
B O D E 

DES 

HEILS IN CHRISTUS. 

„DE HEER IS NABIJ." 

Fil. 4 : 5 . 

VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG. 

Uitgave van H.' C. VOOEHOEVE JZN. 
DEN HAAG, Dunne Bierkade, 17. 

1 8 8 1. 





INHOUDS-OPGAVE 

TAN DEN 

Vier en Twintigsten Jaargang. 

Bladz. 

1. Particuliere of algemeene genade? 1. 
2. Beschouwing over den eersten brief aan de 

Thessalonikers. 
Hoofdstuk I. 37. 

II 53. 
III 69. 
IV 85. 
V. 101. 

3. Genade en waarheid 48. 
4. Be samenkomst tot gebed 68. 
5. „Wij worden naar hetzelfde beeld veranderd" . 79. 
6. Een woord over de vrijmaking 98. 
7. Gij deedt het {Gedicht) 100. 
8. Christus het middelpunt, of: waarom moeten wij 

alleen in den naam van Jezus vergaderen? . . 1 1 7 . 
9. De twee penningen 129. 

10. Zondagmorgen (Gedicht) 132. 
11. Be volmaaktheid 133, 149, 165. 
12. Beschouwing over den tweeden brief aan de 

Thessalonikers. 
Hoofdstuk I. 171. 

II, III 181. 
13. Jezus' naam (Gedicht) 179. 





PARTICULIERE 

OF ALGEMEENE GENADE? 

Er is in den laatsten tijd veel geschreven en gesproken over 
particuliere en algemeene genade. De oude strijd tussclien Calvi
nisten en Arminianen is opnieuw en met hevigheid ontbrand. Dit 
is in vele opzichten verblijdend. Tegenover het steeds wassend 
ongeloof en de steeds toenemende afwijking van Gods Woord 
in christelijke kringen, tegenover het verwaterde Christendom 
van zoovele zoogenaamde orthodoxen, is het een verblijdend 
teeken, dat de heerlijke waarheid van Gods souvereine ge
nade weer met helderheid en kracht wordt op den voorgrond 
geplaatst. Jammer maar, dat de Calvinisten in de verdediging 
dier waarheid niet verder komen dan de artikelen der 
gereformeerde geloofsbelijdenis, die in menig opzicht de 
critiek der Heilige Schrift niet kan doorstaan. Daar de 
zeven en dertig artikelen des geloofs, en niet rechtstreeks 
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de leer der Heilige Schrift, het uitgangspunt hunner rede
neering zijn, zijn zij noodwendig eenzijdig en in het keurslijf 
van hun systeem gekneld. Dit is in tweeërlei opzicht ge
vaarlijk. Geen Arminiaan toch, geen voorstander van een 
onschriftuurlijke ,/algemeene genade" zal door die bewijsvoering 
worden overtuigd, omdat hij, en terecht, wijzen kan op 
vele plaatsen der Schrift, die geheel iets anders leeren dan 
de Calvinisten voorstellen — plaatsen, die door hen, om hun 
systeem te kunnen vasthouden, geweld worden aangedaan. 
Terwijl aan den anderen kant de drijvers der predestinatie
leer onder de Calvinisten -— men zou ze versteende Calvinisten 
kunnen noemen — in hunne wangevoelens en koude fata
liteitsleer worden gestijfd. 

De groote fout nu in de voorstelling der Calvinisten bestaat 
hierin, dat zij geheel voorbijzien, dat de verheerlijking van 
God, de verheerlijking van Gods Wezen, in al deszelfs vol
maaktheden — in zijne heiligheid, gerechtigheid, majesteit, 
souvereiniteit, goedertierenheid, ontfermende liefde en genade — 
het hoofddoel is van den dood zijns Zoons. Terwijl de Arminianen 
zich beroepen op die plaatsen der Schrift, waarin over 
Christus' dood voor allen gesproken wordt, en als onbestaan
baar daarmede verwerpen, wat er gezegd wordt over zijne 
liefde tot de gemeente; wordt door de Calvinisten Gods 
raadsbesluit omtrent de heiligen tot uitgangspunt van rede
neering genomen, en elke toepassing van Christus' dood op 
anderen, als buiten de kwestie staande, geheel verworpen. 
Is evenwel Gods verheerlijking het hoofddoel van Christus' 
dood, dan kunnen beide stelsels recht hebben in hetgeen 
zij belijden, en dwalen in hetgeen zij ontkennen. God kan 
zich dan, in verband met 's menschen verantwoordelijkheid, 
openbaren in liefde en ontferming in zijne wegen met 
zondaars; en toch kan Hij, als die liefde verworpen is, 
oppermachtig behouden degenen, die Hij daartoe te voren 
heeft uitverkoren. 

Dit aan te toonen en nader te ontwikkelen, is het doel 
dezer regelen. Ik zal daartoe bij drie punten stilstaan, 
en uit de Schrift trachten te bewijzen : 
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1° dat Christus' dood in de eerste plaats betrekking heeft 
op God-, 

2° dat Christus' dood in de tweede plaats gevolgen heeft 
voor alle menschen, ja, voor alle dingen; en 

3° dat Christus' dood in de derde plaats bijzondere gevolgen 
heeft voor de uilverhorenen. 

De Heilige Geest moge schrijver en lezers voorlichten en 
in de waarheid leiden! 

I. 

C h r i s t u s ' dood heef t in de ee r s t e p l a a t s be
t r e k k i n g op God. 

De mensch heeft God onteerd. God moest door den mensch 
verheerlijkt worden. Dit is geschied in Christus, den Zoon 
des menschen. In zijn geheele leven op aarde, maar op vol
maakte wijze door zijnen dood aan het kruis. Jezus moed sterven. 
Door dien dood werd de naam van God verheerlijkt in een 
wereld , waar de zonde was. De heerlijkheid van den Menschen 
Zoon moest zich ontvouwen daar, waar de macht des vijands, 
de werking der zonde en het oordeel Gods over de zonde 
zich openbaarden; waar Satan, in zijne macht over den 
zondigen mensch, over den mensch onder de zonde besloten, 
en God elkander ontmoetten — niet, gelijk bij Job, tot 
tuchtiging, maar tot oefening der gerechtigheid. Aan het 
kruis werd openbaar, wat God tegenover de zonde is. Aan 
het kruis zijn al de volmaaktheden van God uitgekomen en 
verheerlijkt geworden. In Jezus' leven op aarde hebben zich 
al die volmaaktheden op wonderbare wijze ontvouwd; doch 
aan het kruis heeft Hij, door de plaats van den mensch in te 
nemen, en dat wel ten aanzien van de zonde en, Gode zij 
dank! ten aanzien van den zondaar tevens, gelegenheid 
gegeven voor de tentoonspreiding van al die goddelijke vol
maaktheden. Daarom is het kruis het middelpunt des heelals, 
de grond van onze behoudenis en verheerlijking, en de 
schitterendste openbaring van Gods eigene heerlijkheid, 

Doch om dit goed te begrijpen, moeten wij stilstaan : 
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Ten eerste bij den toestand , waarin de menscli zich bevindt. 
De mensch heeft God onteerd. Hij is een zondaar. Een 

overtreder van Gods geboden. Een vijand van God zelven. 
God daarentegen heeft dien mensch lief. Hij handelt vol 
goedertierenheid en genade met dien mensch, en tracht hem van 
het verderf te redden. De geschiedenis der menschheid, gelijk 
ons die in de Heilige Schrift wordt medegedeeld, bewijst dit. 

Na den val leefde de mensch zonder wet. Adam's zonde 
was ongehoorzaamheid aan Gods gebod. Derhalve was hij een 
overtreder. Maar daarna gaf God geen gebod. (Zie Kom. V : 14.) 
God liet den mensch leven naar het goeddunken zijns harten. En 
wat was het resultaat ? Dat het bleek, hoe al het gedichtsel der 
gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. (Gen. 
VI: 5) De boosheid des menschen werd zoo menigvuldig op 
de aarde, dat het den Heere berouwde den mensch gemaakt te 
hebben, en Hij den zondvloed zond om hen allen te verderven. 

Noach en de zijnen werden gespaard. Zou het nu anders 
worden? Helaas, neen! Nauwelijks was het dankgebed over 
de geschonken verlossing op de lippen bestorven, of de zonde 
vertoonde zich opnieuw. Noach werd dronken. Cham be
spotte zijnen vader. Hunne nakomelingen verhieven zich tegen 
God, en, over den aardbodem verstrooid , begonnen zij de 
heerlijkheid des onverderfelijken Gods te veranderen in de 
gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mensch en van 
vogelen en van viervoetige en kruipende dieren. (Rom 1:19 — 23.) 
Toen werd uit het midden dier afgodendienaars Abraham 
geroepen, (Jozua XXIV : 2.) om den eenigen, waren God 
te volgen en het hoofd te worden van een geslacht, 't welk 
den naam des Heeren op aarde zou bewaren. Aan hem 
werden de beloften geschonken in onvoorwaardelijke genade. 
Van dat oogenblik af vinden wij de geschiedenis der mensch
heid bij Abraham's nakomelingen. De andere volken verzonken 
hoe langer zoo meer in afgoderij en goddeloosheid, en 
worden in de Schrift voortaan slechts genoemd, in zooverre 
zij met Israël in betrekking komen. 

Daarna namen Gods handelingen met den verantwoordelijken 
mensch een nieuwen vorm aan in het geven van de wet. 
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Vóór de wet was de zonde, maar door de wet werd de zonde 
overtreding. //Tot aan de wet was de zonde in de wereld, 
maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is." 
(Rom. V : 12.) //Waar geen wet is, daar is'ook geen overtreding'' 
(Rom. I V : 15.) Door de wet werd dus de zonde te schrikke-
Hjker, omdat zij niet alleen zonde was, maar overtreding werd 
van Gods gebod. ,/De wet is daarbij gekomen, opdat de 
misdaad te meerder zou worden." (Rom. V : 20.) Israël heeft 
de wet gebroken. Eer zelfs de steenen tafelen in het leger 
waren , was de wet reeds overtreden in haar eerste en grootste 
gebod: //Gij zult God liefhebben boven alles." Het volk 
danste om het gouden kalf. En daarna is Israëls geschiedenis 
één aaneenschakeling van overtredingen, zoodat hun verweten 
wordt, dat zij het erger gemaakt hadden dan de volken, 
die God om hunnentwil uit de bezitting verdreven had. 

Gedurende dit tijdvak zond God zijne profeten, die in zijnen 
naam getuigden, om het geweten des volks wakker te schudden, 
en te spreken van Hem, die komen zou als de in Eden beloofde 
Slangenvermorzelaar. God zond zijne profeten , vroeg op zijnde 
en sprekende, totdat er geen heelen meer aan was, omdat 
zij zijne profeten verwierpen , en doodden , die tot hen gezonden 
werden. (Zie Jer. VII : 13 ; XXV: 3 ; XLVI : 11.) 

Toen. nu de boosheid van 'smenschen hart aan het licht 
gekomen en de wet overtreden was, toen 's Heeren profeten 
waren verworpen en gedood, toen zeide God: //Ik heb nog 
een zoon, missohien zullen zij mijnen zoon ontzien." Doch 
zij, den Zoon ziende, zeiden onder elkander: //Deze is de 
erfgenaam, komt, laat ons hem dooden, en zijne erfenis in 
bezit nemen." Christus, de Zoon van God , kwam in genade, 
doch werd verworpen en gekruisigd. Ziedaar niet slechts 
zonde, niet slechts wetsovertreding, maar verwerping van 
God, die in genade gekomen was om te behouden. Nadat 
de inensch schuldig en een overtreder geworden was, openbaarde 
zich de liefde, Gods eigene natuur, op volmaakte wijze; doch 
voor deze liefde vond Hij haat. (Ps. CIX:5.) //Zij hebben 
mij zonder oorzaak gehaat." (Joh. XV : 25.) //Hij is gekomen 
tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen." 
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(Joh. 1:11.) Gods Zoon ging goeddoende het land door. 
Hij genas allen, die door den duivel overweldigd waren, 
want God was met Hem. Al zijne wonderen waren daden 
van goedheid en ontferming jegens de menschen. Doch Hij 
werd verworpen. En daardoor verloor het volk, 't welk 
de wet en de beloften bezat, elk recht op die beloften, 
omdat zij Hem verwierpen, in wien al die beloften ja en 
amen waren. 

Doch er valt nog een daad van Gods lankmoedigheid op. 
te merken. Christus bad aan het kruis voor zijne vijanden : 
//Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." 
Dit gebed is verhoord, gelijk elk gebed van Jezus, naar 
luid van zijne eigene woorden: //De Vader hoort mij altijd." 
De verhooring vinden wij in Hand. I I I , waar de Heilige 
Geest door Petrus tot de Joden zegt: //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 Heeren, 
en Hij zenden moge Jezus Christus, die u te voren verordend 
is." Doch de overpriesters verwierpen ook dit getuigenis. En 
daarop wordt in hoofdst. VII door Stefanus Israëls geschiedenis 
tot een eind gebracht in de snijdende woorden: //Gij hard-
nekkigen en onbesnedenen van hart en ooren! gij wederstaat 
altijd den Heiligen Geest; gelijk uwe vaderen, alzoo ook gij. 
Wien van de profeten hebben uwe vaderen niet vervolgd? 
En zij hebben hen gedood, die te voren verkondigd hebben 
de komst des Eechtvaardigen, van wien gij nu verraders en 
moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet door de verordening 
van engelen ontvangen en niet gehouden hebt!" Aldus is 
de wet gebroken, Gods getuigenis door de profeten verworpen , 
Christus gedood en de Heilige Geest wederstaan. Ziedaar het 
slot van de geschiedenis der menschheid op zedelijk gebied. 
Israël's oversten , wier geweten geraakt, doch wier wil onver
anderd gebleven was, doodden hem , die dit getuigenis van 
Godswege had afgelegd, en die, vol des Heiligen Geestes, 
met een aangezicht als het aangezicht eens engels, zijne blikken 
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richtte naar den hemel, waar de verheerlijkte Mensch, Christus 
Jezus, aan Gods rechterhand verheven was, en waar Hij zijne 
volgelingen opnemen zou. 

Doch er is nog een andere zijde van de kwestie. Niet Israël 
alleen, maar de wereld verwierp Gods Zoon. Dit leert ons 
Johannes' Evangelie. „Alzoo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 
leven hebbe." (Joh. 111:16.) tfüe Vader heeft den Zoon ge
zonden tot een Heiland der wereld;" (1 Joh. IV : 14.) want God 
is liefde. Jezus kwam van den Vader, en Hij kwam in de 
wereld. Het was niet de belofte, zooals bij Abraham; het 
was niet de wet, door Mozes gegeven, en door Israël gebroken ; 
maar de genade en de waarheid, door Jezus Christus geworden , 
kwam in deze wereld. (Joh. I.) God was in Christus , de wereld 
niét Zichzelven verzoenende, hunne zonden hun niet toereke
nende, gelijk Paulus in 2 Kor. V zegt. Doch de wereld ver
wierp Hem. Hij was in de wereld, en de wereld is door 
Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 
Al wat God was in genade —• niet zijn werk van genade in 
ons, maar wat Hij is in Zichzelven als goedheid, licht en 
macht —• was geopenbaard in het midden der menschen. Wat 
de mensch was en is tegenover God, en wat God is tegen
over den mensch, dat werd geopenbaard aan het kruis.;/Zij 
hebben zoowel gezien als gehaat beide mij en mijnen Vader," 
zegt Jezus in Joh. XV; en de volle openbaring daarvan 
aanschouwen wij op het kruis. Doch in datzelfde wonderbare 
tooneel zien wij, dat God alzoo lief de wereld had, 
dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon overgaf tot in den dood 
des kruises. 

Het karakter der zonde is hierdoor aan het licht getreden. 
Het is gebleken, dat de openbaring der zonde — het over
treden van de geboden — heel wat anders is dan het karak
ter der zonde, namelijk haat en verwerping van God, die 
goed is. „Indien ik niet gekomen ware, en tot hen gespro
ken had," zeide Jezus, „zij hadden geen zonde; maar nu 
hebben zij geen voorwendsel voor hunne zonde. Wie mij 
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haat, haat ook mijnen Vader. Indien ik de werken onder 
hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij 
hadden geen zonde; maar nu hebben zij zoowel gezien als 
gehaat beide mij en mijnen Vader." (Joh. XV : 22—24.) In 
de verwerping van Christus heeft de zonde zich in hare 
volle kracht en hatelijkheid geopenbaard. God was tegen
woordig in de wereld in genade als een Heiland, als een 
Verzoener der wereld, en de menscli verwierp Hem. Hij 
kwam niet om de wereld te oordeelen, maar om de wereld 
te behouden; doch de wereld wilde niets van Hem weten. 
Zoo was 's menschen algeheele boosheid en verdorvenheid 
aan het licht gekomen; hij was verloren, zonder hoop op 
herstel. Ik spreek natuurlijk van den toestand des menschen, 
en niet van Gods levendmakende en reddende kracht. 

Deze boosheid van den mensch blijft zich ten allen tijde 
gelijk. In de geschiedenis der wereld, gelijk de Schrift ons 
die profetisch mededeelt, lezen wij, dat, onder welke om
standigheden de wereld ook achtereenvolgens gekomen is, of 
nog komen zal, zij in hare vijandschap tegen God tot den einde 
toe volhardt. Zonder wet bedorven, onder de wet een over
treder, onder de genade een verwerper en moordenaar van 
Gods Zoon, zal de mensch zich ook onder de oordeelen, 
die komen zullen, niet bekeeren. Wanneer de benauwdheid 
zóó groot wezen zal, dat de menschen hunne tong zullen 
kauwen van pijn, dan zullen zij zich nochtans niet bekeeren, 
maar den God des hemels lasteren. (Openb. XVI : 10, 11.) 
En wanneer zij duizend jaren lang van den invloed des 
duivels zullen verschoond zijn geweest, en onder de zalige 
heerschappij van Christus zullen geleefd hebben, dan zullen 
zij aan het einde, nogmaals door den satan verleid, tegen 
Christus optrekken, om dan voorgoed geoordeeld en in 
den poel des vuurs geworpen te worden. 

Ten- tweede staan wij stil bij de verheerlijking van God. 
God is door den mensch onteerd. Op alle mogelijke wijze. 

