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DE NAMEN VAN GOD. 

De schoonheid en heerlijkheid van de verschillende namen 
van God, zoowel als de juistheid, waarmede zij telkens in de 
Schrift gebruikt worden, zijn wel de onverdeelde aandacht van 
eiken Bijbellezer waardig. Het is een onafzienbaar veld van 
heilige overdenkingen, een onuitputtelijke mijn van de rijkste 
schatten. De stralen der goddelijke heerlijkheid worden, als 
het ware, door deze namen weerkaatst. Wie God is in zijn 
Wezen en in zijne hoedanigheden of eigenschappen — dat 
wordt in die verschillende namen uitgedrukt. Het is met de 
namen van God niet, zooals het met onze namen is. Onze 
namen hebben gewoonlijk geen beteekenis. Elk van de namen 
van God daarentegen heeft een bepaalde beteekenis,- j a , elk 
van die namen is de uitdrukking van een eigenschap, van 
een deel van het wezen van God. Zóó wordt het ons in de 
Schrift voorgesteld, en zóó hebben de heiligen het ten allen 
tijde begrepen. Zij zagen in de namen van God een open
baring zijner heerlijkheid, en maakten daarvan telkens ge-
loovig gebruik. 

Laat mij u ter verduidelijking mijner bedoeling wijzen op 
één voorbeeld uit de geschiedenis van Abraham. Toen Abra
ham terugkeerde van het slaan der koningen, kwam hem 
Melchizédek, koning van Salem, te gemoet, om hem te 
zegenen. En Melchizédek zeide tot Abraham: ,/Gezegend zij 
Abram Gode, den Allerhoogste, die hemel en aarde bezit! 
En gezegend zij de allerhoogste God, die uwe vijanden in 
uwe hand geleverd heeft." Melchizédek noemt God hier met 
een nieuwen naam. Als de Allerhoogste was God tot op dat 
XXII 1 



2 

oogenblik niet bekend geweest. Het is de eerste keer, dat 
die naam in de Schrift voorkomt; en het was de eerste keer, 
dat Abraham God met dien naam hoorde noemen. En zie, 
nauwelijks heeft Melchizédek hem dien naam bekend gemaakt, 
en heeft hij de beteekenis van dien naam begrepen, of hij 
maakt er geloovig gebruik van. De koning van Sodom, ver
heugd over de overwinning ( die Abraham behaald had, komt 
tot hem, en zegt: ,/Geef mij de zielen; maar neem de have 
voor u." En wat is Abraham's antwoord? wIk heb mijne 
hand opgeheven tot den Heer, den allerhoogsten God, die 
hemel en aarde bezit; zoo ik van een draad aan tot een 
sehoenriem toe, ja, zoo ik van alles, dat het uwe is, iets 
neme ! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt !" — 
Schoon en treffend, niet waar? Voor de eerste maal in zijn 
leven hoort Abraham van den Allerhoogste, die hemel en 
aarde bezit, en onmiddellijk begrijpt hij al de heerlijkheid 
en al den rijkdom, die er in dien naam ligt opgesloten, en 
ontvangt hij daardoor de kracht om de schatten van Sodom 
te weigeren. Voorzeker, als men zijne hand heeft opgeheven 
tot den Heer, den allerhoogsten God, die hemel en aarde 
bezit, dan behoeft men de schatten en rijkdommen dezer 
wereld niet. Gelukkig hij, die aan Abraham gelijk is! Want 
zie, na de weigering van Sodoms schatten komt de Heer, 
die allerhoogste God, tot Abraham, en zegt: ,,Ik ben u een 
schild, uw loon zeer groot." Had Abraham tot den koning 
van Sodom gezegd: ffIk wil niets van uwe have, opdat gij 
niet zegt: • ik heb Abraham rijk gemaakt;" de Heer de aller
hoogste God, komt daarna tot Abraham, en zegt: //Zie nu 
op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen 
kunt; zóó zal uw zaad zijn!" 

In het voorbijgaan merk ik op, dat deze naam van God — 
Allerhoogste — in het koninkrijk van Christus hier op aarde, 
in het zoogenaamde duizendjarige rijk, zal worden gebruikt 
en aangebeden. In dat rijk zullen de hemelen en de aarde, 
die nu verontreinigd en vol vijandschap zijn, onder de hand 
van Christus vereenigd worden in goddelijke zegeningen. De 
ware Melchizédek zal de zegeningen van den allerhoogsten 
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God, die hemel en aarde bezit, over den mensen uitstorten, 
en deze zal zijne dankzegging en aanbidding Gode toebrengen. 

Uit deze schoone en leerrijke geschiedenis blijkt derhalve, 
dat de namen van God een bepaalde en heerlijke beteekenis 
hebben, dat zij de uitdrukking zijn van het wezen Gods, 
en dat hij welgelukzalig is, die de beteekenis van die na
men verstaat en dienovereenkomstig handelt. Waar de on-
geloovigen in deze verschillende namen van God en in de 
wijze, waarop zij gebruikt worden, reden meeren te vinden 
voor hunne verwerping van de goddelijke ingeving der Heilige 
Schrift, daar verlustigen wij ons in de wijsheid en liefde 
Gods, die zich op zoo onderscheidene wijze heeft geopenbaard, 
overeenkomstig zijne heerlijkheid en onze behoeften. Het is 
daarmee als met de aanschouwing en bestudeering van de 
werken van Gods handen. Waar wij in de schepping de 
grootheid en majesteit van God aanschouwen en bewonderen, 
en telkens meer overtuigd worden van de waarheid, dat 
Hij alleen al die dingen kan gemaakt hebben, daar zijn 
vele beroemde natuurkundigen en astronomen verklaarde ön-
geloovigen. Het is zooals de Schrift zegt: »de wijsheid dezer 
wereld is dwaasheid bij God"; en „niemand kent hetgeen 
Gods is, dan de Geest Gods." De Heilige Geest alleen kan 
ons de Heilige Schriften doen verstaan. //De Geest onderzoekt 
alle dingen, ook de diepten Gods." (1 Kor. 2 : 10—18.) 

Overdenken wij dan nu, met heiligen eerbied, de be
teekenis van de meest gebruikelijke namen van God. En 
dan moeten wij in de eerste plaats stilstaan bij den naam, 
dien het hoogste Wezen zichzelven gegeven heeft, en welke 
ongeveer 2700 maal in den Bijbel voorkomt — namelijk 
//Elohim", God. Dit woord is meervoudig, en moet somtijds 
door //goden" vertaald worden (zie o. a. Exod. 2 1 : 6 , waar 
over de richters in Israël gesproken wordt, en Ps. 97: 7.) 
t welk te meer merkwaardig is , omdat ditzelfde woord ook 

in het enkelvoud (/,Eloah") gebezigd wordt, en zelfs eenmaal 
om de tegenstelling te doen uitkomen tusschen den eenigen 
//God", dien wij aanbidden, en de vele //goden" der volken. 
(Deut. 32: 17.) Zoo lezen wij in Gen. 1 vs. 1: „In den 
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beginne schiep Elohim (God) den hemel en de aarde." 
Hier staat dus het zelfstandig naamwoord //Elohim" in het 
meervoud, terwijl het werkwoord //schiep" in het enkelvoud 
staat. (1) Voorwaar een treffend bewijs voor de meerheid 
van personen in de Godheid, en tevens voor de onomstoo-
telijke waarheid, dat de personen in de Godheid gezamelijk 
slechts één goddelijk Wezen, den eenigen waarachtigen God 
uitmaken. Zoo wordt van het Woord, den eeniggeboren 
Zoon, die in den schoot des Vaders is, gezegd: //In den 
beginne was het Woord; en het Woord was bij God; en 
het Woord was God." (Joh. 1 : 1.) Het Woord was niet 
alleen God, maar het Woord was ook bij God. En vanden 
Heiligen Geest wordt gezegd: ffDe Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods." (1 Kor. 2: 10.) Waar dus 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie personen zijn 
in de Godheid, die ieder afzonderlijk handelen, zijn zij 
nochtans niet alleen, één in wil en één in gedachte, maar 
ook één in wezen. Het zijn niet slechts drie personen, 
ieder op zichzelven staande en met elkander overeenkomende; 
maar het is één God, onderscheiden in drie personen, die 
in wezen en natuur onafscheidelijk aan elkander verbonden 
zijn; en die daarom één wil en ééne gedachte hebben, omdat, 
zij één in wezen zijn. 

//Elohim" (God) is de Schepper van hemel en aarde. Als 
zoodanig staat Hij in betrekking tot alle .menschen, ja, tot 
al het geschapene. Hij is de Schepper van allen; en allen 
zijn Hem, als zijne schepselen, verantwoording schuldig. 
Al mogen zij zich nog zoozeer tegen Hem verzetten, al 
staan zij ook allen tegen Hem op en verwerpen zij zijne 
opperheerschappij; toch is Hij hun God, en zal Hij ze een
maal allen voor zijnen rechterstoel dagen om verantwoording 

(1) Iets dergelijks vinden wij in 1 Thess. 3:' 11, waar de Apostel 
zegt: „Onze God en Vader zelf, onze Heer Jezus richte onzen weg 
tot u!" Terwijl er van twee personen gesproken wordt, staat noch
tans het werkwoord in het enkelvoud. God, de Yader, en Christus, 
de Heer, vormen, om zoo te zeggen, één geheel in de gedachte van 
Paulus, hoewel zij als personen duidelijk onderscheiden zijn. 
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van hunne daden af te leggen, en, waar zij dit niet doen 
kunnen, hen te veroordeelen. 

Behalve dezen naam, waarmede de Schepper des heelals 
zichzelven genoemd heeft, vinden wij nog een anderen naam 
in Exod. 3 , waar Mozes aan God vraagt: welk antwoord hij 
den Israëlieten geven zal, wanneer deze zeggen zouden: 
,/Hoe is de naam van den God, die u tot ons gezonden 
heeft ?" Alzoo, zegt de Heer, zult gij tot de kinderen Israëls 
zeggen: ,/IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden." 
„IK ZAL ZIJN" of liever „IK BEN", gelijk men eigenlijk 
had moeten vertalen, stelt ons God voor als de Eeuwige, 
de Onveranderlijke, die van eeuwigheid is en tot in eeuwig
heid blijft. Dezen naam van God gebruikt de Heer Jezus in 
Joh. 8: 58 van zichzelven. Hij zegt daar: „Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg u, eer Abraham werd, ben ik", of eige
lijk : „Eer Abraham werd — IK BEN", dat wil zeggen: vóór 
AbÉ|fcam's ontstaan bestond ik als de „IK BEN." Een treffend 
bewijs voor de Godheid van Christus en voor zijne eenswe
zenheid met God den Yader. Dat de Joden het zóó begrepen, 
bewijst hunne boösfaéjd, daar zij Hem als een Godslasteraar 
poogden te doodefff 

„Elohim" nu, God, de Schepper van hemel en aarde, IK 
BEN, de Eeuwige en Onveranderlijke, heeft zich aan de 
Zijnen op verschillende wijzen geopenbaard. Behalve de reeds 
genoemde namen zijn er drie namen, welke God zichzelven, 
gegeven heeft, en waardoor Hij zich telkens aan zijn volk 
in een nieuwe hoedanigheid openbaart. De Apostel noemt 
ons in 2 Kor. 5 deze drie namen van God, wanneer hij, 
na de geloovigen de woorden van Jes. -25: 4 : ,/Daarom 
gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de 
Heer; en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u 
aannemen •" herinnerd te hebben, er de belofte aan toevoegt: 
7/En Ik zal u tot Vader zijn, en gij zult mij tot zonen en 
dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige." 

VADEU , DE HEER (JEHOVAH) , DE ALMACHTIGE zijn der
halve de namen, waarmee God zich aan de Zijnen heeft 
geopenbaard. Staan wij bij de beteekenis dezer namen een 
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weinig stil, het zal ons zeker leiden tot een diepere kennis 
van Gods grootheid en heerlijkheid, van Gods liefde en 
ontferming. Beginnen wij met den laatsten naam, daar die 
het eerst geopenbaard werd, en eindigen wij met den eersten; 
wij zullen dan zien, welk een schoone en heerlijke opklim
ming van de openbaring van het goddelijk Wezen in deze 
verschillende Namen te vinden is. 

//God, de Almachtige," //El- Shaddaï," ziedaar de naam, 
dien de Heer zichzelven gegeven heeft, toen Hij met Abraham 
een verbond maakte. (Gen. 17: 1.) De Almachtige, die alles 
vermag; die maar één woord te spreken heeft, en wat er 
niet is, dat bestaat; voor wien niets te wonderlijk i s ; die 
zijne beloften, wat er ook moge gebeuren, en welke moeie-
lijkheden zich ook mogen voordoen, vervullen Jcan. In dezen 
God geloofde Abraham. Op Hem stelde hij zijn gansche ver
trouwen. Aan zijne beloften twijfelde hij niet door ongeloof, 
zelfs niet, toen zijn geloof op een harde proef gesteld ,w,erd. 
God had hem beloofd, dat zijn zaad zoo talrijk zou worden 
als het zand aan den oever der zee en als de sterren des 
hemels. Hij had hem beloofd, dat hij een vader van vele 
volken zou worden. En al deze beloften moesten vervuld 
worden in zijnen zoon, in Izaak, dien God hem in zijnen 
ouderdom gegeven had. //In Izaak, zal u het zaad genoemd 
worden," had de Heer gezegd. En nu kwam God tot hem 
met het bevel, om zijnen Izaak, zijnen eenigen, aan Hem 
op te offeren. Abraham gehoorzaamde. Geen woord van tegen
spraak kwam over zijne lippen. Hij ging heen naar Moria 
om Izaak te slachten. Maar als hij dit deed, dan konden 
immers Gods beloften niet vervuld worden ? Naar menschelijke 
gedachten: neen! maar wel naar de meening des geloofs. 
Gods beloften falen niet — zoo dacht Abraham — heeft 
Hij beloofd, dat in Izaak het zaad zal genoemd worden, 
dan zal dit ook, trots alles, gebeuren. Moet ik Izaak opof
feren , geen nood! God is de Almachtige; Hij is machtig 
om Izaak uit de dooden weder te brengen. Geen enkel woord 
over de opstanding der dooden had Abraham vernomen; 
maar zijn vast geloof in de vervulling van Gods beloften 
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en zijn onwrikbaar vertrouwen in de almacht van zijnen God 
deden hem tot dit heerlijk en gezegend besluit komen — 
een besluit, waardoor hij zich den eeretitel van //vader der 
geloovigen" verworven heeft. 

Hoort slechts wat de Apostel in Rom. 4 zegt: „Daarom 
is het uit geloof, opdat het naar genade zij, ten einde de 
belofte vast zij voor het gansche zaad, niet alleen dat uit 
de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, 
die een vader is van ons allen, voor dien God, in wien 
hij geloofde. Die de dooden levend maakt, en roept de din
gen, die niet zijn, alsof zij waren; die tegen hoop met hoop 
geloofd heeft, dat hij een vader van vele volken zou worden." — 
Hoe heerlijk! Dit geloof kenmerkte Abraham's gansche leven. 
De naam, onder welken God zich aan hem had bekend gemaakt, 
was voor Hem de uitdrukking, de openbaring van het ka
rakter , van de hoedanigheid Gods. El-Shaddaï sprak tot hem, 
en op God, den Almachtige, stelde hij zijn vertrouwen. In 
dit vertrouwen was er voor hem niets onmogelijk. Wat de 
Almachtige beloofde, dan zou de Almachtige, ook doen, welke 
hinderpalen zich voor het menschelijk verstand ook mochten 
voordoen. In het vast vertrouwen op dien Almachtige is 
hij heengegaan van deze aarde, zonder de vervulling der 
beloften te aanschouwen. In het vertrouwen op dien Almach
tige zegende Izaak zijnen zoou Jakob, (Gen. 28: 3) en 
deelde Jakob op zijn sterfbed zijnen zegen uit aan zijne 
zonen. (Gen. 48.) 

El-Shaddaï, God de Almachtige, is derhalve de naam onder 
welken God aan de aartsvaders (1) bekend was. Toen God 
evenwel begon met zijne beloften, aan Abraham gegeven, 
te vervullen, toen maakte Hij zich met een anderen naam 
bekend, en wel met den naam JEHOVAH. In onze Staten
vertaling is deze naam door //Heere" overgezet. Overal, 
waar men in de oude Bijbels;/Heere" met vier kapitale letters, 
derhalve HEERE, vindt, staat in het oorspronkelijke Jehovah. 

(1) Ook heeft Job God onder dien naam aangeroepen. In het boek 
Job toch komt deze naam ongeveer dertigmaal voor. 
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' t Is wel jammer, dat men dezen naan niet onvertaald heeft 
gelaten, daar dit tot recht verstand van vele plaatsen zeer 
dienstig zou zijn, vooral omdat er voor ,/Heer" een ander 
woord is. 

Als Jehovah was God aan de aartsvaders niet bekend. 
Wij vinden dit uitdrukkelijk in Exod. 6, waar God tot 
Mozes zegt: //Ik ben Jehovah. En Ik ben aan Abraham, 
Izaak en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch 
met mijnen naam Jehovah ben Ik hun niet bekend geweest." 
Men zou hier kunnen vragen: Als dit waar is , hoe is het 
dan mogelijk, dat wij reeds in Genesis, van het tweede 
hoofdstuk af, den naam Jehovah vinden? Het antwoord op 
deze vraag is eenvoudig: God maakte zich als Jehovah aan 
Mozes bekend, en Mozes is de schrijver van Genesis, en 
kon dus, dezen naam kennende, van dezen naam gebruik 
maken overal, waar hij zulks goed vond, en waar zulks in 
overeenstemming was met het onderwerp, dat hij behandelde. 

Zien wij nu, wat deze naam Jehovah van het goddelijk 
Wezen uitdrukt. Het antwoord vinden wij in de boven 
aangehaalde plaats uit Exod. 6. Nadat God gezegd had, 
dat Hij met zijnen naam Jehovah aan de aartsvaders niet 
bekend was geweest, gaat Hij voort met te zeggen: ffEn 
ook heb Ik mijn verbond met hen opgericht, dat Ik hun 
geven zou het land Kanaan, het land hunner vreemdeling-
schappen, waarin zij vreemdelingen geweest zijn. En ook 
heb Ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls, en Ik 
heb aan mijn verbond gedacht. Daarom zeg tot de kinderen 
Israëls: Ik ben Jehovah! en Ik zal u uitleiden van onder 
de lasten der Egyptenaars> en Ik zal u redden uit hunne 
dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekten arm 
en door groote gerichten; en Ik zal u tot mijn volk aan
nemen , en Ik zal u tot een God zijn; en gij zult bekennen, 
dat Ik Jehovah, uw God, ben, die u uitleid van onder 
de lasten der Egyptenaren. En Ik zal u brengen in dat land, 
waarover Ik mijne hand opgeheven heb, dat Ik het aan 
Abraham, Izaak en Jakob geven zou; en Ik zal het u geven 
tot een erfdeel, Ik, Jehovah." — Hieruit blijkt duidelijk, 
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dat Jehovah de God des verbonds is, de Getrouwe, die de 
beloften, welke Hij gegeven heeft, vervult. Als de Almachtige 
had God met Abraham, Izaak en Jakob een verbond ge
maakt , en hun zijne, beloften gegeven, en nu ging Hij als 
Jehovah zijne beloften vervullen en zijn verbond gestand 
doen. Mozes en het Israëlietische volk kenden derhalve 
God niet alleen als Dengene, die beloften geeft, en, omdat 
Hij de Almachtige is, ze ook vervullen kan, maar als Den
gene , die zijne beloften in vervulling treden doet. Zij hebben 
zich achtereenvolgens in de vervulling van Gods beloften, 
aan Abraham gegeven, mogen verblijden , terwijl de nog on
vervulde in de laatste dagen vervuld zullen worden. 

De Almachtige, die zich aan Abraham, Izaak en Jakob 
openbaarde, Jehovah, die met Israël in verbinding trad, is 
onze //Vader." Ziedaar den nieuwen naam van God. Wij 
zouden kunnen zeggen zijn nieuw-testamentische naam. Even
als de Heer tot Mozes zeide: „Ik ben aan Abraham, Izaak 
en Jakob verschenen als God de Almachtige; doch met 
mijnen naam Jehovah ben Ik hun niet bekend geweest", 
zoo heeft de Heer Jezus gezegd: „Niemand kent den Vader 
dan de Zoon, en aan wien de Zoon Hem wil openbaren." 
(Matth. 11 : 27.) Wel vinden wij in het Oude Testament 
een enkele maal van God als Vader gesproken, doch dan 
is dit altijd in een gansch andere beteekenis, dan zulks in 
het Nieuwe Testament het geval is. Het is soms als verge
lijking, zooals b.v. in Ps. 103: '/gelijk zich een vader ont
fermt over zijne kinderen, zoo ontfermt zich de Heer over 
die Hem vreezen;" of als de oorsprong van alles, als Den
gene , die den mensch en die ook Israël geschapen heeft, 
zooals b.v. in Deut. 32 : 6: „Is hij niet uw Vader?" 
Nimmer echter in die beteekenis, welke deze naam in het 
Nieuwe Testament heeft. Trouwens de woorden van Jezus 
maken aan alle tegenspraak een einde. Hij was in den schoot 
des Vaders. Hij kende den Vader. Hij heeft den Vader ge
zien. En Hij was in de wereld gekomen, om ons den Vader 
te verklaren, om aan een iegelijk, aan wien Hij wil, den 
Vader te openbaren. 
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Nu moeten wij evenwel opmerken, dat de verklaring van 
den naam „Vader" niet opeens in al zijne uitgestrektheid 
en heerlijke beteekenis heeft plaats gehad. Ik bedoel de ver
klaring van dien naam voor ons; want de Heer Jezus heeft 
natuurlijk dien naam van het eerste oogenblik zijns levens 
hier beneden gebruikt in zijne volle beteekenis. Hij was de 
eeuwige Zoon des Vaders, en ook als mensch was Hij de 
Zoon van God, en riep Hij God als zijnen Vader aan. Vóór 
zijne opstanding evenwel heeft de Heer • dien Vadernaam aan 
de zijnen in de volle en heerlijke beteekenis van dien naam 
niet geopenbaard. En dit heeft Hij niet kunnen doen. De 
volle beteekenis van dien naam toch is, dat de God en Vader 
van onzen Heer Jezus Christus onze God en onze Vader ge
worden is, dat wij te zamen ééne familie uitmaken, waar
van God de Vader en Jezus de Eerstgeborene onder vele 
broederen is. En dit kon natuurlijk onmogelijk het geval 
zijn, zoolang de zonden niet vergeven, de verzoening niet 
volbracht, de macht der zonde, des doods en des duivels 
niet te niet gedaan was. Uitdrukkelijk zegt de Heer: //Voor
waar, voorwaar, ik zeg u : Indien het tarwegraan in de 
aarde niet valt, en sterft, blijft het alleen, maar indien het 
sterft, draagt het veel vrucht." (Joh. 12 : 24.) De heilige 
Jezus kon zich onmogelijk vereenigen niet den zondigen 
mensch. Wel kon Hij als de Heilige in het midden der zon
daars wandelen en hunne tegensprekingen verdragen, wel 
kon Hij hnnne krankheden genezen en hen redden van het 
verderf; ja , wel kon Hij hunne zonden op zich nemen en 
tot zonde voor hen gemaakt worden; maar onmogelijk kon 
Hij zich met hen vereenigen, zoodat zij te zamen leden van 
ééne familie werden. Daartoe moest Hij hunne schuld betalen, 
hunne zonden wegnemen, hunne straf en hun oordeel dragen, 
zoodat Hij ze daarna, vrijgemaakt van schuld en zonde, 
van straf en oordeel, met zich zou kunnen verbinden in het
zelfde leven en in dezelfde gemeenschap. 

Vóór zijne opstanding kon Jezus derhalve den naam des 
Vaders niet ten volle openbaren. Wel spreekt Hij van den 
Vader, die in de hemelen is, en leert zijnen discipelen dien 
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Vader aan te roepen; doch nimmer sprak Hij tot hen van 
zijnen Vader als hunnen Vader; nimmer noemde Hij hen 
zijne broeders, of plaatste Hij hen op ééne lijn met Zich, 
als leden van ééne familie. Alleen in Joh. 13 tot 16, en 
vooral in het 17de hoofdstuk, in het gebed van Jezus tot 
den Vader, spreekt de Heer op een andere wijze van den 
Vader, en stelt Hij zijne discipelen in dezelfde betrekking 
tot den Vader, als waarin Hij-zelf stond. Doch men bedenke 
daarbij, dat de Heer zich in die hoofdstukken in den geest 
verplaatst na het lijden des kruises, nadat het werk vol
bracht en Hij uit de dooden opgestaan was, gereed om deze 
aarde te verlaten en tot den Vader weer te keereu. Vóór 
de opstanding noemde de Heer de discipelen wel zijne 
vrienden, maar nooit zijne broeders; zoodra Hij evenwel 
uit de dooden was opgestaan, is het eerste woord, dat 
wij uit zijnen mond vernemen, het woord tot Maria Magda-
léna: //Ga heen tot mijne broeders, en zeg hun: Ik vaar 
op tot mijnen Vader en uwen Vader, en tot mijnen God 
en uwen God." Gelijk in Ps. 22 werd geprofeteerd, kwam 
Hij, na de zonde gedragen te hebben en door God ver
laten geweest te zijn, na door zijnen dood de overwinning 
behaald te hebben over zonde, dood en duivel, in het 
midden der zijnen om den naam des Vaders aan zijne 
broeders bekend te maken. Hij behoefde zich nu niet meer 
te schamen hen broeders te noemen, want Hij had hen 
gemaakt juist zooals Hij ze voor zijn aangezicht hebben wilde. 

Hooren wij, hoe Paulus het ons voorstelt in Hebr. 2. 
z/Het betaamde God — zegt hij in vs. 10 — om wien alle 
dingen zijn, en door wien alle dingen zijn, dat Hij, om 
vele zonen tot de heerlijkheid te kunnen leiden, den oversten 
Leidsman hunner behoudenis door lijden zou volmaken." 
Wilde God zonen in zijn heerlijk Vaderhuis opnemen, dan 
moest er een Leidsman zijn, die hun de behoudenis bracht. 
Allen toch, zonder onderscheid, waren onder de zoude be
sloten. Maar om hen, die onder de zonde besloten waren, 
tot de behoudenis te brengen, moest Hij, die hen daartoe 
leiden zou, hunne plaats in het gericht innemen, en aldus 
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als han plaatsvervanger door het lijden, en dat is hier na
tuurlijk het lijden des kruises, het lijden om der zonde wil, 
tot volmaking gebracht worden. Welnu, dit is geschied. Hij, 
die aan het kruis tot zonde gemaakt en met onze zonden be
laden was, die dientengevolge door God verlaten werd, is 
zonder zonde, als Overwinnaar over zonde, dood en duivel, 
uit de dooden opgestaan. In die opstanding zijn allen, die 
gelooven, met Hem vereenigd. , /Want ," zegt de apostel, 
vèn hij, die heiligt, èn zij, die geheiligd worden, zijn allen 
uit één.'" En het is om deze oorzaak, zoo gaat hij voort, 
dat hij zich niet 'schaamt ons broeders te noemen. Heerlijke 
waarheid! Geheiligd, dat is, afgezonderd van zonde, wereld 
en duivel, krachtens Jezus' lijden en sterven, zijn wij met 
Hem vereenigd in de opstanding, en daarom uit één, d. i. 
uit één geheel, het is dezelfde familie, zoodat Hij zich niet 
schaamt ons broeders te noemen. Na onze plaats in Gods ge
richt ingenomen, en aldus onze verantwoordelijkheid op zich 
genomen te hebben, deelde Hij, die het leven en de on ver
derfelijkheid is, ons dat leven en die on verderfelijkheid mede; 
en daardoor gaf Hij ons, die in zijnen naam gelooven, die 
Hem aangenomen hebben, het recht kinderen Gods genoemd 
te worden. 

De Apostel haalt dan drie plaatsen uit het Oude Testa
ment aan, waar de Heer Jezus, profetisch, sprekende wordt 
ingevoerd, en die ons treffend aantoonen, welk een plaats 
Hij in het midden der zijnen inneemt, waaruit dan vanzelf 
volgt, hoe bevoorrecht zij door Gods genade geworden zijn. 
De eerste plaats is uit Ps. 22: ,/ Ik zal uwen naam mijnen 
broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik 
U lofzingen." De tweede is uit Ps. 16: //Ik zal mijn be
trouwen op Hem stellen;" en de derde uit Jes. 8 , waar 
wij lezen: ,/ Zie, ik en de kinderen, die God mij gegeven 
heeft." Jezus plaatst zich dus in het midden van de zijnen 
als één van hen. Hij schaamt zich niet hen broeders te 
noemen; Hij looft in het midden der gemeente God voor 
zijne heerlijke verlossing; Hij verkeert in het midden der 
zijnen als hunner één; want, evenals zij, stelt ook Hij zijn 
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betrouwen op God; en voor den Vader tredende, komt Hij 
niet alléén, maar in het midden der zijnen, en stelt den 
Vader diens kinderen voor, welke de Vader Hem ten eigen
dom gegeven had. 

Wonderbare genade, die ons deel geworden is! Wij zijn 
zonen van God, gelijk Jezus Gods eeniggeboren Zoon is. 
//Toen de volheid des tijds gekomen was, zond God zijnen 
Zoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, 
opdat hij hen, die onder de wet waren, zou vrijkoopen, op
dat wij het zoonschap ontvangen zouden. En omdat gij 
zonen zijt, heeft God den Geest zijns Zoons in onze harten 
uitgezonden, die roept: Abba, Vader!" (Gal. 4.) Wij wor
den de broeders van den Heer Jezus genoemd. (*) // Hij 
schaamt zich niet ons broeders te noemen." ff Ga heen, zeg 
tot mijne broeders." Wel is Hij de Eerstgeborene, en neemt 
daarom ook de eerste plaats in, gelijk zulks in alles en bij 
alle betrekkingen het geval is; doch Hij is de Eerstgeborene 
veler broederen, zoodat wij te zaïnen tot ééne familie behooren. , 
Wij hebben den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus 
tot onzen God en onzen Vader. Tot Hem zeggen wij: Abba, 
Vader! Niet met den Zoon als den eeuwigen Zoon des 
Vaders, maar met den Zoon, gelijk Hij mensch geworden 
is, zijn wij zóó nauw, zóó innig verbonden, dat wij als 
leden van ééne familie denzelfden Vader aanroepen. Die Vader 
heeft ons lief, gelijk Hij zijnen Zoon Jezus liefheeft. //Ik 
heb hun uwen naam bekend gemaakt, en zal dien bekend 
maken," zeide de Heer tot den Vader, // opdat de liefde, 
waarmede Gij mij liefgehad hebt, in hen zij en ik in hen." 

Het noodzakelijk gevolg hiervan is, dat wij erfgenamen 
zijn van God, Zijn wij hinderen, dan zijn wij ook erfge
namen. Dit ligt in den aard der zaak. Zóó stelt de Apostel 
het ons in Rom. 8 en Gal. 4 voor. Doch dit bewijst, welke 
kinderen wij zijn. Geen aangenomen kinderen. Ware dit zoo, 

(*) Hoewel de Heer ons zijne broeders noemt, zoo betaamt het 
ons niet Hem onzen broeder te noemen. Nergens in de Schrift vinden 
wij daarvan een voorbeeld, on dit zou in onzen mond te fa
miliaar zijn. 
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dan konden wij geen erfgenamen zijn. Gij kunt een kind 
aannemen. Dat kind noemt u n vader," gij noemt het nw 
kind. Misschien weet dat kind niet eens, dat gij zijn ware 
vader niet zijt, en is het dientengevolge in niets onder
scheiden van uwe andere kinderen. Evenwel dat kind wordt 
nooit uw erfgenaam. Alleen uw eigen kind is uw erfgenaam. 
Welnu, aldus zijn wij kinderen van God. Geen aangenomen, 
maar eigen kinderen, uit Hem geboren, met den eenigge-
boren Zoon op ééne lijn staande. Is Hij dus de erfgenaam 
van al de schatten Gods, dan zijn wij zijne medeërfgena-
men. Wij ontvangen deel aan zijn onmetelijk grooten rijk
dom. Al wat God heeft, gaf Hij aan zijnen Zoon. Zelfs 
het oordeel gaf de Vader aan zijnen Zoon, opdat zij den 
Zoon eeren zouden, gelijk zij den Vader eeren. En wij, Gods 
kinderen, deelen al deze zegeningen en voorrechten met Hem. 

z/Vader" is dus niet alleen de naam-, dien God nu draagt, 
de naam, met welken wij Hem noemen, maar drukt tevens 
uit de betrekking, waarin wij tot God staan. Wij zeggen: 
// Abba, Vader!" omdat Hij waarlijk onze Vader is. Wij 
zijn uit Hem geboren. Zijn leven is ons deel. De goddelijke 
natuur zijn wij deelachtig. Hij is het Hoofd der goddelijke 
familie, waarvan Jezus de Eerstgeborene is. Wij roepen Hem 
niet meer aan als ;/ onze Vader, die in de hemelen i s , " 
maar als // den God en Vader van onzen Heer Jezus Chris
tus , " met wien wij in een even nauwe betrekking staan 
als de Zoon des menschen zei ven. Na de opstanding van 
Christus was de naam van „ Vader" in al zijne volheid en 
heerlijkheid door Jezus geopenbaard. Waar Hij reeds gedu
rende zijne omwandeling op aarde dien naam begon te ver
klaren, daar bracht Hij ons door zijn dood en opstanding 
met God in zulk een betrekking, dat wij Hem onzen Vader 
mogen noemen, op gelijke wijze als Hij-zelf dit doen kon. 
Nooit zal men dan ook na, de Evangeliën, hetzij in de 
Handelingen, hetzij in de Brieven, gesproken vinden van 
den hemelschen Vader of van den Vader, die in de hemelen 
is, maar altijd of van den God en Vader van onzen Heer 
Jezus Christus, of van // Vader" alleen. 
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Uit dit alles volgt, dat de naam //Vader" niet alleen 
heerlijker hoedanigheden en eigenschappen van God uitdrukt 
dan de naam ,, Almachtige" of /; Jehovah", maar tevens dat 
die naam ons, als het ware, het geheele Wezen Gods open
baart, en de betrekking aangeeft, waarin wij tot God staan. 
v El-Shaddaï" getuigt ons van Gods almacht, // Jehovah" 
van Gods onveranderlijke trouw, „ Vader" openbaart ons 
Gods oneindige liefde. En God is liefde. Liefde is zijne na
tuur, zijn wezen. Zoodat wij in den naam //Vader", als 
het ware, het geheele wezen van God vinden uitgedrukt. 

Doch niet alleen dit. De naam ,/ Vader" duidt ook de be
trekking aan, waarin wij tot God staan. Op den „Almach
tige" kan ik mijn vertrouwen stellen, en dan rustig mijn weg 
bewandelen; in „ Jehovah" kan ik mij verblijden, als ik 
de vervulling zijuer beloften aanschouw, en nochtans blijft 
Hij verre boven mij verheven; met den ;/Vader" evenwel 
ben ik verbonden, op zulk een nauwe en innige wijze, dat 
zijn leven mijn leven, zijne natuur de mijne geworden is. 
In Hem vind ik niet alleen een God, die mij helpen kan, 
en wiens beloften niet falen, maar een God, met wien ik 
zulk een innige gemeenschap hebben kan, als een kind heeft 
met zijnen vader. Niet slechts almacht en onveranderlijke 
trouw zijn mijne vreugde, maar de liefde van Gods hart, 
de innigste, teederste genegenheden, die dat hart bewegen — 
een liefde zoo groot, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon niet 
gespaard, maar in den kruisdood overgegeven heeft voor mij, 
zijn snooden vijand. 

Voorwaar, verder kon God niet gaan. Meer was er niet 
te openbaren. Of zou Hij een inniger betrekking tusschen 
Hem en ons hebben kunnen uitdenken, dan de betrekking 
van vader en zoon? Zou Hij ons dichter tot zich hebben 
kunnen brengen, dan Hij gedaan heeft, door ons tot zijne 
kinderen te maken? Zou Hij ons een grootere heerlijkheid 
hebben kunnen geven dan die van zijnen Zoon Jezus Chris
tus gelijk te zijn? Onmogelijk. Zijne liefde kon niet verder 
gaan. Zij had daar haar toppunt bereikt. Daarom spreekt de 
Apostel van de volmaakte liefde van God, dat wil zeggen, 
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van een liefde, die niet verder gaan kon, dan ons te maken 
gelijk Jezus is. Had God verder willen gaan, dan zou Hij 
ons boven Jezus hebben moeten stellen, waarvan de vooron
derstelling alleen reeds dwaasheid en onzin is. 

Bedenken wij nu wel, dat deze keur van alle zegeningen 
ons deel wordt door het geloof in Jezus, door de aanname 
van Hem. ,/Zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft 
Hij het recht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden, 
namelijk die in zijnen naam gelooven." Zoodra iemand ge
looft in Jezus, dan is Hij een kind van God, en dan mag 
en kan hij God zijnen Vader noemen. Dit is niet het voor
recht van de vergevorderde Christenen; dit wordt niet ons deel 
aan het eind van ons leven, als wij op het punt zijn deze 
aarde te verlaten; maar dit is ons deel en ons voorrecht van 
het eerste oogenblik af, dat wij in Jezus gelooven. Johannes, 
van de kinderkens in het geloof sprekende, in tegenstelling 
tot de jongelingen en de vaders, zegt tot hen: „Ik schrijf 
u , kinderkens! omdat gij den Vader Jcent." (1 Joh. 2.) Hoe 
heerlijk, niet waar? Alles is de vrucht van Gods genade. 
Wij hebben er niets aan toegedaan. In ons hart is het niet op
gekomen. O neen! vóór de grondlegging der wereld reeds had 
de Vader het bepaald, dat wij zijne kinderen zouden zijn. 
(Efez. 1.) En door het Evangelie heeft Hij ons geroepen en 
getrokken, en gebracht tot de kennis van onszelven, zoodat 
wij met onze schuld en zonden de toevlucht namen tot den 
eenigen Naam onder den hemel gegeven, door welken wij 
kunnen behouden worden. Van dat oogenblik af waren onze zon
den vergeven, was onze schuld uitgedelgd, waren onze boeien 
verbroken. Van dat oogenblik af hadden wij deel aan het leven en 
de on verderfelijkheid. Wij waren ééne plant met Jezus in zijne 
opstanding. Uit God geboren, der goddelijke natuur deelach
tig , waren wij Gods kinderen, en woonde de Geest zijns 
Zoons in onze harten , door welken wij roepen: „Abba Vader!" 

,/Abba Vader !" zoo mogen wij God aanroepen. Den liefe-
lijken Vadernaam mogen wij uitspreken. In Gods Vaderliefde 
mogen wij ons verblijden. De Heilige Geest leert ons dien 
Naam. Door Hem roepen wij: Abba Vader! Daardoor getuigt 
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Hij met onzen geest, dat is met het leven Gods, 't welk 
ons is meegedeeld, dat wij kinderen Gods zijn. Heerlijk 
bewustzijn! De vrees is buitengedreven. In onze binnen
kamer , als wij met God alleen zijn, buigen wij onze knieën, 
en het ,/Abba Vader \" vloeit van onze lippen. Op vertrou
welijke wijze mogen wij met Hem omgaan, op vertrouweiij
ken toon tot Hem spreken. Ons gansche hart mogen wij 
voor Hem uitstorten, al onze begeerten aan Hem bekend 
maken. O, dat wij er eiken dag gebruik van maken. Dat 
die liefelijke Naam, in al zijne beteekenis en waarde, voort
durend leve in onze harten en vloeie van onze lippen! 

Welk een genot voor onze ziel! Welk een kracht voor ons 
leven! Bedenken wij, wie de Vader is. Slaan wij nog eens 
onzen blik achterwaarts. God, de schepper van hemel en aarde, 
de Onderhouder van het gansch heelal — Hij is onze Vader. 
De Almachtige, voor wien niets te wonderlijk is, die uit 
den grootsten nood weet te redden, die de grootste moeie-
lijkheden weet te overwinnen — Hij is onze Vader. De God 
des verbonds, Jehovah, de Getrouwe en Onveranderlijke, 
die niet alleen beloften geeft en vervullen kan, maar die 
ze vervuld heeft — Hij is onze Vader. Met al de liefde van 
zijn Vaderhart is Hij aan ons verbonden; zorgt Hij voor ons, 
denkt Hij aan ons, zegent Hij ons. Zou er iets voor Hem 
te wonderlijk zijn? Bestaan er onmogelijkheden voor Hem? 
Neen, duizendmaal neen ! 

Wie kan ooit zijn macht beperken? 
God kan werken 

Alles wat zijn wijsheid wil; 
Hij is machtig, uw Ontfermer, 

TJw Beschermer; 
Als Hij spreekt, zijn stormen stil. 

En toch laat Hij ons dikwerf in nood en ellende terneer 
zitten; toch zendt Hij ons menigmaal lijden en verdriet! 
O ja, want Hij is onze Vader. Hij weet, wat goed voor ons 
is. Hij kent den weg, dien wij gaan moeten. Hij kastijdt 
ons vaak, maar tot ons nut, tot onzen blijvenden, eeuwigen 
zegen. Denkt nimmer, dat Hij iets ongerijmds doet. Neen! 
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voor Hem, die de haren onzes hoofds geteld heeft, en de 
hemelen meet met de span, is groot noch klein; Hij is in 
alle dingen, en wel in alle dingen met de teedere liefde eens 
Vaders. Houdt u daaraan steeds vast. Bedenkt, dat 

't Geen Gods liefde goed zal keuren, 
Zal gebeuren, 

Volgt dan zwijgend en gelooft. 
Laat het den vijand onzer ziel niet gelukken, u te doen 

twijfelen aan de liefde van God! Bluscht door het schild des 
geloofs de vurige pijlen van den booze uit! Hij, die zijnen 
Zoon niet gespaard heeft voor ons, hoe zou Hij ons met 
dien Zoon niet alle dingen schenken ? Voorzeker, als wij aan 
dit alles denken — aan die onuitsprekelijke genade, aan die 
onschatbare zegeningen, aan die nauwe gemeenschap, waarin 
wij met God gebracht zijn, dan roepen wij met Johannes 
vol vreugde en bewondering uit: ffZiet, welke liefde de 
Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd 
zouden worden \" 

Een woord over de profetie. 
(EEN FRAGMENT.) 

De Profetie spreekt over het volk der Joden en over de 
volken, in zooverre zij met het volk van Israël in verband 
staan of daarmede in aanraking komen. De Profetie en ook 
Johannes in de Openbaring beschrijft ons Gods plannen aan
gaande Israël en de volken. Voor de Profetie smelt de dag 
van des Heeren eerste komst en van zijne wederkomst in 
één groot gezicht te zamen. En indien Israël Jezus Christus 
aangenomen had, zou, voorzoover wij zien kunnen, de be
deeling gesloten en het koninkrijk van Israël weder opgericht 
zijn geworden. De Profeten spreken niet over den langen 
tijd, wanneer Israël geen volk is en zonder land, dan om 
het slechts, zooals Mozes doet, aan te duiden. De dagen 
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der verstrooiing na de verwoesting van Jeruzalem worden 
niet besproken; en in onze dagen van vervulling der Profetie 
te spreken, is niet mogelijk; want er bestaat geen Profetie 
aangaande onzen tijd. Na de verstrooiing van Jeruzalem 
zwijgt de Profetie stil, en de vervulling van al de onvervulde 
Profetiën zal een aanvang nemen met den gedeeltelijken te
rugkeer der Joden naar Palestina. 

Deze geheele bedeeling dan, waarin wij leven, is een in 
stilte voorbijgaand tijdvak, een parenthese, die ten einde ge
bracht zal worden met het opnemen in de hemelen van de 
kerk uit de volken en met het herstel van Israël. 

De Profetie heeft niets te doen met de 1800 jaren sedert 
de verwoesting van Jeruzalem. De theorie, die in den Paus 
den Antichrist aanschouwt, en in de 1260 dagen, die nog 
aanstaande zijn, een tijdvak van 1260 jaren ziet, onlangs 
ten einde gebracht, schijnt mij toe niet op Schriftuurlijke 
gronden te rusten. De Profetie heeft niets te doen met de 
Christelijke kerk uit de volken. Ten slotte is du letterlijke 
verklaring, rustende op grammaticale grondslagen, de eenige 
ware, dat wil zeggen A = A en niet gelijk iets anders. 
Hier is geen zwarigheid. Men neemt het woord letterlijk, 
zoolang men niet in ongerijmdheid vervalt: zoo de letterlijke 
verklaring van een zeker gedeelte daartoe aanleiding geeft, 
moet men haar in dit geval opgeven. Alleenlijk neme men 
zich in acht niet iets voor ongerijmd te verklaren, omdat 
het een denkbeeld bevat, 't welk den uitlegger onaange
naam is. 

Zoo men den naam van een eerlijk man hebben wil, 
heeft men, ik herhaal het, geen recht om , zonder iets te 
zeggen, op de kerk en de tegenwoordige omstandigheden 
toe te passen woorden, die op het volk, het land en het ko
ninkrijk der Joden van toepassing zijn. Dat men, na den 
letterlijken zin en de letterlijke toepassing gegeven te hebben, 
ook nog een andere toepassing maakt, houd ik voor vol
komen gerechtvaardigd. A. S. 
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Jezus slaapt in 't schip. 
Matth, VIII : 23—27. 

Wordt het, in der golven drang, 
U te bang? 

Vreest gij dat de baren woeden 
Tot des scheepkens ondergang? 

Tot uw dood, in 't hart der vloeden? 

Ja, onstuimig stormt het weer, 
Bruist het meer 

Om uw kiel, aan alle zijden; 
Vruchtloos poogt gij keer op keer, 

't Dek van golven te bevrijden. 

Zwerft gij dan verlaten heen, 
En alleen, 

In der baren rustloos klotsen; 
Hebt gij dan aan boord niet Een, 

Die uit nooden kan verlossen? 

Ziet, de Heiland lag en sliep, 
Kalm en diep, 

Tot zijn grootheid uit zou blinken, 
Als der jongren angst Hem riep: 

,/ Heer behoed ons! wij verdrinken." 

,z Vreest uw klein geloof reeds weer?" 
Vraagt de Heer, 

En op de ongestuime vloeden 
Ziet zijn oog met kalmte neer, 

Hoe de zee en winden woeden. 

Jezus wenkt, en op Zijn wil 
Wordt het stil, 

Storm en branding zwijgt geduldig. 
't Euim der lucht, en 's afgronds kil, 

Alles is Hem eerbied schuldig. 
B. 



Wat hebben wij door kracht 
te verstaan? 

In 2 Kor. XI I : 1—12 worden ons twee zeer van elk
ander verschillende toestanden van den geloovige geschilderd: 
de een, een toestand van ongestoorde vreugde en zaligheid, 
de andere, een toestand van strijd en kracht. De vreugde 
is voor den hemel, de kracht voor de aarde. De vreugde 
smaakt gij voor uzelven bij God; en wel in zoo groote 
mate, dat, gelijk Paulus ons hier zegt, hij niet wist, of 
het in het lichaam of buiten het lichaam geschied was. 

Maar, nadat hij daarboven de hemelsche vreugde gesmaakt 
had, daalde hij af op deze aarde om „een welgevallen te 
hebben in zwakheden, in smaadheden, in nooden, in ver
volgingen, in benauwdheden voor Christus; want wanneer ik 
zwak ben, dan ben ik sterk." Om dit te kunnen doen, is 
er kracht noodig. Welnu, waar is de mensch, die zulk een 
plaats kan innemen? Waar is de man van kracht op deze 
aarde? Mijn antwoord is: alleen hij, die geleerd heeft, waarin 
hij roemen kan, die weet wat zijn deel is daarboven, welk 
een heerlijkheid hem wacht bij God, alleen hij, zeg ik, kan 
deze plaats innemen. 

Ieder onderzoeker van de Heilige Schrift weet, dat dit 
beginsel het geheele Oude en Nieuwe Testament door te 
vinden is. In het boek Jozua, bij voorbeeld, lezen wij, dat 
de Israëlieten, nadat zij het beloofde land zijn binnengegaan, 
allereerst bepaald worden bij de tegenwoordigheid des Heeren; 
de besnijdenis heeft plaats, en daarna trekken zij op tegen 
hunne vijanden, met kracht bekrachtigd zijnde. Hunne kracht 
treedt naar buiten; hunne kracht openbaart zich; zij gorden 
zich aan ten strijde tegen alles, wat zich tegen hen verzet! 

In het Nieuwe Testament wordt ons duidelijk geleerd, 
wat ons standpunt in Christus is; in het Oude Testament 
daarentegen vinden wij den toestand van den geloovige nauw-
XX II 2 
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keurig omschreven, alsmede wat zijn toestand in betrekking 
tot zijn standpunt is. 

Het is voor ons praktisch leven van het grootste belang 
te verstaan wat kracht i s , en hoe wij haar deelachtig kun
nen worden. Veel licht is ons gegeven ten opzichte van de 
waarheid Gods; doch te midden van zulk een uitgebreidheid 
en helderheid van de kennis der waarheid, bestaat er groote 
behoefte aan kracht. Over het algemeen ontbreekt het den 
geloovigen niet aan kennis der waarheid, maar aan kracht om 
haar te openbaren. 

In 2 Kor. XII zien wij, dat de apostel Paulus, een tooneel 
van ongestoorde vreugde verlaten hebbende, de ervaring maakt, 
dat hem een scherpe doorn in het vleesch gegeven is, een 
engel des satans, om hem met vuisten te slaan. Bijna was 
hij daaronder bezweken. Doch wat was het gevolg hiervan? 
Wat leerde hij hieruit? Dat hij van nu af aan zou roemen 
in „zwakheden, in smaadheden , in nooden, in vervolgingen, 
in benauwdheden voor Christus;" „want," voegt hij er bij, 
„wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk," een verklaring, 
geheel en al in strijd met de gedachte van den mensch. 
Paulus leerde in zijne zwakheid de kracht van Christus kennen; 
hij deed de ervaring op, dat juist deze zijne zwakheid een schoone 
gelegenheid was voor de openbaring van Christus' kracht. 

Vele geloovigen worden dikwijls teleurgesteld, wanneer 
zij, na eenigen tijd geestelijke vreugde gesmaakt te hebben, 
ontdekken, dat er bij hen nog zooveel gebrek, nog zooveel 
zwakheid gevonden wordt. En de duivel is er op uit, om 
zich deze gelegenheid ten nutte te maken. Hij verontrust het 
hart, en doet bij hen de vraag oprijzen, of zij werkelijk ooit 
eenig genot gesmaakt hebben; en het gelukt hem, helaas! 
maar al te dikwijls. Dit is voor velen een struikelblok. 
Menigeen is buitengewoon gelukkig, wanneer hij in een
zaamheid de dingen Gods bepeinst; alles is naar wensch, 
alles is vreugde, wanneer hij des morgens zijne kamer ver
laat; doch nauwelijks heeft hij ééne schrede gedaan, of hij 
struikelt. Vanwaar dit? Om de eenvoudige reden, dat hij 
zich verlaat op zijne vreugde en zijn geluk, in plaats van 
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op Christus zelven. Zijne vreugde is voorzeker niet ongegrond, 
doch hij begint haar in twijfel te trekken, omdat hij gestruikeld is. 

Wij moeten wel in het oog houden, dat er aan onze 
aanneming bij God niets veranderd noch toegevoegd behoeft 
te worden. De geloovige, die zulks denkt, vergist zich deerlijk. 
Onze aanneming bij God is een gave, die wij met een 
geloovig, eenvoudig kinderlijk hart hebben te ontvangen; 
en die even volkomen en zeker is op het eerste oogenblik, 
dat wij gelooven , als wanneer wij reeds vijftig jaren dezen weg 
bewandeld hebben. Het kan zeer goed zijn , dat onze vreugde 
over onze aanneming grooter is, en wij meer en meer de 
heerlijke gevolgen, aan ons standpunt verbonden, verstaan en 
genieten voor ons hart; doch onze aanneming is daardoor 
niet zekerder of vaster geworden. 

Ik wil trachten de zaak duidelijker temaken. Vele Chris
tenen verwarren hun welbehagelijk zijn voor God met hunne 
aanneming. Gij behoeft u nooit te verontrusten over uwe 
aanneming, maar gij kunt u nooit met te veel ernst afvragen, 
of gij Gode welbehagelijk zijt. 

Het grootste gebrek van den tegenwoordigen tijd is , dat 
de mensch zich in het geheel niet verontrust, of hij Gode 
behaagt; daarentegen kan geen bekommernis, hoe groot ook, 
uwe aanneming vaster maken; die is ten allen tijde even volmaakt. 

Een rozeboom is en blijft een rozeboom, al draagt hij ook 
nooit een enkele roos; geen sierlijke boom voorwaar, maar toch 
is hij een rozeboom. Een goudvink is en blijft een goudvink, 
al laat hij geen enkelen toon hooren; maar het is geen 
vogel, zooals men hem gaarne heeft. Laat uw hart daarover 
in klaarheid zijn, dan zal het u goedgaan. 

Henoch wandelde met God, en hij heeft getuigenis be
komen, dat hij Gode behaagde. Ziedaar een Gode welbe
hagelijk man. 

Door het geloof offerde Abel Gode een beter slachtoffer 
op dan Kaïn , door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, 
dat hij rechtvaardig was, daar God over zijne gaven getui
genis gaf. Ziedaar een mensch , die aangenomen was. 

De Schrift zegt: ,/Daarom beijveren wij ons ook om, hetzij 
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inwonende, hetzij uitwonende, hem welbehagelijk te zijn , 
(niet om door Hem aangenomen te worden?) Want wij 
allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van 
Christus.'" Het geloof, zonder eenig goed werk, brengt mij 
op de plaats, die God mij gegeven heeft; de goede werken 
zijn het gevolg van mijne aanneming door God. Het is van 
groot gewicht dit onderscheid goed in het oog te houden. 

Ik moet mij echter niet alleen bepalen bij mijn geluk, om 
mij voor het overige nergens om te bekommeren. Het is 
waar, ik ben aangenomen, ik ben gerechtvaardigd, en ik 
smaak het heerlijke genot daarvan; ik verblijd mij in het 
standpunt, waarop God mij geplaatst heeft. Doch wat mijn 
lichaam betreft, zoo bevind ik mij nog hier beneden, te 
midden van zwakheid en gebrek; en deze zwakheid van 
mijn lichaam is juist de oorzaak, dat de genade van Christus 
zich zoo heerlijk kan openbaren, en zoo krachtig uitblinkt, 
zoodat „wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk." De kracht 
wordt op het zwakste punt openbaar. 

Ik wensch u op twee dingen opmerkzaam te maken. Ten 
eerste, wat de kracht in iemand kan bewerken. De kracht 
wordt gekend daar, waar wij het zwakste zijn. Uwe kracht 
wordt niet zoozeer openbaar in hetgeen gij doet, dan wel 
in hetgeen gij zijt. Iedereen beproeft iets te doen, maar gij 
zult nimmer iets doen, tenzij gij iets zijt. Het lichaam is 
een arm broos vat, maar juist daarin wordt de kracht 
openbaar. Daarom zegt de Apostel, dat hij een welbehagen 
heeft in zwakheden, in smaadheden, in nooden, in vervol' 
gingen, in dingen die hem troffen, als iemand die zwak 
was; want hij had geleerd, dat, dewijl er gevaar bestond 
om opgeblazen te worden, hem een scherpe doorn in het 
vleesch noodig was. 

Er is hierbij, gelijk ik zoo even gezegd heb, van twee 
dingen spraak: ten eerste van de kracht, die zich in mijne 
zwakheid openbaart; ten tweede van de lijdzaamheid (vol
harding) die ik bezit. En lijdzaamheid is het grootste be
standdeel der kracht. 

De man van kracht kenmerkt zich tweeledig. Waar een 
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zedelijk gebrek aanwezig is, daar wordt juist het tegenovergestelde 
openbaar, daar zal .een ondeugd plaats maken voor een deugd. 
Vooronderstel, dat iemand een dronkaard is; en dat hij 
bekeerd wordt; wat zal het gevolg zijn? Niet alleen, 
dat hij zich onthoudt van den drank, maar dat hij zelfs 
behagen heeft in matigheid. Gij kunt door uwe natuurlijke 
kracht de een of andere ondeugd onderdrukken, maar 
daaruit spruit nog geen deugd voort. Gij moet niet alleen 
het onkruid uitwieden, maar gij moet een goddelijke plant 
daarvoor in de plaats stellen. Wanneer een Christen wandelt 
door genade, dan wordt het gebrek in zijne natuur vervan
gen door een deugd. De werking der kracht is ten opzichte 
van een gebrek anders dan ten opzichte van onze zwak
heden. In het eerste geval wordt, zooals ik heb aangetoond, 
het gebrek vervangen door een deugd. In het laatste geval 
echter, daar de zwakheden — zooals natuurlijke schroomvallig
heid, opgewondenheid, enz. — aanhouden, zegt de Heer: „mijne 
genade is u genoeg", en „de kracht van Christus rust op u." 

Wellicht zegt een uwer: „Ik verblijd mij grootelijks in 
den Heer/' Daaraan twijfel ik in het minst niet; doch ik 
zou u hierop kunnen antwoorden: ,,Gij hebt toch weinig 
kracht." — ffHoe weet gij dat?" — „Omdat uw wandel zoo 
gebrekkig is. Ik zie u niet als overwinnaar optreden over 
dit of dat gebrek, hetwelk in uwe natuur gevonden wordt. 
Zoo gij kracht hadt, dan zoudt gij uwe gebreken te boven 
komen , en gij in uwe zwakheden worden staande gehouden. 
Aanschouw Elisa, met welk een toewijding des harten volgt 
hij zijnen heer Elia; en toch, hij had geen kracht. Kracht 
is het volbrengen van de genade des Heeren Jezus Christus 
in uw lichaam. Zij treedt aan het licht, daar waar gij zwak 
en gebrekkig zijt. Een man van kracht kunt gij op het 
eerste oogenblik kennen. 

Neemt bij voorbeeld dit vers van het vierde hoofdstuk van 
den brief aan de Korinthiërs. „Wij hebben dezen schat in 
aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van 
God, en niet uit ons." Ik spreek van hetgeen kracht op 
zichzelf is. De wonderbare plaats, waar de Heer haar ge-
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steld heeft, is een arm aarden vat, „opdat de uitne
mendheid der kracht zij van God en niet uit ons." 

Menigmaal hoor ik zeggen: „Dat moet gij mij zoo kwalijk 
niet nemen, mijn karakter is zoo; het is mijn oude kwaal." — 
Maar ik antwoord u : Gij zijt geenszins te verontschuldigen; 
juist dat gebrek is een gunstige gelegenheid voor de kracht 
van God om zich te openbaren, het is juist daar, dat gij 
u het sterkst moet betoonen. Wat zoudt gij denken van 
een geneesheer, wiens hulp gij hadt ingeroepen wegens hoofd
pijn, zoo hij ieder lichaamsdeel in het bijzonder onderzocht, 
uitgenomen uw hoofd. Gij zoudt zeggen, de hoofdzaak ver
geet hij, en hetgeen de meeste aandacht vereischte, dat laat 
hij onopgemerkt voorbijgaan. 

Zou het niet uitnemend schoon zijn, wanneer gij u alzoo 
in uwen wandel openbaardet, dat zoolang gij u nog op deze 
aarde bevindt en in het lichaam zijt vol zwakheid en ge
brek , juist in dit alles de kracht van Christus zichtbaar wordt? 

