hoefte heeft tot God. Zulk een ziel heeft vele indrukken 
ontvangen; God heeft zich aan haar geopenbaard; het 
geweten is ontwaakt; maar zij neemt niet aan, wat God 
gesproken heeft in dat rustige geloof, 't welk zich buigt 
voor het Woord van God, er zich zonder aarzelen of 
tegenspreken aan onderwerpt, en vrede gevonden heeft 
door dat geloof. Wij moeten zeer zeker dezen toestand 
niet klein achten; maar wij mogen er ook niet in blijven. 
Behoor ik God toe, dan kan ik niet langer mijn eigen 
wil doen. Dit zegt God tat Abraham: „Ga uit uw land 
en uit uw maagschap." Aangenaam en gemakkelijk is 
dit niet; maar luistert naar de woorden van Jezus: „Die 
niet verlaat al wat hij heeft, die kan mijn discipel niet 
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zijn." Dit is het groote beginsel. God wil een volk hebben, 
dat Hem geheel toebehoort. Christus heeft zichzeiven 
niet half, maar geheel gegeven. De omstandigheden 
mogen veranderen, maar het beginsel blijft hetzelfde. 
Welke de vrienden, of welke de dingen ook zijn mogen, 
die ons tegenhouden, zoo moeten wij toch altijd komen 
tot dit „ga uit uw land en uit uwe maagschap." Zulk 
een bevel is verschrikkelijk voor het vleesch. 't Spreekt 
vanzelf, dat wij niet onzen vader en onze moeder moeten 
haten, gelijk het vleesch haat; maar de keten, die ons 
tegenhoudt, moet worden verbroken. Het zijn de beginselen 
des harten, die ons in den weg staan. Doch hoe gaarne 
wij ook daaraan zouden willen ontkomen, toch moeten 
wij met het „eigen-ik" breken. En God, die het hart 
kent, brengt het zoover, dat men zichzeiven verloochent, 
door de uitwendige banden te verbreken, die ons aan 
de wereld binden. „Ga uit uw land," zeide de Heer. J a , 
Hij gaat nog verder, en zegt: „En uit uwe maagschap, 
en uit uws vaders huis." Daar God zich aan Abraham 
had geopenbaard, moest hij Hem geheel toebehooren. 

Abraham doet dit, maar niet geheellijk. Hij deed niet 
terstond al wat hij had behooren te doen. Hij verliet 
gewillig zijn vaderland en zijne vrienden, maar niet zijns 
vaders huis; hij ging niet verder dan Haran, en bleef 
aldaar. Hij wenschte niet gelijk zoovelen, alles meê te 
nemen, integendeel hij gaf veel prijs; en toch was dit 
niet voldoende en daarom vruchteloos. Terah kon niet 
in Kanaan komen; hij was niet geroepen. In Gen. 11 
vs. 31 lezen wij: „En Terah nam Abram, zijnen zoon, 
en Lot, zijn zoons zoon, en Sarai zijne schoondochter, 
de huisvrouw van zijnen zoon Abram, en zij togen 
met hen uit Ur der Chaldeën, om te gaan naar het 
land Kanaan; en zij kwamen tot Haran, en woonden 
aldaar." Wij zien uit dit vers, dat Terah Abraham leidde, 
in plaats dat Abraham zijns vaders huis verliet, en alleen 
naar Kanaan toog. Hierdoor konden zij niet ver komen, 
maar moesten in Haran blijven. Stefanus spreekt hiervan 
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in Hand. 7 : 2—4: „De God der heerlijkheid verscheen 
onzen vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer 
hij woonde in Charran . . . . En vandaar, nadat zijn 
vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land, 
daar gij nu in woont." God had tot hem gezegd: „Ga 
uit uws vaders huis," doch hij deed dit niet. Evenzoo 
gaat het een hart , dat niet verstaan heeft, dat het zich 
geheel aan God moet overgeven. Het geeft veel prijs 
uit plichtgevoel, maar het ontvangt niets. Wanneer wij 
bij het volgen van Gods weg nog iets voor onszelven 
willen houden, dan zullen wij altijd met twijfel en on
zekerheid te kampen hebben, al moge God met ons, 
evenals met Abraham, in genade handelen. 

De Heer had gezegd: „Ga uit, en kom in het land, 
dat Ik u wijzen zal." Daar Abraham dit in het eerst 
niet gedaan had, zoo kon de vraag licht bij hem oprijzen: 
„Wat zal er van mij worden? Ik heb mijns vaders huis 
niet verlaten; wat zal mij nu treffen ? Ik ben slechts 
halverwege het gebod van God nagekomen; ik heb niet 
alles gedaan, wat de Heer mij gezegd heeft; ik heb 
hier noch het woord noch de beloften van God, daarom 
zal ik omkomen in Charran." God dacht echter niet 
alzoo. In hoofdst. 12 : 4 lezen wij : „En Abraham toog 
heen, gelijk de Heer tot hem gesproken had." Alles gaat 
goed. Lot gaat met hem meê. Zij blijven niet in Haran 
om daar te wonen, maar trekken naar Kanaan. Zoodra 
wij den wil van God doen, gaat alles goed, en God 
zorgt voor alle dingen. Eerst woonde Abraham in Haran, 
maar daar was geen zegen. De zegen kwam eerst, toen 
zijn vader Terah dood, en hij in Kanaan gekomen was. 
Dit vinden wij in de vier eerste versen van het twaalfde 
hoofdstuk. Opmerkelijk is het , hoe God zich aan Abra
ham voorstelt. Hij verwijt hem niets. De hinderpalen 
zijn verwijderd , en Abraham wordt geleid in den weg 
des geloofs. 

In het zevende vers verschijnt God aan Abraham. 
Het is een nieuwe openbaring. De Heer zegt tot. hem: 
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„Aan uw zaad zal Ik dit land geven." Hij vernieuwt de 
beloften in een meer bepaalden zin. Hij had er hem reeds 
toe gebracht om in afhankelijkheid van Hem te leven en 
te wandelen; en nu toont Hij hem het land, en vernieuwt 
de beloften; ja , Hij verklaart hem zelfs de wijze van 
hunne vervulling. Zijne nakomelingschap zou het land 
erfelijk bezitten. Voor ons i's dit de hemel. Ook ons wil 
God zegenen, als wij in afhankelijkheid van Hem wandelen. 

In vers 2 had de Heer tot hem gezegd: „ Ik zal u 
tot een groot volk maken, en u zegenen." En in vs. 3 : 
„Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u 
vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks ge
zegend worden." God wil verheerlijkt worden, en Hij 
wil zegenen — twee kostelijke dingen, want Hij verheer
lijkt zichzelven in zegenen. Hij moedigt Abraham aan 
in den weg des geloofs, door zichzelven met de zegening 
te vereenzelvigen. Hij noodigt hem uit, op Hem zijn 
vertrouwen te stellen: „Ik zal zegenen, die u zegenen." 
Daarom kan Bileam niet vloeken. En wij zijn in Jezus 
gezegend. God zelf leidt ons, en vereenzelvigt ons met 
de zegening van Jezus. De gemeente moge beproefd 
worden, en moeielijkheden ondervinden; doch de zegen, 
welke daaruit voortvloeit, is verzekerd in Christus. 

God brengt Abraham in Kanaan. Wat vindt hij daar? 
Niets om het terstond te bezitten. Hij vindt de Kanaünie-

' ten, louter vijanden in het land der beloften. Hij heeft 
alleen het geloof bij al zijne moeielijkheden; geen stukje 
grond, 't welk hij zijn eigendom noemen kan. Stefanus 
zegt ons: „ En Hij gaf, hem geen erfdeel in hetzelve, 
ook niet een voetstap; en beloofde, dat Hij hem hetzelve 
tot een bezitting geven zou, en zijnen zade na hem, toen 
hij nog geen kind had." 

In denzelfden toestand bevindt zich de gemeente. Wij 
zijn pelgrims hier beneden, en vinden in het beloofde 
land booze geesten. Evenals Abraham bezitten wij geen 
voetstap. Het is voor het vleesch ontzachlijk moeielijk 
alles te moeten verlaten, en niets te vinden. Maar wij 
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kunnen het land nog niet in bezit nemen. Wij gelijken 
het joodsche volk op zijne woestijnreis. Zij gaan door de 
woestijn, en vinden niets dan een woestijn. Wij moeten 
alles opofferen, wat wij liefhebben, en ons verheffen tot 
de hoogte van Gods gedachten. Derhalve maken de roe-
ping en de verlossing ons vreemdelingen in het land der 
belofte, tot het oordeel wordt voltrokken. In Hebr 11 : 8 
lezen wij: „Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, 
gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die 
hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan, 
niet wetende, waar hij komen zou!' En zie hier het ken
merk van zijn geloof. „Door het geloof is hij een inwoner 
geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, 
en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, 
die medeërfgenamen waren dezelfde belofte; want hij 
verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker kun
stenaar en bouwmeester God is." Op het pad des geloofs 
en der zelfverloochening bracht God hem in het land der 
beloften en gaf hem niets; maar hij plaatste hem op zulk 
een verheven standpunt, dat hij de stad, welke fonda
menten heeft, voor zich zag liggen. 

Ook ons leidt God in de woestijn; en als wij daar zijn, 
geeft Hij ons niets. Vragen wij Hem om iets, dan is zijn 
antwoord: „Het is niet goed genoeg." De discipelen 
zouden gaarne gehad hebben, dat Jezus altijd bij hen 
gebleven was; maar Jezus zegt hun, dat, al was dit 
genoeg voor hun hart, het voor zijn hart niet genoeg was. 
Ik wil niet, dat gij blijven zult, waar gij nu zijt; maar 
waar ik ben, daar zult gij ook zijn. Hij verlangt een 
volmaakt geluk voor hen. Eer Hij hen verliet, zeide Hij 
tot hen: „ Ik ga heen om u plaats te bereiden in het 
huis mijns Vaders." „Ik wil, dat, waar ik ben, ook die 
bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt." 

Als wij de wereld en alles, wat ons hart terughield, 
verlaten hebben, kan de Heer ons aannemen. Toen 
Abraham van zijne aardsche banden bevrijd was, toonde 
God hem de stad, die fondamenten heeft. Het groote , 
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belangrijke beginsel is, dat, aangezien de Kanaanieten— 
voor ons de booze geesten — nog niet uitgedreven zijn, 
wij vreemdelingen zijn in het land; terwijl aan den anderen 
kant, Abraham in het land zijnde, God hem verschijnt. 

Mijn doel was u te doen opmerken, dat God begint 
met het geweten te doen ontwaken, terwijl Hij ons daarna 
zichzelven te genieten geeft, en ons het voorrecht en de 
vreugde schenkt met Hem te verkeeren. Wij vinden hier dit 
onderscheid. De God der heerlijkheid verscheen aan Abra
ham in Ui. Zoo openbaart Hij zich misschien ook aan onze 
zielen om ons tot zich te trekken. Maar daarna wil hij het 
geweten in beweging brengen, en zondert ons af van alles 
waaraan het hart gehecht is, en wil ons als zijne uitverkore
nen zien wandelen, en ons hart het rustige genot zijner 
gemeenschap schenken. 

Ook nadat Abraham in Kanaan was, sprak God tot 
hem; maar nu niet om hem zijn land te doen verlaten, 
maar om hem door zijne nabijheid te verblijden, en hem 
zijne gedachten omtrent de vervulling der beloften mede 
te deelen. Abraham wandelde met God; doch bezat nog 
niets van de erfenis in het land, waarin God hem ge
bracht had. De vijanden waren nog daar. Maar de Heer 
verschijnt aan den geloovigen Abraham. En in het genot 
van deze gemeenschap en hoop, bouwt Abraham een al
taar voor Hem, die hem verschenen was. 

Wij staan op hetzelfde standpunt. God gaf ons hemelsche 
beloften; en in het bezit van en in het geloof aan die 
beloften kunnen wij Hem aanbidden. En God heeft ons 
tevens bekend gemaakt, hoe Hij die beloften vervullen 
zal. Als Christus zal geopenbaard worden, dan zullen 
wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij 
zullen alle dingen in en met Hem hebben. Het deel van 
Gods kinderen nu is gemeenschap met God, kennis van 
de raadsbesluiten Gods, welke God zal volvoeren. Gij 
zult een vreemdeling zijn, maar ik zal mijne beloften 
vervullen, door het land aan uwe nakomelingschap te 
geven. „En Abraham bouwde aldaar een altaar den Heere, 
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die hem verschenen was." De eerste openbaring van God 
deed Abraham zijne reis beginnen; deze openbaring deed 
hem God aanbidden in de vreugde van Gods gemeenschap 
in het land der belofte, waarin het geloof hem had inge
leid , en in de kennis van die beloften, die daarop betrek
king hebben. Wij zien God door het geloof, en hoe Hij 
de belofte, eenmaal gedaan , zal vervullen. Hij doet ons 
Jezus zien, het ware „zaad" en de erfgenaam over alle 
dingen, en schenkt oos het genot hiervan in onze zielen. 