De geschiedenis der menschheid heeft ons dit bewezen. De 
mensch is een zondaar, een wetsovertreder, een vijand van 
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God, een moordenaar van Gods Zoon. Zou nu de heilige 
en rechtvaardige God zich in betrekking kunnen stellen tot 
dien mensch, of hem ook alleen maar in geduld verdragen, 
dan moest Hij ten aanzien van de zonde volkomen verheerlijkt 
worden. Anders had Hij den mensch in zijnen toorn moeten 
verdelgen en verdoemen. Welnu, deze verheerlijking van God ten 
aanzien van de zonde wordt in de Heilige Schrift, zoowel 
in het Oude als in het Nieuwe Testament, op den voorgrond 
geplaatst. 

Die verheerlijking van God was de eerste en voornaamste 
gedachte in het hart van den Heer Jezus. Daartoe was Hij 
in de eerste plaats op aarde gekomen. Voorzeker, Hij was 
gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was; 
Hij zocht de verlorene schapen van het huis Israëls; Hij 
wilde de verstrooide kinderen Gods tot één vergaderen. Hij 
heeft aan het kruis, en door zijne opstanding en verheer
lijking, het groote verzoenings- en verlossingswerk volbracht, 
en door ééne offerande volmaakt allen , die geheiligd worden. 
Maar vóór alle dingen heeft Hij God, zijnen Vader, op 
deze aarde verheerlijkt —- dien God, die door den mensch 
op het schandelijkst was onteerd. 

Luistert slechts naar hetgeen Hij in zijn bewonderings-
waardig gebed tot den Vader zegt in Joh. XVII: „Ik heb 
U verheerlijkt op de aarde; ik heb voleindigd het werk, 
dat Gij mij gegeven hebt om te doen.'" Ziet gij wel, dat 
de verheerlijking des Vaders de eerste en voornaamste plaats 
in zijne gedachten innam. Hij had den Vader volkomen ver
heerlijkt op de aarde; aan de openbaring Gods, des Vaders, 
ontbrak niets, welke ook de moeielijkheden, die Hij op 
zijnen weg vond, mochten geweest zijn. De tegenspraak der 
zondaren was, in plaats van Hem af te schrikken of in ver
warring te brengen , slechts de aanleiding geweest om den 
Vader in al zijne volmaaktheden te openbaren en te ver
heerlijken. Zijn lijden was onuitsprekelijk groot, het overtreft 
al , wat wij ons voorstellen kunnen. Geen oogenblik ging in zijn 
leven voorbij, waarin Hij niet leed in het diepst zijner ziel; en het 
lijden aan het kruis ging al het andere in smartelijkheid te boven. 
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Maar trots alles liacl Hij de verheerlijking van God op aarde vol
bracht, en kon nu op grond daarvan om zijne verheerlijking 
door den Vader vragen. „En nu, verheerlijk mij, Gij, Vader 
bij U zelven, met de heerlijkheid, die ik bij U had, eerde 
wereld was." 

Luistert ook naar de woorden van Jezus in Joh. XI I I : 3 1 , 
32: ,/Nu is de Zoon des menschen verheerlijkt, en God is 
in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, 
zoo zal ook God hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij 
zal hem terstond verheerlijken." Heerlijke woorden! Heerlijk 
en beteekenisvol vooral, wanneer wij letten op de omstandig
heden, die er aanleiding toe gaven. 

Na de bete — zoo lezen wij in vs. 27 — voer de satan 
in Judas. Deze arme man was reeds boos door de hebzucht, 
en was gewoon aan de dagelijksche verzoekingen gehoor 
te geven. Hoewel hij bij Jezus was, zoo verhardde zich 
nochtans zijn hart tegen de werkzaamheid der genade, 
die steeds voor zijne oogen was, ja , die in zekeren zin aan 
hem geopenbaard was. Hij schonk gehoor aan de verzoekingen 
van den duivel, en maakte zich tot werktuig der overpriesters 
om den Heer te verraden. De duivel had het in zijn hart 
gegeven om Jezus over te leveren , zoo lezen wij in vs. 2, 
en nu, na de bete, toen de bepaalde ure gekomen was, 
voer de satan in hem. 

Jezus kende den toestand van Judas. Hij wist, wat deze 
van plan was te doen. Zou Hij het verhinderen? Deinsde 
Hij terug? Neen! Gode zij dank! Hij geeft zich over. ,/Wat 
gij doet, doe het haastelijk," zegt Hij tot Judas; en deze, 
de bete genomen hebbende, ging heen om zijne booze plannen 
te volvoeren. Welke aangrijpende woorden, wanneer wij ze 
vernemen van de lippen van Hem, die de liefde zelve was! 
Hoe moet zijn hart gebloed hebben, toen Hij ze uitsprak! 
Doch Jezus' blikken richtten zich nu op zijnen dood. Hij 
is alleen. Niemand, zelfs niet zijn discipelen konden deel
nemen aan het werk, dat Hij alleen volbrengen kon. Waar
heen Hij nu ging, daarheen konden zij Hem evenmin volgen 
als de Joden. Wrelk een plechtige en toch zoo glorierijke ure ! 
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Hij, een niensch, was op weg om God te ontmoeten als 
rechter. Dit spreekt Hij uit, zooclra Judas is heengegaan. 
De deur, welke deze achter zich sloot, scheidde Jezus van 
deze wereld. //Nu," zegt Hij, ffis de Zoon des menschen 
verheerlijkt." 

Hij had dit reeds gezegd in Joh. X I I , toen de Grieken 
kwamen om Hem te zien. Dochtoen was er spraak van zijne 
toekomstige heerlijkheid, van zijne heerlijkheid als Hoofd 
aller menschen en Hoofd aller dingen. Deze heerlijkheid kon 
Hij evenwel nu nog niet ontvangen. Hij moest eerst sterven. 
En daarom zeide Hij toen : „ Vader ! verheerlijk Uwen naam!" 
Hij wist, dat Hij om die heerlijkheid te kunnen ontvangen, 
en om menschen deel aan die heerlijkheid te kunnen geven, 
noodzakelijk door den dood moest gaan. Hij wendt daarom 
zijne gedachten van zijne heerlijkheid en zijn lijden af, en 
houdt zich alleen bezig met den wensch zijner ziel, namelijk 
de verheerlijking des Vaders. Alles was thans tot de vervul
ling daarvan gereed ; en het oogenblik was gekomen , waarin 
Judas was heengegaan , om zijn verraad te volvoeren, en zoo 
doende den weg te banen voor de wonderbare vervulling van 
Gods raadsbesluiten. 

In Jezus op het kruis is de Zoon des menschen op tref-
felijker wijze verheerlijkt geworden, dan dit zelfs geschieden 
zal door de heerlijkheid, die Hem onder dezen titel toekomt. 
Wij weten, dat Hij eenmaal met deze heerlijkheid zal be
kleed worden; op het kruis echter heeft de Zoon des men
schen alles gedragen , wat tot de volle ontvouwing der heer
lijkheid Gods noodig was. Het geheele gewicht van alles, 
wat deze heerlijkheid tegenover de zonde eischen moest, 
werd daar op Hem gelegd, o'in te doen blijken, of Hij in 
staat was deze heerlijkheid te handhaven, te bevestigen en 
omhoog te houden. Zou de Zoon des menschen in staat zijn, 
zulk een plaats in te nemen? Zou Hij het oordeel van God 
kunnen verdragen? Zou Hij in staat zijn, niet slechts om 
alles over te geven en te verlaten , maar om zelf door God ver
laten te worden, en zoo doende Hem te verheerlijken , die op deze 
aarde door de zonde onteerd was? Zou Hij God kunnen 
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verheerlijken door te dragen hetgeen voor Hemzelven, juist 
omdat Hij de Heilige Gods was, ondragelijk moest zijn ? Het 
antwoord op al die vragen is: Jezus heeft het gedaan aan 
het kruis! 

De majesteit Gods moest zich laten gelden tegenover de 
stoute vermetelheid zijner schepselen. De waarheid Gods, 
welke den zondaar met den dood bedreigde, moest uitgeoefend , 
en tegelijkertijd zijne volmaakte liefde bewezen worden. De 
satan had hier al die treurige rechten, welke hij door de 
zonde verkreeg. Christus, die als mensen volmaakt was, 
afgezonderd van alle andere mensclieu; Christus, die als mensch 
slechts één doel voor oogen had, namelijk de verheerlijking 
van God, en die alzoo goddelijk volmaakt was, daar Hij 
Zichzelven voor dit doel opofferde; Christus verheerlijkte 
God volkomen. God was in Hem verheerlijkt. Zijne gerech
tigheid, zijne majesteit, zijne waarheid, zijne liefde — met 
één woord alles, wat in Hem is, is op het kruis geopen
baard geworden, en dat wel ten opzichte van de zonde. 
Nu kan God vrijelijk handelen overeenkomstig zijn Wezen, 
zonder dat daardoor één enkele van zijne volmaaktheden ver
borgen of verduisterd wordt, zonder dat de een met de an
dere in tegenspraak komt. De waarheid veroordeelde den 
mensch ter dood; de gerechtigheid verwees den mensch tot 
de eeuwige verdoemenis; de majesteit eischte de voltrekking 
van het vonnis. Waar bleef zoo doende plaats over voor de 
liefde ? En wanneer de liefde, niettegenstaande alles, den 
zondaar zou verschoond hebben, waar zouden dan de waar
heid, de majesteit, de gerechtigheid gebleven zijn ? Doch dit 
was onmogelijk. Bovendien zou hetgeen liefde, maar veeleer 
onverschilligheid omtrent de zonde geweest zijn. Door het 
kruis is God rechtvaardig, eii tegelijkertijd rechtvaardigt Hij 
in genade. Hij is de liefde, en in deze liefde maakt Hij den 
mensch zijne gerechtigheid deelachtig. De gerechtigheid van 
God treedt voor den geloovige in de plaats van de zonde 
des menschen, en zijne eigene gerechtigheid zoowel als zijne 
zonde verdwijnt voor hetzelfde licht der genade; terwijl de 
onbegrensde heerlijkheid van zulk een genade tegenover den 
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niensch, die waarlijk van God vervreemd was, in geen enkel 
opzicht wordt te kort gedaan. 

En wie heeft dit. alles volbracht ? Wie heeft de heerlijk
heid van God in allen deele gehandhaafd en geopenbaard? 
Het was de Zoon des menschen. Daarom verheerlijkte God 
Hem met zijne eigene heerlijkheid; want het was deze heer
lijkheid , welke Jezus geopenbaard en gehandhaafd had, toen 
zij — natuurlijk voor anderen, en niet voor Hemzelven — 
door de zonde was verduisterd geworden; op zichzelve toch 
kan de heerlijkheid nooit verduisterd worden. En deze heer
lijkheid werd niet alleen geopenbaard, maar zij werd op een 
wijze tentoongespreid, zooals dit nooit langs een anderen weg 
had kunnen geschieden. Nooit was er een liefde, die gelijk 
stond met de overgave van Gods Zoon voor de zondaren; 
nooit een gerechtigheid, voor welke de zonde ondragelijk is, 
gelijk aan die, welke zelfs den eeniggeboren Zoon niet spaarde, 
toen Hij tot zonde gemaakt was; nooit een majesteit, gelijk 
aan die, welke den Zoon Gods zeken verantwoordelijk stelde 
om aan al hare eischen te voldoen; nooit een waarheid, 
gelijk aan die, welke voor de noodzakelijkheid van Jezus'dood 
niet terugdeinsde. Nu kennen wij God. En omdat God in 
den Zoon des menschen verheerlijkt is , zoo verheerlijkt God 
Hem in Zichzelven. God roept Hem aan zijne rechterhand , 
en brengt Hem terstond daar, waar niemand anders dan Hij 
(̂ behalve in den geest) komen kon. Hier verbindt zich zijne 
heerlijkheid met hetgeen Hij alleen doen kon, en waarvan 
Hij alleen de vrucht bij God genieten kon, want Hij 
was God. Andere heerlijkheden zullen later volgen. Die 
zal Hij met ons deelen, al bekleedt Hij, wat van
zelf spreekt, in alles de eerste plaats. Doch hierin blijft 
Hij altijd alleen. Wie deelde met Hem het kruis, toen 
Hij voor de zonde leed en de gerechtigheid vervulde? 
Wel deelen wij het met Hem, in zooverre wij om der ge
rechtigheid wil en uit liefde tot Hem en tot de zijnen zelfs 
tot den dood toe lijden, en daarom zullen wij ook in zijne 
heerlijkheid deelen; maar wie kon met Hem deelen in het 
lijden om der zonde wil? Niemand natuurlijk. Het is dui-
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delijk genoeg, dat wij onmogelijk God konden verheerlijken 
ten opzichte van de zonde. Dat kon Hij alleen, die geen 
zonde gekend en geen zonde gedaan heeft. Niemand dan Hij 
kon tot zonde gemaaht worden. Niemand dan Hij kon het 
oordeel van God verduren, zonder door dat oordeel verteerd 
te worden. 

God is derhalve in al zijne volmaaktheden door het kruis 
van Christus verheerlijkt geworden. Dezelfde gedachte vinden 
wij in de schaduwen des Ouden Testaments. Reeds Abel's 
offer wees daarheen. Daarom spreekt het nog, ook nadat hij 
gestorven is. Ook Israël's laatste nacht in Egypte getuigde 
daarvan. Het bloed aan de deurposten gaf den heiligen God 
gelegenheid, in gerechtigheid, Israël's eerstgeborenen te sparen. 
Doch bovenal getuigt de offerdienst, door Mozes ingesteld, 
van deze heerlijke waarheid. Het brandoffer, waarmee de 
reeks der offeranden, bij de beschrijving in Levitikus, aan-
vaugt, predikt ons, hoe Christus Zichzelven Gode als een 
offerande voorstelde, welke als een welriekende reuk ten hemel 
steeg. Dit offer leert ons, in tegenstelling met het zondoffer 
't welk Christus als den drager der zonde onder het oordeel 
Gods voorstelt, dat Christus' dood aan het kruis, in de 
eerste en voornaamste plaats, was tot verheerlijking van God. 
In Efeze V : 2 vinden wij het brandoffer in zijne eigenaar
dige beteekenis: //Wandelt in liefde, gelijk ook Christus ons 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons overgegeven heeft 
als een offerande en een slachtoffer, Gode tot een weirieken
den reuk." 

't Duidelijkst wordt evenwel de groote waarheid van Gods 
verheerlijking door den dood van Christus voorgesteld in de 
offerande op den grooten verzoendag. Dan moest de hooge-
priester twee bokken nemen, en die stellen voor het aange
zicht des Heeren, aan de deur van de tent der samenkomst. 
En de hoogepriester moest de loten werpen over die twee 
bokken: één lot voor den Heer, en één lot voor den weg-
gaanden bok. Hierdoor wordt ons klaar en duidelijk het 
tweeledig karakter van de verzoening voorgesteld. Het één e 
lot was voor den Heer, het andere voor het volk. De ver-
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zoeniug strekt ter verheerlijking van Gods Wezen, ter bevre
diging zijner heiligheid en gerechtigheid; maar tevens tot 
wegneming van de zonden des volks. 

Bij den tweeden bok staan wij later stil; bepalen wij ons 
nu slechts tot den eersten. Hij was het lot voor den Heer. 
De hoogepriester moest hem slachten, en zijn bloed dragen 
tot binnen den voorhang, en het sprengen op het ver
zoendeksel en voor het verzoendeksel. Merk wel op, dat de 
hoogepriester bij dezsn bok geenszins, gelijk bij den tweeden, 
zijne hand op het hoofd van den bok legde. Er was hierbij 
geen spraak van het dragen der zonden, gelijk bij den 
anderen, maar van de verheerlijking van Gods Wezen, van 
zijne gerechtigheid en heiligheid ten aanzien van de zonde 
van den mensch. Door dit offer werden de rechten van God 
erkend en gehandhaafd. Het bloed, in het heiligdom gebracht, 
en gesprengd op het verzoendeksel, d. i. op den genadetroon , 
was daarvan het bewijs. En dientengevolge kon de heilige 
en rechtvaardige God, wiens heiligheid en gerechtigheid door 
dit offer erkend en verheerlijkt was, met den zondigen 
mensch in betrekking staan, en in geduld hem dragen; even
als Hij daarna de zonden des volks van voor zijn aangezicht 
kon wegdoen. 

Dit zag klaarblijkelijk op Christus. In Christus hebben 
wij de twee bokken vereenigd. Christus was zoowel het lot 
voor den Heer als het lot voor het volk. Door zijn offer is 
God verheerlijkt en zijn de zonden des volks gedragen. Op 
het kruis van Christus heeft God voor altijd zijne gerechtig
heid betoond. Hij, die geen zonde gekend heeft, was daar 
tot zonde gemaakt, en verheerlijkte aldus God volkomen ten 
opzichte van de zonde. God maakte Hem tot zonde, en 
deed al de gevolgen van de zonde over Hem, den Heilige, 
komen. Hij was in de duisternis. Hij kwam onder het oordeel 
Gods, en werd door God verlaten. Hij stierf. En opgestaan 
uit de dooden, en de hemelen doorgegaan zijnde, bracht 
Hij het bloed der verzoening voor den genadetroon in 
Gods heilige tegenwoordigheid. Daardoor is de gerechtigheid 
van God geopenbaard geworden, die door het geloof in 
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Jezus Christus tot allen komt, en over allen, die geloo-
ven. (Rom. III.) 

II. 

C h r i s t u s ' dood heef t in de t w e e d e p l a a t s ge

vo lgen voor a l l e m e n s c h e n , ja voor al le d i n g e n . 