Om u mijne bedoeling zoo duidelijk mogelijk te maken, 
wil ik u mededeelen, op welke wijze de paarlen worden voort
gebracht. Wanneer een klein steentje in de schelp van de 
oester komt, hindert en kwelt haar dit zoodanig, dat zij het 
met het binnenste van de schelp bedekt, en vandaar de 
paarl. Alzoo behoorde het ook met u te zijn. Het steentje 
in u moet veranderen in een paarl. Wij behooren ons te 
openbaren als een heilig volk! Ik zie en erken het gebrek, 
dat in mij als natuurlijk mensch gevonden wordt; maar waar 
ik dat steentje in mij vind, daar behoort ook de paarl te 
zijn; het schoone en volmaakte bedekt het gebrekkige zoolang , 
totdat het schoone alleen gezien wordt. De Heer houdt zijn 
oog daarop gevestigd. 

Hetgeen ik zoo even gezegd heb, wordt ons duidelijk voor
gesteld in den geraakte, die tot Christus gebracht werd. 
Machteloosheid brengt mij tot Christus. Zoolang gij nog niet 
inziet, dat gij zonder kracht zijt, zoolang zult gij ook niet 
tot Christus gaan. Indien gij geen haartje eigen kracht bezat, 
dan zoudt gij zoo gelukkig zijn, als de dag lang is. Indien 
gij geen kracht hadt, dan zoudt gij tot Christus komen, en 
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gij zoudt uitgaan, uitgerust met de kracht van Christus, en 
uw bed dragen ! Juist in hetgeen u zoo onoverkomelijk toe
schijnt, kan de kracht van Christus zoo heerlijk uitblinken, 
en u sterken om dit te onderdrukken en vaarwel te zeggen. 

Gij zult mij vragen, welk bewijs ik hiervoor heb in den 
Bijbel. Ik zou u kunnen antwoorden, dat de geheele strek
king van de Heilige Schrift daarvan getuigt; doch ik wil 
dit niet doen, en u liever verwijzen naar een uitspraak van 
den Apostel in Efeze 4 : 2 8 , waar gij een duidelijk bewijs 
kunt vinden van hetgeen ik gezegd heb. „Die gestolen 
heeft, stele niet meer." Hier is spraak van de gerechtig
heid, die naar de wet is. Doch daarbij bepaalt de Apostel 
zich niet, maar gaat voort met te zeggen: „maar arbeide 
veeleer, en werke met zijne eigene handen het goede." En 
let dan op hetgeen verder volgt. Wordt hij alleen hiertoe 
vermaand om in zijne eigene behoeften te voorzien ? Geenszins! 
Maar: „opdat hij hebbe mede te deelen aan hem, die gebrek 
heeft." Is dat geen paarl? Hij moet werken met de handen, 
opdat hij daardoor een gever worde. De dief wordt een 
gever. Dat is kracht. De kracht treedt in de meest gewone 
bijzonderheden van het dagelijksch leven in. Hij, die door 
kracht wandelt, ondervindt hare werking in elke omstandig
heid des levens. De eerste werking der kracht is, dat zij elk ge
brek en elke zwakheid van het vleesch stuit en ten onderhoudt. 

De Heer zegt: „Mijne genade is u genoeg." Ik neem 
geenszins den doorn uit uw vleesch weg, opdat gij moogt 
ondervinden, dat, wanneer gij zwak zijt, gij dan tegelijker
tijd sterk zijt. — Ik wilde u hiermede aantoonen, dat gij, 
die hoogmoedig waart, u nu nederig zult betoonen, en dat 
van een eerzuchtig mensch, wanneer hij wandelt in de kracht 
van Christus, gezegd zal worden, dat hij niet eerzuchtig is. 

Somtijds zegt men: //Ik leg er mij op toe, om een ver
hevene plaats in de gemeente in te nemen/' Zulk een roep 
ik toe: ,/Mijn lieve vriend, de kennis van uw eigen toestand 
is nog zeer gebrekkig; gij verstaat nog niet wie gij zijt; 
ware dit het geval, dan zoudt gij, in plaats van naareeren 
aanzien te haken, op uw aangezicht voor God gevonden worden." 
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Anderen spreken van „de een of andere waarheid onder de 
knie te hebben/' Denzulken moet ik zeggen: //Mijn vriend, 
gij vergist u deerlijk, gij hebt u daarvan een geheel verkeerd 
begrip gevormd; gij zult ongetwijfeld geheel en al in de 
war gebracht worden. Het omgekeerde moet geschieden: in 
plaats dat gij de waarheid moet beheerschen, moet zij het 
u doen. Hoe meer het hart Christus leert kennen, en hoe 
beter men de waarheid verstaat, des te meer ziet men zijne 
onbekwaamheid in, om haar machtig te zijn, maar ook zijne 
onmacht haar in den wandel te openbaren." 

Ieder dienstknecht van God, geleid door de kracht van 
Christus, zal vast staan in de genade van God, maartevens 
bevreesd zijn voor zijne natuurlijke kracht. Mozes was van 
natuur iemand met groote spierkracht; hij was in staat een 
man te dooden. Maar hij moest hierop geenszins zijn ver
trouwen stellen; hij strekte zijn staf uit, en alles geschiedde 
zonder de minste moeite; zoodra hij evenwel gebruik maakte 
van zijne eigen kracht — toen hij de steenrots tot twee 
malen sloeg — kon hij het Beloofde Land niet ingaan. 
Gods kracht gebruikt geen natuurlijke hulpmiddelen; zij treedt 
op, en zegt: Gij moet u geheel en al aan mij overgeven, en u 
door mij laten leiden. 

Kracht is het rustigste ding, dat er bestaat. De goddelijke 
kracht openbaart zich zonder gedruisch, majestueus en on-
wederstaanbaar, alles wat in en aan haar is, is bekoorlijk, ja 
uitnemend schoon. Hoe menigmaal moet ik bekennen, dat 
ik nog zoo weinig begrip heb van de grootheid dezer god
delijke kracht. 

In den zesenveertigsten Psalm lezen wij : „De heidenen 
raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief zijne 
stem, de aarde versmolt." Hier zien wij de majesteit der 
goddelijke kracht. Zij maakt geen gedruisch, geen vertooning, 
geen ijdele praal, maar zij handelt. 

Doch er is nog een andere zijde, waarop ik uwe aandacht 
wil vestigen, hetgeen wellicht van nog grooter gewicht is. 
Waardoor wordt de kracht bewezen? Dat er kracht is, heb 
ik u reeds aangetoond; maar het bewijs der kracht is geduld, 
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lijdzaamheid. Er is niets wat zoozeer de kracht openbaart 
als lijdzaamheid. "Dit wil zeggen volharding. Hij, die volhardt, 
bezit lijdzaamheid. Het oogenblik, waar de kracht van God 
zich het meeste openbaart in een geloovige, is dan wanneer 
hij het meest volhard heeft. De openbaring der kracht in een 
geloovige is, dat hij volhardt, en deze kracht treedt naar 
buiten daar, waar hij het gebrekkigste is. Het is de genade 
van Christus; vandaar dat hij kan volharden. In den brief 
aan de Hebreen, het tiende hoofdstuk, wordt ons gezegd: 
„Want gij hebt volharding noodig." Het is hetzelfde woord, 
dat in het volgende hoofdstuk gebruikt wordt, als er van 
Mozes gezegd wordt: „hij hield zich staande." Eerst lezen 
wij, dat hij weigerde een zoon van Farao's dochter genoemd 
te worden. Dit is de eene zijde van de kracht; doch dit 
is nog geen volharding. Ik wilde u indachtig maken, dat 
hetgeen ons hier gezegd wordt, geenszins in betrekking staat 
tot volharding, evenmin het „weigeren," als het „verkiezen 
van liever met het volk van God kwalijk behandeld te 
worden." Er zijn er, die iets kunnen weigeren, en er zijn 
weer anderen, die het beste kunnen kiezen; maar er is nog 
iets meer, iets van grooter gewicht. En dat is de volharding. 
Hij „hield zich staande," of „hij volhardde, als ziende 
den Onzienlijke." Daartoe moet ik komen. De kracht wordt 
dus op tweeërlei wijze openbaar. Hier hebben wij het weigeren 
van de dingen, die mij aantrekken en bekoren, maar ook 
het verdragen van de smaadheid, die mij treft om Christus 
wil. En ik vraag u: Waarom volhardt gij ? Om de eenvou
dige reden, dat ik weet, in Wien ik geloofd heb. 

De apostel Paulus zegt tot Timotheüs: „Lijd verdrukking;" 
En in het tiende vers van hetzelfde hoofdstuk zegt hij. 
„Daarom verdraag ik alles, om der uitverkorenen wil." Juist 
hetzelfde als ons van Mozes gezegd wordt in den brief aan 
de Hebreërs. Mets kan u een schooner en duidelijker denkbeeld 
geven van hetgeen lijdzaamheid en volharding is, dan uit 
den mond van iemand, die zich te midden van de grootste 
verdrukkingen en ontberingen bevindt, te vernemen : „Ik 
geef niets toe, geen haarbreed." 
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Met welk een ernst vermaant Jakobus de geloovigen in 
zijnen brief om toch te volharden. Hij zegt: „Mijne broeders! 
neemt tot een voorbeeld des lijdens en des gedulds de pro
feten , die in den naam des Heeren gesproken hebben. Ziet, 
wij prijzen hen gelukzalig, die volharden. Gij hebt de vol
harding van Job gehoord, en hebt het einde des Heeren 
gezien, dat de Heer vol van medegevoel en barmhartig is." 
De volharding van Job was geen vrucht van zijne natuurlijke 
bezadigdheid, maar wel een gevolg daarvan, dat hij niets 
toegaf en zich aan God vasthield. Men begint met een weinig 
toe te geven; doch zoodra gij ook maar een weinig hebt 
toegegeven, is het met u gedaan — uwe kracht is gebroken. 
Gij kunt verzekerd zijn, dat, wanneer gij in iets toegeeft, 
wat u op zichzelf genomen zeer onbeteekenend toeschijnt 
en uwer ernstige overweging onwaardig is, gij dan het beste 
deel der waarheid hebt prijs gegeven. Het beste geeft gij het 
eerste. Wanneer de vorst invalt, dan gaan de beste scheuten 
het eerste verloren; zij berooft den boom altijd van hare 
knoppen. En in dit geval hebt gij een zeer groot verlies te 
betreuren, alhoewel gij uzelven moogt diets maken, dat gij maar 
een weinigje zijt terug gegaan. Gij zijt niet staande gebleven. 

Laat ons Komeinen V opslaan. Daar lezen wij: „En niet 
alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, we
tende, dat de verdrukking volharding werkt." Het is van 
groot, praktisch belang, wanneer het er toe gekomen is, om te 
kunnen zeggen: Ik kan alles dragen, wat er ook komen moge. 

Het grootste en zekerste bewijs van iemands geschiktheid 
om te dienen, ligt niet hierin, dat hij iets groots kan doen, 
maar dat hij aan groote drukking weerstand kan bieden. Zal 
iemand een hooge plaats kunnen innemen, dan geldt de vraag: 
Welken druk kunt gij weerstaan ? Hij , die elke drukking het 
hoofd kan bieden, is der hoogste plaats waardig. Neem bij 
voorbeeld Jozef in de gevangenis. Vergeten door een man, 
wien hij zooveel vriendschap en toegenegenheid betoond had, 
bleef hij toch volharden; hij werd niet twijfelmoedig; en het 
einde was, dat hij waardig geacht werd de hoogste plaats in 
het koninkrijk in te nemen. 
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Neem David: nooit heeft hij zich in nijpender omstandig
heden bevonden dan te Ziklag, hij zag zich van alles beroofd. 
Wat doet hij ? Hij is geduldig. Hij zegt: De Heer is God; 
ik wil den moed niet opgeven. Hij „sterkte zich in den 
Heer, zijnen God." En op datzelfde oogenblik werd hij 
bekwaam geacht op den troon van Israël te zitten; Saul viel 
juist toen op den berg Gilbóa. 

Van hoeveel belang is dit voor ons, Ik zie menschen, 
die de Schrift op hun duimpje kennen; doch werp eens een 
blik op hun huiselijk leven! Ach, daar is het zoo treurig! 
Een iegelijk hunner roep ik toe: Daarvoor zijt gij niet be
stand ; u ontbreekt de kracht om daar staande te blijven; voor 
uwe plichten zijt gij niet bekwaam ; gij bezit geen lijdzaamheid. 

In 2 Kor. 6 zegt de Apostel: ,/In alles ons aanbevelende 
als dienstknechten van God in veel volharding." Wanneer 
iemand tot mij spreekt van kracht, dan zeg ik hem: Op welke 
wijze neemt gij de dingen op? Kunt gij alles trotseeren? 

Sla Kolosse I eens op; daar vinden wij: „Met alle hracht 
bekrachtigd naar de sterkte zijner heerlijkheid." Waartoe zou 
dit strekken ? „Tot alle volharding." Alle volharding! Dit is 
het standpunt, 't welk ik praktisch wensch in te nemen. 

Ik zie terug op de heiligen Gods, en uit hen neem ik 
Abraham ten voorbeeld van hetgeen ik gezegd heb. Toen hij 
in het land is gekomen, zegt hij tot Lot: „Doe gij uw 
keuze, ik laat het aan u over." Ik voor mij geloof, dat wij 
in deze handeling het eerste kenmerk van kracht vinden. 
Iemand die niet begint met te weigeren, zal nooit eindigen 
met te volharden. Indien de drie jongelingen den wijn des 
konings niet hadden geweigerd, zij zouden nimmer de hitte 
van den oven des konings hebben kunnen doorstaan. Mozes 
„weigerde' niet alleen den rijkdom en de schatten van Egypte, 
maar hij }>hield zich staande." Dit ziet men voortdurend. 
Ik moet volharden. Ik mag niets toegeven, geen enkelen 
voetstap. Maar, zegt gij, dan gaat alles te niet! — Dat is mijne 
schuld niet. Ik geef niets toe; ik klem mij met beslistheid 
vast, ik houd vol evenals de oude Atheensche generaal, die 
tet schip niet wilde laten weggaan. Eerst hield hij het vast 
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met de ééne hand; men hieuw die af; toen hield hij het 
vast met de andere; men hieuw die ook af; daarna hield hij 
het vast met zijne tanden ; toen hieuw men hem het hoofd af. 
Ziedaar, wat de kracht der natuur vermag. Is u de genade ge
schonken , om u ook alzoo te openbaren ? Zoodra iemand toe
geeft, heeft hij de kracht, om zijne positie te behouden, verloren. 

Welnu, mijne geliefde vrienden, ik hoop dat uwe oogen 
open zijn om het standpunt te zien, waarop God ons geplaatst 
heeft. Wanneer gij het oog naar boven richt, dan hebt gij 
een tooneel voor u , vol van schoonheid en heerlijkheid, een 
helderen, onbewolkten hemel. Maar, helaas! ik ken mijne 
eigene geschiedenis, en daarom ken ik ook die van anderen. 
Hoe menigeen verlaat zijne kamer in ongestoorde vreugde, 
maar slechts weinige uren, ja, wellicht weinige minuten later 
gaat hij daarheen terug terneergeslagen en bedrukt, want 
hij is niet staande gebleven. Vanwaar dit? Hij is niet af
hankelijk gebleven. Meent gij nu, dat uwe vreugde slechts 
bedrog is geweest? Neen! alles is en blijft even waar als 
voorheen; maar gij moet leeren weerstand te bieden; dat 
wil zeggen: gij moet volharding leeren; gij moet in afhan
kelijkheid van Christus uw weg bewandelen, dat is JcracM. 
Zij bestaat niet alleen in het „weigeren." Neen, het is de 
vraag: Kunt gij verdragen ? Bezit gij volharding ? Kunt gij zeg
gen: ik geef niets toe; ik sta pal, welk lijden mij ook drukke? 

Wanneer gij u een oogenblik bepaalt bij de dienstknechten 
van God, en hen ieder in het bijzonder in hunne openbaring 
nagaat, welk was dan het oogenblik in hun leven, waar het 
meeste de goddelijke kracht openbaar werd? Mijn antwoord 
is: Niet het oogenblik, waarin zij het meeste hebben gedaan, 
maar waarin zij het meeste hebben volhard. 

Laat iemand mij een voorbeeld aanwijzen, gelijk aan dat 
van Abraham, toen hij met zijnen Izaak naar het land Moria 
ging. Hij zegt: Laat het geheele gewicht der dingen op mij 
neerkomen, God is aan mijne zijde; ik geef geen duimbreed 
toe. „Nadat hij volhard heeft, heeft hij de belofte verkregen." 

En dit wordt in de kleinste bijzonderheden van ons dage-
lijksch leven openbaar. Gij moogt in geen geval toegeven. 
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Toegeven voor het vuur des konings? Geenszins! Gij moet 
niet, wanneer de ure der beproeving aangebroken is, aan 
Ezau gelijk worden, en uitroepen: „Ik kan het niet langer 
uithouden \" en dan voor een linzenkooksel bezwijken. 

De Schrift zegt: „Want aanschouwt hem, die zulk een 
tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat 
gij niet moede wordt en in uwe zielen bezwijkt." Aanschouwt 
hem, den Heer zelf, //die om de vreugde, welke voor hem 
lag, het kruis heeft verdragen, de schande verachtend, en 
gezeten is aan de rechterhand van den troon Gods." 

Indien gij uw hart zet op de dingen dezer aarde, indien 
gij toelaat, dat deze invloed op u uitoefenen, dan komt gij 
niet uit de tegenwoordigheid des Heeren in het gevoel, dat Hij 
u een plaats gegeven heeft, die boven dit alles verheven is. 

Ik kom van achter het voorhangsel — het tooneel mijner 
vreugde; en ga uit naar buiten — het tooneel, waar alles 
tegen mij gekant is; doch ik kom in de kracht van Christus, 
zoodat ik bekwaam ben daarbuiten te wandelen, en alles te 
trotseeren , wat zich tegen mij verheft, terwijl ik tegelijkertijd 
de zalige vreugde smaak van zijne tegenwoordigheid. 

Bijna aan het einde onzer reis. 
In Numeri 21 vinden wij Israël bijna aan het eind zijner 

reis. Ook wij naderen het einde onzer woestijnreis; wij zullen , 
evenals Gods oude volk toen, weldra de beloofde erfenis deel
achtig worden. Twee dingen worden ons in dat hoofdstuk op 
treffende wijze voorgesteld: de toestand van het volk, en 
de wondervolle en bijzondere openbaringen van Gods genade. 
Wij ondervinden die bij elke schrede onzer reis, maar in 
het bijzonder en op velerlei wijzen aan het einde. Dit ge
deelte der Schrift stelt ons de lankmoedige genade van God 
voor oogen. Men ziet het vaste besluit van het volk om de 
vijanden van God geheel en al te verdelgen. Zij hadden geen 
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genade hoegenaamd voor al wat zich tegen het volk, of 
tegen het doel en den raad van God stelde. Israël beloofde 
den Heer een gelofte, en zeide: „Indien gij dit volk 
geheel in mijne hand geeft, zoo zal ik hunne steden ver
bannen." Een der eerste lasten, die God Israël had op
gelegd, toen het Egypte verliet, (Deut. VII.) was, dat 
alles wat toebehoorde aan de lieden van het land, 't welk 
zij in bezit gingen nemen, geheel vernietigd moest worden. 
//Want gij zijt een heilig volk den Heer, uwen God; u 
heeft de Heer, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een 
volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den 
aardbodem zijn." (vers 6—8.) Hunne altaren en opgerichte 
beelden moesten gansch verbroken, en hunne gesnedene 
beelden met vuur verbrand worden. Elk spoor van afgoderij 
moest worden weggedaan. Hoeveel verdriet heeft niet het 
veronachtzamen van dit bevel teweeggebracht! O, hoeveel 
goddeloosheid en ellende ook nog voor dezen tijd! Want 
Israël draagt nog den toorn van Jehovah om zijne menigvul
dige overtredingen en zijne groote zonden. 

Toen zij de Kanaanieten en hunne steden verbannen wil
den, verhoorde de Heer de stem Tsraëls, en gaf Hij hunne 
vijanden in hunne hand. Toen het hart in een goeden toestand 
was, was er geen moeielijkheid. God trad toen oppermachtig 
handelend op, en Israël verbande de Kanaanieten en hunne 
steden. En nu, geliefden! juist op ditzelfde oogenblik zien 
wij een van die opmerkelijke omkeeringen in de geschiedenis 
van het volk. De Heer had hen verlost van hunne vijanden 
en van de macht hunner tegenstanders. Vergaten zij nuzich-
zelven ? Zij vergaten God. De ongunstige omstandigheden, 
die nu kwamen, voerden hun hart van Hem af. Hun was 
rust beloofd, zij hadden nog strijd, zij waren nog niet in 
het land. Het geloof begaf hen. O, hoe diep zinken wij, 
wanneer het geloof vermindert! „De ziel des volks werd ver
drietig op dezen weg. Het sprak tegen God en tegen Mozes." 
Een der ernstigste zonden — dit murmureeren. Zij spraken 
tegen den Heere God. Het hart des volks kwam in opstand. 

Hoe handelde God met deze zonde zijns volks? Hier vin-
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den wij een voorbeeld van de wondervolle, vrije genade Gods. 
Nu wordt de koperen slang ingevoerd Dit brengt ons naar 
het begin van Johannes' Evangelie. Met betrekking tot 
deze wereld en tot den mensch is alles ten einde. De 
Jood is onder het oordeel. Het gansche tooneel, dat ons 
omgeeft, wordt beschouwd als in duisternis te zijn. ffHet 
licht scheen in de duisternis, en de duisternis heeft het 
niet begrepen." Zoo gaat het voort, licht en duisternis, 
duisternis en licht. Hij had de menschen beproefd. Hij 
kon zich hun niet toevertrouwen. Hij had niet noodig, 
dat iemand van den mensch getuigen zou. Hij kende alle 
menschen. Hij wist, wat in den mensch was. Hij kende de 
gansche geschiedenis des menschen, en Hij betrouwde zich-
zelven hun niet toe. In Joh. III zien wij, hoe de Heer 
midden in dit tooneel van dood en duisternis, het eeuwige 
leven brengt. Wat was voor Israël de koperen slang? God 
had tot hen gezegd door de vurige slangen: Indien gij mij 
verwerpt, dan zult gij de slang leeren kennen. Hij zendt 
slangen onder hen. Zij worden gebeten. 

En wat was het middel ter genezing ? De slang, de koperen 
slang, werd opgericht, opgericht ter oorzake van de zonde. 
Het geneesmiddel voor de zonde was nergens op aarde te 
vinden. Er is iets opgericht, daarop moet gij zien. Het is 
niet bloot, een geneesmiddel. Het is iets geheel anders, dat 
aangebracht wordt. Zoo velen er op zagen, leefden: //het 
geschiedde als een slang iemand beet, zoo zag hij de koperen 
slang aan, en hij bleef levend." Het is een groote en hoogst 
belangrijke waarheid, dat Hij, die geen zoude gekend had, 
door God tot zonde voor ons gemaakt is, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid Gods in Hem. Wij worden dan gelijk aan 
hen, die genezen waren van den beet der slang. 

Toen verreisden de kinderen Israëls, en zij legerden zich 
te Oboth. (vs. 10.) Zij verreisden. God verhoede, dat wij ons 
zouden nederzetten op de plaats, waar onze schande open
baar werd. Daarvoor is het de tijd niet. De machten der 
duisternis zijn allen in beweging; hunne legerscharen bereiden 
zich ten strijde. Israël verreisde van Oboth, en legerde zich 
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tegen //den opgang der zon/' een liefelijk woord voor ons. 
Daarna reisden zij naar deze zijde van de Arnon. //Daarom 
wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heeren: Tegen 
Waheb, in een wervelwind, en tegen de beken Arnon, en den 
afloop der beken, die zich naar de ligging van Ar wendt, 
en leunt aan de landpale van Moab. En vandaar reisden 
zij naar Beer. Dit is de put, van welken den Heer tot Mozes 
zeide: //Verzamel het volk, zoo zal Ik hun water geven." Zeer 
treffend is dit bewijs van Gods genade en teeder medelijden! 
Hij kent de beproevingen van zijn volk. Hoe zorgeloos wij 
ook zijn en hoezeer geneigd tot stilzitten, toch zijn het de 
zegeningen , welke van Hem zelven komen, die ons kracht 
en verschen moed geven op onze verdere reis. 

//Verzamel het volk, zoo zal Ik hun water geven." Hier 
bevinden wij ons nu ook, aan het einde onzer reis, niet wetende 
wanneer de bazuin zal klinken, die ons over de Jordaan zal 
doen gaan. God zegt: „ïk zal hun water geven," zonder 
eenige hulp van hen. Dit is voor het volk zeer heerlijk. 
„Toen zong Israël dit lied : Spring op, gij put! Zingt daarvan 
bij beurte!" Er was een heerlijk en schoon lied bij den 
uittocht, aan de Eoode Zee, door de vreugde over de over
winning, die de Heer gewerkt had op zijne vijanden: //Gij 
leiddet door Uwe weldadigheid het volk, dat Gij verlost hebt; 
Gij voert hen zachtkens door Uwe sterkte tot de liefelijke 
woning Uwer heiligheid." Hoe spoedig was dat lied verstorven! 
Hier, aan het einde der reis, is een zeer kort lied, een meer 
onderworpen toon: //Gij put, dien de vorsten gegraven heb
ben, dien de edelen des lands gedolven hebben !" Hier is 
verkwikking voor ons, als wij aan het einde onzer reis komen. 
God is niet bezig om groote, nieuwe dingen te doen; niet 
om nogmaals op de rots te slaan roept Hij ons. 

„Indien gij ijver betoonen zult, indien gij graven zult, zoo 
zal Ik u water geven." //Spring op, gij put." Moge de Heer 
dezen tijd doen zijn een tijd van nuttige leering en verkwik
king voor onze zielen, om zijns naams wil! 



De vrijmaking'van den levendgemaakte. 

De hoofdwaarheid ten aanzien van de verhouding, waarin 
de geloovige tot God staat, is deze : eenerzijds rekent God 
de zonde niet toe; anderzijds, hij die door het kostbare 
werk van Christus voor God geheiligd is, is voor altijd vol
maakt; hij heeft geen bewustheid van zonden meer; met vrij
moedigheid kan hij in het heiligdom ingaan door het bloed 
van Christus, den nieuwen en levenden weg, welken Hij ons 
heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is: zijn 
vleesch. De apostel spreekt breedvoerig hiervan in Hebr. IX 
en X , en toont duidelijk aan, dat het een eens voor al
tijd geschiede, een eeuwige verlossing is, en dat, wanneer 
deze onze verlossing niet volmaakt ware, Christus dikmaals 
had moeten lijden. Er is geen voorhangsel meer tusschen 
ons en God — het is verscheurd. Er is geen gedachtenis 
der zonden , geen geweten van zonden meer. Wij zijn voor 
altijd volmaakt, niet enkel voor de eeuwigheid, maar van nu 
af aan, onafgebroken, omdat Christus zit ter rechterhand 
Gods, ten bewijze, dat alles voor ons volbracht is. Christus 
verschijnt in de tegenwoordigheid van God voor ons als het 
onafgebroken getuigenis, dat er geen zonde meer op ons 
rust. Dit alles nu, evenals de geheele brief aan de Hebreërs, 
heeft betrekking op de geloovigen als zijnde hier beneden 
op de aarde, en wijst naar Christus heen, die in den hemel 
is voor ons. Wat onze hoogere voorrechten betreft, zoo weet 
ik door den Heiligen Geest, dat ik in Christus ben, en dat 
Hij in mij is; ik ben gezet in den hemel in Christus Jezus. 
Indien iemand in Christus is , die is een nieuw schepsel. 
De brief aan de Romeinen behandelt dit onderwerp uitvoerig. 
Hij spreekt over de bijzonderheden van het standpunt van 
den geloovige voor God door de vergeving en de vrij-
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making —• twee dingen, die de Apostel geenszins met el
kander verwart. De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard, 
omdat zijn toorn geopenbaard wordt over alle goddeloosheid 
en ongerechtigheid der menschen, welke de waarheid bezitten 
in ongerechtigheid. Elke mond zal gestopt worden, en de 
geheele wereld is verdoenielijk voor God. Allen hebben ge
zondigd ; maar het bloed van Christus (hfst. III.) en de op
standing van Christus, als bezegeling van zijn werk van Gods 
zijde (hfst. IV.) zijn het antwoord der genade; zoodat de 
vrede en de gunst van God genoten worden, en wij roemen 
in de hoop der heerlijkheid Gods. Ja , omdat wij den Heiligen 
Geest bezitten, roemen wij in de verdrukkingen; en zelfs in 
God door Jezus Christus, door wien wij nu de verzoening 
met God ontvangen hebben. Dit wordt behandeld tot het 
elfde vers van Eom. "V; met het twaalfde vers begint een 
nieuw onderwerp. Hier gaat het niet meer om onze zonden, 
maar om onze zon^e, namelijk om hetgeen wij in het vleesch 
zijn. Het is door de ongehoorzaamheid van ééuen mensch, 
dat de velen, die met hem verbonden zijn, tot zondaars 
gesteld zijn; en het is door de gehoorzaamheid van éénen 
mensch, dat de velen in den toestand van rechtvaardigen ge
steld worden. Er is hier spraak van onze vervreemding van God 
en van het beginsel der zonde in ons. Daarom is ook het 
redmiddel verschillend, hoewel het natuurlijk in den dood 
van Christus is. Het heet hier niet, gelijk in hoofdst. I V , 
dat Hij om onze overtredingen is overgeleverd, maar dat wij 
in en met Hem gestorven zijn. Wij worden niet geroepen om 
te sterven, maar om te verstaan, dat wij gestorven zijn. Aldus 
lezen wij het gedurig in de Heilige Schrift. ,/ Ik ben met 
Christus gekruisigd, en ik leef; niet meer ik, maar Christus 
leeft in mij.'" (Gal. I I : 20.) //Dit wetende, dat onze oude 
mensch met Hem gekruisigd is ." (Rom. VI : 6). „Gij zijt 
gestorven." (Kol. I I I : 3.) 

Nergens wordt ons gezegd, dat wij sterven moeten. Onze 
christelijke belijdenis door den doop was een belijdenis tot 
den dood van Christus. De geloovige weet niet alleen, dat 
Christus gestorven en opgestaan is, en dat Hij, van de zonde 



89 

verlost, zijn standpunt in Christus verkregen heeft; maar 
ook, dat hij als een kind van Adam gestorven is. Wat God 
in Kol. 3 zegt, dat leert het geloof aannemen. Houdt u 
voor dood als een kind van Adam, maar voor God levend 
in Christus Jezus. //Liegt niet tegen elkander, daar gij den 
ouden mensch met zijne werken hebt uitgedaan." Dit is in 
de Schrift de aangewezen weg tot bevrijding — een onder
werp, hetwelk geheel afzonderlijk behandeld wordt. 

Dit onderwerp wordt in Rom. VII in rechtstreeksch ver
band met de ervaring gebracht, en wel met een wettische 
ervaring in een vernieuwden mensch. De waarheid dienaan
gaande is, dat wij in de oogen Gods der zonde gestorven 
zijn, zoodra Christus in ons is. Voorzeker, de wet heerscht 
over een mensch, zoolang hij leeft; maar ik ben vrijgemaakt, 
overmits ik dien gestorven ben, onder welken ik gehouden 
was. Wij zijn der wet gedood door het lichaam van Christus, 
opdat wij eens anderen zouden worden, namelijk van hem , 
die uit de dooden is opgewekt. (Rom. VII : 4.) Maar deze 
vrijmaking is, gelijk ik gezegd heb, geheel anders dan de 
vergeving der zonden. Christus heeft de zonden gedragen, 
en indien ik nu door de genade er toe gebracht ben, om 
in de kracht zijns doods te gelooven, dan vind ik verge
ving en vrede. Het gaat hier slechts om een eenvoudig feit, 
zoodra ik in de kracht van het werk van Christus geloof 
en in het Woord Gods, hetwelk mij zegt, dat dit werk voor 
mij is. Dit werk is iets, dat geheel buiten mij ligt, dat 
aan het kruis volbracht en door God aangenomen is, toen 
Hij Christus uit de dooden opwekte. Wanneer ik door de 
genade daarin geloof, dan heb ik vrede. De genade maakt 
mij tot een geloovige; maar hetgeen waarin ik geloof, is 
geheel buiten mij, en is eens voor altijd volkomen volbracht 
geworden. Dit is niet een verkrijgen van iets, 't welk door 
mijne ervaring kan weersproken worden, maar een voorwerp 
des geloofs buiten mij, 't welk volkomen volbracht is. Wordt 
mij daarentegen gezegd, dat ik gestorven, der zonde gestorven 
ben, dan is dat iets over mijzelven, en mijne ervaring ge
tuigt daartegen. Ik vind, dat de zonde in mij werkt, en 
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ik kom tot het besluit, dat ik niet der zonde gestorven 
ben. Mijne ervaring betuigt mij het tegendeel van hetgeen 
mij gezegd wordt. Wordt mij verkondigd, dat ik vergeving 
ontvangen heb, dan is het alleen de vraag, of ik het geloof. 
Ongetwijfeld zijn het Gods Geest en genade, die mij tot het 
geloof brengen; maar hetgeen waarin ik te gelooven heb, 
is geheel buiten het bereik mijner ervaring; het is een 
werk, dat voor mij en buiten mij geschied is. Zegt mij 
daarentegen het Woord, dat ik gestorven ben, zoo wordt 
dit door mijne ervaring weersproken. Nu moet ik mij voor 
dood houden. Hoe kan ik daartoe komen? Slechts door een 
tweede ervaring, namelijk hopeloosheid vanwege de heer
schappij der zonde in mij. Welnu, dit is een ervaring onder 
een wet, die van mij verlangt, wat ik moet zijn, of wensch 
te zijn. Daarom bespreekt de Apostel deze ervaring op grond 
van de wet; en beschrijft hij den toestand van een ontdekte 
ziel onder den eersten man, onder de wet, die gerechtig
heid eischt, maar die, door het vleesch krachteloos zijnde, 
onmogelijk gerechtigheid geven kan; want het vleesch is der 
wet Gods niet onderworpen en kan het ook niet zijn. Zoo
lang de vernieuwde en levendgemaakte mensch onder de 
wet is, is hij nog in het vleesch (wat den grond betreft, 
waarop hij voor God staat); en het gaat hem altoos nog 
daarom, iets voor God te willen zijn. Het is hier alzoo 
niet de vraag, hoe wij vergeving verkrijgen, maar hoe wij 
van het vleesch vrijgemaakt worden; hoe wij, wat zijne 
heerschappij betreft, dood zijn kunnen. Het werk, dat ons 
vrijmaakt, is volbracht; maar wij hopen het altijd beter te 
zullen maken en laten die hoop niet varen, totdat wij in 
onszelven geen kracht meer bezitten om vooruit te ko
men — totdat wij weten wat het vleesch is, iets onverbe-
terlijks, en wij genoodzaakt worden om aan onszelven te 
wanhopen. Dan eerst zoeken wij een bevrijder, een verlosser, 
en niet meer een overwinning over onszelven, en dan ervaren 
wij ten slotte, dat het kruis de zaak voor altijd beslist heeft. 

Ik leer eerst, dat in mij, dat is in mijn vleesch, geen 
goed woont. Daarna leer ik, dat ik de zonde haat; ofschoon 
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ik ze doe, en dat niet ik de zonde doe, omdat ik ze haat, 
maar de zonde, die in mij woont. Dit zijn hoogst gewichtige 
ervaringen. Toch is de noodzakelijke kennis van mijzelven 
niet volkomen. Ik ondervind, dat de zonde, die ik haat, 
te sterk is voor dit ,/ ik", hetwelk de zonde haat. Er is 
geen mogelijkheid voor mij, om mijn lot te veranderen. Ik 
heb behoefte aan iemand anders, (niet aan vergeving) om 
het te doen ; ik heb behoefte aan een bevrijder, aan een 
verlosser. Als ik zoover ben, dan heeft God zijn werk in 
mij gewerkt. Ik heb leeren kennen, wat het vleesch is, wat 
ik , als in het vleesch, ben — een onderwijzing, welke God, 
mij in den weg der ervaring geven wilde; en nu bevind ik, 
dat alles volbracht was, toen Christus stierf, en ik dank God, 
en houd mij voor dood. Het geloof wendt zich tot hetgeen op 
het kruis volbracht werd, en het is deze aangrijping des geloofs 
van hetgeen daar geschied i s , hetwelk de vrijmaking geeft. 

De ziel heeft op den weg der ervaring een proces doorge
maakt , waardoor zij hare eigene onbekwaamheid, om zichzelve 
vrij te maken, heeft leeren kennen. Volkomen verootmoedigd 
en zichzelve verloochenende , erkent zij, dat hetgeen der wet 
onmogelijk was, dewijl zij door het vleesch krachteloos was, 
God deed, toen Hij, zijnen eigenen Zoon in gelijkheid des 
zondigen vleesches en voor de zonde zendende, de zonde in 
het vleesch veroordeelde. En daar, waar de zonde in het 
vleesch veroordeeld werd, werd de dood voltrokken ; en ik, 
met Christus gekruisigd, weet, dat Hij de veroordeeling op 
zich nam, en dat ik der zonde gestorven ben. Dit heeft 
niets met de vergeving te maken. De zonde in het vleesch 
is veroordeeld of verdoemd , geenszins vergeven. Maar zij is 
veroordeeld in Christus, die tot zonde gemaakt werd, en 
veroordeeld in den dood, die mij van haar vrijmaakt. Tot 
deze vrijmaking door het geloof komt een ziel niet zonder 
kennis van zichzelve. (Dit ligt in de bedoeling Gods.) Zij 
verkrijgt haar ook geenszins door overwinning; maar eerst 
dan wanneer zij ingezien heeft, dat zij onmachtig is om de 
zonde in het vleesch te overwinnen. Daarom leeren wij overal 
in de Schrift, dat de geloovige gestorven, gekruisigd is, en 



42 

nooit, dat hij sterven moet. Christus is het, die gestorven 
is ; eu de geloovige heeft zich voor dood te houden en Gode 
levende, niet in Adam , maar in Christus. 

De Schrift toont in bijzonderheden aan , hoe de levendge-
maakte ziel wordt vrijgemaakt. Wij moeten , wat de Schrift 
daarover zegt, ter harte nemen. Zij toont ons, dat ofschoon 
de vrijmaking verkregen wordt door het geloof in hetgeen op 
het kruis geschied is, aan deze vrijmaking toch een grondige 
ervaring voorafgaat, waardoor geleerd wordt, wat het vleesch 
en wat de wet is , gelijk in Rom. V I I , en waaruit de wensch 
om vrijgemaakt te worden ontstaat. 

Het werk des Geestes om tot die vrijmaking te leiden, is 
een oprecht, diep en bitter gevoel van de heerschappij der 
zonde in ons en van onze onmacht om haar te overwinnen. 

De wet — want in dit geval zijn wij praktisch onder de 
wet — geeft geen leven , geen kracht, geen voorwerp. Zij 
eischt met volle recht, dat wij niet begeeren zullen. Doch, 
de begeerlijkheid is daar, en leidt ons gevangen; en wij 
nemen waar, dat wij ons daarvan niet ontdoen kunnen. De 
ziel is vol zonde , ofschoon zij de zonde haat; vol bitterheid, 
gelijk nooit te voren , en wordt verbrijzeld onder het gevoel 
harer ellende. Maar dit is op zichzelf geen kracht, evenmin 
als de doorn in het vleesch, de engel des satans voor Paulus 
een kracht was ; het brengt ons echter door de genade tot het 
inzicht, dat wij geen kracht bezitten, en dat wij ons in de 
armen van een ander moeten werpen : ,/Wie zal mij verlossen?" 
Dan vinden wij, gelijk gezegd is, door goddelijke onderwijzing, 
dat God ons in Christus als gestorven beschouwt. Het geloof 
aan het gestorven zijn met Christus is het antwoord van God 
op den angstkreet eener verbrijzelde ziel. God geeft haar de 
kennis, dat Hij de zonde in het vleesch veroordeelde, toen 
Christus een offer voor de zonde werd; en dat wij, als 
menschen in het vleesch, toen met Christus gekruisigd werden. 

Op deze wijze werd de zonde in het vleesch veroordeeld, 
en daarom is de geloovige vrij. Dit grijpt het geloof aan; dit 
betuigt de Schrift onveranderlijk, en doet onze gedachten met 
Christus en niet met onszelven bezig zijn. Ik vooronderstel 
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geenszins, dat iedereen bekwaam is om te verklaren, wat er 
in zijne ziel omgegaan is , of om de Schriftuurplaatsen aan 
te halen, die daarover spreken; maar toch zal ieder, die 
werkelijk door God onderwezen is , erkennen , dat het in den 
dood van Christus i s , dat wij gestorven zijn; en dat er geen 
spraak is van een daadwerkelijk sterven , maar van het geloof in 
den dood van Christus, met wien wij op het kruis gestorven zijn. 

Ervaring moet er zeker zijn - — zelfs in natuurlijke menschen 
gaat iets dergelijks om. Ja , wanneer de Geest Gods werkt, 
dan ontstaan er menigvuldige en grondige ervaringen des 
harten door het ontmoeten van het goddelijke licht en van 
de goddelijke liefde met de duisternis en de boosheid van het 
menschelijk hart. In deze ervaring ligt niets verderfelijks. Het 
verderfelijke van de Methodistische en Calvinistische ervarings
stelsels bestaat hierin , dat zij , in plaats van Christus als ant
woord op hunne ervaringen toe te passen, een nieuwe ervaring 
bij de vroegere voegen, en terugzien op hetgeen in hunne 
eigene gedachten is omgegaan • met andere woorden, dat zij 
met zichzelven bezig zijn, in stede van Christus <ïe plaats van 
het ik in te ruimen. De fout ligt niet in de ervaring, maar 
daarin , dat men die ervaring tot voorwerp zijner overdenking 
maakt. Dit doet het geloof nooit; want het geloof ziet buiten 
zich. Christus is alles en in allen , dat is , Christus is alles 
als voorwerp der ziel, en Christus is in allen, als leven. 

J. N. D. 

„Niet ijdel in den Heer." 
I Kor. XV : 58. 

Wij zijn dienstknechten van God, omdat wij kinderen 
van God zijn; eerst kinderen, daarna dienstknechten. Dit 
is ons voorrecht en onze eer. Met den Heer Jezus, den 
volmaakten Dienstknecht, verbonden, vinden wij rust en 
zegen; want zijn juk is zacht en zijne last is licht. 

Waarachtige dienst vloeit voort uit een gesloten betrekking 
en een gekende gemeenschap. De goddelijke volgorde is 
ongetwijfeld: vrede, gemeenschap en dienst. Elke vraag van 
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het geweten, met betrekking tot onze eeuwige zegeningen 
moet beantwoord zijn, eer wij vrede met God kunnen heb
ben. Het geweten moet gereinigd zijn door het bloed van 
Jezus, zullen wij geen bewustzijn van zonden meer hebben. Wij 
moeten Christus kennen, eer wij voor Christus kunnen leven. 
Wij moeten ons bewust zijn, dat wij kinderen Gods zijn, eer wij 
als kinderen Gods kunnen wandelen. Weten wij dit, dan kunnen 
wij gemeenschap hebben met den Vader en met zijnen Zoon, 
en daaruit vloeit voort een gewillige en gelukkige dienst. 

Evenwel een goed deel van hetgeen in onze dagen die
nen van God genoemd wordt, is, wanneer het beschouwd 
wordt bij het licht van Gods Woord, geen ware, Gode 
welgevallige dienst. Menigeen, bij voorbeeld, denkt in op
rechtheid, dat hij den Heer dient, wanneer hij geld vraagt 
aan onbekeerde mensehen, om daarmede de kosten van zendings-
arbeid en weeshuizen te bestrijden. Nu vermaant ons de 
Schrift niet alleen, om uit het midden der ongeloovigen uit 
te gaan en ons van hen af te scheiden, maar zij prijst uit
drukkelijk die Christenen , die voor den naam van den Heer 
Jezus zijn uitgegaan, //niets nemende van die uit de volkeren". 
(3 Joh. vs. 7.) Vele andere voorbeelden , welke eveneens 
tegen de Schrift zijn, zouden we kunnen noemen, doch dit 
ééne is voor ons tegenwoordig doel genoeg. Wij zien eruit, 
hoe noodig het is, dat wij door den Heiligen Geest geleid 
worden, opdat wij uit Gods Woord leeren verstaan, wat in 
overeenstemming met den wil des Heeren is, opdat wij dienen 
welbehagelijk den Heere en in zijne vreeze. 

Wij dienen den Heer Jezus, omdat Hij ons liefhad, en 
zichzelven voor ons overgaf. Indien evenwel onze dienst, 
in plaats van Jezus, het voorwerp onzer beschouwing wordt, 
dan zullen wij zeker falen, en ten slotte moedeloos neer-
zijgen. Wie heeft hiervan geen droevige voorbeelden ge
zien? Wie heeft er zelf niet iets van ondervonden? Al is 
onze dienst nog zoo goed en schriftuurlijk, als ons oog en 
ons hart op onze dienst, in plaats van op den Heer ge
vestigd is, dan zijn wij van de bron der kracht verwijderd, 
en gaan voort in de kracht der natuur en niet in de 
kracht des geloofs. Wij moeten vsterk zijn in den Heer, en 
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in de kracht zijner sterkte." Een andere kracht hebben wij 
niet; daarom staat er geschreven: ,/Welgelukzalig is de man, 
wiens sterkte in U is." Al onze hulpbronnen zijn in Hem. 
Maken wij dus onze dienst tot het voorwerp onzer be
schouwing, dan dwalen wij van den Heer af, en dan spreekt 
het vanzelf, dat onze dienst alleen werktuigelijk en als bloote 
vorm wordt voortgezet, en dat wij, over kort of lang, moedeloos 
worden en er mede ophouden. De volmaakte Dienstknecht 
kon zeggen: //Ik stel den Heer geduriglijk voor mij," en 
,/Mijne spijs is, dat ik doe den wil Desgenen , die mij gezonden 
heeft, en zijn werk volbrenge." (Ps. 16 : 8; Joh. 4 :34 . ) 

Het is een heerlijke waarheid, dat alle geloovigen dienst
knechten zijn, dat wij allen ons werk hebben te doen, totdat 
de Heer komt. Hij gaf aan een iegelijk zijn werk. Hij riep 
zijne tien dienstknechten, en gaf hun tien ponden (aan ieder 
een pond), en zeide tot hen: //Doet handel, totdat ik kom." 
Ieder lid van het lichaam van Christus heeft zijn werk. ffAan 
een iegelijk onzer is de genade gegeven naar de maat der 
gave van Christus." De opbouwing van het geheele lichaam 
hangt af van de getrouwheid van ieder lid. Wij hebben dus 
allen ons werk. Hoedanig het karakter en de maat van dit 
werk is , kan de Heer alleen, die het ons te doen gegeven 
heeft, ons zeggen; en Hij zegt dit aan ieder, die op Hem 
wacht. En zoodra wij het werk kennen, dat Hij ons te doen 
gegeven heeft, moeten wij het doen met al onze macht, tot 
zijne verheerlijking. Wij lezen van sommigen, die zich 
//overgegeven hadden" aan hunne bediening, en zoo moeten 
wij ook doen. Dezulken gevoelen hunne afhankelijkheid 
van den Heer, en geven zichzelven, gelijk de Apostelen, 
aan het gebed en daarna aan het werk. Zij rekenen op God, 
en kunnen niet in verwarring gebracht worden. Zij kennen hun 
doel en gaan er op af, zeker dat de Heer met hen zal zijn. 

Een sterk bewijs voor den zwakken geestelijken toestand 
van vele Christenen is het onstandvastig, veranderlijk, doel
loos karakter hunner werkzaamheden. Zij zijn gelijk aan de 
vlinders, die rusteloos van de eene bloem naar de andere 
vliegen. Het tegenovergestelde is de wil van God. De Apostel 
vermaant ons, standvastig te zijn, onbewegelijk, altijd over-
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vloedig in het werk des Heeren." (1 Kor. 15 : 58.) In 
denzelfden brief had hij hen onderricht omtrent de ver
schillende gaven en werkingen van den Heiligen Geest; en 
nadat hij hun de verborgenheid van onze verandering bij 
's Heeren komst had geopenbaard, vermaant hij hen om 
//standvastig te zijn, onbewegelijk, altijd overvloedig in het 
werk des Heeren," opdat wij met het oog op 's Heeren 
spoedige komst de gelegenheden zouden gebruiken om Hem 
te dienen in deze booze wereld. 

Hebben wij onze plaats in het lichaam van Christus inge
nomen , en hebben wij begrepen, welke dienst de Heer ons 
gegeven heeft, dan moeten wij daarin met allen ijver//stand
vastig" bezig zijn. Eiken dag moeten wij vol ijver onzen weg 
vervolgen. Wij moeten bidden en werken, werken en 
bidden. En als wij zien op den Heer en met een voornemen 
des harten aan Hem ons vastklemmen, dan zal Hij ons leiden 
en besturen , gelijk Hij hen leidde, die naar Bithynië poogden 
te gaan, 'twelk hun evenwel door den Geest van Jezus niet 
toegestaan werd. (Hand. 16 : 7.) Door sommigen gevleid, 
door anderen koel bejegend, door den duivel verzocht, in 
gevaar om door de moeielijkheden, aan de bediening verbon
den, moedeloos, of door de gezegende vruchten op ons werk 
opgeblazen te worden, moeten wij altijd //onbewegelijk" zijn. 
Zoolang wij hier beneden vertoeven, eindigt onze dienst niet. 
Den Heer dienende en den goeden strijd des geloofs strij
dende, volharden wij tot het einde. En het is 's Heeren 
bedoeling, dat wij de gelegenheid goed gebruiken, den tijd 
uitkoopen, vele vruchten dragen, „altijd overvloedig zijn in 
het werk des Heeren." 

Voorzeker, er zijn vele werkzaamheden, die voor een 
dienen van den Heer doorgaan, doch die den toets van 
Gods Woord niet kunnen doorstaan; voorzeker, het werk des 
Heeren wordt, helaas! menigwerf door menschelijkè instel
lingen , plannen en beschikkingen gehinderd; doch dit mag 
er ons niet toe brengen om in het tegenovergestelde uiterste 
te vervallen, en nu, uit vrees van de dingen verkeerd te 
doen, niets te verrichten. Het is den duivel om het even, op 
welke wijze hij de geloovigen verhindert het werk des Heeren 
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te doen. Of men het werk bederft door menschelijke instel
lingen , of dat men het werk laat liggen, uit vrees voor 
menschelijke plannen, de uitkomst is hetzelfde; het werk des 
Heeren wordt niet verricht. O, een iegelijk onderzoeke zich-
zelven nauw, en oordeele zich voor God! 

Het werk des Heeren heeft een tweeledig doel: ten eerste, 
de opbouwing van Gods kinderen, en ten tweede, de pre
diking van het evangelie aan onbekeerden. Ieder geloovige 
is, min of meer, voor beiden bekwaam; want hij bekleedt 
zijne plaats in het lichaam van Christus voor de opbouwing 
van dat lichaam, en hij is geroepen om in deze wereld van 
Christus te getuigen. Welk een tal van zegeningen kunnen 
wij, door 's Heeren genade, rondom ons verspreiden! Er 
behoeft geen enkele dag voorbij te gaan, waar wij niet een 
kanaal zijn van zegen voor anderen. Als wij maar niet aan 
onszelven denken of onszelven bedoelen. Nooit zullen wij ver
legen staan om werk. Neen! er is veel meer te doen, dan 
wij allen te zamen doen kunnen. Slaan wij slechts onze oogen 
om ons heen, onder de geloovigen, met wie wij verkeeren, 
met wie wij dagelijks in aanraking komen, hoeveel gelegen
heid is er om wel te doen, geestelijk en lichamelijk! Hoeveel 
armen, hoeveel lijdenden, hoeveel bedroefden en beproefden, 
hoeveel onkundigen en verdwaalden. Ja, waarlijk, er is werk 
genoeg in het lichaam van Christus! Doet gij, wat uwe hand 
vindt om te doen? Deedt gij het vandaag? 

En dan in de wereld! Hebt gij het evangelie aan dezen 
of genen verkondigd? Hebt gij traktaten verspreidt? Hebt 
gij uwe gaven, uwe talenten, uwe middelen gebruikt om van 
den Heer te getuigen, en anderen tot Hem te trekken ? Hebt 
gij dit vandaag gedaan? Waarlijk, niemand kan in een 
goeden, gezonden zielstoestand zijn, die niet op de een of 
andere wijze, gemeenschap heeft met den Heer Jezus in het 
evangelie. Jezus toch had zondaars lief, predikte zondaars het 
evangelie, bad voor zijne snoode moordenaars, stierf voor 
goddeloozen, stortte zijn bloed voor Gods vijanden, en zendt 
nu zijne dienstknechten uit met de blijde boodschap: „Die 
dorst heeft korne, en die wil, neme het water des levens 
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om niet." Wilt gij gemeenschap met Jezus hebben, dan moet 
gij gezind zijn, gelijk Hij het was. 

Velen van hen, die deze regelen lezen, zijn ijverige en 
ernstige dienaren van onzen Heer Jezus Christus; doch allen 
moesten het zijn. Niemand moest moedeloos of traag terneer 
zitten, zich verbeeldende, dat hij niets vermag te doen. O! 
mocht er meer ijver, meer volharding, meer getrouwheid in 
het werk des Heeren zijn ! Eu hoe kan dit geschieden ? Alleen 
door het genieten van Gods volmaakte liefde in Christus, en door 
gebed en geloof, in de verwachting van Jezus' heerlijke komst. 

Doch bedenken wij wel, het moet des Meeren werk zijn, 
dat wij verrichten, en niet het werk van 'smenschen gods
dienstigheid of van 'smenschen aanmatiging. Geen werken 
uit gewoonte en opvoeding, maar uit gehoorzaamheid aan 
's Heeren Woord en uit onderwerping aan zijnen wil, geleid door 
den Geest van God. Deze dingen kenmerken den waren 
dienstknecht, den volgeling van Hem, die gezegd heeft: 
,/Ik ben van den hemel neergedaald, niet opdat ik mijnen 
wil zou doen, maar den wil Desgenen, die mij gezonden 
heeft." (Joh. 6 : 38.) De Heer schenke ons genade om Hem 
te dienen, gedenkende aan zijne heerlijke woorden: //Zoo 
iemand mij dient, die volge mij; en waar ik ben, daar zal 
ook mijn dienstknecht zijn. Zoo iemand mij dient, de Vader 
zal hem eeren." (Joh. 12 : 26.) 

En hoe vertroostend is de bijvoeging van den Apostel: 
^wetende, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heer." Hoe 
moedgevend! Zijn wij overtuigd, dat onze arbeid een arbeid 
is in den Heer, welnu, dan kunnen wij zeker zijn, dat zij 
niet tevergeefs wordt verricht. De heerlijke vruchten zullen 
zich, vroeg of laat, tot zijne verheerlijking en tot onze vreugde 
vertoonen. Hij, wiens eer wij bedoelen, wiens wil wij be
trachten, wiens werk wij verrichten, is vóór ons, altijd en 
overal; en Hij zal er voor zorgen, dat onze arbeid in Hem 
niet ijdel wezen zal. 



Opmerkingen over het boek 

der Psalmen. 

Het boek der Psalmen is een verzameling van gewijde lie
deren van onovertroffen schoonheid. De verhevenheid van 
sommige, de liefelijkheid van vele en de stoute taal van an
dere hebben deze //zangen des Heeren" beroemd gemaakt. De 
snaren der hebreeuwsche harp werden bespeeld door den 
Geest van Jehovah; en de gevoelens, ondervindingen en 
genietingen van de joodsche heiligen, die onder de wet en 
onder de regeering van God waren, worden in deze god
delijke gezangen bezongen. 

Het veelbewogen leven van David, den herder-koning 
van Israël, gaat als een panorama aan onze blikken voorbij. 
De tooneelen volgen elkander snellijk op. Geen van hen, 
wier namen in de rol der- oud- testamentische geloofshelden 
staan opgeteekend, had zulk een belangwekkende en aan 
treffende gebeurtenissen rijke geschiedenis. De vergeten jon
geling met zijne schoone oogen en zijn schoon gelaat; de ge-
loovige en dappere herder der kudde; de vroolijke harpspeler 
in Saul's paleis, die den boozen geest des konings voor 
eenige oogenblikken op de vlucht dreef; de overwinnaar van 
Goliath en daardoor de lieveling des volks; de schoonzoon 
van Israëls eersten koning; de vriend van Jonathan , die met 
zijne gansche ziel aan hem hing; de vluchteling voor de 
woede van Saul, die als een gejaagd hoen in Kanaans spe
lonken en woestijnen omzwierf, en het middelpunt werd van 
een gansche schaar aan hem getrouwe mannen; de gezalfde 
des Heeren, regeerende te Hebron en te Jeruzalem; de vluch
tende monarch, met steenen geworpen en gevloekt; de ko
ning weer hersteld op zijnen troon; zijne woorden en ge
zangen , zijne veldslagen en overwinningen, zijne zonden en 
belijdenissen — ziedaar de tooneelen en gebeurtenissen, 

VXII 4 
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waaraan deze heilige liederen hun ontstaan te danken hebben. 
Doch zij blijven bij deze tooneelen en gebeurtenissen niet 
stilstaan, o neen! zij gebruiken ze veeleer als voorafschadu
wingen van hooger en heerlijker dingen — van David ver
heffen zij zich tot Davids Zoon en Heer, en van de konink
lijke , profetische en priesterlijke heerlijkheden van Salomo tot 
de grooter heerlijkheden en waardigheden van Jezus, den 
Messias van Israël en den Zoon van God. David en zijn 
Ujden, en Salomo en zijn glorie dienen om Christus en zijn 
lijden, en Christus en zijn heerlijkheid ons voor de oogen 
te schilderen. En met Christus' lijden aanschouwen wij dan 
het lijden van de heiligen der laatste dagen — hun strijd 
en ellende, hunne zuchten en tranen, hun vreezen en hopen, 
en eindelijk hunne verlossing en zegepraal, hunne lofzangen 
en triomfliederen. 