Abraham trekt als een vreemdeling van de eene plaats 
naar de andere. Hij plant zijne tent en bouwt zijn altaar. 
Dat was al wat hij had in het land. Gelukkig en tevreden 
rust hij in de beloften van God. En dit is het ook, wat 
wij hebben te doen. Misschien moeten wij nog een graf 
bouwen, evenals Abraham; maar dat is dan ook alles. 

De Heere geve ons datzelfde stille geloof, waardoor 
/.braham in staat werd gesteld, alles vaarwelte zeggen! 
Hij is niet tevreden met een halve gehoorzaamheid. Hij 
wil, dat wij in zijne wegen wandelen, en, rustend in 
zijne liefde, een altaar hebben, om Hem te aanbidden, 
tot wij van aangezicht tot aangezicht Hem zien, in wien 
al de beloften vervuld werden — Jezus, in wien alle 
beloften ja en amen zijn — t o t h e e r l i j k h e i d G o d s 
d o o r ons . 

3. N. D. 

Eenige woorden over het kennen 
van den wil van God. 

Als een kind onverschillig omtrent zijn vader is , en 
zich geen moeite geeft, om zijne gedachten of zijnen wil 
te leeren kennen, zoo is het heel natuurlijk, dat zulk 
een kind in een moeielijk geval niet zal weten , hoe het 
zich gedragen moet, om den vader genoegen te doen. 
Daarentegen zal, b. v., een vrouw, als zij de gezindheid 
en den geest eener trouwe echtgenoote heeft, heel goed 
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weten, wat haren man aangenaam is, zelfs in zulke 
gevallen, waarin hij zijnen wil niet bepaald heeft bekend 
gemaakt. — Nu zijn er zekere dingen, waaromtrent God 
in zijn Woord slechts algemeene beginselen heeft neerge
legd, opdat de zielstoestand van ieder in het bijzonder 
getoetst zou worden. Deze toetsing kan geen geloovige 
ontgaan. God zal dit nooit toelaten. „Indien uw oog 
eenvoudig is, zoo zal uw geheele lichaam verlicht wezen." 
God heeft ons geen bepalingen gegeven voor iedere zaak 
in het bijzonder, zoodat wij daaruit zijnen wil kunnen 
kennen; maar wij moeten iedere zaak aan de algemeene 
beginselen zijns Woords toetsen, om daardoor tot de 
kennis van zijnen wil te komen; en dit hangt natuurlijk 
af van den toestand, waarin ons hart zich bevindt. Vele 
dingen worden uitdrukkelijk verboden of geboden in de 
Schrift,- maar in vele dingen behoeven wij ook een geeste
lijk onderscheidingsvermogen, om te weten, welke de 
wil des Heeren is. En over het kennen van den wil van God 
in zulke gevallen wenschen wij een oogenblik te handelen. 

Daar wij zoo geneigd zijn, hoog van onszelven te 
denken, gebeurt het dikwijls, dat wij ons verbeelden in 
deze of gene zaak den wil van God te kennen, terwijl 
God ons in die zaak in het geheel niets te zeggen had. 
Het verkeerde ligt in de onrust, waarin wij ons ten op
zichte van die zaak bevinden. In zulke gevallen is het 
de wil van God, dat wij stil zijn en niets doen. — Op 
een anderen tijd zoeken wij te weten, hoe God wil, dat 
wij ons in de omstandigheden, waarin wij zijn, gedragen; 
terwijl het zijn wiJ is, dat wij ons in het geheel niet in 
die omstandigheden bevinden. Als het geweten sprak, 
dan zou de eerste uitwerking daarvan zijn, dat het ons 
aandreef die omstandigheden te verlaten. Onze eigen wil 
heeft er ons ingebracht: en nogtans zouden wij gaarne 
den troost van Gods leiding willen genieten op een weg, 
welken wij onszelven gekozen hebben. Dit komt zeer 
dikwijls voor. 

Aan den anderen kant kunnen wij er evenwel zeker 
van zijn, dat het niet moeielijk voor ons is den wil van 
God te kennen, indien wij ons slechts dicht bij den 
Heer houden. Wel kan het in een lang en werkzaam 
leven gebeuren, dat God ons in zijne liefde niet altijd 
dadelijk zijnen wil openbaart, om ons onze afhankelijk
heid te doen gevoelen, indien er geneigdheid bij ons be
staat naar onzen eigen wil te handelen; „ maar als 
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uw oog eenvoudig is, dan zal uw geheele lichaam ver
licht zijn." Hieruit volgt, dat, als ons geheele lichaam 
niet verlicht is , ons oog ook niet eenvoudig is. Menigeen 
moge uitroepen: „Dit is een armzalige troost!" Doch ik 
antwoord: „ Het is een rijke troost voor allen, wier 
eenige begeerte het is, een eenvoudig oog te hebben en 
met God te wandelen." Aan deze zedelijke wet des 
Christendoms kan men zich niet onttrekken. „Indien 
iemand in den dag wandelt, zoo stoot hij zich niet, 
overmits hij het licht dezer wereld ziet; maar indien 
iemand in den nacht wandelt, zoo stoot hij zich, overmits 
het licht in hem niet is." (Joh. 1 1 : 9 . ) „Die mij volgt, 
zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht 
des levens hebben." (Joh. 8 : 12.) Het is altijd hetzelfde 
beginsel. „Waarom ook wij, van dien dag af, dat wij het 
gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te 
begeeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis 
van zijnen wil, in alle w i j s h e i d en g e e s t e l i j k v e r 
s t and ; opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heer, 
tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht 
dragende, en wassende in de k e n n i s v a n G o d." 
(Kol. 1 : 9, 10.) Het verband, waarin deze dingen tot 
elkaar staan, is van groot belang voor de ziel. Men 
moet den Heer ,goed k e n n e n om Zijner w a a r d i g te 
w a n d e l e n , en op deze wijze wassen wij op in de 
kennis van Gods wil. „ En dit bid ik, dat uwe liefde 
nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en 
alle inzicht; opdat gij beproeft, wat het beste zij, opdat 
gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag 
van Christus." (Fil. 1 : 10, 11.) Ook staat er geschreven, 
dat „de geestelijke mensch alle dingen onderscheidt, 
maar dat hij-zelf van niemand wordt onderscheiden." 
(1 Kor. 2 : 15.) 

Het is derhalve de bedoeling van God, dat wij zijnen 
wil slechts kunnen onderscheiden naar gelang van den 
geestelijken toestand waarin wij zijn; en het is niet zelden 
het geval, dat God ons door de omstandigheden oordeelt, 
terwijl wij meenen, dat wij de omstandigheden moeten 
oordeelen. Het is onze zaak ten allen tijde ons dicht bij 
den Heer te houden. God zou niet goed zijn, indien Hij 
ons toestond zonder dit zijnen wil te kennen, en wie 
Hem zonder dit zoekt te leeren kennen, die is op den 
verkeerden weg. Wij zouden dit gaarne anders willen 
hebben, opdat wij zoodoende aan de openbaarwording 
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en de kastijding zouden ontkomen. Doch er is geen 
andere weg om God te leeren kennen dan de door ons 
aangegevene. Hoe dikwerf gebeurt het niet, dat de eene 
Christen over het een of' ander in twijfel of in verlegen
heid is, terwijl voor een ander, die geestelijker is , de 
zaak zoo helder is als het licht der zon. En daar hij 
voor zich niet de minste zwarigheid ziet, verwondert hij 
zich over den ander; totdat hij eindelijk gewaar wordt, 
dat deze schijnbare moeielijkheden een gevolg zijn van 
den zielstoestand des eersten. „Bij wien deze dingen niet 
zijn, die is blind, van verre niet ziende." (2 Petr. 1 : 9.) 

Wat de o m s t a n d i g h e d e n betreft, zoo geloof ik, 
dat men door dezelve kan geleid worden. Wij vinden 
dit bevestigd in het Woord, Het wordt daar genoemd: 
„breidelen met toom en gebit.'' (Ps. 32 : 9.) Het voor
recht en de belofte voor hen, die geloof hebben, is: „Ik 
zal u onderwijzen, en u leeren van den weg, dien gij 
gaan zult; Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn;" 
(Ps. "32 : 8.) of gelijk men ook kan vertalen: „ Ik zal u 
met mijn oog leiden." Men moet zeer dicht bij den Heer 
zijn, om den wenk zijner oogen te verstaan. God heeft 
beloofd dit te zullen doen, en Hij is getrouw. Als wij 
slechts in zijne gemeenschap wandelen, dan behoeven 
wij niet veel meer dan het wenken zijner oogen om te 
weten, wat zijn wil is. Is dit niet het geval, dan be
hoeven wij toom en gebit. En hoewel dit zeer zeker 
beter is dan te stooten en te vallen, of zich te ergeren 
aan Hem. die ons leidt, zoo is het nogtans het bewijs 
van een treurigen toestand. Wij zijn dan gelijk aan een 
paard of een muilezel, die geen verstand hebben noch 
van den wil, noch van de wehschen en gedachten huns 
meesters, en die daarom door toom en gebit moeten ge
leid worden. Van Gods kant is het altijd ontferming, 
als Hij dit doet; maar van onzen kant is het treurig, 
indien zulks noodig is. Wij moeten echter wel onder
scheiden tusschen het kennen van den wil van God in 
de omstandigheden en het geleid worden door de om
standigheden. Wie zich door de omstandigheden laat 
leiden, handelt ten opzichte van Gods wil blindelings. 
Zijne daden hebben geen zedehjken grondslag; hij wordt 
door een uitwendige macht voortgedreven. Wel kan het 
dikwijls gebeuren, dat ik vooruit over de een of andere 
zaak geen oordeel kan uitspreken, omdat ik niet weet, 
welke omstandigheden tusschen beide kunnen komen; 
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zoodra echter de omstandigheden er zijn, onderscheid ik 
met volkomene zekerheid, wat de wil van God en wat 
de meening des Geestes is. Dit vereischt een hooge mate 
van geestelijkheid. Men wordt dan niet door de omstan
digheden, maar door God in de omstandigheden geleid, 
aangezien ik dicht genoeg bij God ben, om, zoodra de 
omstandigheden aanwezig zijn, te beoordeelen wat ik 
doen moet. 

Een geloovige moest nooit handelen zonder den wil 
van God te kennen. De eenige regel, dien men geven kan, 
is nooit te handelen , als men den wil van God niet kent. 
Handelt men in zulk een geval toch, dan is men aan 
de omstandigheden prijs gegeven; hoewel God ook dan, 
in zijne genade, alles ten beste kan doen uitloopen. 
Waarom zou men evenwel handelen, als men den wil 
van God niet kent? Is de noodzakelijkheid daartoe dan 
zoo dringend? — Zijn wij echter in een zaak ten volle 
zeker van den wil van God, dan moeten de hinderpalen, 
die er komen, ons niet in de war brengen of ophouden, 
maar eenvoudig als een beproeving des geloofs door ons 
worden aangemerkt. Wandelen wij niet dicht genoeg bij 
den Heer, dan hebben wij misschien geloof genoeg om 
den rechten weg te onderscheiden, maar geen geloof ge
noeg om dien in het gevoel onzer eigen zwakheid te gaan. 

Indien wij onzen eigen wil doen, of slordig zijn in onzen 
wandel, dan kan God ons in zijne barmhartigheid door 
de een of andere moeielijkheid laten waarschuwen; en 
als wij acht daarop geven, dan zullen wij niet verder 
gaan, terwijl „de dwaas zijnen weg vervolgt en gestraft 
wordt." God kan ook toelaten, dat de duivel ons een 
hinderpaal in den weg legt, opdat wij in afhankelijkheid 
van den Heer zouden gehouden worden; doch God kan 
den duivel alleen toelaten op het vleësch te werken. Zijn 
wij niet waakzaam, en dwalen wij van God af, dan zal 
de duivel ons kwaad doen: maar anders is het slechts 
een beproeving van ons geloof, om ons voor het een of 
ander gevaar te waarschuwen, voor iets, wat ons in onze 
eigen oogen kan verheffen. God laat derhalve den duivel 
toe, den geest te benevelen en het vleesch lijden te be
rokkenen , opdat de inwendige mensch voor het kwaad 
bewaard blijve. Is dat de reden niet, dan zijn het onze 
,,maars" en „indiens," die ons tegenhouden, of het zijn 
de gevolgen van onze nalatigheid, die den duivel de ge
legenheid hebben gegeven, om ons door twijfel en vrees 
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te verontrusten. „Die uit God geboren is , bewaart zich 
zelven, en de booze vat hem niet." 