1. Voor alle menschen. 

a. In Gods lankmoedigheid. 
Daar God door den dood van Christus in al zijne vol

maaktheden ten opzichte van de zonde en van den zondaar 
is verheerlijkt geworden, zoo kan Hij in lankmoedigheid en 
geduld de wereld in hare ongerechtigheid en vijandschap ver
dragen. Ware Hij niet verheerlijkt geworden door Christus . 
dan moest Hij de wereld in zijnen toorn verteren. Met het 
oog op deze verheerlijking kon Hij reeds in het Oude Tes
tament, vóór zij geopenbaard was, gedurende bijna 4000 ja
ren lankmoedig en geduldig zijn, gelijk ons zulks op treffende 
wijze uit de geschiedenis der menschheid is gebleken. En 
met het oog op diezelfde verheerlijking kan Hij nu, nadat 
ze aan het kruis is geopenbaard geworden, den rijkdom zijner 
goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid too-
nen, welke goedertierenheid ten doel heeft om de menschen tot 
bekeering te leiden. Men werpe hier niet tegen, dat dit 
alleen op de uitverkorenen ziet; want men wordt dan terstond 
gelogenstraft door den apostel zelven, die in het volgende 
vers zegt, dat die menschen, welke God naar zijne goeder
tierenheid tot bekeering wil leiden, naar hunne hardheid en 
hun onbekeerlijk hart voor zichzelven toorn ophoopen in den 
dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig 
oordeel Gods, die een iegelijk vergelden zal naar zijne werken. 
(Rom. 11:4—7.) 

b. In de prediking des evangelies. 
Dit is van het uiterste gewicht, daar het 't, hart der 

kwestie raakt. 
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Wij hebben reeds aangetoond, dat Christus kwam tot het 
zijne, doch dat de zijnen Hem niet aangenomen hebben; 
dat Christus kwam in de wereld, die door Hem gemaakt was, 
doch dat de wereld Hem niet heeft gekend; dat, hoewel Hij 
kwam, niet om de wereld te oordeelen, maar om de wereld 
te behouden, de wereld Hem heeft verworpen en gekruisigd. 
Het is nu de vraag, of er, nadat het door 's menschen ver
werping van Gods Zoon gebleken is , dat de mensch hope
loos slecht en verloren is, en nadat Christus is opgeofferd 
aan het kruis, nog goedertierenheid en genade door God ge
openbaard wordt jegens zondaars; of de goddelijke liefde zich 
nog wendt tot de menschen, opdat zij mogen behouden 
worden ? En het antwoord op die vraag mag, Gode zij dank! 
bevestigend klinken. Zoowel bepaalde uitspraken der Schrift, 
als de algemeene strekking van de evangelieprediking der 
apostelen, dienen daartoe tot voldingend bewijs. 

Bepaalde uitspraken der Schrift. 

1. Joh. V I : 51. Jezus, sprekende van zijnen dood, zegt: 
z/En ook het brood, dat ik geven zal, is mijn vleesch, het
welk ik geven zal vqor het leven der wereld." Dat dit van 
algemeene strekking is, blijkt uit het vervolg, waar de Heer 
zegt: ,/tenzij gij het vleesch van den Zoon des menschen eet, 
en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelven. Die 
mijn vleesch eet, en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige 
leven; en ik zal hem opwekken ten laatsten dage." 

2. Joh. XII : 32. Jezus, aanduidende, welk een dood Hij 
sterven zou, zegt: „En ik, wanneer ik van de aarde zal ver
hoogd zijn, zal allen tot mij trekken." Dit is, zooals uit 
het verband blijkt, geenszins het trekken des Vaders, 't 
welk altijd zijne uitwerking heeft, maar de aantrekkende 
kracht, die het kruis in zichzelven bezit, niet voor eenige 
weinigen alleen, maar voor de heele wereld. 

3. Kom. I I : 4, 5. Over deze plaats spraken wij reeds op 
de vorige bladzijde. 

4. Rom. I I I : 21—23. vDe gerechtigheid van God, door 
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het geloof in Jezus Christus, komt tot allen en over allen, 
die gelooven." Hier hebben wij de twee bokken van den 
grooten verzoendag. De gerechtigheid van God komt door 
het geloof in Jezus Christus, en niet door de wet, tot allen, 
d. i. tot alle menschen, doch wordt slechts toegerekend aan 
hen, die, uit alle menschen, gelooven. 

5. Eom. V : 1 8 , 19. //Door ééne gerechtigheid strekken 
de gevolgen daarvan zich uit tot alle menschen ter rechtvaar
diging des levens." Dat wil zeggen : omdat Gods gerechtigheid 
verheerlijkt is geworden, kunnen alle menschen tot God naderen 
en tot de rechtvaardiging des levens komen. Dat hier werkelijk 
alle menschen bedoeld worden, blijkt uit het volgende vers, 
waar van het stellen tot rechtvaardigen gesproken wordt; en 
dan heet het niet allen , maar velen. Het eerste is de strekking; 
het tweede de uitwerking. 

6. 2 Kor. V : 14, 15. //Indien één voor allen gestorven 
is, zoo zijn dan allen gestorven." Is ééu (Christus) voor allen 
(voor alle menschen) gestorven, dan is hiermee het bewijs 
geleverd, dat alle menschen gestorven zijn, in den dood zich 
bevinden. Sommigen beweren, dat wij hier met een gevolg 
van Christus' dood te doen hebben, en dat deze woorden 
derhalve beteekenen, dat door den dood van Christus allen, 
die gelooven, met Hem gestorven zijn. Het volgende vers 
toont evenwel duidelijk, dat deze verklaring onmogelijk is. 
Daar toch lezen wij: „En hij is voor allen gestorven, opdat 
zij, die leven, niet meer zichzelven leven, maar dien, die 
voor hen gestorven en opgewekt is." Hij is voor allen ge
storven, opdat zij, die leven, enz.; waardoor dus „een deel" 
van //allen" onderscheiden wordt. 

7. 1 Tim. I I : 1 — 7. Nu wij in 2 Kor. V de uitdrukkelijke 
verklaring hebben, dat Christus voor alle menschen gestorven 
is, behoeft men niet meer de toevlucht te nemen tot de ge
drongen en gezochte verklaring, dat hier allen allerlei wil 
zeggen, wat trouwens met een eenvoudige opvatting der 
woorden geheel in strijd is. Wij zullen bidden voor alle 
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menschen, omdat „God wil, dat alle menschen behouden 
worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één 
God en één Middelaar tusschen God en menschen, de mensch 
Christus Jezus, die zichzelven gegeven heeft tot een losprijs 
voor allen." Hierbij is het goed op te merken, dat wij nood
zakelijk onderscheiden moeten tusschen de verklaring, welke 
hier voorkomt, dat God wil, dat alle menschen behouden 
worden , en de verklaring in 2 Petr. I I I : 9 , vdat God lank
moedig is over allen, niet willende, dat iemand verloren ga." 
In den eersten tekst is wil de gewilligheid, de wensch in 
God om te behouden; in den tweeden is wil het besluit, 
't welk onwrikbaar vaststaat, om welke reden dan ook de 
komst des Heeren wordt uitgesteld. 

8. 1 Joh. I I : 1 , 2. „En Hij is het zoenoffer voor onze 
zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de geheele 
wereld." Christus is niet alleen het zoenoffer voor onze 
zonden, zoodat onze zonden —• die der geloovigen — zijn 
weggedaan; maar Hij is ook een zoenoffer niet voor de zonden 
der, maar voor de geheele wereld, zoodat de geheele wereld 
tot God naderen kan. Dit herinnert ons weer aan de twee 
bokken van den grooten verzoendag. De een was het zoenoffer 
voor God, zoodat God tot allen zich in betrekking stellen 
kan , en ieder zondaar, wie hij ook zij, die wil, tot God de 
toevlucht nemen kan. Door den anderen werden de zon
den des volks — hier der geloovigen — gedragen en 
weggenomen. 

Ziedaar eenige der voornaamste uitspraken der Schrift omtrent 
dit onderwerp. De anderen komen vanzelf voor onze aandacht, 
als wij nagaan de algem.eene strekking van de evangelieprediking 
der apostelen. Al deze uitspraken toonen klaarlijk , dat Christus 
stierf voor allen — niet voor ieder persoonlijk als een voorwerp 
van Gods raadsbesluit, maar voor allen als het bewijs zijner 
goedertierenheid en liefde voor een gevallen geslacht. Sommigen 
beweren , dat in al deze plaatsen slechts aangetoond wordt, 
dat Heidenen zoowel als Joden konden zalig worden. Dit 
wordt er werkelijk in aangetoond; maar men bedenke dan 
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wel, dat zulks de geheele wereld omvat, want de wereld 
bestond uit Joden en Heidenen. 

Bij zijn heengaan van deze aarde gaf Jezus bevelen aan 
zijne apostelen, en zeide, dat zij in zijnen naam bekeering 
en vergeving van zonden moesten prediken onder alle volken, 
beginnende van Jeruzalem. (Luk. XXIV: 47.) Merk wel op : 
beginnende van dat Jeruzalem, 't welk Hem verworpen en ge
kruisigd had. En in Mark. XVI: 15 zegt de Heer : ,/Gaat heen 
in de geheele wereld, en predikt het evangelie aan alle 
schepselen." Getrouw aan dit bevel huns Heeren , predikten 
de apostelen de blijde boodschap der zaligheid, dat de behou
denis in geen anderen is; want er is ook onder den hemel 
geen andere naam, die onder de menschen gegeven is, door 
welken wij moeten behouden worden,'" (Hand. IV : 12.) Paulus 
vooral was gezonden om het evangelie te prediken in de gansche 
schepping, die onder den hemel is. (Kol. I : 23.) Hij verdroeg 
alles om der uitverkorenen wil, opdat ook zij de zaligheid 
verkrijgen mochten, die in Christus Jezus is , met eeuwige 
heerlijkheid, zooals hij in 2 Tim. II : 10 zegt; doch 
hij predikte het evangelie aan alle schepselen onder den 
hemel. Zoo zegt de Heer Jezus in Joh. VI: 39: //En dit 
is de wil Desgenen, die mij gezonden heeft, dat al, wat 
Hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verlieze, maar het 
opwekke ten laatsten dage;" maar in het volgende vers 
zegt Hij: //Want dit is de wil mijns Vaders, dat een iegelijk , 
die den Zoon aanschouwt , en in hem gelooft, het eeuwige 
leven hebbe; en ik zal hem opwekken ten laatsten dage." In 
Hand. XVII vinden wij daarvan een treffend en duidelijk 
bewijs, in verband met de verantwoordelijkheid van den mensch. 
vGod dan," zoo spreekt Paulus op den Areópagus, „God dan, 
de tijden der onwetendheid voorbijgezien hebbende, verkondigt 
nu aan de menschen , dat zij zich allen alom zouden bekeeren, 
naardien Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij het aardrijk 
in gerechtigheid zal oordeelen door een man, dien Hij daartoe 
verordend heeft, zekerheid daarvan gevende aan allen, dewijl 
Hij hem uit de dooden heeft opgewekt." Dit is duidelijk 
genoeg. Het oordeel der wereld in gerechtigheid is gegrond 
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op rle zekerheid van Christus' opstanding uit de dooden, 
en met het oog op dat oordeel verkondigt God nu aan 
de menschen, dat zij zich allen alom zouden bekeeren. 
God heeft geen lust in den dood des goddeloozen, maar 
daarin heeft Hij lust, dat de goddelooze zich bekeere van 
zijnen weg en leve. (Ezech. XXXVIII : 11.) 

De grond van deze prediking is het kruis van Christus. 
Christus is tot zonde gemaakt. Hij is een rantsoen voor 
allen. God is ten opzichte van 's menschen zonde in al zijne 
eigenschappen volkomen verheerlijkt, en laat daarom alom aan 
alle menschen prediken, dat zij zich bekeeren zullen. Dit 
is geen woordenspel of vertooning, maar God kan het doen 
en meenen, omdat het bloed op het verzoendeksel is. Wan
neer God den menschen toeroept: //Die dorst heeft, kome; 
die wil, neme het water des levens om niet;" (Openb. 
XXII : 17.) wanneer Hij de menschen doet smeeken, zich 
met Hem te laten verzoenen, (2 Kor. V : 20.) dan is dit 
een werkelijke, welgemeende uitnoodiging. Gods liefde en 
heerlijkheid zijn geopenbaard, en Hijzelf is verheerlijkt in 
het werk van Christus, zoodat wat Hij is , volkomen is aan 
het licht getreden. De genade heerscht door gerechtigheid. 
Het bloed is voor den genadetroon. Dientengevolge kan aan 
alle menschen bekeering en vergeving van zonden gepredikt 
worden. 

Er is hier geen kwestie van 's menschen wil om te komen, 
maar van Gods wensch om hem te behouden. Wat den 
mensch betreft, er is niemand die komt, of hij een uit
verkorene is of niet. Niemand zag eenige schoonheid in 
Christus, toen Hij op aarde wandelde; allen verwierpen Hem. 
En zoo is het nog. Er is niemand verstandig. Er is nie
mand, die goed doet. Er is niemand, die God zoekt. God 
echter zoekt den mensch op. Hij zegt; //Ziet, mijn middag
maal heb ik gereed gemaakt; mijne ossen en gemeste beesten 
zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de brui
loft." Doch niemand van de genooden wilde komen. Merk 
nu wel op, dat dit //niet willen" bij de genooden was, en 
geenszins bij God. De Calvinisten verwarren meer of min het 
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getuigenis van Gods Geest tot de wereld met zijn werk in 
de ziel, met de levendmakende kracht van God. Gods ge
tuigenis is, dat Hij alzoo lief de wereld gehad heeft, dat 
Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, 
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe; dat Hij zijnen Zoon gegeven heeft tot een zoenoffer 
voor de wereld. Dit getuigenis komt tot de geheele wereld. 
Omdat God verheerlijkt is ten opzichte van de zonde, kan 
Hij den zondaar uitnoodigen, en hem door zijne gezanten 
doen smeeken, zich met God te laten verzoenen. Dit ge
tuigenis kan zelfs het geweten wakker schudden, zooals bij 
voorbeeld bij Felix. Doch dit alles is heel wat anders dan 
de levendmakende kracht van God. Er is een nieuwe schepping; 
er is een raadsbesluit vau God, en er is een uitvoering van dit 
raadsbesluit door zielen levend te maken. Wij komen daarop 
later terug. Hier zij het genoeg er op te wijzen, en aan te 
toonen, dat de volvoering van Gods raadsbesluit geenszins 
de waarheid, dat God in goedertierenheid en lankmoedig
heid omtrent de zondaars handelt, tegenspreekt of ontkent. 
Het bloed is op het verzoendeksel • Gods gerechtigheid en 
heiligheid is bevredigd; en op grond daarvan kan Hij den 
mensch uitnoodigen te komen en zich met Hem te laten 
verzoenen. Zij weigeren; zij willen niet komen; zij verachten 
de roepstem; en derhalve, zij gaan verloren. Doch wat wij 
niet moeten vergeten, is, dat zij den rijkdom van Gods 
goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid ver
achten, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods hen tot 
bekeering leidt; en dat zij naar hunne hardheid en hun 
onbekeerlijk hart voor zichzelven toorn ophoopen in den 
dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig 
oordeel Gods. 

Doch niet alleen heeft Christus dood gevolgen voor alle 
menschen a in Gods lankmoedigheid en b in de prediking 
des evangelies; maar ook 

c. in het oordeel, dat over de wereld komen zal. 

Omdat Christus den Vader in alles verheerlijkt heeft, en 
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door zijn lijden en sterven al Gods volmaaktheden heeft doen 
uitkomen en gehandhaafd, heeft de Vader hem „macht ge
geven over alle vleesch." (Joh. XVII : 2a) Deze macht over 
alle vleesch gebruikt Hij om levend te maken, wie Hij wil; 
en om te oordeelen, wie Hij wil. Lees Joh. V. Daar vindt 
gij in vs. 2 1 : //Want gelijk de Vader de dooden opwekt 
en levend maakt, zoo maakt ook de Zoon levend, die Hij 
wil;" en in vs. 22 en 2 3 : „Want ook de Vader oordeelt 
niemand, maar heeft al het oordeel aan den Zoon gegeven; 
opdat allen den Zoon eeren, gelijk zij den Vader eeren. 
Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, die hem ge
zonden heeft/'' Verder in vs. 26 en 27: f/Want gelijk de Vader 
het leven heeft in Zichzelven, zoo heeft Hij ook den Zoon 
gegeven, het leven te hebben in zichzelven; en heeft hem 
macht gegeven om ook gericht te houden, omdat hij des 
menschen Zoon is." Dat deze macht over alle vleesch, en 
dit recht om den niensch te oordeelen, Hem als Zoon des 
menschen gegeven is, omdat Hij den dood voor allen ge
smaakt heeft, leert ons Hand. XVII : 3 1 , waar wij 
lezen: „Naardien Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij 
het aardrijk in gerechtigheid zal oordeelen door een man, 
dien Hij daartoe verordend heeft, zekerheid daarvan ge
vende aan allen, dewijl Hij hem uit de dooden heeft 
opgewekt." Christus, die in zijnen dood God volkomen 
verheerlijkt, en daardoor macht gekregen had, om de 
wereld te oordeelen, is door God opgewekt uit de dooden , 
die daardoor verklaard heeft, met het werk van Christus 
tevreden te zijn, en alzoo openlijk zijn recht om te oordee
len heeft gehandhaafd. 

Ditzelfde blijkt uit hetgeen ons in de Schrift geleerd wordt 
omtrent het koopen van de heele wereld door Christus. Wat 
de Heer voorstelt in de bekende gelijkenis van den schat 
in den akker, dat Hij namelijk den akker kocht om den 
schat, die zich in dien akker bevond, m. a. w. dat Hij de 
heele wereld (de akker is de wereld) kocht om de zijnen, 
die in die wereld waren , wordt in de Brieven nader ont
wikkeld. Wij vinden daar het verschil tusschen gekocht en 
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verlost uiteengezet. Verlost zijn alleen de geloovigen; gekocht 
zijn allen. Nooit zegt de Schrift, dat de Heer een valschen 
leeraar, of iemand, die niet behouden is, verlost heeft. Er 
is geen enkele syllabe in Gods Woord te vinden, welke de 
zekerheid van het eeuwige leven voor den geloovige ver
zwakt of vermindert; integendeel het verklaart telkens, op 
de meest besliste wijze, dat de verlosten door niets en door 
niemand van de liefde Gods in Christus gescheiden, of uit 
de handen van Jezus gerukt kunnen worden. Even stellig 
wordt echter geleerd, dat de heele wereld — menschen en 
dingen — door Jezus is gekocht. Alles is zijn rechtmatig 
eigendom; alles behoort Hem rechtens toe; en Hij kan met 
alles doen, wat Hij wil. Daarom kan er in 2 Petr. I I : 1 
gezegd worden: ,/Er zullen ook onder u valsche leeraars zijn, 
die verderfelijke sekten bedektelijk zullen invoeren, verloo
chenende ook den Meester, die hen gekocht heeft, een haastig 
verderf over zichzelven brengende." 