Duidelijk is het hieruit, dat het boek der Psalmen een 
profetisch boek is. Als zoodanig gebruikte het de Heer. Tot 
de discipelen zeide Hij : //Dit zijn de woorden, die ik tot 
u sprak, toen ik nog bij u was, dat het alles moest ver
vuld worden, hetgeen van mij geschreven staat in de wet 
van Mozes en de profeten en de psalmen." (Luk. XXIV: 
44.) Het boek der Psalmen behoort tot de Schriften, die 
van Hem getuigen. (Joh. 5 : 39.) Doch aangezien de ge
beurtenissen in Davids veel bewogen leven — zijne onder
vindingen en gevoelens in lijden en verdrukking, bij uit-
redding en verlossing — de aanleiding waren om ons de 
gevoelens van Jezus en de ondervindingen der heiligen in 
de laatste dagen voor te stellen, zoo zijn deze Psalmen te
vens een bron van vertroosting en leering geweest voor de 
heiligen gedurende alle eeuwen. Lijdenden en verdrukten 
vonden rijke en overvloedige vertroosting in Psalmen als 69 en 
79; boetvaardigen spraken hunne belijdenis uit in de klachten 
van den 51sten en 77sten psalm; kranken en bedroefden drukten 
hunne smart uit in de woorden van Ps. 91 en 147, en von
den daar den balsem van Gilead; de eenzame wachter in den 
nacht, die verlangend uitzag naar den dageraad, verheugde 
zich in de belofte van aardsche zegeningen onder de heer-
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lijke regeering van den Messias, gelijk zulks voorgesteld 
wordt in Ps. 72 en 100; j a , zelfs de schepping verblijdt 
zich in de hoop, dat hare ellende voorbij zal zijn, hare 
zuchten gestild en hare tranen gedroogd zullen worden. Aan 
het slot van het boek — in Psalm 148 — worden de 
machtige werken in de schepping en van Gods voorzienigheid 
bezongen; terwijl in den 149sU"> het verloste Israël den lof 
van God verkondigt met trommel, fluit en harp, en den 
triomf kreet aanheft over de vijanden van Jehovah. De laatste 
Psalm sluit het boek der gewijde lofzangen met het Halle-
lujah in het //heiligdom," het tooneel van Gods tegenwoor
digheid, en in het «uitspansel," het tooneel van Gods heer
lijkheid. Gods machtige daden en uitnemende grootheid zijn het 
onderwerp van den Psalm; //lof" vindt men in elk vers, ter
wijl trompet en luit en harp en trommel en fluit, met snaren
spel en orgel en cynibalen de heerlijke symphonie samenstellen : 

//ALLES , WAT ADEM HEEFT , LOVE DEN HEEK, ! HALLELOTAH !" 

Nochtans bedenke men wel, dat, hoe schoon en heerlijk 
de Psalmen ook wezen mogen, zij niet aan ons, aan de 
Gemeente van Christus, gegeven zijn om te zingen. Al 
zijn er sommige gedeelten welke wij als de uitdruk
king van ons geloof en ons vertrouwen zouden kunnen 
aanheffen, zoo is het boek der Psalmen geenszins het lie
derboek voor de Gemeente. Het zijn de zangen voor de 
heiligen onder de wet. In Bom. I I I wordt ons dit uitdruk
kelijk gezegd. Nadat de Apostel verschillende plaatsen uit 
de Psalmen heeft aangehaald, zegt hij in vs. 19: //Wij 
weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat zegt tot hen, 
die onder de wet zijn." Hiermede heeft de Heilige Geest zelf 
ons het karakter van de Psalmen aangegeven. En de ge
voelens en ondervindingen, welke er in uitgedrukt zijn, 
zijn natuurlijk in overeenstemming met dit karakter. //Wij nu 
zrjn niet onder de wet, maar onder de genade," zegt de 
Heilige Geest. Voorwaar, een hemelsbreed verschil! Wet en 
genade staan tegenover elkander. ,/De wet is door Mozes ge
geven , de genade en de waarheid is door Jezus Christus 
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geworden." //En," zegt Paulus: ,/ eer het geloof kwam, waren 
wij onder de wet in bewaring, besloten tot op het geloof, 
dat geopenbaard zou worden." (Gal. I I I : 23.) Het spreekt 
dus vanzelf, dat wij, die onder de genade zijn, wij die 
door het geloof in Christus verlost zijn, de gevoelens onzer 
ziel en de uitdrukking van ons geloof en van onze hoop 
niet in de Psalmen hebben te zoeken; wij vinden die alleen 
in het Nieuwe Testament — in de Evangeliën, waar ons de 
heerlijkheid van Jezus, en iu de Brieven, waar ons het 
standpunt, de zegeningen, de roeping en de hoop der Ge
meente worden voorgesteld. Waar wordt er in de Psalmen 
gesproken over onze eenheid met Christus, over het Vader
huis, over onze hemelsche roeping, over de komst van Jezus 
om ons op te nemen? Ja, waar vinden wij melding ge
maakt van de volbrachte verzoening, van de volkomen ver
geving onzer zonden, van de volmaaMe verlossing? Nergens. 
Geen enkel woord is er over al deze waarheden, zoo dui
delijk en heerlijk in het Nieuwe Testament geopenbaard en 
ontvouwd, te vinden; integendeel, wij vinden er tal van 
uitdrukkingen, die getuigenis geven, hoé zij, die deze Psal
men zongen, geen bewustheid hadden van een volbrachte ver
zoening, wat ons trouwens door den Apostel in Hebr. 1 0 : 2 
uitdrukkelijk gezegd wordt; terwijl andere uitdrukkingen het 
bewijs leveren, hoe deze heiligen op een geheel ander stand
punt stonden, dan waarop wij staan. Wij behoeven slechts 
te herinneren aan hunne smeekingen tot God om zich op 
hunne vijanden te wreken en hen te verdelgen; (zie o. a. 
Ps. 137 en 143.) terwijl de Heer tot Johannes en Jakobus, 
die een dergelijken wensch uitspreken, zegt: t-Gij weet niet 
van hoedanigen geest gij zijt." 

Eerst nadat men dit onderscheid van bedeeling en 
dientengevolge van standpunt heeft begrepen, is het mo
gelijk een gezegend gebruik van de Psalmen te maken. 
Door Gods Geest geleid, leert men de gevoelens, welke 
alle eeuwen door in de harten der geloovigen leven, on
derscheiden van de gevoelens, die onder de wet, onder 
de oud-testamentische bedeeling thuis behooren. Maar bovenal 
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leert men alsdan de Psalmen beschouwen — gelijk wij boven 
reeds zeiden — als de uitdrukking van de gevoelens van het 
hart van Christus in zijn leven hier op aarde, in zijn lijden 
aan het kruis, in zijne overwinning en heerlijkheid; en tege
lijkertijd als de uitdrukking van het gevoel des harten van 
de heiligen der laatste dagen, die door lijden en strijd,, door 
vervolging van hunne vijanden en door kastijding van God 
tot hei; inzicht hunner ellende en zonden komen, om zich ten 
slotte, bij de komst huns Messias, in de heerlijke Godsregeering 
te verblijden en de hun beloofde zegeningen in het gelukkig • 
vrederijk te genieten. 

ffHet boek der Psalmen" is een titel, door den Heer zei ven 
aan dit boek gegeven; wij vinden dien in Luk. 20 : 42 
en in Hand. 1 : 20. 

116 Psalmen hebben een opschrift. Deze opschriften zijn zeer 
oud, daar zij reeds gevonden worden in de Grieksche vertaling 
van het Oude Testament, omstreeks 300 jaar vóór Christus 
door zeventig geleerden overgezet. Zij hebben betrekking op 
den dichter, op het onderwerp, dat behandeld wordt, of op de 
zangwijze, die gebruikt moest worden. 

In deze opschriften wordt David zeventig maal als dichter 
genoemd. Asaf, het hoofd van de zangers, die David aan
stelde, en die door Salomo in hun ambt bevestigd werden, 
is de maker van twaalf van deze Psalmen. Elf zijn er toegewijd 
aan „de kinderen van Korach," de leiders van de eeredienst 
in Israël. Salomo is het onderwerp van Ps. 7 2 en de dichter 
van Ps. 127. Mozes is de dichter van Ps. 90, en Ethan, 
van wien wij niets met zekerheid weten, de auteur van Ps. 89. 

De samenstelling van den geheelen bundel loopt over een 
tijdperk van bijna 1000 jaren, van Mozes—Psalm 90 — tot 
de ballingschap van Juda—Psalm 137. Het is van groot ge
wicht dit op te merken, omdat daardoor het onwederspre-
kelijk bewijs geleverd is, dat wij geen chronologische orde 
in de rangschikking van de Psalmen te zoeken hebben. Niet 
naar tijdorde, maar naar het zedelijk doel, 't welk de Heer 
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bereiken wilde , volgen de Psalmen op elkander. Dit blijkt verder 
uit de verdeeling van den geheelen bundel in vijf boeken. 
Deze verdeeling in vijf boeken vindt men in den Hebreeuw-
schen Bijbel, en is gemakkelijk in onze Hollandsche over
zetting terug te vinden door te letten op het slot van elk boek: 
Boek I —Psalm 1—41 —eindigt met://Amen, ja amen." 
Boek I I — Psalm 42—72 — eindigt met: „Amen, ja amen." 
Boek III — Psalm 73—89 — eindigt met: //Amen, ja amen." 
Boek IV —Psalm 90—106 — eindigt met: „Amen,Hal-

lelujah!" 
Boek V —Psalm 107 —150 — eindigt met: //Alles, wat 

adem heeft, love den Heer! Hallelujah! 
Ieder weionderwezen Christen zal door de volmaaktheid 

en schoonheid van deze goddelijke verdeeling der Psalmen ge
troffen worden, en er een heerlijk bewijs in vinden van de 
goddelijke ingeving der Schrift, welke zich niet alleen be
paalt bij den inhoud der verschillende boeken, maar zich ook 
uitstrekt tot de volgorde, waarin die boeken gerangschikt zijn. 

De eerste en de tweede Psalm bevatten, als het ware, de 
grondgedachte van het geheele boek. Zij vormen een inleiding. 
De overige Psalmen zijn de uitvoerige uitwerking van deze 
grondgedachte. Eenige opmerkingen over deze twee Psalmen 
zullen daarom den lezer niet onwelkom zijn. Zij mogen hem 
ten leiddraad zijn bij de studie van dit heerlijke boek. 

Psalm I bezingt het karakter van den rechtvaardige: nega
tief in vers 1: hij wandelt niet in den raad der goddeloozen • 
hij staat niet op den weg der zondaren; hij zit niet in het 
gestoelte der spotters; positief in vers 2 : zijn lust is in des 
Heeren wet, en hij overdenkt zijne wet dag en nacht;figuur
lijk in vers 3 (vergelijk Jeremia 17 : 7 , 8.) hij zal zijn 
als een boom, geplant aan waterbeken , die zijne vrucht geeft 
op zijnen tijd, en welks blad niet afvalt, terwijl van vers 4 
tot 6 de rechtvaardige onderscheiden wordt van den goddelooze. 

Wij moeten evenwel in het oog houden, dat de rechtstreek-
sche toepassing van dezen Psalm is op een Godvreezend over
blijfsel van Juda en Israël in de laatste dagen, welk over
blijfsel uitdrukkelijk gesteld wordt tegenover de goddelooze 
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en afgodische natie. Dit overblijfsel in de laatste dagen, hoofd
zakelijk uit Juda, wordt gedurig in de Psalmen en in de 
Profeten genoemd. Zoolang de lezer dit niet begrepen heeft, 
is een recht verstand van de toekomstige gebeurtenissen on
mogelijk. 

Juda zal in het land Kanaau worden teruggebracht door 
tusscheiikomst van een machtige natie, (Jes. 18.) en in 
ongeloof de stad en den tempel herbouwen. De Geest van 
God zal in levengevende macht en genade in hen werken, 
en het gevolg daarvan zal zijn, dat een derde deel getrouw 
zal blijven aan Jehovah, aan zijn getuigenis en aan zijn ver
bond. (Zach. 13 : 7—9.) Israël's oude verwachtingen zullen 
in dit trouwe overblijfsel herleven, en hen doen uitzien naar 
de heerlijkheid van het beloofde rijk des vredes. Doch vóórdat 
dit vrederijk komt, zullen zij den vuuroven der beproeving 
moeten doorgaan , en gelouterd worden, gelijk men het zilver 
loutert. Welnu, in de Psalmen worden de verwachtingen, de 
hoop, de vrees, de gebeden, de ondervindingen van dit 
overblijfsel, 't welk zich onder de kastijdende hand van God 
bevindt, 't welk lijdt en gebukt gaat onder de nationale 
schuld van de verbreking des verbonds, en, wat nog erger 
is , van de verwerping en kruisiging van hunnen Messias, 
in bijzonderheden beschreven. Met dit overblijfsel vereenzelvigt 
zich Christus in genade. Door zijn lijden hier op aarde kan 
Hij in hunne gevoelens en ondervindingen treden , en hun 
zijn goddelijk medegevoel doen ondervinden. 

De toekomstige goddelooze en afgodische toestand der natie 
wordt kort, maar treffend geschetst in Mattheüs 12 vs. 45. 
De Joden zullen in die dagen dubbel verdrukt worden — 
staatkundig en zedelijk. De koning van het Koorden, (Dan. 
11 : 40'—45.) zoo menigvuldige malen door bijna al de pro
feten als „de Assyriër" aangeduid, in Ezechiël (hoofdstuk 
38 en 39) als //Gog" — Rusland — zal de groote staat
kundige vijand der Joden zijn, en de aanvoerder van de 
verbonden noord-oostelijke machten, die zich te zamen hebben 
vereenigd om Israël's nationaliteit te vernietigen, en zijn 
naam en gedachtenis van de aarde te verbannen. (Ps. 88.) 
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Om aan de invallen van dezen grooten en machtigen vijand 
van hun geslacht en land, die in Gods hand als een geesel 
over zijn volk gebruikt wordt, weerstand te kunnen bieden, 
zal de natie den Antichrist — een Jood — tot koning 
aannemen, (Dan. 11 : 37.) en een verbond sluiten met het 
machtige hoofd van het herstelde Eomeinsche rijk — het 
beest van Openb. 13 : 1—8. en de nkleine hoorn" van 
Daniël 7. Dit onheilig verbond van het volk met het her
stelde Eomeinsche rijk wordt in scherpe bewoordingen bestraft 
in Jes. 28 en in Dan. 9 : 27. Goddeloosheid en afgoderij zal 
het land als een vloed overdekken, en Judea zal het slacht -
veld worden van de volken der aarde. 

Onder deze ontzettende omstandigheden zal het geloovige, 
aan God getrouwe overblijfsel getuigenis van Gods waarheid 
en gerechtigheid afleggen. Velen zullen de martelaarskroon 
verwerven; anderen zullen bewaard worden in het midden 
van den brandenden oven der verdrukking; en allen zullen 
deelnemen aan de heerlijkheid van den Messias in zijn ge
zegend koninkrijk. 

Psalm II voert ons in de vergaderzaal der volken, koningen 
en vorsten der aarde. Deze beraadslagende vergadering van 
de macht en de wijsheid dezer wereld houdt zich met een 
gewichtig onderwerp bezig. Zij beramen een opstand tegen 
Jehovah en tegen zijnen Gezalfde; en terwijl de heidenen 
woeden in een oproerige vergadering, kondigen de opgestane 
volken het resultaat van hunne beraadslagingen aan. (vers 
1—3.) Jehovah, wiens zetel is in de hemelen, lacht spottend 
over de ijdelheid en dwaasheid van den mensch; daarna 
spreekt Hij in zijnen toorn, en zalft zijnen Koning over 
Sion, den berg zijner heerlijkheid, den zetel van alle aardsche 
macht, (vers 4—6.) De Koning, die niemand anders is dan 
de Zoon des menschen, kondigt openlijk de besluiten van 
Jehovah af. Zoonschap en erfrecht behooren Hem. De Zoon 
heeft slechts te // vragen", en Jehovah zal „ geven." Wij 
waren het onderwerp van zijne smeekingen in zijn merkwaardig 
en heerlijk gebed in. Joh. 17: „ ik vraag voor hen, ik 
vraag niet voor de wereld." (vs 9.) Doch spoedig zal Hij 
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bidden voor de wereld, in overeenstemming met de woorden 
van dezen verheven Psalm; en Jehovah zal Hem de heidenen 
geven tot een erfdeel, en de einden der aarde tot een bezit
ting. Doch op welke wijze zal Hem dit geschonken wor
den? Door schrikkelijke oordeelen, welke over de aarde 
komen zullen. // Gij zult hen verpletteren met een ijzeren 
sohepter; gij zult hen in stukken slaan als een pottebakkers 
vat." (vs. 6—9.) O, dat de grooten en machtigen*der aarde 
de vermaningen aan het slot van dezen Psalm mochten ter 
harte nemen! (vs. 10—12.) 

De beschrijving van het karakter van het godvreezend 
overblijfsel in Israël is derhalve het onderwerp van den eersten 
Psalm, terwijl in den tweeden de raadsbesluiten van Jehovah 
ten opzichte van zijnen ,/Gezalfde" worden ontvouwd. Zooals 
ik reeds zeide, bevatten deze twee Psalmen de grondgedachte 
van het geheele Boek. Houdt men; dit in het oog, dan zal 
men de ontwikkeling van deze grondgedachte achtereenvol
gens vinden in de vijf boeken, waarin deze bundel is afgedeeld. 

Het eerste boek, bevattende Psalm I — é l , stelt ons Christus 
voor, die zich met een getrouw, maar lijdend overblijfsel 
der Joden in Judéa, en voornamelijk in Jeruzalem, vereenigt. 
Zijn lijden aan het kruis, en dientengevolge de verzoening 
hunner zonden, is de grond, waarop een vereeniging met 
hen mogelijk is. — In dit boek komt de naam ,/Jehovah", 
de naam van den God des verbonds, meer dan 270 maal 
voor; terwijl de naam //God", de naam van den Schepper 
des heelals, slechts 50 maal voorkomt. 

Het tweede boek, bevattende Psalm 42—72, beschrijft 
ons het getrouwe overblijfsel der Joden, verworpen en uit hun 
land en hunne geliefde stad verdreven, ronddolende onder 
de volken en verdrukt door hunne vijanden. De Messias 
neemt zijne plaats onder hen in, en richt hunne blikken 
op de heerlijkheid en de zegening van het toekomstig konink
rijk. — Daar de Joden niet openlijk als volk worden erkend, 
aangezien ze buiten hun land zijn, zoo komt de verbonds
naam ,/Jehovah" slechts ongeveer 30 malen voor, terwijl 
z/God", de Schepper, meer dan 200 maal genoemd wordt, 
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Het derde boek, Psalm 73—89, bevat de geschiedenis 
en de wegen van ganscli Israël, van hun ontstaan als volk 
af tot hunne volle zegening onder de regeering van den 
Messias. Christus in koninklijke genade is de hoop der 
natie. — „Jehovah" komt 50 maal, ,/God" ongeveer 30 
maal voor. 

Het vierde boek, bevattende Psalm 90—106, beschrijft 
den stroom van zegen, die over Israël, de volken en de 
geheele schepping wordt uitgestort. De Joden zijn het middel
punt, en Jeruzalem is het centrum van alle aardsche zegening 
en heerlijkheid. — Zooals vanzelf spreekt, komt in dit boek 
bijna uitsluitend de verbondsnaam //Jehovah" voor. Meer dan 
100 maal vinden wij dien naam; terwijl //God" slechts 20 
maal voorkomt, en dan alleen in verband met de heerlijkheid 
des duizendjarigen rijks. 

Het vijfde boek, Psalm 107—150 , bevat bijna uitsluitend 
lofzangen. De vijftien liederen Hammaaloth, dat is traplie-
deren, kunnen zeer wel beschouwd worden als de opeenvol
gende phasen van Israëls terugkeer tot Jehovah. — „God" komt 
hier slechts 30 maal voor, terwijl wij den naam //Jehovah" 
meer dan 230 maal vinden. 

De kinderen van Korach. 

Er is iets bijzonder liefelijks in de zangen voor de kin
deren van Korach, en weinigen zijn zoo kostelijk als de 
84ste Psalm. Indien de aardsche woningen van Jehovah — 
die schaduwen der hemelsche goederen — reeds zoo liefelijk 
waren; indien deze Levieten reeds zoo verlangden, ja smachtten 
naar de voorhoven des Heeren, die tijdelijk waren — een 
wereldlijk heiligdom, 'twelk nu verdwenen is; hoe moeten wy 
dan niet verlangen naar de heerlijke werkelijkheden van zijne 
heilige tegenwoordigheid, waar twee of drie vergaderd zijn in 
Jezus' Naam! 
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Doch wie zijn deze kinderen van Korach? Lees de geschie
denis van den opstand van Korach, Dathan en Abiram in 
Nameri XVI. Hoe verschrikkelijk is de zonde in 's Heeren 
oogen! En hoe ontzettend zijn zijne oordeelen, als Hij in 
rechtvaardigheid met den vijandigen zondaar handelt! //Wijkt 
toch af van de tenten dezer goddelooze mannen" — zoo sprak 
de Heer — //en roert niet aan hetgeen hunner is, opdat 
gij niet misschien verdaan wordt in al hunne zonden." En 
het volk gehoorzaamde, ffwant zij gingen op van de woning 
van Korach, Dathan en Abiram, van rondom." Doch merk 
nu op, dat in het volgende gedeelte de naam van Korach 
wegblijft; want wij lezen: ffEn Dathan en Abiram gingen 
uit, staande in de deur hunner tenten, met hunne vrouwen 
en zonen en hunne kinderkens." Hoe boos is het menschelijk 
hart! Niet alleen hadden zij een opstand tegen Jehovah 
bewerkt, maar op het oogenblik van hunne straf traden zij 
buiten hunne tenten , om, als het ware, de majesteit van 
God te tarten. En wat gebeurde er ? //De aarde opende haren 
mond, en verslond hen met hunne huizen en alle mensehen, 
die Korach toebehoorden, en al de have, en zij voeren neder, 
zij en alles wal hunner was, levend ter helle; en de aarde 
overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der ge
meente." Er wordt dus hier niets gezegd van de kinderen van 
Korach; ja, wat meer zegt, de Schrift is op een andere plaats 
duidelijk omtrent dit punt; want in Num. 26 :11 lezen wij, 
dat de kinderen van Korach niet stierven, ,/En de aarde deed 
haren mond open, en verslond hen met Korach, als die ver
gadering stierf, toen het vuur twee honderd en vijftig mannen 
verteerde, en zij werden tot een teeken; maar de kinderen 
van Korach stierven niet." 

Naar den rijkdom van Gods souvereiue genade werden zij 
gered van levend in den afgrond te varen. Was er eenige 
oorzaak voor in henzelven? O neen. Zij stonden met de 
anderen gelijk; ja, men zou kunnen zeggen , dat vooral zij 
in den afgrond hadden moeten varen, omdat zij kinderen 
waren van Korach, die den opstand had begonnen. Waarom 
bleven zij dan gespaard? Alleen omdat God lust had hen 
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te redden. Hij wilde zijne genade in hen verheerlijken. En 
daarom, hoewel zij evengoed als de anderen verdiend had
den te sterven, bleven zij in het leven. — Maar zie, dat 
was niet alles. O neen! als een deel van het huis van 
Kahath werden hun de vrijsteden gegeven, van welke Hebron 
het eerst wordt genoemd. (1 Kron. 6 : 5é—67.) "Welk een 
vermaak heeft onze God in ontferming en in liet bewijzen van 
genade. De genade redt hen van den afgrond, en geeft hun de 
plaats van Abraham, want Abraham woonde te Hebron. 
(Gen. 13 : 18; 1 8 : 1.) 

-En ook wij zijn gered van den afgrond, niet waar, lieve 
lezers? Kinderen des toorns gelijk ook de anderen, zijn wij 
door Gods genade gered van het verderf, en gezet in de 
hemelsche gewesten, niet met Abraham, maar in Christus. 
O, gezegende vrijstad, Jeruzalem daarboven! O, onuitspre
kelijk heil, ons in Christus geschonken! Vol aanbidding 
buigen wij ons neer, en roemen in den rijkdom van Gods 
wonderbare genade! 

Doch staan wij nog verder stil bij de goddelijke genade, 
die deze kinderen van Korach ten deel viel. Gered van den 
afgrond, werden zij gesteld over het werk der dienst, en 
waren zij wachters der dorpelen des tabernakels, aan de 
poorten van het huis des Heeren. En zij waren over de 
kameren en over de schatten van het huis Gods. Welk een 
heerlijke bediening! //En zij waren over al de heilige vaten, 
en over de meelbloem, en wijn, en olie, en wierook, en 
specerij." (1 Kron. 9 : 19—22.) Welke heerlijke voorbeelden ! 
Hoe vol van leering voor ons ! Gered van de diepste ellende, 
van de hel en het verderf, nabij gebracht om te wonen in 
de eeuwige vrijstad van Gods tegenwoordigheid door het bloed 
van Jezus, zijn al de rijkdommen en heerlijkheden van 
Christus ons geschonken! De persoon van Christus, in al 
zijne aanbiddelijke volmaaktheid, is ons deel. Welk een 
voorrecht! Ja , de genade Gods doet niets ten halve. Zij 
redt volkomen, zij zegent overvloedig, zonder maat. Is 
Christus waarlijk dierbaar aan onze ziel? Verlustigen wij ons 
in zijne schoonheid en heerlijkheid? 
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Voorzeker, de kinderen van Korach hadden kracht noodig 
om al dat werk te verrichten, 'twelk de Heer hun toever
trouwd had. Maar het werd hun in overvloedige mate gege
ven. Zij waren //kloeke helden," //kloeke lieden," //Sterke 
mannen in kracht tot de dienst," en ieder van hen had 
zijne bepaalde bediening. (1 Kron. 26 : 1—20.) Zou het 
niet heerlijk zijn voor ons, wanneer ieder onzer zijn liet door 
deri Heer hem aangewezen werk kende ? Wij hebben allen 
een plaats in te nemen in de gemeente van Christus. Geen 
lid van dit lichaam is overbodig. Elk lid heeft een werk te 
verrichten. Hoe heerlijk! Welk een voorrecht! De Heer heeft 
ons niet alleen gered, maar ons daarna tot zijne dienstknechten 
gesteld, opdat wij als lichten schijnen zouden in deze duistere 
wereld. Wel zijn wij zwak in onszelven, maar wij zijn krachtig 
in den Heer en in de sterkte zijner macht. Paulus kon zeg
gen: //Door Christus vermag ik alles." 

Genade voor genade straalt ons tegen in de geschiedenis 
van deze kinderen van Korach. Zij waren de lijfwacht van 
den verborgen koning, bewaarders van het huis en van de 
fondamentspoort. (2 Kron. 23 : 3 , 4 , 19.) Lof en dank 
mag wel over onze lippen vloeien. Gered van het verderf, 
zijn wij geroepen om de koninklijke lijfwacht te zijn van den 
verborgen, maar komenden Koning der heerlijkheid. Bewaarders 
van het huis van God en bewaarders van het fondament 
der waarheid. Eertijds een kind des verderfs, nu een kind 
der heerlijkheid, welk een genade, welk een waardigheid! 
O, mochten wij haar steeds waardeeren, en ons toewijden 
aan Hem, die weldra komen zal om ons op te nemen! 

Nog één voorrecht was aan deze zonen van Korach in 
gemeenschap met hunne broederen gegeven. Afgezonderd voor 
God, hadden zij de heerlijke bediening om de vrijwillige 
gaven Gods, om het hefoffer des Heeren en het allerheiligste 
uit te deelen. (2 Kron. 31 : 14—18.) 

Deze geheele geschiedenis van Gods onuitsprekelijke genade 
verleent een bijzondere liefelijkheid aan de Psalmen voor 
deze kinderen van Korach. Lees vooral den vierentachtigsten; 
en gij zult u kunnen begrijpen, hoe deze heerlijke woorden 
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vooral pasten in den mond van hen, die de voorwerpen van 
zulk een wonderbare genade waren geweest. Waar zij vroeger 
in vermetelheid hunne handen wilden uitsteken naar de heilige 
dingen des Heeren, daar ontvingen zij nu, in genade, een 
plaats in Gods Huis om Hem daar te dienen en te verheer
lijken. Geen wonder, dat zij vol vreugde uitriepen: n Hoe 
liefelijk zijn uwe woningen, o Heer der heirscharen!" 

En kunnen ook wij, nu de schaduwen voorbijgegaan zijn, niet 
zeggen: ffHoe liefelijk zijn uwe woningen, o Heer der heirscharen! 
Mijne ziel is begeerig, en bezwijkt ook van verlangen naar de 
voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vleesch roepen uit tot 
den levenden God!" Zijn wij niet gered van het verderf? Zijn 
wij niet door Gods genade in zijne gemeenschap gebracht? En is 
er op aarde een voorrecht zóó groot, als dat van vergaderd te 
zijn in den naam van den Heer Jezus? Hij komt in ons 
midden. ,/Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen Naam, 
daar ben ik in het midden van hen," zoo sprak Hijzelf. En 
is er een heerlijker vooruitzicht dan dit: eeuwig te wonen 
in het huis des Vaders met zijne vele woningen? ,/Ik wil, dat 
waar ik ben., ook die mij zijn, die Gij mij gegeven hebt;" zóó 
sprak Jezus tot den Vader. O, hoe gelukkig zijn wij! Welk een 
genade is ons deel! Welk een heerlijkheid ons toekomstig lot! 

Lees nu dien Psalm nog eens over, en denk aan de heer
lijke zegeningen, die hij bevat. Elke regel is verbonden met 
de geschiedenis van Gods wonderbare, oneindige genade. 
Welk een zalige verblijfplaats is de tegenwoordigheid des 
Heeren! Die daar wonen, prijzen Hein gestadiglijk. Doch niet 
alleen dat, maar het is ons voorrecht om zegen rondom ons 
te verspreiden in dit tranendal; en wij gaan voort van kracht 
tot kracht. God is ons eeuwig schild, en Hij aanschouwt het 
aangezicht van zijnen Gezalfde. En kunnen ook wij niet zeggen: 
//Eén dag in uwe voorhoven is beter dan duizend elders. Ik 
verkoos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen , 
dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid ?" Is niet 
onze God een zon en schild? En zal de Heer niet genade 
en eere geven? Ja, welgelukzalig is de man, die op den 
Heer vertrouwt! 



63 

Gevoelen wij ons niet beschaamd, geliefden! door dit lied 
voor de kinderen van Korach? Vergeet niet, dat het voor
hangsel hen verhinderde om in het allerheiligste in te gaan; 
de weg tot het heiligdom was nog niet geopenbaard in de dagen 
van Israël. (Hebr. 9.) Doch nu is het voorhangsel gescheurd. Nu 
is de hemel geopend. Wij hebben vrijmoedigheid om in te 
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Maken wij 
er. voortdurend gebruik van? O, dat wij steeds wandelen 
door het geloof, waar Jezus als de Voorlooper reeds is inge
gaan! Dat wij voortdurend verlangen naar de heerlijkheid 
van het Vaderhuis, welke ons bij Jezus'komst zal geschonken 
worden! De Heer werke het door zijnen Geest in onze zielen ! 

De Zondag of de dag des Heeren. 
In den brief aan den Romeinen spreekt de xipostel tot 

die broeders in de gemeente, die de wet kenden, voordat 
zij Christus hadden leeren kennen, en die als Joden onder 
de wet geweest waren; en hij toont aan, dat de Geest Gods 
omtrent het onderhouden van dagen, het eten van vleesch, 
enz. algeheele verdraagzaamheid vordert. //Die den dag in acht 
neemt, neemt hem in acht om des Heeren wil; en die eet, 
eet om des Heeren wil, want hij dankt God." De reden hiervan 
is, dat de heiligen te Rome voor een groot gedeelte eertijds Joden 
en het ander gedeelte vroeger heidenen waren. Het voorname 
punt was dus, om hen te vermanen elkander te achten en 
te verdragen. De broeder uit de heidenen, die zijne vrijheid 
verstond, moest zijnen broeder uit de Joden niet verachten, 
omdat hij nog vasthield aan zekere onderscheidingen, zooals 
het onderhouden van dagen; en de broeder uit de Joden van 
zijnen kant moest zijnen broeder uit de heidenen niet oor-
deelen, omdat hij zich niet onthield van het eten van vleesch, 
en de dagen niet in acht nam, zooals naar de wet geboden was. 

Denk echter niet fc£tt dat de Apostel onder //de dagen" be
doelt den ffdag des Heeren", want dat is een geheel nieuwe 
zaak, die volstrekt in geen betrekking staat, noch met de 
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schepping, noch met de wet. De sabbat was de rust der 
schepping en het welbekende en door God ingestelde teeken 
tusschen Jehovah en het joodsche volk — een teeken, dat 
hun gegeven was tot een verbond, en dat hen scheidde van alle 
andere volken. Maar de dag des Heeren heeft een geheel 
nieuw karakter. I)e Schrift spreekt er van als van //den 
eersten dag der week." Deze dag behoort alleen den Chris
ten. Noch Adam, noch de Joden hadden iets met dien dag 
te maken. Wanneer derhalve de Apostel zegt: //Die den dag 
niet in acht neemt, neemt hem niet in acht om des Heeren 
wil", dan moeten wij niet denken, dat daarmede de dag des 
Heeren bedoeld wordt, alsof het een twijfelachtige zaak is, 
of men die onderhouden en in acht nemen moet. 

Wat het onderhouden van dagen of het eten van vleesch 
aangaat, naar de levietische onderscheiding, daarmede zou 
een ieder handelen naar de mate van zijn geestelijk ver
stand. Zoo is het evenwel niet met den dag des Heeren. 
Men vindt er wel geen bepaald bevel voor, maar toch is 
het duidelijk, dat het eeren van dien dag naar 's Heeren wil 
is. Onder verschillende en treffende vormen is die dag door 
den Heer als zijn dag erkend en gewijd. Het is de dag, waarop 
Jezus uit de dooden opstond, de dag, op welken Hij de samen
komst zijner discipelen heiligde door zijne bijzondere tegen
woordigheid , zóó zelfs, dat de Heilige Geest er hen toe bracht 
om geregeld op dien dag te zamen te komen tot de bre
king des broods. Derhalve is het groote gewicht van den 
dag des Heeren een uitgemaakte zaak; en het verstaan van 
dat gewicht gaat altijd vergezeld van daarmede overeenko
mende gedachten omtrent de waarachtige genade Gods, 
waarin wij staan. Het kan zijn, dat men dien dag verwart 
met den sabbat, doch dit is een groote dwaling, die het 
karakter van dien dag verlaagt en verzwakt, en tevens de 
vrucht en het bewijs is van de onkunde omtrent het stand
punt, waarop de geloovige zich tegenover God bevindt. 
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„Door Jezus ontslapen." 

Bij een graf te staan, en zich dan te kunnen verblijden, 
dan Ie kunnen zingen, zie, dat vermag de Christen, die, 
door Gods genade, heeft leeren verstaan, dat den dood zijn 
prikkel is ontnomen, en leven en onverderfelijkheid door 
Jezus is aan 't licht gebracht. 

O ja! ook de Christen weent bij een graf. Het scheiden 
valt zwaar. Dat graf is een welsprekend bewijs van* hetgeen 
de zonde in de wereld gebracht heeft — een welsprekend 
bewijs van de menschelijke zwakheid en ellende. Door den 
dood worden de teederste banden verbroken. Door den dood 
komt een leegte in hart en huis, die slechts zelden wordt 
aangevuld. Wie zou bij het aanschouwen en ondervinden 
van al die ellende niet bedroefd zijn ? Neen, geen stoïcynsche 
koelheid past den Christen. Vrijelijk mag hij zijne tranen 
laten vloeien. Zelfs Jezus — wij weten het; 't staat tot onze 
vertroosting opgeteekend — weende bij Lazarus' graf. 

Maar al schreit het oog, het hart kan zich verblijden. 
Want zie, dat sterven is voor den Christen geen sterven meer. 
Ten minste geen sterven in den gewonen zin van het woord. 
Geen dood als de bezolding der zonde. Jezus toch, onze 
Heer en Heiland, onderging den dood als de bezolding der 
zonde. Hij onderging den dood in onze plaats. Hij heeft, 
door de genade Gods, voor ons allen den dood gesmaakt, 
opdat Hij ons verlossen zou, die door vreeze des doods, ons 
geheele leven door, aan de slavernij onderworpen waren. 
Daarom kan de Christen uitroepen; „Waar is, o dood! uw 
prikkel ? waar, o hades! uwe overwinning ?" D&t is de triomf-
kreet des geloofs. Zóó kan hij juichen, al draagt hij ook 
zijne dierbaren ten grave. Zóó kan hij juichen, al staat hij 
ook weenende bij een graf. 
XXII 5 



66 

,/Waar is, o dood! uw prikkel?" De prikkel des doods 
is de zonde. En waar is de zonde ? De zonde is te niet gedaan. 
Sla uw blik op Jezus' kruis. Daar droeg Hij onze zonden. 
Daar werd Hij tot zonde voor ons gemaakt. Daar kwamen, 
dientengevolge, al de verschrikkingen en angsten des doods 
over Hem. Maar zie, Hij die stierf en nederdaalde in het 
graf, is uit dat graf verrezen en ten hemel gevaren, waar 
Hij nu zit aan 's Vaders rechterhand, met eer en heerlijkheid 
gekroond. Waar zijn dus de zonden, die Hij droeg? Ze zijn 
niet meer. Verdwenen zijn ze in de diepte des grafs. Waar 
is de macht der zonde? Zij is te niet gedaan. Hij, die door 
God voor ons tot zonde gemaakt was, werd door dienzelfden 
God opgewekt uit het graf en gezet aan zijne rechterhand 
in de heogste hemelen. 

De prikkel des doods is de zonde, en de kracht der zonde 
is de wet. Maar gelijk Jezus aan het kruis de zonde droeg, 
zoo is Hij ook daar een vloek geworden voor ons. Nadat 
Hij aan al de eischen der wet had voldaan en volkomen 
onberispelijk bevonden was, nam hij voor hen, die door de 
overtreding der wet onder haren vloek waren, den vloek op 
zich. Zoo is er dan geen verdoemenis voor hen, die in 
Christus Jezus zijn. En de Apostel kan uitroepen: ;/Gode zij 
dank, die ons de overwinning geeft door onzen Heer Jezus 
Christus." 

Zoo is dan de dood voor den Christen geen dood meer. 
Niet als koning der verschrikking komt hij tot hem, maar 
als de bode van God, die hem uit deze moeitevolle wereld 
overbrengt in het heerlijk Paradijs. Uitwonende uit het lichaam, 
woont hij in bij den Heer. De dood is zijn vijand niet meer; 
neen! hij is zijn dienaar geworden. Hoor slechts, wat de Apostel 
tot de geloovigen zegt. Alles is het uwe. Niet alleen de ver
schillende gaven in de gemeente, niet alleen de wereld, niet 
alleen het leven, maar ook de dood. (1 Kor. 3 : 22.) Welk 
een verandering! Vroeger — toen wij dood waren in zonden 
en misdaden — waren wij door vreeze des doods aan de 
slavernij onderworpen; en nu, door Jezus verlost, is de dood 
onze dienaar geworden! 
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Jezus leeft! Hij overwon! 
Wie kan zijnen roem verkonden? 
Al wat mij verschrikken kon, 
Ligt in Jezus' graf verslonden! 
Ja, Hij leeft, ik sterf niet meer, 
Want mijn leven is de Heer! 

Ja, zoo kan de Christen zingen. Jezus leeft, ik sterf niet 
meer. Want voor hen, die in Jezus gelooven, is het sterven 
door Jezus een ontslapen geworden. De geloovige, die sterft, 
legt zich te slapen; en na enkele oogenblikken wekt Jezus' 
stem hem op uit dien slaap. Hij is gelijk aan iemand, die 
rustig ligt te slapen; en die uit dien slaap wordt wakker 
geroepen. Liefelijk denkbeeld! Alle akeligheid is daardoor 
verdwenen. Het schrikwekkende en ijselijke van den dood 
houdt daardoor op. ,/Lazarus, onze vriend, slaapt," zoo sprak 
de Heer tot zijne discipelen, //en ik ga heen om hem uit 
den slaap op te wekken." Hoe schoon! Hoe vertroostend! 
Welk een rust en kalmte geeft dit aan het gemoed! Omdat Jezus 
den dood voor ons smaakte en de angsten des doods onderging, 
is het sterven voor ons geen sterven meer, maar is het gelijk 
aan een rustigen slaap, waaruit men weldra ontwaken zal. 

Weldra. Want daar waar de ziel heengaat, is geen tijd 
meer. Daar zijn geen dagen of maanden of jaren of eeuwen. 
Duizend jaar is d&dr als één dag, en één dag als duizend 
jaar. Voor hen, die heengingen, zal het zijn, alsof het ont
waken slechts enkele oogenblikken van het zich te slapen 
leggen gescheiden is. En voor ons, die bleven, is hun ster
ven gelijk aan een slaap, waaruit Jezus' stem hen opwekt. 

Nu meene men evenwel niet, dat dit ontslapen een slapen 
is van de ziel; o neen! waar het lichaam in het graf wordt 
neergelegd tot den dag der opstanding, daar gaat de ziel tot 
Jezus in het Paradijs. En zoudt gij denken, dat zij daar sliep? 
Ach, hoe troosteloos zou dat zijn! Dan was het waarlijk niet 
begeerlijk om daarheen te gaan; dan ware het beter te blij
ven op deze aarde met al haar moeiten en zorgen; want op 
aarde kan men teu minste Gods gemeenschap genieten en 
Jezus' vreugde smaken; en dat zou dan daar niet mogelijk 
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zijn, indien de ziel er sliep. Neen, de ziel geniet daar Jezus' 
nabijheid en de onuitsprekelijke vreugde van het Paradijs. 
//Ontbonden te worden en bij Christus te zijn, is zeer verre het 
beste," zegt Paulus, en dat zou het niet zijn, indien de ziel 
zich daar in een onbewusten toestand bevond. Uitwonende 
uit het lichaam, wonen wij in bij den Heer. //Heden zult gij 
met mij in het paradijs zijn," was Jezus' belofte aan den 
moordenaar. Hoe heerlijk zal het daar zijn! 't I s , wel is waar, 
de volmaakte heerlijkheid nog niet; 't is nog niet het Vader
huis, waarin wij straks worden opgenomen; maar toch zal 
het er onuitsprekelijk heerlijk zijn. Ontdaan van het sterfe
lijk lichaam, 'twelk zoo inenigwerf een hinderpaal is voor 
het genieten van de hemelsche dingen; bevrijd van moeite, 
lijden, zorgen en zonden, geniet men daar de tegenwoordig
heid van Jezus, en wacht daar in ongekende vreugde den 
heerlijken dag der opstanding. 

Want evenmin als de ziel van Jezus blijven kon in den 
hades, (zie Hand. 2 : 29—32; Ps. 16.) zullen de door Jezus 
ontslapenen daar blijven! 't Heet niet alleen: //Waar is, o 
dood! uw prikkel?" maar ook: //waar, o hades! uwe over
winning?" Als Jezus komt, dan verlaten de zielen der ont
slapenen het Paradijs, en worden weer met hunne lichamen 
vereenigd. Op 's Heeren roepstem verrijzen zij met een nieuw, 
onsterfelijk, on verderfelijk lichaam uit het graf; terwijl de 
geloovigen, die tot op dat oogenblik op aarde zijn blijven 
leven, in een punt des tijds worden veranderd. Het sterfe
lijke in hunne lichamen wordt dan door het leven Gods, dat 
in hen stroomt, verslonden. In een oogenblik zijn zij on
sterfelijk en onverderfelijk, en hebben, gelijk de opgewekte 
heiligen, een lichaam aan het heerlijk lichaam van Jezus 
gelijkvormig. En dan gaan zij allen gezamenlijk in wolken 
den Heer te gemoet in de lucht om voor altijd met den Heer 
te zijn. De hemelsche Bruidegom komt zijne geliefde bruid 
te gemoetj en haalt haar af om haar, naar zijne belofte, te 
brengen in het heerlijk Vaderhuis. 

Welk een treffend bewijs van de volkomene verlossing, 
door Jezus teweeggebracht! De prikkel des doods — de 
zonde — is te niet gedaan. Den dood is zijne macht ont-
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nomen. Als Jezus komt, worden de ontslapenen uit hunne 
graven opgewekt. Maar niet alleen dat. Er zijn geloovigen, 
die niet sterven. //Wij zullen niet allen ontslapen." (1 Kor. 
15 : 51.) De dood heerscht niet meer over den geloovige. 
Hij is geenszins aan den dood onderworpen. Als Jezus komt, 
zullen zij, die dan leven, en in Hem gelooven, niet sterven 
in eeuwigheid. (Joh. 11 : 26.) Zonder te sterven gaan zij, 
veranderd en verheerlijkt, de heerlijkheid in. 

Maar tevens welk een treffend bewijs van Jezus' onuit
sprekelijke liefde! Hij-zelf zal komen om ons af te halen. 
Geen engel wordt door Hem afgezonden; geen vurige wagen 
met vurige paarden daalt van den hemel neer; neen! Hij
zelf komt. ,/Vader! ik wil, dat, waar ik ben, ook die bij 
mij zijn, die Gij mij gegeven hebt.'" Het verlangen zijner 
ziel is ons daar te brengen, waar Hij-zelf is, en ons de 
vreugde te doen deelen, die Hij-zelf geniet. En zoodra het 
daartoe bepaalde oogenblik is aangebroken, komt Hij-zelf van 
den hemel, en leidt ons de heerlijkheid binnen. Heerlijk 
vooruitzicht! Zalige verwachting! Nog een oogenblik — en 
wij zien Hem van aangezicht tot aangezicht. — Hem, dien 
onze ziel bemint; ja, wat meer zegt, die ons met een eeu
wige, onveranderlijke liefde liefheeft. Wel mogen wij, in 
aanbidding verzonken, uitroepen: //Hem, die ons liefheeft, 
en ons van onze zonden gewasschen heeft in zijn bloed, en 
ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijnen God 
on Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle 
eeuwigheid! Amen." 

Het feestmaal der wijsheid. 
Het voornaamste, wat ons in het 14e hoofdstuk van 

Lukas voorgesteld wordt, is het avondmaal; en het is van 
belang voor ons te weten, wat dit avondmaal is. Het is 
duidelijk, dat het gehouden wordt aan het einde van den 
dag; het is de viering van een volbracht werk ; het is een 
feest, het feestmaal der wijsheid. (Spr. 9.) Er wordt van 
dit avondmaal dikwerf gebruik gemaakt om het evangelie te 
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verkondigen; doch — hoewel er evangelie in ligt opgeslo
ten — het bevat toch heel veel meer; het is het toppunt, 
de voltooiing van de zaak. In Lukas 15 lezen wij ook van 
een feestmaal, en dat is geplaatst aan het eind van de zege
ning , niet aan het begin. Nog zijn wij wel niet in den 
hemel, maar wij genieten toch de vreugde des hemels, en 
dat is het avondmaal. Het wordt gehouden in des Vaders huis. 

Het zal ons begrip te gemoet komen, als wij opmerken , 
dat er drie plaatsen zijn, waar de verloren zoon gevonden 
wordt. Vooreerst was hij verloren; de genade kwam, en hij 
kreeg inzicht van zijn toestand. Ten tweede : toen hij was 
opgestaan en nog ver was, zag hem de vader, en hij ont
ving den kus. Ten laatste lezen wij van het feestmaal: ffZij 
begonnen vroolijk te zijn." De drie gelijkenissen worden aan 
eiken geloovige vervuld. De herder, het verloren schaap 
zoekende, is Christus aan het kruis. Daarna herinnert de 
vrouw, die licht ontsteekt en vlijtig het huis met bezemen 
keert, aan het licht, dat in de ziel werkt, waardoor „ hij 
optond, en tot zijn vader ging." Wat 'volgt dan ? Zijn vader 
hem ziende, liep toe en viel hem om den hals, en kuste 
hem. De zondaar krijgt het bewustzijn, dat er in Gods hart 
liefde is tot hem. Dit is het eerste, dat wezenlijke ver
troosting schenkt. De zaak is niet, of er liefde is in mij, 
maar dat er liefde is in Hem. Waaruit bleek dat ? Hij kuste 
mij. Let wel op, dat dit een handeling Gods is; de kus is 
de uitdrukking der liefde vau hem , die den kus geeft. In 
Gods hart is liefde voor u. 

Het werkelijk bewijs van iemands bekeering is, dat hij bidt, 
gelijk tot Ananias van Saulus gezegd werd: //Zie, hij bidt"; 
d. i. hij rekent op God. De Syro-Fenicische vrouw ontving 
geen verhooring, toen zij de plaats eener Israëlietische innam; 
maar zoodra zij als //een hondeke" werd, op niets aanspraak 
makende, doch opziende tot Hem, gaf Hij haar, wat zij 
verlangde. Er is niets, wat de liefde meer op prijs stelt, 
dan dat men haar vertrouwt. Vertrouwen ligt hierin, dat ik 
op u reken. Verwaandheid is : te rekenen op mijzelven. Als 
ik b. v. bij mijn vriend binnentreed, en hij zegt: ik ben 
verheugd u te zien, dan is mijn antwoord : daar rekende ik 
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op. Doch als ik bij een vreemde inkom, is het verwaand
heid zoo iets te zeggen, en een bewijs dat ik hooge ge
dachten van mijzelven heb. De mensch verliet God in den 
hof van Eden; en uit zichzelven terug te willen keeren is 
verwaandheid. Waardoor krijg ik vertrouwen om terug te 
kéeren? Als ik zie, dat Christus voor mij gegeven werd. 
„God bevestigt zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons 
gestorven is, toen wij nog zondaars waren." 'Wij zijn niet 
op de hoogte van wat genade is. Wat zegt de moordenaar ? 
z/Heer, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult 
gekomen zijn !" De Heer antwoordt: // Heden zult gij met mij 
in het paradijs zijn". De genade ging verder dan hij. Toen 
de zoon den kus ontving, was hij nog verre. En wat volgde? 
//Brengt voort het beste kleed". En toen? Hij is op een 
andere plaats. //Brengt het gemeste kalf, en slacht het; en 
laat ons eten en vroolijk zijn." Dat is het feest. Ik vertrouw, 
dat de meeste mijner lezers den kus reeds ontvingen, en het 
bewustzijn bezitten • der liefde in het hart Gods tot hen. 
Doch wel verre dat dit alles zou zijn, is het niet meer dan 
het begin. Daar zijn nog de beste kleederen, want wij zijn 
//bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der 
heiligen in het licht." Dat is de goddelijke natuur, waardoor 
ik //bekwaam gemaakt" ben voor die andere plaats. De 
andere plaats nu is de plaats bij den Vader. 

Dezelfde genade, die mij kust, als ik nog verre ben, 
vindt er hare vreugde in mij in des Vaders huis te voeren. 
Men zegt: den kus ontvangen te hebben is reeds zooveel! 
Ik stem dit toe. Zoolang men den kus nog niet gehad 
heeft, bezit men niets. Doch ik spreek over het feest, omdat 
ik wensch, dat gij zult inzien, dat dezelfde liefde, die den 
kus geeft, niet bevredigd is, tenzij gij aan het feestmaal aanzit. 

Niet dat wij onbevredigd zijn. Hij is het. Wilt gij des 
Vaders hart bevredigen, ga dan in, en neem deel aan het 
feest. Hebt gij voldaan aan den wensch van Gods hart? 
Zijt gij tot het feest gekomen en hebt gij van het gemeste 
kalf gegeten? Het is een figuurlijke uitdrukking; maar ieder 
die in sommige landeu buiten gewoond heeft, weet wat het 
gemeste kalf is. Dat is er een, hetwelk op stal gevoederd 
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wordt, tot de een of andere voorname gast aankomt; dau 
wordt het voor den dag gehaald. Mijne vrienden ! hetgeen 
er door uitgedrukt wordt is de liefde des Vaders, die zoo 
verheugd was den verloren zoon te hebben weergevonden. 
Nu, zoo spreekt hij , hebben wij den rechten gast. Wie is 
die gast? Een zondaar, uit genade gered. En dit kon de 
oudste broeder in 't geheel niet vatten. Gods hart echter is 
hoogelijk verblijd een arm zondaar te kunnen ontvangen. 
Nu moet er een feest wezen. „Wat geen oog heeft gezien, 
en geen oor heeft gehoord, en in geen menschenhart is op
gekomen". Ziedaar liet feest. „Doch," zegt de apostel, ,/God 
heeft het ons geopenbaard door zijnen Geest." 

In vers 15 zegt iemand: ,/Welgelukzalig hij, die brood 
zal eten in het koninkrijk Gods." O, zegt de Heer, gij 
wacht op het duizendjarig rijk, maar er is nog iets vóór 
dien tijd. Evenals bij den moordenaar: ,/Heer, gedenk mijner, 
als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn." Deze man 
verwachtte het koninkrijk, niet wat de Heer in het avondmaal 
voor ons stelt. Nu is ééne zaak zeer duidelijk, namelijk, 
dat het „groote avondmaal" niet is een aardsch feest; en 
indien aardsche zegen u bezighoudt, stelt gij geen belang 
in het avondmaal, waarom de Heer ook uitziet naar de „armen 
en verminkten", (vs. 21.) dewijl de anderen met hunne zaken 
vervuld zijn, en niet komen willen. 

Dit is de feesture, wanneer de ziel gebracht wordt tot het 
gevoel van wat God zelf geniet, feestvreugde bij God. Bij 
dien God gevoel ik mij dan te huis. Stelt gij u ooit een 
vader voor, die niet gaarne de vreugde van zijn huis met 
zijne kinderen deelt? Ik vraag u: zijt gij ingegaan tot het 
feest in het vaderhuis? Waarover liep de strijd, die de 
apostel omtrent de geloovigen had? Over hunne bekeering? 
Neen, zij waren bekeerd. Dat zij zouden wandelen als 
respectabele burgers in deze wereld? Natuurlijk wenschte hij 
dat, maar tot dat doel waren zij niet in de eerste plaats 
bekeerd. „Ik wil, dat gij weet, hoe groot een strijd ik heb 
voor u en die te Laodicea," enz. „opdat hunne harten 
vertroost mogen worden , samengevoegd in liefde, en tot allen 
rijkdom van de volle verzekerdheid des verstands, tot kennis 
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van de verborgenheid Gods, in wien al de schatten der 
wijsheid en der kennis verborgen zijn." Het is iets wonderbaars 
een mensch te hooren zeggen : Ik heb wel een gering plaatsje 
hier beneden, doch ik heb niettemin een heerlijk tehuis. 
Zie dien geringen arbeider, die dag aan dag daarheen 
zwoegt, maar die belijden kan: ;/ik heb een tehuis." Nooit 
zult gij op aarde een man ontmoeten, die gestadig en rustig 
voortwandelt, of hij heeft ook een tehuis. En de Christen, 
die het bewustzijn mist van zijn tehuis, is zeer wankelend 
en ongewis. In zekeren zin heb ik geen tehuis, daar ik 
een vreemdeling en een pelgrim ben. Een vreemdeling is 
iemand zonder een huis; een pelgrim is iemand, die 
voortreist naar zijn huis; hoe kan men echter naar zijn 
huis voorttrekken, als men niet weet een huis te bezitten? 
Ik beweeg mij altijd in de zorgen en moeiten dezer wereld, 
indien ik niet weet, dat ik een tehuis heb, en het genot 
daarvan niet smaak, noch in de kracht, die dit verleent, 
voortwandel. 

Slaan wij nu 1 Kon. 10 op, ter beantwoording van de 
vraag: „Hoe kom ik daartoe ?" De Heer zeide van zichzelven, 
(Luk. 11.) dat Hij meer was dan Jona en meer dan Salomo. 
Niet alleen dat Christus hier leed , en het oordeel over de 
zonde droeg, hetwelk aan het Jona's karakter beantwoordt, 
maar hij is meer dan Salomo. De Apostel zegt: ,/Indien gij 
dan met Christus opgewekt zijt, zoo zoekt de dingen, die 
boven zijn." Geliefden! zoekt gij die dingen? Zegt niet: dat 
is alles heel schoon, indien ik het maar verkrijgen kon. Er 
is geen kwestie van te verkrijgen, maar van te zoeken. 

Ziet de koningin van Scheba, als een voorbeeld van iemand, 
die zoekt. Van het Christendom in het algemeen zouden wij 
kunnen zeggen: tfDe koningin van het zuiden zal opstaan 
in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal hen 
veroordeelen." Zij was de koningin van het zuiden, een 
heidensche, evenals wij eertijds heidenen waren. Gij zegt: 
ik wenschte dat te bezitten. Dan zegt gij, wat ook de 
koningin van Scheba zeide. Die sprak: „ik moet het hebben." 
Het had heel wat in om te komen uit Abyssinië, de woestijn 
door; een moeielijke reis moest worden afgelegd. Dat deed 
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er echter niet toe; zij zeide: //Het ga zoo het wil, ik heb 
het er op gezet om het te verkrijgen.'" O, ware dit in het 
hart van eiken geloovige : Ik heb het er op gezet om Christus 
te genieten. 

Ik herinner mij nog, dat het er bij mij toe kwam om 
dat genot te leeren kennen. Wat vond ik toen ? Dat dingen, 
waarvan ik nooit gedacht had los te kunnen worden, wegvielen 
als herfstbladeren voor een storm. Hoe dat zoo? Wel, zij 
verloren hunne aantrekkingskracht. Waardoor? Omdat zij in 
de schaduw gesteld werden. Hoe werd Paulus tot andere 
gedachten gebracht? //Ik zag een licht boven den glans der 
zon." Hetgeen ik leeren moet, en in geringe mate geleerd 
heb, i s , dat Christus het atterglansrijkste voorwerp is , 
niet alleen in vergelijking met hetgeen duister, maar met 
hetgeen zelf glansrijk is. In de schoonste omstandigheden is 
Hij altijd nog het schoonste bovenal, ver „boven den glans 
der zon/' Dat doet ons huizen en akkers en ossen en alle 
aardsche zegeningen gemakkelijk opgeven. Paulus rekende 
alle dingen louter schade — niet om behouden te worden, 
want dat was hij, maar — ,/om de uitnemendheid der 
kennis van Jezus Christus," opdat hij //Hem" mocht kennen. 
Hoelang was hij van die gedachten ? Dertig jaren. //Ik heb 
de schade geleden van alle dingen." Hij achtte ze nog altijd 
drek te zijn. Als ik iemand hoor zeggen : ik verloor dit en 
ik verloor dat door den Heer te volgen, dan is mijn antwoord: 
O, spreek niet over hetgeen gij verloren hebt; indien gij 
een cent verloort door een goudstuk op te rapen, zoudt gij 
niet spreken van verlies. Achttet gij Christus een schat, zoo 
zoudt gij spreken over wat gij vondt in Hem. Deze groote 
koningin had verbazende schatten: goud, zilver, edele steenen 
en kameelen. Wij kunnen ons voorstellen, dat hare raadslieden 
van staat haar toespraken: „Mevrouw, dat is een buitengewone 
reis, die gij van plan zijt te aanvaarden; denk eens hoeveel 
tijd, moeite en kosten zij u veroorzaken zal! . . . En dat 
op een louter gerucht!" ,/0," was haar antwoord, //ik wil 
gaan, het doet er niet toe wat het kost, alles wat ik begeer 
is met Salomo te spreken." Lieve vrienden! is dit in uw 
hart: //Ik wensch met Hem te spreken?" Vele zielen blijven 
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halverwege steken; zij hebben den kus ontvangen, en verder 
komen zij niet. Misschien zijn er onder mijne lezers, die nog 
nooit in het Vaderhuis gekomen zijn. Er wordt soms wonderwat 
van gemaakt, als iemand een paar uren loopt om een vergadering 
bij te wonen; en indien daarvoor eenig werk verzuimd wordt, 
spreekt men over zijn verlies. De vraag is niet, wat gij 
verloren, maar wat gij gewonnen hebt. Daar moet onze ziel 
zich naar uitstrekken: ,/om allen te komen tot de kennis 
van den Zoon Gods." (Efez. 4 : 13.) Dat is de hoogste 
kennis, waar iemand ooit toe geraken kan. 

De koningin kwam te Jeruzalem met een zeer talrijk gevolg. 
De inenschen zeggen: //Indien ik maar het goede dezer aarde 
bezat, dan zou ik tevreden zijn." De koningin had het goede 
dezer aarde, en toch was zij niet bevredigd. De aardsche 
dingen worden verdeeld in tweeën : genietingen en droefenissen. 
Voor de genietingen is meer te vreezen dan voor de droefenissen. 
In droefenis heeft men behoefte aan den Heer. Het gevaar 
ligt hierin, dat ik afgetrokken word door de zegeningen 
zelve, die God mij gegeven heeft. 