Menige voor ons onoplosbare vraag zou evenwel niet 
aanwezig zijn, wanneer wij ons niet in zulk een positie 
bevonden, wanneer wij van te voren in een goeden ziels
toestand geweest waren, en wij door gemeenschapsoefening 
met God bewaard gebleven waren. In zulk een geval 
nu is het voor alles noodig, dat wij ons over die geheele 
zaak verootmoedigen. Tevens moeten wij onderzoeken, 
of wij in de Schrift geen beginsel kunnen vinden, 't welk 
ons gedrag kan besturen. Hiertoe behoeven wij niets 
anders dan een waarachtig geestelijke gezindheid. 

De eenvoudige regel, slechts datgeen te doen, wat 
Jezus in dezelfde omstandigheden zou gedaan hebben, 
is , waar men dien kan toepassen, voortreffelijk; maar 
zijn wij nimmer in omstandigheden, waarin de Heer zich 
niet zou bevonden hebben ? 

Ook is het van groot gewicht te onderzoeken, waaruit 
de wensch om dit of dat te doen ontstaat. Ik heb opge
merkt, dat dit bij het grootste gedeelte der moeielijk-
heden, welke een Christen kunnen ontmoeten* beslist. 
Twee derden van de overigen zijn de gevolgen van onze 
overhaasting of van onze vroegere zonden. Komt een zaak 
van God, en niet van het vleesch, dan moeten wij ons 
ten opzichte van hare uitvoering eenvoudig tot God 
wenden, die ons zeer zeker niet zonder besturing zal 
laten. Daarom is het van groot gewicht de beweegredenen 
te kennen, die ons in deze of gene zaak leiden. En deze 
zouden veel meer aan het licht komen, indien wij ons 
leven meer in vurige liefde doorbrachten, of indien onze 
liefde meer werkzaam was, en in de tegenwoordigheid 
van God werd uitgeoefend, Wij zouden dan dikwerf 
zien, hoe vol zelfzucht en eigenliefde wij zijn. 

Vergeten wij niet het woord van den psalmist: „Hij 
zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal de 
zachtmoedigen zijnen weg leeren.'_(Ps. 25 : 9.) 
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Het oordeel over de Christenheid, 
OF 

waarom komen de oordeelen? 

Een vraag, waarlijk, van veel gewicht, belangrijk ge
noeg om het geweten van ieder, die ze doet, tot ern
stig nadenken te steramen ; de Heer bekwame ons om het 
antwoord, dat Hij in zijn woord zoo duidelijk op die 
vraag gegeven heeft, juist te verstaan. 

De oordeelen komen niet, omdat God gaarne oor
deelt. „God zij waarachtig, maar alle mensch leugen
achtig." (Rom. 3 : 4 ) — „Zoo waarachtig als Ik leef, 
spreekt de Heere Heere, zoo Ik lust heb in den dood 
des godcleloozen, maar daarin heb ik lust, dat de 
goddelooze zich bekeere van zijnen weg en leve. Bekeert 
u , bekeert u van uwe booze wegen, want waarom 
zoudt gij sterven, o huis Israël?" (Ezech. 33 : 11.) 
Waar God op die wijze met Israël rechtte, daar kunnen 
wij verzekerd zijn, dat Hij evenmin nu uit lust tot plagen 
geneigd is, het oordeel over de Christenheid te voltrekken. 
Wat den tegenwoordigen tijd betreft, waarin Hij draalt 
met den reeds zoo lang dreigenden slag, dat dralen 
vinden wij opgehelderd in de woorden van Petrus: „De 
Heer vertraagt de belofte niet, (gelijk eenigen dat 
traagheid achten) maar is lankmoedig over ons, niet 
willende dat eer.igen verloren gaan, maar dat zij allen 
tot bekeering komen." ( 2 Petr. 3 : 9 . ) — Neen ! voorze
ker , God oordeelt niet gaarne, maar Hij wordt daaitoe 
gedwongen, aangezien de menschen „den rijkdom zijner 
goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid 
ö o o 

verachten, en naar hunne hardigheid en onbekeerlijkheid 
zichzelven toorn vergaderen als een schat, in den dag 
des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel 
Gods." (Rom. 2 : 4 , 5 . ) 

Onvermijdelijk zal het oordeel komen, en wel in drie 
verschillende richtingen. Er zal een oordeel wezen over 

xvi . ~ ~ ~ ' '" 11 
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Israël, een oordeel over de heidenen en een oordeel over 
de Christenheid./Voor ons is dit laatste van het meeste 
belang. 'De Heer schenke ons een oprechte begeerte om 
de geheele waarheid te kennen, en ons onder zijne krach
tige hand te verootmoedigen. Op de meest ernstige wijze 
stelt de apostel Paulus ons dit oordeel voor oogen, als 
hij zegt: (Rom. 11 : 22.) „Zie dan de goedertierenheid en 
de strengheid van God: de strengheid wel over degenen, 
die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u , in
dien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook 
gij afgehouwen worden." Laat ons deze woorden met 
allen ernst overdenken. 

„Maar de goedertierenheid over u , indien gij in de 
goedertierenheid blijft; an d er sz in s z u l t ook gij af
g e h o u w e n w o r d e n . " Tot wie richt de Heer deze 
woorden? Het moet of één enkele belijder van het Chris
tendom zijn , öf een vereeniging van menschen, die door 
den Apostel als een enkel persoon worden beschouwd 
en aangesproken. Wegens het verband, waarin die woor
den voorkomen, moet het laatste het geval zijn. Het 
hoofdonderwerp van dit hoofdstuk is de gedeeltelijke en 
tijdelijke ter-zijde-stelling van Israël,- terwijl de Chris
tenheid, die voor het grootste gedeelte uit de heidenen 
(volkeren) bestaat, in zijn geheel wordt voorgesteld als 
de plaats en de verantwoordelijkheid van het volk Gods 
op aarde te hebben ingenomen. Toen God achter den 
voorhang van het joodsche heiligdom woonde, en de 
joodsche natie door de wet regeerde, openbaarde Hij zich 
als de God der Joden. God, die zijnen Zoon uit de 
dooden opwekte, en Hem aan zijne rechterhand in den 
hemel plaatste, vanwaar Hij den Heiligen Geest zond ter 
verkondiging van de blijde boodschap aan verloren zon
daars, is ook de God der heidenen. Daarom zegt de 
Apostel elders: „Is God een God der Joden alleen ? en 
is Hij het ook niet der heidenen ? J a , ook der heidenen. 
Nademaal Hij een eenig God is, die de besnijdenis recht
vaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het 
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geloof." (Kom. 3 : 2 9 , 30.) Voor de meerderheid der 
joodsche natie was dat „een steen des aanstoots en een 
rots der ergernis" geweest. Zij verwierpen de genade, en 
dientengevolge werden zij zelven verworpen. De Chris
tenheid , als een belijdend lichaam, heeft hunne plaats 
ingenomen, en wordt nu in zijn geheel aangesproken. 
Maar waarom wordt hier niet van Israël als een geheel 
gesproken ? Waarom zegt de Apostel: „de strengheid wel 
over degenen, die gevallen zijn?" Dewijl Israël niet als 
één geheel gevallen en ter-zijde-gesteld is. Er was een 
overblijfsel onder hen, naar de verkiezing der genade, 
en dit overblijfsel werd met de geloovigen uit de heidenen 
vereenigd, welke beiden van toen af het belijdende 
Christendom uitmaakten. Het beeld van een olijfboom 
gebruikende, zegt de Apostel, dat, eenige van de takken 
zijn afgebroken, en andere van een wilden olijfboom zijn 
ingeënt. Met betrekking tot den wilden olijfboom zegt 
de Apostel: „Gij zult dan zeggen: de takken zijn afge
broken, opdat ik (de Christenheid, de belijdende menigte) 
zou ingeënt worden. Het is wel; zij (de natuurlijke tak
ken , de ongeloovige Joden) zijn door ongeloof afgebroken; 
en gij (Christenheid) staat door het geloof. Zijt niet 
hooggevoelende, maar vrees; want is het, dat God de 
natuurlijke takken (de ongeloovige Joden) niet gespaard 
heeft, zie toe dat Hij ook mogelijk u niet spare. Zie dan 
de goedertierenheid en de strengheid van God: de streng
heid wel over (de ongeloovige Joden), die gevallen zijn, 
maar de goedertierenheid over u (Christenheid), indien 
gij in de goedertierenheid blijft, anderszins zult ook 
gij afgehouwen wrorden." Zien wij hier niet duidelijk 
in alle bijzonderheden de vergelijking tusschen het 
joodsche volk, zooals het wegens zijn ongeloof afgebro
ken en ter-zijde-gesteld is, en het Christendom, dat 
diens plaats innam, maar daarmede dan tevens al de 
verantwoordelijkheid aan die plaats verbonden ? 

Drie vragen eischen dus een ernstig onderzoek. Wat 
zouden de gevolgen voor het Christendom geweest zijn, 

i l* 
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als het in de goedertierenheid gebleven was? Is het in 
de goedertierenheid gebleven? En zooniet, welk oordeel 
is dan over hetzelve uitgesproken? 

Om de gevolgen van het blijven in de goedertierenheid 
te onderzoeken, is het niet noodig aan de bijzondere 
roeping van de gemeente of aan een harer grootste voor
rechten en heerlijkheden te herinneren. Voorzeker, waar 
deze erkend worden, zal het ook aan de belijdenis niet 
ontbreken, dat de gevallen gemeente hare schuld zeer 
vergroot heeft. Maar de bewijzen van den Apostel in dit 
hoofdstuk rusten op minder verheven gronden; en het 
kenmerkende karakter van het Christendom, met het oog 
op hetgeen de gemeente zijn moest, is in het algemeen 
door de belijdende Christenen genoegzaam begrepen, om 
in te zien, welke de gezegende gevolgen van het blijven in 
de goedertierenheid geweest zouden zijn. 

Wat is het Christendom? Het is de vrucht van de 
werkzaamheid der liefde Gods in een wereld van zonda
ren , die in zichzelven verdorven en hopeloos verloren 
waren. De gansene wereld had niets dan liet rechtvaar
dig oordeel Gods te wachten, eer de Pinksterdag met 
zijne nieuwe wonderen van goddelijke zegeningen aange
broken was. „Nu is het oordeel dezer wereld" •—• dat 
waren de woorden van Jezus, toen Hij het kruis vóór 
zich zag. Joden en heidenen waren te zamen onder de 
macht van den Satan, den overste dezer wereld, en 
stonden gezamenlijk op tegen den Erfgenaam aller dingen, 
den Zoon Gods, den Heer der heerlijkheid, om Dien te 
verwerpen, te kruisigen en te dooden. Zou de goddeloos
heid van den mensch een hoogeren trap hebben kunnen 
bereiken? Niet alleen hadden de Joden de wet gebroken, 
en de heidenen de hun van God geschonken macht mis
bruikt, waar zij zich overgaven aan de gruwelen, die het 
eerste hoofdstuk van den brief aan de Romeinen beschrijft, 
maar beiden brachten in vereeniging met elkander den 
Heer ter dood, toen Hij als de Messias der Joden en 
ais het licht der heidenen tot hen kwam. En ten opzichte 
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van beiden werd het dan ook duidelijk, dat „dit het 
oordeel is, dat het licht in de wereld gekomen is, en de 
menschen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; 
want hunne werken waren boos." (Joh. 3 : 19.) Waarom 
werd dit oordeel echter niet dadelijk voltrokken? Wegens 
de diepten van ontferming en genade, die in Gods hart 
verborgen waren en op den Pinksterdag werden onthuld; 
God had zijnen Zoon Jezus opgewekt en verheerlijkt aan 
zijne rechterhand, en alle menschen, die in Jezus geloof
den, zouden vergeving ontvangen van hunne zonden. Het 
bloed van Christus, door de menschen op aarde vergoten, 
had in den hemel voor de menschen gewerkt; en door 
dat bloed openbaarde God zich als de Barmhartige, 
die, terwijl Hij toch rechtvaardig blijft, den schuldigste 
rechtvaardigt, als deze in Jezus gelooft. 