Dientengevolge lezen wij, dat Christus alle menschen 
stellen zal voor zijnen rechterstoel; (2 Kor. V.) dat wan
neer Hij op aarde verschijnt met groote kracht en heerlijk
heid , Hij alle volken voor zich zal vergaderen ; (Matth. XXV : 
3 1 , '62.) dat de dooden, klein en groot, eenmaal, aan het 
einde aller dingen, wanneer de eerste aarde en de eerste 
hemel zal voorbijgegaan zijn, zullen gesteld worden voor den 
grooten witten troon, om daar naar hunne werken geoordeeld 
en in den poel des vuurs geworpen te worden, waarin de 
duivel en zijne engelen reeds even van te voren door den 
Heer waren neergestort. (Openb. XX.) Zoodat dan in vervul
ling zal getreden zijn het woord van den apostel in Eil I I : 
9 — i l ; „Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, 
en hem een naam gegeven, die boven allen naam is, opdat 
in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie van die 
in den hemel en die op de aarde en die onder de aarde 
zijn, en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus Heer is, 
tot heerlijkheid Gods des Vaders." In het gansch heelal, in 
den hemel, op de aarde, in de hel zal Hij heerschappij 
voeren, en zullen allen Hem als Heer, als Heerscher, erken-
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nen en zich voor Hem neerbuigen — de een tot eeuwige 
gelukzaligheid, vol vreugde en aanbidding; de ander tot 
eeuwige rampzaligheid, vol wrevel en spijt. Christus zal al 
de vijanden onder zijne voeten leggen. (1 Kor. XV : 25.) Niet 
alleen de zondaren en ongeloovigeri, maar ook den duivel 
en zijne engelen. De duivel heeft nu nog een rijk; hij is nu 
nog een vorst, onder de toelating des Heeren; maar een
maal zal zijn rijk ophouden te bestaan, daar hijzelf met 
eeuwige ketenen onder de duisternis gebonden zal zijn. Dan 
zal Jezus Heer en Meester zijn over allen en over alles. 

Dit brengt ons vanzelf tot de stelling, dat Christus' dood 
niet alleen gevolgen heeft voor alle menschen, maar ook 

2. Voor alle dingen. 

De Schrift leert ons niet alleen, dat Christus een zoen
offer is voor de wereld; dat de zonden der geloovigen door 
den dood van Christus' zijn verzoend geworden; dat die 
geloovigen zelven, in het lichaam zijns vleesches door den 
dood, met God zijn verzoend geworden; maar zij leert 
tevens, dat door Christus alle dingen tot God zullen worden 
verzoend. In Kol. I : 19, 20 zegt Paulus: //Want het was 
het welbehagen der gansche Volheid in hem te wonen; en 
door hem alle dingen tot zichzelve te verzoenen, vrede ge
maakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, 
hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen, 
die in de hemelen zijn." En in Hebr. I I : 9 : //Opdat 
Christus door de genade Gods voor alles den dood sma
ken zou." 

Om de zonde van den mensch is het aardrijk vervloekt 
geworden, zoodat het doornen en distelen voortbrengt. (Gen. 
III : 17 , 18.) Om de zonde van den mensch is de geheele 
schepping aan de ijdelheid onderworpen. (Rom. VIII : 20.) 
En door den val van den duivel zijn de hemelsche plaatsen ver
ontreinigd geworden. De geestelijke machten der boosheid toch 
wonen, gelijk Paulus in Efez. VI ons leert, in de hemelsche 
gewesten. Daarom moeten alle dingen worden verzoend. Al 
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het geschapene in hemel en op aarde moet gebracht worden 
tot zijne ware orde en tot zijne rechte betrekking voor God, 
en tot zijn waar standpunt en zijnen waren toestand in die 
betrekking. 

Welnu, dit zal eenmaal gebeuren, en wel krachtens den 
dood van Christus. Eerst zal de duivel uit de hemelsche 
plaatsen op de aarde worden geworpen; en de hemelen en 
die daarin wonen zullen vroolijk zijn en vreugde bedrijven. 
(Openb. X I I : 7—12; zie ook Luk. X : 18.) Daarna zal de 
aarde, bij de komst des Heeren met zijne vele duizende heiligen, 
van den vloek worden ontheven, en zich duizend jaar lang in de 
heerlijkheid van Jezus' koninkrijk verblijden; (Openb. XX.) om 
eindelijk bij het einde aller dingen door vuur te worden 
gereinigd. (2 Petr. I I I : 10, 12.) Dan komt er een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. 
(2 Petr. I I I : 13 ; Openb. XXI : 1; Hebr. X I I : 27, 28.) 
Nu heerscht de zonde op aarde; straks in Jezus' koninkrijk 
lieerscht de gerechtigheid; in den nieuwen hemel en op de 
nieuwe aarde zal de gerechtigheid ivonen. Dan is de zonde 
uit Gods schoone schepping, uit het gansch heelal ver
dwenen, naar het woord van Johannes den dooper: ,/Zie 
het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!" 
(Joh I : 29.) 

III . 

C h r i s t u s ' dood heef t in de d e r d e p l a a t s bij
z o n d e r e g e v o l g e n voor de u i t v e r k o r e n e n . 

Wij hebben reeds aangetoond, dat er geen enkel mensch 
is , die God zoekt; dat er niemand is, die tot Jezus komt; 
dat de prediking des evangelies door allen wordt verworpen. 
Er zou dus niemand, ook na het werk van Christus, be
houden worden, indien niet God in genade besloten had 
eenigen te redden. 

Laat mij u dit door een voorbeeld ophelderen. In zeker 
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rijk komt een stad tegen haren wettigen vorst in opstand. 
Zij wil zich niet langer aan zijne bevelen onderwerpen, en 
wil zich aan zijne heerschappij onttrekken. De vorst zendt 
gezanten naar die stad om haar tot onderwerping aan te 
manen; doch die gezanten worden gedood. Na vele ver-
geefsche pogingen trekt de vorst eindelijk met zijn leger 
tegen de stad op, en omsingelt haar. Nu laat hij nog een
maal aan de inwoners zeggen, dat, als zij zich willen on
derwerpen, hij hun genade schenken zal; zoo niet, dat hij 
dan de stad verdelgen en de inwoners dooden zal. Zij weigeren. 
Er blijft hem dus niets anders over dan aan zijne bedreiging 
gevolg te geven. Daar er niemand in de stad is, die naar 
zijne stem wil luisteren, zoo moeten allen hun vonnis onder
gaan. Nu zijn er evenwel enkelen, die de koning, trots 
hunne hardnekkigheid, besloten heeft te redden. Deze laat 
hij uit de stad halen en in veiligheid brengen, eer hij de 
stad en hare inwoners aan de verwoesting prijs geeft. Zijn 
deze menschen nu gered, omdat zij gered wilden worden? 
Immers neen. Zij waren even vijandig, even onwillig als de 
anderen. Had het van hen afgehangen, dan zouden zij met 
de anderen zijn omgekomen. Zij zijn alleen gered, omdat 
de honing hen redden wilde. 

Welnu, zóó staat het ook met de kwestie, die ons 
bezighoudt. Het evangelie van Gods genade komt tot alle 
menschen. De blijde boodschap van vergeving en leven wordt 
in den naam van Jezus gebracht tot alle menschen. Maar er 
is niemand die hoort; niemand die komt; niemand die aan
neemt. Of men uitverkoren is of niet, dat doet hierbij niets 
ter zake; er is niemand die wil. De Arminianen zeggen, 
dat de mensch het vermogen heeft om Christus aan te nemen 

, of te verwerpen; dat hij het vermogen heeft om te willen 
of niet te willen. Nu, dat de mensch het vermogen heeft van 
Christus te verwerpen en in vijandschap zich tegen God te ver
zetten , is duidelijk genoeg. Maar waaruit blijkt, dat hij het ver
mogen heeft om Christus aan te nemen ? Gods Woord zegt het 
tegendeel. Het leert ons uitdrukkelijk, dat de mensch ten 
allen dage alleenlijk boos is; dat de geheele wereld verdoe-
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meiijk is voor God; dat het vleesch zich aan Gods wil niet 
onderwerpen kan. Ook de ervaring leert het tegendeel. Of 
zijt gij, die nu in Jezus gelooft en door Hem behouden zijt, niet 
begonnen met Hem te verwerpen ? Heeft God niet uw trotsch, 
onbuigzaam hart moeten ombuigen ? Heeft Hij niet uw ver
hard hart moeten verbrijzelen ? Zoudt gij ooit naar Hem 
gevraagd; zoudt gij ooit Hem opgezocht; zoudt gij ooit in 
Jezus geloofd hebben, indien God u niet had opgezocht? 
Van dat vermogen om Christus aan te nemen en in Hem te 
gelooven, is geen spoor in 's menschen ziel te vinden. En 
daarom zou er niemand behouden worden, indien God niet, 
vóór de grondlegging der wereld, besloten had, eenigen heilig 
en onberispelijk, in de liefde, voor zijn aangezicht te stellen, 
indien Hij niet, evenals die koning, nadat de heele wereld — 
alle menschen, van den eersten tot den laatsten — Hem ver
worpen had, eenigen had bij de hand genomen, en uit de 
duisternis en den dood had getrokken tot het licht en 
het leven. 

Hieruit volgt klaarblijkelijk, dat de prediking des evangelies 
niets te maken heeft met het raadsbesluit Gods. De blijde 
boodschap toch wordt niet verkondigd aan uitverkorenen, maar 
aan zondaars, aan de wereld, aan vijanden Gods. En allen, 
die haar hooren, verwerpen haar. Alleen dan wanneer God 
het hart ombuigt en de ziel levend maakt, alleen dan, maar 
dan ook zeker, luistert men naar Jezus' stern, en geeft men 
zich als een verlorene aan Jezus over. Wie dit verstaat, zal 
er voor bewaard blijven om óf de verantwoordelijkheid van 
den rnensch op zij te schuiven, óf Gods raadsbesluiten en Gods 
vrijmachtige genade te verwerpen. 

Over 's menschen verantwoordelijkheid spraken wij reeds 
uitvoerig, staan wij nu een weinig stil bij Gods raadsbesluiten 
en Gods vrijmachtige genade. In Efeze I wordt ons geleerd, 
dat God vóór de grondlegging der wereld eenigen heeft uit
verkoren in Christus, opdat zij //heilig en onberispelijk zouden 
zijn voor Hem, in de liefde;" en dat Hij die uitverkorenen 
eveneens te voren verordiueerd heeft om zijne kinderen te zijn 
door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijnen wil, In 
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Rom. VIII: 29 hooren wij, dat God ons, die gelooven,als 
de zijnen te voren heeft gekend en te voren heeft verordend , 
om aan het beeld van zijnen Zoon gelijkvormig te zijn. Deze 
uitverkorenen bewerkt God door zijnen Geest en zijn Woord. 
Hij roept hen. //Die hij te voren verordend heeft, die heeft 
Hij ook geroepen." (Rom. VI I I : 30.) Hij trekt hen tot Christus. 
0Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij 
gezonden heeft, hem trekke; en ik zal hem opwekken ten 
laatsten dage. Er staat geschreven in de profeten: En zij 
zullen allen van God geleerd zijn. Ieder, die van den Vader 
gehoord en geleerd heeft, komt tot mij." (Joh. VI: 44,45.) 
Hij maakt hen levend. //Maar God, die rijk is in barmhartig
heid , naar zijne groote liefde, waarmede Hij ons heeft lief
gehad , toen ook wij dood waren in de misdaden, heeft ons 
levend gemaakt met Christus, en heeft ons mede opgewekt 
en mede gezet in de hemelsche gewesten in Christus Jezus." 
(Efez. I I : 4—7.) Hij wederbaart hen. //Die naar zijne groote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, 
door de opstanding van Jezus Christus uit de dooden." 
(1 Petr. 1 : 3.) Hij rechtvaardigt en verheerlijkt hen. //Die 
Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die 
Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. 
(Rom. VIII : 30.) Hij maakt hen tot zijne kinderen, tot 
zijne erfgenamen, tot medeërfgenamen van Christus. (Rom. 
VIII: 15; Joh. I : 12; Kol.I:12.) 

Dit alles is het gevolg van Gods raadsbesluit vóór de grond
legging der wereld. En dat dit alleen kan bewerkt worden 
door Gods vrijmachtige genade, is zoo klaar als de dag. In 
één enkelen volzin wordt zulks door den Apostel onwederlegbaar 
en duidelijk uitgesproken. //Want uit genade zijt gij behouden 
door het geloof, en dat niet uit u , het is Gods gave." 
(Efez. 11:8.) Alle roem is bij den ïnensch uitgesloten. Van 
het begin tot het einde is alles het werk van Gods genade 
alleen. Niet slechts de zending van Christus en de overgave 
van Christus in den dood des kruises; niet alleen de prediking 
dei^ evangelies en de uitstorting des Heiligen Geestes; maar 
ook het vermogen om op Christus te zien, in Christus te 



30 

gelooveii, het Woord te verstaan; ook de eerste gedachte 
in 's inenschen ziel om op het woord des levens te letten, 
de eerste behoefte, hoe flauw die ook zijn moge, om van 
de zonde verlost te worden. Daarom lezen wij in de Handelingen, 
dat de Heer Lydia's hart opende, zoodat zij acht nam op 
hetgeen door Paulus gesproken werd; (Hand. XVI: 14.) gelijk 
Hij vroeger het verstand der apostelen geopend had, opdat 
zij de Schriften verstonden. (Luk. XXIV: 45.) Daarom lezen 
wij, dat er zoo velen geloofden, als er ten eeuwigen leven 
verordend waren. (Hand. X I I I . 48.) 

Doch wij moeten nog bij iets anders onze aandacht bepalen. 
De Vader heeft namelijk deze uitverkorenen aan Christus 
gegeven; en Christus geeft hun het eeuwige leven. ^Gelijk 
Gij hem macht gegeven hebt over alle vleesch, opdat al, 
wat Gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geve." 
(Joh. XVII : 3.) Ziedaar het onderscheid tusschen de macht, 
die Christus heeft over alle vleesch, en zijne bijzondere liefde, 
welke Hij heeft voor hen, die de Vader Hem gegeven heeft. 
//Ik heb uwen naam geopenbaard den menschen , die Gij mij 
uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe , en Gij hebt ze 
mij gegeven." (vers 7.) Dit onderscheid is, voor het onderwerp, 
dat ons bezighoudt, van groot gewicht, omdat wij daardoor 
de algemeeene strekking van Christus' dood van de bijzondere 
strekking van dien dood leeren onderscheiden. Het is tocli 
geenszins de geheele waarheid, het is zelfs niets eens het 
belangrijkste deel van de waarheid ten dezen opzichte, dat 
Christus' dood gevolgen heeft voor alle menschen. Die dood 
toch, voor alles ten doel hebbende de verheerlijking Gods, 
heeft bijzondere gevolgen voor de geloovigen ; ja, die dood 
van Christus, hoewel hij een algemeene strekking heeft, 
gelijk wij vroeger zagen, is bepaaldelijk geschied met het oog 
op de uitverkorenen. 

In de gelijkenis van den schat in den akker stelt de Heer 
zelf ons dit voor. De heele akker wordt gekocht, maar het 
is om den schat, die in dien akker verborgen was, Zoo 
kocht Christus de heele wereld, maar het was om de zijnen, 
die de Vader Hem uit de wereld gegeven had. En niet alleen 
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dit; want in de volgende gelijkenis wordt de algemeene 
strekking van Christus' overgave geheel ter zijde gelaten en 
slechts over de bijzondere gesproken. Een koopman zocht 
schoone paarlen. Toen hij er een van groote waarde gevonden 
heeft, verkoopt hij al wat hij heeft om die ééne parel te 
koopen. Om de zijnen die de Vader Hem gegeven had, in 
deze wereld te zoeken, kwam Jezus op aarde, en voor hen 
gaf Hij over al , wat Hij had — zijne heerlijkheid, zijn 
koninkrijk, ja , zichzelven. 

Dientengevolge wordt deze bijzondere liefde van Christus 
voor de zijnen overal op den voorgrond gesteld. Leert de 
Schrift ons, dat Christus zich overgaf voor allen; niet min
der duidelijk wordt ons geleerd, dat Hij zich in het bijzon
der heeft overgegeven voor de zijnen. //Christus heeft de 
gemeente liefgehad, en zichzelven voor haar overgegeven." 
(Efez. V: 22—27.) 

Lezen wij, dat Christus een losprijs is voor allen, (1 Tim. 
II : 6.) evenzeer wordt ons gezegd, dat Hij een losprijs is 
voor velen. (Matth. XX: 28 ; Mark. X : 45.) 

De geheele wereld kocht Hij zich ten eigendom, zoodat 
Hij macht heeft over allen en over alles; doch ons heeft Hij 
Gode gekocht met zijn bloed, en ons gemaakt tot koningen 
en priesters voor zijnen God en Vader. (Openb. V : 9 ; 1 : 6.) 

Komt de gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus 
Christus, tot alle menseken, zoodat aan allen de blijde bood
schap der zaligheid wordt gebracht; die gerechtigheid van 
God komt over allen, die gelooven, ten gevolge waarvan zij 
gerechtvaardigd zijn en vrede hebben met God. (Rom. I I I : 22.) 

Strekken de gevolgen van ééne gerechtigheid zich uit tol 
alle menschen ter rechtvaardiging des levens, door de gehoor
zaamheid van Christus worden de velen — zij, diegelooven — 
tot rechtvaardigen GESTELD. (Rom. V : 18 ; 19.) ,/Die geen 
zonde gekend heeft, dien heeft Hij zonde voor ons gemaakt, 
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem/' 
(2 Kor. V: 21.) 

Worden alle menschen van Godswege uitgenoodigd om 
zich met God te laten verzoenen, wij/.die gelooven, zijn ver-



32 

zoend geworden met God. (2 Kor. V : 18.) „V, die eertijds 
vervreemd waart, en vijanden in gezindheid door de booze 
werken, heeft Hij echter nu verzoend, in het lichaam zijns 
vleesches doof den dood, om u heilig en onberispelijk en 
onstraffelijk voor zich te stellen.'" (Kol. I : 2 1 , 22.) 