Wat doet de koningin? Zij spreekt tot Salomo over al 
wat in haar hart was. Hebt gij den Heer den sleutel van 
nw hart gegeven ? Ik deed deze vraag eenmaal aan een geloovige, 
en hij keerde zich beleefd om, zeggende: ,/Neen, daar heb 
ik geen lust in." Ik beweer niet, dat hij onbekeerd was, maar 
hij was niet gelukkig. Zoodra gij vertrouwen stelt in een 
persoon, is die persoon meester over u ; hij heeft vat op u. 
Zij hield niets voor den koning verborgen, zij openbaarde 
hem alles. 

Daarna wordt zij door hem in verrukking gebracht. Het 
ia niet meer wat Christus gedaan heeft, maar wat Hij is. 
"Hij zal het uit het mijne nemen, en het u verkondigen." 
Wat volgde daaruit? //Er was geen geest meer in haar." 
Alle dingen verdwenen hier uit haar oog. Zij zonk weg; alle 
dingen verloren hunne waarde; zij was er ongevoelig voor. 
Haar goud en zilver bleven hetzelfde; doch zij had iets 
heerlijkers te zien gekregen. Zij was in geestvervoering. Ook 
Paulus was bij zulk een tooneel buiten zichzelven, en dit 
moet ons niet verwonderen. Hoe gansch anders zou het met 
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ons zijn, indien wij in deze geestvervoering gebracht waren. 
Men kan niet bestand zijn tegen den invloed van de goede 
dingen dezer wereld (want het zijn niet zoozeer de kwade, 
als de goede dingen dezer wereld, waardoor wij schade lijden) 
tenzij men iets heten in het oog gekregen heeft. Hebt gij ooit 
beproefd een schaar te nemen uit de hand van een klein kind? 
Wanneer gelukt dat? Laat hem een glazen knikker of iets 
glinsterends zien, en hij laat de schaar los. Ik zeg niet: 
z/laat de wereld los;" maar ik noodig u uit Christus in 
heerlijkheid te zien, en gij zult vanzelf de wereld loslaten. 
Wanneer ik iemand aantref, die veel opheeft met de dingen 
dezer wereld, dan zeg ik tot hem: //Gij hebt Salomo nog 
niet aanschouwd/'' Het is mogelijk, dat hij Jona gezien 
heeft — Christus stervende, maar hij aanschouwde nog niet 
ufden koning in zijne heerlijkheid." 

Mag ik thans vragen: is er iemand onder ons, die nog 
niet de vreugde van het vaderhuis gekend heeft? Paulus 
zegt: wik jaag naar het doel, den prijs der hemelsche roe
ping." En kunnen wij in gestadigen loop volharden, tenzij 
wij //het doel" in 't oog gevat hebben? Wat is het doel? 
Het is niet maar Christus in vernedering, Christus gestorven 
voor onze zonden, doch Christus in heerlijkheid, zittende 
aan Gods rechterhand. Eerst zien wij Christus als dengene, 
die geleden heeft. Daarna zijne tegenwoordige belangstelling 
in ons: wat Hij doet, en de dingen waarin Hij bezig is. 
Kennen wij allen dit laatste ? Gaat elk hart uit naar hetgeen 
ons afgebeeld wordt door het feest bij den vader in Lukas 
15? Durft iemand te zeggen, dat hij daar geen belang in 
stelt? Ik vertrouw, dat zij, die er iets van kennen, gelijk 
de apostel, verlangend zijn er meer van te leeren. De Heer 
geve, dat ieder oijzer moge verstaan de wondervolle genade 
en het deelgenootschap aan het licht en den vrede, waartoe 
wij gebracht zijn, in plaats van door de wereld heen te 
gaan, ons inspannende om hierover of daarover heen te komen, 
zeggende: ffik moet zooveel opgeven!" 
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De ware onafhankelijhheid en 
gehoorzaamheid. 

Het geluk van den mensch ligt in zijne afhankelijkheid 
en gehoorzaamheid. Die afhankelijkheid en gehoorzaamheid 
maken tevens zijne roeping uit. Niet omdat hij een zondaar, 
maar omdat hij een mensch, dat is //een schepsel," is. 
Een schepsel ontleent zijn bestaan aan een ander, den Schep
per namelijk; en nu ligt het in den aard der dingen zelven, 
dat het schepsel — engel of mensch — afhangt van Dengene, 
die hem het leven heeft gegeven. (Hand. 17 : 25b.) Alleen 
God heeft het recht om onafhankelijk te zijn, omdat alleen 
God het leven heeft in Zichzelven. 

De. mensch, zijn leven van een ander ontvangen hebbende, 
mag dat leven niet naar eigen goedvinden besteden, met andere 
woorden: hel komt hem niet toe onafhankelijk te zijn. Die 
hem het leven schonk mag alleen bepalen, hoe hij dat leven 
zal aanwenden, met andere woorden: het voegt den mensch 
gehoorzaam te zijn. Afhankelijkheid van God en gehoorzaam
heid aan God, ziedaar wat tot het wezen van den mensch 
behoort. Afhankelijkheid — waardoor de mensch niet doet, 
wat hij zelf wil. Gehoorzaamheid — waardoor hij alleen doet, 
wat God wil. 

De mensch echter, die een schepsel is, heeft in zijne 
roeping gefaald, en daardoor zijn geluk gemist. Zoodra God 
hem in de gelegenheid stelde om te toonen, of hij afhan
kelijk en gehoorzaam wilde zijn, is hij voor de proef bezwe
ken. De satan stelt hem voor «als God" d. i. onafhankelijk 
te worden; en de mensch, de afhankelijke, gaat dat be
geerlijk vinden. De zucht naar onafhankelijkheid eenmaal 
ra zijn hart toegelaten hebbende, lag er maar ééne schrede 
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meer tot de werkelijke ongehoorzaamheid. De mensch, die 
het begeerlijk gevonden had om //als God" te wezen, nam 
nu, als noodzakelijk gevolg, van de vrucht des verboden 
booms, en at, dat is : hij volbracht de daad der ongehoor
zaamheid. Aan het feit der ongehoorzaamheid ging de zucht 
naar onafhankelijkheid vooraf; en op den trek naar onaf
hankelijkheid moest het doen van het verbodene volgen. 

Wij behoeven niet te herinneren, hoe de mensch in dezen 
weg zich gestort heeft in allerlei ellende. Dit kon ook niet 
anders. Zoodra een schepsel aan de voorwaarden van zijn 
bestaan niet beantwoordt, verderft hij zich noodwendig. Toen 
door een mensch de zonde in de wereld gekomen was, kwam 
door die zonde ook de dood met al de smart, die hem 
voorafgaat, en al de verschrikking, die hem volgt. De arme, 
verblinde mensch tracht zich echter diets te maken, dat 
het zoo erg niet is; en dat hij wel niet nog het geluk 
bezit, maar dan toch op weg is om het te verkrijgen. In
dien slechts de beschaving en ontwikkeling, de verlichting 
en wetenschap nog enkele stappen vooruitgekomen zijn, zul
len zij hem als vanzelf tot het geluk, tot de volmaakt
heid voeren. Want de mensch is , sedert de geschiedenis 
van het paradijs, immer in dezelfde richting voortgegaan. 
Daar kreeg hij den stoot, die hem nog altijd blijft voort
bewegen. Ten laatste zal het dan ook daartoe komen, dat 
de mensch zichzelven vertoont, //dat hij God is." (2 Thess. 
2 :4 . ) Dan zal de arme blinde slaaf van den duivel, alle 
banden verscheurd en alle touwen van zich afgeworpen heb
bende, meenen het geluk gevonden en een zelfstandig, 
onafhankelijk bestaan zich verzekerd te hebben. Een vree-
selijke ontnuchtering zal echter volgen. Zoodra heeft niet 
,/de wettelooze" zich als zoodanig geopenbaard, of hij zal 
verteerd worden met den adem des monds van den Heer 
Jezus. (vs. 8.) 

De geschiedenis van den mensch vangt dus aan met de 
begeerte om „als God" te wezen, en zij eindigt met de 
vertooning //dat hij God is." Het kan ons daarom niet ver-
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wonderen, dat, tusschen dat uitgangspunt en dat doel, het 
menschelijke streven aldoor een streven is om onafhankelijk 
te zijn. Indien wij de jaarboeken zijner geschiedenis op
slaan, zullen wij dit kenmerk overal terugvinden. En wij 
behoeven slechts den blik te slaan over onze omgeving, om 
overtuigd te wezen, dat onze tijd in 't bijzonder zich ken
merkt door het jagen om zich onafhankelijk te maken en 
aan niemand boven zich gehoorzaam te zijn. Dat ziet men 
in het kind tegenover zijne ouders, in de vrouw tegenover 
haren man, in den knecht tegenover zijnen meester, in den 
onderdaan tegenover zijne overheid, in de gemeente tegen
over haar Hoofd, en in allen te zamen tegenover God. 

De feitelijke ongehoorzaamheid in de familieverhoudingen , 
de werkstakingen op maatschappelijk-, de revolutie op staat
kundig- , de menschelijke willekeur op kerkelijk gebied, de 
verwerping van alle godsdienst, zij zijn slechts de ontwik
keling van een beginsel, dat in de menschheid leeft, om, 
namelijk, van niemand afhankelijk, alleen aan zichzelven 
onderworpen en aan eigen zin en lust gehoorzaam te zijn. 
De Christen alleen kan dit inzien en het ware beginsel der 
afhankelijkheid volgen; doch — levende in een atmosfeer, 
die van de zucht naar onafhankelijkheid doortrokken is — 
hoeveel gevaar loopt hij niet van hierdoor mede besmet te 
worden! En het gevaar te kennen is allereerst noodig om 
tegen -zijn invloed veilig te zijn. • 

Waar ligt nu het redmiddel? 
Niet in de verbetering van den eersten mensch. Deze 

— reeds bezweken in den staat van onschuld — moest wel 
in den staat van zonde nog veel meer elke goede verwach
ting teleurstellen. Zonder wet en onder de wet is het open
baar geworden, dat alle menschen te zamen //onnut" zijn 
geworden, en dat niemand //goed" is, ook niet tot één toe. 
En toen genade en waarheid in menschelijke gedaante op 
aarde verschenen, is bovendien aan het licht gekomen, dat 
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het bedenken des vleesches //vijandschap is tegen God," dat 
is: tegen Hem, die alleen goed is. De mensch zelf was de 
hinderpaal tegen zijne redding. 

Wel ligt het redmiddel in de invoering van den tweeden 
mensch. 

Deze — de Heer uit den hemel — was, gelijk zijn Naam 
(Jezus) aanduidt, de Eedder, ,; want er is ook onder den 
hemel geen andere naam, die onder de menschen gegeven 
is, door welken wij moeten behouden worden." (Hand. 4 :12 . ) 
In Hem — en dat moest zoo zijn, zou de eere Gods geen 
schade lijden — is de eerste, de zondige mensch gevonnisd 
en door den dood te niet gedaan; en heeft daarna, in de 
opstanding, de nieuwe mensch een aanvang genomen, die 
naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. 

Als wij dien tweeden mensch nader beschouwen in zijne 
gezindheid en zijn werk, zal ons duidelijk worden, dat bij 
hem in alle opzichten het tegendeel op te merken valt van 
hetgeen bij den eersten mensch waar te nemen viel; en wat 
wij van dezen eersten mensch en zijn geslacht kortelijk ge
zegd hebben, zal, door vergelijking met den tweeden, over
vloedig opgehelderd worden. 

Bij den eersten mensch hebben wij gezien, dat hij, een 
schepsel zijnde, zich aan God gelijk heeft willen maken. De 
tweede mensch, God zijnde, is den menschen gelijk geworden. 
(Fil. 2 : 7 . ) Dat wil zeggen: de eerste mensch, die afhan
kelijk was, zocht zich onafhankelijk te maken. De tweede 
mensch, die onafhankelijk was, wilde afhankelijk worden. 

De eerste mensch, door de zucht naar onafhankelijkheid 
bekoord, werd ongehoorzaam aan God. De tweede mensch, 
de afhankelijke in elk opzicht, is gehoorzaam geweest tot 
den dood, ja, tot den dood des kruises. (vs. 8.) 

De eerste mensch is in zijnen weg tot de diepste diepte 
van ellende en verderf weggezonken, en de vernederde slaaf 
geworden van den duivel en zijn eigen zinnelijken lust. De 
tweede mensch is door God uitermate verhoogd en tot een 
Heer gesteld, voor wien zich buigen zal alle knie van die 
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in den hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. 
(vs. 9 en 10.) 

Die tweede mensch is werkelijk „ mensch " geworden, hoewel 
hij ,/de Heer uit den hemel" was. Een menschenleeftijd 
heeft hij op aarde als mensch doorgebracht; en al dien tijd 
heeft hij, in volkomen afhankelijkheid en gehoorzaamheid, 
God verheerlijkt door zijn leven en zijn sterven. Zooals de 
eerste mensch in de gelegenheid gesteld werd om te toonen, 
of hij afhankelijk en gehoorzaam wilde zijn, maar hij bezweek; 
zoo is ook de tweede mensch in de gelegenheid gesteld om 
te toonen, dat hij afhankelijk en gehoorzaam was; en hij 
bewees, dat verlokking noch verschrikking hem van die 
plaats der afhankelijkheid en gehoorzaamheid kon afbrengen. 
En hoewel elk oogenblik van zijn leven een bevestiging is 
geweest van hetgeen wij daar gezegd hebben, zoo zijn er 
nochtans twee oogenblikken in dat leven geweest, waarin 
hetibijzonder uitkwam, dat hij de afhankelijke en gehoor
zame mensch was, het eerste in de woestijn, het tweede in 
Gethsémané. 

In Matth. IV lezen wij: / /Toen werd J e z u s door 
den Gees t h e e n g e l e i d n a a r de woest ij n, om ver
zoch t te worden door den d u i v e l . E n n a d a t hij 
v e e r t i g dagen en v e e r t i g n a c h t e n gevas t had , 
h o n g e r d e hem ten l a a t s t e , " enz. 

In deze omstandigheden — hongerende in een woeste plaats — 
niet gelijk bij den eersten mensch, die overvloed van spijze had 
in een schoonen hof, „kwam de ve rzoeker to t h e m . " 

Wat was de toeleg van den verzoeker? 
Om den mensch Jezus af te lokken van de plaats der 

afhankelijkheid. 
Tot driemalen toe. 
Allereerst tracht de verzoeker hem te bewegen om, daar 

«ij toch Gods Zoon was, steenen in brood te veranderen, 
ten einde zijnen honger te stillen. 

Hij, die water in wijn kon verkeeren, was, zonder eenige 
tegenspraak, in staat om ook steenen tot brood te maken. 
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Doch hij wilde afhankelijk zijn van God, wat betreft de 
onderhouding zijns levens. Hoewel brood in den gewonen 
weg des menschen leven onderhouden moet, zoo mag de 
mensch van zijn eigen kracht, naar zijn eigen wil, geen 
gebruik maken om zich brood te verschaffen. De mensch is 
voor de onderhouding zijns levens af hankelijk van dien God, 
die hem het leven zelf gegeven heeft. Dit was vroeger ook 
zoo met Israël geweest. God had Israël laten ,/hongeren", 
om aan hetzelve ff bekend te maken, dat de mensch niet al
leen van het brood leeft, maar dat de mensch leeft van 
alles, wat van des Heeren mond uitgaat." (Deut. 8: 3.) 
In den gewonen weg moge God brood doen strekken om 
's menschen leven te onderhouden, de mensch is van het 
brood niet afhankelijk, wel van dien God, die hem het 
brood verleenen wil, maar die, naar zijn goeddunken, dat 
brood soms opzettelijk onthoudt, om den mensch te leeren: 

;/gij hangt van Mij af, en niet van de middelen, die Ik u 
in den gewonen weg verstrekt tot uw onderhoud." De mensch 
Jezus stond daar geheel. Zichzelven helpen, zichzelven de 
middelen tot onderhoud verschaffen kon hij, maar hij wilde 
het niet. Was het de wil van God, dan veranderde hij 
water in wijn ten behoeve van anderen; maar was het niet 
de wil van God, dan veranderde hij geen steenen in brood 
ten behoeve van zichzelven. Hij was van den hemel neder
gedaald, niet opdat hij zijnen wil zou doen, maar den 
wil Desgenen, die hem gezonden had. (Joh. 6: 38.) En 
daarom wachtte hij altijd op het woord, ,/dat door den mond 
Gods uitgaat." Het woord des duivels bracht hem nooit tot 
handelen; alleen het woord zijns Gods. Wat zijn onderhoud 
betreft, zoo sprak hij : //Gij onderhoudt mijn lot." (Ps. 16 : 5.) 
Van U alleen wil ik afhangen. 

De tweede maal tracht de verzoeker hem te bewegen God 
op de proef te stellen, of Hij hem bewaren zou, indien hij 
zich eigenwillig van de tinne des tempels naar beneden 
wierp. De beloften, in de Psalmen vervat, en die de satan 
uit Psalm 91 op hem toepast, kwamen hem als Messias ook 
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werkelijk toe; doch de Heer wil zelf niet het minste doen 
om zich die beloften te verzekeren. Hij wilde, wat de ver
vulling dier beloften betrof, alleen van God afhangen. De 
beloften zelve waren voor hem; de gelegenheid, waarbij hare 
waarheid zou bewezen worden, wilde hij niet te voorschijn 
roepen; dit stond aan God alleen. Beproeven of God hem 
wilde bewaren, dat kwam bij hem niet op; hij stelde 
zijn betrouwen op God, dat Die hem bewaren zou. //Bewaar 
mij, o God! want ik betrouw op U." (Ps. 16: 1.) Zijne 
geheele afhankelijkheid kwam juist hierin uit, dat hij zelf 
niets wilde doen om de beveiligende tusschenkomst van God 
uit te lokken. Dat had hij niet noodig; hij rekende daarop; 
hij bekommerde zich slechts om één ding: den wil Desgenen, 
die hem gezonden had; voor al het andere liet hij God zor
gen, en wilde hij van dien God afhangen. 

Ten laatste nam de duivel hem mede naar een zeer hoo-
gen berg, toonde hem al de koninkrijken der wereld en 
hunne heerlijkheid, en beloofde hem die te geven, indien 
hij, nedervallende, hem zou aanbidden. Die koninkrijken en 
hunne heerlijkheid waren voor hem bestemd. Als Zoon des 
menschen moest hij ze alle in zijn bezit krijgen. Wat echter 
het oogenblik betrof, waarop ze hem ten deel zouden vallen, 
dat wilde hij niet verhaasten. Hij wilde van God afhangen 
voor den tijd en de wijze, waarop hij in het werkelijke 
bezit zou treden van hetgeen hem inderdaad toekwam. Hij 
wilde niet vooruitgrijpen. Dat te doen — waarin het dan 
ook zou bestaan hebben — ware een daad van onafhanke
lijkheid geweest; en die, mensch zijnde, onafhankelijk van 
God handelt, eert den duivel en wordt diens slaaf, terwijl 
hij alleen God te eeren en Hem te dienen heeft. „Den 
Heer, uwen God, zult gij aanbidden, en Hem alleen die
nen." Met dit zwaard van Gods Woord verslaat hij ten 
derden male den verzoeker, die van hem wijkt — voor 
een tijd. (Luk. 4 : 13.) 

Hoe treffend is dit alles. De mensch, die daar aan den 
driewerf herhaalden aanval des boozen blootstond, was in 
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zijn persoon de Heer zelf, God geopenbaard in het vleesch, 
door Wien alle dingen geschapen zijn, (Kol. 1: 16.) door 
Wien ook alle dingen te zamen in stand gehouden worden, 
(vs. 17.) Als Schepper en Onderhouder van alle dingen had Hij 
het recht en de macht om van ffalle" dingen gebruik te ma
ken voor zichzelven, want zij zijn niet alleen door Hem , maar 
ook tot Hem d. i. tot zijne eer, tot zijne dienst geschapen. 
En toch nu hij de plaats van een mensch heeft ingenomen, wil 
hij ook niet over één enkelen steen eigenwillig beschikken. 

Van de macht en het recht, die hem persoonlijk toekwa
men, ook over al de koninkrijken der wereld en hunne 
heerlijkheid, wil hij geen gebruik maken, omdat hij hier 
stond als mensch, en een mensch op aarde geen ding mag 
nemen, noch eenige macht oefenen, tenzij het hem van 
boven, uit den hemel, gegeven, zij. (Joh. 3 : 27; 19 : 11.) 
De verzoeker put zich tevergeefs uit om hem zijne plaats 
als mensch, dat is als afhankelijk wezen, te doen verlaten. 
Onbewogen handhaaft hij zich daar, ja, handhaaft hij zich 
niet alleen, maar overwint en verjaagt hij ook zijn feilen 
tegenstander. (,/De duivel week.") De mensch is alleen sterk, 
als hij zwak is; alleen onafhankelijk van den duivel, als 
hij afhankelijk is van God; alleen onaantastbaar, als hij 
mensch blijft, want dan is het de Almacht, die hem be
veiligt. De verzoeker wendt alles aan om hem te bewegen 
tot handelen, opdat hij van steenen brood maken, van de 
tinne des tempels zich afstorten, voor hem buigen zou. De 
Heer overwint door niet te handelen, door niets te doen, 
door voor zijn onderhoud, zijne veiligheid en zijne heerlijk
heid te laten zorgen door een ander, door Hem, wien een 
mensch de zorg overlaten moet, daar Hij gezegd heeft: //Ik 
zorg voor u." (1 Petr. 5 : 7 . ) 

Hoe schoon is dit vooral in tegenstelling met de houding 
van den eersten mensch. Deze was als persoon, d. i. in zich
zelven, naar den aard van zijn wezen, afhankelijk, en hij 
koestert de begeerte om onafhankelijk te worden; de mensch 
wil //als God" zijn. De tweede mensch, daarentegen, was 
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in zijn persoon de onafhankelijke, want hij was God; 
maar het behaagde Hem afhankelijk te worden; hij werd ge
vonden //als mensch." De eerste grijpt naar hetgeen hem 
niet toekomt; de tweede doet afstand van hetgeen hem toe
komt. De eerste verheft zich; de tweede vernedert zich. De 
eerste neemt; de tweede geeft weg. De eerste is een arme, 
die de hand uitsteekt naar eens anders rijkdom; de tweede 
is een rijke, die zich arm heeft willen maken. 

En zooals de eerste God beleedigd heeft, zoo heeft de 
tweede God verheerlijkt; waarom in het geval des eersten 
engelen kwamen om zich tegen hem te keeren, terwijl in 
het geval des tweeden engelen kwamen om hem te dienen. 

Deze afhankelijkheid kenmerkte niet alleen dit ééne oogen-
blik van het leven des Heeren, waar hij den verzoeker tegen
over zich had, maar stempelde zijne geheele openbaring hier 
beneden. //Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U,"het 
motto van den zestienden psalm , was van het ééne oogen-
blik tot het andere de grondtoon van zijn hart. Hij loofde 
den Heer, die hem raad gaf; Hij stelde den Heer gedu-
riglijk, d. i. altijd door, zonder afbreking, voor zich. Hij was 
afhankelijk, en hij was gelukkig in zijne afhankelijkheid. 
//Daarom is mijn hart verblijd, en mijn geest verheugt zich." 
Hij was gelukkig in zijne afhankelijkheid van God, niet slechts 
voor zijn leven op aarde, maar ook als hij dacht aan zijn 
sterven en aan zijn rusten in het graf. //Gij zult mijne ziel 
in den hades niet laten, gij zult niet toelaten, dat uw Hei
lige de verderving zie." Ook in den dood en het graf was 
het zijne blijdschap van God af te hangen, die hem, daar door
heen, in de opstanding, //het pad des levens" leeren zou. 
Welk een afhankelijkheid in Hem, die zeggen kon: nIh ben 
de. opstanding en het leven." 

O mijne broeders! welk een voorbeeld is ons gegeven 
0H*» als werkelijk gewillig afhankelijken, te wandelen hier 
beneden. Hoe betaamt het ons om het bewustzijn onzer af
hankelijkheid als een schat te bewaren, ons voortdurend her
innerende, dat afhankelijkheid blijkt niet in doen, maar in 
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niet doen. Al zouden wij ook meenen, dat het een of ander 
vanzelf sprak, Iaat ons er niet aan denken het te doen, 
zonder een ontvangen aanwijzing van boven. Het scheen als 
vanzelf te spreken, dat de Heer Jezus, toen hij het be
richt ontving van Lazarus' krankheid, opstond en naar Bethanië 
spoedde; doch //hij bleef nog twee dagen in de plaats waar 
hij was," want //van zichzelven kon hij niets doen." Hoe 
zijn wij meestal gereed om door den indruk, dien de om
standigheden op ons maken, of door het gevoel, dat in ons 
hart opwelt, of ook om gansch gedachteloos tot handelen 
over te gaan, als wisten wij het wel, als hadden wij alle 
kracht, als ware de beslissing onzer. Waar is onze afhanke
lijkheid , waardoor n onze oogen", gelijk die der knechten, 

v zijn op de hand hunner heeren ?" Juist omdat de afhan
kelijkheid niet is een daad, maar een toestand, wordt er 
zoo weinig op gelet; en moet de oogenschijnlijk dikwijls 
goede daad het gebrek aan afhankelijkheid bedekken. De 
vraag is niet, of hetgeen wij doen goed is, maar of de Heer 
wil, dat wij het doen, en dat wij het nu doen. De afhan
kelijkheid is nog geen gehoorzaamheid, maar er is geen 
gehoorzaamheid, welke dien naam verdient, die niet op de 
afhankelijkheid gegrond is. Eerst als wij geleerd hebben niet 
te doen wat wij willen (afhankelijkheid), kunnen wij 
aanvangen te doen wat een ander wil (gehoorzaamheid). 
Zij hebben de beste werken gedaan, groote dingen, waar
over eeuwen lang gesproken is, die aanvingen met niets te 
doen, maar die nauw acht gaven op woord en daad van een 
ander. Maria's geschiedenis bevestigt het ons, gelijk die van 
den Heer Jezus het ons leert. 

Doch Lukas heeft ons gezegd, dat de duivel van Jezus 
week voor een tijd. Wanneer was het, dat hij opnieuw 
tot hem kwam ? De Heer zelf heeft het gezegd in de laatste 
redenen, die hij vóór zijn sterven en zijn heengaan tot den 
Yader hield. Nadat hij reeds verklaard had: //ik ga heen 
om u plaats te bereiden", eenige oogenblikken vóór hij, 
door den hof Gethsémané heen, den heuvel Golgotha zou 
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beklimmen, sprak hij het zelf uit: v de overste der wereld 
komt." In dat Gethsémané, 't welk als de voorhof was, 
die hem tot het zoenlijden zou invoeren, trad de satan hem 
te gemoefc, orn nog een laatste maar vreeselijke poging te 
wagen, len einde den Heer voor het afdalen in de duistere 
en angst volle diepten des doods te doen terugschrikken. Reeds 
eenmaal — doch toen zich achter Petrus verschuilende — 
had hij beproefd Hem door schrikaanjaging van den gang 
naar het profefcendoodend Jeruzalem terug te houden; doch 
de Heer had den satan herkend, en tot Petrus gesproken: 
,/ Ga weg achter mij, satan ! gij zijt mij een ergenis (d. i. gij 
legt mij aanstoot voor); want gij bedenkt niet de dingen 
Gods, maar de dingen der menschen." (Matth. 16 : 21 
—23.) Reeds toen alzoo had de satan een tevergeefs ver
borgen aanslag beproefd, om den Heer af te schrikken van het 
ingaan in de donkere wegen des doods, des doods als straf 
over de zonde. Deze aanslag mislukte; doch de satan wist 
te wachten, totdat hetgeen toen nog in het verschiet lag, 
nabij en als voor de deur zou zijn; en op den nachtelijken 
tocht naar den Olijfberg, had de Heer het zelf aangekondigd, 
dat de ure naderde, waarop vervuld zou worden, wat God 
zelf gesproken had: u Ik zal den herder slaan." (Mark. 
14 : 26 en vgg.) En toen hij de plaats ging verlaten, 
waar hij den kamp met den overste der wereld had bestaan 
en overwinnaar gebleven was, gaf hijzelf het ware karakter 
aan, van wat in Gethsémané was voorgegaan, door te zeggen 
tot hen, die, als satan's handlangers, daar de hand aan 
hem kwamen slaan, dit is uwe ure en — v de macht der 
duisternis." 

Ja, de overste der wereld was daar gekomen, niet, gelijk 
in de woestijn, met verlokkingen door middel van hetgeen 
voor een mensch onontbeerlijk of begeerlijk is, namelijk het 
leven en wat dat leven aangenaam maakt, maar met verschrik
kingen door middel van hetgeen een mensch schuwt en 
schuwen moet, namelijk een gewelddadigen dood, die de uitoefe
ning is van het oordeel, door God tegen de zonde uitgesproken. 
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De dood, die voor Jezus' oogen gesteld werd, was niet 
lietgeen wij waarnemen in de laatste levensoogenblikken vau een 
Christen, die ontslaapt als in de armen van zijnen Hei
land; maar het was de dood, door God opgelegd om de 
zonde te straffen; niet de duisternis, door het licht van 
Gods aangezicht tot dag gemaakt, maar de dag, door het 
ontrekken van Gods aangezicht, in stikdonkeren nacht ver
keerd. Aan het kruis, dat over eenige uren stond opgericht 
te worden, zouden de smarten der nagelen, die zijn vleesch 
verscheurden, als niets te achten zijn bij de smarten, die 
zijne ziel vaneenreten, als hij verlaten zou worden door 
God. Niet zoozeer dat de menschen hunne wapenen tegen 
hem keeren zouden , maar dat God zelf spreken zou: // Zwaard! 
ontwaak tegen mijnen herder, en tegen den man, die mijn 
metgezel is" , en dat dit zwaard Gods hem zou slaan , maakte 
zijne ziel //zeer bedroefd tot den dood toe," zoodat hij 

v verbaasd en zeer beangst" werd en in ,/zwaren strijd" 
was. Deze verschrikkelijke angsten waren het, waardoor 
de overste dezer wereld, die de macht des doods bezat, op 
den Heer zocht te werken , om hem terug te doen schrikken 
van het pad der gehoorzaamheid aan God, die hem het 
gebod gegeven had om zijn leven af te leggen, en het dan 
wederom te nemen. (Joh. 10 : 17 , 18.) Doch zooals de Heer 
tegenover satan's verlokkingen zijne kracht gevonden had in 
het Woord Gods, vond hij tegenover satan's verschrikkingen 
zijne sterkte in het smeekgebed tot God. ,,. In zwaren strijd 
zijnde, bad hij te ernstiger." Zijn gebed nam toe in ernst, 
naarmate de woed,e des vijands toenam in kracht. En zooals 
de Heer in de woestijn driemaal het Woord Gods gebezigd 
had, heeft hij in Gethsémané driemaal de toevlucht genomen 
tot het gebed, waaruit wij misschien het besluit mogen op
maken , dat ook dair de satan tot driemalen toe zijnen aan
val herhaald heeft. De Heer echter had reeds te voren den 
uitslag van den strijd aangekondigd door te zeggen: „ de 
overste der wereld komt, en heeft in mij niets." Neen, ook 
ditmaal kon het den satan niet gelukken eenig kwetsbaar 
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punt te vinden bij denHeer, waar zijne vurige pijlen konden 
doordringen. 

De Heer was volkomen onaantastbaar in de wakende en 
biddende houding, die hij tegenover den vijand had aan
genomen in Gethsémané, gelijk hij onkwetsbaar geweest was 
in de hanteering van het zwaard des Geestes in de woestijn. 
In volmaaktheid werd bij den Heer gevonden, wat Paulus 
(Efez. 6.) als ook voor ons noodig, aangeeft. //Neemt het 
zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord; biddende te 
allen tijde met alle gebed en smeeking, en daartoe wakende 
met alle volharding." Het eerste deed hij in de woestijn; het 
laatste in Gethsémané. Daar gebruikte hij het zwaard; hier 
het gebed en het waken, waartoe hij — maar tevergeefs — 
ook zijne arme discipelen opwekte. Het kon daarom niet anders, 
of de Heer moest ,/staande blijven," d. i. onoverwinnelijk zijn. 
De overste der wereld vond in Hem niets, geen enkel onbe
dekt punt, niet eenige plaats, waar de Heer zich blootgaf, 
en waar de satan hem vatten kon. (1 Joh. 5 : 18.) 

In de woestijn was het des satan's toeleg geweest om den 
Heer te bewegen iets te doen; in Gethsémané trachtte hij den 
Heer af te schrikken van iets te doen. In de woestijn wilde 
de Heer niets doen , omdat God niet wilde, dat hij iets doen 
zou; in Gethsémané wilde de Heer zich niet laten afschrikken 
van het werk te doen, omdat God wilde, dat hij het vol
brengen zou. Waar de satan in de woestijn den Heer zocht 
te verlokken, daar weigert de Heer te doen wat de satan 
wil. Waar de satan in Gethsémané den Heer zocht terug te 
houden, daar volhardt de Heer in zijn besluit om te doen, 
wat God wil. In de woestijn stelt de Heer tegenover den 
satan zijn machtig //Neen"; in Gethsémané zijn onwrikbaar 
//Ja". In de woestijn kwam de volkomen afhankelijkheids^^ 
den Heer aan het licht, in Gethsémané zijne volkomene 
gehoorzaamheid. Indien de Heer in de woestijn gehandeld 
" a d , daar zou het hem — zoo verlokt satan — leven, roem 
en macht hebben aangebracht; doch de Heer wil, met be
trekking tot al deze dingen, afhankelijk zijn van God, en 
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weigert het een zoowel als het ander uit andere handen te 
ontvangen dan die van God zelven. Dat is de ware afhan
kelijkheid. Indien de Heer in Gethsémané beslist had om niet 
te handelen, daar zou het hem — zoo hield satan hem 
voor — ontelbare smarten, onuitstaanbareu angst, ijselijke 
doodsverschrikkingen hebben uitgespaard; doch de Heer laat 
zich door al deze vervaarnissen niet af brengen van het besluit 
om in de sombere diepte van dood en graf af te dalen, wijl 
dit volgens den bepaalden raad Gods alzoo geschieden moest. 
Ziedaar de ware gehoorzaamheid. 

In het eene geval wil de Heer niet handelen, hoeveel er 
ook voor was om het te doen; in het andere geval zal hij 
handelen, hoeveel er ook tegen was om het te doen. 

En wat was er niet tegen ! 
Hij, die het leven was, zou in het stof des doods gelegd 

worden. (Ps. 22.) Hij, die altijd het licht van Gods aan
gezicht genoot, zou ondervinden , dat God zijn aangezicht voor 
hem verbergde. (Ps. 69.) Hij, die gewoon was in de gunst 
van God te deelen, zou den toorn van God moeten gevoelen. 
(Ps. 88.) Geen wonder niet alleen, dat de gedachte reeds 
aan dit alles hem beangst maakte, maar het bewijst juist 
zijne volmaaktheid, dat hij daarvoor beangst was. De eerste 
rnensch toch had moedwillig God verlaten — dat was zijne 
zonde. De tweede mensch vreesde niets zoozeer als van God 
verlaten te worden — en daarin lag zijne volmaaktheid. Laat 
ons daarom, in plaats van in zijn met sterke roeping en 
tranen geofferd smeekgebed, een aarzeling te willen zien 
om Gods wil te volbrengen, hetwelk hem vernederen zou, 
veeleer in den nameloozen angst, die hem aangreep bij 
de gedachte dat God, zijn God, in heiligen toorn zich 
tegen hem zou keeren, de heerlijkheid zijner volmaaktheid 
aanschouwen. 

En hij, die in het gebed tot God kracht zocht tot het 
volvoeren van zulk een ontzaglijk werk —• het verhevenste 
wat aarde en hemel ooit te aanschouwen kregen — heeft, eer 
hij het hoofd boog en zijnen geest overgaf, met groote stem 
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uitgeroepen: 7/Het is volbracht!" Het besluit, dat in zijne 
ziel vaststond, toen hij als mensch tot deze aarde kwam, 
en dat geen verschrikking des satans aan het wankelen kon 
brengen, heeft hij ook tot verheerlijking van God en aldus 
tot onze behoudenis, op Golgotha in werkelijkheid doen over
gaan. Zijn Naam zij geprezen tot in eeuwigheid! 

Welk een tooneel! De Verhevene, op wiens wenken //alle 
engelen" vaardig zijn tot uitvoering zijner bevelen, onder 
wiens voeten //alle dingen" onderworpen zijn, van wien de 
discipelen tot elkander zeggen: //wie is toch deze, dat zelfs 
de wind en de zee hem gehoorzamen?" en van wien de 
menlcheu in de synagoge te Kapernaüm uitroepen: //met 
gezag gebiedt hij zelfs den onreinen geesten, en zij gehoor
zamen hem!" hij heeft, hoewel hij Gods Zoon was, gehoor
zaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden! Die om zijn 
Persoons wil — want hij was God — recht had om bevelen 
te geven, wilde om de plaats, die hij had ingenomen — 
want hij was mensch geworden — aan het bevel gehoorzaam 
zijn! En dat niet aan het kruis alleen. Hij deed altijd wat 
den Vader welbehagelijk was. (Joh. 8 : 29.) Zijn gansche 
leven door volbracht hij nooit zijn eigen wil, maar hij vol
bracht in elke omstandigheid den wil desgenen, die hem 
gezonden had. In het eerste toonde hij zijne afhankelijkheid, 
gelijk in het laatste zijne gehoorzaamheid, en in beide was 
hij volmaakt. Omdat voorts zijne afhankelijkheid volkomen 
was, had zijne gehoorzaamheid het verhevenste karakter, na
melijk dat van toewijding, die zichzelve vergeet om den 
wille van het voorwerp harer liefde. En daar zijn leven aldus 
geheel en al aan God behaagde, had de opoffering van dat 
leven in den dood voor God onbeschrijfelijke waardij. Al het 
onteerende voor God, dat gelegen was in de ongehoorzaam
heid van den eersten mensch, werd meer dan goedgemaakt 
door de gehoorzaamheid tot den dood van den tweeden 
mensch. Daarom was van de gehoorzaamheid van dien twee
den mensch het gevolg, dat God voor hem, ,/die gelooft," 
al de gevolgen opheft van de ongehoorzaamheid van den 
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eersten mensch. (Rom. 5: 12—19.) En zoo is eenigszins 
verklaard wat wij boven gezegd hebben, dat het redmiddel lag 
niet in de verbetering van den onverbeterlijken eersten , — maar 
in de invoering van den tweeden mensch, die volmaakt is. 

Indien dan nu deze dingen alzoo zijn, broeders! welk 
een roeping is dan de onze, die wij belijden in den Heer 
Jezus onzen Redder te hebben gevonden! Tot niets minder 
en niets anders zijn wij geroepen dan tot //de gehoorzaam
heid van Jezus Christus." (1 Petr. 1: 2.) Dat is: wij heb
ben te gehoorzamen, zooah Jezus Christus gehoorzaamd heeft. 
De vraag is niet: of wij dingen doen, die op zichzelven 
goed zijn, maar of wij juist die dingen doen, welke* God 
van ons hebben - wil. Indien ik ook iets verrichten mocht, 
dat op zichzelven prijzenswaardig was, maar ik heb het niet 
gedaan, omdat God het mij te verrichten gaf, dan is het 
meest prijzenswaardige nog slecht. Niet in de eerste plaats 
wat wij doen, maar op zolens bevel wij het doen, daarop 
komt het aan. Bij den Heer Jezus was altijd God de drijf
veer , zoowel als het doel, van alles wat hij verrichtte. En 
omdat hij zich bewoog onder menschenkinderen — bekeerd 
of onbekeerd — die gewoon waren zichzelven tot drijfveer 
en tot doel te hebben, werd hij dikwijls niet begrepen, en 
werd zelfs veelmalen aanmerking op zijn doen gemaakt; ook 
door zijne beste vrienden, die het meest gelegenheid gehad 
hadden om drijfveer en doel van zijn 'handelen te leeren 
onderscheiden. (Zie o. a. Joh. 1 1 : 8, 21 en 32.) Om deze 
reden wordt ons ook gezegd: ffDie gezindheid zij in u, 
welke ook in Christus Jezus was." (Fil. 2: 5.) Over de ge
zindheid van den Heer wordt eerst gesproken, alvorens er 
melding gemaakt wordt van iets, dat hij gedaan heeft. (vs. 
6 en vgg.) Gelijk in Efeze 5 eerst de gezindheid des harten 
van Jezus vermeld wordt (Christus heeft de gemeente lief
gehad) en daarna gezegd wordt wat hij gedaan heeft. (Hij 
heeft zichzelven voor haar overgegeven , enz.) 

En de Heer Jezus deed niet slechts dingen, die op zich
zelven goed waren, maar hij deed datgeen, wat God van 
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hein wilde, en hij deed zulks met vreugde. Hij leefde daarbij. 
Dat was ffspijze" voor hem. Dat was verzadiging van de be
hoeften zijner ziel, zóó zelfs dat hij de verzadiging van de 
behoeften zijns lichaams er door ontberen kon. (Joh 4 : 34.) 
Hij was nog pas twaalf jaren oud, toen hij de vraag der 
verwondering deed: „Wist gij niet, dat ik zijn moest in de 
dingen mijns Vaders?" En aan het eind, tot den Yader we-
derkeerende, van Wien hij uitgegaan was, zegt hij niet 
maar: ,/ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven 
hebt om te doen;" doch hij laat er aan voorafgaan: r/ik 
heb ü verheerlijkt op de aarde." (Joh. 17 : 4.) Zoodanig was 
het karakter van ffde gehoorzaamheid van Jezus Christus," 
en tot geen andere gehoorzaamheid zijn wij geroepen. Be
denken wij ook wel, dat de Heer Jezus afhankelijk en ge
hoorzaam is geworden, omdat wij hadden gezondigd. Hij 
was in zichzelven de Onafhankelijke en de Machthebbende, 
en als zoodanig niet geroepen tot vertrouwen op een ander 
en gehoorzamen aan een ander. Anderen hadden op hem te 
vertrouwen en hem te gehoorzamen. Wat hij echter door 
zijne gehoorzaamheid verworven heeft, namelijk het recht op 
de heerlijkheid, heeft hij verworven om het over te dragen 
op ons, opdat wij de heerlijkheid zouden bezitten; maar voor 
zichzelven had hij, als Zoon, aanspraak op alles, ook zon
der het verrichten van eenig werk, of het betoonen van 
eenige afhankelijkheid en gehoorzaamheid, (zie Joh. 17:1.) 
Wij hadden „allen gezondigd, en derfden de heerlijkheid 
Gods", daarom werd Hij mensch d. i. maakte zich afhan
kelijk en werd gehoorzaam; en door die gehoorzaamheid tot 
in den kruisdood heeft hij dien God, welken wij door onze 
zonden onteerd hadden, zoo volkomen verheerlijkt, dat hij 
ten gevolge van zijn werk een recht verkregen heeft op die 
heerlijkheid, waar hij, als zijnde de Zoon, altijd een 
recht op bezat. Dat wij ongehoorzaam geworden zijn, 
nadat wij ons onafhankelijk gemaakt hadden, heeft hem 
dus, zouden wij het leven en de heerlijkheid deelachtig 
kunnen worden, genoodzaakt zich afhankelijk te maken 
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en gehoorzaam te worden. En hierdoor krijgt de men-
schelijke onafhankelijkheid en ongehoorzaamheid haar hate
lijkste karakter; want waren wij afhankelijk en gehoor
zaam geweest, dan zou het niet noodig geweest zijn, 
dat de heerlijke Zoon van God mensch werd, en dus af
hankelijk zich maakte, en gehoorzaamheid had te leeren gehad 
uit hetgeen hij geleden heeft. En indien de menschelijke 
onafhankelijkheid en ongehoorzaamheid op zichzelve reeds 
zulk een hatelijk karakter heeft, hoe hatelijk is zij dan niet 
in het bijzonder bij den geloovige, d. i. bij hem, die aan 
de gehoorzaamheid van Jezus zijn heil verschuldigd is. Als 
mensch zijn wij vanzelf geroepen tot de gehoorzaamheid aan 
God onzen Schepper; doch als Christenen zijn wij nog op 
bijzondere wijze geroepen tot gehoorzaamheid aan God onzen 
Verlosser. De Christen zondigt dus dubbel, waar hij in on
afhankelijkheid daarheen leeft, en de gehoorzaamheid van 
Jezus Christus niet beoefent. Door Christus' dood zijn de 
banden verbroken, waarmee wij aan den eersten mensch 
verbonden waren; en door zijne opstanding zijn de banden 
gelegd, die ons verbinden aan den tweeden mensch. Alle 
gelijkvormigheid aan het leven en streven van den ouden 
mensch dient dus op te houden, zoodra wij bekeerd zijn, 
om nu //het overige van onzen tijd in het vleesch niet 
meer te leven naar de begeerlijkheden der menschen, maar 
naar den wil van God" (1 Petr. 4 : 2.) Het overige van 
onzen tijd; doch, helaas! onzen voorgaanden tijd hadden wij 
reeds doorgebracht met het doen van den wil der volken. 
Dat verlies is nooit meer te herstellen; doch laat ons althans 
wat er van onzen tijd overblijft, besteden in het doen van 
den wil Gods. Bij al wat voorkomt, bij eiken stap dien wij 
gaan doen, elk uur van ons leven, laat het er ons om te 
doen zijn om de bewustheid te hebben, dat hetgeen wij doen 
vnaar den wil van God" is. Daarin is oefening; wij kunnen 
dat niet op éénen dag leeren, vooral niet omdat wij van 
natuur gewoon waren het tegenovergestelde te doen; doch 
indien wij heden geleerd hebben in ééne zaak den wil van 
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God te doen, laat ons morgen onszelven oefenen om in 
een tweede zaak Gods wil op te volgen. Zoodoende zullen 
wij vorderingen maken, indien wij getrouw zijn met ons
zelven. Menigmaal zal het ons strijd kosten, want verlooche
ning van eigen wil, ook van den wil dergenen, die ons lief 
zijn en zooveel invloed op ons uitoefenen, gaat niet zoo 
gemakkelijk; doch wij zijn voor een prijs gekocht, en be-
hooren daarom onszelven niet toe. Oordeelen wij onszel
ven , waar wij beweegredenen hebbeu laten gelden, die niet 
God, maar onszelven tot uitgangspunt of doel hadden. Het 
is noodig de tegenwoordigheid Gods, waarin wij gebracht zijn, 
te verwezenlijken, d. i. onszelven als onder zijn oog te 
weten, onder dat oog, hetwelk niet slechts ziet wat wij 
doen, maar ook waarom wij iets doen. Het is niet alleen 
roeping, maar het maakt zoo gelukkig en rustig, te wande
len naar den wil van God. Bovenal moeten wij niet tevre
den zijn, dat wij toch iets goeds bedoeld of gedaan hebben. 
Zoodoende is de deur geopend voor de schromelijkste wil
lekeur en voor de heerschappij van het gevoel d. i. van het 
vleesch. Ons hart behoort te zijn in die gesteldheid, dat wij 
zelf verlangen den wil van God te weten en te volbrengen. 
Dat is ook eigenlijk de behoefte des nieuwen levens, dat ons 
medegedeeld is. En indien wij dat werkelijk verlangen, zul
len wij gewisselijk niet in het onzekere gelaten worden om
trent hetgeen God aangenaam is. In ieder geval, waar wij 
niet weten wat Gods wil is, moeten wij liever niets doen, 
dan hetgeen misschien tegen Gods wil is. "Wij moeten dan 
liever aanhouden in het gebeden in het stellen van ons hart 
en onze drijf veeren voor Gods licht. Het vleesch d. i. de 
natuur kan bij ons zulk een groote rol vervullen, dat er 
een nevelachtige dampkring om ons geestelijk leven hangt, 
die belet, dat het licht Gods tot ons doordringt, zoodat liet 
noodig is, dat wij in de eerste plaats onzen toestand oor
deelen. Ban verdeelen zich de nevelen, en het licht breekt 
vanzelf door en beschijnt ons. Het is jammerlijk, maar het 
is niettemin een feit, dat er door ware Christenen zelfs ge-
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zegd wordt, dat wij den wil van God niet altijd kunnen 
weten! Zulks kan niet waar zijn, want dan zou God ons 
in sommige dingen onwetend gelaten hebben aangaande zij
nen welbehagelijken wil, en dit weerspreekt zichzelf. Neen, 
wij hebben zoo weinig onzen geestelijken zin gescherpt, wij 
zijn zoo weinig gewoon onze zinnen te oefenen, dat wij alleen 
in sommige groote, maar niet in alle dingen //goed" en 
,/kwaad" onderscheiden kunnen. (Hebr. 5 : 14.) ,/Wij heb
ben den zin van Christus" , (1 Kor. % : 16.) en zijn dus zonder 
verontschuldiging. Een kind, dat weet wie zijn vader is, zal 
daarom nog niet met de gedachten van zijn vader vertrouwd 
zijn; maar een kind, dat met zijn vader leeft, zijn 
vader dagelijks ziet handelen en hoort spreken, komt hoe 
langer zoo meer op de hoogte van hetgeen zijn vader eigen
lijk bedoelt en wil. Een Christen weet, dat God zijn Vader 
is; maar hij heeft met dien God te wandelen om tot de 
wetenschap te geraken van hetgeen Hem welgevallig is. 
De voorwaarden om dat te hunnen doen zijn vervuld: Chris
tus is ons leven; wij hebben den Heiligen Geest; in de 
tegenwoordigheid Gods d. i. in het licht zijn wij gebracht; 
maar de vraag is, of wij van dat alles gebruik maken. 

Ach, laat ons, in plaats van verontschuldigingen te zoe
ken, veelmeer ons schamen over onzen ongeestelijken toestand, 
en met belijdenis wederkeeren tot onzen God en Vader! 
Bovenal in dezen tijd van jagen naar onafhankelijkheid en 
van uitbarsting der ongehoorzaamheid laat ons, Christenen, 
een voorbeeld geven van ware afhankelijkheid, die hare hulp
bronnen niet in zichzelve heeft, maar buiten haar, in God, 
op Wien wij geheel vertrouwen. //Bewaar mij, o God! want 
ik betrouw op U." Dan zullen wij op weg zijn om in deze 
wereld, waarin de menschen wel „belijden God te kennen," 
maar nochtans ffverfoeielijkzijn en ongehoorzaam," (Tit. 1:16.) 
God te verheerlijken, die ons betere dingen geleerd heeft, 
en die ons hier beneden liet, opdat wij die betere dingen 
zouden beoefenen. 
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Wat is bekeering? 

Het eerste hoofdstuk van den eersten brief aan de Thes-
salonikers geeft ons eeu treffende beschrijving van hetgeen wij 
ware bekeering kunnen noemen. Het is mijn voornemen om 
bij deze beschrijving eenige oogenblikken te verwijlen; en 
zoo ik mij niet vergis, dan zullen wij reeds bij den aanvang 
vau ons onderzoek zien, hoe belangrijk dit onderzoek voor 
ons is. Ongetwijfeld zal het ons een duidelijk antwoord geven 
op de vraag, die aan het hoofd van dit opstel geschreven staat, 
namelijk: WAT IS BEKEERING? 

Vooraf een woord over de noodzakelijkheid der bekeering. 
Iemand moge zijn wat hij wil, Jood of Griek, barbaar of 
Scyth, slaaf of vrije, Protestant of Eoomsch; ja welke 
ook zijne nationaliteit, zijne kerkelijke positie of zijne ge
loofsbelijdenis moge zijn, hij moet bekeerd worden, of hij 
bevindt zich op den breeden weg, welke rechtstreeks leidt 
tot de eeuwige verdoemenis. 

Niemand is door geboorte een waar Christen, en niemand 
kan door ceremoniën een waar Christen worden. Het is een 
noodlottige dwaling, een doodelijke misleiding, een list 
van den aartsvijand der zielen, de menschen te doen ge-
looven, dat zij door geboorte of door opvoeding, of wel dat 
zij door den doop, of door welke godsdienstige plechtigheid 
ook, een waar Christen kunnen worden. Men wordt alleen 
dan een Christen, wanneer men zich in waarheid bekeert. 
Wat deze bekeering is , zal ons bij het beschouwen van ons 
onderwerp duidelijk worden. Wat ik echter in de eerste plaats 
op het gemoed wil drukken van allen, die zich nog niet 
hebben bekeerd, is de dringende noodzakelijkheid van een 
ware bekeering tot God. Het is voor een onsterfelijk wezen, 
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voor wiens oog zich een grenzenlooze eeuwigheid uitstrekt, 
de grootst mogelijke dwaasheid, om deze waarheid te ontkennen 
of in den wind te slaan. Wat is in vergelijking hiervan al het
geen de mensch najaagt! De verschillende onderwerpen, welke 
de gedachten der wereld bezighouden, en waaraan zij al hunne 
krachten wijden, zijn slechts gelijk een stofje aan de weegschaal 
ten aanzien van deze belangrijke en dringende vraag. Al de 
ondernemingen op handelsgebied, al de plannen om geld te 
verdienen, al het najagen der genoegens, al de vermakelijk
heden dezer wereld — al die ontelbare en onnoemelijke din
gen , waarnaar het arme, onbevredigde hart uitgaat, en waaraan 
het zich krampachtig vastklemt, zijn gelijk aan den dauw in 
den morgenstond, aan het schuim der golven, aan den rook 
uit den schoorsteen en aan het verdorde blad in den herfst; 
alles verdwijnt in het niet, alles gaat voorbij, en laat slechts 
een pijnlijke leegte achter. Het hart blijft onbevredigd; de 
ziel is niet gered, omdat zij zich niet heeft bekeerd. 

En wat dan? Ja, wat dan? Ontzaglijke vraag! Wat blijft 
er aan het einde van al dit jagen naar vooruitgang? Wat is het 
eind van dien staatkundigen strijd en die wereldsche eerzucht, 
van dat opstapelen van geld en dat najagen der vermaken ? Dat de 
mensch den dood in het aangezicht moet zien. i,Het is den 
mensch gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel." 
Hieraan kan men zich niet onttrekken. Al de rijkdommen des 
heelals kunnen van dezen onbarmhartigen vijand geen oogenblik 
uitstel verkrijgen. Al de geneeskundige hulp, die de aarde 
kan verschaffen, al de teedere bezorgdheid van toegenegene 
betrekkingen en vrienden, al hunne tranen, al hun zuchten 
en smeeken zijn niet bij machte het gevreesde oogenblik terug 
te dringen, noch den koning der verschrikking te nopen zijn 
geducht zwaard in de scheede te steken. De dood deinst voor 
niets terug. Alles moet vaarwel gezegd worden. Duizend we
relden zouden niet bij machte zijn den slag af te wenden. 
De dood moet onder de oogen gezien worden. Het is een 
ontzaglijke verborgenheid, een huiveringwekkend feit, een 
ernstige waarheid. 
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En wat dan? Laat. de Schrift antwoorden. Niets en niemand 
anders vermag dit te doen. Tevergeefs zou de mensch ant
woorden volgens zijne eigene, ijdele denkbeelden. Hij zou ons 
gaarne doen gelooven, dat op den dood de vernietiging volgt. 
Vruchteloos bedrog! IJdele misleiding! Dwaze droom der men-
schelijke verbeelding, verblind door den god dezer eeuw! Hoe 
zou het mogelijk zijn, dat een onsterfelijke ziel ophield te bestaan. 
In den hof van Eden werd den mensch een eeuwig levenden geest 
gegeven. ,/De Heere God blies in zijne neusgaten den adem des 
levens, alzoo werd de mensch tot een levende ziel" — niet 
een sterfelijke ziel. De ziel moet leven tot in eeuwigheid. 
Bekeerd of onbekeerd, heeft zij een eeuwigheid voor zich. 
O , welk een overweldigende kracht heeft deze beschouwing 
voor iederen nadenkenden geest! Geen menschelijk verstand 
is in staat de onmetelijke diepte daarvan te peilen. Het gaat 
ons begrip te boven, doch geenszins ons geloof. Laat ons 
wederom luisteren naar de stem van God. Wat leert ons de 
Schrift? Slechts één regel uit de Heilige Schrift is voldoende 
om tienduizend beweringen en bespiegelingen van het mensche
lijk verstand den bodem in te slaan. Volgt op den dood de vernie
tiging? Geenszins! //Het is den mensch gezet eenmaal te 
sterven, en daarna het oordeel." Let op de woorden, "daarna 
het oordeel." Dit heeft alleen betrekking op hen, die in 
hunne zonden sterven, op de ongeloovigen. Voor den geloovige 
is het oordeel voor altijd voorbij, gelijk ons de Schrift op 
zoo menige plaats leert. Het is van belang dit op te merken, 
omdat sommigen ons willen wijs maken, dat, dewijl het eeu
wige leven slechts in Christus gevonden wordt, derhalve 
allen, welke buiten Christus zijn, zullen ophouden te bestaan. 
Niet alzoo spreekt het Woord van God. Er is een oordeel 
na den dood. En wat zal het gevolg zijn van dat oordeel? 
Wederom getuigt de Schrift in een taal even duidelijk als 
plechtig en indrukwekkend: ffEn ik zag een grooten witten 
troon, en hem die daarop zat, voor wiens aangezicht de 
aarde en de hemel wegvlodeu, en geen plaats werd voor die 
gevonden. En ik zag de dooden, klein en groot, staande 
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voor den troon, en er werden boeken geopend, en een an
der boek werd geopend, 't welk dat des levens is. En de 
dooden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschre
ven was, naar hunne werken. En de zee gaf de dooden, die 
in haar waren, en de dood en de hades gaven de dooden, 
die in hen waren; en zij werden geoordeeld naar hunne wer
ken dit is de tweede dood, de poel des vuurs. 
En indien iemand niet gevonden werd geschreven in het 
boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs." 
(Openb. 20.) 

Dit alles is zoo eenvoudig en duidelijk mogelijk Er is niet de 
minste aanleiding tot eenigen twijfel of moeielijkheid. Voor 
allen, wier namen geschreven zijn in het boek des levens, 
is geen oordeel. Zij echter, wier namen niet geschreven zijn 
in dat boek, zullen geoordeeld worden naar hunne werken. 

' En wat dan? Vernietiging? Neen, //de poel des vuurs," en 
dat tot in alle eeuwigheid. 

Hoe overweldigend is deze gedachte! Het kan niet anders, 
of zij zal een iegelijk tot de ernstige overweging nopen va» 
het groote onderwerp, dat wij thans voor ons hebben, name
lijk de dringende noodzakelijkheid van de bekeering tot 
God. Dit is de eenige weg ter ontkoming. De onbekeerde, 
wie of wat hij ook zijn moge, heeft den dood, het oordeel 
en den poel des vuurs voor zich, en elke polsslag brengt 
hem nader en nader tot deze ontzaglijke werkelijkheid. 
Even zeker als de zon zich op den gezetten tijd aan den 
horizon zal vertoonen, zal ieder onzer eerlang de eeuwigheid 
binnentreden; en zoo uw naam, lieve lezer! niet geschreven 
is in het boek des levens, zoo gij u niet hebt bekeerd, 
zoo gij niet in Christus zijt, dan zult gij geoordeeld worden 
naar uwe werken; en het zekere gevolg van dat oordeel zal 
zijn: //de poel, die met vuur en zwavel brandt," en dat 
gedurende alle eeuwigheid. 