Dat nu is het Christendom. Met het oog op den dood, 
de opstanding en de hemelvaart van Jezus, verkondigt 
het, dat de mensch wegens het dooden van den Zoon 
van God goddeloos en verdoemd is, en der wereld het 
oordeel wacht; doch het openbaart tevens, dat God de 
zonden vergeeft in plaats van ze te wreken, en dat 
Hü ieder, die in Jezus gelooft, rechtvaardigt in plaats van 
he/n te oordeelen. Hier aanschouwen wij alzoo een over
vloedige genade, een vergevende barmhartigheid, een on
eindige, onmetelijke liefde, — en waar allen, die in Jezus 
gelooven, volkomen en eeuwig gerechtvaardigd zijn om niet, 
is tevens door het offer van Jezus alles op gerechtigheid 
en heiligheid gegrond. Allen hebben gezondigd; allen zijn 
verloren; allen derven de heerlijkheid Gods; maar aan 
allen wordt door het Evangelie de vrije gave der gerech
tigheid door het bloed van Jezus aangeboden. Dat is het 
Christendom. 

Hierover juist struikelden de Joden. Zij verwierpen het 
evangelie van een ten hemel gevaren Christus. Dairom 
kwam Gods toorn over hen; daarom werden zoovele van 
de natuurlijke takken afgebroken. Welk een rijkdom van 
goddelijke genade, om dit licht, waarvan de vervverping 



166 

aan de Joden in het algemeen alle verwachting van eeuwig 
leven ontnam, aan het Christendom toe te vertrouwen! 
Het was niet alleen het licht van volkomene heiligheid 
en goddelijke liefde, zooals die zich in den persoon en den 
wandel van Christus bij zijne omwandeling hier op aarde 
onthulden, maar het licht van goddelijke heiligheid en 
liefde, zooals die zich aan het kruis van Christus open
baarden. Het was een heiligheid, die niets minder eischte 
dan wat Hij aan het kruis als offer voor de zonde gele
den heeft; en een liefde, die aan den grootsten haat en 
de gruwelijkste boosheid van den mensch beantwoordde, 
en daarover zegepraalde door het brengen en het aanne
men van zulk een offer, als waarvoor een volkomen ver
zoening', een volmaakte gerechtigheid en het eeuwige leven 
medegedeeld worden aan allen, die eenvoudig in Jezus 
gelooven. 

Is de Christenheid in deze goedertierenheid gebleven ? 
Kan men dat zelfs ten opzichte van de leer toegeven? 
Versta mij niet verkeerd. Ik vraag niet, of het licht nog 
schijnt. Daarvoor heeft God gezorgd. Ik vraag ook niet, 
of er sedert den Pinksterdag steeds menschen geweest 
zijn, die zich in dit licht verheugden, en liever den dood 
in zijne verschrikkelijkste gedaante ondergaan hebben, 
dan het te verloochenen of onder de koornmaat te 
plaatsen. Zulke getuigen zijn er, Gode zij dank! steeds 
geweest. Maar heeft de Christenheid als geheel in Gods 
goedertierenheid volhard ? Helaas neen! De brief aan de 
Galatiërs bewijst ons, dat reeds ten tijde van de apostelen 
de zuurdeesem eener valsche leer onder de Christenen uit 
de heidenen werd gebracht, en er zóó sterk werkte, dat 
spoedig het gansche deeg dreigde te verzuren. Door de 
„prediking des geloofs" hadden zij den Geest ontvangen, 
en waren zij vrijgemaakt. De ingeslopen dwaalleeraars 
daarentegen trachtten de besnijdenis in te voeren, en de 
vervulling van de wet van Mozes als een noodzakelijke 
voorwaarde tot de verlossing te stellen. Het geloof, door 
de liefde werkende, was niet voldoende. Men moest 
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dagen en maanden en tijden en jaren onderhouden. Een 
nieuwe schepping in Christus Jezus was niet toereikende, 
de besnijdenis, een eer voor het vleesch, moest daaraan 
toegevoegd worden. Zien wij hierin niet de kiem van 
hetgeen zich later heeft ontwikkeld, zoodat eeuwen lang 
de gansche Christenheid, en tot op den tegenwoordigen 
tijd toe een groot deel daarvan, die goedertierenheid 
Gods verloochent, waaruit het Christendom zijn oorsprong 
heeft, en waarvan het de uitdrukking moest zijn? Heeft 
niet de gansche Christenheid eeuwen lang, en tot op 
dit oogenblik het grootste deel er van, de belijders van 
die goedertierenheid als ketters vervloekt en vervolgd? 
I s de C h r i s t e n h e i d in de g o e d e r t i e r e n h e i d 
G o d s g e b l e v e n ? Dat degenen, die aan de genade 
vasthouden en deze openlijk belijden, tot ketters verklaard, 
vervolgd en terdoodgebracht worden, zijn zeker geen bewij
zen van het blijven in de goedertierenheid. „Vervloekt 
zijt gij!" heeft het grootste deel der Christenheid eeuw 
in, eeuw uit , hun toegeroepen, die vasthielden aan 
die goedertierenheid Gods, welke groot genoeg is om 
een zondaar te rechtvaardigen, die zich op geen goede 
werken beroemt, noch zich op instellingen verlaat, maar 
eenvoudig in Christus gelooft, en enkel en alleen op 
Diens kostbaar bloed vertrouwt. En die vervloeking 
duurde niet een Kort oogenblik, zoodat zij als de vrucht 
van een voorbijgaanden boozen invloed zou kunnen be
schouwd worden, neen! zij is de leer door het grootste 
gedeelte der Christenheid voortdurend gehandhaafd, in 
vele geloofs-formulieren bevestigd, en met een hardnek
kigheid ten uitvoer gebracht, die haars gelijken niet heeft. 

„Maar," zal men misschien antwoorden, „dat is het 
Pausdom, en niet het Christendom; dit laatste vinden 
wij bij de martelaren en de ware belijders, met wier 
bloed de handen en kleederen van het eerste bezoedeld 
zijn." — Hoe nu ? Is dan het Pausdom niet de godsdienst 
van een groot deel van het Christendom? En als het 
Christendom niet bij het Pausdom, maar bij de offers 
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van diens wreedheid en woede te vinden is, bezitten wij 
dan daarin niet het duidelijkste bewijs, dat het Christen
dom , waarvan de Roomsche kerk zulk een groot deel 
uitmaakt, n i e t in de g o e d e r t i e r e n h e i d G o d s 
g e b l e v e n is? Wat is de belijdenis en de roem van 
het Pausdom? Beschouwt hot zichzelf niet als d e z i c h t 
b a r e , h i s t o r i s c h e v o o r t z e t t i n g v a n h e t g e e n 
m e t h e t w e r k en de d i e n s t van C h r i s t u s en 
zijne a p o s t e l e n e e n a a n v a n g n a m ? Ik stem dat 
toe. Maar waar is de overeenkomst tusschen de christelijke 
kerk in haar begin en het Pausdom? En moet men niet 
het feit toegeven, dat het bloed der martelaren hoofd
zakelijk vergoten is door degenen , die zich aanmatigden 
de opvolgers der apostelen te zijn? Neen, voorwaar! de 
Christenheid is in de goedertierenheid Gods niet gebleven. 

Het is een heerlijke waarheid, dat God ten allen tijde, 
zelfs in de duisterste tijdperken, getuigen zijner genade 
verwekt heeft; en even waar is het, dat Gods Geest in 
sommige tijden met bijzondere kracht werkzaam was; 
zoo, b. v. ten tijde der Hervorming, waarvan het heer
lijke licht tot op onze dagen geschenen heeft. Maar 
ofschoon Gods Woord weer uit het graf te voorschijn 
gebracht, het heerlijke evangelie van Gods genade aan 
alle volken gepredikt, menige ziel daardoor levend en 
vrijgemaakt, en bovenal een licht onstoken werd, waar
van de glans ons nog heden bestraalt, zoo is er toch 
toen, evenmin als na dien lijd niets gebeurd, waa'door de 
toestand van de Christenheid in haar geheel veranderd 
is geworden. Al zou herstel van de Christenheid het 
oordeel, dat zij te wachten heeft, hebben kunnen afwenden, 
zoo heeft zulk een herstel toch nergens plaats gehad. 

Het Pausdom ontving wel door de Hervorming een 
geweldigen stoot, maar heeft toch hoogstens een derde 
deel van zijne aanhangers verloren, en het spant tegen
woordig alle krachten in om zijne instellingen te hand
haven en zijn vroegere macht tot iederen prijs terug te 
winnen. En al had de Hervorming werkelijk het karakter 
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van de Christenheid veranderd, dan zou dat toch niets • 
gebaat hebben; omdat er geen sprake is van herstel, maar 
van „blijven in de goedertierenheid." Er staat: „indien 
gij in de goedertierenheid blijft, anderszins zult gij afge
houwen worden." Niets alzoo kan het oordeel afkeeren. 

Wij hebben alzoo de vraag, of de Christenheid met 
betrekking tot de leer al dan niet in de goedertierenheid 
gebleven is, ontkennend moeten beantwoorden. Gaan wij 
nu verder. In tweeërlei opzicht moest de christelijke kerk 
een levend voorbeeld en een getuige van Gods goeder
tierenheid zijn: eensdeels wijl zij Gods genade jegens 
verloren zondaars aan alle volken moest verkondigen, 
anderdeels wijl zij de vruchten van deze genade had te 
toonen in hen, die beleden daaraan deel te hebben. Is 
zij, wat deze dingen betreft, in Gods goedertierenheid 
gebleven? 

Er bestaat tusschen het Jodendom en het Christendom 
een belangrijk onderscheid, dat namelijk het eerste zich 
tot één volk bepaalde, het andere de roeping had zich 
uit te breiden. De Joden waren een volk, dat voor het 
uitwendige God nabij gebracht was, en dat een priester 
dom noodig had om tot God te naderen. Het Christendom 
gaat er van uit , dat alle menschen zonder onderscheid 
hopeloos verloren , dood in zonden zijn : en het verkondigt 
ieder zondaar, dat, als hij door genade in Christus gelooft, 
de gansche rijkdom van Gods goedertierenheid, uit 
kracht van het werk van Christus, zijn deel is. Hieruit 
blijkt duidelijk, dat, (als alle menschen van nature 
gelijkelijk onder de zonde zijn besloten, en alle geloovigen 
door het bloed van Christus gelijkelijk God nabij zijn 
gebracht, ook ieder joodsch onderscheid tusschen pries
ter en volk bij het Christendom niet meer bestaat, 
tenzij men o n z e n H o o g e p r i e s t e r , den Heer Jezus 
zelven, bedoelt. Door Hem naderen wij tot God; en 
daar dit het recht en het voorrecht van alle geloovio-en 
is, zoo zijn ook alle geloovigen zonder onderscheid pries
ters; want allen zijn „een uitverkoren geslacht, een 
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koninklijk priesterdom, een heilig volk," en allen zijn 
geroepen om de deugden Desgenen te verkondigen, die 
ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar 
licht. Een bevoorrechte stand van priesters, die in meer 
rechtstreeksche gemeenschap met God verkeerden dan 
hunne broeders, werd bij de Joden gevonden, maar is 
aan het Christendom geheel en al vreemd. Christus alleen 
heeft zulk een onderscheidende waardigheid. 

Het Christendom heeft daarentegen iets, dat het Joden
dom niet kende; een dienst der liefde namelijk, als 
vrucht van den arbeid van Gods liefde jegens zijne kinde
ren. Ik bedoel hier niet de dienst in de vergadering van 
Gods kinderen, waar de Heilige Geest door verschillende 
gaven werkt; maar die dienst der liefde, welke de geheele 
wereld tot haren werkkring rekent, en die ons het woord 
van den Apostel doet verstaan: „Zoo zijn wij dan gezanten 
van Christus wege, alsof God door ons bade: wij bidden 
van Christus wege, laat u met God verzoenen." (2 Kor. 
5 : 20.) Om deze dienst te vervallen waren de apostelen 
en andere geloovigen door den Heiligen Geest toegerust 
geworden, zooals Christus tot hen gesproken had: „Gij 
zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over 
u komen zal; en gij zult mijne getuigen zijn, zoo te 
Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan 
het uiterste der aarde." En gelijk het op een andere 
plaats heet: „Gaat heen in de geheele wereld, predikt 
het evangelie aan alle kreaturen." Aldus luidde het bevel 
van den opgestanen Verlosser, een bevel waaraan een 
korte tijd gehoor werd gegeven. Zoo ging, b. v., Paulus, 
terwijl hij zich beiden aan Grieken en barbaren, aan 
wijzen en onwijzen, een schuldenaar gevoelde, gedrongen 
door de liefde van Christus, steeds met denzelfden moed 
in zijnen zendingsarbeid voort, om overal, waar zijn 
Meester hem de deuren opende, het evangelie te ver
kondigen. Hoevele landen doorreisde hij ! Hoevele zeeën 
trok hij over! Aan welke gevaren bood hij het hoofd! 
Hoevele mishandelingen heeft hij ondergaan! En wat 
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voor een werk bracht God door hem tot stand! Was dit 
niet de ware geest des Christendoms? Wie zou het durven 
ontkennen ? 