Is Christus het zoenoffer voor de geheele wereld, Hij is 
tevens het zoenoffer voor ONZE zonden; (1 Joh. I I : 1.) zoo
dat onze zonden zijn verdwenen. En hier moeten wij nog
maals onze aandacht bepalen bij de twee bokken van den 
grooten verzoendag. De ééne bok was het lot voor den Heer. 
De andere was het lot voor het volk. Zooals wij vroeger aan
toonden , wordt ons hierin het tweeledig karakter van de ver
zoening voorgesteld. De verzoening strekt ter verheerlijking 
van Gods Wezen, ter bevrediging zijner heiligheid en gerech
tigheid, maar tevens tot wegneming van de zonden der ge-
loovigen. Wat in die twee bokken zinnebeeldig wordt voor
gesteld, dat vinden wij in Christus verwezenlijkt. In het type 
kan natuurlijk slechts één bok worden geslacht, omdat de 
tweede moest weggezonden worden in de woestijn. Nochtans 
werd de tweede bok vereenigd met den eerste, doordien het 
bloed van den eerste gesprengd werd op den tweede. Chris
tus heeft op het kruis zoowel de gerechtigheid van God 
bevredigd en Gods heerlijkheid gehandhaafd, als de zonden 
der geloovigen gedragen. En na gestorven en begraven te 
zijn, is Hij opgewekt uit de dooden, de zonden, die Hij 
droeg, als het ware achterlatende in het graf, zoodat de 
geloovige op het kruis van Christus het oordeel over zijne 
zonden, zoowel als over de zonde aanschouwt, en in de op
standing van Christus zijne rechtvaardiging, zijne vrijspraak 
van de zonden vindt. //Hij is overgeleverd om onze zonden, 
en opgewekt om onze rechtvaardiging," zegt Paulus in 
Bom. IV : 25. 

Ik heb daar gezegd, dat Christus de zonden der geloovigen 
heeft gedragen. Niet de zonden der wereld. Dit laatste wordt 
nergens in de Schrift geleerd. Overal waar van het dragen 
der zonden gesproken wordt, zijn het altijd onze zonden, 
namelijk de zonden der geloovigen. //Die zelf onze zonden 
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in zijn lichaam gedragen heeft op het hout j opdat wij, der 
zonden afgestorven, der gerechtigheid leven zouden; door 
wiens striemen gij genezen zijt." (1 Petr. I I : 24.) //En 
gelijk, het den mensch gezet is, eenmaal te sterven en daar
na het oordeel, zoo zal ook Christus, eenmaal geofferd om 
veler zonden te dragen, ten tweeden male zonder zonde ver
schijnen aan hen, die Hem verwachten tot behoudenis." 
(Hebr. IX : 27 , 28.) Zoo ook in Jes. L U I : 6, waar de 
geloovigen zeggen : ,/De Heer heeft onzer aller ongerechtig
heid op Hem doen aanloopen." Evenzoo in den eersten brief 
van Johannes: //Hij is het zoenoffer voor onze zonden." 
(hoofdst. I I : 2) En: //Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en 
zijnen Zoon gezonden heeft als het zoenoffer voor onze zon
den." (hoofdst. IV : 10.) 

Door de voorstanders eener zoogenaamde algemeene genade 
of algemeene verzoening wordt geleerd, dat Christus de zon
den van allen, van de heele wereld gedragen heeft, en der
halve de heele wereld met God heeft verzoend. Dit is geheel 
in strijd met de leer der Schrift. Wat het laatste betreft, 
dat namelijk de heele wereld met God verzoend zou zijn 
door den dood zijns Zoons, dit wordt tegengesproken door 
de eigen woorden, waarop men zich beroept. Paulus zegt, 
dat hij en zijne medearbeiders als gezanten van Christus de 
menschen smeeken, alsof God zelf door hen bade: //Laat 
u rnet God verzoenen." Zijn alle menschen met God verzoend, 
dan behoeft men hun dit niet meer toe te roepen; men zou 
dan hoogstens kunnen zeggen: //Gelooft, dat gij verzoend 
zijt." De Schrift leert ons dan ook uitdrukkelijk, dat de 
wereld, in plaats van verzoend te zijn, geoordeeld is. (Joh. 
X I I : 3 1 ; XVI: 8—11.) Wel is het verzoeningswerk vol
bracht , en dientengevolge Gods gerechtigheid bevredigd, 
Gods heerlijkheid gehandhaafd, Gods waarheid bevestigd, 
zoodat Gods genade zich openbaren kan, en iedereen kan 
worden uitgenoodigd om aan dat zoenoffer deel te krijgen; 
maar alleen hij, die gelooft, is verzoend. 

En wat het dragen van de zonden der wereld betreft, 
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zoo kan een ieder, bij eenig nadenken, begrijpen, dat zulks 
geheel onmogelijk is. Had toch. Christus de zonden der wereld 
gedragen, dan zouden de zonden der wereld weggenomen 
zijn; want de zonden, die Christus droeg op het kruis, 
zijn, als ik mij zoo mag uitdrukken, in het graf achter
gebleven, daar Hij zonder zonde opstond uit de dooden. 
Dit is juist de zekerheid voor den geloovige. Dat de Christus 
die zijne zonden droeg aan het kruis, die zonden volkomen 
heeft weggedaan, is bewezen door Jezus' opstanding uit de 
dooden. Paulus toch zegt: //Ware Christus niet opgewekt, 
dan waart gij nog in uwe zonden;" waarvan het tegenover
gestelde is: nu Christus opgewekt is, zijne uwe zonden ver
dwenen. Volgens de beeldspraak in het Oude Testament, 
weggezonden in de woestijn, in de zee der vergetelheid 
geworpen, zoo verre weggedaan van God , als het Oosten 
verwijderd is van het Westen. 

Doch wij behoeven ons niet bij deze gevolgtrekking, hoe 
juist die ook zijn moge, te bepalen; het wordt ons toch 
uitdrukkelijk gezegd in de Openbaring, dat, wanneer eenmaal 
de dooden zullen staan voor den grooten witten troon, zij 
zullen geoordeeld worden naar hunne werken. (Openb. XX : 12.) 
Hiervan zou geen spraak kunnen zijn, indien al die zonden 
door Christus waren gedragen en verzoend. 

Nu zegt men wel: Alles hangt af van het geloof. De 
zonden zijn verzoend, maar als men niet gelooft, dan worden 
zij toegerekend. Maar dit is onzin; want zijn de zonden 
verzoend, en dus voor Gods aangezicht weggedaan, dan kan 
er geen spraak meer zijn van toerekening. Ja, antwoordt 
men dan , maar het ongeloof is de grootste zonde. Aange
nomen dat dit zoo is, dan zouden dus alle zonden door 
Christus gedragen en verzoend zijn , behalve de grootste van 
alle zonden. Men behoeft dit , dunkt mij, slechts uit te 
spreken, om er de onmogelijkheid van te gevoelen. 

Neen! Christus heeft geenszins de zonden der wereld 
gedragen. De last der zonden ligt nog op de menschen, en 
zij zullen zich eenmaal over al hunne zonden te verantwoorden 
hebben, en naar hunne werken worden geoordeeld. Alleen 
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de zonden der uitverkorenen heeft Christus gedragen, en 
deze volkomen en voor altijd weggedaan. Zijne opstanding en 
verheerlijking zijn daarvan het bewijs. De Heilige Geest, die 

m in ons woont, en die den hemel verliet, nadat Jezus het 
bloed der verzoening in Gods tegenwoordigheid gebracht 
had, getuigt daarvan. En niet alleen dit. Maar doordien wij 
gelooven in Jezus, hebben wij deel aan alles, wat door het 
offer van Christus is tot stand gebracht. Wij mogen met alle 
vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, om daar God den 
Vader te aanbidden en te verheerlijken, aangezien die God, 
welke vroeger onze Eechter was, en ons noodzakelijkerwijze 
moest veroordeelen, nu door den dood zijns Zoons volkomen 
verheerlijkt is. Nadat wij door het geloof in Christus de ver
geving onzer zonden en volkomene vrijspraak hebben ver
kregen, en daardoor alles is weggenomen, wat ons scheidde 
van God, zijn wij in gemeenschap gebracht met een verheer
lijkten God, wien wij loeren kennen in al zijne volmaakt
heden, en in wien wij ons tot in eeuwigheid zullen verlustigen. 
//Wij roemen in God door onzen Heer Jezus Christus, door 
wien wij nu de verzoening ontvangen hebben." (Kom. V : 11.) 

Trekken wij nu de slotsom onzer beschouwing in korte 
woorden samen : 

De openbaring der zonde — het overtreden van Gods 
geboden — is heel iets anders dan het karakter der zonde, 
't welk bestaat in haat en verwerping van God, die goed is. 

De dood van Christus had dus niet in de eerde plaats 
met de zonden te maken, maar met de verheerlijking van 
God, al wiens volmaaktheden er door uitgekomen en ver
heerlijkt zijn. 

Christus, die het laatstgenoemde in de eerste plaats deed, 
verkreeg daardoor ,/macht over alle vleesch". Zijn dood ver
wierf Hem als mensch het recht om den mensch te oordeelen. 
Door zijn dood bestaat er dus een betrekking op, een aan
raking met alle menschen. Zelfs de verzoening van alle dingen 
heeft zijn dood tot grondslag. 

Daar God door het kruis in al zijne eigenschappen is ver
heerlijkt geworden, zoo laat God nu alom aan alle menschen 
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prediken, dat zij zich bekeeren zullen. Dit is geen woorden
spel, maar werkelijk gemeend. God kan zulks meenen, omdat 
het bloed op het verzoendeksel is. 

De mensch wil evenwel van Gods genade niets weten. Hij 
verwerpt de prediking des evangelies, en volhardt in zijnen 
haat tegen God. Niemand zou daarom, ook na den dood van 
Christus, behouden worden, indien God niet in genade 
besloten had eenigen te redden. Dezen heeft Hij aan Christus 
gegeven, die hunne zonden droeg aan het kruis, en die hun 
het eeuwige leven geeft. Deze uitverkorenen bewerkt God. 
Hij trekt hen tot Christus, maakt hen levend, heiligt, recht
vaardigt en verheerlijkt hen. Zij zijn zijne kinderen, en zullen 
eeuwig wonen in zijn huis, om Hem daar te loven en te 
aanbidden voor de vrijmachtige genade, waardoor Hij ze 
verloste en verheerlijkte. 



Beschouwing over den eersten brief 

aan de Thessalonikers. 

I N L E I D I N G . 

De brieven aan de Thessalonikers zijn — als men dien 
aan de Galatiërs uitzondert, waarvan de datum onzeker is — 
de eerste brieven, die Paulus geschreven heeft. Na uit de 
gevangenis losgelaten te zijn, reisden Paulus en Silas door 
Amfipolis en Apollonia naar Thessalonika, waar een syna
goge der Joden was, en verkondigden aldaar drie sabbatten 
lang het evangelie. Sommigen van de Joden, maar vooral velen 
van de godsdienstige Grieken en van de voornaamste vrouwen 
der stad kwamen tot het geloof in Christus. Dit wekte zoo
zeer den nijd en de vijandschap der Joden op, dat zij, een 
volksoploop bewerkende, de geheele stad in opschudding brach
ten, en Paulus en Silas noodzaakten te vluchten. De Apostel 
werd hierdoor verhinderd om de pasbekeerden in Thessa
lonika in 'het geloof te bevestigen en verder met de waarheid 
bekend te maken. Zijn hart, dat met zooveel liefde en toe
genegenheid aan al zijne kinderen in Christus hing, en 
daarom zoo vurig hun geestelijk welzijn begeerde, was be
zwaard over hen, en vreesde voor de vele verzoekingen, 
waaraan zij blootgesteld waren, en die, omdat zij nog zoo 
weinig in het geloof ervaren waren, dubbel gevaarlijk voor 
hen moesten zijn. Geen wonder dan ook, dat, toen hij ge
noodzaakt werd, om de vervolging der Joden ook Berea 
te verlaten , hij Silas en Timotheüs naar Thessalonika zond, 
eensdeels om de geloovigen aldaar te versterken en te vermanen 
aangaande hun geloof, en anderdeels om door hen te ver-

X X I V 3 



38 

nemen, hoe het zijne kinderen in Christus ging, of zij in 
de verzoeking waren staande gebleven of niet. (Zie hoofdst. 
III.) Hijzelf bleef te Athene oin daar hunne terugkomst 
af te wachten; doch toen zij te lang vertoefden, en hij te 
Athene niet langer kon blijven, reisde hij naar Korinthe. 
Daar kwamen Silas en Timotheüs tot- hem met de blijde 
boodschap van het geloof en de liefde der Thessalonikers; 
en het is uit deze stad, waar de Heer veel volks had, 
en waar Paulus een jaar en zes maanden het woord Gods 
verkondigde, dat hij zijne beide brieven aan de Thessalonikers 
schreef. (Zie Hand. XVII en XVIII.) 

De geloovigen te Thessalonika waren derhalve nog eerst 
kort geleden bekeerd. Zij stonden nog in al de frischheid en 
eenvoudigheid des geloofs, niet alleen gelijk zulks bij alle 
geloovigen in den beginne het geval is, maar op een buiten
gewone wijze; want zij hadden, niettegenstaande de heftige 
vervolgingen, waaraan zij bloot stonden, zulk een schoon 
en krachtig getuigenis van hun geloof in Christus afgelegd, 
dat allen in den omtrek wisten, dat zij zich van de afgoden 
tot den levenden God hadden bekeerd; en hunne harten 
waren zoozeer aan den persoon van Christus verbonden, 
en hadden Hem zoo vurig lief, dat zij Hem gedurig van 
den hemel verwachtten. Geen wonder dus, dat de Apostel 
zich grootelijks verblijdde over hét heerlijke werk van Gods 
genade in hun midden, en over den gelukkigen toestand, 
waarin hunne zielen zich bevonden. Vertroost en verkwikt 
door hetgeen hijzelf in hun midden gezien en ondervonden, 
maar bovenal door hetgeen hij van Timotheüs omtrent hen ge
hoord had, opent hij voor hen zijn liefdevol hart, en schrijft 
hun met al de toegenegenheid van een vader aan zijne 
kinderen. Vandaar al die vertrouwelijke mededeelingen en 
ontboezemingen, waaraan vooral de eerste brief zoo rijk is. 
Maar vandaar tevens de voorstelling van den toestand eens 
Christens hier op aarde, waarin de Heer zich verblijden 
kan, en welke kostelijk is voor zijn hart. Want gelijk in 
alle brieven, zoo staat ook in dezen de inhoud van den 
brief in onmiddellijk verband met den toestand, waarin de 
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geloovigen zijn , aan wie hij geschreven is. Het christelijk leven 
met al zijn beweegredenen, met zijn vreugde en genot wordt hier 
voor onze oogen ontvouwd, en zulks in verband met het 
getuigenis voor God en met de hoop, die ons sterkt eu 
bekwaamt om dit getuigenis af te leggen. 

Houden wij dit in het oog, dan is niets belangrijker dan het 
feit, 't welk een van de hoofdkaraktertrekken van deze brieven 
uitmaakt, dat de wederkomst des Heeren het onderwerp van 
een gedurige bespreking is. Wel is waar, geschiedt dit niet 
in den vorm van leerstellig onderwijs, maar in verband met de 
geestelijke ervaringen der ziel en met de omstandigheden des 
christelijken levens; doch dit neemt niet weg, dat deze 
brieven bewijzen, hoe de wederkomst van Christus zoowel 
het hart der Thessalonïkers als dat des Apostels bezig hield, 
en hoe de hoop hunner ziel op die wederkomst gericht was. 
In elk hoofdstuk wordt over deze komst des Heeren gespro
ken, en telkens in verband met een andere zaak. Wij zijn 
bekeerd om den levenden en waarachtigen God te dienen 
en Gods Zoon uit de hemelen te verwachten. (Hoofdst. 1.) 
De volmaakte vreugde over de vrucht van onzen arbeid zullen 
wij genieten bij de komst van Jezus. (Hoofdst. II.) De heiligheid 
zal bij de komst des Heeren in hare schoonheid en uitgestrekt
heid worden aanschouwd, dewijl alsdan alle dingen open
baar worden. (Hoofdst. III.) De komst van Jezus vertroost 
ons hart bij het ontslapen der heiligen. (Hoofdst. IV.) Zijne 
komst brengt een onverwacht oordeel over de wereld; en 
het is voor die komst, dat de God des vredes al de zijnen 
onberispelijk in heiligheid bewaart. (Hoofdst. V.) Wij 
komen hierop later, bij de behandeling van deze brieven, 
uitvoerig terug, en stippen het hier alleen aan, om te too-
nen, hoe de wederkomst van Christus het hoofdonderwerp 
van deze brieven is , en dat wel in verband met het leven 
van den Christen hier beneden. 

En dit is vooral daarom merkwaardig, aangezien dit in 
de eerste plaats bewijst, hoe het geloof inJÏljLkomst van 
Christus waarlijk geen afgetrokken bespiegel | j | | | | gelijk men 
zoo vaak beweert, maar in het nauwste veroand staat met 
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den geestelijken toestand der ziel, en een helder licht werpt 
over het leven van den Christen en over zijnen weg door 
de woestijn. Terwijl er, in de tweede plaats, uit blijkt, dat 
men geenszins een vergevorderd Christen behoeft te zijn om 
Jezus' komst te verbeiden, of een inzicht behoeft te hebben 
in al de profetieën dienaangaande, om Hem van de hemelen 
te verwachten, maar dat, integendeel, deze verwachting be
hoort tot den geestelijken toestand van een jong kind in 
Christus. De Thessalonikers toch waren jonge kinderen in het 
geloof. Zij waren geenszins bekend met de verschillende ge
beurtenissen , die er bij de komst van Christus op aarde 
zouden plaats grijpen ; zij hadden nog niet geleerd het onder
scheid te maken tusschen Jezus' komst, om de zijnen tot 
zich te nemen en zijne komst met hen om te oordeelen — de 
Apostel deelt hun dit alles eerst in deze brieven mede — maar 
omdat zij den Heer Jezus hartelijk liefhadden en met hunne gan-
sche ziel aan Hem verbonden waren, verlangden zij er vurig naar 
Hem te zien en met Hem te zijn. Daarom verwachtten zij 
Gods Zoon uit de hemelen. J a , dit verlangen was bij hen 
zóó sterk, en trad zoozeer op den voorgrond, dat iedereen 
daarvan wist te getuigen, evengoed als van hunne bekeering 
van de afgoden. Voorwaar, wel een beschamend voorbeeld voor 
de Christenen in onze dagen , die over het algemeen zoo 
weinig naar de wederkomst des Heeren verlangen ! 