Wellicht verwondert het u , dat wij zoo langen tijd stil
staan bij dit schrikverwekkend onderwerp, en mogelijk ligt 
de vraag u op de lippen: //Kan dit de menschen zalig ma-
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ken ?" Zoo het hen al niet kan bekeeren, dan toch kan het 
aanleiding geven, dat hunne oogen opengaan voor de nood
zakelijkheid hunner bekeering. Het kan hun tot een spoor-
slag zijn, om het ontzettende gevaar in te zien , waarin zij verkee-
ren. En het kan hen aandrijven om den toekomenden toorn te 
ontvlieden. Waarom sprak de Apostel tot Felix met zooveel 
geestdrift van //het toekomende oordeel?" Voorzeker, opdat 
hij hem bewegen mocht afstand te doen van zijne booze han
delingen en wegen. 

Waarom drukte onze gezegende Heer zelf zoo voortdu
rend en met zooveel ernst de plechtige waarheid der eeuwig
heid op het gemoed zijner hoorders? Waarom sprak Hij zoo 
menigwerf van den worm, die niet sterft, en van het vuur, 
dat niet uitgebluscht zal worden ? Ongetwijfeld, opdat bij hen 
het bewustzijn van het gevaar, waarin zij verkeerden, leven
dig zou worden, en zij een schuilplaats zouden vinden voor 
den dreigenden storm. 

Zouden wij wijzer zijn dan Hij? Of teergevoeliger soms? 
Zouden wij er voor terugdeinzen en het niet durven wagen 
om het oor der beschaafde wereld te beleedigen door de 
eenvoudige, maar stellige verklaring, dat allen, die in hunne 
zonden sterven, eenmaal ongetwijfeld moeten staan voor den 
grooten witten troon, en komen zullen in den poel des vuurs ? 
Daarvoor beware ons God! Ja, wij durven in allen ernst een beroep 
doen op iederen onbekeerden mensch, en hem toeroepen: Laat u 
door niets misleiden, laat zorgen noch genoegens, bezigheden 
noch plichten u zoodanig vervullen, dat zij voor uw oogden 
diepen ernst dezer waarheid verborgen houden; want wat 
zal het een mensch baten, zoo hij de geheele wereld wint, 
en zijne ziel verliest? of wat zou een mensch geven in ruil 
voor zijne ziel? 

De bekeering is een volstrekte noodzakelijkheid. De Schrift 
spreekt zich hierover zoo beslist mogelijk uit. ,/ Indien gij 
u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zoo zult 
gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan." (Matth. 
18 : 3.) Op dezen regel is geen enkele uitzondering. Zonder 
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bekeering kan er geen sprake zijn van een ingaan in 
het koninkrijk Gods. Ieder onbekeerd mensch staat buiten 
het koninkrijk Gods, onverschillig wie of wat hij is. Men 
moge iemand zijn van een onbesproken gedrag, van onbe
rispelijke zeden; men moge professor in de godgeleerdheid, 
een predikant, een zondagschool-onderwijzer, een diaken of 
een ouderling zijn; men moge een zeer liefdadig persoon, een 
grootmoedige gever aan alle godsdienstige en menschlievende 
inrichtingen, een man van eer en aanzien zijn, door allen 
geëerbiedigd; doch als men niet bekeerd i s , dan baat dit 
alles niets, en staat men buiten het koninkrijk Gods in het 
koninkrijk van den satan, op den breeden weg, die recht
streeks voert naar den poel des vuurs. 

//Indien gij u niet verandert, zult gij het koninkrijk 
der hemelen geenszins ingaan." Deze woorden richten zich 
met evenveel kracht tot den ontaarden dronkaard, waggelende 
langs de straten, als tot den onbekeerden afschaffer, die 
zich verhoovaardigt op zijne matigheid, en zich voortdurend 
beroemt op het aantal maanden of jaren, dat hij zich van 
alle bedwelmende dranken onthouden heeft. Beiden zijn 
evenzeer buiten het koninkrijk Gods; beiden zijn in hunne 
zonden; beiden op weg naar de eeuwige verdoemenis. Wel 
is waar, heeft de een zich bekeerd van de dronkenschap tot 
de matigheid, hetgeen inderdaad een groote zegen is, zoowel 
uit een zedelijk als uit een maatschappelijk oogpunt beschouwd 
— maar de bekeering van de dronkenschap tot een matig-
heidsgenootschap is geen bekeering tot God. En alleen be
keering tot God brengt ons in Gods koninkrijk. 

Het is zonneklaar, dat geen dronkaard het koninkrijk 
Gods kan beërven, maar evenmin een onbeheerde afschaffer. 
Beiden staan buiten. Bekeering tot God is volstrekt onmis
baar, zoowel voor den een als voor den ander. Er is gee?) 
onderscheid. Het is voor allen van gelijke kracht. //Indien gij 
u niet bekeert, zoo zult gij in het koninkrijk der hemelen 
geenszins ingaan." 

Laat ons nu, na de noodzakelijkheid der bekeering bewezen 
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te hebben, onderzoeken wat deze bekeering is! Gods Woord 
alleen kan ons hierin onderwijzen. Yele dwaalbegrippen heer-
schen er onder de menschen ten opzichte der bekeering. 
Daar het zulk een allerbelangrijkste zaak is, spreekt het 
wel vanzelf, dat de duivel er op uit i s , om ons op alle 
mogelijke wijzen op een dwaalspoor te brengen. Zoo het hem 
niet gelukt den mensch in volkomen onverschilligheid te 
houden, dan zal hij toch alle pogingen in het werk stellen 
om zijne oogen te verblinden, en voor hem den waren aard 
der bekeering verborgen te houden. Indien iemand, bij 
voorbeeld, tot de ontdekking komt van de ijdelheid en 
ontoereikendheid der wereldsche genoegens, en de dringende 
noodzakelijkheid inziet van een verandering in zijn leven, 
dan zal de aartsbedrieger niet nalaten hem aan te sporen, 
de bals, partijen, tooneelen, concerten, het drinken en 
spelen prijs te geven, kortom alle vermakelijkheden en uit
spanningen vaarwel te zeggen, en wat men noemt een 
godsdienstig leven te gaan leiden. 

Maar dat is geen bekeering. Het is zeer wel mogelijk, dat 
men dit alles nakomt, en toch onbekeerd is. Een godsdienstig 
ijveraar, die zijn geheele leven doorbrengt met waken, vas
ten , bidden en het geven van aalmoezen, kan even onbe
keerd zijn, en even ver van het koninkrijk Gods, als hij 
die in zorgeloosheid de genoegens dezer wereld najaagt, en 
zijn leven in de zonde doorbrengt. Er is zeer zeker een 
groot onderscheid tusschen beiden; maar toch zijn zij beiden 
onbekeerd, en staan buiten den gezegenden kring van Gods 
verlosten. Het is waar, de een houdt zich onledig met //god-
delooze werken/' en de ander met ;/doode werken/' maar 
beiden zijn zij zonder Christus j beiden zijn verloren; beiden 
bevinden zich op weg naar een hopelooze, eeuwige rampza
ligheid. De een zal, even zeker als de ander, zoo zij niet 
in waarheid bekeerd worden, zijn deel vinden in den poel 
des vuurs. 

Ook is de bekeering niet het zich afscheiden van het 
eene godsdienstige stelsel, en het zich voegen tot een ander. 
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Iemand kan zich afscheiden van het Jodendom of het Hei
dendom, van het Mahomedanisme of het Romanisme, en 
zich voegen tot het Protestantisme, en met dit al onbe
keerd zijn. Het is zeker beter een Protestant te zijn dan 
een Mahomedaan, zoowel uit een maatschappelijk, als uit 
een zedelijk en verstandelijk oogpunt, maar toch staan beiden 
op gelijken bodem, en zijn beiden onbekeerd. Van beiden 
kan met evenveel recht gezegd worden, dat, zoo zij zich 
niet bekeeren, zij het koninkrijk Gods geenszins kunnen 
ingaan. 

Evenzoo is het ten aanzien van de theologische geloofs
belijdenissen. Iemand moge de meest orthodoxe belijdenis 
hebben aangenomen; hij moge de 37 artikelen des geloofs 
en den katechismus van buiten kennen; of hij moge de leer 
van Luther of van Calvijn of van wie ook zijn toegedaan, 
en met dat al onbekeerd zijn, dood in zonden en misdaden, 
op weg naar de plaats, waar geen enkele straal van hoop 
de ontzagwekkende duisternis der eeuwigheid kan binnen
dringen. Welk nut dan, zoo mogen wij met recht vragen, 
brengt een godsdienstig stelsel of een theologische geloofs
belijdenis den mensch aan, in wien geen enkel vonkje van 
goddelijk leven te vinden is? Stelsels en geloofsbelijdenissen 
kunnen niet levend maken! Ach neen! men moge zich 
in stelselmatige godsdienstigheid aftobben, en zich werk-
tuigelijk laten voortdrijven, gelijk het paard in den molen, 
van het eene jaar in het andere, uitgaande van waar men 
begonnen is, in een treurige eentoonigheid van doode wer
ken , dit alles heeft geen waarde! Wat is het einde van al 
dit zwoegen? De dood en de eeuwige rampzaligheid! 

Dit alles is derhalve geen bekeering. Maar wat is dan 
bekeering? Welnu onderzoeken wij, ter beantwoording van 
deze vraag, Thess. 1; en alles zal ons duidelijk en klaar 
worden. 

//Paulus en Silvanus en Timotheüs aan de gemeente der 
Thessalonikers in God, den Vader, en den Heer Jezus 
Christus: genade zij u en vrede! Wij danken God te allen 
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tijde voor u allen, uwer gedachtig in onze gebeden, zonder 
ophouden gedenkende uw werk des geloofs en den arbeid 
der liefde en de volharding der hoop op onzen Heer Jezus 
Christus, voor onzen God en Vader, wetende, door God 
beminde broeders! uwe verkiezing." Hoe wist hij dat? 
Door het duidelijke en onweersprekelijke bewijs, 't welk zij 
daarvan in hunne aanneming van het evangelie en in hun 
praktisch leven geleverd hadden. ,/Want ons evangelie was 
bij u niet in woorden alleen, maar ook in kracht en in 
den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij 
weet, hoe wij onder u geweest zijn om uwentwil." 

De Apostel vertoonde in zijn dagelijksch leven de kracht 
van het evangelie, 't welk hij verkondigde. Hij beleefde 
het evangelie. Hij eischte niets van hen. Hij was hen in 
geenen deele tot last. Hij verkondigde hun het dierbare evan
gelie van God om niet; en om aldus te kunnen handelen, 
werkte hij dag en nacht, arbeidende met zijne eigene handen. 
Hij was als een liefhebbende en teedere voedster in en uit
gaande onder hen. Hij beroemde zich niet op zijn persoon, 
op zijne dienst, zijne macht, zijne gaven, zijn prediken of 
zijne krachtige daden. Hij was de liefhebbende, nederige, 
bescheiden, ernstige en toegewijde dienstknecht, wiens arbeid 
voor zichzelven sprak, en wiens geheele leven steeds in 
liefelijke harmonie was met zijne prediking. 

Hoe noodzakelijk voor iederen dienstknecht des Heeren, 
deze dingen te overwegen! Wij kunnen er van verzekerd 
zijn, dat de oppervlakkigheid van den arbeid de vrucht is 
van de oppervlakkigheid van den arbeider. Waar is de 
kracht ? Waar is de betooning des Geestes ? Waar is de vele 
verzekerdheid ? Is er in onze prediking niet een groot gebrek 
aan al deze dingen? Er moge groote welsprekendheid zijn, 
een vloed van schoone woorden, veel zoogenaamde geleerdheid, 
veel dat het oor streelt, en dat werkt op de verbeelding, 
't welk een tijdelijke belangstelling doet ontwaken, en leidt 
tot bloote nieuwsgierigheid; maar waar is de heilige zalving, 
de levende ernst, de ware vroomheid? Waar is het toonbeeld 
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in den dagelijkschen wandel? Moge de Heer zijn werk doen 
herleven in de harten zijner arbeiders, dan kunnen wij 
schoonere gevolgen van dien arbeid verwachten! 

Of wij dan het werk der bekeering afhankelijk stellen 
van den arbeider ? Verre zij van ons deze afschuwelijke ge
dachte ! Het werk hangt alleen af van de kracht des Heiligen 
Geesles. Maar van welk werktuig bedient zich de Geest 
gewoonlijk? Is dit niet een gewichtige vraag voor den ar
beider? Welke vaten zijn, //geschikt tot de dienst des Heeren?" 
Ledige vaten, reine vaten. Zijn wij dezulken? Hebben wij 
afgezien van onszelven? Zijn wij genezen van onze beklagens
waardige vooringenomenheid met ons eigen-ik? Zijn wij, 
z/rein?" Hebben wij reine handen? Zoo niet, hoe is het 
dan mogelijk, dat de Meester ons gebruiken kan in zijne 
dienst? Overwegen wij deze waarheden in de goddelijke 
tegenwoordigheid! Moge de Heer ons allen aanvuren en ons 
meer en meer bekwamen om vaten te zijn gelijk. Hij ze 
kan gebruiken tot zijne verheerlijking! 

Doch keeren wij terug tot ons hoofdstuk. //En gij zijt 
navolgers geworden van ons en van den Heer, het woord 
aangenomen hebbende in vele verdrukkingen met blijdschap 
des Heiligen Geestes, zoodat gij voorbeelden zijt geworden 
voor al de geloovigen in Macedonië en in Achaje. Want van 
u uit is het woord des Heeren ruchtbaar geworden, niet 
alleen in Macedonië en in Achaje, maar in elke plaats is 
uw geloof in God verbreid, zoodat wij niet noodig hebben 
er iets van te zeggen, want zij zelven verkondigen van ons, 
welken ingang wij bij u hadden." Dat was een echt werk. 
Het behoefde geen aanbeveling. Er was niets onzekers, niets 
onbevredigends, geen aanleiding tot eenige gedwongenheid 
in het beoordeelen dezer zaak. Alles was duidelijk, beslist, 
onbedriegelijk. Het werk der bekeering was geschied, en de 
vruchten der bekeering waren in rijken overvloed aanwezig. 
Het droeg den stempel van de hand des Meesters. Het ge
tuigenis verbreidde zich heinde en ver, zoodat de arbeider niet 
noodig had van zijn werk te spreken. Het was een goddelijk 



107 

werk — een werk van den Geest van God, waaromtrent 
geen vergissing kon plaats hebbeu. 

De Apostel had hun het Woord verkondigd, in de kracht 
des Heiligen Geestes, in vele verzekerdheid des geloofs. Er 
was niets twijfelachtigs, niets onzekers in zijn getuigenis. 
Hij predikte als iemand, die ten volle geloofde hetgeen hij 
zeide, en ten volle de kracht daarvan verstond. Het was 
niet slechts een vloeiende rede, een verkondigen van aekere 
bekende en erkende waarheden — niet een korte en drooge 
verklaring van zeker leerstelsel. Neen; het was de levende 
mededeeling van Gods heerlijk evangelie, voortkomende uit 
een hart, dat elke uitspraak ten volle genoot, de harten 
bereikende, die door den Geest van God waren toebereid. 

Ziedaar het werk te Thessalonika. Geen bloot godsdien
stige opwekking, geen drijven, geen poging om //een op
wekking in het leven te roepen." Alles was rustig en kalm. 
De dienstknecht, gelijk ons in Hand. 17 gezegd wordt, 
kwam te Thessalonika, waar de synagoge der Joden was. 
z/En naar zijne gewoonte ging Paulus tot hen in, en onder
hield zich drie sabbatten lang met hen uit de Schrift, uit
leggende en aantoonende, dat de Christus moest lijden en 
opstaan uit de dooden, en dat deze Jezus, dien ik, zeide 
hij, u verkondig, de Christus is." Hoe eenvoudig! Den Je
zus der Schrift te verkondigen. Ja, juist hierin lag het 
groote geheim van Paulus5 prediking. Hij predikte een leven
den Persoon, in levende kracht, op gezag van het levende 
Woord; en deze prediking werd aangenomen in levend ge
loof, en bracht voort levende vruchten in het leven der be
keerden. Dat is de verkondiging, welke wij behoeven. God 
geve ons dit in overvloedige mate! 

De beide laatste verzen van ons hoofdstuk vereischen 
onze bijzondere aandacht. Zij geven ons een uitnemende ver
klaring van het ware karakter der bekeering. // Zijzelven ver
kondigen van ons, welken ingang wij bij u hadden, en hoe 
gij u van de afgoden tot God beheerd hebt, om den levenden 
en waarachtigen God te dienen, en zijnen Zoon uit de 
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hemelen te verwachten, dien Hij uit de dooden heeft opge
wekt, Jezus, die ons redt van den toekomenden toorn." 

Hier hebben wij dus een goddelijke omschrijving van de 
bekeering — kort maar veelomvattend. Het is een zich af
wenden van, en een zich wenden tot. Zij bekeerden zich 
van de afgoden. Er was een volkomen breken met het ver-
ledene , een onmiddellijk zich afkeeren van hunne vroegere ge
woonten, en dat voor altijd, een volkomen afstand doen 
van al die dingen, welke eertijds hunne harten hadden beheerscht, 
en waaraan zij hunne krachten hadden gewijd. Deze Thessa-
lonïkers waren er toegebracht om hunnen vroegeren levensloop 
te oordeelen in het licht der goddelijke waarheid, en niet 
alleen te oordeelen, maar er onverwijld afstand van te doen. 
Het was geen half werk. Er was niets onzekers, niets dub
belzinnigs in. Het was een gewichtig tijdperk in hunne 
geschiedenis, een groot keerpunt in hunnen zedelijken en 
praktischen levensloop. Het was niet slechts een verandering 
van gedachte, of een aannemen van nieuwe beginselen, 
maar een verandering van hart en leven. Het was de ge
wichtvolle ontdekking, dat hun vroegere levensloop niets 
anders geweest was dan een groot, afschuwelijk bedrog. En 
als gevolg daarvan een volkomen afstand doen van die 
wereld, welke tot op dat oogenblik de genegenheid huns 
harten bezeten had. 

En wat, zoo mogen wij vragen, heeft deze verbazingwek
kende verandering teweeg gebracht? Eenvoudig het Woord 
van God tot hunne zielen gebracht in de alvermogende kracht 
des Heiligen Geestes. Hoor slechts wat Paulus zelf getuigt: 
//En daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, 
toen gij het woord der prediking van God van ons ontvan
gen hebt, gij het hebt aangenomen, niet als een woord van 
menschen, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat 
ook werkt in u, die gelooft" 

Ziedaar het groote geheim van de zaak. Het Woord van God, 
en dat alleen, bracht, door de kracht des Heiligen Geestes, 
deze heerlijke gevolgen bij de ïhessalonikers teweeg — 
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gevolgen, welke het hart van den Apostel met ongeveinsde 
dankbaarheid vervulden. Hij verheugde zich, dat zij niet aan 
hem, maar aan den levenden God verbonden waren door 
middel van zijn woord. Dit is een onvergankelijke band door 
God zelven gelegd. Het woord des menschen is zoo vergan
kelijk als hijzelf is , maar het woord des Heeren blijft in 
der eeuwigheid. De Apostel, als een getrouw arbeider, ver
stond en gevoelde dit; en vandaar zijn ijver, om te zorgen, 
dat de zielen zich niet in eenig opzicht op hem zouden verla
ten , in plaats van op den Eenige, wiens boodschapper hij was. 

,/ Gij beJceerdet u van de afgoden." In dat ééne woord //af
goden" is, als het ware, het geheele leven van iederen onbe
keerden mensch begrepen. Een afgodendienaar toch is niet 
alleen hij, die zich buigt voor hout en steen; maar een ie
gelijk, die aan iets — wat het ook zijn moge — zijn hart 
hecht meer dan aan den levenden God. Zoo spreekt de Schrift 
er over. Denk slechts aan die eene groote, algemeen heer-
schende zonde, //de begeerlijkheid." Hoe noemt de geïnspi
reerde apostel die? //Afgodendienst." Hoe veler hart wordt 
niet beheerscht door het geld! Hoe velen buigen zich neder 
voor het goud ! Wat is begeerlijkheid? Of de wensch om 
meer te verkrijgen, óf de liefde tot hetgeen wij bezitten. 
Onder deze beide vormen wordt ons de begeerlijkheid in het 
Nieuwe Testament voorgesteld. In het Grieksch heeft men er 
twee woorden voor. En of het nu de begeerte is om te ver
zamelen, dan om weg te leggen, in beide gevallen is het 
afgodendienst. 

Toch kunnen deze beide toestanden zeer onderscheiden 
zijn in hunne ontwikkeling. Het eerste, dat is de begeerte 
naar meer, gaat dikwerf gepaard met een geneigdheid om 
uit te geven; het laatste, daarentegen, gaat over het alge
meen vergezeld van een vurig verlangen om op te leggen. 
Neem, bij voorbeeld, iemand van groote bekwaamheid in 
zaken, door wiens hand alles wel schijnt te gelukken. Hij 
heeft een waren hartstocht voor den handel, een onleschbaren 
dorst naar geld. Zijn eenig streven is meer te krijgen, dui-
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zenden bij duizenden te voegen, zijn debiet te vergrooten en 
zijn werkkring uit te breiden. Hij leeft en beweegt zich in 
de atmosfeer van den handel. Hij begon zijne loopbaan met 
slechts eenige stuivers, en hij heeft de hooge positie bereikt 
vau een koning te zijn in den handel. Hij is geen vrek. 
Hij is even bereid te verstrooien als te vergaderen. Hij leeft 
prachtig; hij heeft lust aan weelderige gastvrijheid; hij geeft 
overvloedig aan de menigvuldige, openbare inrichtingen; 
hij wordt door alle klassen der maatschappij gevierd en als 
't ware op de handen gedragen. Maar het is zijn streven om meer 
te krijgen. Hij is een begeerig mensch. Het is waar, hij veracht 
den gierigaard, die zijne nachten doorbrengt, gebogen over 
zijne geldzakken; zich verlustigende in het aanschouwen van 
dit betooverend stof; zichzelven en zijn huisgezin de noo-
digste behoeften des levens ontzeggende; rondgaande in lompen 
en ellende, liever dan één stuiver van dien kostbaren voor
raad af te nemen; die het geld liefheeft, niet terwille van 
hetgeen daardoor te verkrijgen is, maar eenvoudig om des 
geldswille; wiens begeerte het is op te stapelen, niet opdat 
hij dat geld kan besteden, maar alleen om een grooten voor
raad te bezitten. 

Deze beide toestanden zijn zeer van elkander onderscheiden, 
doch in één punt ontmoeten die twee elkander; zij staan na
melijk beiden op een en denzelfden bodem; zij zijn beiden 
begeerig; zij zijn beiden afgodendienaars. (*) 

Dit moge hard en streng klinken, maar het is de waarheid 
van God, en wij hebben ons te buigen voor zijn heilig ge
zag. Niets is zoo moeielijk, dan het geweten te overtuigen van 
de zonde der begeerlijkheid — juist de zonde, welke de 
Heilige Geest verklaart afgodendienst te zijn. Duizenden ver-

(*) De beide grieksche woorden, -waarvan wij zoo even gesproken 
hebben, zijn „pleonexia" — de begeerte om meer te krijgen, en 
„philarguria" — de liefde tot het geld. Het eerste vinden wij in Kol. 
3 : 5. „De gierigheid, die afgodendienst is," en daar staat het op 
de lijst der afschuwelijkste zonden, die de bladen der menschelijke 
historie kunnen bevlekken. 
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oordeelen haar bij den armen, ontaarden vrek, die echter 
zouden terrugdeinzen voor hare toepassing op henzelven. Het 
is geheel iets anders om bij anderen een zekere zonde te 
ontdekken dan om die in zichzelven te veroordeelen. Alleen 
het licht van Gods Woord, schijnende in de ziel, en door
dringende tot eiken schuilhoek van ons zedelijk bestaan, kan 
er ons toe brengen om de hatelijke zonde der begeerlijkheid 
te verfoeien. Het jagen naar winst, de wensch om meer 
te bezitten — de begeerte om vooruit te komen in de we
reld — dit alles wordt zoo hoog geschat door de menschen, 
dat slechts weinigen geneigd zijn om dit afgodendienst te 
noemen. Het natuurlijke hart heeft lief, en vereert en aan
bidt de voorwerpen, die het in deze wereld aantreft; en elk 
hart heeft zijn eigen afgod. De een aanbidt het goud, de 
ander de genoegens, en wederom een ander de macht. Ie
der onbekeerd mensch is een afgodendienaar; en zelfs de be
keerden zijn niet buiten het bereik van afgodischen invloed, 
zooals blijkt uit de ernstige waarschuwing, door den apostel 
Johannes gericht tot de geloovigen: //Kinderen! bewaart u-
zelven van de afgoden!" (Joh. 5 : 21.) 

Lezer, vergun mij, eer wij verder gaan, u een duidelijke 
vraag te doen? Zijt gij bekeerd? Zoo ja, hebt gij u bekeerd 
van de afgoden? Hebt gij in waarheid gebroken met de we
reld en met uw vroeger leven? Heeft het levende Woord van 
God een plaats gevonden in uw hart, en u gebracht tot de 
volkomen veroordeeling van uwen vroegeren levensloop; hetzij 
dit een leven geweest is van vroolijkheid en zorgelooze dwaas
heid, hetzij een leven om geld te verdienen; een leven van 
ondeugd en goddeloosheid, of een leven in den sleur der 
godsdienst — een godsdienst zonder Christus en zonder ge
loof? De Heer geve, dat dit zoo wezen moge! Al wat uit de 
wereld is , is niet uit God. En indien iemand de wereld lief
heeft, de liefde Gods is niet in hem. 

Wordt vervolgd. 
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Waar is uw hart? 

Hoe bedroevend als een Christen zegt: //Ik moet wat af
wisseling hebben, ik kan niet altijd aan Jezus denken, en 
niet altijd met Hem bezig zijn of voortdurend over Hem iets 
lezen. Hoe zou ik den ganschen dag met Hem vervuld 
kunnen zijn?" 

Iemand, die zoo spreekt, zou ik willen vragen : Hoe denkt 
gij dan wel de eeuwigheid door te brengen ? Zal Jezus alleen 
niet geheel voldoende voor u zijn gedurende de eindelooze 
jaren der eeuwigheid ? Zult gij daar in den hemel afwisseling 
behoeven? Zult gij daar uw oog op een ander voorwerp ves
tigen, of uw hart met iets anders bezighouden? Neen, niet 
waar? Welnu, spreek dan zoo niet. Niemand en niets is bij 
Jezus te vergelijken. Hij is de schoonste onder tienduizenden. 
Bij Hem vindt men al de behoeften der ziel bevredigd. 

Heeft het hart eenmaal zijne frischheid in het goddelijke 
leven verloren; heeft het geen smaak meer in de hemelsche 
dingen; zijn de eerste gevoelens van liefde voor Christus ver
flauwd; is Jezus niet meer het heerlijke en kostelijke deel 
der ziel; heeft het Woord van God en het gebed zijne aan
trekkelijkheid verloren , zoodat het lastig en moeielijk wordt — 
dan keert het oog zich stellig naar de wereld, het hart volgt 
het oog, en spoedig volgen de voeten het hart. Dit is niet 
anders mogelijk. ,/Waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn," zeide de Heer; en dit zal onder alle omstandigheden 
en bij iedereen bewaarheid worden. Is uw schat hier bene
den, dan zal daar uw hart zijn. Is uw schat daarboven, in 
den hemel is dan uw hart. En waar het hart is, daar zijn 
de gedachten. 
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Wat is kkeering? 

(Vervolg van bladz. 111.) 

Wij moeten nu stilstaan bij wat wij de positieve zijde van 
de bekeering kunnen noemen. Wij hebben gezien, dat het 
is een zich afwenden van de afgoden, een afzondering van 
al die voorwerpen, welke eertijds het hart beheerschten en 
de genegenheden bestuurden — de dwaasheden en ijdelheden , 
de lusten en genoegens, welke ons geheele zijn uitmaakten 
in de dagen van onze boosheid en verblinding. Het is, gelijk 
wij in Hand. 26 : 18 lezen, een bekeering van de duis
ternis en van de macht des satans; en gelijk wij in Gal. 
1: 4 lezen: een trekken uit de tegenwoordige booze wereld. 

Doch bekeering is veel meer dan dat. Het zou waarlijk 
zeer armoedig en weinig beteekenend zijn, zoo de bekeering 
niet anders ware dan een afzondering van de wereld en van 
de zonde, een zich onttrekken aan de macht van den satan. 
Het is ongetwijfeld een bijzondere genade, zoo wij voor al
tijd verlost zijn van de verachtelijkheid en de zedelijke ont
aarding van ons vroeger leven; verlost van de slavernij 
van den god en den vorst dezer wereld; verlost van al de 
valschheid en ijdelheid eener wereld, die in de armen van den 
booze ligt; en bevrijd van de liefde tot en het volbrengen 
van de zonde; maar, wij herhalen het nogmaals, er is veel 
meer dan dat. Het Christendom is niet slechts een stelsel van 
zelfverloochening. Indien wij gebroken hebben met de wereld en 
met ons eigen-ik; indien wij onze vroegere genoegens hebben 
prijsgegeven; kortom indien wij datgeen hebben vaarwel ge
zegd , wat ons leven in deze wereld uitmaakte, wat krijgen 
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114 

wij dan daarvoor in plaats? Ons hoofdstuk geeft ons met 
een enkel woord het antwoord op deze vragen. Hier is het: 
//Gij hebt u bekeerd tot God." 

Heerlijk antwoord! Ja, onuitsprekelijk heerlijk voor allen, 
die iets van zijne beteekenis verstaan. Wat heb ik ontvangen 
in plaats van mijne vroegere afgoden ? God! Wat in plaats 
van de ijdele en zondige genoegens dezer wereld ? God ! Wat 
in plaats van hare rijkdommen, eerbewijzen en onderschei
dingen? God! O, gezegende, heerlijke, volmaakte Plaatsver
vanger ! Wat ontving de verloren zoon in ruil voor zijne lom
pen ? Het beste kleed in het huis zijns vaders! Wat in ruil voor 
den draf der zwijnen? Het gemeste kalf, door den vader bewaard! 
En wat in ruil voor de vernederende dienst in het vergelegen land ? 
De verwelkoming des vaders; het hart en de tafel des vaders! 

Lezer, is dit niet een gezegende ruil? Hebben wij niet, 
in de bekende, maar steeds schoone geschiedenis van den 
verloren zoon, een treffende en indrukwekkende voorstelling 
van de ware bekeering? Kunnen ook wij niet uitroepen, 
wanneer wij dit beeld aanstaren en bewonderen: //Welk een 
verandering! Welk een omkeering l" Ja, welke menschelijke 
tong is in staat de gevoelens te beschrijven van den terug
gekeerden zwerveling, liggende aan de borst van zijnen 
vader, en zich verlustigende in het licht en in de liefde 
van het huis zijns vaders! De lompen, de draf, de zwijnen, 
de slavernij, de koude eigenliefde, het gebrek, de hon
gersnood, de zedelijke vernedering, alles, alles is voorbij, en 
dat tot in eeuwigheid; en daarvoor in ruil, de onuitsprekelijke 
vreugde van dat zalig en uitnemend tehuis, en boven alles, 
het zalige bewustzijn, dat al deze feestvreugde, welke hem 
omgeeft, een gevolg is van de blijdschap over zijn terugkeer — 
dat het hart des vaders zich verheugt over het bezit van zij
nen verloren zoon. 

Maar, wellicht zal ons iemand toeroepen: dat alles is slechts 
figuurlijk, 't is slechts een beeld. O ja! maar een beeld waarvan ? 
Van een kostbare, goddelijke werkelijkheid, een beeld van hetgeen 
bij elke ware bekeering plaats vindt, zoo het slechts uit een 
goddelijk standpunt beschouwd wordt. Het is niet alleen een 
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prijsgeven van de wereld rnet hare dwaasheden! Dit is onge
twijfeld hieronder begrepen; maar het is oneindig meer. Het 
is een vereeniging met God; geleid in het huis, gebracht aan 
het hart des Yaders, ingeleid in het huisgezin van God. Men 
is geworden een kind van God, een lid van Christus en een 
erfgenaam van het koninkrijk. 

Ziedaar wat bekeering is. Moge de lezer de waarheid 
hiervan ten volle verstaan ! Laat hij niet tevreden zijn met 
iets minder dan deze groote werkelijkheid — deze bekeering 
van de duisternis tot het licht, van de macht des satans 
en van de aanbidding der afgoden tot God. De Christen is 
nu reeds zoo stellig in de nabijheid van God, als ware hij 
werkelijk in den hemel. Dit moge vreemd klinken, het is 
niettemin de volle waarheid. Hoor wat Petrus hieromtrent 
zegt: //Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden ge
leden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige!], opdat hij 
ons — zou brengen: waarheen ? Naar den hemel, als wij 
sterven? Neen; vopdat hij ons tot God zou brengen." Zoo 
lezen wij ook in Bom. 5: ,/Want indien wij, vijanden zijnde, 
met God verzoend zijn geworden door den dood zijns Zoons, 
veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door 
zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God 
door onzen Heer Jezus Christus, door wien wij nu de ver
zoening ontvangen hebben." Onze aanbiddelijke Heer Jezus 
Christus brengt allen, die in zijnen naam gelooven, in de 
onmiddellijke tegenwoordigheid van God, bekleed met zijne 
volmaakte schoonheid en welgevalligheid. Hij vereenigt ons met 
zijn Persoon, en geeft ons deel aan al hetgeen Hij heeft, en 
aan al hetgeen Hij is, uitgenomen zijne Godheid, welke on
mededeelbaar is. Wij zijn volkomen vereenzelvigd met Hem. 

//Nog een kleinen tijd, en de wereld ziet mij niet meer, 
doch gij ziet mij; omdat ik leef, zult ook gij leven." En wederom : 
//Vrede laat ik u , mijnen vrede geef ik u, niet gelijk de wereld 
geeft, geef ik u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet ver
saagd." — //Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijne 
blijdschap in u zij, en uwe blijdschap vervuld worde." — 
z/Ik heet u niet meer slaven; want de slaaf weet niet, wat 
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zijn heer doet; maar ik heb u vrienden genoemd; want al 
wat ik van mijnen Vader gehoord heb, heb ik u bekend gemaakt." 

Zoo lezen wij ook in het zoo uitnemende en bewonderens
waardige gebed in Joh. 17: ,/Want de woorden, die Gij mij 
gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze aan
genomen , en hebben waarlijk erkend , dat ik van U uitgegaan 
bén, en hebben geloofd, dat Gij mij gezonden hebt. Ik 
vraag voor hen; ik vraag niet voor de wereld; maar voor 
hen, die Gij mij gegeven hebt; want zij zijn uwe, en al 
het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen 
verheerlijkt." — Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld 
heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk 
ik van de wereld niet ben." — „ Gelijk Gij mij gezonden hebt 
in de wereld, zoo heb ik ook hen in de wereld gezonden." — 
ii En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij mij gegeven 
hebt; opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: ik in hen, 
en Gij in mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de 
wereld erkenne, dat Gij mij gezonden hebt, en hen liefgehad 
hebt, gelijk Gij mij liefgehad hebt. Vader, ik wil, dat, 
waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt, 
opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij mij 
gegeven hebt, want Gij hebt mij liefgehad voor de grondleg
ging der wereld. Rechtvaardige Vader! en de wereld heeft 
U niet gekend; maar ik heb U gekend, en dezen hebben 
erkend, dat Gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uwen 
naam bekend gemaakt, en zal dien bekend maken; opdat de 
liefde, waarmede Gij mij liefgehad hebt, in hen zij, en 
ik in hen. 

Iets zaligers en uitnemenders is voorzeker niet te bedenken. 
Volkomen vereenzelvigd met den Zoon van God; zoo volkomen 
één met Hem, dat wij deelen in dezelfde liefde, waarmede Hij 
geliefd is door den Vader; deelen in zijn vrede, vreugde en 
blijdschap. Verlost te zijn van de eeuwige pijnen; vergiffenis 
van zonden te hebben; gewasschen en gerechtvaardigd en 
hersteld te zijn in het bezit van al hetgeen Adam verloren 
had; den toegang te hebben tot het binnenste heiligdom, het 
zou een onuitsprekelijke genade zijn; maar gebracht te zijn 
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tot God, deelgenoot te zijn van de liefde en de gunst zijns 
eeniggeboren' Zoons, op het innigst met Hem verbonden in 
zijne heerlijkheid — voorwaar dit alles is iets, waaraan het 
harte Gods alleen kou denken, en wat zijne almacht alleen 
kon volbrengen. 

Welnu, lieve lezer! dit alles zijn de gevolgen van de 
bekeering, waarvan wij gesproken hebben. Zoo groot is de 
genade van God, zoo uitnemend de liefde, waarmede Hij 
ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren in misdaden 
en zonden, vijanden in de booze werken, dienende de be
geerlijkheden en de genoegens des vleesches, afgodendienaars, 
blinde slaven van de zonde en den satan, kinderen des toorns, 
rechtstreeks gaande naar de hel! 

Het uitnemendste echter van dit alles is, dat het strekt 
tot verheerlijking van den naam van God, en zijn hart ver
blijdt, door ons te brengen in die plaats van onbegrijpelijke 
zaligheid, liefde en heerlijkheid. Het zou zijn hart niet 
hebben kunnen bevredigen, zoo Hij ons een plaats gegeven 
had, geringer dan die van zijnen eigenen Zoon. Wel moest 
de Apostel, bij het aanschouwen van deze wonderbare ge
nade, uitroepen: ;/Gezegend zij de God en Vader van onzen 
Heer Jezus Christus,, die ons gezegend heeft met alle gees
telijke zegening in de hemelsche gewesten in Christus, ge
lijk Hij ons uitverkoren heeft in hem vóór de grondlegging 
der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn 
voor Hem in de liefde; die ons te voren verordineerd heeft 
tot het zoonschap in Jezus Christus voor zichzelven, naar 
het welbehagen van zijnen wil, tot lof der heerlijkheid 
zijner genade, in welke Hij ons aangenaam gemaakt heeft 
in den Geliefde, in wien wij de verlossing hebben door zijn 
bloed, de vergeving der misdaden naar den rijkdom zijner 
genade." (Ef. 1.) 

Welk een groote liefde, welk een volheid van zege
ningen hebben wij hier vooj ons! Het is Gods oogmerk 
om, door zijne handelingen met ons, zijnen naam groot te 
maken, gedurende de ontelbare jaren der eeuwigheid. Hij 
wil, ten aanzien van het gansche heelal, den rijkdom zijner 
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genade, geopenbaard in zijne goedertierenheid over ons door 
Christus Jezus, ten toon spreiden; Het zou niet beant
woorden aan de eischen van Gods heerlijkheid, noch aan 
de toegenegenheden zijns harten , zoo wij een andere plaats 
innamen dan die van den welbeminden en eeniggeboren 
Zoon van God. 

Het is alles wonderbaar. Het schijnt ons te heerlijk om 
waar te kunnen zijn. Maar het is Gode waardig, en het is 
zijn welbehagen alzoo te handelen. Dat is voor ons voldoende. 
Het is zeer zeker te groot voor ons, zoo wij het onszelven 
moesten verwerven , maar het is niet te groot voor God, om 
het ons deelachtig te doen worden. Hij handelt met ons naar de 
liefde zijns harten , en op grond van de waarde van Christus. Wel 
kon de zoon vragen, om als een der huurlingen gemaakt te worden, 
maar hiervan kon bij den vader geen sprake zijn. Hem als 
een dienstknecht in zijn huis te hebben, zou niet in over
eenstemming zijn met het hart des vaders. Zoo er sprake 
kon zijn van verdiensten, dan zouden wij evenmin aanspraak 
hebben op de plaats van een dienstknecht, als op die van 
een zoon. Maar, geprezen zij God! het is niet naar onze 
verdiensten, maar naar de grenzenlooze liefde van zijn hart, 
en tot heerlijkheid van zijnen heiligen naam. 

Dit is derhalve bekeering. Wij zijn tot God gebracht; niets 
minder dan dit. Niet alleen dat wij ons bekeerd hebben 
van de afgoden, welke die ook geweest zijn, maar wij zijn 
in werkelijkheid gebracht in de onmiddellijke tegenwoordig
heid van God, opdat wij onze verlustiging in Hem zouden 
vinden; opdat wij met Hem zouden wandelen, om in Hem 
al onze levensbronnen te vinden, ons te laven aan de onuit
puttelijke fonteinen zijner liefde, in Hem de volkomen beant
woording te vinden aan al onze behoeften, zoodat onze zielen 
verzadigd worden tot in eeuwigheid. 

Zullen wij dan nog wenschen terug te keeren tot onze 
afgoden? Nimmer! Zullen wij hunkeren naar de vroegere 
voorwerpen onzer liefde? Neen, duizendmaal neen! Zoo ten 
minste onze harten de plaats en het deel, ons in Christus 
geworden , verwezenlijken. Verlangde de verloren zoon eeniger-
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mate naar den draf der zwijnen, toen hij rustte aan het hart 
des vaders, in het huis des vaders gekleed en aan de tafel 
des vaders gezeten was ? Onmogelijk. Wij kunnen ons onmogelijk 
voorstellen, dat, terwijl hij zich bevond binnen den gezegen-
den kring van dat zalige en heerlijke huis der liefde, 
ook één enkele zucht naar dat verre land, aan zijne lippen 
zou ontsnapt zijn. Wij spreken naar den goddelijken stand
aard. Helaas! velen belijden bekeerd te zijn, en schijnen 
voor een tijd te blijven; maar weldra worden zij koel en 
onverschillig. Het werk was niet grondig. Zij zijn niet in 
waarheid tot God gebracht. Wel hebben zij voor eenigen tijd 
de afgoden vaarwel gezegd, maar zij hebben nog nimmer God 
bereikt. Zij hebben nog nimmer in Hem een bevredigend 
deel voor hunne harten gevonden — nog nimmer de ware 
beteekenis verstaan van de gemeenschap met Hem, nog nim
mer de bevrediging en de rust der harten in Christus ge
smaakt. Y andaar dat, na eenigen tijd, het arme hart weder
om uitgaat naar de wereld, en het niet lang duurt, of zij 
keeren terug, en werpen zich met open armen, en met nog 
grootere begeerigheid dan ooit, in hunne vroegere dwaasheden 
en ijdelheden. 

Dergelijke gevallen zijn zeer bedroevend, zeer ontmoedi
gend. Zij leggen een blaam op den naam van Christus, en 
worden door den vijand gebruikt als een wapen tegen ons, 
en zijn ook voor vele verontruste zielen ten struikelblok. 
Maar zij veranderen niets aan de waarheid. Hij, die zich 
in waarheid heeft bekeerd, heeft zich niet alleen afgewend 
van deze tegenwoordige booze wereld, met al hare beloften 
en voorrechten, maar heeft door de werking des Heiligen 
Geestes alles gevonden in den levenden God en in zijnen 
Zoon Jezus Christus, niet alleen wat hem in dezen tijd, 
maar tot in alle eeuwigheid noodig is. De zoodanige heeft 
gebroken met de wereld. Zijne oogen zijn geopend ; hij heeft 
zijn leven geoordeeld in het licht van de tegenwoordigheid 
Gods. Hij heeft het afgemeten naar den standaard van het 
kruis van Christus. Hij heeft het gewogen in de weegschaal 
des heiligdoms; en alles voor eeuwig prijsgegeven, ten einde 
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een voorwerp , dat geheel zijn hart inneemt, te vinden in den 
Persoon van dien Gezegende, aan het hout der vervloeking, 
genageld om ons te verlossen, niet alleen van de eeuwige 
verdoemenis, maar ook van deze tegenwoordige booze wereld. 

Geliefde lezer, kent uwe ziel de zaligheid van al deze 
waarheden? Zoo gij een kind van God zijt, zoo gij u in 
waarheid bekeerd hebt, dan is het ook uw zalig voorrecht 
dit alles te ervaren voor uw hart; maar dan moet gij u ook 
met niets minder tevreden stellen. Zoo wij ons tot God be
keerd hebben, waartoe dient dit anders dan om in Hem 
alles te vinden, wat ons mocht noodig zijn voor tijd en eeu
wigheid ! Niemand anders dan God vermag het menschelijke 
hart te bevredigen. Het is niet binnen den kring dezer aarde, 
noch binnen het bereik van eenigen mensch in deze wereld, 
aan de begeerten des harten te voldoen. Al bezaten wij al 
de rijkdommen, al de schatten van het heelal, benevens alles 
wat die rijkdommen ons zouden kunnen aanbrengen, dan nog 
zou het hart meer begeeren; nog zou er een akelige leegte 
aanwezig zijn, welke door niets onder de zou zou kunnen 
weggenomen worden. 

Beschouw de geschiedenis van Salomo. Hoor hem zijne 
eigene ervaring mededeelen. //Ik, prediker, was koning over 
Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid 
te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder 
den hemel. Deze moeielijke bezigheid heeft God den kinde
ren der menschen gegeven, om zich daarin te bekommeren. 
Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en 
ziet, het was ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme 
kan niet recht gemaakt worden; en hetgeen ontbreekt, kan 
niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart, zeggende: Ziet 
ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen die 
vóór mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel 
wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om 
wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaas
heid ; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling 
des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriets, en 
die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Ik zeide in 
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mijn hart: Nu wel aan! ik zal u beproeven door vreugde, 
derhalve zie het goede aan, maar zie, ook dat was ijdelheid. 
Tot het lachen zeide ik: Gij zijt onzinnig! en tot de vreugde: 
Wat maakt deze? Ik heb in mijn hart nagespeurd, om mijn 
vleesch op te houden in den wijn (nochtans leidende mijn 
hart in wijsheid) en om de dwaasheid vast te houden, totdat 
ik zou zien wat den kinderen der menschen het best ware, 
dat zij doen zouden onder den hemel, gedurende het ge
tal der dagen huns levens. Ik maakte groote werken, en ik 
bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. Ik maakte 
mij hoven en lusthoven, en ik plantte boomen in dezelve 
van allerlei vrucht. Ik maakte mij vijvers van wateren, om 
daarmede te bewateren het woud, dat met boomen groende. 
Ik kreeg knechten en maagden, en ik had kinderen des 
huizes, ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, 
meer dan allen, die vóór mij te Jeruzalem geweest waren. 
Ik vergaderde mij ook zilver en goud , en kleinooden der 
koningen en der landschappen, ik bestelde mij zangers en 
zangeressen, en wellustigheden der menschen-kinderen, sna
renspel, ja allerlei snarenspel. En ik werd groot, en nam 
toe, meer dan iemand, die vóór mij te Jeruzalem geweest 
was; ook bleef mijne wijsheid mij bij. En al wat mijne oogen 
begeerden, dat onttrok ik hun niet; ik wederhield mijn 
hart niet van eenige blijdschap, maar mijn hart was ver-
.blijd vanwege al mijnen arbeid: en dit was mijn deel van 
al mijnen arbeid. Toen wendde ik mij tot al mijne werken, 
die mijne handen gemaakt hadden, en tot den arbeid, dien 
ik werkende gearbeid had: ziet het was ijdelheid en kwel
ling des geestes; en daarin was geen voordeel onder de 
zon." (Prediker 1 :2 . ) 

Ziedaar een volledig verslag van al de hulpbronnen, welke 
op den aardbodem gevonden worden, beschreven door de pen 
van een man, wien het op aarde aan niets ontbrak, maar 
die alles bezat, wat hem kon lusten — van een man, wien 
het vergund was eiken beker van aardsche genoegens tot op 
den bodem te ledigen. En wat was dit alles? „ Kwelling des 
geestes." Het arme menschelijke hart kan nooit bevredigd wor-
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den door hetgeen deze aarde oplevert. De menschelijke bronnen 
kunnen nimmer den dorst lesschen van een onsterfelijke ziel. 
De vergankelijke dingen kunnen ons onmogelijk waarlijk 
gelukkig maken, al waren zij ook eeuwig. « Alles is ijdelheid 
en kwelling des geestes." 

De waarheid hiervan moet door iedereen erkend wor
den. Vroeg of laat zullen zij het ondervinden. De menschen 
mogen nu een gesloten oor daarvoor hebben; zij mogen 
weigeren te luisteren naar de waarschuwende stem des Geestes; 
zij mogen zich tevergeefs inbeelden, dat deze arme wereld 
hun waren troost en waar geluk kan aanbieden; zij mogen 
zich met gretige handen aan hare schatten, vereeringen, 
onderscheidingen, genoegens en gemakken vastklemmen, 
maar niettegenstaande al deze schijnbare voorrechten zullen 
zij tot de treurige ontdekking moeten komen, dat zij zich 
deerlijk hebben vergist. Hoe verschrikkelijk echter, als men 
te laat tot deze bekentenis komt. Hoe vreeselijk zijne oogen 
te openen in de hel, evenals de rijke man in de ge
lijkenis ! Welke menschelijke taal is in staat, om de 
pijnen en wroegingen te schetsen van een ziel, die voor 
eeuwig verwijderd is uit de tegenwoordigheid van God, en 
geworpen in de buitenste duisternis, verwezen naar de plaats 
van weening en knersing der tanden. De gedachte slechts 
aan dit alles is overweldigend. Wat zal dan de werkelijkheid 
zijn ! Wat zal het zijn , zich te weten in de folterende vlam
men der hel; zich te bevinden aan gene zijde van dien 
onoverkomelijken afgrond, waar geen enkele straal van hoop 
ooit kan binnendringen door de diepe, afgrijselijke duisternis 
der eeuwigheid ? 

Maar keeren wij terug tot ons onderwerp. 
Het is onze vurige wensch, den lezer op het hart te druk

ken , om toch al zijn geluk en al zijne vreugde te zoeken 
in den levenden God. Wij zijn slechts voor een oogenblik 
van dit punt afgeweken, om een waarschuwend woord te 
doen weerklinken in het oor van den onbekeerde en zor-
gelooze, die mogelijk deze regelen leest. Dezulken smeeken 
wij zich tot God te wenden. U echter bidden wij om in 
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innige gemeenschap te wandelen met Hem, tot Wien gij 
u door genade bekeerd hebt. Wij gevoelen meer en meer 
de noodzakelijkheid, dat de geloovigen openbaren volkomene 
rust des harten gevonden te hebben in God. Dit zou aan 
onze geheele openbaring en aan ons karakter een zedelijke 
verhevenheid geven. Het zou ons verlossen van die sterke ge
neigdheid om ons te verlaten op menschelijke steunsels en 
ons te wenden tot menschelijke hulpbronnen, waarvan wij 
ons allen, meer of minder, te beschuldigen hebben, en wat 
zeer zeker zal uitloopen op onze teleurstelling en tot oneer 
van God. 

Hoe geneigd zijn wij om uit te zien naar medegevoel, 
hulp en raad van onze medemenschen, in plaats van recht
streeks en uitsluitend op God het oog te richten! Welk een 
ernstige dwaling! Men verzaakt in beginsel den Springader 
des levenden waters, en houwt zich gebrokene bakken uit, 
die geen water houden. Wat hebben wij dan te verwachten? 
Wat moet het gevolg zijn? Dorheid en onvruchtbaarheid. 
Onze God zal naar zijne getrouwheid toelaten, dat de men-
schen ons ontvallen, opdat wij mogen inzien de dwaasheid 
van zich te verlaten op eenigen vleeschelijken arm. Hoor 
wat de profeet zegt : ,/Zoo zegt de Heer: Vervloekt is de 
man, die op een mensch vertrouwt, en vleesch tot zijnen 
arm stelt, en wiens hart van den Heer afwijkt! Want hij zal 
zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, 
wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in 
de woestijn, in zout en onbewoond land." (Jer. 17.) 
En let op de tegenstelling. ,/Gezegend (daarentegen) is 
de man, die op den Heer vertrouwt, en wiens vertrouwen 
de Heer is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het 
water geplant is, en zijne wortelen schiet aan een rivier, 
en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn 
loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, 
en houdt niet op van vrucht te dragen!" 

O, lieve lezer! het is een groote werkelijkheid, om te 
leunen op den arm van den levenden God. Hij stelt nimmer 
een hart, dat op Hem vertrouwt, te leur. Wel moge Hij 
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het noodig keuren, ons voor een oogenblik te laten wachten 
op een antwoord op ons roepen; maar de tijd, dien wij door
brengen met wachten, is wel doorgebracht, en wanneer het 
antwoord komt, dan zullen onze harten vervuld zijn met 
lof en dank, zoodat wij met den Psalmist kunnen uitroepen: 
t/O hoe groot is uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor dege
nen , die U vreezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen, 
die op U betrouwen, in de tegenwoordigheid der meuschen-
kinderen." (Ps. 8 1 : 20.) 

Hoe heerlijk om op God te kunnen vertrouwen, en zijne 
algenoegzaamheid te belijden, ten opzichte van al onze be
hoeften. Maar het moet werkelijkheid bij ons zijn, en geen 
koude belijdenis. Het is van geen nut om te spreken van 
op God te leunen, zoo wij tegelijkertijd, op de een of 
andere wijze, uitzien naar een armen sterveling om ons 
uit te helpen. Dit is ijdel bedrog. Maar, helaas! hoevelen 
bezwijken onder de macht van het ongeloof. Wel bezigen 
wij de taal van vertrouwen op God, maar in de werkelijk
heid zoeken wij hulp bij den mensch, en maken hem onze 
nooden bekend. Wij misleiden onszelven en onteeren God, 
en het gevolg is teleurstelling en beschaming des aangezichts. 

Overwegen wij de zaak in allen ernst en oprechtheid. 
Laat ons toezien, dat wij de ware beteekenis verstaan van 
de kostbare woorden: //Tot God bekeerd." Zij bevatten den 
grondslag der ware gelukzaligheid en heiligheid. Wanneer het 
hart zich in waarheid tot God bekeerd heeft, dan heeft men 
het goddelijke geheim gevonden van vrede, rust en volko
mene voldoening. Het hart vindt zijn alles in God. Ben ik 
in eenige moeielijkheid? Ik kan tot God opzien om zijne 
besturing. Hij heeft beloofd mij te leiden met zijn oog. 
Welk een geleide! Kan de mensch het beter doen? Waar
lijk niet. God ziet, reeds van den beginne, het einde. Hij 
kent mijnen toestand door en door, en al wat daarmede in 
verband staat. Hij is een onfeilbare gids. Zijne wijsheid kan 
niet dwalen, en Hij heeft mij volkomen lief. Waar kan ik 
een beter geleide vinden? Ben ik in nood? Ik kan er mee 
tot Hem gaan. Hij is de Bezitter van hemel en aarde. De 
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schatten van het heelal staan ter zijner beschikking. Hij kan 
mij uithelpen, als Hij ziet, dat het goed voor mij is; en 
indien niet, de verdrukking zal voor mij veel nitnemender 
zijn dan de verlossing. ;/Doch mijn God zal al uwe nood
druft vervullen naar zijnen rijkdom in heerlijkheid in Christus 
Jezus." Is dat niet voldoende? Waarom dan uitgezien naar 
menschelijke hulpbronnen? Hoe arm toch, onze behoeften 
aan eenig menschelijk wezen bekend te maken! Het is in 
waarheid niets anders dan het verlaten van het standpunt 
des geloofs; het prijsgeven van een leven in eenvoudige af
hankelijkheid van God. Het is inderdaad Godonteerend. In
dien ik mij wend tot mijnen medemensch om hulp, dan is 
het alsof ik daarmede wil te kennen geven, dat God mij 
verlaten heeft. Hierdoor versmaad ik in werkelijkheid mijnen 
liefhebbenden Vader, die mijn lichaam, ziel en geest voor 
zijne rekening genomen heeft, om voor mij te zorgen, voor 
tijd en eeuwigheid. Hij heeft zichzelf als waarborg gegeven, 
dat Hij in al mijne behoeften, hoevele die ook zijn mogen, 
zal voorzien. //Hij, die ook zijnen eigenen Zoon niet gespaard, 
maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij ons 
ook met hem niet alle dingen schenken?" 

Voorzeker God gebruikt het schepsel als werktuig, om 
in onzen nood te voorzien; maar dat is geheel iels anders. 
De Apostel kon zeggen: vMaar God, die de nederigen ver
troost, heeft ons vertroost door de komst van Titus." 
Paulus zag op tot God om vertroosting, en God zond Titus 
om hem te vertroosten. Had Paulus op Titus gezien, hij 
ware gewis teleurgesteld. Dit is ten allen tijde van kracht. 
Onze onmiddellijke en uitsluitende verwachting in al onze 
behoeften moet van God zijn. //Wij hebben ons bekeerd 
van de afgoden tot God" en vandaar dat Hij, in elke om
standigheid, onze zekere en eenige toevlucht is. Wij kunnen 
tot Hem gaan om raad, hulp, leiding en medegevoel, 
kortom om alles wat ons ook ontbreken moge. //Immers is 
mijne ziel stil tot God, van Hem is mijn heil. Immers 
is Hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik 
zal niet grootelijks wankelen." 
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En zal deze gezegende gewoonte, van alleen op God te 
zien, aanleiding geven om de kanalen, waardoor zijne kost
bare genade ons toevloeit, gering te schatten? Juist het te
gendeel. Hoe zou ik iemand kunnen geringschatten, die 
rechtstreeks van God tot mij komt, als zijn werktuig om 
in mijnen nood te voorzien? Ik waardeer hem als een ka
naal, in plaats van mij tot hem te wenden als de bron. 
Dit maakt het groote verschil. Wij moeten nooit vergeten, 
dat ware bekeering beteekent: gebracht te zijn tot God; en 
zoo wij tot God gebracht zijn, dan spreekt het vanzelf, dat 
wij in Hem vinden een volkomen voorwerp voor het hart, 
en een volkomen bescherming in al onze omstandigheden. 
Een ziel, die zich in waarheid bekeerd heeft, heeft zich 
afgewend van alle menschelijke hulpbronnen ten einde al 
hare behoeften bevredigd te zien in den levenden en waar-
achtigen God, en dat tot in alle eeuwigheid. 

Gaan wij nu over tot de beschouwing van de praktische 
zijde van ons onderwerp. Het is vervat in deze woorden: 
i/Om den levenden en waarachligen God te dienen." Dit is 
voor ieder waar geloovige van het hoogste belang. Wij zijn 
geroepen om te dienen. Ons geheele leven, van den aan
vang onzer bekeering of tot aan het einde van onze aard-
sche loopbaan, moet gekenmerkt zijn door een geest van 
oprechte, toegewijde dienst. Dit is ons uitnemend voorrecht, 
om niet te spreken van onze heilige plicht. Onverschillig 
waar onze werkkring, of wat onze roeping is, wij moeten 
God dienen. Zoo er iets in ons beroep is, in strijd met den 
geopenbaarden wil van God, in strijd met de onderwijzingen 
in zijn Woord, dan moeten wij het opgeven, het moge kos
ten wat het wil. De eerste schrede van een gehoorzamen 
dienstknecht is, een valsche positie te verlaten. 