En nu vragen wij met allen ernst: Is de Christenheid 
in de goedertierenheid Gods gebleven ? Waar vindt men 
nu zulke trouwe arbeiders, als Paulus en Timotheüs ? 
Ach! toen men begonnen heeft allerlei kerkelijke veror
deningen in de plaats van Christus te stellen, toen men 
menschelijke verdiensten in de plaats van de genade, 
doode werken in de plaats van een levend geloof heeft 
gezet, toen eindelijk de leer van de goedertierenheid 
Gods, die juist het ware Christendom kenmerkt, hoe 
langer hoe meer verduisterd werd, toen konden ook de 
gevolgen van zulk een toestand niet uitblijven. De ijver, 
om het evangelie aan alle kreaturen te prediken, ver
koelde weldra; en de dienst der liefde voor de zielen 
verminderende, riep men luide om een bijzonder pries
terschap; en waarlijk zulk een begeerte paste bij den 
toestand van zulke zielen, die de afgodendienst nog 
nauwelijks ten halve hadden opgegeven, en geen kennis 
van de genade bezaten noch van de vrijheid van het 
evangelie. Met verbazende snelheid ging men achter
uit, en de Christenheid (een vermenging van Joden-en 
heidendom met eenige christelijke leerstellingen en cere
moniën) nam de plaats van het ware Christendom in; 
terwijl men, om den schijn te redden, den vorm van dat 
heilige en hemelsche werk trachtte te behouden , waarvan 
de kracht en het leven geheel verloren waren gegaan. 
De weinige zendingsarbeid, die eeuwenlang van de 
Christenheid uitging, werd door zelfzuchtige en eerzuch
tige priesters gewerkt, die schijnbare wonderen en politieke 
kunstgrepen bezigden, om de onbeschaafde horden over 
te halen dat verminkte, en op zulk een wijze tot hen 
gebrachte, Christendom te omhelzen. 

„Maar," zal de lezer antwoorden, „hier spreekt gij 
weder van het Pausdom. Had er dan sedert de Hervor
ming geen verandering plaats?" — Er heeft, den Heer 
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zij dank! een verandering plaats gehad. Van het oogenblik 
af, dat het evangelie der genade Gods weder verkondigd 
werd, ontwaakte ook weder de zendingsgeest. In het begin 
arbeidde de zending der Hervorming bijna uitsluitend in 
die landen, waar het volk onder bet juk van Rome zuchtte; 
en eerst na de groote opwekking in de laatste eeuw nam 
zij een andere richting, en koos zich onder de heidenen 
haar arbeidsveld. Het was een tijd van groote ondernemin
gen. En al kan men, wat de drijfveren betreft en de 
middelen, die bij dien arbeid gebezigd werden, veel 
aanmerken , zoo is er toch niemand, die Christus liefheeft, 
die dien arbeid, waardoor het evangelie tot aan de 
uiterste deelen der wereld gebracht werd, niet ten hoogste 
waardeeren zal. Maar het Protestantisme roemt te veel in 
zijn zendingswerk, en velen verwachten daarvan de alge-
meene verbreiding van het evangelie en de zegening 
van het duizendjarig rijk. Misschien smart het dezen 
of genen, dat wij gesproken hebben van oordeelen, die 
vóór de zegeningen van het duizendjarig rijk moeten 
komen, als zouden wij daardoor het genoegzame van het 
evangelie, en de kracht des Heiligen Geestes om de 
gansche wereld te bekeeren, ontkennen. Is dit uwe meening, 
waarde lezer! veroorloof mij dan u enkele vragen voor te 
leggen, welke gij mogelijk nog niet nagegaan hebt. Gelooft 
gij werkelijk, dat het evangelie de bestemming heeft om 
de geheele wereld te bekeeren, en dat dit de taak der 
Gemeente is , en de Gemeente hiertoe met de kracht des 
Heiligen Geestes is toegerust? Zoo ja , wat zegt gij dan 
van het gedrag der Christenen gedurende de laatste 
achttienhonderd jaren , waarin voor de uitbreiding van het 
evangelie zoo weinig gedaan werd, en waarin men tot het 
bovenstaande doel zoo weinig gevorderd is ? Ongetwijfeld 
zult gij toegeven, dat dit heel treurig, en het gedrag-
van de Gemeente onverantwoordelijk is. Maar gij hoopt 
tevens, dat zij nog weder tot het besef'van haren plicht 
komen, en opstaan zal om de volken der aarde te bekeeren. 
Doch ik vraag u ernstig: heeft God niet met ons te 
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rechten wegens die achttienhonderd jaren van verzuim 
en ontrouw en zonde ? Zonder dat ik nu echter met u 
zeg, dat het de roeping der Gemeente is om de geheele 
wereld te bekeeren, durf ik toch twee dingen vaststel
len : eerstens, dat de Gemeente geroepen is om een 
getrouwe getuige en een dienares van Christus te zijn , 
en niet één enkelen van de menschheid onkundig te laten 
van de boodschap der verlossing/door zijnen Naam; en 
ten tweede, dat ieder, die deze boodschap hoort, verant
woordelijk is, of hij haar aanneemt of verwerpt. En wat 
anders dan onverschilligheid, wereldsgezindheid en traag
heid hebben het verhinderd, dat het evangelie tot ieder 
mensch op den aardbol is doorgedrongen ? De ontdekking 
van goudmijnen lokt jaarlijks bijna 50.000 menschen naar 
ver verwijderde landen en eilanden; en die gouddelvers 
zijn, wat den naam ten minste betreft, Christenen. In
dien nu, mijne broeders! Christus zooveel waarde had 
voor ons hart als het goud voor den natuurlijken mensch, 
waarom zouden dan niet in den loop van één jaar 50.000 
zendelingen uitgaan, om de onnaspeurlijke rijkdommen 
van Christus te verkondigen ? J a , indien maar een honderd
ste deel van de energie, die aan het jagen naar rijkdom 
besteed wordt, voor de uitbreiding van het evangelie 
werd aangewend, zoo zou men reeds in korten tijd geen 
land, geen stad , geen vlek meer kunnen vinden, waar 
zijne stem niet doorgedrongen was. E n , mijne broeders! 
worden wij niet wegens onze ontrouw in dezen deele ter 
verantwoording geroepen? Heeft God in dit opzicht niet 
met de Christenheid te rechten ? Is de Christenheid, als 
wij op deze dingen het oog slaan, in Gods goedertieren
heid gebleven? Het is een onomstootelijke waarheid, dat 
Israël, als het hersteld zal zijn , „bloeien en groeien en 
de wereld met inkomsten vervullen zal." Wanneer de 
Christenheid, de wilde olijfboom, afgehouwen zal zijn , 
omdat het in de goedertierenheid Gods niet gebleven is , 
dan zullen de natuurlijke takken weder in hun eigen 
olijfboom ingeënt worden , en in zoover als menschen tot 
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werktuigen in dit werk gesteld zijn, zullen zij het middel 
zijn, om de gansche wereld onder de heerschappij van 
Christus te brengen. De Christenen hadden het voorrecht, 
en op hen rustte de verantwoordelijkheid om van de 
volkomen genade en goedertierenheid te getuigen, waarin 
God door het offer van Christus het middel vond om 
den goddeloozen mensch, die door genade in Christus 
gelooft, in heiligheid en rechtvaardigheid te rechtvaar
digen. Helaas! hoe weinig heeft men dat voorrecht 
gewaardeerd, om niet te zeggen veracht! Hoe is die 
verantwoordelijkheid vergeten geworden! Hoe weinig is 
de Christenheid in Gods goedertierenheid gebleven! Hoe 
onvermijdelijk is dus het gevolg: „ook gij z u l t a f g e 
h o u w e n w o r d e n . " 

Met minder hebben wij onze opmerkzaamheid op een 
ander punt te vestigen. Het moet toch niet slechts 
aan de uitbreiding van het evangelie kenbaar zijn, dat 
het Christendom bestemd is om een levende openbaring 
van Gods goedertierenheid te wezen, maar ook aan 
hetgeen in de Christenen zelven gezien wordt. Het was 
de zonde van de natuurlijke takken, dat zij zelven in 
de praktijk verloochenden, wat zij aan anderen leerden; 
(zie Rom. 2.) en het kon nooit de bedoeling van God 
zijn, dat de Christenen, nadat zij in de plaats van de 
afgehouwen takken ingeënt waren, Hem slechts in hunne 
leer hadden te verkondigen, terwijl zij Hem in hunnen 
handeJ en wandel verloochenden. Wij zien dan ook, hoe 
de Heer en zijne apostelen aan de openbaring van de 
genade Gods door een heiligen wandel het grootste ge
wicht hechtten. „Gij zijt het licht der wereld." „Een 
stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen 
zijn. Laat uw licht alzoo schijnen voor de menseben, 
dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, 
die in de hemelen is, verheerlijken." „Hierin is mijn 
Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt," „Alleen
lijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus!" 
„Opdat gij moogt ouberispelijk en oprecht zijn, kinderen 
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Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom 
en verdraaid geslacht, onder welken gij schijnt als lich
ten in de wereld; voorhoudende het woord des levens." — 
Ik zou nog vele dergelijke Schriftuurplaatsen kunnen 
aanhalen, en tevens den lezer de vraag op het hart 
kunnen leggen, of wij (d. i. de belijdende kerk in het 
algemeen) God in dit opzicht verheerlijkt en als lich
ten in de wereld geschenen hebben. Ik wil die vraag 
echter nog eenvoudiger stellen, om daardoor gemakke
lijker tot een bepaald antwoord te komen. Het behaagde 
onzen Heer om ons zoo duidelijk mogelijk te verstaan 
te geven, op welke wijze wij de wereld zouden hebben 
kunnen doen gelooven, dat de Vader Hem gezonden 
heeft. Hij had te voren aan zijne discipelen gezegd: 
„Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijne discipelen 
zijt, zoo gij liefde hebt onder elkander."' Maar in de 
Schriftuurplaats, waarop ik mij hier bijzonder beroep, 
is het de Vader zelf, tot Wien de Heer spreekt. Ook 
is het niet alleen voor de apostelen of voor de toen 
levende discipelen, dat Hij bidt, want Hij zegt: „Ik bid 
niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door 
hun woord in mij gelooven zullen. Opdat zij allen één 
zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in u , dat 
ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloove, dat Gij 
mij gezonden hebt." (Joh. 17 : 20, 21.) Voorzeker, moest 
de eenheid onder de discipelen des Heeren, waarvoor 
Hij bidt, een zichtbare eenheid zijn. Hoe zou zij anders 
invloed op de wereld kunnen uitoefenen, en deze doen 
gelooven, dat de Vader Hem gezonden heeft? 