Doch was deze gelukkige toestand , waarin de Thessalo
nikers zich bevonden , kostelijk voor het hart des Heeren, 
hij was een doorn in het oog van den duivel. Deze men-
schenmoordenaar van den beginne, die altijd het werk van 
Gods Geest tracht te verstoren, zocht ook in de gemeente 
te Thessalonika het verlangen naar Jezus' komst te ver
zwakken en, zoo mogelijk, geheel uit te dooven. Hij wist 
heel goed, dat, indien hem dit gelukte, hij daardoor de 
blijdschap hunner ziel verstoorde en de drijfveer tot een heiligen 
wandel wegnam. De vervolgingen en verdrukkingen, waaronder 
de Thessalonikers zuchtten, gaven hem aanleiding om hen te 
doen geloovEljSdat de dag des Heeren reeds tegenwoordig 
was, en hen derhalve deze verdrukkingen als teekenen van 
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het oordeel Gods te doen beschouwen. Tegen deze listige 
omleidingen des satans is de tweede brief van Paulus ge
richt. Wel verre van daarin, gelijk soms beweerd wordt, zijn 
eersten brief te herroepen of te wijzigen, wordt al hetgeen 
de Apostel in dien eersten brief gezegd heeft in den tweeden 
bevestigd, terwijl wij daarin tevens nieuwe bijzonderheden 
vinden omtrent hetgeen aan de komst des Heeren op deze 
aarde ten oordeel zijner vijanden voorafgaat. 

De Heer leide ons ook bij de beschouwing dezer brieven 
door zijnen Heiligen Geest, en verkwikke onze zielen door 
de heerlijke belofte zijner wederkomst! 

HOOFDSTUK I. 

De Thessalonïkers hadden — gelijk wij reeds opmerkten —-
eerst kort geleden het heidendom verlaten om het geloof in 
Christus te omhelzen, en het was daarom van het grootste belang 
om de betrekking, waarin zij tot den eenigen waarachtigen God 
stonden , vast te stellen. De Apostel begint daarmede zijnen 
brief: „ P a u l u s en S i l v a n u s en T i m o t h e i i s a an de 
g e m e e n t e de r T h e s s a l o n ï k e r s in God, den Vader , 
en d e n H e e r J e z u s C h r i s t u s : genade zij u en 
v r e d e ! " Hij schrijft niet aan de gemeente te Thessalonfka, gelijk 
hij, b. v., schrijft aan de gemeentere Korinthe, te Efeze, enz.; 
maar hij schrijft aan de gemeente der Thessalonïkers in God, 
den Vader, en den Heer Jezus Christus. In geen zijner andere 
brieven drukt de Apostel zich op deze wijze uit. Dit kenmerkt 
zijne brieven aan de Thessalonïkers. Hij beschouwt de gemeente 
hier als geplant in God, den Vader, en in den Heer Jezus 
Christus. Zij staat in betrekking tot God als Vader, en heeft 
in deze betrekking haar zedelijk bestaan. De geloovigen te 
Thessalonïka kenden den Vader met de genegenheid van 
jonge kinderen. Zij waren in zijne gemeenschap; zij hadden 
vrijmoedigheid tot Hem als Vader te naderen ; de Geest des 
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zoonschaps woonde in hen; zij smaakten de eerste vruchten 
van de vrijheid, waarmede Christus ons vrijgemaakt heeft, 

Hoe belangrijk is dit voor ons! Het waren geen verge
vorderde Christenen die geloovigen te Thessalonika, maar jonge 
kinderen in Christus, nauwelijks eenige maanden bekeerd j 
en toch waren zij zich volkomen bewust, dat God hun Vader 
was, en dat zij zijne kinderen waren, en ten gevolge van 
dit bewustzijn hadden zij gemeenschap met den Vader. Zoo 
schrijft ook Johannes in zijnen eersten brief aan de jonge 
kinderen in Christus : //Ik schrijf u, kinderkens! omdat gij 
den Vader kent.'" Dit is gansch anders, dan nu menigwerf 
geleerd wordt. Het is geenszins, zooals men dikwijls denkt 
en leert, het toppunt van geestelijkheid en het deel slechts 
van vergevorderde Christenen , wanneer men God als Vader 
keut en aanroept, en zich van zijn kindschap bewust i s ; 
maar integendeel het voorrecht en het geluk van den pas 
bekeerde. Gelijk een klein kind het allereerst den vadernaam 
uitspreekt, zoo leert de Heilige Geest een ieder, die in Jezus 
gelooft, wAbba , Vader ," zeggen , en getuigt daardoor met 
zijnen geest, dat hij een kind van God geworden is. Wel 
zal men eerst later de beteekenis van dien naam en van 
die betrekking beter leeren verstaan en waardeeren ; doch als 
men niet door verkeerde leeringen in de war gebracht en 
in donkerheid gehouden wordt, dan roept men, zoodra men 
bekeerd is, God als Vader aan, en gevoelt men zich in zijne 
tegenwoordigheid gelukkig en tevreden. 

Na deze korte inleiding drukt de Apostel, zooals hij ge
woonlijk in zijne brieven doet, de gevoelens zijns harten uit 
ten opzichte van de geloovigen te Thessalonika. Hij had over
vloedige stof om God te allen tijde voor hen te danken, niet 
alleen omdat zij het evangelie met blijdschap haddeu aange
nomen, maar ook omdat zij waardig wandelden der roeping, 
waarmede zij geroepen waren. Zij leefden, zooals het kinderen 
Gods en geloovigen in Jezus betaamt. Toch vergat de Apostel 
niet hen in zijne gebeden te gedenken. Al was er nog zoo
veel oorzaak om God te danken, zij hadden altijddoor be
hoefte aan Gods bewarende genade en aan de leiding des 
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Heiligen Geestes. Vergeten wij dit niet! Wij hebben voort
durend Gods genade van noode; en zoodra wij steunen op 
ons geluk, op onze geestelijke gezindheid, of op wat het ook 
zij, dan loopen wij reeds gevaar om af te wijken. 

Hooren wij nu, waarom de Apostel oorzaak heeft om God 
te allen tijde voor hen te danken! //Wij d a n k e n God 
te a l l en tijde voor u a l l en , uwer g e d a c h t i g in 
onze g e b e d e n , z o n d e r o p h o u d e n g e d e n k e n d e 
uw werk des g e l o o f s en d e n a r b e i d der l i e f d e 
en de v o l h a r d i n g d e r h o o p o p o n z e n H e e r 
J e z u s C h r i s t u s , v o o r o n z e n G o d e n V a d e r." 
(vs. 2, 3.) Hoe schoon en heerlijk ! De Thessalonïkers stonden 
jn de volle frischheid der eerste liefde, Omdat zij in ge
meenschap waren met de bron van alle kracht, werkte het 
leven Gods in hen. Op hunnen arbeid en op hunne volharding 
stond het goddelijk stempel — geloof, hoop en liefde. Dat 
zijn de drie beginselen van het leven Gods in de ziel van 
den geloovige. //En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie; 
doch de meeste van deze is de liefde," zegt Paulus in 
1 Kor. XIII. Het leven Gods openbaart zich in deze drie dingen. 
Waar dit leven werkzaam is, daar zijn ook deze beginselen 
werkzaam, en daar zijn zij, als het ware, de hefboomen, waar
door elke arbeid geschiedt. God wil, dat ons werk een werk 
des geloofs zij; dat het zijne kracht, ja, zijn bestaan trekke 
uit onze gemeenschapsoefening met God, onzen Vader; dat 
dit werk, elk oogenblik, de vrucht zij van de verwezenlijking 
van de dingen , die men niet ziet, van het leven , dat uit 
Hem is ; zoodat het zoodoende den stempel drage van de ge
nade en de waarheid, die door Jezus Christus geworden zijn. 
God wil, dat onze arbeid de vrucht zij van de liefde; van 
zijne eigene liefde, in onze harten uitgestort; zoodat die 
arbeid niet verricht wordt als een opgelegde plicht, dien men 
vervullen moet, maar als de vrije beweging van een gemoed met 
de liefde Gods vervuld. En Hij wil, dat de volharding, welke 
wij noodig hebben om deze woestijn te doorwandelen , niet 
zij een noodzakelijkheid, die ons is opgelegd, omdat de weg 
eenmaal vóór ons ligt, en wij er niets aan veranderen kunnen, 
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maar een volharding, gekweekt door de hoop, welke zich ver
bindt aan ons aanschouwen van Jezus door het geloof, en welke 
den Heiland verwacht uit de hemelen. 

Zoo was het inderdaad bij de geloovigen te Thessalonika. 
Wat zij deden, geschiedde niet uit gewoonte, niet omdat het 
zoo zijn moest, maar het kwam voort uit gemeenschap met 
de bron, waaruit al, wat Gode welgevallig is, voortkomen moet. 
Geheel anders was het bij de gemeente te Efeze in de Open
baring. //Ik weet uwe werken, en uwen arbeid, en uwe vol
harding," zegt de Heer tot haar; doch het waren geen 
werken des geloofs, het was geen arbeid der liefde, geen 
volharding der hoop • het was alles slechts de vrucht van een 
eenmaal aangenomen gewoonte, het overblijfsel van een vroe-
geren geestelijken toestand ; de gemeenschap met God ontbrak 
er aan; en daarom, al was alles voor het uitwendige schoon 
en voortreffelijk , voor het hart des Heeren ontbrak er de 
liefelijke geur aan, die ze tot een aangename offerande konden 
doen opstijgen; de eerste liefde, de gehechtheid aan Jezus' 
persoon, was verlaten. — Zoo ziet men, dat er vele christe
lijke werkzaamheden kunnen verricht worden, welke, omdat 
er datgeen aan ontbreekt, wat kostelijk is voor het hart 
des Heeren, voor Hem geen waarde hebben. Niet het werk 
op zichzelf is het voornaamste, maar de beweegredenen en 
de gevoelens des harten, waarmede het gedaan wordt, daarop 
komt het aan. Mochten wij zóó arbeiden, dat de Heer, die 
ziet op den bodem van ons hart, kan zeggen: ffGij hebt een 
goed werk aan mij verricht !" 

Geloof, hoop en liefde — ziedaar dus de beginselen, die 
ons karakter als Christenen vormen; doch dit karakter zou 
zich niet kunnen vormen, indien het geloof, de hoop en de 
liefde geen voorwerpen hadden, waaraan zij verbonden waren; en 
bij gevolg stelt de Heilige Geest ons deze voorwerpen hier voor. 
z/De v o l h a r d i n g der hoop op onzen H e e r J e z u s 
C h r i s t u s , voor onzen God en V a d e r . " Het hart ver
wacht den Heer Jezus, terwijl het geweten zich in de tegenwoordig
heid van God , onzen Vader bevindt. Dit sterkt ons vertrouwen, 
en doet ons wandelen in het licht. De Heer Jezus heeft hier 
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beneden gewandeld, en is nu voor ons in den hemel. Hij 
zorgt voor ons als de goede Herder; Hij heeft de zijnen 
lief, en voedt en onderhoudt hen. Welnu, Hij komt om ons 
tot zich te nemen, om ons daar te brengen, waar Hij nu is. 
Naar Hem strekt onze hoop zich ui t ; naar Hem verlangt 
onze ziel. En zoolang Hij vertoeft, volharden wij in die hoop, 
altijd overvloedig in het werk des Heeren; want wij zijn 
in de tegenwoordigheid van God, onzen Vader. Wij vreezen 
niet; o neen ! er is geen de minste onzekerheid bij ons ten 
aanzien van onze betrekking tot Hem; wij zijn kinderen van 
een Vader , die ons volkomen bemint; maar toch wij zijn 
vóór Hem. Wij wandelen in het bewustzijn, dat de oogen 
van God over ons gaan, in liefde voorzeker, maar ook in 
heiligheid. Het licht van God oefent gezag en kracht uit 
op ons geweten; het maakt alles openbaar, en het oordeelt 
al, wat onze gemeenschap met God en met Jezus zou kun
nen verstoren. 

De Apostel voegt hier aan toe: / /Wetende, doo r God 
b e m i n d e b r o e d e r s ! uwe v e r k i e z i n g . " (vs. 4.) De 
zekerheid hunner verkiezing grondde zich op de waarheid, dat 
zij door God beminde broeders waren. En dit was duidelijk te 
zien. De voorafgaande en volgende verzen bewijzen zulks. 
De liefde Gods had op zulk een heerlijke wijze in hun mid
den gewerkt, dat zij het Evangelie met blijdschap des Heiligen 
Geestes ondëv vele verdrukkingen hadden aangenomen; en 
dit was geen voorbijgaande zaak geweest, o neen! de Apos
tel kon hun werk des geloofs en den arbeid der liefde en de 
volharding der hoop voortdurend gedenken. Welnu, deze 
aanname des evangelies en deze wandel tot verheerlijking des 
Heeren waren voor den Apostel de bewijzen hunner verkiezing. 
Iets dergelijks vinden wij in den brief aan de Filippiërs, waar 
de Apostel, op grond van de getrouwheid en gehoorzaamheid 
der Filippiërs, zegt: #vertrouwende, dat Hij, die een goed 
werk in u begonnen heeft, het voleindigen zal tot op den 
dag van Jezus Christus."' 

Ten opzichte van de leer der verkiezing zijn deze woorden 
hoogst belangrijk. Hoe wist Paulus, dat de Thessalonikers 
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uitverkoren waren? Had hij een openbaring daaromtrent 
ontvangen? Had hij hunne namen in het boek des levens 
gelezen? Waren hunne ervaringen hem een bewijs? Neen, 
niets van dit alles. Hij was zeker van hunne verkiezing, 
omdat zij het evangelie met blijdschap hadden aangenomen, 
en volgens dat evangelie wandelden. En op geen andere wijze 
hm men het weten. Zoodra iemand door Gods genade er 
toe gebracht is, om het evangelie met blijdschap des Heili
gen Geestes aan te nemen, en door het geloof met den Heer 
Jezus verbonden te worden, dan zegt God hem in zijn 
Woord: ,/Ik heb niet eerst nu aan u gedacht, niet eerst 
vóór 1800 jaar, toen Jezus stierf, niet eerst in het paradijs, 
toen de zonde in de wereld gekomen was, maar ik heb aan 
u gedacht vóór de grondlegging der wereld; toen heb ik u 
uitverkoren, opdat gij heilig en onberispelijk voor mij 
in de liefde zoudt zijn." Zie, dat vertroost de ziel, dat doet 
haar roemen in Gods oneindige liefde, dat richt haar blik af 
van al wat in ons is, om dien te vestigen op God zei ven, 
die de oorsprong en de oorzaak is van haar eeuwig geluk, 
niet omdat Hij bewogen was met ons lot, maar omdat Hij 
de liefde zelve is. Hieruit blijkt vanzelf, hoe verkeerd het 
is, wanneer men bij de prediking van het Evangelie de ver
kiezing op den voorgrond stelt. Wat baat het, of men over 
de verkiezing spreekt tot onbekeerde mensehen, of tot be
kommerde, nog niet verloste zielen. Zij moeten niet in de 
verkiezing, maar in Jezus gelooven. Niet door het geloof in 
hunne verkiezing, maar door het geloof in Jezus ontvangen 
zij het eeuwige leven. Predikt men hun de verkiezing, dan 
zeggen zij: vAls ik maar wist, dat ik uitverkoren, ben, dan 
zou ik mij wel aan Jezus overgeven en de verlossing mij 
durven toeëigenen." Doch dit kan een zondaar niet te weten 
komen. Waar in den Bijbel staat wie de uitverkorenen zijn? 
Nergens. En dit zou toch noodzakelijk zijn, als ik vooraf 
moest weten, of ik uitverkoren ben of niet. Maar wat in 
den Bijbel staat, is dit: dat een iegelijk, die in Jezus gelooft, 
het eeuwige leven heeft; dat allen, die het evangelie met blijd
schap hebben aangenomen, uitverkorenen zijn. De zondaar 
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moet dus niet weten , of hij uitverkoren is, om tot Jezus 
te komen; integendeel, hij moet tot Jezus komen, niet als 
een uitverkorene, maar als een verloren zondaar; en eerst 
dan, wanneer hij in Jezus gelooft, wordt hem medegedeeld, 
dat God hein vóór de grondlegging der wereld heeft uit
verkoren. Laten wij derhalve het evangelie van Gods genade 
aan zondaren prediken, en de geloovigen onderwijzen in de 
heerlijke leer van Gods eeuwige verkiezing. 

/ /Want — zoo gaat de Apostel voort'—ons e v a n g e l i e 
was bij u n i e t in woorden a l l e e n , m a a r ook in 
k r a c h t en in den H e i l i g e n G e e s t , en in vele v er-
z e k e r d h e i d . " (vs. 5.) Hierdoor was het vertrouwen en de 
vreeze Gods in hunne ziel gewerkt. Het Evangelie, het Woord 
Gods, is daartoe het middel. Dit Woord had kracM in het hart der 
geloovigen te Thessalonïka. Zij hadden het als Gods Woord 
aangenomen, en waren er door tot een volkomene verlossing 
gebracht. Doch bovendien openbaarde zich de Heilige Geest 
in hunne ziel, door in hen het bewustzijn zijner tegenwoor
digheid te bewerken; en hiervan was het gevolg: de volle 
verzekerdheid van de waarheid in al hare kracht, in al hare 
werkelijkheid; zoodat deze, trots de hevige vervolgingen, 
waaraan zij blootstonden, in hunne zielen niet kon worden 
geschokt. Bovendien bevestigde het leven van den Apostel, zijn 
geheele gedrag, de getuigenis, welke hij in hun midden had 
afgelegd: //gelijk gij w e e t , hoe wij o n d e r u g e w e e s t 
zijn om u w e n t w i l . " Het leven des Apostels was geheel in 
overeenstemming met het Evangelie, 'twelk hij predikte j en 
het gevolg was, dat de vrucht van zijnen arbeid overeenkwam 
met het karakter van hem, die den arbeid verrichtte. De 
Thessalonikers waren navolgers geworden van Paulus, ja , van 
den Heer Jezus zelven, met Wien Paulus in zulk een nauwe 
gemeenschap leefde, en wiens gezindheid hij zoozeer openbaarde. 
//En gij zijt n a v o l g e r s g e w o r d e n van ons en van 
den H e e r , h e t woord a a n g e n o m e n h e b b e n d e in 
ve le v e r d r u k k i n g met b l i j d schap des H e i l i g e n 
G e e s t es." (vs. 6.) De vele verdrukkingen, waarin de ge
loovigen te Thessalonïka waren, en de blijdschap des Heiligen 
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Geestes, welke hun hart vervulde, maakten hen tot navolgers van 
de Apostelen en zelfs van den Heer. Deze beide dingen toch 
waren het deel van den Heer, toen Hij hier op aarde wan
delde, en liet deel zijner Apostelen; j a , zij zijn het deel 
van allen, die getrouw wandelen in deze wereld. //Allen, 
die godvruchtig leven willen in Christus Jezus, worden ver
volgd." De gemeenschap zijns tijdens is ons voorrecht in een 
wereld, waar wij ongekend zijn; en wij hebben reden om 
in de verdrukkingen te roemen , omdat wij in dezelve steeds 
de liefde Gods ondervinden. Welk een heerlijk getuigenis 
van de kracht des Heiligen Geestes! Vol blijdschap te mid
den der verdrukkingen, ja, Gode lofzingende inde gevange
nis en op den brandstapel — zie, dat is een getuigenis voor 
de wereld van de kracht des geloofs en van de machtige 
werking des Heiligen Geestes, die het hart niet alleen los 
maakt van al, wat hier beneden i s , maar het, zelfs in het 
gezicht van den dood, met een hemelsche blijdschap vervult. 