Vooronderstel, dat de eigenaar van een herberg zich tot 
God bekeert. Wat heeft hij dan te doen? Kan hij zijne 
zaak voortzetten? Kan hij een dergelijk beroep blijven uit
oefenen? Kan hij voortgaan met den verkoop van hetgeen 
verderf, ellende, ontaarding, dood en verdoemenis brengt 
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over duizenden en honderdduizenden? Is het hem mogelijk 
om den levenden en waarachtigen God te dienen aan de 
toonbank zijner tapperij? Wij kunnen het onmogelijk aan
nemen. Men moge ons hard, gestreng en bekrompen 
noemen. Wij kunnen dit niet veranderen. Wij zijn geroepen 
te schrijven, hetgeen wij gelooven , dat de waarheid is. Wij 
zijn overtuigd, dat de eerste handeling van een bekeerden 
herbergier zal zijn, zijn winkel te sluiten, en met beslist
heid een dergelijk goddeloos en afschuwelijk beroep voor 
altijd den rug toe te keeren. 

Ditzelfde kan, zeer zeker, van vele andere bezigheden 
gezegd worden, en de lezer zal misschien vragen: Wat moet 
een Christen dan doen? Op welke wijze moet hij door de 
wereld komen? Ons antwoord hierop is eenvoudig: Wij zijn 
geroepen om God te dienen, en alles moet aan dien stand
aard getoetst worden. De Christen heeft zich slechts ééne 
vraag te doen: Kan ik de plichten, aan deze betrekking 
verbonden, vervullen ter verheerlijking van God ? Zoo niet, 
dan moet ik dezelve vaarwel zeggen. Indien wij den Naam 
van God niet kunnen verbinden met onze aardsche roeping, 
dan zullen wij, zoo wij in waarheid begeeren om met God 
te wandelen, zoo het ons streven is Hem te dienen, zoo 
het onze eenige wensch is welbehagelijk bevonden te worden 
in zijn oog, ongetwijfeld dat beroep prijsgeven, en van Hem 
verwachten, dat Hij voor ons een pad bane, hetwelk wij 
kunnen bewandelen tot zijne eer. 

En dat zal Hij doen, geprezen zij zijn heilige naam! 
Hij zal ons niet beschaamd maken. Hij heeft nog nimmer 
teleurgesteld dengene, die op Hem vertrouwt. Alles wat wij 
te doen hebben is, om met een voornemen des harten ons 
aan Hem vast te klemmen, en Hij zal voor ons den weg 
banen. In den beginne moge het ons moeielijk toeschijnen; 
het pad moge nauw, hobbelig en eenzaam zijn; maar onze 
eenige bezigheid is God te verheerlijken, en niet voort te 
gaan met datgeen, wat in strijd is met zijnen geopenbaar-
den wil. Een teeder geweten, een eenvoudig oog, een toe
gewijd hart zal menige vraag beslissen, menige moeielijkheid 
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oplossen, menigen hinderpaal uit den weg ruimen. Zelfs de 
opwellingen der goddelijke natuur, zoo men dezelve onge
hinderd laat werken, zullen ons uit menige verlegenheid 
helpen. ,/De lamp des lichaams is het oog, wanneer uw oog 
eenvoudig is , zoo is ook uw geheele lichaam verlicht." Wan
neer wij een hart hebben voor Christus — voor zijnen 
naam, voor zijne zaak — voor de dienst van God, dan 
opent de Heilige Geest de kostbare schatten der goddelijke 
openbaring voor de ziel, en stort een stroom van licht uit 
op het verstand; zoodat het pad der dienst ons even helder 
worde als de glans der zon, en wij het slechts met vasten 
tred hebben te bewandelen. 

Wij moeten nimmer vergeten, ook niet voor één oogenblik, 
dat wij bekeerd zijn tot de dienst van God. De openbaring 
van het leven, 't welk wij bezitten, moet ten allen tijde het 
karakter dragen van de dienst, aan den levenden en waarach-
tigen God gewijd. In onzen onbekeerden toestand aanbaden wij 
afgoden , en dienden wij onderscheidene lusten en genoegens; 
nu daarentegen aanbidden wij God in den Geest; en zijn 
wij geroepen Hem te dienen uit geheel onze kracht. Wij 
hebben ons tot God bekeerd, om in Hem onze volkomene 
rust en bevrediging te vinden. En geen enkel ding is er in 
de gansche reeks der menschelijke behoeften, zoowel voor 
den tijd als voor de eeuwigheid, 't welk wij niet beant
woord zien in onzeu barmhartigen God en Vader. Hij heeft 
in Christus, den Zoon zijner liefde, alles weggelegd, wat 
de begeerten van het nieuwe leven in ons kan bevredigen. 
Het is ons zalig voorrecht, Christus in ons te hebben wo
nen door het geloof, en zoodoende geworteld en gegrond 
te worden in de liefde, n opdat wij ten volle zouden kunnen 
begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en 
diepte en hoogte zij, en zouden kennen de liefde van Chris
tus, die de kennis te boven gaat, opdat wij vervuld worden 
tot de gansche volheid Gods." 

{Slot volgt.) 
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Wat is bekeering? 
(Slot van bladz. 128.) 

Aldus vervuld, bevredigd en gesterkt, worden wij geroepen 
onszelven, met geest, ziel en lichaam, te wijden aan de 
dienst van Christus; standvastig te zijn, onbewegelijk, altijd 
overvloedig in het werk des Heeren. Dit behoorde ons eenig 
werk te zijn in de wereld. Wat niet gedaan kan worden als 
een dienst voor Christus, behoorde nagelaten te worden. Dit 
vereenvoudigt de zaak buitengewoon. Het is ons liefelijk voor
recht, alles te kunnen doen in den Naam van den Heer 
Jezus, en tot heerlijkheid van God. Wij hooren de menschen 
somtijds spreken van een wereldlijke roeping, in tegenstelling 
van een heilige. Wij betwijfelen de juistheid van een dergelijk 
onderscheid. Paulus maakte tenten en stichtte gemeenten, maar 
in beide gevallen diende hij den Heer. Al wat een Christen 
doet, moet heilig zijn, omdat het gedaan wordt als een dienst 
voor den Heer. Wordt dit in gedachtenis gehouden, dan zijn 
wij in staat, om zelfs de eenvoudigste plichten van het dage-
lijksche leven te verbinden met den Heer zelf, en Hem 
daarin te brengen, ten einde een heilige waardigheid en be
langrijkheid aan alles mede te deelen. 

De dienst van God is veel eenvoudiger dan sommigen 
meenen. Zij bestaat niet in het verrichten van bewonderens
waardige daden, welke zich uitstrekken buiten de grenzen 
van onzen werkkring. Neem b.v. een dienstmaagd. Hoe kan 
zij den levenden en waarachtigen God dienen? Zij kan niet 
uitgaan om bezoeken te maken en met de menschen te spreken. 
Haar werkkring ligt binnen het huis van haren heer. Indien 
zij van huis tot huis ging loopen, zou zij haar eigen werk 
verwaarloozen. De Apostel vermaant de dienstboden //hunne 
meesters onderdanig te zijn, in alles welbehagelijk te zijn, 
niet tegensprekende, niet ontvreemdende, maar alle goede trouw 

X X J I 9 



130 

bewijzende, opdat zij de leer van God, onzen Verlosser, 
in alles versieren." (Tit. 2 : 9, 10.) Zij kunnen derhalve 
door gehoorzaamheid, ootmoedigheid en eerlijkheid de leer 
van God versieren, en, in hunne mate, evengoed als de 
evangelist, die de wereld rondreist, om zich te kwijten 
van zijnen heiligen en verhevenen plicht. Is het niet een bewijs 
van Gods genade te weten, dat zij God kunnen dienen en 
verheerlijken, zelfs te midden van de meest gewone huise
lijke plichten? Indien dit niet zoo ware, wat zou het deel 
zijn van negen en negentig onder de honderd geloovigen? 
Is het niet onuitsprekelijk gezegend voor ons te weten, dat 
onze God, in zijne groote barmhartigheid, zich verwaardigt 
zijnen Naam en zijne heerlijkheid te verbinden aan de ne
derigste plichten, welke in ons gewoon huiselijk leven op 
ons rusten? En dat juist verleent waardigheid, belangrijk
heid en frischheid aan het geringste wat wij doen, van den 
morgen tot aan den avond. //Al wat gij doet, doet het 
van harte, als voor den Heer en niet voor de menschen, 
wetende, dat gij van den Heer de vergelding der erfenis 
ontvangen zult." 

O, dat het toch meer door ons verwezenlijkt en geopen
baard wierd! Welk een zedelijke verhevenheid zou het geven 
aan het christelijke leven ! Welk een zegevierend antwoord op de 
uittartingen der ongeloovigen! Welk een vernietigende bestraffing 
voor al hunne bespottingen en spitsvondigheden! Van veel 
meer kracht dan tien duizend geleerde betoogen. Er is geen 
bewijsgrond zoo krachtig en zoo onoverwinnelijk, als het 
ernstige, toegewijde, heilige, zalige, zelfopofferende leven 
eens Christens, en dat leven kan zelfs door haar geopenbaard 
worden, wier werkkring beperkt is binnen de vier muren 
eener keuken. 

En niet alleen, dat het praktische leven van een waar 
Christen het uitnemendste antwoord geeft op de bespottin
gen van den godloochenaar, het trotseert tevens op de meest 
afdoende wijze alle tegenwerpingen van hen, wier mond 
overvloeit van goede werken, en die bij de Christenen aan
dringen op het onderhouden der wet als leefregel voor hun
nen wandel. Als men ons beschuldigt, dat wij niet tot wer-
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ken aansporen, dan vragen wij eenvoudig: //Waartoe zullen 
wij ,/werken" verkondigen ?" De onbekeerde vermag alleen, 
z/goddelooze werken" of ,/doode werken" te doen. Er is geen 
enkele gedachte zijns harten, geen enkel woord van zijne 
lippen, geen enkele handeling zijns levens, waarvoor hij 
niet rechtvaardiglijk de vlammen eener eeuwige verdoemenis 
verdiend heeft. //Die in het vleesch zijn, kunnen Gode niet 
behagen". Van welk nut dan is den zoodanigen het ver
kondigen der werken? Dit doende, werpt men hun slechts 
stof in de oogen; men verblindt hunne zinnen; misleidt 
hunne harten, en zendt hen rechtstreeks naar de hel met 
een leugen in hunne rechterhand. 

Eerst moet er een oprechte leTeeering zijn tot God. En wat 
is den bekeerde te doen gegeven ? Hij moet niet werken, 
om zich daardoor het leven te verwerven; want dat bezit 
hij reeds, ja het eeuwige leven, als de vrije gave van God, 
door Jezus Christus, onzen Heer. Ook heeft hij niet te 
werken om zijne behoudenis, want hij is reeds behouden. 
Wat is hij dan geroepen te doen ? ffDen levenden en waar-
achtigen God te dienen." Op welke wijze? Wanneer? Waar? 
In alle dingen; ten alle tijde; aan alle plaatsen. De geloo-
vige heeft niets anders te doen dan God te dienen. Zoo 
hij iets anders doet, is hij ontrouw aan zijnen Heer en 
Meester, die, voordat Hij hem geroepen heeft tot de dienst, 
hem begiftigd heeft met het leven, de genade en de kracht, 
waardoor alleen de dienst kan verricht worden. Ja , geliefde 
lezer! de Christen is geroepen om te dienen. Laten wij dit 
nimmer vergeten. Hij is bevoorrecht //zijn lichaam te stellen 
tot een levende offerande, heilig, Gode welbehagelijk, 
welke is zijne redelijke godsdienst." Nu is de kwestie geheel 
en al uitgemaakt. Alle moeielijkheden zijn uit den weg ge
ruimd ; alle tegenwerpingen tot zwijgen gebracht; aan alles is de 
rechte plaats aangewezen. Het is niet de vraag, wat ik doe, 
maar op welke wijze ik het doe; niet waar ik mij bevind, 
maar op welke wijze ik mij daar openbaar. Het Christendom, 
geopenbaard in het Nieuwe Testament, is de ontvouwing van 
het leven van Christus in den geloovige; het is Christus, 
vertegenwoordigd in het dagelijksch leven van den Christen 
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door de kracht des Heiligen Geestes. Al hetgeen in betrek
king staat tot den Christen, alles wat hij doet en spreekt, 
zijn gansche leven, zijne gansche openbaring van Zondag
morgen tot Zaterdagavond, behoorde het kenmerk te dragen 
van het dienen van den levenden en waarachtigen God. 

De laatste woorden van ons hoofdstuk eischen nu onze aan
dacht. Zij geven ons een treffend en overtuigend bewijs van 
des Apostels getuigenis te Thessalonika, maar ook van den 
glans en de heerlijkheid van het werk in de jongbekeerden 
aan die plaats. Niet alleen dat zij zich bekeerd hadden van 
de afgoden tot God, om den levenden en waarachtigen God 
te dienen, maar zij waren ook beheerd om den Zoon van 
God uit de hemelen te verwachten. 

Moge de lezer zijn geheele aandacht wijden aan dit zoo 
belangrijke feit. De blijde en zalige verwachting van de komst 
des Heeren maakte het groote doel uit van het Evangelie, 
hetwelk Paulus verkondigde, en van het Christendom der
genen , die door zijne bediening bekeerd werden. Deze ge
zegende dienstknecht predikte een volledig Evangelie. Hij 
verkondigde niet alleen, dat de Zoon van God in de wereld 
gekomen was, om het groote werk der verlossing te volbren
gen , en den eeuwigen grondslag te leggen van de godde
lijk heerlijke raadsbesluiten; maar ook dat Hij was opge
varen naar de hemelen, en zijne plaats had ingenomen, 
als de Overwinnaar, als de verheerlijkte Mensch, aan de 
rechterhand van den troon van God, en dat Hij wederkomt, 
om zijn volk tot Zich te vergaderen en te voeren in het huis 
zijns Vaders, om daarna met hen te verschijnen en het 
oordeel uit te oefenen over zijne vijanden, en zijne heer
schappij te aanvaarden van zee tot zee, en van de rivier 
tot aan de einden der aarde. Het was evenwel geen dorre, 
koude leerstelling, deel uitmakende van een machtelooze, 
onwaardige geloofsbelijdenis, die als zoodanig werd ontvan
gen en omhelsd; maar het was een levende werkelijkheid, 
een zedelijke kracht in de ziel, een kostbare, reinigende, 
heiligende hoop, het hart geheel losmakende van de dingen 
dezer aarde, ons aansporende om elk oogenblik uit te zien 
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naar den terugkeer van onzen beminden Heer en Zaligma
ker Jezus Christus, die ons lief gehad en Zichzelven voor ons 
overgegeven heeft. Het is van groot belang op te merken, 
dat, in de beide brieven aan de Thessalonfkers, veel meer 
gezinspeeld wordt op de komst des Heeren, dan in alle 
andere brieven te zamen. En dit is daarom des te opmerkelij
ker, daar het de eerste brieven zijn, welke Paulus geschre
ven heeft, en dat zij gericht waren aan een gemeente, be
staande uit kinderen in het geloof. 

Indien de lezer een vluchtigen blik werpt op deze kost
bare geschriften, dan zal hij vinden, dat de hoop van de 
toekomst des Heeren in elk van de acht hoofdstukken wordt 
besproken, en dat wel in verband met allerlei onderwerpen. 
Bij voorbeeld, in hoofdstuk 1 wordt die hoop voorgesteld 
als het groote doel, hetwelk door iederen geloovige moet in 
gedachtenis gehouden worden, welke ook zijne positie of 
betrekking zijn moge; het schitterende licht schijnt aan het 
einde van zijnen langen pelgrimstocht door deze sombere en 
moeitevolle wereld. tfGij hebt u bekeerd van de afgoden tot 
God," om te verwachten? Wat? Den tijd van ons verschei
den ? Neen, geen zinspeling zelfs daarop. De dood is voor den 
geloovige te niet gedaan, en wordt nooit voorgesteld als het 
doel zijner verwachting. Wij verwachten den Zoon van God 
uit de hemelen, dien Hij uit de dooden heeft opgewekt. 

En dan, let op het schoone aanhangsel! vJezus, die ons 
redt van den toekomenden toorn." Ziedaar de persoon, op 
wien wij wachten, onze dierbare Verlosser, onze groote 
Zaligmaker; Hij, die onzen wanhopigen toestand voor zijne 
rekening nam; die om onzentwille den beker des toorns 
uit de hand des rechtvaardigen Eechters aannam en dien 
ledigde; die den gezichteinder reinigde van alle nevelen, zoodat 
wij opwaarts kunnen zien in den hemel, en voorwaarts in 
de eeuwigheid, niets aanschouwende dan den glans en de 
zaligheid van zijne liefde en heerlijkheid. 

O, lieve lezer! hoe gezegend om, des morgens, des mid
dags, des avonds en des middernachts, uit te zien naar 
onzen dierbaren Verlosser. Welk een heilige werkelijkheid; 
ten allen tijde wachtende gevonden te worden op den terug-
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keer van onzen liefhebbenden en geliefden Zaligmaker en 
Heer! Hoe hartverheffend, wanneer wij des morgens op
staan, en aan onzen dagelijkschen arbeid beginnen, welke 
ook onze plicht moge zijn, hetzij het schrobben eener floer, 
het evangelizeeren van een land, om dan steeds de zalige 
verwachting te koesteren, dat, eer de avond ons in schadu
wen hult, wij kunnen opgeroepen worden, om op te varen 
in de lucht, onzen Heer te gemoet. 

Is dit slechts de droom van een opgewonden dweeper of 
van een onstuimigen geestdrijver? Neen — het is een onver
gankelijke waarheid, die op denzelfden grondslag rust, 
welke het gansche gebouw van ons roemrijk Christendom 
staande houdt. Even waar als het is, dat onze Heer Jezus 
Christus als een zuigeling lag in de kribbe van Bethlehemj 
dat Hij opgroeide tot een man; dat Hij rondging goed^ 
doende; dat Hij genageld werd aan het kruis en gelegd 
werd in het graf; dat Hij opstond uit de dooden en nu 
gezeten is op den troon der Majesteit in de hemelen; even 
zeker is het, dat Hij zal wederkomen om zijn volk tot zich 
te vergaderen. Hij kan heden komen. Niemand kan zeggen, 
wanneer Hij zal komen; maar Hij kan elk oogenblik komen. 
Het eenige, dat Hem weerhoudt, is zijne lankmoedigheid, 
barmhartigheid en mededoogen; en gedurende al dien tijd 
is de zaligheid bereid om geopenbaard te worden, en God 
is bereid om te oordeelen. 

De Heer zal komen, wij moeten ten allen tijde leven in 
de verwachting van zijne komst. Aldus leerde de Apostel 
zijnen geliefden Thessalonikers, en daarin leefde hij. Deze 
gezegende verwachting lag ten grondslag aan al de gewoon
ten en gevoelens van zijn dagelijksch leven. Was er sprake 
van het inoogsten van de vruchten van zijnen arbeid? Hoor 
wat hij zegt: „Want welke is onze hoop, of blijdschap, 
of kroon des roems? Zijt gij het ook niet voor onzen 
Heer Jezus bij zijne komst?" In dien dag zou hij ze allen 
ontmoeten. Geen vijand zal bij machte zijn deze ontmoeting 
tegen te gaan. „Daarom hebben wij — ik Paulus — een en 
andermaal tot u willen komen, en de satan heeft ons ver
hinderd." Hoe wonderbaar! Hoe geheimzinnig! En toch zoo 
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was het. De satan verhinderde een engel Gods, in de da
gen van Daniël, in de volbrenging van zijne taak; en 
hier verhinderde hij een Apostel van Christus in de vol
voering van het verlangen zijner liefde om zijne broederen 
in Thessalonika te begroeten. Maar, geloofd zij God! de 
zalige ontmoeting van Christus en zijne heiligen, welke wij 
verwachten, zal hij nooit kunnen verhinderen. Welk een 
oogenblik zal dat zijn! Welk een heerlijke hereeniging! 
Welke liefelijke herkenningen! Welke toegenegene begroe
tingen van dierbare vrienden ! Maar , boven alles , hoe heer
lijk de vereeniging met Jezus zelf! Zijn glimlach! Zijn 
welkomstgroet! Zijn zielontroerend: „ Wel, gij goede en ge
trouwe dienstknecht!" Welk een kostbare, zielverkwikkende 
verwachting! Behoeven wij dan verwonderd te zijn over de 
verhevene plaats, welke zij inneemt in de gedachten en de 
onderwijzingen van den gezegenden Apostel? Telkenmale komt 
hij er op terug; bij elke gelegenheid, en in verband met 
elk onderwerp zijner bespreking. Is er sprake van vooruit
gang in het goddelijke leven en in de praktische godsvrucht, 
dan zegt hij: //En de Heer doe u toenemen en overvloedig 
zijn in liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk ook 
wij jegens u j opdat hij uwe harten versterke om onberispe
lijk te zijn in heiligheid voor onzen God en Vader bij de 
komst van onzen Heer Jezus met al zijne heiligen." Dat de 
lezer vooral lette op den laatsten volzin van deze treffende 
en uitnemende plaats. ttMet al zijne heiligen." Welk een 
bewonderingswaardige wijsheid straalt ons hierin tegen! De 
Apostel wees hen rechtstreeks op een dwaling, waartoe de 
geloovigen te Thessalonika vervallen waren, met betrekking 
tot hunne afgestorvene vrienden. Zij vreesden, dat zij, die 
ontslapen waren, niet zouden deelen in de vreugde van 
de komst des Heeren. Deze dwaling is door den korten 
volzin: //met al zijne heiligen" geheel en al den bodem 
ingeslagen. Geen der geloovigen zal gemist worden bij deze 
ontmoeting, bij dat feestelijk tooneel. Zalige zekerheid! Over
winnend antwoord, gericht tot allen, die ons willen doen ge-
looven, dat alleen zij, die dit of dat ingezien hebben, zullen 
deelen in de vreugde bij de komst onzes Heeren! //Met al 
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zijne heiligen," niettegenstaande hunne onwetendheid, hunne 
dwalingen en struikelingen, hunne tekortkomingen en gebre
ken. Onze gezegende Verlosser, de eeuwige Liefhebber onzer 
zielen zal, op dat gelukzalig oogenblik, niemand onzer bui
tensluiten. 

Is deze onovertrefbare genade ons geschonken, opdat wij 
onverschillig zouden worden ? Dat verhoede God! Neen, 
alleen het voortdurende bewustzijn van deze waarheid kan het 
gevoel van onze heilige verantwoordelijkheid levendig houden, 
zoodat wij alles, wat in ons en in onze handelingen in strijd 
is met de gedachte van Christus, veroordeelen. En niet 
alleen dit, maar zoo de verwachting van de komst onzes 
Heeren levendig is in onze harten, dan kan het niet anders, 
of zij zal ons geheele karakter en onze geheele openbaring 
reinigen, heiligen en verheffen, gelijk niets anders dit ver
mag. ,/En een iegelijk, die deze hoop op hem heeft,reinigt 
zichzelven, gelijk hij rein is." Het is zedelijk onmogelijk 
voor een iegelijk, die leeft in de hoop van zijnen Heer 
te ontmoeten, elk uur van den dag, om zijn hart te zetten 
op de dingen dezer wereld, op geld verdienen, of om zich over 
te geven aan genoegens, ijdelheid en dwaasheid. Laten wij 
onszelven toch niet misleiden! Zoo wij dagelijks uitzien naar 
den Zoon van God uit de hemelen, dan zullen wij dood zijn 
voor de dingen dezes tijds. Wel kunnen wij de leer van de 
komst onzes Heeren als een bloote leerstelling met het ver
stand omhelzen; wel kan de geheele reeks der profetische 
waarheid voor het oog des verstands klaar en duidelijk zijn, 
zonder dat het de geringste uitwerking heeft op het hart, 
het karakter, of het praktische leven. De verwachting van 
Jezus komst is geen zaak van het hoofd, maar van het hart. 

Gave God dat dit meer onder ons gevonden werd! Wel 
is het te vreezen, dat velen onzer de frischheid en de 
kracht van onze hemelsche verwachting verloren hebben. 
De waarheid van zijne komst is ons, als een leerstelling, 
zóó bekend, dat wij haar met een vloed van woorden kun
nen bespreken; over vele verschillende punten, welke daar
mede in verband staan, kunnen redetwisten; ja er een 
schoone redevoering over 'tonden kunnen voor het volk; en 
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tegelijkertijd kunnen onze handelingen, ons gedrag, onze 
geest en onze geaardheid in lijnrechte tegenspraak zijn met 
hetgeen wij belijden te onderhouden. Maar wij willen niet 
verder uitweiden over deze treurige en beschamende zijde van 
ons onderwerp. Moge de Heer in genade op ons nederzien, 
onze zielen genezen, opbouwen en naar boven richten! 
Moge Hij in de harten van zijn geliefd volk de ware 
hoop des Christens — de hoop van die blinkende Morgen
ster te aanschouwen, doen levendig worden. Moge de uitspraak 
des harten en de openbaring des levens zijn: ,/Amen! kom, 
Heer Jezus l" 

De tong der geleerden. 

Aandoenlijk is , in den aanhef van Jesaja 50, de wijze 
waarop Jehovah spreekt met Israël over de redenen, waarom 
het verworpen is. ,/ Alzoo zegt de Heer: Waar is de scheld
brief van ulieder moeder, waarmede Ik haar weggezonden 
heb ? Of wie is er van mijne schuldeischers, aan wien Ik 
u verkocht heb ? " Jehovah kan vragen : „ Ben Ik de oorzaak 
uwer verstrooiing ?" Neen, zoo luidt het antwoord , „ om 
uwe ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uwe over
tredingen is uwe moeder weggezonden." Niet I k , gijzelf 
zijt de oorzaak, waarom Jeruzalem verwoest, en het volk 
overal heen verstrooid geworden is. 

Aandoenlijker nog is de herinnering aan de ontvangst, 
door het volk bereid aan Jehovah, toen Hij in menschelijke 
gestalte, ter vervulling der beloften aan hen gegeven, in 
hun midden verscheen. nWaarom kwam Ik, en er was nie
mand ? Waarom riep Ik , en niemand antwoordde ? " Is het 
niet letterlijk alzoo geweest, toen de Heer op aarde kwam 
in het midden van zijn volk? Bemoeiden zich de leiders des 
volks met het kind in Bethlehem geboren ? Geen enkele 
priester of schriftgeleerde ging Jeruzalem uit om getuige te 
zijn van de geboorte Desgenen,*&ra*,/Koning zou zijn over 
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het huis Jakobs", doch voor wien in de herberg ,/ geen 
plaats" was. Slechts eenige eenvoudige herders liepen toe, 
en een paar afgeleefde menschen, Simeon en Anna, die 
behoefte hadden aan ;/vertroosting" en „verlossing", namen 
met heilige vreugde kennis van het groote feit der komst 
van Jehovah, // die zijn volk bezocht om er verlossing voor 
teweeg te brengen." (Luk. I : 68.) Het volk als geheel nam 
geen notitie van Hem, bij wiens geboorte engelen juichten. 
Zooals zijn gansche leven door, zooals bijzonderlijk in zijn 
lijdensperiode, zoo ook toen Hij als een „ kindeke in de 
kribbe" lag, was er — naar de schatting van Israël — 
//geen gedaante noch heerlijkheid" aan Hem, wgeen ge
stalte, dat zij Hem zouden begeerd hebben." 

En was dat, omdat zijne hand zoo kort geworden was, 
dat zij niet verlossen kon, of omdat er in Hem geen kracht 
was om uit te redden ? Ziet, Hij was de Machtige, die 
ii door zijne schelding de zee droog maakt, die de rivieren 
tot een woestijn stelt, dat haar visch stinkt, omdat er 
geen water is, en sterft van dorst, die den hemel met zwart
heid bekleedt en een zak tot zijn deksel stelt". Hij was 
Jehovah-zelf, die reeds eenmaal zijn volk had verlost uit 
Egypte, en bij die gelegenheid dezelfde teekenen verricht 
had, die Hij hier opsomt. Dezelfde, van wien zij gezongen 
hadden: ; /Hij heeft de zee veranderd in het drooge;" (Ps. 
66 : 6.) ff Hij zond duisternis, en maakte het duister"; en 

v Hij keerde hunne wateren in bloed, en doodde hunne 
visschen," (Ps. 105: 3 8 , 39.) kwam, niet in brandend 
vuur en onweder, maar in de gestalte van een dienend, goed
doend mensch tot hen, en — „ er was niemand." Hij, de 
beloofde koning van zijn volk, stond in hun midden, en 
had aanspraak op hunne hulde, maar — n niemand ant
woordde ! " 

Werd echter de Heer in zijn karakter als beloofde Messias 
erkend noch aangenomen , en kon dus zijne koninklijke heer
schappij op dat oogenblik niet doorgaan, desniettemin, en 
juist daardoor, was er gelegenheid, dat zijn karakter als ge
hoorzame en lijdende, maar immer vertrouwende mensch des 
te meer uitkwam. In afwachting dat Hij verheven zou worden 
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op den troon , werd Hij verhoogd op het kruis; en de weg 
tot dat kruis voerde Hem door allerlei vernedering en ver
smading , te midden waarvan zijn vertrouwen onwankelbaar 
gevestigd bleef op dien God, die Hem „nabij" was, en 
die Hem „ rechtvaardigde," wie ook met Hem twisten mocht. 
Zoodoende werd Hij het voorbeeld en de leidsman van allen, 
die verdrukt en vervolgd zouden worden , gelijk Hij verdrukt 
was en vervolgd; en kon Hij door zijn woord en zijn voor
beeld al de zoodanigen wijzen op dienzelfden God, op wien 
Hij in het lijden had gesteund. 

Hijzelf verklaart dit dan ook in de woorden : n De Heere 
Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik 
wete met den moede een woord ter recMer tijd te spreken." 
Zij, die vermoeid en beladen zijn, hebben behoefte aan een 
bemoedigend woord, aan een heenwijzing, waar rust voor 
hunne vermoeide en gejaagde ziel is te vinden; en juist de 
vermoeiden en beladenen waren het, die Hij opriep om tot 
Hem te komen , met de belofte van hun rust te geven, en 
met de aanwijzing van den weg, waarin zij rust voor hunne 
ziel zouden vinden. (Zie Matth. 11 : 28 en 29.) Ook Hij 
was op aarde een vermoeide en gejaagde, van wien de men-
schen verklaarden, dat Hij een vraat was en een wijnzuiper, 
die zich ophield met tollenaars en zondaars, en met hen at. 
(Luk. 15 : 2.) Te midden echter van tollenaars en zondaars 
was Hij de trouwe knecht, wien God eiken morgen het oor 
wekte, dat Hij zou ;/ hooren, gelijk die geleerd worden." 
Ja , eiken nieuwen morgen stelde Hij zich beschikbaar om den 
wil te volbrengen Desgenen, die Hem gezonden had. Hij, 
en Hij alleen op deze gansche , wijde wereld, was de gehoor
zame mensch, die in volkomen afhankelijkheid dagelijks het 
werk opnam en volvoerde, dat zijn Vader Hem te doen ge
geven had. En omdat Hij alléén de eer zijns Vaders zocht, en 
het voor dien Vader opnam te midden van een menschengeslaeht, 
dat voor zichzelven leefde en van zijnen Vader afkeerig was, 
kon men Hem het allerminst dulden, en keerde zich aller haat 
er, verachting juist tegen Hem. De menschen hadden de duis
ternis liever dan het licht, omdat hunne werken boos waren, 
en het licht de boosheid hunner werken openbaar maakte, 
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Deze kwade bejegening, als een gevolg van het opkomen 
voor de eer zijns Vaders, kon Hem nochtans geen haarbreed 
doen afwijken van het pad der gehoorzaamheid. // Ik wijk 
niet achterwaarts", (vs. 5.) is zijne verklaring, hoeveel aan
leiding er ook zijn mocht om de booze menschen uit den 
weg te gaan. En niet slechts, dat hij leed, omdat Hij 
moest lijden, omdat het niet anders kon; maar Hij aan
vaardde het lijden met blijdschap. Hijzelf gaf zijnen rug 
dengenen, die Hem sloegen, en zijne wangen dengenen, die 
Hem het haar uitplukten; Hij stelde zijn aangezicht bloot 
voor smaadheden en speeksel, (vs. 6.) Daarvoor te lijden, 
dat Hij — alleen onder allen — de zijde zijns Vaders koos, 
en altijd deed wat dien Vader welbehagelijk was, gold Hem 
als eere. Wat Hij anderen leerde, om de linkerwang toe 
te keeren, indien men op de rechterwang sloeg, dat deed 
Hij zelf het eerst. Hij gaf zijne wangen dengenen, die Hem 
het haar uitplukten. En het was geheel in zijnen Geest, 
dat de apostelen later heengingen van het aangezicht des 
joodschen raads, u verblijd zijnde, dat zij verwaardigd waren 
voor den Naam smaadheid te lijden." (Hand. 5 : 41.) 

Doch juist omdat Hij mensch was, had Hij behoefte om 
staande te worden gehouden in zijn moeielijk pad. Alleen 
God staat op zichzelven, en heeft het recht ook alleen om 
zelfstandig te zijn. Hier werd echter God ,, in gedaante ge
vonden als een mensch"; en een mensch kan niet uit 
zichzelven staande blijven, ja, een mensch mag dit zelfs niet 
willen. Wel verre dat het voor een mensch vernederend is 
af te hangen van een ander, dat wil zeggen: diens steun 
noodig te hebben, is het integendeel in overeenstemming 
met zijn aanleg en natuur, afhankelijk te zijn van God 
en zijne kracht te hebben in God. Het is de schuld en 
zonde des menschen geworden, dat hij in plaats van af ha n-
kelijk te willen zijn, zich zelfstandig heeft trachten te maken; 
en het behoort tot de volmaaktheid van Christus, dat Hij, 
die het recht had zelfstandig en onafhankelijk te wezen, 
zich in alle dingen afhankelijk heeft gemaakt, zoodat Hij 
behoefte had om ondersteund en gesterkt te worden. Die 
versterking zocht Hij. Wie was meer in het gebed dan Hij ? 
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Die versterking vond Hij ook; en wie was, als Hij, gereed 
om den roem te verkondigen van Dengene, die Hem onder
steunde, ii Ik stel den Heer geduriglijk voor mij; omdat Hij 
aan mijne rechterhand is, zal ik niet wankelen." (Ps. 16.) 
u De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken." 
En hier in den triomfzang van Jez. 50 : „ De Heere 
Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande; daarom 
heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik 
weet, dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij, die 
mij rechtvaardigt, wie zal met mij twisten? Laat ons te 
zatnen staan: wie heeft een rechtzaak tegen mij? Hij kome 
herwaarts tot mij, Ziet, de Heere Heere helpt mij, wie is 
het, die mij zal verdoemen?" (vs. 7—9.) 

Ziedaar zijne ondervinding en zijn vertrouwen. Dat het 
zoo was, als Hij hier verklaart, kan het ons alleen ophel
deren , waarom Hij in alle moeielijke omstandigheden, die Hij 
doorging; bij alle miskenning, verwerping en verachting, die 
Hij ondervond; onder allen hoon en mishandeling van de 
zijde zijner vijanden en alle onverstand en hardigheid des 
harten van de zijde zijner vrienden, zóó kalm, zóó gelijk
moedig , zóó volkomen gelukkig daarheen kon treden, als 
wij Hem ons in de Evangeliën zien voorgesteld. De opper
vlakkige beschouwer moge bij zulk een tooneel, als het 
Evangelie voor ons houdt, meenen, dat de Heer ongevoelig 
was, als zijnde te verheven dan dat die stroom van sma
delijke verguizing en grievende miskenning Hem bereiken 
kon, hij echter, die niet alleen de Evangeliën, maar ook 
de Psalmen en Profeten gelezen heeft, weet dat niemand zoo
zeer als Hij (omdat niemand volmaakt was als Hij) gevoelig 
geweest is voor alles, wat wonden of beleedigen kan. Doch 
aan den anderen kant, al gevoelde Hij elke wonde, zijn 
hart of zijn vleesch toegebracht, meer dan iemand onzer, 
bij wie de zonde haar verdoovenden en verstompenden invloed 
heeft doen werken, Hij genoot evenzeer meer dan iemand 
onzer de helpende, verkwikkende en sterkende hand van God, 
omdat Hij — gelijk wij dat niet kunnen — dien God ge
duriglijk tot zijn vertrouwen stelde, en op Hem hoopte dag 
en nacht. 
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Wat Hij aldus persoonlijk van zijnen God ondervonden 
en gesmaakt heeft, spreekt Hij voor ons uit, ten einde ons 
daardoor uit te lokken op dienzelfden God, onder alle moeie-
lijke omstandigheden heen, ook ons vertrouwen onverwrikt 
te blijven stellen. En daar Hij zelf als mensch deze erva
ringen heeft opgedaan, en met de behoeften van een god-
vreezend mensch in deze wereld van zondaren bekend is ge
worden, kan Hij naar de behoeften van ons lijdende men
seben (lijdend, wijl wij geloovig zijn) zijn woord inrichten. 
De weg, door Hemzelven afgelegd als lijdend mensch op deze 
aarde, is de weg geworden, waardoor Hij „een tong der ge
leerden" ontvangen heeft, om met „den moede" een woord 
ter rechter tijd te spreken. Niet alleen dat Hij een woord 
heeft voor den moede, maar Hij weet dat woord te spreken 
op het juiste oogenblik, dat is op het oogenblik, dat de ziel 
het niet missen kan, dat zij het nadrukkelijk behoeft om 
bewaard te worden tegen bezwijking en moedeloosheid, op 
het oogenblik, dat alle personen en omstandigheden schijnen 
samen te spannen om de ziel ten onder te brengen en te 
verderven, als wanneer de rede, op zijn pas d. i. ffterrech
ter tijd" gesproken, is „als gouden appelen op zilveren ge
heelde schalen". (Spr. 25 : 11.) en de goede tijding uit 
een ver land (den hemel) is (/als koud water op een vermoeide 
ziel." (vs. 25.) Op het oogenblik, dat de voeten der dragers 
nog maar weinige schreden hebben te zetten om de graf-
spelonk te bereiken, zegt Hij tot de treurende weduwe:„Vrouw, 
ween niet!" Op het oogenblik dat de discipelen, door ont
roering aangegrepen, Hem voor een spooksel aanzien, zegt 
Hij: „zijt welgemoed; ik ben het." Op het oogenblik dat 
Johannes als dood aan zijne voeten valt, zegt Hij, „vrees 
niet, ik ben de eerste en de laatste." En hier, in dit hoofd
stuk van Jesaja, richt Hij het woord tot een iegelijk onder 
zijn volk, die den Heer vreest en naar de stem zijns knechts 
hoort, zeggende tot denj*%%a)ige, dat, als hij in duister
nissen wandelt en ge^Bj-ücht; heeft, hij dan „betrouwe op 
den naam des Heeren1/» e» steuae op zijnen God." (vs. 10.) 

Aanbiddelijke genade, ..die, vele zonen tot heerlijkheid 
leidende, den o^j^ten Leidsi an hunner behoudenis door 
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lijden heeft willen volmaken, zoodat én hij, die heiligt, én 
zij, die geheiligd worden, allen uit één zijn, om welke 
oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeg
gende: ,/Ik zal Uwen naam mijnen broederen verkondigen, 
in het midden der gemeente zal ik U lofzingen." En wederom: 
,i Ik zal mijn betrouwen op Hem stellen." En wederom: 
„ Zie, ik en de kinderen, die God mij gegeten heeft." Ja , 
aanbiddelijke genade, die den Behouder zelven door de 
eigen wegen heeft laten gaan, langs welke de behoudenen 
gevoerd moesten worden, en die Hem — het zij met diepen 
eerbied gezegd ! — alzoo de geschikte Man heeft doen worden, 
om ons arme, zwakke schepselen door de zwarigheden heen 
te helpen. „Roewei Hij Zoon was", wilde God, dat Hij 
gehoorzaamheid zou leeren uit hetgeen Hij heeft geleden; 
en, volmaakt geworden, is Hij nu allen, die Hem gehoor
zamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden! 

Aan ééne zaak dienen wij echter gedachtig te zijn. Als 
de Heer met een tong der geleerden de moeden ter rechter 
tijd toespreekt, zegt Hij hun niet, dat zij hunne begeerten 
zullen vervuld zien. Hij wijst hun echter een steunpunt aan, 
en dat steunpunt is God! God, die in alles genoeg is voor 
de bezwijkende ziel, aan wien ook Hij genoeg had in zijn 
moeielijk pad, ja, wien te genieten te midden van alle be
zwaren, Hem in staat stelde om „te danken in alles." (Zie 
Matth. 11 : 25.) In overeenstemming daarmede wordt ons 
in den brief aan de Filippiërs beloofd, dat, als wij onze 
begeerten in alles bekend hebben doen worden bij God, de 
alle verstand te boven gaande vrede van dien God, onze 
harten en onze zinnen „ bewaren" zal in Christus Jezus. Het 
ligt ons bij om in de eerste plaats te staren op wegneming 
van de moeielijkheden; doch de bedoeling van den Heer is 
ons te leeren kennen, wie God is in de moeielijkheden; en 
dit laatste is veel gezegender. jSeen bezwaar zoo groot, geen 
lijden zoo hevig, geen verdlifMïng zoo zwaar, geen strijd 
zoo fel, of Godzelf en God alleenajs meer dan voldoende 
om het hart tot steunpuntste verstrekken niet slechts, maar 
van lof en aanbidding tè doen overvloeien. Als Hij in 
Psalm 69 eerst geklaagdwileeft, dat „v«" wateren zijn op-
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gekomen tot aan de ziel", roept Hij later in triomf uit: 
,/ Ik zal Gods naam prijzen met gezang, en Hem met dank
zegging groot maken!" want, zoo verklaart Hij: „uw heil, 
o God! zette mij in een hoog vertrek." En omdat de Heer 
Hèm nabij was geweest, roept Hij ons toe, waar wij in duis
ternissen wandelen en geen licht zien, dat wij ook //betrou
wen zullen op den naam des Heeren, en steunen op onzen God." 

Gelukkig zijn wij, indien wij //de tong der geleerden" 
kennen, en de moedgevende stem van onzen goeden Herder 
ook onze ooren en harten bereiken kan, zoodat Hij ons leert 
niet alleen te //roemen in de verdrukking", maar vooral te 
//roemen in God door onzen Heer Jezus Christus, door wien 
wij nu de verzoening ontvangen hebben." (Eom. 5.) 

Der wereldwijzen moge de geleerdheid zijn om door allerlei 
uitvindingen en kunstgrepen ons het uitwendig verkeer op 
deze schouwplaats van ellende gemakkelijk te maken, Zijne 
is de geleerdheid om een arm, troosteloos hart te verkwik
ken , een bezwijkende ziel steun te bieden, en het klaaghuis 
beter te maken dan het huis des maaltijds. Geen menschen-
ziel zoo vermoeid, of Hij heeft de geleerdheid om haar ter 
rechtertijd het rechte woord toe te fluisteren, waardoor zij 
opleeft en adem krijgt. De geleerdheid, die Hij verkregen 
heeft, is juist de zoodanige, waaraan behoefte gevoeld wordt 
door hem, die, wijl hij God lief heeft gekregen, het in de 
wereld niet meer vinden kan, omdat die wereld hem teleur
stelt, zijn hart ledig laat en hem met kwetsenden spot of 
vinnigen haat vervolgt. En waar ook niemand ons verstaan, 
niemand ons lijden begrijpen, noch dus ook ons hart berei
ken en voor onze ziel het rechte woord vinden kan , Hij ver
mag het, Hij kan zich geheel onzen toestand voorstellen, 
Hij gaat in dien toestand in, en Hij weet bij ervaring wat 
zulk een hart als het onze noodig heeft, en reikt ons de 
onfeilbare medicijn vriendelijk toe. 
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De wet en Christus. 

Er zijn vele menschen, die de wet voorstellen als de 
leefregel voor den Christen, zonder daarbij te bedenken, 
welke verderfelijke gevolgen zoodanige leer heeft. Eeeds ten 
tijde van Paulus waren er joodsche leeraars, die hun best 
deden om het Christendom te verjoodschen, d. w. z om 
joodsche grondstellingen met de grondwaarheden van het Chris
tendom te vermengen. Zulke vermenging kon echter alleen 
dienen om deze grondwaarheden te vernietigen, de geloovigen 
van Christus af te trekken en terug te voeren naar den toestand 
des verderfs, waaruit Christus hen verlost had. En inderdaad 
zien wij in den tegenwoordigen bedorven toestand der Chris
tenheid de treurige gevolgen van die vermenging — gevol
gen , die meer en meer voor het oordeel rijp maken. Paulus 
zag ze vooruit, en daarom is het licht te begrijpen, waarom 
hij de werkzaamheid van die joodschgezinde leeraars zoo scherp 
en onvoorwaardelijk, vooral in zijnen brief aan de Galatiërs, 
tegenging; terwijl hij Timotheüs ten dringendste vermaande, 
het voorbeeld der gezonde woorden, die hij van hem gehoord 
had, te houden (2 Tim. 1 : 18.) en zich voor te stellen 
als een arbeider, die het woord der waarheid recht snijdt. 
(Hoofdst. 2 : 15.) 

Zij, die de wet tot leefregel van den Christen willen 
maken, gronden zich veelal op een menigte uitdrukkingen, 
die in de Schrift niet te vinden zijn, en op een onjuiste 
toepassing van sommige Schriftuurplaatsen. Het is daarom voor 
den Christen van veel belang, door het Woord Gods zelf 
onderwezen te zijn. Men hoort menigmaal uitdrukkingen, als 
bijv. de ,/zedewet", vde gerechtigheid van Christus", enz.— 
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uitdrukkingen, die in het geheel niet in het Woord voor
komen. En toch vormen deze uitdrukkingen in den regel 
den grondslag voor de gedachten van hen, wier beschouwin
gen wij nu onderzoeken willen. Voor zoover nu deze ge
bruikelijke uitdrukkingen, wat haren inhoud aangaat, schrift
matig zijn, kunnen wij ze toelaten, en aan haren inhoud 
vasthouden; hoewel wij toch de voorkeur geven aan dè dui
delijker en betere wijze, waarop de Schrift zich uitdrukt. 
Zonder twijfel leiden onschriftuurlijke uitdrukkingen tot on-
schriftuurlijke gedachten, en zijn de eersten de vruchten 
van de laatsten. Het zij evenwel verre van mij, wezenlijke 
waarheden door woordenstrijd op het spel te zetten, en ik 
geef gaarne toe, dat men dikwijls, bij gebrek aan een gepast 
woord, zijn toevlucht nemen moet tot algemeen gebezigde 
uitdrukkingen, om duidelijk voor te stellen, wat men in 
den grond zijns harten gelooft, ofschoon men zulke uitdruk
kingen niet in de Schrift vindt, zooals bijv. ,/Drieëenheid", 
of ,/gerechtvaardigd alleen door het geloof". Ik zou, gelijk 
ik zeide, tot geen prijs het geloof van hen, die vasthouden 
aan de door deze woorden uitgedrukte waarheden, willen 
schokken , of strijden over woorden , die duizenden geloovigen 
vóór ons gebezigd hebben om deze waarheden uit te drukken. 
Zoo ook is het op de Godheid toegepaste woord ,/Persoon" 
niet schriftuurlijk; maar men kan niet beter iemand aan
duiden die zendt, gezonden wordt, komt, heengaat, dit of 
dat wil, uitdeelt en onderscheidene dingen werkt. Ik geloof 
niet, dat men een gepaster woord vinden kan, dan dat 
waardoor de geloovigen sedert eeuwen hunne diepe, door God 
gegevene geloofsovertuiging uitgedrukt hebben. Het is zelfs 
te vreezen, dat iemand, die een woord, 'twelk algemeen 
gebruikt wordt om een waarheid uit te drukken, bestrijdt, 
zonder een beter daarvoor in de plaats te hebben, in strijd 
is met de in dit woord vervatte waarheid zelve. Ik zeg dit, 
om den lezer te verzekeren, dat het geenszins mijne bedoeling 
is, om eenvoudige zielen door allerlei ingewikkelde moeielijk-
heden, of door tegenstand tegen van ouds gebruikte uitdruk
kingen in verwarring te brengen. 
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Als een dienstknecht Gods alleen teu doel heeft om het 
gevaar van wetteloosheid, welke de vrijheid tot een dek
mantel der boosheid maakt — waartoe, zooals wij uit de 
Schrift weten , het vleesch in staat is — tegen te gaan , 
dan zal ik mij gewis niet tegen hem over stellen; en als 
hij aandringt op godzaligheid, als de noodwendige vrucht 
des geloofs, en dit de zedewet noemt, dan zal ik mij, wat 
de zaak zelve aangaat, van ganscher harte met zijne be
doeling vereenigen, ofschoon ik zijne onbestemde, onschrif-
tuurlijke wijze van uitdrukking, zijn gebrek aan geestelijk 
inzicht en geestelijke kracht betreur, omdat dit hem ver
hindert Christus op die heerlijke wijze, welke de Schrift 
leert, tot middelpunt zijner vermaningen en lessen te maken. 
Gewis zal geen ernstig en oprecht Christen ooit zeggen, dat 
zulke vermaningen niet noodzakelijk en gepast zijn; noch 
ook ontkennen, dat een Christen geroepen is om te wandelen, 
zoowel naar de voorschriften des Nieuwen Testaments als 
naar het licht, 'twelk hij voor zijnen wandel opvangen kan 
uit het Oude Testament, dit moge uit de tien geboden of 
uit andere plaatsen zijn. Iemand, die dit zou willen bestrijden, 
zou ik niet kunnen erkennen als staande op den christelijke!) 
grondslag. Ik wil geen rechter over zoo iemand zijn; maar 
ik ben verplicht de beginselen, die hij belijdt, te veroor-
deelen, en als ten eenenmale boos en onchristelijk te ver
werpen. In het algemeen onderscheidt zich iemand, die 
steeds in ware, goddelijke kennis vooruitgaat, daardoor van 
een kettersehgezind mensch, dat hij steeds vasthoudt aan 
den zedelijken grondslag — de onbewegelijke en onveran
derlijke afscheiding tusschen goed en kwaad, zooals die in 
de goddelijke natuur bestaat, en in het Woord geopenbaard 
is; terwijl de laatste deze afscheiding in 't geheel niet in 
acht neemt, of geheel en al uit het oog verliest. Dit beginsel 
wordt ons duidelijk aangetoond in Bom. 2 : 6—10, aan 
het begin van een brief, die zoo uitvoerig, op zoo schoone 
en heerlijke wijze, de rechtvaardiging door het geloof en uit 
genade behandelt. Het komt in deze plaats der Schrift aan 
op het beginsel, op het zedelijk fondament, waarvan sprake 
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is : dat God rechtvaardig is, en een ieder vergelden zal 
naar zijne werken; hem, die het goede werkt — eeuwig 
leven, heerlijkheid, eer en vrede; en hem, die het kwade 
werkt, der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid 
gehoorzaam is — toorn en gramschap, verdrukking en be
nauwdheid. 

Nu zou iemand de vraag kunnen doen: ;/Kan dan de 
mensch het goede doen? Leert niet deze zelfde brief, dat 
er niemand is, die goed doet? En wordt niet den geloovige 
uit genade het eeuwige leven, de heerlijkheid, enz. geschon
ken? Is dit beginsel niet in tegenspraak met hetgeen overi
gens in dezen brief, of elders in den Bijbel wordt geleerd?" — 
De Apostel houdt zich hier niet met deze vraag, bezig, en 
doet geenerlei verklaringen aangaande de overeenstemming 
tusschen dit grondbeginsel en de leer der Schrift op andere 
plaatsen, opdat deze daardoor niet zou verzwakt worden. 
Deze overeenstemming moeten wij zoeken in andere Schrif-
tuurplaatsen, die ons, als wij ze met elkander vergelijken, 
licht daarover geven. Doch hier hebben wij de groote waar
heid, onomstootelijk als zij is, gegrond in de natuur van 
God en de verantwoordelijkheid van den mensch. Ik kan 
inzien, dat ik op dezen grond, door mijnen toestand van 
nature, veroordeeld moet worden; ik kan mijne toevlucht 
nemen tot de eenige in genade aangeboden hoop, en alzoo 
vinden , wat nergens elders te vinden is : de gerechtigheid 
in Christus, en een leven dat, gelijk in Kom. % wordt 
verlangd, volhardt in goed doen; maar het was de aan
wezige, onveranderlijke gerechtigheid, die het vinden dezer 
dingen noodzakelijk maakte. Ik herhaal derhalve, dat mijne 
tegenwerpingen tegen de wijze, waarop men van de zedewet 
spreekt, om den Christen onder de wet te plaatsen, niet 
gericht zijn tegen de handhaving der zedelijke verplichtingen; 
want die zijn volkomen op hare plaats. Maar indien men 
gebruik maakt van de uitdrukking ,/ zedewet", en wel met 
aanhaling van Schriftuurplaatsen, waarin de Apostel van de 
wet spreekt, dan verdraait men de leer van den Apostel, en 
zet men haar op een belangrijk punt ter zijde. Het gaat mij 
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om wezenlijke waarheden, en het is mij niet te doen om 
te twisten. 

Als men van een //zedewet" spreekt (hetgeen de Schrift 
niet doet), dan maakt men door de uitdrukking zelve de vrij
making van de wet tot een gevaarlijke zaak. Paulus toch 
verklaart, dat de Christen vrijgemaakt is van de wet. Maak 
ik nu van de wet een zedewet, welke de voorschriften van 
het Nieuwe Testament en alle zedelijkheid in hart en leven 
in zich sluit, dan zou het onzin of vermetele goddeloosheid 
zijn, te zeggen, dat men daarvan vrijgemaakt is. Zulk een 
vrijmaking zou men zeker niet als Christendom kunnen aan
duiden. De overeenstemming met den wil van God, die zich 
openbaart in „gehoorzaamheid aan de geboden", is zoowel de 
vreugde als de plicht van een vernieuwde ziel. Wel is waar 
heeft het woord ,/gehoorzaamheid aan de geboden", voor 
menigeen iets afschrikkeuds, als verzwakte het de liefde en 
de innige betrekking, waarin wij als een nieuw schepsel in 
Christus gesteld zijn; maar de Schrift leert ons het tegen
deel. Het gehoorzamen aan Hem, Dien wij liefhebben, en 
het houden zijner geboden is het bewijs van die liefde, en 
het zalige voorrecht der nieuwe natuur. Indien ik in alle 
dingen goed handelde, en het niet deed uit gehoorzaamheid, 
dan zou ik in niets goed handelen, omdat de ware verhou
ding , de ware betrekking tusschen het hart en God ontbrak. 
,/Want dit is de liefde Gods, dat wij zijne geboden bewa
ren." (1 Joh. 5 : 3.) Wij zijn geheiligd tot gehoorzaamheid 
van Jezus Christus, (1 Petr. 1 : 2.) die ons een voorbeeld 
nagelaten heeft; want Hijzelf zegt: //De overste der wereld 
komt, en heeft in mij niets; maar opdat de wereld erkenne 
dat ik de Vader liefheb; en gelijk mij de Vader geboden 
heeft, alzoo doe ik." (Joh. 14 : 30 , 81.) De daad, waarin 
zijne liefde op het hoogst aankwam, openbaarde tevens het 
meest zijne gehoorzaamheid. Maar juist daarom is het zoo 
verderfelijk, den Christen onder de wet te stellen, de wijze 
waarop de Schrift zich uitdrukt te veranderen, en van een 
zedewet te spreken, als van een den Christen voorgeschreven 
leefregel; en omdat men deze uitdrukking niet in de Schrift 
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vindt, voert men uitspraken aan van Paulus, die over de 
„wet" handelen, van welke wij, zooals hij zegt, zijn vrij
gemaakt. Hij behandelt dit als een hoofdonderwerp zijner 
leer. Hij verklaart niet alleen, dat uit de werken der wet 
geen vleesch zal gerechtvaardigd worden , {hetwelk ivèl moest 
plaats vinden, als de zedewet gehouden zou worden, want er 
staat //de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden,") 
maar dat wij van de wet zijn vrijgemaakt. De Christen is 
van haar vrijgemaakt, omdat zij verderfelijk werkt, zoodra 
zij op den gevallen mensch toegepast wordt. Ik spreek hier 
niet van de ceremonieele wet, 1) want deze kon de mensch 
vervullen, hoe moeielijk het op den duur voor hem mocht 
wezen. Het is de zedelijke wet, die in hare werkingen voor 
elk gevallen kind van Adam verderfelijk is. Is de zedelijkheid 
of de gehoorzaamheid aan de geboden van Christus verder
felijk? Dit te beweren, ware een godslastering en een ergernis 
voor elke christelijke ziel. Ik spreek van de wet, waarvan 
de Apostel in Bom. 7 verklaart, dat zij hem ten dood be
vonden is, hoewel zij hem ten leven gegeven was, en die hij 
in 2 Kor. 3 : 7 , 9 aanduidt als „een bediening des doods 
en der verdoemenis." Zoo zegt hij ook in Gal. 3 : 10 : 
z/Want zoovelen uit de werken der wet zijn (d. w. z. op 
den bodem der wet staan, welker werken, op zichzelf ge
nomen , niet slecht zijn), zijn onder den vloek." Volgens de 
onderwijzing van den Apostel geeft de wet alzoo iets anders 
te kennen dan een richtsnoer of leefregel. Het is een be
ginsel, volgens hetwelk God met de menschen verkeerde, 
en dat hen noodzakelijk veroordeelde. Op die wijze gebruikt 
de Geest Gods de wet als tegenstelling van Christus. Nooit 
stelt Hij in de leer des Christendoms de menschen onder 
de wet; integendeel, Hij toont ten duidelijkste aan, dat wij 
van haar vrijgemaakt, aan haar niet meer onderworpen zijn. 
Ook zegt de Schrift nergens: Gij zijt niet onder de wet op 

I) De ceremonieele wet bevatte de bepalingen aangaande de joodsche eere-
dienst, de offeranden, de inwijding, de kleeding en bezigheden der Priesters 
en Levieten, de feeaten, enz. 
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deze wijze, maar gij zijt het op een andere; gij zijt het 
niet met betrekking tot uwe rechtvaardiging, maar wèl met 
betrekking tot uwen wandel. De Schrift verklaart eenvoudig 
en beslist, dat wij niet onder de wet, maar onder de genade 
zijn, en dat hij, die onder de wet is , verdoemelijk is en 
onder den vloek. De wet moest hare bijzondere kracht en 
uitwerkselen hebben; en zij wordt in de Schrift voorgesteld 
als een tegenover de genade staand beginsel. 