Welnu, zulk een eenheid bestond er in den eersten tijd 
van het Christendom. „En allen, die geloofden, waren 
bijeen." — „En de menigte van degenen, die geloofden y 
was één hart en ééne ziel." (Hand 2 , 44; 4 , 32.) In die 
dagen aanschouwde men, al was het dan slechts voor 
een korten tijd, zoowei in den wandel als in de leer, 
de openbaring van die goedertierenheid Gods, die het 
Christendom geroepen was te verkondigen. Is het Chris-
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tendom in d i t o p z i c h t in de goedertierenheid Gods ge
bleven ? Ik spreek nu niet van de zoogenaamde Eoomsche 
kerk. Zij maakt op zichtbare eenheid aanspraak. Wat het 
karakter en de waarde van die eenheid is, zullen wij 
straks beantwoorden. Wie vindt echter in de groote her
leving van het licht des evangelies tijdens de Hervorming, 
ook maar eenigen terugkeer tot het oorspronkelijk stand
punt der Gemeente, wat de zichtbare eenheid betreft? Ach, 
mijne broeders! hoe verootmoedigend de belijdenis ook 
wezen moge, wij kunnen het onmogelijk ontkennen, dat, 
waar het licht het helderste geschenen heeft, de-eene 
scheuring na de andere ontstaan is. Ik zeg niet, dat de 
scheuringen de vrucht waren van het licht, dat tijdens 
de Hervorming begon te schijnen. Dat zij verre, maar 
dat die scheuringen het licht op den voet volgden, wie 
zou dit durven ontkennen ? Laat ons bij de vraag, of wij 
in de goedertierenheid Gods gebleven zijn, onze blikken 
eens een oogenblik van de Roomsche kerk afwenden, en 
laat ons dat deel van de Christenheid beschouwen, waar
heen het licht der Hervorming zijne stralen geworpen 
heeft. — Zou men kunnen zeggen, dat de geloovigen binnen 
deze grenzen zóó z i c h t b a a r één zijn, dat de wereld tot 
de erkenning van het zenden van den Zoon door den 
Vader gedwongen is ? O , is het niet integendeel onloo
chenbaar, dat onze openlijke en tallooze scheuringen van 
het begin af, de smadingen der Roomsche kerk en de 
tegenwerpingen van de godloochenaars onzer dagen hebben 
opgewekt, daar men van ons verlangde, dat wij met 
elkander in samenstemming zouden zijn, eer wij een bui
gen van het hart en een erkennen van de openbaringen 
van Gods Woord kunnen eischen. Wel is waar kunnen 
noch de smadingen van de Roomsche kerk, noch de 
verontschuldigingen van het ongeloof aan wien ook, zijne 
verantwoordelijkheid ontnemen om naar de stem van God 
te luisteren; maar zijn wij daarom minder schuldig? Wij 
hadden door onze eenheid een licht moeten zijn om de 
menschen tot Christus te leiden; maar in plaats daarvan, 
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zijn wij door onze verdeeldheden een steen des aanstoots 
op hunnen weg. Het is wel waar, dat hij alleen struikelt, 
die een voorwendsel zoekt om Christus te verwerpen; 
maar zijn wij dan minder strafbaar, als wij dengenen, 
die een voorwendsel zoeken, er een verschaffen? Ik spreek 
niet over de oorzaken van onze scheuringen, ook niet 
over een geneesmiddel daartegen; ik spreek over een 
onloochenbaar feit, waarop ik de ernstige aandacht mijner 
broeders onder gebed zoek te vestigen. Het geeft niets 
om de schuld van zichzelven af en op anderen te schuiven. 
Allen "zijn wij daarvoor verantwoordelijk; het is onze 
gemeenschappelijke zonde, onze gemeenschappelijke schan
de. Die is echter tevens onverbrekelijk verbonden met 
de ernstige, onherroepelijke uitspraak: „de goedertieren
heid over u , indien gij in de goedertierenheid blijft; 
anderszins (en dit is juist op ons van toepassing) zult ook 
gij afgehouwen worden." 

De Roomsche kerk maakt inderdaad op eenheid aan
spraak en beroemt zich daarop, als een der voornaamste 
redenen, waarom zij op erkenning en waardeering recht 
hebben zou. Wat is die eenheid echter, waarin zij hare 
eer zoekt ? Is het de eenheid des Geestes, die heilige 
eenheid, om welke de Verlosser gebeden heeft? Diegenen, 
voor wie de Heer om een werkelijke en openlijke eenheid 
bidt, zijn te voren door Hem aangeduid. Hooren wij zijn 
woord: „Ik heb uwen naam geopenbaard den menschen, 
die Gij mij uit de wereld gegeven hebt." Zij waren Hem 
alzoo uit de wereld gegeven. En verder: „Ik heb hun uw 
woord gegeven; en. de wereld heeft ze gehaat, omdat zij 
van de wereld niet zijn, gelijk Ik van de wereld niet 
ben." „Rechtvaardige Vader! de wereld heeft U niet 

gekend en deze hebben bekend, dat Gij mij gezonden 
hebt." Ziet, zij om wier eenheid Jezus den Vader bidt, 
zijn, te midden van een wereld, die noch den Vader, 
noch den Zoon kent, van deze wereld afgezonderd door 
de levende erkentenis van beiden. Zij zijn zoo weinig 
van de wereld als Jezus het was, en daarenboven door 
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de wereld gehaat, gelijk de Meester gehaat werd. Aan 
hen, die van den Heer verlangden, dat Hij zich aan de 
wereld openbaren zou, had Hij geantwoord: „Mijn tijd 
is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld 
kan ulieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van 
dezelve getuig, dat hare werken boos zijn." (Joh. 7 : 6, 7.) 
In dit karakter aanschouwt Hij de zijnen, om wier een
heid Hij bidt. Hoe heerlijk beantwoordde de Gemeente 
in den eersten tijd aan deze bede! Over hare eenheid 
spraken wij reeds. En hare afzondering van de wereld, 
en de uitwerking van de tegenwoordigheid des Heeren 
in hun midden lezen wij in Hand. 5 : 12—14: „door de 
handen der apostelen geschiedden vele teekenen en wonde
ren onder het volk; en zij waren allen eendrachtelijk in het 
voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand 
zich bij hen voegen; maar het volk hield hen in groote 
achting. En er werden meer en meer toegedaan, die den 
Heer geloofden, menigten beiden van mannen en van 
vrouwen." Daar was eeu aantrekkingskracht, die niemand 
kon wederstaan, het volk hield hen in groote achting. 
Tevens openbaarde zich de tegenwoordigheid Gods onder 
de geloovigen zóó kennelijk, dat van de anderen niemand 
zich bij hen durfde voegen. Alleen geloovigen, die den 
Heer toegedaan werden, sloten zich aan de Gemeente 
aan, en allen maakten een éénheid uit. Kan de Roomsche 
kerk zich op zulk een eenheid beroemen? Is het niet 
veelmeer een eenheid, die daardoor gewerkt en vastge
houden is , dat, daar gansche volken in den naam van 
Christus gedoopt worden om ze bij de kerk in te lijven, 
de wereld zelve als de Gemeente beschouwd wordt. In 
plaats van de eenheid der geloovigen met den Vader en 
den Zoon, is het de eenheid der wereld onder een 
christelijke gedaante, de eenheid van hen, die, in plaats 
van evenals Christus gehaat te worden, zelven de wereld 
uitmaken, en juist hen, die den naam van Christus in 
waarheid belijden, haten en vervolgen. 

Maar doen wij ons de ernstige vraag: Is de Roomsche 
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kerk de eenige vorm van het Christendom, die de begin
selen van de vereeniging met de wereld te aanschouwen 
geeft? De Christus, met wien de eerste Christenen één 
waren, was een van menschen verworpen Christus. „Zoo 
wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een 
vijand van God gesteld." (Jak. 4 : 4.) Ligt de zonde niet 
overal voor de deur ? Wie onzer kan zeggen, dat hij rein 
is van deze zaak? Is het niet de vereeniging met de 
wereld, in plaats van de afscheiding van de wereld, die 
de groote menigte van de Christenheid kenmerkt? En 
wat zal het eind van deze dingen zijn? Onze tekst 
antwoordt daarop: „de goedertierenheid over u , indien 
gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij 
afgehouwen worden." 

En nu, waarde lezer! ik richt aan u de vraag: Kan 
er nog eenige twijfel blijven bestaan ten opzichte van een 
van de drie punten, die wij behandeld hebben? Ware 
de gemeente gebleven hetgeen zij vroeger was, de schoone 
getuige van Gods vrije liefde jegens verloren zondaars — 
had zij in den ijver der liefde en in de kracht des Heiligen 
Geestes hare zending volbracht om ieder schepsel de 
liefde Gods te verkondigen — ware zij voortgegaan met door 
hare geopenbaarde eenheid de levende uitdrukking dezer 
liefde, te wezen en had zij hare heilige afzondering van 
de wereld bewaard, zooals Christus het bij zijne dienst 
en getuigenis op aarde gedaan heeft — dan zou zij in 
Gods goedertierenheid gebleven zijn. Wij hebben echter 
gezien, hoe vele eeuwen lang de groote menigte van hen, 
die den naam van Christus dragen, zelfs wat de leer 
betreft, de goedertierenheid, dat kenmerk van het Chris
tendom, loochenden, en nog altijd loochenen; en dat wij, 
in plaats van alle menschen met deze goedertierenheid 
bekend te maken, zoozeer in het najagen van andere 
dingen bezig zijn, dat de mammon veel meer zendelingen 
in één jaar kan aanwijzen om het goud te zoeken, dan 
de christelijke ijver in verscheidene eeuwen om zielen te 
winnen; eu eindelijk, dat wij, in plaats van door onze 
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eenheid de zielen tot Christus te leiden, haar veel meer 
door onze scheuringen afschrikken, en haar aanleiding 
geven tot struikelen en tegenstand. Daarom zijn de ge
volgen niet af te keeren. Het af houwen zal moeten geschie
den. „Ook gij zult afgehouwen worden." Welk een 
vooruitzicht! Welk een onderscheid met de droomen van 
toenemend licht, vooruitgang en zegen, waarmede zoovele 
Christenen zich vleien! Hoe schrikkelijk zal de ontdek
king wezen, als de treurige werkelijkheid eenmaal de 
plaats der droomen vervangt! „Daarom, ja daarom dat 
zij mijn volk verleiden, zeggende: vrede! daar geen 
vrede is; en dat de een een leemen wand bouwt, en, 
ziet, de anderen denzelven pleisteren met loozen kalk. 
Zeg tot degenen, die met loozen kalk pleisteren, dat hij 
omvallen zal; er zal een overstelpende piasregen zijn . . . 
Zoo zal Ik den wand afbreken, dien gijlieden met loozen 
kalk gepleisterd h e b t . . . . en hij zal vallen, en gij zult 
in het midden van hem omkomen; en gij zult weten, dat 
Ik de Heere ben." (Ezech. 13 : 10 , 1 1 , 14.) Wel is waar 
werden deze woorden over Israëls profeten uitgespoken, 
die over Jeruzalem profeteerden, en toen er geen vrede 
binnen zijne muren was, gezichten van vrede voor het
zelve aanschouwden. Maar geldt die waarschuwing ook 
ons niet? Als God zegt, dat de Christenheid zal afge
houwen worden; de mensch daarentegen, dat het meer 
en meer bloeien zal, totdat de geheele wereld bekeerd 
en het duizendjarige rijk aangebroken zal zijn, is dan 
deze valsche hoop, die men zich voorspiegelt voor God 
minder verwerpelijk dan de handeling der valsche prole
ten ? Zal een met loozen kalk gepleisterde wand heden 
ten dage duurzamer wezen dan vroeger? Zegt de Heer 
Jezus niet van den dag des komenden oordeels, „dat hij 
als een strik komen zal over al degenen, die op den 
ganschen aardbodem gezeten zijn?" En zegt Paulus ons 
niet: „wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder 
gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, 
gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen 
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het geenszins ontvlieden!" Werd Babyion niet juist op 
hetzelfde oogenblik terneder gestooten, als de trots zijner 
ingebeelde zekerheid de grootste hoogte bereikt had? 
„Zij zegt in haar hart; ik zit als een koningin, en ben 
geene weduwe en zal geenen rouw zien. Daarom zullen 
hare plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw 
en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want 
sterk is de Heere God, die haar oordeelt." En is het 
aan Sardes geschreven woord (Openb 3.) niet even 
ernstig: „indien gij dan niet waakt, zoo zal ik over u 
komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure 
ik over u komen zal?" „Die ooren heeft, die hoore!" 

Met dit oordeel over het Christendom mogen wij 
echter de verwachtingen van de ware gemeente van 
Christus niet verwarren. Eer de zondvloed over de schul
dige bewoners der oude wereld gekomen is, werd Henoch 
in den hemel opgenomen, terwijl Noach te midden van 
de wateren behouden bleef, opdat hij de aarde weder zou 
bevolken en herstellen. Eer Sodom door vuur verwoest werd, 
verkeerde Abraham met zijne voorbede in gemeenschap 
met God, terwijl Lot uit het verderf gered werd. Nadat 
de meeste natuurlijke takken door hun ongeloof afgebro
ken zijn , is er een overblijfsel geworden naar de verkiezing 
der genade, hetwelk met de geloovigen uit de heidenen 
te zamen tot één lichaam vereenigd werd — tot dat uit
verkoren lichaam, op welks volkomenheid God wacht, 
eer Hij opnieuw het oordeel over deze wereld aanvangt. 
En het zwaarste van alle oordeelen zal voorzeker de 
Christenheid treffen, omdat dit niet gebleven is in de 
goedertierenheid Gods. „Die dienstknecht, welke ge
weten heeft den wil zijns Tieeren, en zich niet bereid 
noch naar zijnen wil gedaan heeft, die zal met vele 
slagen geslagen worden." Eer echter het oordeel over de 
Christenheid begint, zal de ware gemeente, evenals 
Henoch, in den hemel opgenomen zijn. De natuurlijke 
takken — een overblijfsel uit de Joden,;— zullen als Noach 
en Lot, in al de komende oordeelen bewaard en in hun-
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neu eigen olijfboom weder ingeënt worden. Deze zullen 
met vele overgebleven heidenen de bevolking van het 
duizendjarige rijk uitmaken, waarover Christus en zijne 
verheerlijkte heiligen zullen heersenen. 