{Wordt vervolgd.) 

Genade en Waarheid. 

,/De wet is door Mozes gegeven; de genade en de waar
heid is door Jezus Christus geworden". 

Met deze weinige, maar gewichtige woorden wijst ons de 
Geest Gods op de verandering, die er in Gods wegen met 
den mensch gekomen is door de komst zijns Zoons in de 
wereld. Johannes, sprekende van de goddelijke en persoonlijke 
heerlijkheid van Hem, die onder de menschen is komen 
wonen, zegt: vHet woord was bij God en het woord was 
God . . . . en het woord is vleesch geworden, en heeft onder 
onder ons gewoond." Het woonde onder de menschen, 
maar, ,/Vol van genade en waarheid" voor de menschen. 

Met Mozes kwam de wet, die de eischen van God aan 
denmensch bevatte. God eischte daarin van den mensch 
volkomene onderwerping aan zijn gezag; terwijl die wet tevens 
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d|6 grondslag van de betrekking des menschen tot God uit
maakte — een grondslag, welke de gehoorzaamheid aan den 
bekenden wil van God tot voorwaarde van zegening stelde. 

De wet zeide den mensch, hoe hij zijn moed, en ver
zekerde hem, overeenkomstig de rechtvaardige regeering Gods, 
de zegeningen, indien hij aan zijne eisenen voldeed; terwijl 
zij hem om dezelfde reden zonder barmhartigheid verdoem
de, als hij ook maar in één punt faalde. De eischen Gods, 
door Mozes gesteld , waren als 't ware een licht, waardoor 
de mensch zien kon, hoe hij zijn moest. Mozes openbaarde 
de beginselen , volgens welke God met de menschen , over
eenkomstig den toestand, waarin de wet hem vond, verkeeren 
kon. In elk geval maakte dit licht, meer of minder, het 
kwade openbaar; zoodat er op grond van de regeering Gods 
geen zegen kon gegeven worden. En Paulus verklaart als 
zijn slotsom van de bespreking van de wet: //want zoovelen 
uit de werken der wet zijn, zijn onder den vloek." Er blijft 
alzoo voor den mensch, in zooverre hij naar het beginsel der 
wet met God in betrekking staat, geen ander uitzicht over, 
dan het oordeel. En hoemeer het licht der wet zijn hart en 
zijne wegen beschijnt, des te meer zegt hem zijn geweten , 
dat Gods oordeel rechtvaardig is, zonder dat de wet ook zelfs 
het minste uitzicht op ontkoming geeft. 

De reden hiervan is duidelijk. De wet toch zegt niet, 
wat God in zichzelven voor den mensch is; maar zij ver
klaart wat God , naar zijn gezag, van den mensch verwacht. 
Het was het werk van Mozes God te openbaren , overeen
komstig het standpunt van de verantwoordelijkheid des 
menschen. Verder ging de door Mozes geopenbaarde ver
houding van God tot den mensch niet. Het licht, 't welk 
hij in betrekking tot God en menschen deed schijnen , was 
niet het volle licht, evenmin als de waarheid , die hij den 
mensch bracht, de volle waarheid was. In hetgeen hij verkon
digde , was geen openbaring van genade, die den toestand van 
den mensch had kunnen genezen. Dientengevolge was zijne 
bediening een bediening des doods en der verdoemenis. Zij 
verwekte alleen ellende en zielenangst. En waar ook nu nog 
de wet hare stem doet hooren, heeft zij dezelfde uitwerking. 
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Gedurende de bedeeling der wet, die met Mozes begint 
en eindigt, was er slechts duisternis en donkerheid, welke 
door het licht, dat de wet verspreidde, nog duidelijker opgemerkt 
werd. En in plaats, dat het Evangelie een voortzetting of 
ontwikkeling van de voorgaande bedeeling is, vormt het 
veelmeer in al zijne deelen een duidelijke tegenstelling tot 
dezelve. Het evangelie begint, waar de wet eindigt. Mozes 
en zijne bedeeling verdwijnen van het tooneel, om voor Christus 
plaats te maken , met wiens komst er een volkomen veran
dering in de wijze van Gods handelingen met den mensch ge
komen is. Het betreft hier niet een verandering in de be
deelingen, of de komst van een ander persoon, met de volheid 
van macht bekleed en met andere grondbeginselen, om van 
Gods wege een nieuwen grondslag van Gods betrekking tot 
den mensch te leggen, maar Hij, die gekomen is , is ffGod 
geopenbaard in het vleesch." 

Het gaat niet meer om eischen, wier vervulling God van 
den mensch verwachtte, en wier rechtvaardigheid de mensch 
erkennen moest, ofschoon zij hem onder de verdoemenis 
bracht; maar God zelf kwam zooals Hij in zichzelven i s , 
//vol genade en waarheid," voor dengene, die tot Hem kwam. 
Mozes en zijne bedeeling moesten zich natuurlijk verwijderen 
uit de tegenwoordigheid van Hem, die in de volheid zijns 
persoons kwam, om met de menschen te verkeeren; en dat 
volstrekt niet naar het beginsel van hetgeen de mensch voor God 
zijn moest, maar van hetgeen God voor den mensch zijn wilde. 

Mozes verwacht alles van des menschen zijde voor God; 
met Jezus Christus komt alles van Gods zijde tot den mensch. 
Het eene is wet, het andere ondoorgrondelijke genade, welke 
natuurlijk alles uitsluit, wat zijzelve niet is. De wet eischt alles 
en geeft niets; de genade eischt niets en geeft alles. De wet 
werkt toorn; de genade bewerkt zegen , en niets dan zegen. 

Het is daarom onmogelijk, dat de mensch op den grondslag 
van wet en genade met God in betrekking kan staan. 
Kunnen Mozes en Christus deelgenooten zijn van de heer
lijkheid van een en dezelfde bedeeling? Kan iemand, die 
slechts eischt, en die dengene, die niet aan zijne eischen vol
doet, verdoemt, te zamen werken met hem, die slechts geeft, 
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en niets dan zegeningen uit te deelen heeft ? Kunnen toorn 
en liefde hand aan hand gaan, om met denzelfden persoon 
te verkeeren? Onmogelijk. 

De woorden : ,/De wet is door Mozes gegeven; de genade 
en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden ," betee-
kenen derhalve niet, dat door den een de wet, en door den 
ander de genade en de waarheid gebracht zijn; maar zeggen 
duidelijk, dat de handelwijze met den mensch een andere ge
worden is naar de volmaaktheid der wegen Gods. En niet 
alleen dit> maar ook de waardigheid der beide personen, die 
het eene en het andere gebracht hebben, is in zeker opzicht 
met elkander in strijd. Zoo zijn b. v. genade en waarheid niet 
slechts gekomen, maar zijn in dezen goddelijken, in het vleesch 
verschenen persoon tegenwoordig, zoodat zij, die tot Jezus 
kwamen, niets anders dan genade en waarheid vonden, en 
zeggen konden : //Uit zijne volheid hebben wij allen ont
vangen, ook genade voor genade." 

En waardoor kenmerkt zich de genade, die geen vermen
ging toelaat? Eenvoudig door de goddelijke liefde in het 
midden der zondaren — een liefde, welke voorwerpen zoekt, 
aan welke zij ze bewijst. Dit kan alleen de genade in een 
wereld, waar alle menschen zondaren zijn, wier toestand de 
werkzaamheid der liefde in genade te voorschijn roept. De 
liefde vindt aan de zijde van den mensch niets dan zonde, 
haat en ellende; maar zij vergeeft de zonde, doet den haat 
weg, en geneest de ellende. J a , nog meer; zij gaf zich in 
den dood , om alles weg te doen, wat de zegening voor de 
voorwerpen, die zij zich uitverkoor, kon verhinderen. En 
alles, wat onder de menschen als tlgenade" geopenbaard werd, 
was tevens //de waarheid," die alle dingen in hunnen waren 
toestand voor God blootlegde — alle dingen in hunne ware 
betrekking tot God, door de tegenwoordigheid van Christus, 
in het licht stelde. Hemel en aarde; tijd en eeuwigheid; 
God en mensch — kortom de waarheid van alles is in elk 
opzicht door de stralen van dat licht gezien geworden, en 
al, wat de mensch te doen heeft, is, dat hij dat licht — 
de waarheid — aanneemt. Het licht neemt niets in zich op 
van het tooneel, waarop het schijnt en 't welk het bestraalt; 
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maar het schijnt eenvoudig op alles, en legt de ware ge
daante van alles bloot. De wet brengt wel waarheid, maar 
niet i/dé waarheid", die alles openbaart, wat geopenbaard 
kan worden. Wanneer een mensch tot de wet komt, zoo 
ziet hij in haar licht wel, dat hij een overtreder is , die 
onder het dood en verdoemenis brengende oordeel Gods ligt. 
Doch wanneer hij tot Jezus komt, ziet hij alles, daar hij 
tot het licht gekomen i s , 't welk hem de geheele waarheid 
verkondigt. Hij ziet niet alleen , dat hij een overtreder i s , 
maar ook dat hij van nature een zondaar en een vijand van 
God is ; hij doorziet de gevolgen van zulk een toestand tegen
over God en de eeuwigheid. Doch hij ziet dit alles in de 
tegenwoordigheid eener liefde, welke nedergekomen is , om 
hem van alles, wat door dit licht is geopenbaard geworden, 
te verlossen , want //het licht is het leven der menscheu." 
En in plaats dat de angst en de verschrikking des doods en 
der verdoemenis de ziel vervullen, daalt vrede en vreugde in 
dezelve neer. Terwijl de waarheid zich geheel en al met het 
geweten bezighoudt , vervult de genade het hart, en drijft 
alle vrees uit , dewijl de goddelijke liefde werkzaam is om 
een zondaar te zegenen. 

Dit zijn de ervaringen eener ziel, die eenvoudig tot Jezus 
komt. //Genade en waarheid" nemen haar in; en zij vindt 
vrede met God en vreugde in God. //God is liefde." //God 
is licht." Dit is Hij , in zijne natuur, van eeuwigheid. En 
Hij — de liefde en het licht — is geopenbaard geworden in 
Christus Jezus als //genade en waarheid," —• geopenbaard in 
het karakter, dat voor den mensch, en zekerlijk niet voor 
den onschuldigen mensch, maar voor den zondaar geschikt 
is. — De wet heeft te doen met de zoodanigen, die recht
vaardig moesten zijn, en verdoemt hen; de genade en waar
heid hebben het met zondaars te doen , en redden hen. 

Geliefde lezer! Naar wien hoort gij? Naar Mozes af naar 
Christus ? Mozes kan u alleen de wet en hare schrikkelijke 
bedreigingen geven; Jezus heeft voor u alleen genade en 
waarheid en al de zegeningen, welke de goddelijke liefde 
geven kan. 
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Beschouwing over den eersten brief 
aan de Thessalonikers. 

{Vervolg van bladz. 48,) 

Geen wonder dat deze wandel van de geloovigen te Thes-
salonïka een diepen indruk maakte op hunne omgeving. Zij 
waren voorbeelden geworden voor al de geloovigen in Macedonië 
en in A.chaje ; (vs. 7.) en zij waren het onderwerp van de 
gesprekken en verhalen der wereld, die vol verbazing was 
over dit nieuwe en vreemde verschijnsel van lieden, die alles 
prijsgaven, wat het menschelijk hart hier beneden bekoort, en 
die een eenigen , levenden en waarachtigen God aanbaden. 
//"Want van u u i t is he t woord des H e e r e n r u c h t 
b a a r g e w o r d e n , n i e t a l l e e n in M a c e d o n i ë en 
in A c h a j a , m a a r in e l ke p l a a t s i s uw geloof in 
God v e r b r e i d , z o o d a t wij n i e t n o o d i g hebben er 
i e t s van te z e g g e n ; w a n t zij z e l v e n v e r k o n d i 
gen van ons, w e l k e n i n g a n g wij bij u h a d d e n , en 
hoe gij u van de a f g o d e n t o t God b e k e e r d hebt , 
om den l e v e n d e n en w a a r a c h t i g e n God te di enen 
en z i jnenZoon u i t de h e m e l e n te ve rwach ten , d i e n 
Hij u i t de do oden heef t o p g e w e k t , J ezus , d ie ons 
redt van den toekomenden toorn." (vs. 8-10.) Voorwaar, 
wel zijn die Christenen gelukkig, die door hunnen wandel en door 
hun gedrag de wereld noodzaken om der waarheid getuigenis 
te geven ; die zoo helder in hunne belijdenis en zoo conse
quent in hun leven zijn , dat een apostel niet behoefde te 
zeggen , dat hij hun het evangelie had verkondigd, daar de 
wereld zelve dit getuigenis overal verbreidde! Mochten wij 
aan deze geloovigen gelijken ! Helaas ! de verheerlijking van 
's Heeren naam gaat ons dikwerf zoo weinig ter harte; van
daar dat ons getuigenis vaak zoo mat en onbeteekenend is, 

XXIV é 
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O , bidden wij den Heer veel, én voor onszelven , én voor 
anderen, om getrouwheid en nauwgezetheid ! 

Staan wij nog enkele oogenblikken stil bij het getuigenis, 
dat de Apostel van de Thessalonikers geeft. Uit getuigenis 
is van het grootste belang, daar het ons doet zien, welke de 
beginselen van het christelijk leven zijn ; 1° zij hadden zich 
van hunne afgoden bekeerd om den levenden en waarachtigen 
God te dienen ; 2°. zij hadden zich bekeerd om Gods Zoon 
uit de hemelen te verwachten, dien Hij uit de dooden heeft 
opgewekt; en 3° die Jezus is een waarborg tegen den toorn, 
die geopenbaard zal worden. 

1. Be mensch heeft zich van God afgewend, en dient de 
afgoden ; hetzij hij, gelijk de heidenen, zich neerbuigt voor 
zon en maan of voor beelden van hout en steen, hetzij hij, 
gelijk alle anderen, aan allerlei dingen gehecht is, welke hij 
boven den eenigen, waarachtigen God liefheeft. Uit dien 
toestand kan hij zich niet opheffen, üe mensch kan zich 
niet verheffen boven de sfeer, waarin hij leeft. Hij leeft in 
de wereld, en heeft de wereld lief; hij bevindt zich in de 
zonde, en de zonde is zijn lust; hij is van God verwijderd, 
en verlustigt zich in de goden van zijn eigen maaksel, en 
buigt zich voor hen neer. Hoe kan hij daaruit verlost worden ? 
Een van de beroemdste mannen der oudheid heeft gezegd, 
dat alles goed zou gaan, als de mensch maar zijne natuur 
volgde. Voorzeker, hij zou gelijk hebben, indien de mensch 
niet gevallen ware. Doch hij is gevallen; en als hij dus 
nu zijne natuur volgt, dan volgt hij zijne booze natuur. Het 
is de groote fout van alle oude en nieuwere filosofen om over 
den mensch te redeneeren, alsof hij nog in den staat der 
onschuld ware; 't spreekt vanzelf, dat al hunne stelsels en 
conclusies valsch zijn, want hun uitgangspunt is valsch. 
Maar hoe kan de mensch dan uit zijnen toestand geraken ? 
Hoe zal hij zijne afgoden vaarwel zeggen ? O , het is het 
groote en gewichtige feit, 't welk het Christendom kenmerkt, 
dat er een voorwerp voor onze ziel wordt gesteld, zoo on
eindig schoon en verheven, dat de ziel zich van al het andere 
afkeert om zich daarheen te wenden; en dit voorwerp is 
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niemand anders dan God zelf. God heeft zich aan ons 
geopenbaard; Hij stelt zich vóór ons; Hij bestraalt met zijn 
licht onze duistere, in de zonde verwarde ziel, en werkt 
daardoor afkeer in ons van de zonde en van de wereld met 
al hare afgoden, en wekt het verlangen in ons om bij Hem 
te zijn. Dat is bekeering. //Gij zijt van de afgoden bekeerd, 
om den levenden en waarachtigen God te dienen." Ware 
bekeering bestaat in twee dingen: in afschuw van de zonde, 
in afkeer van alle uitwendige en inwendige afgoden , en in 
een toegaan tot God, om zich aan Hem te verbinden en 
voortaan alleen voor Hem te leven en Hem te dienen. Men 
wendt zich van al het ijdele der wereld tot den levenden, 
waarachtigen God. 't Spreekt vanzelf, dat dit gepaard gaat 
met waar berouw en diepe verootmoediging; ja , met een 
oprecht oordeelen van zichzelven. Hoe zou het anders kun
nen? Waar men door het aanschouwen van Gods majesteit 
en heerlijkheid zijne ellende en afschuwelijkheid heeft leeren 
inzien, daar moet noodzakelijkerwijze berouw en verootmoe
diging zijn bij het overdenken van den afgelegden levensweg. 