Misschien zal iemand zeggen: ,/Gij begrijpt ons niet goed, 
wij zeggen niet, dat een Christen onder de wet is, maar 
dat de verplichtingen der wet nog voor hem blijven bestaan." 
Maar ik vraag: Heeft een wet, onder welke ik niet sta, 
of van welke ik bevrijd ben, verplichtingen voor mij ? Voor
zeker niet; de Apostel verzekert met de meeste nauwkeurig
heid, dat de wet goed is , en dat de schuld niet bij haar 
ligt, als wij, zoodra wij met de wet te doen hebben, door 
haar veroordeeld worden ; maar hij verzekert even bepaald, 
dat wij veroordeeld zijn, zoodra wij met haar te doen heb
ben, en dat wij in werkelijkheid van de wet vrijgemaakt 
zijn. Want hij zegt: //Maar indien gij door den Geest ge
leid wordt, zoo zijt gij niet onder de wet." (Gal. 5 : 18.) 
Kortom, hij bedient zich van de wet om een beginsel, een 
regel, volgens welken God handelt, voor te stellen, in tegen
stelling van de genade. Op deze wijze spreekt hij van de wet, 
als van een zaak, die den dood en den vloek brengt, terwijl wij 
van haar vrijgemaakt en niet meer aan haar onderworpen zijn. 
Waarheen moet het dus leiden, als men tegenover zulke 
waarheden van een „ zede wet" spreekt? Zoo zegt de Apostel 
aan het einde van Gal. 2 : „Indien ik, hetgeen ik afgebroken 
heb, weder opbouw, zoo stel ik mijzelven als een overtreder." 
Hij wil hiermee zeggen: ik heb de wet verlaten, om tot 
Christus te komen; wanneer ik nu weer terugkeer, dan erken 
ik daarmede, dat ik ongelijk had, met het af te breken. 
Nu is Christus voor mij de aanleiding geweest, om dit te 
doen, en derhalve is Hij de oorzaak geweest, dat ik iets 
verkeerds gedaan heb. Ik maak dus, als ik de wet wederom 
opbouw, Christus tot een dienaar der zonde. 
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Overal had Paulus de wederinvoering der wet, nadat 
Christus in de wereld gekomen was, te bestrijden. De Chris
tenen werdeti, omdat zij over het geheel de wet als systeem 
(niet enkel, omdat zij niet rechtvaardig kon maken) hadden 
laten varen, van wetteloosheid beschuldigd. De Apostel weder-
legt deze beschuldiging niet daardoor, dat hij de wet in een 
andere gedaante weder opricht, maar door de verklaring, 
dat de Christen een nieuwe natuur bezit, en geroepen is, 
niet naar den maatstaf der wet, maar naar den maatstaf van 
Christus te wandelen, en dat hij, in den Geest wandelende 
en door Hem geleid, niet meer onder de wet is, maar 
vruchten voortbrengt, tegen welke geen wet is. 

Tot beter verstand, en ten bewijze, dat ik dit onderwerp 
niet lichtvaardig behandel, noch te ver ga in mijne bewering, 
wil ik eenige Schriftuurplaatsen aanhalen. ,/Zoovelen uit de 
werken der wet zijn, zijn onder den vloek." (Gal. 3 : 10.) 
z/Maar de wet is daarbij gekomen, opdat de misdaad te 
meerder zou worden." (Rom. 5 : 20.) Men lette hier wel op 
de uitdrukking: ,/is daarbij gekomen." Zij was een beginsel, 
een systeem, een regel, naar welken gehandeld moest worden. 
z/De zonde zal over u niet heerschen, want gij zijt niet 
onder de wet, maar onder de genade." (Rom. 6 : 14.) //De 
prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde 
is de wet." (1 Kor. 15 : 56.) //Ik nu leefde eertijds zonder 
wet, maar toen het gebod kwam, leefde de zonde op, doch. 
ik stierf." (Rom. 7 : 9.) Spreekt de Apostel hier van de cere-
monieele wet? Voorzeker niet; hij spreekt van de zedelijke 
natuur en het wezen der wet. Hij zegt: //de begeerlijkheid 
had ik niet als zonde gekend, indien de wet niet gezegd 
had: Gij zult niet begeeren." En nadat hij in Rom. 6 : 14 
gezegd heeft: ,/Want de zonde zal over u niet heerschen, 
want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade," 
laat hij er onmiddellijk op volgen: //Wat dan ? Zouden wij 
zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de ge
nade zijn?" Het is duidelijk genoeg, dat hier geen sprake 
is van de ceremonieele wet, noch van de rechtvaardiging, 
maar enkel en alleen van het dienen of niet dienen der zonde. 
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De Apostel behandelt de kwestie der wet op een wijze, die 
geheel anders is dan de gewone, zoogenaamde evangelische 
leer daarover en die er juist tegenover staat. 

Doch wij willen nog eenige andere plaatsen onderzoeken : 
z/Maar de zonde, aanleiding genomen hebbende door het 
gebod, heeft in mij elke begeerlijkheid gewerkt." (Rom. 8 : 
8.) ,/Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre! 
maar de zonde, opdat zij als zonde openbaar zou worden, 
dewijl zij door het goede mij den dood werkte; opdat de 
zonde uitermate zondig zou worden door het gebod . . . ." 
(Rom. 7 : 13.) Hier spreekt de Apostel toch stellig niet van 
de ceremonieele wet, maar integendeel van een beginsel, 
volgens hetwelk God, ffvier honderd en dertig jaren na de 
belofte," met den mensch verkeerde, en hetwelk om der 
overredingen wil daarbij gevoegd is, totdat het zaad zou 
komen, waaraan de belofte gedaan was. (Gal. 3 : 1 7 , 19.) 
Dit zaad is nu echter gekomen, en nu zijn wij van de wet 
vrijgemaakt. Hetgeen de wet niet doen kon, omdat zij door 
het vleesch krachteloos was, dat heeft God gedaan op een 
andere wijze. (Rom. 8 : 3 . ) Ik zal aanstonds op dit punt 
terugkomen, op de vraag namelijk, hoe men van de wet vrij
gemaakt wordt, zonder dat daardoor de zonde in de hand 
gewerkt wordt. Op het oogenblik is het mijn doel uit de 
aangehaalde plaatsen te bewijzen, dat de Schrift de kwestie 
aangaande de wet, op een geheel andere wijze behandelt dan 
in den regel gedaan wordt. „Doch eer het geloof kwam, 
waren wij onder de wet in bewaring. . . . Maar het geloof 
gekomen zijnde, zijn wij niet meer onder een voogd." (Gal. 
3 : 23 , 25.) ffWant indien de erfenis uit de wet is , zoo is 
zij niet meer uit de belofte; maar God heeft ze aan Abraham 
door belofte geschonken." (Gal. 3 : 18.) De wet was een zaak, 
die er bijgevoegd was. Verder lezen wij: ,/Indien er een wet 
gegeven ware, die levend kon maken, zoo zou de gerech
tigheid waarlijk uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft alles 
onder de zonde besloten." (Gal. 3 : 2 1 , 22.) ffIk ben door 
de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leve." (Gal. 
2 : 19.) „Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zoo 
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zijt gij niet onder de wet." (Gal. 5 : 18.) //Alzoo zijt ook 
gij, mijne broeders! der wet gedood door het lichaam van 
Christus, opdat gij eens anderen zoudt worden." (Rom. 7 : 
4.) En in 2 Kor. 3 : 7 wordt de wet genoemd „de bedie
ning des doods, op steenen gegraveerd." Hoe zou het mogelijk 
geweest zijn, dat de Apostel had kunnen zeggen: //Alzoo 
zijt ook gij, mijne broeders! der wet gedood door het lichaam 
van Christus," indien een Christen door de wet, onderden 
naam van //zedewet", gebonden ware ? Zou niet op die wijze 
Christus, zooals Paulus zegt, tot een dienstknecht der zonde 
gemaakt worden ? Niemand zal mogen beweren, dat de Apostel 
in de aangehaalde plaats over de rechtvaardiging uit de werken 
der wet spreekt. Hij zegt: //Alzoo zijt ook gij, mijne broe
ders! der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat 
gij eens anderen zoudt worden, van hem, die uit de dooden 
is opgewekt, opdat wij Gode vrucht dragen." Er is hier alzoo 
geen sprake van rechtvaardiging, maar van vrucht dragen; 
en de weg om daartoe te komen is der wet gestorven te zijn. 
Zoo ook in Gal. 2 : 19 „Ik ben door de wet aan de wet 
gestorven, opdat ik Gode leve." Men moet alzoo in beide 
gevallen, zoowel om vrucht te dragen als om voor God te 
leven, aan de wet gestorven zijn. In verbinding met de wet 
kunnen wij zoomin voor God leven, als gerechtvaardigd wor
den. Maar het gaat nog veel verder; niet alleen kan men door 
de werken der wet niet gerechtvaardigd worden, maar zij 
veroordeelt ons onvoorwaardelijk, wanneer wij onder haar zijn. 
Zij werkt toorn; zij kan niet alleen het leven niet geven, 
maar zij brengt den dood. De Apostel zegt: //Zij is mij ten 
dood bevonden." Hij noemt ze „de bedieniug des doods," 
en ,/de kracht der zonde." De zonde neemt door het gebod 
aanleiding, oni //de lusten der zonde in ons te werken — 
om den dood vrucht te dragen." Door de wet worden de 
begeerlijkheden der zoude opgewekt, en de zonde wordt daardoor 
//uitermate zondig." (Bom. 7 : 13.) Ik doe mi de vraag: Is 
dit alles volgens de Schrift, of niet? 

Misschien zal iemand beweren, dat dit de werking der 
wet geweest is buiten en vóór Christus. Mijn antwoord is, 
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dat de Apostel dit alles aan Christenen schreef, nadat Christus 
gekomen was, om hen gerust te stellen tegen de vele pogingen 
om hen weder onder de verplichting der wet te brengen. En 
hij toont aan, welke werking de wet heeft op iedereen, ook 
op den Christen, als hij hare verplichtingen op zich neemt; 
terwijl hij tegelijk verklaart, dat zij, die onder de wet waren, 
van haar vrijgemaakt zijn — dat de wet een tuchtmeester of 
voogd was, totdat het geloof kwam, en de mensch, nu het 
geloof gekomen is, niet meer onder den voogd staat. Overal 
waar de Apostel dit onderwerp behandelt, beschouwt hij de 
wet overeenkomstig hare natuur (1) , en vooral ziende op de 
pogingen, die, gelijk reeds gezegd is, allerwege in het werk 
gesteld werden om de menschen, nadat zij het geloof ont
vangen hadden, onder de verplichting der wet te brengen. 

De wet heeft hare eigenaardige en bijzondere werking. Dit 
leidt mij tot de Schriftuurplaats, welke altijd het steunpunt 
uitmaakt van het stelsel van wettischheid: //Doen wij dan de 
wet te niet door het geloof! Dat zij verre! maar wij beves
tigen de wet." (Rom. 3 : 31.) En hier mag ik den lezer wel 
verzoeken, goed te letten op hetgeen ik zeg. Ik verklaar, 
in overeenstemming met de Schrift, .dat de wet ten allen 
tijde noodzakelijk hare in Gods Woord aangewezen uitwerking 
hebben moet op hem, die onder haar staat; dat echter deze 
uitwerking op een wezen, waarin lusten en zonden wonen, 
ten allen tijde volgens de Schrift dood en verdoemenis is, 
en niet anders zijn kan. Verder, dat de wet geen barmhar
tigheid kent, maar den vloek uitspreekt over een iegelijk, 
z/die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der 
wet, om dat te doen," en dat //ieder, die uit de werken 
der wet is , onder den vloek" is. (Gal. 3 : 10.) In den 
Christen nu woont, omdat hij een menschelijk wezen is, 

(1) De lezer, die Grieksch verstaat, zal opmerken, dat de Apostel, zelfs in 
vele voorbeelden, waarin het woord «wet" met het lidwoord voorkomt, en het 
op de joodsche wet betrekking schijnt te hebben, toch van de wet als van 
een beginsel spreekt. laderdaad heeft God dit beginsel in het Jodendom als 
toetssteen gesteld, zoodat in den grond der zaak Jodendom en wet dezelfde 
beteekenis hebben. 
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feitelijk de zonde, en het gebeurt, helaas! ook, dat hij ver
keerd doet; de zoodanige is bijgevolg, als de wet op hem 
toegepast wordt, onder den vloek; want zij brengteen vloek 
over ieder, die zondigt. Verzwak ik nu, omdat ik dit zeg, 
het gezag der wet? Integendeel, ik handhaaf het, en ik 
bevestig de wet volkomen. Ik doe u de vraag: KHebt gij met 
de wet te doen?" Zoo ja, dan zijt gij onder den vloek. Hier
aan is geen ontkomen, geen enkele uitvlucht. Het gezag en 
de aanspraken der wet moeten gehandhaafd, aan hare recht
vaardige eischen moet voldaan worden. — Hebt gij gefaald ? 
Ongetwijfeld hebt gij dat; welnu, gij zijt onder den vloek. 
Gij zegt misschien: Ik ben een Christen, heb ik ook al 
verplichtingen tegenover de wet, ik ben toch niet onderden 
vloek. — Heeft de wet dan niet over ieder, die misdaan 
heeft, den vloek uitgesproken? Ja , voorzeker, en gij zijt onder 
de wet. Gij hebt misdaan, en wilt toch niet onder den vloek 
wezen! Deze uitspraak bewijst, dat gij het gezag der wet 
niet handhaaft; want gij zijt onder haar; zij heeft u vervloekt, 
en gij zegt toch: ik ben niet vervloekt. Indien gij gezegd 
hadt: ik was onder de wet, en heb misdaan, maar Christus 
is gestorven en heeft voor mij den vloek gedragen, en nu 
sta ik als een verloste op een gansch anderen bodem, niet 
meer onder de wet, maar onder de genade — dan hadt gij 
haar gezag gehandhaafd. Wanneer gij echter, nadat Christus 
gestorven en opgestaan is , en gij in Christus zijt, uzelven 
wederom onder de wet stelt, en dan, als gij misdaan hebt, 
zegt: toch ben ik niet vervloekt, dan stelt gij het gezag der 
wet ter zijde; zij spreekt een vloek uit, en gij erkent dien 
niet. Hij , die een Christen onder de wet stelt, doet een van 
beide — of hij cijfert het gezag der wet weg, of hij plaatst 
den Christen onder den vloek — ,/want wij struikelen allen 
menigmaal." Hij kan zich verbeelden de wet te bevestigen, 
maar inderdaad ontkent hij haar gezag. Alleen hij bevestigt 
het algeheele, onveranderlijke gezag der wet, die verklaart, 
dat een Christen in het geheel niet onder haar is, en om 
die reden niet door haren rechtvaardigen en heiligen vloek 
getroffen worden kan. 



157 

Ik zal later met de Schrift aantoonen, wat de maatstaf 
van den wandel des Christens is. Voor het oogenblik maak 
ik alleen de opmerking, dat het niet zoozeer een kennen van 
goed en kwaad is, wat wij als leefregel behoeven, (hoewel dat 
ook zeer nuttig, en noodig en gepast is,) maar datgene wat 
aan onze nieuwe natuur kracht en leven verleent. De wet 
geeft echter zoomin het een als het ander, maar is, naar 
de Schrift, een aanleiding voor de zonde om allerlei lusten 
in ons te werken, — een aansporing tot zonde en derzelver 
kracht. Onder de wet zijn, wil zeggen onder de heerschappij 
der zonde zijn; want de Schrift zegt: ,/De zonde zal over 
u niet heerschen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder 
de genade." Men zette, om een voorbeeld te geven, een 
schotel onderstboven op een tafel. Er zal misschien geen enkel 
oog op geslagen zijn; zoodra er echter gezegd wordt: Nie
mand mag weten, wat onder dezen schotel is ->- wie zou 
het dan niet gaarne willen weten? Op dergelijke wijze is de 
wet de aanleiding tot de lusten. Als wij er op letten, dat 
de Apostel, als hij over de wet spreekt, alleen spreekt van 
de werking, die zij op een ieder die onder haar is, uitoefent 
en voornamelijk op den Christen, die zichzelven, nadat hij 
Christen geworden is, onder haar stelt — als wij opmerken 
dat hij niet alleen spreekt van de onmogelijkheid der recht
vaardiging door de wet, (hetgeen hij ook uitvoerig doet,) maar 
van hare noodzakelijke gevolgen in alle gevallen, dan is de 
vraag, als de Schrift ten minste haar gezag bezit, spoedig 
beslist. 

Maar, zal menig nauwgezet Christen vragen, is een zoo
danige leer van vrijmaking van de wet geen gevaarlijke zaak ? 
Wordt daardoor niet de deur wijd opengezet voor de zonde ? 
In 't geheel niet; »want zoovelen zonder wet gezondigd heb
ben , zullen ook zonder Wet verloren gaan," zoodat hij, die 
de wet ter zijde zet om ongestraft te kunnen zondigen, er 
even slecht aan toe is, als hij die zich onder den vloek der 
wet geplaatst ziet. Bovendien biedt ook de wet geen bescher
ming tegen de zonde; integendeel zal, volgens de verklaring 
van den Apostel, de zonde over ons niet heerschen, omdat 
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wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn. Maar wat 
is het, wat ons van de zonde en van de wet vrijmaakt ? 
Het eenige middel, dat ons vrijmaken kan, is de dood, en 
dan de nieuwheid des levens in de opstanding. Wij zijn als 
Christenen in Christus, en niet in Adam. 

Ik wensch hier nog eens terug te komen op de uitwerking 
van het recht der wet, want de wet is goed, wanneer men 
ze wettelijk gebruikt. Zij veroordeelt niet alleen de zonden, 
maar ook, waar hare geestelijke kracht gekend wordt, de 
zonde. Vooreerst veroordeelt zij alle overtredingen harer ge
boden. Wel kan een mensch, evenals Paulus, wat den uit-
wendigen wandel aangaat, in zijn geweten het oordeel der 
wet ontgaan, maar waar zij geestelijk verstaan wordt, daar 
worden de begeerlijkheden en lusten geoordeeld, en de be
geerlijkheden en lusten zijn in mij. Dan zie ik, dat de wet 
rechtvaardig is , en moeten wij onszelven oordeelen. 

De wet spreekt het oordeel uit over mijne natuur, die 
door hare begeerlijkheden werkt, maar zij geeft mij geen 
nieuwe natuur. Zij veroordeelt mijn wil, naardien zij on
voorwaardelijke gehoorzaamheid, als een plicht tegenover 
God eischt; en zelfs als mijn wil goed is, ontwaar ik, dat 
ik onder de wet geen kracht heb. ,/Het doen van het goede 
vind ik niet." (Rom. 7.) Mijn wil, mijne begeerten en han
delingen — kortom, mijn geheele zedelijk bestaan is geoor
deeld en des doods schuldig verklaard; en ik heb geen 
kracht om het goede te doen. Dat is de uitwerking der wet 
op een iegelijk, wiens geweten onder haren invloed is. Zij 
doodt mij, en ik ben door haar, wat mijn geweten aangaat, 
voor God in Christus gestorven. De wet is van toepassing 
op den mensch, als een kind van Adam, levende in het 
vleesch. Zij heeft mij, omdat ik zoo iemand ben, in dezen 
toestand geoordeeld en aan den dood overgegeven; en ik ben 
ook als zoo iemand gestorven onder haar. Wanneer nu 
echter datgene, waarop de wet van toepassing is, onder die 
wet gestorven is , dan is er natuurlijk niets meer over, 
waarop zij toegepast kan worden. Indien bijv. iemand we
gens diefstal of moord in de gevangenis geworpen wordt, 
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en daar sterft, dan kan de wet niets meer doen, want het 
leven, waarop zij iets te verhalen had, is weg. //Ik ben 
door de wet aan de wet gestorven , opdat ik Gode leve." 
De wet heeft mij, wat mijn geweten voor God aangaat, ge
dood ; zij kan verder niets doen. Maar omdat ik een Christen 
ben, en door het geloof in al deze dingen, die ik vroeger 
niet zoo kon erkennen of beoordeelen, inzicht gekregen heb, 
vind ik hier nog veel meer. Ik ben der wet gestorven wdoor 
het lichaam van Christus." De dood, tot welken de wet mij 
in mijn geweten veroordeelde, is over een ander gekomen. 
Ik ben in Christus gestorven, en derhalve is mijn geweten 
van de zonde bevrijd geworden. Indien dit oordeel over de 
zonde mij getroffen had, zou eeuwige ellende mijn deel ge
weest zijn. Thans evenwel, nu Christus zich in mijne 
plaats gesteld heeft, is eeuwig leven mijn deel • en ik heb 
het recht mij voor dood te houden, omdat Christus gestorven 
is, en ik Hem waarlijk als mijn leven in mijn hart ontvan
gen heb. Hij, die voor mij gestorven en opgestaan i s , is 
werkelijk mijn leven. Ik leef door het leven van Hem, die 
een levendmakende Geest is; en ik heb derhalve het recht, 
ja , ben zelfs verplicht, mijzelven voor dood te houden, om
dat Hij, in wien ik leef, gestorven is. Hierop grondt de 
Apostel al zijn betoogen en vermaningen betreffende de zonde 
en de wet. Hij beschouwt den geloovige als gestorven en 
opgestaan, omdat zijn ware leven, het leven dat hij ontvan
gen heeft, en dat hij als Christen leeft, Christus, de ge
storvene en opgestane is. Nadat hij gezegd heeft: ulk ben 
door de wet aan de wet gestorven," voegt hij er bij: ,/Ik 
ben met Christus gekruisigd, en ik leef; niet meer ik, maar 
Christus leeft in mij." (Gal. 2 : 20.) Zoo ook in Kol. % : 
20 : //Indien gij met Christus de eerste beginselen der we
reld zijt afgestorven, waarom onderwerpt gij u, alsof gij in 
de wereld leefdet, aan inzettingen?" . . . . ,/Want gij zijt 
gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God." 
(Kol. 3 : 3 . ) 

In Bom. 5 heeft de Apostel, evenals in het laatste vers 
van het vorige hoofdstuk, de opstanding op de rechtvaardi-
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ging toegepast. //Christus is overgegeven om onze zonden, en 
opgewekt om onze rechtvaardiging." Hier vinden wij recht
vaardiging des levens. Het is niet alleen het wegdoen on
zer zonden, maar het overplaatsen van onszelven in een 
nieuwen toestand voor God. Deze betrekking tusschen het 
leven, de levenskracht in Christus en de rechtvaardiging in 
Hem, die, nadat Hij voor ons stierf, weder opgewekt is , 
is een waarborg voor de godzaligheid; want in Rom. 5 : 2 
lezen wij : //Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij 
nog daarin leven ?" Wij kunnen niet meer in haar leven, 
als wij aan haar gestorven zijn. En dit is feitelijk onze plaats 
in Christus; wij zijn gestorven en opgewekt, wij bezitten 
een geheel nieuw leven in Hem, die ons leven is. ;/Dit 
wetende dat onze oude mensch met hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zij, opdat wij 
niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is , is ge
rechtvaardigd van de zonde." (Rom. 6 : 6 , 7.) En nadat 
de Apostel in vers 10 heeft aangetoond, dat Christus, 
nadat Hij eens voor altijd gestorven is, nu Gode leeft, 
voegt hij er bij: //Alzoo ook gij, houdt u voor de 
zonde dood, maar voor God levend in Christus Jezus." Dan 
volgen in vers 12 en 13 de vermaningen: ,/Dat dan de 
zonde niet lieersche in uw sterfelijk lichaam, enz." en ten 
slotte de reeds vroeger aangehaalde woorden: /, Want de 
zonde zal over u niet heerschen, want gij zijt niet onder 
de wet, maar onder de genade." In vers 15 zinspeelde de 
Apostel op het misbruik, dat door het vleesch gemaakt kan 
worden van het voorgaande; maar iu plaats van te betoogen, 
dat de zedewet voor de geloovigen verbindend is, toont hij 
veeleer aan, dat zij van de zonde vrijgemaakt, en slaven 
van de gerechtigheid geworden zijn, om //hunne leden in 
slavernij der gerechtigheid tot heiligheid" te stellen. Wij 
zijn alzoo van de zonde vrijgemaakt, doordien wij gestorven 
zijn, en nu leven in het leven van Christus. 

[Wordt vervolgd.) 
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De wet en Christus. 

{Vervolg van bladz. 160.) 

In het zevende hoofdstuk van den brief aan de Romeinen 
past de Apostel deze waarheid nog uitvoeriger op de wet toe. 
Hij verklaart, dat een Christen evenmin met Christus en tege
lijk met de wet verbonden kan zijn, als een vrouw met twee 
mannen zonder een overspeelster te zijn. Hoe wordt echter 
iemand, die onder de wet staat, van haar vrijgemaakt ? 
Doordien hij sterft aan hetgeen, waarin hij vastgehouden 
wordt, (vers 6.) De wet kon niet anders dan haar recht op 
den mensch, als een kind van Adam, handhaven. „De wet 
heerscht over den mensch, zoolang hij leeft." (vs. 1.) Ik 
ben evenwel aan de wet gestorven door het lichaam van 
Christus; bijgevolg heeft de verbinding met de wet onvoor
waardelijk opgehouden; want hij, die onder haar stond, is 
gestorven, en de wet had slechts macht over hem, zoolang 
hij leefde. Daarom zegt de Apostel zoo eenvoudig en krachtig: 
// Want toen wij in het vleesch waren, werkten de lusten der 
zonden, die door de wet zijn, in onze leden." (vs. 5.) De wet staat 
in verbinding met den mensch in het vleesch; maar wij zijn 
gestorven en niet meer in het vleesch. Toen wij daarin waren, 
oefende de wet hare macht op ons uit, want zij stond in 
verbinding met het vleesch; zij maakte de zonde wakker, en 
oordeelde den zondaar. Deze nu is gestorven onder de wet; 
hij stierf onder haar in Christus, en leeft, van de wet vrij
gemaakt , in een nieuw leven, in den opgestanen Christus, 
buiten het bereik en buiten de sfeer der wet. De geloovige 
is niet meer aan den eersten man verbonden; de dood, 
zijn gekruisigd zijn met Christus, heeft dien band 

XK/I u 
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losgemaakt; terwijl hij daarbij tevens het deel, dat hij als 
zondaar waardig was , ontvangen heeft. Hij is nu eens anderen 
geworden, namelijk van Hem, die uit de dooden opgewekt is, 
opdat hij Gode vrucht drage. Hij is niet meer in het vleesch , 
maar in den Geest, indien namelijk de Geest van Christus 
in hem woont: //Maar indien iemand den Geest van Christus 
niet heeft, die behoort hem niet toe." (Rom. 8 : 9 . ) 

Het tweede gedeelte van Eom. 7 deelt ons de ondervin
dingen mede van een mensch, die de gerechtigheid vervullen 
wil onder de wet, en, in verbinding met den eersten man — 
de wet — Gode vracht dragen wil. Hij is door God ontwaakt 
en onder den invloed van het nieuwe leven; en om die 
reden verstaat hij , dat de wet geestelijk i s , en erkent hij 
hare eischen. Hij wil ze vervullen, want doet hij dit niet, 
dan is zijn geweten niet bevredigd. De nieuwe natuur heeft 
de gerechtigheid der wet lief, maar door den tegenstand van 
het vleesch wordt deze verhinderd haar te volbrengen. //Maar 
ik ben vleeschelijk, onder de zonde verkocht . . . . want niet 
hetgeen ik wil, dat doe ik , maar hetgeen ik haat, dat doe 
ik . . . . want het willen is bij mij, maar het doen van het 
goede vind ik niet." — De kracht en de natuur van 
het nieuwe leven in Christus is, in het begin van 
hoofdstuk 8 , het antwoord, dat de genade Gods op de 
zwakheid en boosheid des vleesches geeft. In dat hoofd
stuk vinden wij den toestand eener vrijgemaakte ziel voorge
steld; het toont ons de gezegende resultaten bij een mensch, 
die door den dood vrijgemaakt is van den eersten man, de 
wet, en van alles wat met dien toestand in verbinding stond, 
en die in het leven met Christus, den tweeden Man, den 
Opgewekte uit de dooden, verbonden is. In Eom. 7 roept 
de mensch uit: ,/Wie zal mij verlossen?" in Eom. 8 : //De 
wet van den Geest des levens in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods." En terwijl 
diensvolgens in Eom. 7 van den Geest van God volstrekt 
geen melding gemaakt wordt, zien wij Hem in Eom. 8 op 
velerlei wijze voorgesteld. Hij is het, die ons leven leidt en 
kracht verleent, die persoonlijk getuigt, dat wij zonen en 
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erfgenamen zijn, die tusschenbeide treedt in onze zwakheid, 
en die ons verzekert, dat God in ons werkt, en voor ons 
is , en dat niets ons scheiden kan van zijne liefde, welke door 
den Heiligen Geest in ons woont. 

Nu zou iemand kunnen zeggen : //Hoewel de Christen ge
rechtigd en verplicht is zich voor dood te houden , zoo is 
toch het vleesch nog aanwezig; en derhalve heeft hij de wet 
noodig, niet om de zonde weg te nemen, maar opdat deze 
niet over hem heersche." Maar wij lezen : ,/De zonde zal over 
u niet heerschen, want gij zijt niet onder de wet." Juist de 
wet gaf aanleiding, dat de zonde in mijne leden werkte, toen 
ik in het vleesch was. Maar nu ben ik gestorven , en de 
wet kan niet over den dood heen reiken. De godzaligheid 
is de vrucht van het nieuwe leven, waarin men leeft door 
het geloof in den Zoon van God. De weg tot godzaligheid — 
de gerechtigheid met hare „ vrucht tot heiligheid " — is vol
gens de Schrift de dood, benevens het feit, dat ik in Chris
tus ben, en niet onder de wet, zoodat ik niet meer in het 
vleesch ben , maar Christus als mijn leven heb. Te leven in 
een opgestanen Christus , als iemand die door den dood buiten 
het bereik der wet staat, ziedaar het christelijk leven. En de 
maatstaf voor zijnen wandel is Christus, en Christus alleen. 
,/üie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf alzoo te 
wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft/' (1 Joh. 2 : 6 . ) In
dien wij de Schrift op dit punt raadplegen, dan zien wij. 
dat de leefregel is : wij zijn schuldig te wandelen, gelijk 
Hij gewandeld heeft. Verder staat geschreven, dat Hij ons 
,/een voorbeeld nagelaten heeft, opdat wij zijne voetstappen 
zouden navolgen." (1 Petr. 2 : 21.) Hij is zoowel het leven 
van den geloovige, als het voorbeeld voor zijnen wandel. Hij 
leeft in ons, en hetgeen wij nu in het vleesch leven, leven 
wij door het geloof in Hem, die voor ons het pad des ge-
loofs betreden heeft. Hij is alles en in allen. ,/Wij allen, 
met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren aan
schouwende , worden naar hetzelfde beeld veranderd van heer
lijkheid tot heerlijkheid;" en wij worden alzoo , wijl Hij 
door den Geest Gods in onze harten geschreven is , openbaar 
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als „een brief van Christus." (2 Kor. 3.) Letten wij er 
wel op, dat dit in het aangehaalde hoofdstuk als tegenstelling 
van de op steenen tafelen geschreven wet gezegd wordt. Wij 
moeten Christus, den nieuwen mensch, aandoen. Dit gaat 
zoo ver, dat in 1 Joh. 3 : 16 gezegd wordt: //Hieraan 
hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons 
gesteld heeft; en wij zijn schuldig het leven voor de broeders 
te stellen." Zulk een beginsel, zulk een verplichting kent 
de wet niet. Heeft de wet Christus laten komen, om zijn 
leven voor ons te stellen? Is dit voorbeeld niet een 
bewijs, hoe buitengewoon nietig de gedachte is, dat de wet 
de regel of de maatstaf voor onzen wandel is ? Het is waar, 
dat het leven van Christus van twee zijden te bezien is. 
Vooreerst zien wij er in de gehoorzaamheid van den mensch 
aan den wil van God, die veel verder ging dan de 
wet; want de wet eischte niet van den mensch het pad 
van genade in overgegevenheid, ''t welk Christus bewandelde. 
Maar dan zien wij in zijn leven nog iets anders: de open
baring van God zelf in genade. Dat was noch de wet, noch 
de mensch onder verantwoordelijkheid — het was God in 
goedheid. Deze twee te vermengen is zeer gevaarlijk. 

Misschien zegt iemand: // Maar wij zijn niet geroepen, 
en kunnen niet geroepen zijn , om Christus in het laatste 
na te volgen." Ik antwoord: wij zijn uitdrukkelijk geroepen, 
dit te doen , maar nimmer om Hem onder de wet te volgen. 
De Schrift zegt met betrekking tot dit laatste punt, dat, 
indien ik mijnen naaste liefheb als mijzelven, ik de wet vervul, 
zonder er onder te moeten staan; en op een andere plaats 
dat, als ik naar den Geest wandel, de rechtvaardige eisch 
der wet in mij vervuld en datgene gewerkt wordt, wat 
der wet niet mogelijk was, omdat zij door het vleesch 
krachteloos was. De Geest zal vruchten voortbrengen, tegen 
Welke geen wet is. Er is een nieuwe natuur, die — door 
den Geest geleid, door het Woord bewerkt, en door Christus, 
het Hoofd, in alles opwassende — waardiglijk den Heer 
wandelt. De geboden der wet kunnen dit niet bewerken. 
Indien wij door de genade Christus beschouwen, worden wy 
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naar datzelfde beeld veranderd. Christus wordt ons in eiken 
weg, waarin Hij God openbaarde, nadrukkelijk als voorbeeld 
voorgehouden; want er staat geschreven: f/ Weest dan na
volgers van God als geliefde kinderen; en wandelt in de 
liefde, gelijk ook Christus ons liefgehad, en zichzelven voor ons 
overgegeven heeft als een offerande en een slachtoffer, Gode 
tot een weiriekenden reuk. (Ef. 5 : 1 , 2.) Wij zijn geroepen 
// vervuld te worden met de kennis van zijnen wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand, om te wandelen — niet 
naar de wet, maar — den Heere waardig tot alle welbe
hagen." (Kol. 1 : 9-^-10.) En in Kol. 3 : 10 lezen wij: 
,/Gij hebt den nieuwen mensch aangedaan, die vernieuwd 
wordt tot kennis, naar het beeld desgenen, die hem ge
schapen heeft;" terwijl de volgende verzen in dit hoofdstuk 
het karakter van den nieuwen mensch beschrijven: ,t Doet 
dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, 
innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoe
digheid, lankmoedigheid; elkander verdragende, en elkander 
vergevende, zoo de een tegen den ander een klacht heeft; 
gelijk ook Christus u vergeven heeft, alzoo ook g i j ! " In
dien iemand een volledige beschrijving van het christelijk 
leven — van het leven van den opgestanen Christus in ons — 
verlangt, die leze Kol. 8 : 1—17. 

Ook mogen wij het gehoorzamen op zichzelf niet met het 
doen van de wet verwarren. Het karakter van de gehoor
zaamheid van Christus was geheel verschillend van een ge
hoorzaamheid aan de wet. Als bijv. mijn kind iets gaarne 
wil, misschien ergens heen wil gaan, en ik verbied zulks, 
dan kan ik, als het dadelijk gehoorzaamt, van zijne be
reidwillige gehoorzaamheid spreken. Maar de gehoorzaamheid 
van Christus is van geheel anderen aard. Bij Hem was 
nooit een wensch, die door een of andere wet verboden werd. 
Nooit was het noodig Hem iets te verbieden, want Hij 
handelde, omdat zijn Vader het wilde. De wil des Vaders 
was de beweegreden, de eenige oorzaak van zijne gedra
gingen. Hij leefde bij ieder woord, dat uit den mond Gods 
uitging, zoodat Hij niets te doen had, als er geen woord 
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kwam. De wil van God, waarin die ook bestaan mocht, 
was zijn eenig richtsnoer; en zulke gehoorzaamheid aan een 
souvereinen wil heeft geen grenzen, zooals bij een vastgestelde 
wet wel het geval is. Het moge waar zijn, dat ons geen 
bijzondere plichten door een onmiddellijke openbaring van 
God opgelegd zijn, maar wij kunnen zijnen wil, ja alles 
wat Hem welbehagelijk is , uit de Schrift leeren kennen; 
en het betaamt ons, bereid te zijn om den wil van God 
te onderzoeken en te betrachten, waarin die ook bestaan 
moge. En als door geestelijke onderscheiding van het Woord 
de wil van God ons duidelijk wordt, dan is dezelve voor ons een 
gebod. Zoo lezen wij bijv. met betrekking tot de onmiddellijke 
openbaring van den wil van God, Hand. 1 6 , dat Paulus 
door den Heiligen Geest verhinderd werd, naar Azië te gaan; 
terwijl wij in Hand. 18 : 47 een voorbeeld vinden met 
betrekking tot de geestelijke onderscheiding van Gods Woord , 
daar de Apostel een plaats uit Jesaja 49 : 6 aanhaalt en 
als een aan hem gegeven gebod beschouwt. Nu mogen wij 
niet die bepaalde openbaring hebben, die zij hadden, en ook 
veel minder geestelijke onderscheiding, het beginsel van be
reidwilligheid om alles te doen, wat God wil, is toch be
tamelijk voor ons. Ook zien wij weder in de zooeven 
aangehaalde voorbeelden, wat het Christendom in tegen
stelling van de wet kenmerkt, namelijk deze werkzaamheid, 
die vruchten oplevert voor God—vruchten des Geestes, en 
wel de meeste, (Gal. 5 : 22.) welke men onmogelijk aan 
de wet toeschrijven kan. Men leze ook Rom. 7 : 4 ; Joh. 
15; Fil. 1 : 11. 

Doch ik geloof genoeg gezegd en aangehaald te hebben, 
om de meening der Schrift over het onderwerp, dat ons 
bezighoudt, te kennen te geven; hare meening over de wet, 
de wijze, waarop de wet werkt en hare gevolgen, over datgene 
wat de christelijke leefregel is voor hem, die gestorven en 
met den opgestanen Christus vereenigd is, en die door Hem 
leeft. De wet is de maatstaf der verantwoordelijkheid van 
den mensch op aarde — als zoodanig is zij volmaakt — 
en zij kon niet anders zijn dan het richtsnoer voor den 
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wandel des menschen. Christus beantwoordde aan dezen 
maatstaf even volmaakt als aan eiken anderen; maar Hij deed 
meer, Hij openbaarde God zei ven in zijne eigene sou vereine 
genade en goedheid, en wij zijn schuldig Hem hierin, 
zoowel als in zijne volmaakte gehoorzaamheid aan God, na 
te volgen. Hij, en Hij alleen is ons model, ons voorbeeld. 
Hij en niets buiten Hem is het voorwerp, waarin het hart 
rusten moet, waardoor het bestuurd en waaraan het gelijk 
worden moet. Hij is zoowel de beweegreden en oorsprong 
van onzen wandel als het volmaakte voorbeeld daarvoor; en 
dit kon de wet niet zijn, omdat deze het leven niet is, 
noch het leven geeft of onderhoudt. 

Er zijn echter nog andere punten, die met dit onderwerp 
in verband staan, welke gewoonlijk door velen worden op
gevat en geleerd op een wijze, die, mijns inziens, geen grond 
in de Schrift heeft, noch met hare leer overeenkomt, en wel 
punten, die van veel practisch belang zijn. Vooreerst kom 
ik op de onderstelling eener wezenlijke ffeenheid van de kerk 
of gemeente door alle tijden en onder alle bedeelingen." 
Zeker zal geen Christen een enkel oogenblik betwijfelen, 
dat ieder na den val geredden zondaar op een en dezelfde 
wijze behouden is geworden. Maar de behoudenis is niet de 
gemeente, noch de gemeente de behoudenis. Men kan 
vragen: // Moet dan iemand, om behouden te zijn, niet nu 
tot de gemeente Gods behooren?" Zeer zeker; doch hij is 
niet behouden, omdat hij tot de gemeente behoort, maar hij 
behoort tot haar, omdat hij behouden is , en het alzoo de 
ordening Gods is. Die hem behoudt, is Christus, niet de 
gemeente. Een Jood werd, als hij behouden werd, door 
Christus behouden; maar hij behoorde naar de in dien tijd 
bestaande ordening Gods, tot Israël en niet tot de gemeente; 
en de nkerk uit de Joden", waarvan de menschen spre
ken, is een zeer onschriftuurlijk begrip. Voorzoover enkele 
personen behouden werden, werden zij door Christus be
houden; maar zij vormden niet de Kerk of de Gemeente. 

Er was nooit een joodsche gemeente, wel een joodsche 
natie; en ieder, die door de genade als Jood geroepen was, 
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behoorde daartoe door geboorte, en was verplicht haar aan 
te hangen. Maar na is zoo iemand niet meer daartoe verplicht, 
omdat in de gemeente noch Jood noch Griek is. Iemand 
was een Jood van geboorte, en bevond zich als zoodanig, 
als hij besneden was, in een geordende gemeenschap. De 
gemeente staat, zelfs naar hare uitwendige belijdenis, door 
het geloof; zij is niet uit natuurlijke takken samengesteld. 
De Joden daarentegen waren de natuurlijke takken, en 
woonden op de hun door God verordende plaats, niet door 
het geloof, maar door geboorte. Een dusgenaamde //joodsche 
gemeente" is dus onschriftuurlijk en valsch. Christus gaf 
zich over voor het joodsche volk, maar niet alleen voor dit 
volk, maar /f opdat hij ook de verstrooide kinderen Gods 
tot één zou vergaderen." (Joh. 11 : 52.) Op deze wijze 
werd de gemeente gevormd. Zoo is dan de gemeente of kerk 
de vereeniging van hen, H die behouden moeten worden," 
behouden van den toekomenden toorn. Dit heeft nooit in het 
Jodendom plaats gehad; de eenheid daarvan was uitsluitend 
een nationale. Het joodsche volk was geroepen te zijn een heilig 
volk; toen echter het Christendom gesticht was, voegde de 
Heer bij de gemeente hen //die behouden moesten worden," 
(Hand. 2 : 47.) hetgeen vroeger nooit het geval was; en 
dat was de kerk, de gemeente Gods in de wereld. Als 
in vroeger tijd een Jood tot het geloof kwam, werd hij 
nergens bijgevoegd; hij behoorde tot hetgeen, waartoe hij 
altijd behoord had, alleen met dit onderscheid, dat hij nu 
een vrome, en niet meer een goddelooze Jood was, want 
er was niets, waarbij hij gevoegd kon worden. "Wij zijn allen 
door éénen Geest, tot één lichaam gedoopt; maar de doop 
met den Heiligen Geest zou volgens de belofte na de hemel
vaart van Christus geschieden, «zooals dan ook op den 
Pinksterdag plaats vond. 

Een //onzichtbare" kerk is geen schriftuurlijke gedachte; zij is 
een uitvinding van menschen, die voornamelijk door Augusti-
nus, een der kerkvaders, bedacht werd, om daardoor de verschrik
kelijke ongerechtigheid der belijdende kerk te kunnen rijmen 
met de waarheid en godzaligheid, die in den waren Christen 
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vereischt wordt. De Heer zegt: // Gij zijt het licht der 
wereld; een stad, op een berg liggende, kan niet verborgen 
zijn." (Matth. 5 :14.) Maar welke waarde heeft een onzichtbaar 
licht, een kerk onder een korenmaat ? In een onzichtbare kerk 
is geen gemeenschap. Ik geef volkomen toe, dat zij onzicht
baar is geworden, maar als gevolg van de zonde des men-
schen; doch dit is niet toepasselijk op het Jodendom; want 
het joodsche volk — de kinderen Israëls — was het openbare, 
zichtbare lichaam, en werd door God als zoodanig beschouwd; 
enkele heiligen werden in dien tijd niet op een andere wijze 
vergaderd. Wel echter is dit in de Christenheid het geval; 
want de Heer heeft zich overgegeven, om de verstrooide 
kinderen Gods tot één te vergaderen. Dit zou onnoodig 
geweest zijn, indien zij vroeger als een kerk — een gemeente 
of vergadering — vergaderd waren geweest. Want wat ver
gaderd is, behoeft niet vergaderd te worden. Er waren kin
deren Gods, maar zij vormden geen gemeente. Zij waren ver
strooid, en Christus kwam om de dingen in een anderen 
toestand te brengen. Indien zij vroeger te zamen een ge
meente hadden uitgemaakt, hoe zou dan Christus hebben 
kunnen komen, om de verstrooiden te vergaderen? Het 
joodsche volk komt in Joh. 11 : 52 voor als tegenstelling 
van de verstrooide kinderen Gods; en Christus kwam om 
dezen toestand te veranderen — om de verstrooide kinderen 
Gods te vergaderen, d. i. om de gemeente te stichten. Daarom 
zegt Hij: // Op deze rots" — op Christus, beleden als de 
Zoon des levenden Gods — „ zal ik mijne gemeente 
bouwen." Had Christus reeds vroeger de gemeente gebouwd, 
eer Petrus Hem als den Zoon des levenden Gods beleed of 
kon belijden? Zoowel Christus als de Apostel spreken van 
de gemeente en van het vergaderen der kinderen Gods als 
van een geheel nieuwe zaak. 

Al de redeneeringen over een joodsche gemeente 
hebben haren oorsprong in het pogen om het Christendom 
te verjoodschen, of berusten op de onjuiste gedachte, 
dat menschen, die op een en dezelfde wijze behouden zijn, 
daarom ook een zichtbare gemeenschap en wel dezelfde 
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gemeenschap moeten uitmaken. Maar waarom oordeelt men 
zoo? Konden niet de menschen behouden zijn, zonder ge
meenschap met elkander te hebben ? De persoonlijkheid van 
elk individu is even belangrijk als de gemeenschap; ja, in 
goddelijke zaken van veel meer belang. Het geweten, het 
geloof, het zoonschap zijn alle persoonlijke zaken. De Joden 
vormden een gemeenschap, echter niet van behouden per
sonen, maar een nationale gemeenschap als zonen van Jakob. 
Maar de gemeente is niet een dergelijke gemeenschap of 
vereeniging, noch naar hare belijdenis, noch in de werke
lijkheid — zij staat door het geloof. Persoonlijke behoudenis 
doet nog niet een gemeenschap ontstaan, en er kan, aan 
de andere zijde, een godsdienstige gemeenschap, (zooals 
het Jodendom) zijn, zonder dat deze de behoudenis in zich 
sluit. De geheele theorie, waarop de onderstelling „ eener kerk 
door alle eeuwen en onder alle bedeelingen" berust, is door 
en door valsch; men kan ze ook niet door feiten bewijzen. 
Tot aan den tijd van het joodsche volk was er geen ge
meenschap van personen onder een of andere geloofsbelijdenis. 
Hoewel Abelzijn offer in het geloof bracht, zoo vormde hij 
toch evenmin als Henoch of Noach een gemeenschap onder 
een geloofsbelijdenis. Kortom, de gansche onderstelling van 
een zichtbare gemeenschap vóór den zondvloed is niets dan 
een droombeeld. En van Abraham wordt nauwkeurig bericht: 
// Ik riep hem (Abraham), toen hij nog alleen was, en Ik 
zegende hem . . . . " (Jes. 51 : 2.) De Geest van God 
doet hier uitkomen, dat hij alleen was , en dat voor zege-
geniugen geen aantal personen noodig is. En als wij de 
eerste godsdienstige gemeenschap bezien, dan zien wij die op 
een gansch anderen grondslag dan een geloofsbelijdenis. Een 
Jood behoort er toe door de geboorte, voor hij een belijdenis 
kon afleggen; alleen waren zijne ouders verplicht hem op 
den achtsten dag te laten besnijden. De oorzaak waardoor 
iemand tot het Jodendom behoorde, was alzoo het recht der 
geboorte, hoewel dit de souvereine rechten van God niet 
kon opheffen. De zichtbare gemeente daarentegen staat op 
het beginsel des geloofs. (Rom. 1 1 : 20.) Volgens de Schrift 
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bestond tot op den Pinksterdag (hoewel de behoudenis altijd 
op dezelfde wijze had plaats gehad) geen gemeente, noch 
gemeenschap of eenheid van het lichaam der geloovigen. Ook 
bestond het Hoofd van de gemeente nog niet, in den zin 
namelijk, dat Christus alleen als de verhoogde rnensch, die 
de verlossing tot stand gebracht had, haar Hoofd kon zijn. 
Want eerst nadat Christus verhoogd was, heeft God ,t Hem 
als hoofd boven alle dingen der gemeente gegeven, die zijn 
lichaam is, de volheid desgenen, die alles in allen vervult." 
(Ef. 1 : 20, 23.) Hij heeft de geloovigen uit Joden en 
volken één gemaakt, en in zichzelven tot éénen nieuwen 
mensch geschapen, in wien zij te zamen opgebouwd worden tot 
een woonstede Gods in den Geest. (Ef. 2 : 14—22.) God 
woonde onder het volk Israël in den tempel, en nu woont 
Hij door den Geest in een woning, die uit Joden en volken 
gevormd is; en dit alleen is de gemeente — een verborgenheid, 
die van alle eeuwen verborgen was in God, ;/opdat nu aan de 
overheden en de machten in de hemelsche gewesten, door de ge
meente bekend gemaakt worde de veelvoudige wijsheid Gods/' 
(Ef. 3 : 9 , 10.) De hemelsche machten konden daarvan 
vroeger niets zien, de gemeente mocht dan zichtbaar of 
onzichtbaar zijn. Zij was een verborgenheid , die volgens Bom. 
16 : 5 //in de tijden der eeuwen verzwegen,"— //in andere 
geslachten den zonen der menscheu niet bekend gemaakt is. ' ' 
(Ef. 3 : 5.) De menschen werden in vorige tijden niet te 
zamen opgebouwd tot een woonstede Gods in den Geest. De 
gemeente — een verborgenheid, van alle eeuwen en ge
slachten verborgen — bestond inderdaad niet; want zij kon 
niet bestaan, tenzij de middelmuur der omtuining verbroken 
was, aangezien beiden: Joden en volken, in Christus tot 
éénen nieuwen mensch geschapen zijn; terwijl het oude 
stelsel — het Jodendom — gegrond was op de nauwgezetste 
handhaving van dezen middelmuur, waarbij slechts sprake 
was van den ouden mensch. Ik herhaal, dat uit de Schrift overal 
duidelijk blijkt, dat de gemeente niet bestond, vóór dat Christus, 
toen Hij verhoogd was en als Hoofd over alle dingen aan Gods 
rechterhand plaats genomen had, op den Pinksterdag den 
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Heiligen Geest nederzond, om de geloovigen op den grond 
des geloofs tot één lichaam te vereenigen. Ontegenzeggelijk 
zijn alle menschen op gelijke wijze behouden, maar niet alle 
op gelijke wijze vereenigd. 

Een ander punt betreft de verwarring van den sabbat met 
den dag des Heeren. Ook deze heeft haren grond in de 
gevaarlijke vereeniging van joodsche beginselen met de grond
waarheden van het Christendom. De sabbat, die reeds bij 
het begin der schepping werd ingesteld, werd door het 
bepaalde gebod op Sinaï, meer dan al het overige, het vol
strekte bewijs van de betrekking tusschen den mensch en 
God. Israël stond in betrekking tot God als een door Hem 
gekend en onder zijne oppermacht gesteld volk — een 
oppermacht, onder welke alle menschen hadden moeten zijn. 
God had in zijne wijsheid den sabbat ingesteld als een 
teeken des verbonds. Hij had van het begin af dien dag 
aangeduid als de dag zijner rust, eener rust, waaraan de 
mensch had moeten deelnemen. Niettemin was dit de rust 
der eerste schepping, de rust naar de wet. Zij was 
voor een gevallen wezen bestemd, hetwelk natuurlijk 
langs dezen weg den zegen niet kon verkrijgen. De 
sabbat werd van de overige zes dagen onderscheiden als 
de zevende dag. Als men zegt, dat de sabbat eenvoudig 
een van de zeven dagen is, dan neemt men de beteekenis 
van de rust van God weg. Het kon alleen de zevende zijn. 

Om eenigszins de in het oog loopende beteekenis van den 
sabbat onder het oude verbond duidelijk te maken, wil ik 
van vele Schriftuurplaatsen eenige der voornaamste aanhalen. 
Wij vinden, als wij het oog op de wet slaan, dat de 
sabbat met elke bijzondere verordening verbonden was, niet 
alleen met de tien geboden, maar met alles, wat de een 
of andere betrekking van den mensch met God uitdrukte. 
Vooreerst zien wij in Exodus, dat spoedig na den uittocht 
uit Egypte aan het volk het manna tot dagelijksche spijs 
gegeven werd, waarbij op bijzondere wijze van den sabbat 
melding gemaakt wordt. (Hoofdst. 16.) In Hoofdst. 20 
vinden wij de geboden, waardoor de betrekking van God 
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tot Israël door de wet werd aangeknoopt, en het houden van 
den sabbat werd bevolen. De betrekking wordt uitgedrukt 
door de woorden: ,/ Ik ben de Heer (Jehovah), uw God / ' 
en van den sabbat wordt gezegd : ,/ De zevende dag is de 
sabbat des Heeren, uws Gods", maar hij wordt in vers 11 
uitdrukkelijk als de rust der eerste schepping aangeduid, en 
er wordt dan bijgevoegd: u daarom zegende de Heer den 
sabbatdag." Dan wordt de Sabbat opnieuw bevolen in 
verband met de oprichting van den tabernakel en de daarbij 
behoorende dingen. (Hoofdst. 81.) Hij wordt daar ge
noemd een eeuwig teeken tusschen Jehovah en de kinderen 
Israëls, (vs. 14) en wel op dezen bijzonderen grond, dat het 
de rust van Jehovah was. En toen Mozes voor de tweede 
maal op den berg klom om het verbond te ontvangen, werd 
de sabbat evenzeer besproken. (Hoofdst. 34.) Zoo ook 
wordt hij in Hoofdst. 35 in herinnering gebracht, eer 
er gesproken werd over de gaven voor de oprichting van den 
tabernakel. In Levitikus wordt wederom, zoodra er van de 
feesten van Jehovah spraak is, aan den sabbat de eerste 
plaats gegeven. (Hoofdst. 23.) In Hoofdst. 19 staat 
de tot het volk gerichte vermaning: „ Gij zult heilig zijn, 
want Ik , de Heer, uw God, ben heilig," in verband 
met het gehoorzamen aan vader en moeder, en het hou
den van zijne (Jehovah/s) sabbatten. Het 26ste hoofd
stuk , waarin op uitvoerige wijze vele bedreigingen tegen 
Israël voorkomen, in geval het ongehoorzaam en weder-
spannig zou zijn, vangt aan met de woorden: //Mijne 
sabbatten zult gij houden, en mijn heiligdom zult gij vreezen. 
Ik ben de Heer!" Zelfs het land moest een sabbat houden. 
(Hoofdst. 25 : 2 , 4 , 6.) Israël zou daarvoor beproefd 
worden, of het op den Verbondsgod vertrouwde of niet. In 
Numeri 1 5 , waar de Heer te midden van de oordeelen 
met zijne beloften en zijne onwankelbare trouw tusschea-
beide treedt, wordt houtlezen op een sabbatdag met den 
dood gestraft. 

Uit de profeten haal ik slechts aan Ezechiël 20, waar 
gezegd wordt, als de feiten worden opgenoemd, die de oorzaak 
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van Israëls verwerping waren : „ Ik gaf hun mijne inzettingen, 
en maakte hun mijne rechten bekend, dewelke zoo ze een 
mensch doet, zal hij door dezelve leven. Daartoe ook gaf 
Ik hun mijne sabbatten, om een teeken te zijn tusschen 
Mij en tusschen hen, opdat zij zouden weten , dat Ik de 
Heer ben, die hen heilige." (vs. 11 en 12.) Lichtelijk zal 
de lezer nog vele andere daarop betrekking hebbende plaatsen 
vinden, maar de opgenoemde zijn voldoende om aan te 
toonen, welke plaats de sabbat onder het Oude Verbond 
innam. Het was de sabbat van Jehovah, den God van Israël, 
en een teeken van zijne betrekking met Israël, maar niet
temin gegrond op de rust van God als Schepper. De 
sabbat was een teeken van de rust in de eerste schepping, 
een teeken van de betrekking met God, met Jehovah in 
deze rust. Evenwel was hij aan den mensch in het vleesch 
als een wet gegeven, en de zegening en rust waren afhan
kelijk van de gehoorzaamheid. Dit is de beteekenis en de inhoud 
van den sabbat, zooals het Woord ons die leert. Hij is de 
rust van God in de eerste schepping, en later de rust, die 
een gevolg is van de betrekking, waarin God staat met 
den mensch in het vleesch onder voorwaarde van gehoor
zaamheid. 

Nu bewijst het Christendom ons ten duidelijkste, dat die 
rust een onmogelijke zaak is. De zonde is ingekomen, en 
de eerste Adam is ten gevolge zijner ongehoorzaamheid met 
zijn gausche nakomelingschap verloren. Het vleesch wil zich 
niet en kan zich niet aan de wet Gods onderwerpen; en 
daarom was Hij, die ons gekocht heeft, die zonder zonde 
en in genade, maar in gelijkheid des zondigen vleesches 
onder de menschen gekomen is, op den dag des sabbats in 
het graf. De dood met Christus is voor ons de eenige rust na 
de zonde, en het graf van Christus was tevens het graf van het 
verbond, op grond waarvan den mensch in het vleesch deelne
ming aan de rust van God werd aangeboden, en ook het graf 
van den sabbat, die van dat verbond het teeken was. Hiermede 
is niet gezegd, dat de wet voor hen, die onder haar waren, 
afgeschaft werd; neen, zij is veeleer ten zeerste bevestigd 
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geworden, wijl Christus haar volkomen geëerd en haren vloek 
geheel en al gedragen heeft. Eveneens zijn zij, die onder de 
wet waren, van haar vrijgemaakt, omdat zij aan haar gestorven 
zijn. Dat Christus in het graf was, is het duidelijke, het 
volstrekte bewijs, dat tusschen God en den mensch in het 
vleesch geenerlei betrekking mogelijk is. De vijgeboom was 
vervloekt, en zou in der eeuwigheid geen vrucht voortbrengen. 

Doch laat ons nu nagaan wat het Nieuwe Testament bepaal
delijk over den sabbat zegt; en of daarin eenige aanwijzing 
voor deszelfs heilig karakter gevonden wordt. In Mattheüs 12 
(een hoofdstuk, dat blijkbaar van groot belang voor dit punt 
is) wordt ons medegedeeld, dat de farizeën zich beklaagden 
over de discipelen, omdat dezen op den sabbat aren plukten. 
De Heer geeft een merkwaardig antwoord. Hij berispt de 
farizeën niet, zooals Hij anders deed; Hij toont aan, dat de 
sabbat en andere ceremonieele voorschriften om voldoende 
redenen terzijde gesteld zijn geworden, en dat er iemand in 
hun midden was, die meer was dan elke verplichting tegen
over den sabbat. Zou God hebben kunnen zeggen: //Ik 
ben meer dan een zedelijk gebod?" Zou de Heer zijne 
discipelen op goddelijke wijze hebben kunnen rechtvaar
digen, wanneer haat tegen een broeder, of wanneer het 
begeeren van des naasten vrouw in het spel geweest was? 
Voorzeker zal elk christelijk gemoed zich tegen dergelijke 
gedachte verzetten. En toch deed de Heer zulks met be
trekking tot den sabbat. Hij rechtvaardigde de discipelen 
en stelde den sabbat terzijde, omdat de Joden dit reeds 
gedaan hadden, daar zij door de verwerping van den Messias 
elk verbond met God, waarvan de sabbat het teeken was, 
verbroken hadden. En de Heer zegt tot de farizeën, dat, 
indien om Davids wil, toen deze verworpen was, een bepaald 
gebod opgeheven kon worden, (want David at, toen hem 
en zijnen gezellen hongerde, van de toonbrooden, die volgens 
de wet alleen de priesters mochten eten) Een, meer dan David, 
hetzelfde kon doen ten aanzien van den sabbat. Bovendien 
was Christus Heer van den sabbat, en had Hij , naar de 
waarde zijns Persoons en op grond van zijn werk, het recht 
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over denzelven te beschikken. Nooit echter hief Hij een 
gebod op, dat een zedelijke strekking had. 