Op den Pinksterdag en nog een korten tijd daarna 
was de ware gemeente en de Christenheid eenerlei. Maar 
de vijand heeft onkruid onder de tarwe gezaaid; zware 
wolven zijn ingekomen en hebben de kudde niet gespaard. 
De verborgenheid der ongerechtigheid, die reeds ten tijde 
van de apostelen gewrocht werd, heeft voortgewerkt, 
en het gevolg daarvan is, dat de C h r i s t e n h e i d niet in 
de goedertierenheid Gods gebleven is. Niettegenstaande 
dat alles heeft toch de ware gemeente niet opgehouden te 
bestaan. Al degenen, die door de genade levend gemaakt 
en in Christus Jezus geloovig geworden zijn, vormen 
het lichaam van Christus, waarin de Heilige Geest 
woont. Daarom, als de Christenheid afgehouwen wordt, 
kau dit nimmer of nooit het leven schaden ook maar 
van één van de leden van dit uitverkoren lichaam, de 
bruid van Christus. „Mijne schapen hooren mijne stem, 
en ik ken dezelve, en zij volgen mij, en ik geef hun 
het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in 
der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijne hand 
rukken." „Want ik leef en gij zult leven." Maar hoe 
zullen wij die kostbare zekerheid van het eeuwige leven 
gebruiken ? Toch waarlijk niet om ons daarmede over 
de zonden, waarvan wij spreken , te verontschuldigen of 
toegevend voor die zonden te zijn , welke door de zwaar
ste oordeelen Gods getroffen zullen worden. Neen , laten wij 
ons verheugen over de vaste zekerheid, dat wij met Jezus, 
ons Hoofd en onzen Bruidegom , eenmaal in de heerlijkheid 
zullen wezen, die de Vader Hem gegeven heeft. Laten 
wij Hem daarvoor des te meer danken, waar wij het 
einde der wereld — eener christelijke wereld, zooals zij 
zichzelve noemt — kennen; maar laten wij ook niet 
vergeten, dat „een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, 
zichzelven reinigt, gelijk Hij rein is." Moge de Heer ons 
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al de heiligende kracht van die hemelsche hoop schen
ken, die door zijne wijze genade ons deel geworden is! 

Wij zijn genoegzaam één gemaakt (geïdentificeerd) met 
de Christenheid door een gemeenschappelijke belijdenis 
van de christelijke leer, en, helaas! ook door persoon
lijke gemeenschap met deszelfs vijanden , om het oordeel 
van het afhouwen te gevoelen en ons voor God te veroot
moedigen. Toen Josia hoorde, dat het over Israël en 
Juda te brengen oordeel niet afgekeerd kon worden, 
verootmoedigde hij zich voor den Heer, ofschoon hem 
persoonlijke behoudenis toegezegd was. De oordeelen kon 
God niet terughouden, maar de boetvaardigheid van Josia 
werd door Hem ten volle gewaardeerd. „Omdat uw hart 
week geworden is. en gij u voor het aangezicht Gods ver
nederd hebt . . . . zie, Ik zal n verzamelen tot uwe 
vaderen . . . en uwe oogeu zullen al dat kwaad niet zien, 
dat Ik over deze plaats en over hare inwoners brengen 
zal " (2 Kron. 34 : 27, 28). Wat nu onze hoop betreft, het 
is niet om door den dood, maar door de opname van de 
geloovigen , van de plaats des oordeels weggerukt te wor
den. Een zoodanige hoop kan echter het hart niet on
verschillig maken voor den smaad, die den naam van 
den Heer wordt aangedaan door de zonden van hen, 
die, hetzij met recht of alleen wat den vorm betreft, dien 
naam dragen. Wij maken deel uit van dat Christendom, 
waaraan Christus, gedurende zijne afwezigheid, zijne 
eer heeft toevertrouwd. Zouden wij dan kunnen aarzelen 
om ons hoofd in schaamte te buigen, ons te vernederen 
en Hem te rechtvaardigen, die spoedig als Rechter ver
schijnen zal, om de waardigheid zijns naams op te houden? 
De Christenheid moge de eer des Heeren uit het oog 
verloren hebben, Hij zal ze in het licht stellen ter ver
heerlijking zijns Vaders, tot blijdschap zijner heiligen, 
tot beschaming zijner vijanden en tot verlossing van een 
gebondene, zuchtende schepping. Lof, aanbidding en 
heerlijkheid zij zijnen naam eeuwiglijk! 
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Een treffend voorbeeld. 
Hoe dikwerf kunnen wij een belangrijke les leeren uit 

het een of ander onbeduidend voorval in het dagelijkseh 
leven ! Wij herinneren ons een lieven , aanvalligen knaap, 
die de vaste gewoonte had om bij alles, wat hij noodig 
had, in zijns vaders studeerkamer te komen. Wou hij 
een potlood hebben, of een stuk papier, of een prenten
boek, zoo was het zeker, dat hij onbeschroomd aan de 
deur van vaders kamer klopte. 

De vader gaf zijn zoontje altijd gehoor. Wanneer of 
waarmee de kleine jongen ook kwam, hij kon er altijd 
zeker van zijn, dat hij een gewillig oor en een gewillige 
hand zou vinden. De vader handelde hierin niet alleen uit 
liefde — hoewel hij een waarachtige er; sterke liefde voor 
zijn zoontje had — maar uit beginsel. Hij gevoelde, dat 
zijn kind bij zijn vader moest vinden, wat hij bij niemand 
anders vinden kon; en hij kon de gedachte niet verdragen 
den lieven jongen af te wijzen, of hem naar huurlingen 
of vreemden te sturen, om daar zijne kleine behoeften 
vervuld te zien. 

En die vader had gelijk. Men weet niet, welke treurige 
gevolgen de gewoonte kan hebben om kinderen over te 
laten aan ongeloovige, beginsellooze dienstboden, die er 
plezier in hebben hunne jeugdige harten te bederven en 
hunne verbeelding te prikkelen. Menigeen heeft zijn leven 
lang den invloed ondervonden van tooneelen, welke hij in 
zijne kindschheid bijwoonde door de schuldige zorgeloos
heid der ouders, die, in plaats van hunne kinderen onder 
hun eigen toezicht en hoede te houden, hen overlieten 
aan dienstboden, die hen niet alleen verwaarloosden, 
maar hun ook vele slechte dingen leerden. 

Voorzeker, menig christelijk ouder heeft in dit opzicht 
schromelijk gefaald, en dat dikwerf onder de verontschul
diging van vergaderingen te bezoeken of christelijke werk
zaamheden te verrichten. De kinderen werden geheel 
verwaarloosd; en de vijand heeft hierdoor gelegenheid 
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gevonden otn indrukken in hunne teedere harten te wer
ken , hen slechte beginselen in te prenten of woorden en 
daden te leeren, die hun gansche leven hen bijblijven. 

Dit is zeer ernstig: en vereischt de opmerkzaamheid 
van christelijke ouders. Wij moeten wel bedenken, dat 
wij als ouders plichten tegenover onze kinderen te ver
vullen hebben, die wij niet straffeloos kunnen verwaar-
loozen. Wat wij ook verwaarloczen, hen moeten wij nooit 
verwaarloozen. Ik spreek hier niet alleen over hunne 
natuurlijke behoeften, maar over hunne harten, hunne 
onsterfelijke zielen, hun zedelijk bestaan. Nooit mogen 
wij die uit het oog verliezen. lederen dag moeten wij 
over hen waken met nauwlettende zorg en teedere liefde. 

Doch keeren wij tot onze geschiede ïis terug. 
Gelijk wij gezegd hebben , had onze kleine jongen de 

gewoonte om tot zijn vader te gaan bij alles, wat hij 
noodig had, en de vader zorgde er voor hem niet af te 
wijzen, al had hij het ook druk. Na gebeurde het op 
zekeren dag, tervvijl de vader bezig was met studeeren, 
dat hij het welbekende kloppen aan de deur hoorde. 
„Binnen," riep hij, en de knaap kwam binnen. „Wel , 
mijn kleine man, wat wou je hebben?" — „Niets papa; 
ik wou alleen een beetje bij u zijn." — En hij ging in 
een hoek van de kamer zitten , en bleef daar rustig alleen 
met zijn vader. 

Dit is zeker een onbeduidend voorval, maar het leerde 
dien vader een les, welke hij nooit vergeten heeft. Gaan 
wij ook tot onzen hemelschen Vader, wanneer wij niets 
behoeven ? Gaan wij tot Hem om het genoegen te smaken 
met Hem alleen te zijn? Wij gaan tot Hem met onze 
behoeften; en wij doen wél. Hij-zelf noodigt er ons toe 
uit. Hij vermaant ons tot Hem te komen met al onze 
behoeften, zorgen en smarten; en Hij wijst ons nooit 
— neen! nooit af. Hij bestraft ons nimmer, dat wij te 
•dikwijls komen. Hij zegt nooit: „Ga heen, ik kan u nu 
niet helpen." Hij moge ons somtijds laten wachten; Hij 
moge ons dingen onthouden, die wij zoo gaarne zouden 
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hebben, maar dat doet Hij, omdat Hij weet, dat zij niet 
goed voor ons zijn. Nooit zendt Hij ons evenwel weg uit 
zijne tegenwoordigheid. Hij heeft ons gaarne in zijne 
nabijheid. Hij verblijdt er zich in, wanneer wij Hem 
al onze nooden en zorgen en ervaringen mededeelen; 
en Hij heeft altijd een geopend oor voor ons. 

Heerlijke waarheid! J a , wij kunnen niet genoeg al 
onze zorgen en behoeften aan God bekend maken. Maar 
gaan wij ook tot Hem, om Hem te zeggen, dat wij 
niets behoeven dan in zijne nabijheid te zijn ? Werpen wij 

'ons ook aan zijne voeten in het zalige bewustzijn van in 
zijne tegenwoordigheid te verkeeren, en zijne liefde te 
genieten ? O, dat is zoo heerlijk! Dat is God zoo aan
genaam ! Zijne tegenwoordigheid te zoeken, omdat de ziel 
naar Hem verlangt! Mocht het meer onze lust, de be
hoefte van ons hart zijn! 

Eenige opmerkingen over Fil. 4:1- 10. 
De gemeente te Filippi was in een zeer goeden toestand, 

hetgeen uit dezen brief in zijn geheel duidelijk blijkt. 
Deze gemeente was de blijdschap en de kroon des Apos
tels. Zij wandelde waarlijk naar den wil des Heeren. 
Toch was het noodig, dat sommigen werden vermaand, 
en dat wel met name. „ Ik v e r m a a n E u o d i a en S y n -
t y c h e , d a t zij e e n s g e z i n d zijn in d e n H e e r . " 
Bij deze vermaning vergeet de Apostel evenwel niet, wat 
zij vroeger voor den Heer hadden gedaan, door name
lijk den apostel en Clemens behulpzaam te zijn in het 
werk des Evangelies. Het is derhalve mogelijk, een ge-
ruimen tijd goed te wandelen, zoodat er op ons leven 
niet alleen niets viel aan te merken, maar er iu tegendeel 
veel stof tot roemen was; en toch kan er een tijd komen, 
waarin wij noodig hebben vermaand te worden, als wij 
door onwaakzaamheid den weg des geloofs verlaten, en 
ons overgeven aan de influisteringen van den Satan of van 
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ons booze hart. De Heer zegt ergens: „Wat ik u zeg, 
dat zeg ik allen: waakt." En Paulus zegt: „ S t a a t a l z o o 
v a s t in den H e e r . : ' Om bewaard te blijven, is het 
noodzakelijk, dat wij vast staan in den Heer. Paulus zelf 
stond vast in den Heer; hij vond zijne kracht in Hem; 
daarom kon hij zeggen: „Ik heb g e l e e r d beide over
v l o e d te h e b b e n en g e b r e k te 1 ij d e n , b e i d e 
h o n g e r t e 1 ij d e n en v e r z a d i g d t e zi jn; ik v e r 
m a g a l l e d i n g e n d o o r C h r i s t u s , d ie mij k r a c h t 
g e e f t . " Hij had genoeg aan den Heer. De Heer kon 
zoowel voor zijne kleeding als voor zijn maag, j a , voor 
alle dingen zorgen. Hij vond zijne kracht in den Heer ; 
daarom vermocht hij alles; het was geen eigen kracht. 
Laat ons hierop vooi-al letten; want als wij meenen recht 
vast te staan, dan beginnen wij juist heen en weer te 
wankelen. Als onze oogen in de wereld rondgaan, en onze 
harten met de dingen der wereld vervuld zijn, dan staan 
wij niet meer vast, maar wankelen, omdat wij dan onze 
kracht in den Heer verloren hebben. Verder zegt de 
Apostel: „ V e r b l i j d t u in d e n H e e r te a l l e n t i jd ; 
w e d e r o m z e g i k : v e r b l i j d t u." (vs. 4.) Paulus had 
niet alleen zijne kracht, maar ook zijne blijdschap in den 
Heer. Al wat iemand tot blijdschap strekken kan, had Paulus 
in Christus gevonden. Hij zocht geen vastigheid op de aarde, 
geen eer, geen geluk hier beneden, want al deze dingen 
had hij als schade geacht 'en als drek weggeworpen, om 
de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, zijnen 
Heer. Het leven was voor hem Christus. In Christus 
alleen vond hij alles. Indien wij derhalve hier op aarde 
eer, roem, geluk of iets van dien aard zoeken, dan ra
pen wij den drek op, welken Paulus heeft weggeworpen. 
„Maar hoe is het mogelijk, zich ten allen tijde in den 
Heer te verblijden?" vraagt men wellicht. De Apostel 
geeft ons in zijn eigen leven het antwoord. Hij kon dit 
doen, omdat zijn leven Christus was, of hij zich in de 
gevangenis bevond, of onder de geloovigen, of hij gebrek 
leed of overvloed had, hij vond zijne blijdschap in den 
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Heer. Hoe beschamend voor ons, die nog zooveel op 
aarde zoeken, en daarvan onze blijdschap en ons geluk 
afhankelijk maken. Ach! wij willen dikwerf nog zoo 
gaarne geëerd worden of eenige vastigheid hebben. Onze 
harten zijn nog zoo menigwerf vervuld met de aardsehe 
dingen; en daarom kunnen wij ons niet in den Heer 
verblijden. 