Andere Schriftuurplaatsen, zooals Markus 3 : 2 ; Lukas 
6 : 7; 14 : 1—5; 13 : 10 — 16 melden ons, hoe de 
Heer op den sabbat kranken geneest en met voordacht de 
opmerkzaamheid der Joden hierop richt, om hunne vooroor-
deelen te bestrijden (om het geen anderen naam te geven) 
en hun te bewijzen, dat hun ijveren voor dezen dag niets 
dan huichelarij was; terwijl Hij door geen enkel woord de 
wettelijke kracht van den sabbat handhaaft. Is het niet won
derlijk, dat de Heilige Geest alleen verwijtingen des Heeren 
over het betrachten van den sabbat mededeelt. Kan men in 
het geheele Nieuwe Testament met betrekking tot dien dag 
een ander getuigenis vinden? Wij hebben gezien, dat het 
Oude Testament bij elke gelegenheid het belang van den 
sabbat doet uitkomen, terwijl het Nieuwe Testament slechts 
het recht, dat de Heer over denzelven heeft, leert, of de 
wettelijke voorschriften dienaangaande opheft. 

Ik wil nog vluchtig bij Joh. V stilstaan. Wij zien daar, 
in de gebeurtenis met den kranke aan het badwater Bethesda, 
dat de mensch onbekwaam is gebruik te maken van het mid
del , waardoor hij gezegend kan worden, waarvoor kracht in 
hem en vermogen om het te gebruiken vereischt wordt. Dit 
is de kenmerkende trek van het aan den sabbat verbonden 
stelsel der wet. Als het zoo staat, dat het resultaat der ze
gening van ons afhangt, dan wordt het openbaar, dat de zonde 
ons dermate onbekwaam gemaakt heeft, dat wij ons niet 
eens van het geneesmiddel tegen de zonde bedienen kunnen, 
zelfs al is onze wil daartoe goed. Dit is de toestand in Eom. 
7 uitgedrukt: „Het willen is wel bij mij, maar het doen 
van het goede vind ik niet." Christus daarentegen geeft 
kracht, in plaats van ze te eischen; Hij geneest den kranke 
door een woord. Die toestand echter kenmerkt den sabbat; 
het is de rust van het vleesch, maar deze is ter oorzake 
van de zonde een onmogelijkheid geworden. Daarom ant
woordde Jezus ook den Joden (die Hij op deze zaak opmerk
zaam gemaakt had, omdat Hij den kranke gezegd had, 
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zijn bed op te nemen): //Mijn vader werkt tot nu toe, en ik 
werk ook." Hij kon geen sabbat houden, want Hij kon niet 
rusten te midden van de zonde. Hij openbaarde de macht, 
die in genade te midden van het booze nedergekomen was, 
en niet de rust in het booze. Waar echter is voor ons de 
rust te vinden? Zij wordt gevonden in de nieuwe schepping, 
in de opstanding — allereerst voor het hart en het geweten, 
en eindelijk op geheel volmaakte wijze. Christus, als de 
Opgestane, heeft den mensch in een nieuwen toestand, op 
een geheel nieuwen grond geplaatst. Hij heeft hem niet terug
gevoerd in den toestand van den onschuldigen Adam, maar 
Hij heeft hem bevrijd uit den toestand van den schuldigen 
Adam, en van deze tegenwoordige booze wereld. Nadat Hij 
het verlossingswerk volbracht, de macht des doods vernie
tigd, en door het bloed des kruises vrede gemaakt had, 
heeft Hij als mensch een geheel nieuwe positie ingenomen; 
en zijn werk geeft niet alleen den menschen aanspraak op 
deze nieuwe positie, maar brengt hen ook, uit kracht van 
de opstanding, daarin. "Wij staan voor God als dezulken, die 
opgewekt zijn met Christus, hoewel wij dezen schat in aarden 
vaten hebben en het zoonschap, de verlossing onzes lichaams, 
verwachten. Wij bevinden ons in Christus in de nieuwe schep
ping j en onze rust is niet de sabbat in het vleesch, die der 
oude schepping, maar integendeel die des geloofs door de 
opstanding van Christus. Zij is ons niet door de wet bevolen, 
want wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn gestorven 
en buiten het bereik en de sfeer der wet — wij zijn opge
wekt met Christus. Alzoo is de dag des Heeren, de dag van 
Christus' opstanding —. in zooverre een dag dit kan zijn — 
de blijde getuige van een betere en volkomene rust. Ik ben 
met Christus aan de oude schepping, het vleesch en de wet 
gestorven; het graf van Christus — ziedaar mijne rust als 
mensch in het vleesch. Ik heb de ware rust gevonden in 
het goddelijk welbehagen, dat God heeft in den opgestanen 
Christus. Zijn werk is afgedaan, en God kan nu rusten in 
gerechtigheid en genot, en wij kunnen desgelijks rusten. Wij 
rusten van de vergeefsche inspanningen om de gerechtigheid 
te verkrijgen; wij verblijden ons over het goede in anderen; 
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wij rusten in de liefde Gods, die onverhinderd op ons rust 
in Christus Jezus, en die door den Heiligen Geest tevens 
het onderpand is van de volmaakte rust, die met de op
standing des lichaams ons geworden zal. Men vergelijke met 
betrekking tot den dag des Heeren: Joh. 20; Hand. 20: 7; 
1 Kor. 16 : 2 ; Openb. 1 : 1 0 . 

De sabbat is, zooals reeds opgemerkt is, de zevende dag, 
de rust van God, de rust van Jehovah. Er is nu echter 
geen spraak van den zevenden dag, van de rust der oude 
schepping maar van den eersten dag der week als tegenstel
ling van den zevenden; want Christus was, naar men weet, 
op den zevenden dag in het graf, en is op den eersten en 
niet op den zevenden dag der week opgestaan. De bewering 
dat de sabbat oorspronkelijk de eerste dag geweest is, berust 
niet op daadzaken, en cijfert de strekking en de beteekenis weg, 
die aan de verandering van dezen dag ten grondslag ligt. 
Er is geen spraak van een joodschen sabbat, noch van een 
sabbat naar de wet, maar van den christelijken dag des 
Heeren. Het eenige deel, dat het vleesch nu daaraan heb
ben kan, is de barmhartigheid tegenover de menschen in het 
vleesch; en dat is een nieuwe openbaring van de barmhar
tigheid van Christus. Toen oorspronkelijk de sabbat in het 
paradijs ingesteld werd, was den mensch nog geen arbeid op
gedragen; hij had derhalve de rust van God aanbiddend 
kunnen genieten, maar hij heeft het nooit gedaan. Nu 
de zonde ingekomen is, kan de Heer tot ons zeggen, dat 
de sabbat gemaakt is om den mensch. (Mark. 2: 27.) 
Voorzoover alzoo de dag des Heeren tot een rustdag voor 
allen gemaakt kan worden, zal de genade het doen. Ik zeg 
niet, dat men hem den onbekeerden menschen als een wet 
opleggen moet. Kon de oorspronkelijke gemeente hem den 
heidenen opleggen? Maar niettemin geloof ik, dat het zelfs 
voor de wereld een groote genade is, als door burgerlijke 
wetten of door maatschappelijke gewoonten het houden van 
dezen dag verzekerd is, ofschoon het gevaar voor de hand 
ligt, dat daardoor de eigengerechtigheid gekweekt wordt. 
Als Christen verblijd ik mij, een dag (den dag des Heeren) 
te hebben, die voor mij een getuigenis is van de overwin-
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ning over de wereld en de oude schepping. En ik geloof, 
en heb ook de ervaring gemaakt, dat wij er naar kunnen 
streven om op den dag des Heeren in den Geest te zijn, 
niet om gezichten te hebben gelijk Johannes, maar om den 
zegen en de blijdschap in den Heer te genieten. Dit is geen wet. 

Ik ben het volstrekt niet eens met hen, die den dag 
des Heeren voor zich opheffen of ter zijde stellen, hoewel 
ik toestem, dat er verhoudingen zijn, die ons bepaald noodza
ken op dien dag te arbeiden. Indien ik bijv. aan boord 
van een schip was, zou ik het bepaald voor zonde houden, 
als ik op den dag des Heesen niet even nauwgezet als op 
eiken anderen dag mijne dienst waarnemen , of voor aller vei
ligheid waken zou. Aan de andere zijde geloof ik, dat een 
Christen zich op den dag des Heeren zoo mogelijk van alle 
aardsche bezigheden moet afhouden. Er is een eenvoudige 
regel om ons in zulke gevallen te leiden; wij hebben slechts 
bij alles wat wij doen, onszelven af te vragen, of wij het in den 
naam des Heeren Jezus kunnen doen. Zoo ja, dan mag 
het gebeuren; zoo neen, dan moet het gelaten worden. Ik 
ben er niet voor om den Christenen moeielijkheden aangaande 
hunne huiselijke gewoonten in den weg te leggen, maar het is, 
geloof ik, goed, dat zij hunne ondergeschikten op den dag des 
Heeren ruimschoots rust laten genieten. Desgelijks moet ik 
als huisvader mijne kinderen op dezen dag niet onder een 
wet stellen, maar zooveel mogelijk vreugde trachten te ver
schaffen ; ik wensch, dat aan dezen dag gedachten van geluk 
voor hen verbonden zijn, maar van een geluk, dat met 
God, en niet met ijdele vermaken in verband staat. Ik ge
loof, dat de dag des Heeren een rust is , die gelukkig maakt, 
gelukkig met God, in gemeenschap met de zijnen. Wel ver* 
wacht ik niet, dat de kinderen dezer wereld naar deze mijne 
voorstelling luisteren zullen; maar ik handel, wat het hou
den van dezen dag betreft, voor mijzelven, en ben over
tuigd, dat alle ernstige Christenen dezen dag zullen waar
deeren, zoodat hunne zedelijke terughouding, zooals die 
door de godzaligheid altijd wordt uitgeoefend, hare uitwer
king op anderen niet missen zal. 

(Slot volgt.) 
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Alles in Eénen. 
Zijt ge eenzaam? — Neen, niet eenzaam, 

De Heer is mij nabij, 
Nabij met zijn genade, 

Die maakt mij vrij en blij. 

Of moede? — Neen, niet moede, 
'k Heb aan zijn borst mijn rust; 

Van kracht uit zijne •volheid, 
Wordt zich mijn ziel bewust. 

Of treurig? — Neen, niet treurig, 
Schoon vaak het hart ook beeft, 

Want Jezus, mijn Erbarmer, 
Mijn dierbre Heiland leeft. 

Of arm? — Ja , arm en hongrig, 
Maar toch ook rijk en zat, 

Want Jezus heeft me ontsloten, 
Zijn onuitputbren schat. 

Of zwak? — Ja, zwak en hulploos, 
En toch bevrijd van nood, 

Een kindje, wel geborgen, 
Als zat 't op moeders schoot. 

Mijn ziel verbeidt den Heere, 
Die spoedig komen zal, 

De heiligen tot vreugde, 
Met blij bazuin geschal. 

O ja! ik ben gelukkig, 
Want Zijne vreugde is mijn! 

Ik niets en Jezus Alles, 
Hij mijn en ik ook zijn! 
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De wet en Christus. 

{Vervolg van bladz. 179.) 

Ik kom nu tot de meening van velen, dat een gemeen
schappelijke rechtvaardiging ook een gemeenschappelijke plaats 
bij Christus geeft. Men grondt zich daarbij op Kom. 3 : 25, 
en beweert, dat de gerechtigheid van Christus de eenige 
grond onzer rechtvaardiging is. Maar dit is onjuist. De 
Apostel heeft klaar bewezen, dat allen, Joden en volken, 
van nature ouder de zonde zijn, en dat geen vleesch uit 
de werken der wet gerechtvaardigd wordt. Hij spreekt echter 
in 't geheel niet van de gerechtigheid van Christus, maar 
zegt, dat „fGod dien (Christus Jezus) heeft gesteld tot een 
genadetroon, door het geloof in zijn bloed, tot betooning 
zijner (Gods) gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan 
van de zonden, die te voren geschied zijn onder de ver
draagzaamheid Gods; tot betooning zijner (Gods) gerechtig
heid in den tegenwoordigen tijd , opdat Hij (God) rechtvaardig 
zij, en hem rechtvaardige, die uit het geloof in Jezus is." 
In vers 21 en 22 wordt uitdrukkelijk verklaard, dat het 
de gerechtigheid van God, en niet die van Christus is, die 
betoond wordt in de rechtvaardiging van hem, die in Jezus 
gelooft. ,/De gerechtigheid van God is geopenbaard geworden — 
de gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Chris
tus , tot allen en over allen, die gelooven." Eveneens is door 
den opgerichten genadetroon bewezen, dat God rechtvaardig 
was", toen Hij den oudtestamentischen heiligen, wier zonden 
Hij onder zijne verdraagzaamheid liet voorbijgaan, vergaf, en 
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deze gerechtigheid is nu aan onze zielen geopenbaard om 
daarop te bouwen. Wij zijn de gerechtigheid Gods in Christus 
geworden. Het is zeer zeker volgens de Schrift, als men 
zegt, dat alle heiligen van den val van Adam af, op een en 
dezelfde wijze gerechtvaardigd zijn geworden; zou men echter 
daaruit opmaken, dat derhalve ook allen tot de gemeente 
behooren, dan is dit tegen de Schrift. God verdroeg de 
geloovigen des ouden verbonds, omdat Hij wist, wat Hij 
doen zou; maar de gerechtigheid was niet geopenbaard. Nu 
echter is zij geopenbaard. God is rechtvaardig, en de 
Kechtvaardiger van hem, die in Jezus gelooft. Dit door de 
openbaring der gerechtigheid teweeggebracht verschil tus-
schen het standpunt van de geloovigen in dezen tijd en dat 
van de geloovigen des ouden verbonds, is voor onzen prak-
tischen toestand van zeer veel belang. 

Men beweert, dat den menschen voor hun gedrag, door 
alle tijden heen, een en dezelfde regel of richtsnoer van God 
gegeven moet zijn. Ik moet opmerken, dat zulk een bewe
ring niets is dan een theorie, die gegrond is op een andere 
theorie. Ongetwijfeld is de natuur van God onveranderlijk, 
evenals ook zekere beginselen in hem, die een deelgenoo-
der goddelijke natuur i s , onveranderlijk waar zijn. Maar te 
zeggen, dat dit de wet is , en dat wij eenerlei regel voor 
onze gedragingen hebben ontvangen, is onjuist. Dergelijke ge
dachten zijn de uitvloeisels van een tegenschriftuurlijk gebruik 
van de uitdrukking ,/zedewet." God gaf aan zijne schep
selen in vroeger tijden een anderen regel voor hunne gehoor
zaamheid , dan Hij ons heeft gegeven. Hij gaf hun de wet van 
Mozes, en deze was trouwens de eenige wet, die Hij ooit 
gegeven heeft, behalve in het Paradijs het verbod om van 
den boom der kennis des goeds en des kwaads te eten. 
Wij echter hebben een geheel ander richtsnoer voor onzen 
wandel ontvangen. Aan de Joden waren wegens de hardheid 
hunner harten geboden gegeven, die Christus afschafte. En 
in Hebr. 7 : 18 , 19 lezen wij: ffWant er is een afschaf
fing van het voorgaande gebod, om deszelfs zwakheid en 
nutteloosheid, want de wet heeft niets volmaakt." Desgelijks 
hooren wij den Heer in zijne bergrede meermalen zeggen: 
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z/Gij hebt gehoord, dat gezegd is, enz., maar ik zeg u . . ." 
Deze plaatsen bewijzen genoeg, dat de bewering: het is on
mogelijk, dat een heilig, rechtvaardig, goedertieren en vol
maakt God den mensehen verschillende leefregels kan geven, 
met de geopenbaarde daadzaken en verklaringen der Schrift 
in tegenspraak is. God gaf een wet, en hief die weder op, 
omdat zij niets tot volmaaktheid bracht. Hij voerde een be
tere hoop in, door welke wij Hem kunnen naderen. Wel wist 
Christus de beide groote beginselen dier wet aan het licht te 
brengen: ,/God lief te hebben boven alles, en zijnen naaste 
als zichzelven" — beginselen, waaraan ;/de gansche wet 
en de profeten" hangen. Maar zelfs deze beginselen zijn 
op geenerlei wijze het afdruksel van het goddelijk karakter; 
en het is enkel dwaling, in het afgetrokkene van de 
liefde, als in de wet geboden, te spreken. Ik ontken be
paald, dat de wet de uitdrukking van het goddelijk karak
ter is. Het is veeleer de volstrekte, volkomene uitdrukking 
van wat het schepsel zijn moet, en wat hem als een wet 
zou moeten worden gegeven. Ook geloof ik, dat de engelen 
in den hemel haar vervullen, en in hare vervulling gezegend 
en gelukkig zijn. Maar juist omdat zij de volmaaktheid van 
een schepsel uitdrukt, is zij niet de uitdrukking van het 
goddelijk karakter. Kan God — met allen eerbied gezegd — 
zijnen naaste liefhebben als zichzelven? Of kan Hij wel (in 
dien zin, zooals de wet dat van een schepsel tegenover God 
rechtmatig verlangt) zichzelven liefhebben met zijn gansche 
hart, met zijne gansche ziel en met al zijne kracht? Ik zeg 
nogmaals, dat deze beide geboden de volmaaktheid van een 
gelukzalig schepsel uitdrukken, en niet het afdruksel van 
het karakter Gods zijn. Zulk een gedachte is in den grond 
verkeerd. 

Bovendien wordt ons in die beide geboden niet voorgesteld 
de volmaaktheid of de natuur der goddelijke liefde, zooals 
zij jegens ons in hare eigene voortreffelijkheid betoond is. 
De door de wet geëischte en gebodene liefde is een ver
plichting , die een gevolg is van de betrekkingen, waarin de 
voorwerpen der liefde tot ons staan, en krachtens welke 
dezen aanspraak op onze liefde hebben. God heeft natuurlijk 
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het recht te eischen, dat wij Hem liefhebben boven alles, 
en onzen naaste als onszelven. De liefde is het voegzame 
peil van de nakoming eener verplichting, die volkomen ge
lukkig maakt, daar God zelf de daaraan beantwoordende 
oorzaak is. De voortreffelijkheid der liefde Gods daarentegen, 
die op bijzondere wijze door ons gekend en aan ons betoond 
is, bestaat daarin, dat zij in ons geen beweegreden, geen 
aanleiding, geen waardig, maar integendeel een zeer onwaar
dig voorwerp vond. God had den zondaar lief; Hij zond 
zijnen Zoon, toen wij dood waren in zonden, opdat wij door 
Hem zouden leven. //Hierin is de liefde, niet dat wij God 
liefgehad hebben, — dit is wat de wet verlangde — maar 
dat Hij ons heeft liefgehad, en zijnen Zoon gezonden heeft 
als het zoenoffer voor onze zonden." (1 Joh. 4 : 10.) In 
één woord: //God bevestigt zijne liefde jegens ons hierin, 
dat Christus voor ons gestorven is , toen wij nog zondaars 
waren." (Kom. 5 : 8.) De door de wet geboden liefde stelt 
op den voorgrond, zooals dit naar de wet niet anders zijn 
kon, dat daarop aanspraken bestaan; daarentegen bestaat het 
wezen der goddelijke liefde , zooals zij aan ons is geopenbaard, 
hierin, dat wij volstrekt geen aanspraak op haar hebben. De 
eenig mogelijke gelijkheid aan zulk een liefde, die een recht 
doet gelden, (maar het betaamt niet, die hier aan te halen) 
vindt men in de woorden: //de Vader heeft den Zoon lief," 
of //daarom heeft mij mijn Vader lief." Maar dit gaat oneindig 
ver boven ons standpunt en onze bevatting, en wanneer op 
de een of andere wijze ons daarin toegang verleend wordt, 
zooals, Gode zij dank! het geval is , dan is het alleen door 
de oneindige genade, die ons een plaats in en met Hein 
gegeven heeft. De wet is niet de uitdrukking van het god
delijk karakter, maar de volmaakte maatstaf voor een schep
sel, en kan dus uit den aard der zaak niet op God toege
past worden, omdat Hij niet in de verhouding van een 
schepsel staat; want de wet is slechts de uitdrukking voor 
datgene, wat in zoodanige verhouding staat. Zij is de uit
drukking van hetgeen wij God schuldig zijn, en kan alzoo 
niet zijn de uitdrukking van het karakter Gods. Adam was 
onder een wet gesteld, die van hem geen kennis van goed 
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en kwaad, van recht en onrecht eischte. In het eten van de 
verboden vrucht was, op zichzelf genomen, niets kwaads, 
wel zoodra en omdat het verboden was. De vrucht op 
zichzelve was goed noch kwaad, maar wijl de mensch die 
at, verkreeg hij de kennis des goeds en des kwaads; en 
hiermede was de zonde en het geweten beide ingekomen. 
God veroorloofde den mensch niet, om als zondaar het pa
radijs te verlaten, en de aarde te gaan bewonen, zonder een 
geweten met zich te dragen. De mensch kan het verdorven 
en verhard hebben; maar het was er niet om verdorven of 
verhard te worden. Daarom grondt zich de Apostel tegenover 
de volken, als hij in Eom. 2 : 14 , 15 over hunne verant
woordelijkheid spreekt, op hun geweten, hoewel niet daarop 
alleen; maar hij spreekt niet, zooals uit deze plaats dikwijls 
opgemaakt wordt, van een in de harten der volken geschre
ven wet. Ware dit zoo, dan zouden zij onder het nieuwe 
verbond zijn. Niet de wet, maar het eigenaardige werk der 
wet, hetwelk hun natuurlijk geweten beschuldigt of ontschul-
digt, is in hunne harten geschreven — het werk, dat ook 
in de wet gevonden wordt. 

Men hoort menigmaal zeggen, dat Adam in gerechtigheid 
en heiligheid geschapen is. Dit is echter een groote dwaling. 
Hij was in onschuld geschapen. De nieuwe mensch daaren
tegen, dien wij geroepen zijn aan te doen, is in ware ge
rechtigheid en heiligheid geschapen — Christus en niet Adam. 
(Ef. 4 : 24,) Het is een geheel nieuwe schepping; en ook 
wij zijn, ten minste naar de verklaring der Schrift, opnieuw 
geschapen in Christus Jezus. Zoo ook lezen wij in Kol. 3 : 
10, dat wij ,/den nieuwen mensch hebben aangedaan , die 
vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld desgenen, die 
hem geschapen heeft." In de voorstellingen, die gewoonlijk 
aangaande dit onderwerp gegeven worden, worden Christus 
en Adam — de oude en de nieuwe schepping — verward. 
Adam was onschuldig, en had geen kennis van goed en 
kwaad; dit is het bepaalde getuigenis der Schrift, een we
zenlijk gedeelte van de geschiedenis van den val. Hij kon 
derhalve geen gerechtigheid of heiligheid bezitten, omdat 
daarmee noodzakelijk de kennis van goed en kwaad gepaard 
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moet gaan. Als God verklaart: //De mensch is geworden als 
onzer één, kennende het goed en het kwaad," dan blijkt 
daaruit, dat hij het vroeger niet kende. Daarom is de ge
wone bewering, dat Adam rechtvaardig en heilig was, dat 
hij naar het beeld Gods in gerechtigheid en heiligheid ge
schapen was, geheel verkeerd. Door den val verkreeg de 
mensch een kennis van goed en kwaad — een kennis, die 
hem verplichtingen oplegt, welke voortspruiten uit de ver
schillende verhoudingen, waarin hij gesteld is , of, beter ge
zegd, waardoor hij van rechtvaardig en onrechtvaardig een 
kennis heeft, die met zijnen toestand overeenkomt. Deze ver
plichtingen worden door de Mozaïsche wet in beginsel ge
handhaafd , al is het ook niet in al hunne bijzonderheden volgens 
de oorspronkelijke ordening Gods. Zoo bijv. schiep God, van 
het begin der schepping af, man en vrouw, opdat zij één vleesch 
zouden zijn, onafscheidbaar; maar wegens de hardheid van het 
menschelijk hart werd door Mozes de echtscheiding ingevoerd. 

Van Adam tot Mozes waren de menschen niet onder 
een wet gesteld, maar zij hadden de kennis van goed en 
kwaad, en waren bijgevolg verantwoordelijk — zij waren 
zichzelven een wet. Maar wij mogen dit niet verwarren 
met een geopenbaarde of gegevene wet, wijl een door God 
geopenbaarde of gegeven wet het uitdrukkelijk gezag van den 
wetgever bevat; en elke ongehoorzaamheid tegenover haar is 
een beleediging van het gezag van den wetgever. Hoewel 
dus ook van Adam tot op Mozes de zonde in de wereld 
was, zoo was er toch geen overtreding, want waar geen wet 
is, aldaar is geen overtreding. Daarom zegt de Apostel in 
Rom. 5: 14 (terwijl hij zinspeelt op Hosea 6 : 7 , waar van 
Israël gezegd wordt: //Zij hebben het verbond overtreden als 
Adam,") //de dood heeft geheerscht van Adam tot Mozes, 
ook over hen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der 
overtreding van Adam." Israël had evenals Adam de wet 
verbroken; het had niet alleen gezondigd — niet alleen ge
daan, wat door het geweten werd veroordeeld, maar het door 
het geven der wet uitgeoefende gezag Gods beleedigd. 

Het is een zeer verkeerd begrip, als men (met betrekking 
tot de leer des Apostels aangaande het standpunt van den 
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Christen tegenover de wet) tusschen de zedelijke en de cere-
monieele wet het onderscheid maakt, dat men tracht te ma
ken. Voorzeker is er een onderscheid; want het is blijkbaar, 
dat door de overtreding of geheele terzijdestelling van de 
ceremonieele wet geen mensch schuldig werd, terwijl hij wel 
schuldig werd door alles, wat zijn geweten als kwaad veroor
deelde, zelfs al had hij dit zonder wet gedaan. Want in dit 
geval is de mensch zichzelven een wet, maar men moet dit 
niet onder de uitdrukking ,/zedewet" verwarren met een ge
geven wet. Doch de Apostel dringt in deze kwestie veel 
dieper in, en toont aan wat de uitwerking is van elke wet, 
(als beginsel) zoodra een zondaar er mede te doen heeft. 
Daarom maakt hij geen onderscheid tusschen de zedelijke en 
de ceremonieele wet; echter niet, omdat hij zich om het on
derscheid niet bekommert, maar omdat hij een andere vraag 
behandelt. Want hij gebruikt de wet, om de menschen te 
overtuigen van de zonde en hen te dooden, zoodra de wet voor 
rechtvaardig en goed gehouden, en als geestelijk erkend 
wordt; en hij toont aan, dat de geloovige, die haar als 
zoodanig erkent, door den dood en de opstanding van haar 
vrijgemaakt is; dat hij zich echter, als hij haar opnieuw op 
zich toepast, onder een noodlottige verantwoordelijkheid be
geeft. De wet, als geheel beschouwd, is een systeem, waarin 
men door de besnijdenis wordt opgenomen, en naar welks 
uitspraak de mensch, als hij niet alles deed, wat daarin ge
schreven was, vervloekt was. Zooals de Apostel bewijst, was 
de wet een bijzondere, bepaalde ordening Gods, volgens 
welke het leven als gevolg der gehoorzaamheid beloofd werd. 
Dit beginsel kenmerkte haar geheele natuur en de daarop 
gegronde gerechtigheid — eerst gehoorzaamheid, daarna als 
gevolg daarvan leven en gerechtigheid. 

Het Evangelie rust op een geheel tegenovergesteld beginsel. 
Het geeft het leven niet als gevolg der gehoorzaamheid, en 
er wordt op dezen weg of naar dit beginsel geen gerechtig
heid verkregen. Voert men alzoo de wet in, nadat men de 
goddelijke gerechtigheid door het geloof tot de zijne gemaakt 
heeft, dan verwart en vernietigt men deze daardoor. Daarom 
stelt de Apostel niet alleen de ceremoniën ter zijde, maar 
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wederstaat hij, zooals wij gezien hebben, geheel de invoering 
der wet, nadat Christus gekomen is. Ongetwijfeld verdwenen 
de ceremoniën als de schaduwen der toekomende goederen, 
waarvan het lichaam Christus is; (Kol. 2 : 17.) maar de 
Apostel zet de voor den Christen zoo verderfelijke toepassing 
van de zoogenaamde zedewet uiteen — de toepassing der 
tien geboden of der steenen tafelen, wijl hij hun wettelijk 
gebruik: de menschen daardoor te overtuigen en te veroor-
deelen, aanduidt. Hij zet de bedeeling der wet terzijde, waarbij 
hij wel is waar allereerst aan de tien geboden denkt, maar 
niettemin het gansche systeem daaraan verbindt. Zij zijn niet 
te scheiden; het zijn deelen van één groot geheel, welks einde 
Israël niet kon aanschouwen, en dat zou worden afgeschaft. 
De wet was gegeven, opdat men daardoor het leven zou 
hebben, maar door den zondigen toestand des menschen werd 
zij ten dood bevonden. Stelt men nu, nadat de verlossing 
volbracht is , den mensch weder onder de wet, dan verstoort 
men daardoor wel niet den mensch, maar de verlossing zelve, 
en voert een toestand in, die in verderf eindigt. Hooren wij 
wat de Apostel in 2 Kor. 3 zegt: ,/Indien nu de bedie
ning des doods, in letters, op steenen gegraveerd, met heer
lijkheid begon, zoodat de zonen Israëls hunne oogen niet 
vestigen konden op het aangezicht van Mozes, wegens de 
heerlijkheid van zijn aangezicht, die te niet gedaan werd; 
hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijk
heid bestaan? Want indien hetgeen te niet gedaan 
wordt, met heerlijkheid begon, hoe veel meer zal hetgeen 
blijft, in heerlijkheid bestaan. Daar wij nu zoodanige hoop 
hebben, zoo gebruiken wij groote vrijmoedigheid; en doen 
niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, 
opdat de zonen Israëls hunne oogen niet zouden vestigen op 
het einde van hetgeen te niet gedaan wordt." Behalve de 
tegenstelling van wet en evangelie hebben wij hier twee zaken, 
die met elkander worden vergeleken. Men zal bij aandachtig 
onderzoek van dit hoofdstuk zien, dat het niet toelaat, dat 
de tien geboden of de steenen tafelen, als een. handeling van 
de zijde Gods beschouwd, gescheiden worden van al het ove
rige, dat Mozes gegeven heeft. De Apostel spreekt van de 
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steenen tafelen, de bediening des doods, en van het geheele 
systeem, 't welk Mozes ontving, en dat met de heerlijk
heid zijns aangezichts gepaard ging, als van een geheel. 
Elk verschil, dat gemaakt wordt tusschen de eerste tafelen, 
die gebroken, en de tweede, die in de ark gelegd zijn, be-
teekent niets. Toen Mozes de eerste maal van den berg af
kwam, blonk zijn aangezicht niet, de tweede maal wel. Is
raël heeft de eerste tafelen nooit ontvangen, want Mozes had 
ze bij het afdalen onder aan den berg gebroken. Bijgevolg 
zijn juist die, welke in de ark gelegd zijn — datgene, 
wat volgens 2 Kor. 3 den dood bracht — afgeschaft. Wij 
mogen het belang van dit feit niet gering achten, want 
hoewel de Apostel bepaald van de wet spreekt, helpt toch 
de bediening der genade niet uit den toestand van vloek, 
als men zich, na de genade te hebben ontvangen, opnieuw 
onder de wet stelt. Wel heeft God genade (ik zeg niet ver
lossing) geopenbaard, toen Mozes ten tweeden male op den 
berg klom, maar niettemin stelde Hij Israël weder onder de 
wet, omdat Mozes geen verzoening doen kon. (Zie Exod: 
32, 33.) En juist dit, dat de mensch na de openbaring der 
genade, toen de wet in de ark gelegd was, opnieuw onder de 
wet gesteld wordt, noemt de Apostel verdoemenis en dood. 
Want alleen Israël is op deze bepaalde wijze onder de wet 
gesteld geworden (hoewel onder de genadige verdraagzaamheid 
der souvereine barmhartigheid), en had alzoo of het leven als 
gevolg der gehoorzaamheid, of het uitdelgen uit het boek 
Gods, te verwachten — maar dit was verdoemenis en dood. 
Israël heeft de eerste tafelen nooit ontvangen, ze zijn nooit 
in het leger gekomen. Nadat God uit het midden des vuurs 
tot hen gesproken had, maakten zij het gouden kalf; en, 
gelijk gezegd is , het aangezicht van Mozes blonk in het 
minst niet, toen hij de eerste maal van den berg af klom. 
En de tweede tafelen, anders gezegd de wet, die na de ont
vangen genade in de voorafgegane vergeving volgde, was 
niets anders dan dood en verdoemenis. 

Aangaande het verkrijgen van het leven door de wet, 
zooals dit door Mozes werd voorgesteld, zegt de Apostel: 
//Want Mozes beschrijft de gerechtigheid, die uit de wet is: 
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vDe mensch, die deze dingen gedaan heeft, zal door dezelve 
leven." (Rom. 10: 5.) Dat wil zeggen: Mozes stelt de ver
krijging van gerechtigheid en leven door de wet voor, ter
wijl Paulus de gerechtigheid uit het geloof daartegenover stelt. 
Daarom zegt de Apostel in Rom. 7 op grond zijner on
dervinding: //Het gebod, dat ten leven was, datzelve is mij 
ten dood bevonden." Ik raad den lezer aan ook hoofdstuk 
7 en S van den brief aan de Hebreërs na te lezen, waarin 
de Apostel de afschaffing van het voorgaande gebod, om 
deszelfs zwakheid en nutteloosheid, omdat het niets heeft 
volmaakt, betoogt, en waarin hij zegt, dat het eerste ver
bond (want een verbond was het in elk geval) van Sinaï 
niet volmaakt was, en er bijgevolg een nieuw met Israël ge
maakt moest worden. Geen Christen zal vooronderstellen, dat 
hij vrijheid heeft om te stelen of ,te moorden, dit behoeft 
geen betoog. Maar onthoudt hij zich van moord of diefstal, 
omdat het in de wet verboden is? Ik ben verzekerd, dat 
ieder waar Christen hierop //neen" zal antwoorden, hoewel 
hij het verbod als volkomen goed erkent. Hij die alleen, 
omdat het in de wet verboden is, geen moord begaat, zou 
daardoor bewijzen, dat hij geen Christen is. 

Dan nog wil ik doen opmerken, dat de Apostel nergens de 
wet als de groote standaard des Christens aanduidt, noch dat de 
hem opgelegde verplichtingen ook maar het geringste deel der 
wet uitmaken; want deze verplichtingen vloeien voort uit de 
genade, en genade is niet wet. Wij mogen daarom de wet 
niet met de verplichtingen (die in de wet onvolmaakt en in 
het Christendom volmaakt zijn aangewezen) tegenover God en 
onzen naaste verwarrea — verplichtingen, welke door de 
kennis van de liefde Gods in Christus aan de overige toe
gevoegd worden, die zelfs zoo ver gaan, dat wij geroepen 
zijn, navolgers van God te zijn, gelijk Hij zich in genade 
in Christus geopenbaard heeft. Toen ik onder de wet was, 
heerschte de zonde over mij; maar de genade Gods — niet 
de wet — is verschenen, en onderwijst mij om ingetogen, 
rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige eeuw. 
(Titus %: 1 1 , 12.) En juist daarom, omdat ik door de 
genade beter onderwezen ben, en deze mij zoowel de kracht 
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als de maatstaf voor mijnen wandel verschaft, behoef ik geen 
wet. Onder de genade worden wij door God geleerd elkan
der lief te hebben naar die natuur, welke wij als geloovigen 
bezitten, en in dien Geest, welke ons gegeven is. Als ik 
dus mijnen naaste liefheb als mijzelven, vervul ik de 
wet — niet omdat ik de wet heb, maar omdat ik de liefde 
heb, die door de genade gewerkt wordt, en ik niet meer on
der de wet ben. Dat het geschreven woord van het begin 
tot het einde de leidsman dezer nieuwe natuur is, en haar 
in de gehoorzaamheid leidt, is een gezegende waarheid; dat 
voorts, als ik uit God geboren ben (en dit geschiedt niet 
door de wet, omdat de wet geen leven geven kan) dat leven 
gevormd, geleid, onderwezen, ja zelfs beheerscht wordt door 
elk woord, dat uit den mond van God gaat, en in het bij
zonder door de woorden van Christus, die de feitelijke uit
drukking zijn van dat leven in zijne volmaaktheid in den 
mensch, erken ik van gansche harte. Maar dit is niet de wet. 
Het Woord zegt mij, dat ik met Christus opgestaan ben, en 
te zoeken heb wat boven is, waar Christus is, zittende ter 
rechterhand Gods; dat ik een brief van Christus ben, die 
door den Geest des levenden Gods in mijn hart geschreven 
is, het tegendeel van de in steenen tafelen gegraveerde wet. 

Nu beroept men zich echter, om de Christenen onder de 
wet te stellen, op de bergrede, en voert men voornamelijk 
aan Matth. 5 : 17 als bewijs, dat de Heer de wet heeft ge
houden. Maar ik geloof, dat de woorden van den Heer hier 
geheel verkeerd verstaan worden. Ik geloof niet, dat de wet 
of haar gezag vernietigd is; ik geloof veeleer, dat zij die 
onder de wet gezondigd hebben, door haar zullen geoordeeld 
worden. Ik geloof verder, dat zij later onder het nieuwe ver
bond in het hart der kinderen van Israël en Juda zal zijn 
geschreven. Zij zal niet voorbijgaan, eer zij hare vervulling 
gevonden heeft. Ik denk in de verste verte niet, dat Christus 
de wet ter zijde gezet heeft, want dat is hetzelfde als de 
autoriteit Gods ter zijde te zetten. Christus kwam om de 
wet te vervullen, en Hij heeft in zijnen dood haar gezag 
bekrachtigd; maar tevens heeft Hij ook door- zijnen dood 
een einde gemaakt aan zijne plaats onder de wet; waut zij 
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heeft macht over den mensch, zoolang hij leeft. Christus is 
het einde der wet — de vervulling en het einde voor een 
iegelijk, die gelooft. Wij zijn niet onder de wet, omdat wij 
met Christus gestorven en opgewekt zijn. Zij is van toepas
sing op den mensch in het vleesch; maar wij zijn niet in 
het vleesch, doch in den Geest, in den opgestanen Christus. 
De Apostel zegt: ,/Indien gij met Christus de eerste begin
selen der wereld zijt afgestorven, waarom onderwerpt gij u, 
alsof gij in de wereld leefdet, aan inzettingen?" (Kol. 2 : 20.) 
In het vleesch moet een mensch of onder de wet (en dit is 
feitelijk de dood en de vloek, omdat het vleesch zondig is) 
bf wetteloos zijn, hetgeen zeker niet beter is; maar in den 
Christen is noch het een noch het ander. Hij wordt door 
den Geest in de gehoorzaamheid van Christus geleid. 

Daarom is de bewering, dat de woorden des Heeren: ,/Ik ben 
niet gekomen om te ontbinden, maar te voleindigen," een aan 
den Christen gedane eisch zijn om de wet te vervullen, een val-
sche gevolgtrekking. De Christenen zijn vereenigd met Chris
tus, daar waar Hij nu is; en de Apostel verklaart uitdruk
kelijk in Eom. 10: 4 : //Christus is het einde der wet, tot 
gerechtigheid voor een iegelijk, die gelooft." Niet alsof de 
wet zelve is afgeschaft, maar wij zijn niet onder haar. De 
wet is goed, zoo iemand die wettelijk gebruikt, doch zij is 
niet voor rechtvaardigen, maar voor goddeloozen en zondaars 
gegeven, alzoo in geen geval voor den Christen. (1 Tim. 1: 9.) 
Men kan ze gebruiken om den zondaar van de zonde te 
overtuigen, hem onder het oordeel des doods en der ver
doemenis te brengen, de overtreding overstroomend en de 
zonde uitermate zondig te maken; maar voor den geloovige 
is Christus alles, terwijl elk woord van God goed is, als 
het slechts op de rechte wijze toegepast wordt. 

Mocht iemand vragen: „Heeft Paulus dan niet zelf ge
zegd 1 Kor. 9: 21. //Ik ben voor Christus onder de wet?" 
dan antwoord ik : neen, in het Grieksch staat niet, zooals door 
sommigen vertaald is , //voor Christus onder de wet," maar 

vaan Christus wettelijk onderworpen." De. woorden in Gal. 
6: 2 : ,/en vervult alzoo de wet van Christus" zijn eendui
delijk bewijs tegen de invoering der wet met betrekking tot 
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de Christenen. De Galatiërs wilden zich aan de wet onder
werpen, nadat zij Christus hadden leeren kennen; de Apostel 
was beslist daar tegen, en wist nauwelijks, of hij hen nog 
wel als Christenen erkennen zou. Hij groet hen noch in het 
begin, noch aan het einde van den brief, en behandelt hun
nen toestand scherper dan al de zonden in de Korinthische 
gemeente. Het schijnt, dat deze wettische toestand der Gala
tiërs oorzaak was, dat zij ,/elkander beten en opaten;" (Gal. 
5 : 15.) en de Apostel roept hun toe: ,/Draagt elkanders las
ten." Hij zegt m. a. w. indien gij een wet verlangt, zoo 
vervult de wet van Christus — doet wat Hij deed, dat zal 
u beter passen. Hij wilde hen niet onder de wet terugbren
gen, maar juist het tegendeel. 

Het verraadt ook inderdaad weinig, zeer weinig inzicht 
in hetgeen Christus aangaat, als men in zijnen wan
del slechts de vervulling der wet ziet. De genade Gods 
en de verplichtingen der menschen, als zoodanig, zijn niet 
hetzelfde; ook was, zooals ik vroeger aangetoond heb, de 
gehoorzaamheid van Christus niet beperkt tot de vervulling 
der wet. De wet verbood de zonde; maar zij kon den Zoon 
van God niet gebieden, zich voor zondaren over te geven. 
Deze gansche beschouwing van het leven van Christus komt 
mij zeer oppervlakkig voor. Wel is het waar, wat in Jak. 
4 : 17 staat: #Wie dan weet goed te doen, en het niet 
doet, dien is het zonde;" maar om in het leven van Chris
tus, die voor de zijnen stierf, en in het leven vandengene, 
die Hem navolgt — die het leven voor de broeders stelt — 
slechts de vervulling der zedewet te zien, is een tegenschrif-
tuurlijke en bedroevende verwarring van uitspraken. 

Misschien zal zich iemand op de Psalmen, bijv. op den 
19en en den 119™ beroepen, om de uitdrukking „zedewet" te 
rechtvaardigen door de wijze, waarop deze van de wet en 
van den lust der heiligen in de wet spreken. Maar de //lust 
der heiligen in de wet," die hier beschreven wordt, komt 
mij voor het sterkste bewijs voor het tegendeel te leeren. 
Naar mijne gedachte wil dit veel meer zeggen, dan dat de 
zedewet een leefregel is. In Psalm 19 wordt de geheele 
kracht van het Woord Gods voorgesteld, als het middel tot 
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bekeering der ziel en tot onderrichting der onkundigen. 
Eenige plaatsen doelen op den tijd, wanneer de wet in de 
harten der kinderen Israëls geschreven zal zijn; andere spreken 
van het vertrouwen op de beloften en van de bedreigingen 
van Gods woord, van zijne oordeelen in de wereld. Vers 8 
is het antwoord op de afkeuring door de menschen van het 
woord: „De geboden des Heeren zijn recht, verblijdende 
het hart." Kortom, het woord van God is hier voorgesteld 
als de vastigheid en de leidsman der heiligen in Israël. 
In Psalm 19 is geen spraak van de wet als leefregel, maar 
het Woord Gods wordt daar „•wet" genoemd: „De wet des 
Heeren is volmaakt, bekeerende de ziel." Het is blijkbaar, 
dat op deze plaats van het toentertijd onder den naam „wet" 
bekende woord Gods in veel uitgebreider zin dan als blooten 
leefregel gesproken wordt. Eveneens zegt Christus, terwijl 
Hij een plaats uit de Psalmen aanhaalt: (Joh. 10: 34.) 
,/Staat er niet geschreven in uwe wet?" Deze uitdrukking 
was de voornaamste en kenmerkende beteekenis, waaronder 
het woord Gods toen bekend was. 

Mocht nu misschien iemand tot mij zeggen , dat ik het 
woord te eenzijdig beschouw, naar den vorm en het karak
ter, zooals het toen aan Israël gegeven is, dan antwoord ik 
zonder aarzelen, (terwijl ik beslist, ja, met den meesten ernst 
de goddelijke ingeving en het goddelijk gezag der geheele 
Schrift handhaaf, en door den Geest wensch geleid te wor
den) dat ik het bepaald als voor Israël gepast beschouw, 
omdat het aan Israël gegeven was; en naar mijne overtui
ging is het van zeer veel belang, dat wij het zoo beschou
wen. Men moet het woord der waarheid recht snijden. Kan 
ik bijv. als Christen zeggen: //Eoei mijne vijanden uit, om 
uwe goedertierenheid?" (Psalm 88 : 12.) of //welgelukzalig 
zal hij zijn, die uwe kinderkens grijpen, en aan de steen
rots verpletteren zal?" (Psalm 82: 9.) of: //Opdatgij uwen 
voet, ja, de tong uwer honden moogt steken in het bloed van 
de vijanden, van een iegelijk van hen?" (Psalm 4 3 : 23.) 
En toch zal dit alles in de uitoefening der regeering Gods 
op aarde op zijne plaats zijn. Als Christen zie ik daarin, als 
algemeene waarheid, de gerechtigheid; en ik kan, ziende op 
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de regeering Gods, mij verblijden, dat daardoor — als God in 
zijne lankmoedigheid alles wat Hij kon doen zal gedaan heb
ben — de goddeloosheid wordt weggedaan. Derhalve is der
gelijke taal niet de taal des Christens op dit oogenblik. In 
Psalm 39 wordt Christus voorgesteld, hoe Hij de verschrik
kelijkste vergelding en het vreeselijkste oordeel over zijne 
vijanden inroept, (vers 23—28.) Openbaart Hij in de Evan
geliën, waar Hij ons naar zijne genade als een voorbeeld 
wordt voorgesteld, een zoodanigen wensch? Wij hooren Hem, 
integendeel, juist in den tijd, waarvan de Psalm spreekt, 
uitroepen: ,tVader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij 
doen !" (Luk. 2 3 : 34.) Is dat hetzelfde als: //Stort over 
hen uwe gramschap uit; en de hittigheid uws toorns grijpe 
hen aan?" Wij hebben hier klaarblijkelijk tegenstellingen, 
en niettemin zullen beide vervuld worden. Het eene is de 
genadige, persoonlijke wensch van Christus, zooals wij weten, 
dat Hij in de Evangeliën geopenbaard is. En hierop ant
woordt de Heilige Geest door Petrus: ;/En nu broeders! 
ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk 
ook uwe oversten . . . Hebt dan berouw en bekeert u, ten 
einde uwe zonden mogen uitgewischt worden, opdat de tijden 
der verkwikking mogen komen van het aangezicht des Hee
ren , en Hij zenden moge Jezus Christus, die u te voren 
verordend i s . . . . " (Hand. 3 : 17 , 19.) Dit zal zeker in 
het laatste der dagen vervuld worden. In het andere zien 
wij de vereeniging van Christus door den geest der profetie 
met het joodsche overblijfsel en met allen, die aan het woord 
zijner dienstknechten hebben vastgehouden en zullen vast
houden, verbonden met de regeering Gods, die een recht
vaardige vergelding uitoefent over het volk, dat Christus ver
wierp. En ook dit zal volkomen vervuld worden, gelijk 
de voorsmaak daarvan reeds over hen gekomen is — 

wtoorn tot aan het einde." Als wij alzoo den joodschen 
geest der Psalmen verwarren met het Evangelie, en dien als 
de uitdrukking van onze gevoelens aannemen, stellen wij 
het Christendom in een verkeerd licht. Zonder twijfel zal 
men in de Psalmen een kinderlijk vertrouwen op den Heer 
betreffende zijne regeering .over deze wereld, zoomede den 
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troost der vergeving, de gelukkige rust van een rein hart, 
en merkwaardige profetiën aangaande Christus vinden; maar 
waar vindt men de hemelsche verwachtingen, of de eenheid 
der Gemeente met een verheerlijkten Christus? waar die 
stroom van goddelijke genade, zooals zich die in den persoon 
van Jezus op aarde openbaarde, of de liefelijke genegen
heden , die uit het hart, dat met deze dingen bekend is, 
voortkomen? Waar vinden wij den Geest des zoonschaps? 
Elk geloovige kent de treffende ontboezemingen van gods
vrucht, welke wij in de Psalmen vinden; maar geen ver
standig Christen kan zich van de geschriften van Johannes 
tot de Psalmen wenden, zonder te bemerken, dat hij in een 
geheel andere atmosfeer is. De Heer noemde zijne discipelen 
welgelukzalig, omdat hunne oogen Hem zagen, dien vele 
profeten en koningen tevergeefs hadden begeerd te zien, 
en niettemin zegt hij: ffHet is u nut, dat ik wegga; want 
indien ik niet wegga, zal de Trooster tot u niet komen." 
Het zou bijgevolg onnatuurlijk zijn, aan te nemen, dat de 
Heilige Geest, nu Hij gekomen is, ons niet zou medege
deeld hebben blijdschap, godsvrucht, verstand, kennis van 
God, zoowel van den Vader als van den Zoon, den Geest 
des zoonschaps, het bewustzijn dat wij in Christus zijn en 
Hij in ons is, benevens de gemeenschap met den Vader en 
den Zoon — hetgeen de heiligen des ouden verbonds niet 
bezaten. De erfgenaam verschilt, zoolang hij een kind is, 
in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van 
alles. Dit is naar de nauwkeurige onderwijzing van den 
Apostel het verschil in het standpunt der oudtestamenti
sche heiligen, terwijl God wat beters voor ons voorzien had, 
opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden, zoodat 
de minste in het koninkrijk der hemelen grooter is , dan de 
grootste van hen, die te voren uit vrouwen geboren zijn. 
Leven en oaverderfelijkheid zijn door het evangelie aan het 
licht gebracht. Ik zie geen vroomheid of achting voor Gods 
Woord daarin, dat men de geopenbaarde gaven Gods, zooals 
zij ons in het Nieuwe Testament ontvouwd worden, loochent 
of niet waardeert. Is het niets, dat de Trooster gekomen is ? 
Waar is van de heiligen des ouden verbonds verlangd, zich-
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zelven Gode, als uit de dooden levende, voor te stellen? Dit 
is echter onze leefregel. Wil men dit wet noemen, dan is 
dat niets dan een misbruik van het woord. 

Ik weet zeer wel, dat men gezegd heeft, dat het wel is 
waar niet goed is, om de gerechtigheid en het leven door 
de wet te willen verkrijgen, maar dat deze toch onze leef
regel is, en dat men een en ander niet met elkander mag 
verwarren. Maar ik zeg, dat de geheele theorie, waarop men 
dit onderscheid grondt, misleiding is. Wie geeft ons het 
recht, de wet voor het eene doeleinde ter zijde te zetten, 
en voor een ander aan te nemen, als God haar voor een 
bepaald doel gegeven heeft? "Volgens de verklaring van den 
Apostel heerscht de wet, als wij met haar te doen hebben, 
over ons, en niet wij over de wet. Zij brengt ons onder 
den vloek, is voor ons de bediening der verdoemenis en 
des doods, zonder ons te vragen, hoe wij het beschouwen, 
en of wij het goedvinden. Zij spreekt haar eigen oordeel over 
ons uit. Wordt zij overtreden, zoo vervloekt zij. In één 
woord, de uitwerking der wet op allen, die onder haar staan, 
is de vloek. De Schrift laat nergens toe, te zeggen: ffIk 
plaats mij op die wijze niet onder de wet." Maar de Schrift 
plaatst u in die wijze daaronder, zoodra gij onder de wet 
zijt. Als werkelijk het geloof gekomen is, zijn wij niet meer 
onder den voogd, en bijgevolg niet meer onder diens vloek. 
Onder de wet te zijn, en niet ouder haren vloek, wanneer 
zij overtreden wordt, is een tegenschriftuurlijke gedachte en 
een bewering der menschen. Gods Woord zegt: //Wandelt door 
den Geest, en gij zult de begeerte des vleesches geenszins 
volbrengen." ffMaar indien gij door den Geest geleid wordt, 
zoo zijt gij niet onder de wet." (Gal. 5 : 16 , 18.) 

Voor ik eindig, kom ik nog eens terug op dat deel van 
ons onderwerp, dat het kostelijkste is, namelijk op de posi
tieve zijde der vraag: Wat is de leefregel des Christens ? Het 
antwoord is: Christus. Hij is ons leven , ons richtsnoer, onze 
maatstaf, ons model, ons voorbeeld, ja alles. De Geest werkt 
in ons, en is onze kracht om Christus na te volgen. In het 
Woord van God wordt Hij ons geopenbaard, en worden zijne 
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gedachten in bijzonderheden ons bekend gemaakt. Maar terwijl 
de geheele Schrift — het ingegeven Woord Gods — wan
neer het recht gesneden wordt, ons licht is (ten minste voor 
hen , die de zalving van den Heilige hebben) worden Chris
tus en de Geest ons, in tegenstelling van de wet, voorgehou
den als voorbeeld, leven en leidsman, en Christus is uitsluitend 
alles voor ons. De Christen is een brief van Christus. ,/Als 
die openbaar zijt, dat gij een brief van Christus zijt, door 
onze dienst bereid, geschreven niet met inkt, maar met 
den Geest des levenden Gods, niet op steenen tafelen, maar 
op vleeschen tafelen des harten En wij allen, met on-
gedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren aanschou
wende, worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijk
heid tot heerlijkheid, als door den Heer, den Geest." 
(2 Kor. 3.) Wij hebben hier alzoo Christus, in tegenstelling 
van de wet, en de nauwkeurige aanduiding van hetgeen 
wij zijn, een brief van Christus namelijk; terwijl wij in het 
zien op Christus een kracht hebben, die te voorschijn brengt, 
wat door de wet nooit kon te voorschijn gebracht worden. 
Zoo ook vinden wij in Gal. 2 : 20 en 5 : 16 , dat de Geest, 
en niet de wet, de kracht der godzaligheid is — dat wij, 
door Hem geleid wordende, niet meer onder de wet zijn, 
en vruchten voortbrengen tegen welke geen wet is. Wij wor
den vermaand, door den Geest te wandelen, maar dat is niet 
de wet. In Bom. 13: 14 wordt gezegd: ,/Doet aan den 
Heer Jezus Christus, en verzorgt het vleesch niet tot be
geerlijkheden." Christus is een voorwerp, dat het hart be-
heerscht, dat tegelijk het leven en het voorwerp voor het 
leven is. Hij is het, wien wij, gelijk ons beloofd is,gelijk
vormig zullen worden, en wien wij reeds nu, naar onze 
ernstige begeerte, zooveel mogelijk gelijk zoeken te zijn — 
die onze gansche aandacht bezig houdt op zulk een wijze, 
dat elk ander voorwerp buitengesloten wordt. Wij zijn te 
voren verordend, om aan het beeld van zijnen Zoon gelijk
vormig te zijn, opdat Hij de eeïstgeborene zij onder vele broe
deren. Onze lust in Hem is de bron van onze handelingen, 
de beweegreden die ons drijft. Dit laat zich van zijn persoon 
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niet scheiden, ik kan Hem niet als mijn voorbeeld en als 
de bestuurder mijner daden hebben, zonder in Hem mijn 
lust, mijn behagen te vinden. Hoe meer ik Hem liefheb, 
hoe meer ik de schoonheid, die in Hem is, aanschouw, des 
te meer zal het mijn lust wezen Hem gelijk te zijn. Het is 
geen op schrift gestelde regel, maar een levende voorstel
ling van Hem, dien ik, omdat Hij mijn leven is, nu 
ook openbaren zal, gelijk Paulus zegt: //altijd de dooding 
van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven 
van Jezus in ons lichaam openbaar worde." Ongetwijfeld is 
het geschreven Woord het middel, om mij de gedachten en 
den wil des Heeren bekend te maken. Maar het is niet een 
wet als richtsnoer, en Christus is niet slechts een voorbeeld, 
dat evenals een wet moet worden nageleefd. Het is het 
Woord, dat mij de volmaaktheid van dit hartinnemende 
voorbeeld aantoont, en mij verkondigt, wie Hij is, met wien 
ik vereenigd ben. 

Dan is Christus ook voor mij de bron van alles, waarin ik 
Hem wensch gelijk te zijn. Want als ik //met ongedekten aan-
gezichte de heerlijkheid des Heeren aanschouw, word ik 
naar hetzelfde beeld veranderd." //Uit zijne volheid hebben 
wij allen ontvangen , ook genade voor genade." (Joh. 1:16.) 
Dat kan nooit door een leefregel verkregen worden; deze 
kan noch ons veranderen naar haar beeld, noch ons uit een 
volheid mededeelen. Daarom zegt Jezus: //Heilig hen door 
de waarheid; uw Woord is de waarheid . . . . En ik heilig 
mij zelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn 
door de waarheid." (Joh. 17 : 17 , 19.) Het is de Heilige 
Geest, die ons de dingen van Christus mededeelt, en ons 
alzoo naar zijn beeld vormt. Welk een gezegende waarheid! 
Elke genegenheid des harten verbindt zich op deze wijze met 
de heiligheid, als ik die beschouw in Hem, die niet alleen 
mij liefgehad heeft, maar die ook onuitsprekelijk bemiunens-
waardig is. Daarom ben ik geroepen //den Heere waardig tot 
alle welbehagen te wandelen," — «op te wassen in alles tot 
Hem, die het Hoofd is, Christus." Paulus zocht ieder mensch 
volmaakt te stellen in Christus. (Kol. 1 : 28.) Christus is voor 
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de Zijnen het eenige voorwerp, en in hen het waarachtige 
leven, opdat zij alles, wat in Christus is, openbaren. Het doel, 
dat mij voorstaat, is nu niet meer op de aarde; het is de 
opgestane Christus. Dit is oorzaak, dat mijn wandel in den 
hemel is, zooals wij lezen in Kol. 3 : 1 . Als ik op Christus 
daarboven zie, word ik Hem, zooals Hij hier op aarde 
was, gelijk, en wandel ik zijner waardig. Ik raak los 
van de dingen, die het hart aan deze aarde binden, 
en word n vervuld met de kennis van zijnen wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand." Dit kan niet verkregen wor
den door bloot wettelijke voorschriften, want de wet staat 
in geenerlei betrekking tot dit hemelsche leven. Wij moeten 
onderzoeken , wat het uitnemendste is. Zelfs Abraham wan
delde in de voortreffelijkste dagen zijns levens niet naar 
bloofce voorschriften of regels. Hij verwachtte de stad, die fon
damenten heeft, en was een vreemdeling en bijwoner in het 
land der belofte. Terugkeeren tot bloote leefregels is hetzelfde 
als de bron van ware werkzaamheid verliezen. God wil niet 
maar een bestuurder of opzichter over ons zijn, die door 
bepaalde bevelen zijn wil bekend maakt; maar Hij oefent 
ons in geestelijkheid, daar Hij het verstaan van zijnen wel-
behagelijken wil afhankelijk maakt van onzen geestelijken en 
zedelijken toestand. Geestelijk verstand vereischt een gees
telijken toestand. Christus is de maatstaf van onzen wan
del ; Hij is ons voorbeeld, onze regel, onze sterkte, onze 
hulp in genade, het voorwerp onzer vreugde, de beweegre
den onzes wandels, en degene, die volkomen aanspraak op 
onze harten heeft. "Voorzeker past het ons, met oprechte zie
len , die onder de wet zijn, geduld te hebben; God alleen 
kan hen vrij maken. Maar toch is het van zeer veel gewicht, 
dat wij ter verheerlijking van Christus, en zelfs om den wille 
van hen, die onder de wet zijn, de duidelijke, Schriftuur
lijke verklaring vasthouden. 

J. N. D. 