„ W e e s t in g e e n d i n g b e z o r g d , m a a r l a a t 
u w e b e g e e r t e n in a l l e s d o o r b i d d e n en s m e e -
ken met d a n k z e g g i n g b e k e n d w o r d e n bij God." 
Weest in geen ding bezorgd. Is er grooter voorrecht 
denkbaar voor den Christen, gedurende zijn verblijf hier 
op aarde? Met recht zou men kunnen verwachten, dat 
geen enkel geloovige meer gebukt ging onder de zor
gen , van welken aard ook, omdat de Heer hem laat 
zeggen „ w e e s in g e e n d i n g b e z o r g d . " De Heer 
wil, dat wij alles aan Hem overgeven. Maar, helaas! wij 
zorgen veel liever zelven; wij hebben gaarne iets, waarop 
wij vertrouwen kunuen, wij leggen gaarne wat op 
voor morgen, voor overmorgen, voor de andere week, 
voor het volgend jaar, j a , voor vele jaren. En waarom 
dat? Opdat wij iets zouden hebben om op te steunen; 
opdat wij zouden kunnen zeggen: zie, dit alles heb ik, nu 
behoef ik niet bezorgd te zijn, want ik ben voor vele jaren 
geborgen. J a , wanneer ons oog daarop zien kan, dan is 
het hart verblijd en gerust. Niets anders te hebbeu, dan 
God en zijne beloften, is ondragelijk voor onze natuur 
en voor het vleesch, dat zijn steun zoekt buiten God. 
God heeft ons gezegd, dat wij met onze begeerten tot 
Hem zullen komen. Wanneer een zoon tot zijn vader 
gaat, om hem iets te vragen, en zijne begeerte bekend 
te maken, en wanneer zijn vader dan tot hem zegt: „mijn 
zoon, ga maar gerust heen, laat het maar aan mij over, 
ik zal er voor zorgen," zal dan de zoon niet met blijd
schap weggaan en den vader danken voor zijne goedheid? 
Welnu, de Heer roept ook ons toe: „ W e r p t a l u w e 
b e k o m m e r n i s s e n op ia i j , ik z o r g voor u." Hij 
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zegt derhalve tot ons: „Laat alles maar aan mij over, ik 
zal er voor zorgen; vertrouw mij alles gerust toe, ik 
zal het maken." De zoon vertrouwt zijn vader, kunnen 
wij clan den Heer niet vertrouwen, en alles aan Hem 
overlaten, die veel beter is dan een aardsch vader ooit 
zijn kan? Is hij niet ome vader? Indien wij vertrouwen 
hadden in hetgeen de lieer zegt, dan zouden wij tot 
onzen Vader gaan met al onze nooden en zorgen, en wij 
zouden zeggen : „Vader! hier hebt Gij al mijne zorgen, zij 
maken mij ongelukkig, maar Gij hebt gezegd: „werp al 
uwe bekommernissen op mij," en ik dank U voor uwe 
zorg en goedheid, die gij jegens mij betoont." Dit is de 
bedoeling van den Apostel, als hij zegt: „ l a a t a l l e s m e t 
d a n k z e g g i n g b e k e n d w o r d e n bij God." Wij 
moeten God niet danken , als Hij onze begeerten vervuld 
heeft, of ons gegeven heeft, waarom wij Hem vraagden; 
neen! vóórdat wij iets ontvangen hebben, moeten wij 
Hem danken voor zijne goedheid en zorg, omdat wij alles 
aan Hem mogen overgeven. Te midden van al die zorgen 
en moeielijkheden kunnen wij Hem danken, wetende dat 
onze zaken in goede handen zijn; want wij hebben alles 
Hem gebracht, en Hij zal het maken, zooals het goed 
voor ons is. 

Hiermede verbindt de Apostel, in vs. 7, „den vrede Gods 
die al le v e r s t a n d te boven gaa t , en onze ha r t en en 
zinnen b e w a a r t in C h r i s t u s J e z u s . " Indien wij den 
Heer laten zorgen en op Hem vertrouwen, dan zal de 
vrede Gods onze harten vervullen: Dit is een goede ruil; 
wij geven den Heer onze zorgen, en Hij geeft ons zijnen 
vrede in de plaats. Welk een verschil! Een hart vol zor
gen , of een hart vervuld met den vrede Gods, — een 
hart, dat geslingerd wordt als een schip op de baren der 
zee, of een hart, dat dezelfde rust geniet, die God heeft. 
Onze harten en zinnen worden dan bewaard. Wij kun
nen ons dan bezig houden met de heerlijke dingen Gods; 
wij verkeeren in de gemeenschap van Christus; onze ge
dachten en "zinnen worden niet afgeleid, want er is dan 
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niets, dat ons kan afleiden. Dit is natuurlijk onmogelijk, 
als onze harten met zorgen vervuld zijn; want dan dwa
len onze oogen over de geheele aarde rond, en is de 
duivel steeds bezig om ons nog ongelukkiger te maken. 
Hij fluistert ons in 't oor: zie hierheen, zie daarheen; 
en hij houdt dit vol, zoolang hij ziet, dat wij er een 
open oor voor hebben. Indien wij alles den Vader over
geven, en op Hem vertrouwen, dan gaat de Vader met 
ons op onzen weg. Zijn wij daarentegen onrustig, willen 
wij zelven zorgen, dwalen onze harten en gedachten 
overal rond, dan gaat de duivel met ons mede. Heeft 
dus iemand onzer een behoefte, is iemand in nood en 
zorgen, heeft iemand het een of ander op zijn hart, o, 
ga er dan nog heden mede tot uwen Vader, stel het in 
zijne hand. Hij zal er voor zorgen, al is de uitkomst 
niet zooals gij zoudt willen. Zooals wij het willen, is 
het niet goed, maar wij kunnen er van verzekerd zijn, 
dat God zorgt, en alles doet wat goed voor ons is. Bij 
al zijne zorg en liefde, heeft onze Vader altijd op het 
oog alles zoo te leiden, dat „alle dingen medewerken 
ten goede voor degenen, die naar Gods voornemen ge
roepen zijn!" 

„De dood is verslonden tot overwinning." 
Paulus spreekt aan het slot van 1 Kor. 15 over de 

komst van Christus om zijne Gemeente op te nemen in 
den hemel. In een punt des tijcis, ir. een oogenhlik zullen 
de dooden onverderfelijk worden opgewekt, en degenen, 
die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heeren, 
veranderd worden. En met betrekking tot de laatsten 
zegt hij: „Want dit verderfelijke (lichaam) moet onver-
derfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke (lichaam) moet 
onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal 
onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het 
woord geschieden, dat geschreven is: De dood is ver-
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slonden tot overwinning." Hoewel de dood ook daarna 
blijft bestaan, en eerst na het duizendjarig rijk zal te 
niet gedaau worden, (zie vs. 26.) zoo is voor de gemeente 
de dood verslonden tot overwinning, zoodra zij door Jezus 
opgenomen is in heerlijkheid. En deze overwinning be
staat niet zoozeer in de opwekking der ontslapenen, 
als wel in de verandering in een oogenblik, zonder sterven, 
van de levend overgeblevenen. Die geloovigen, welke op 
aarde blijven leven, totdat Jezus komt, zullen niet 
sterven. „Wij zullen wel niet allen ontslapen." Zonder 
in den dood te gaan, zullen zij in een punt des tijds 
veranderd worden; dat wi] zeggen, in plaats dat hunne 
ziel zich scheidt van het lichaam, en dat lichaam in de 
aarde valt en verderft, zal bij hen in een oogenblik het 
sterfelijke en verderfelijke uit het lichaam weggenomen zijn. 

Welk een heerlijke overwinning is dat! De dood is de 
bezolding der zonde. Wij zijn allen aan den dood onder
worpen. Het is den menschen gezet eenmaal te sterven. 
En toch de geloovige in Christus behoeft niet te sterven; 
hij behoeft den dood niet te ondergaan. Er zullen er 
zijn, die, wanneer Jezus komt, niet zullen sterven. En 
dit bewijst, dat zij, j a , dat wij, dat alle geloovigen niet 
meer aan den dood onderworpen zijn. De dood heeft geen 
macht meer over ons. En waarom niet? Omdat Christus 
in onze plaats stierf. Hij onderging den dood als de be
zolding der zonde. De prikkel des doods, dat is, datgeen 
waardoor de dood heerscht, is de zonde, zegt de Apostel. 
Maar Christus heeft die prikkel des doods weggenomen; 
want Hij werd tot zonde voor ons gemaakt; Hij droeg 
onze zonden in zijn lichaam op het hout; en Hij stierf. 
Allen, die in Hem gelooven, zijn daardoor van de zonde 
bevrijd, van den dood verlost. Daarom kan Paulus uit
roepen : „Dood! waar is uw prikkel; hades! waar is uwe 
overwinning." Welk een volkomene verlossing! En deze 
verlossing wordt ten volle aanschouwd bij de komst van 
Jezus, wanneer de levend overgeblevenen niet sterven, 
maar zonder aan den dood onderworpen te worden de 
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heerlijkheid ingaan. Dan zal het gezien worden, dat allen, 
die in Jezus zijn, door Hem aan de macht des doods 
ontrukt zijn. En met het oog daarop, in het geloof 
daaraan, in de vreugde dier toekomst, roepen wij met 
den Apostel nu reeds uit: „Dood! waar is uw prikkel?" 
al is het ook, dat de dood dagelijks om ons woedt, en 
menigeen van ons wegneemt. 

„Maar," zal men misschien zeggen, „nu spreekt ge u 
tegen." — Neen, lezer! volstrekt niet. Hoewel de ge
loovigen nu nog sterven, hoewel het mogelijk is , dat 
ook wij sterven, zoo zijn wij toch niet onder de macht 
van den dood; integendeel, de dood is ons onderworpen. 
Hoor slechts, wat Paulus zegt in 1 Kor. 3 : 22: „Alles 
is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij 
de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, 
hetzij toekomende dingen, zij zijn allen uwe." Hoort ge 
het wel? Alles behoort ons, ook de dood. Gelijk Paulus 
en Apollos en Cefas onze dienaren zijn, zoo is ook de 
dood onze dienaar. Want de dood brengt den geloovige 
van deze arme aarde in het Paradijs bij Jezus Dat de 
geloovigen nu nog sterven, is niet omdat zij aan den dood 
onderworpen zijn— o neen! het tegendeel blijkt duidelijk 
bij de komst van Christus —• maar omdat God, willende 
nog velen behouden i de komst van Jezus nog uitstelt. 
Komt de Heer van daag, welnu, dan zullen wij niet 
sterven, dan zal het aan ons blijken, dat de dood door 
Christus volkomen is overwonnen, dan zal aan ons het 
woord vervuld worden: „De dood is verslonden tot 
overwinning." 