En hoe heeft God zich geopenbaard ? Hij heeft zich ge
openbaard in Christus, in den Zoon zijner liefde. Al de 
majesteit van zijn Wezen, al de uitnemendheid zijner natuur 
heeft Hij ontvouwd in Hem, in wien Hij al zijn welbehagen 
vond. Hij , die van eeuwigheid in den schoot des Yaders 
was, is mensch geworden, heeft onder ons gewoond, en open
baarde ons den Vader, zooals Hij Hem kende. Ja, niet alleen 
dit, maar Hij is in den Vader en de Vader is in Hem; zoodat 
wie Hem gezien heeft, die heeft den Vader gezien. In Hem 
is de Onzienlijke en Eeuwige toegankelijk geworden voor 
ons ; en nadat Hij het werk der verzoening en verlossing 
volbracht had, heeft Hij ons met den Vader in gemeenschap 
gebracht, zoodat Hij zich nu niet schaamt ons zijne broeders 
te noemen , daar zijn God en Vader onze God en onze 
Vader geworden is. 

2. Hierdoor is Christus onze hoop geworden. Luistert naar 
hetgeen de Apostel zegt. vGij zijt van de afgoden tot God 
bekeerd , om den levenden en waarachtigen God te dienen, 
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Rn zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten." De levende 
en waarachtige God is het voorwerp van onze vreugdevolle 
dienst; met Hetn wij zijn in gemeenschap, aan Hem zijn 
wij verbonden, als kinderen met den Vader. Zijn Zoon, dien 
wij kennen , en die ons kent; die wil, dat wij daar zullen 
zijn , waar Elij i s ; die ons vereenigt met zich in de heer
lijkheid — Hij, de verheerlijkte Mensch in den hemel, de 
Eerstgeborene onder vele broederen, is het voorwerp van onze 
verwachting. Hij is onze Heiland en Verlosser. Hij heeft onze 
zonden gedragen en weggenomen. Hij heeft ons met God 
verzoend, en ons tot Gods kinderen gemaakt. Hij is, door 
den Heiligen Geest, onze Leidsman hier beneden, onze Herder, 
onze Vriend , onze Bruidegom. Eer Hij heenging van deze 
aarde, beloofde Hij te zullen wederkomen, en ons dan op 
te nemen in zijne heerlijkheid, ons daar te brengen, waar 
Hij is, in het heerlijk Vaderhuis. Hem verwachten wij dus 
uit de hemelen. Op Hem, die reeds met eer en heerlijkheid 
daarboven gekroond i s , is ons oog gericht, en naar Hem 
verlangt onze ziel. Als Hij komt, dan zullen wij Hem zien 
van aangezicht tot aangezicht, en voor eeuwig bij Hem zijn. 
Welk een vooruitzicht! Welk een zalige verwachting! 

Doch letten wij wel op hetgeen de Apostel ons hier leert. 
De verwachting van den Heer Jezus behoort tot de bekeering. 
Wij zijn toch niet alleen bekeerd van de afgoden om den 
levenden en waarachtigen God te dienen, maar ook om zijnen 
Zoon uit de hemelen te verwachten. Hoe geheel anders staat 
het hieromtrent met vele geloovigen ! Zij hoorden nog nimmer 
van Jezus' komst; of als zij er van hoorden, geloofden zij er 
niet in. Eeuwen zijn voorbijgegaan, waarin deze heerlijke 
waarheid, met zoovele andere, onder de korenmaat ver
borgen was; en nu God, in zijne goedheid, in deze laatste 
jaren, de oogen weer geopend heeft voor de komst van den 
Heer Jezus, zijn er toch nog vele geloovigen, die er niets 
van weten willen , en meenen, dat het een verkondiging is 
van een nieuwe leer. En toch, wij zien hier, zoo klaar als 
de dag, dat de verwachting van Jezus' komst tot de een
voudigste waarheden, tot de eerste beginselen van het Chris-
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tendom behoort, dat het één van de gevolgen der bekeering 
tot God is. De ïhessalonikers waren nog jonge kinderen in 
Christus; zij kenden nog weinig van de waarheid; doch wat 
zij -wisten , daarin leefden zij, en daarin verblijdden zij zich. 
Zij dienden den levenden en waarachtigen God ; zij verwacht
ten Gods Zoon uit de hemelen. En die dienst bestond niet 
in woorden, maar in daden ; die verwachting was niet alleen 
als leerstelling door hen aangenomen, maar leefde in hun 
hart, en openbaarde zich in hunnen wandel, zoodat de menschen, 
in wier midden zij verkeerden, uit hun gedrag konden zien, 
dat zij hier op aarde niet thuis behoorden , maar de komst 
van hunnen Heer uit de hemelen te getnoet zagen. 

3. En die Jezus, welken wij verwachten, //redt ons van 
den toekomenden toorn." Merken wij op, dat de Apostel niet 
zegt: die ons gered heeft, maar die ons redt of redden zal 
van den toekomenden toorn. De toorn Gods, die op ieder 
mensch rust, is van ons hoofd weggenomen, toen wij in Jezus 
geloofden. //Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven ; 
die den Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods 
blijft op hem." Wij zijn kinderen Gods geworden ; wij hebben 
met God, den Vader gemeenschap; wij gaan met alle vrij
moedigheid binnen het heiligdom. Alles is door het werk 
van Christus voor ons in orde gebracht. Doch er is een toe
komende toorn. //God heeft een dag gesteld, waarop Hij het 
aardrijk in gerechtigheid zal oordeelen door een man, dien 
Hij daartoe verordend heeft, zekerheid daarvan gevende aan 
allen , dewijl Hij hem uit de doodeu heeft opgewekt." Welnu , 
zegt de Apostel, wij verwachten Jezus, dien God uit de 
dooden heeft opgewekt, die ons redt van den toekomenden 
toorn. Als die dag des tooms en der gramschap Gods over 
de wereld aanbreekt, dan komt Jezus om ons van dien toorn 
te redden. Hij neemt ons weg van hier, en brengt ons daarboven 
in veiligheid. Heerlijke hoop! Als de groote verdrukking komt, 
waarvan de profeten des Ouden Yerbonds getuigden, welke dooi
den Heer voorzegd werd aan zijne discipelen , en waarvan ons in 
de Openbaring een zinnebeeldige beschrijving gegeven wordt — 
een tijd zoo verschrikkelijk, als er nog geen geweest is op aarde — 
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dan rusten wij met Hem, die om onzentwil leed en stierf, en 
onze geheele verantwoordelijkheid op zich nam. 

Ziedaar dus de drie groote beginselen van het christelijk 
leven: wij dienen den levenden en waarachtigen God, nadat 
wij alle uitwendige en inwendige afgoden verlieten; wij 
verwachten den Heer Jezus uit de hemelen om ons op te 
nemen h r zijne heerlijkheid; en hoewel wij weten, dat de 
toorn Gods over deze aarde zal worden uitgegoten, gaan wij 
zonder vrees de toekomst tegen, ons geweten is gereinigd, 
onze zonden zijn vergeven, en Jezus komt om ons van 
dien toekomenden toorn te redden. 

HOOFDSTUK II. 

Nadat de Apostel deze groote beginselen had vastgesteld, 
herinnert hij de Thessalonïkers aan zijnen wandel in hun 
midden, welke het bewijs leverde, dat hij door denzelfden geest 
geleid werd , dien hij bij hen verlangde te zien. Paulus richtte 
geen vermaningen tot anderen, zonder die zelf op te volgen. 
Hij maakte van hunne toegenegenheid tot hen geen gebruik 
tot zijn eigen voordeel. Hij had anderen niet aangemoedigd 
om de verdrukkingen te verdragen zonder die zelf te onder
gaan. Integendeel, gesmaad en mishandeld te Filippi, had 
hij de vrijmoedigheid gehad in God om zijne aanvallen tegen 
het rijk der duisternis te Thessalonïka te vernieuwen, en 
dat wel met groote kracht en onder veel strijd, (vs. 1, 2-.) 
Uit bedrog of onreinheid, of met list had hij niet vermaand; 
om menschen te behagen had hij niet gesproken; o neen! hij 
had de waarheid voorgesteld als voor het aangezicht van God — 
voor het aangezicht van Hem , die de harten beproeft, (vs. 3, 4.) 
Hij had de geloovigen te Thessalonïka niet gevleid om hen 
te winnen; ook had hij zichzelven niet gezocht, maar inte
gendeel, met zijne eigene handen gewerkt, om in zijne behoeften 
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te voorzien en hen niet tot last te zijn. Ja , gelijk een voedster 
hare eigene kinderen koestert, zoo had hij hun niet alleen 
gaarne het evangelie Gods medegedeeld, maar ook zijn eigen 
leven willen geven voor hen. (vs. 6—9.) En in al zijne wegen 
onder hen had hij gewandeld voor God in het licht en door 
de kracht des Heiligen Geestes, en in een geest van algeheele 
toewijding aan hen. Zij wisten het, dat, zooals hij wilde, 
<lat zij zouden wandelen, ook hijzelf gewandeld had, heilig 
en rechtvaardig en onberispelijk, zoodat hij hen met toege
negenheid des harten kon vermanen, om te wandelen Gode 
waardig, die ons roept tot zijn koninkrijk en zijne heer
lijkheid, (vs. 10—12.) 

Welk een heerlijk getuigenis kon Paulus afleggen! En dat 
zonder vrees van tegengesproken te worden! Hij kon met alle 
vrijmoedigheid God tot getuige aanroepen, dat hetgeen hij 
zeide, de waarheid was. Doch niet alleen dit: hij kon ook 
met alle vrijmoedigheid tot hen zeggen: Gij zijt getuigen, 
gij weet, dat wij aldus in uw midden gewandeld hebben. Het 
was bij Paulus niet, zooals het vaak bij sommigen het geval 
is, die telkens God tot getuige aanroepen van de waarheid 
hunner woorden, terwijl hun wandel het tegendeel bewijst; 
neen! Paulus kon zich beroepen op hen, in wier midden hij 
geleefd had, die hem hadden gadegeslagen , zonder de minste 
vrees, dat zij een ander oordeel over hem zouden vellen. 

En welk een getuigenis kon hij afleggen! Hij was inderdaad 
een navolger van den Heer Jezus. Als wij dit getuigenis van 
Paulus lezen — en het was de Heilige Geest, die het hem 
deed neerschrijven , zoodat wij ons van de waarheid er van kun
nen overtuigd houden — dan denken wij onwillekeurig aan 
het leven van onzen Heer. Voorzeker, tusschen den wandel 
van Jezus en dien vau den besten zijner volgelingen is een 
hemelsbreed verschil. De Heer was in.alles volmaakt; bij 
Hem was geen gebrek; alles was bij Hem in de schoonste 
harmonie, in de volkomenste overeenstemming; niets 
overheerschends was er bij Hem, zoodat men niet van 
dit of dat temperament bij Hem spreken kan; terwijl 
zelfs bij den besten van Jezus' volgelingen telkens gebrek 



60 

en onvolmaaktheid openbaar wordt. Wij zouden dan ook 
in Paulus' leven verschillende onvolkomenheden kunnen 
aanwijzen; doch dit neemt niet weg, dat van alle discipelen 
van Jezus, van wie de Schrift ons getuigt, niemand meer 
dan hij een navolger van den Heer kan genoemd worden. 
Niet alleen kon hij zeggen: //Gij zijt getuigen en God, hoe 
heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij ons jegens u, die 
gelooft, hebben gedragen;" maar hij kon ook spreken van 
zijne teedere liefde en zijne hartelijke toegenegenheid voor de 
gemeente van Christus. Christus heeft de gemeente liefgehad, 
en zichzelven voor haar overgegeven. Welnu, Paulus kan 
hier en elders getuigen, dat hij de gemeente zóó liefhad , 
dat hij gaarne zijn leven voor haar geven wilde. En met 
welk een teederheid had hij hen behandeld. Gelijk een voedster 
hare eigene kinderen koestert, zóó had hij hen gekoesterd; 
gelijk een vader zijne eigene kinderen vermaant, zóó had hij 
hen vermaand en vertroost. En voorts, hij had nooit naar 
het oordeel der menschen gevraagd, maar steeds den wil en 
het welbehagen Gods voor oogen gehad. 

Een navolger van Jezus—ja, dat was Paulus. Hoe heerlijk, 
niet waar? Maar hoe vertroostend en verkwikkend tevens! 
Wat ons in zijn leven aantrekt en tot bewondering stemt, 
is slechts de flauwe afspiegeling van het volmaakte beeld des 
Heeren. Van den dienstknecht richten wij onzen blik op den 
Meester, en roepen uit: Als de dienstknecht zulke liefde 
had , hoe groot moet dan niet de liefde des Meesters zijn ! O, dit 
maakt ons onuitsprekelijk gelukkig! Hij gaf zijn leven voor 
ons, o ja! maar niet alleen dat, zijne liefde is onuitputtelijk; 
Hij koestert ons, gelijk een voedster hare eigene kinderen 
koestert; Hij vermaant ons, gelijk een vader zijne eigene 
kinderen vermaant. Hij draagt ons op zijn hart. Hij wendt 
zijn oog nooit van ons af. Hij treedt in al ons lijden, en 
draagt al onze zorgen. Dierbare Jezus! hoe zalig is het U te 
kennen ! Hoe heerlijk met U te wandelen en elk oogenblik Uwe 
goddelijke ontferming, Uw teeder medegevoel te ondervinden! 

Een navolger van Jezus was Paulus. Niet door eigen kracht 
natuurlijk, maar ook niet uit kracht van zijn apostelschap. 
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O neen! hij was een mensch van gelijke beweging als wij; 
hij moest, gelijk wij allen, van zichzelven getuigen: ffik 
weet, dat in mij, dat is in mijn vleesch, geen goed woont." 
Wat hij derhalve geweest is, is hij geweest door de genade 
Gods, door de kracht des Heiligen Geestes. Alleen daardoor 
was hij in staat te wandelen, gelijk hij gewandeld heeft, en 
gezind te zijn, gelijk hij gezind was. Heerlijke triomf van 
Gods genade! Niet slechts is zij in staat een zondaar te 
verlossen en in den hemel te brengen, maar zij kan hem 
zóó bewerken , zóó veranderen, zóó, als het ware, omkeeren , 
dat hij, van nature zelfzuchtig en hatende, zichzelven ver
loochent om alleen aan het heil en het geluk van anderen 
te denken. Welnu, geliefden! de genade, die Paulus in staat 
stelde zulke heerlijke vruchten des Geestes voort te brengen, 
is ook ons geschonken. Al, wat tot het leven en de godza
ligheid behoort, is ons gegeven. De Heilige Geest woont in 
ons. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Voorzeker, 
niet in één dag komen wij daar, waar Paulus was. Er is een 
opwassen in de kennis en de genade. Maar wat God in Paulus 
werkte, wil Hij ook werken in ons. Geven wij ons slechts 
aan Hem over, en laten wij ons leiden door zijnen Geest! 

En wat is de drijfveer tot zulk een Gode waardigen wan
del? Wij zijn geroepen tot Gods koninkrijk en tot Gods heer
lijkheid, (vs. 12.) Niets minder dan dat. Welk een roeping! 
Gods eigen koninkrijk, ja , daarin zullen wij wonen tot in 
eeuwigheid — Gods eigene heerlijkheid, ja , die zal ons eeuwig 
deel zijn. Het nieuwe Jeruzalem —• de Bruid des Lams — 
in de Openbaring, heeft de heerlijkheid Gods. Wonderbaar 
voorrecht! Wel mogen de engelen vol bewondering het heil-
geheim des Heeren trachten te doorgronden ! Wel verstaan 
wij nu reeds een weinig van het gevoel, dat eenmaal onze 
borst doorstroomen zal, als wij, in aanbidding verzonken, 
onze kronen zullen werpen aan de voeten van het Lam. Wat 
is natuurlijker dan dat met deze heerlijke roeping vóór ons 
onze wandel hier beneden in overeenstemming zij. 

Het middel, waardoor ons deze heerlijke dingen worden 
meegedeeld, is Gods Woord. God heeft gesproken om zichzelven 
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en zijne raadsbesluiten te openbaren. God had het evangelie 
aan Paulus toevertrouwd, en Paulus had dit evangelie ver
kondigd als voor het aangezicht van God, onder het gevoel 
van zijne verantwoordelijkheid aan den Heer. (zie vs. 4.) En 
de ïhessalonikers, van hunnen kant, hadden het woord ont
vangen , niet als een woord van Paulus, maar als het woord 
van God zelven, die het hun door den mond van Paulus 
mededeelde, (vs. 13.) Merkwaardige overeenstemming! God 
werkte in Paulus, zoodat deze Gods woorden sprak, en God 
werkte in de Thessalomkers, zoodat dezen de woorden, door 
Paulus gesproken, niet als woorden van een mensch, maar 
als Gods eigen woord aannamen. Dezelfde Geest, die de woor
den schonk, bewerkte ook, dat zij als zijne woorden werden 
erkend en aangenomen. En Paulus voegt er bij: n gelijk liet 
ivaarlijk is." Hij was zich ten volle bewust, dat, wat hij 
sprak, niet zijne woorden, maar Gods woorden waren; gelijk 
hij in den eersten brief aan de Korinthiërs leert, dat hij, 
door den Geest, geestelijke dingen door geestelijken woorden 
mededeelde. (1 Kor. I I : 13.) Kostbare verklaring! In onze 
dagen van twijfel en ongeloof van zulk een onberekenbaar 
gewicht. Wij hebben niet alleen een openbaring van God, 
maar wij hebben die openbaring in wroorden, die de Heilige 
Geest leerde. Ware dit zóó niet, wie zou ons dan zeggen, 
wat wij als openbaring van God, en wat als de gebrekkige 
mededeeling dier openbaring moeten beschouwen. Neen, Gode 
zij dank! wij hebben een vasten grond voor ons geloof — 
het Woord van Hem, die niet liegen kan, en die er voor 
gezorgd heeft, dat alles, tot in de kleinste bijzonderheden, 
ontwijfelbaar zeker is, en niets afhangt van de dwalende 
opvatting der menscben. 

In vs. 14—16 wijst de apostel de geloovigen te Thessalonïka 
er op, dat zij, ten aanzien van de verdrukkingen, navolgers 
geworden waren van de gemeenten Gods, die in Judéa zijn. 
Dit strekte tot hunne vertroosting en bemoediging. Hierdoor 
werd toch bewezen, dat allen, die door het geloof het evan
gelie aannamen, of zij in Thessalonïka of in Judéa woonden, 
of zij Joden of Grieken waren , dezelfde verdrukkingen hadden 
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te verduren. Overal had het evangelie dezelfde uitwerking. 
De geloovigen in Judéa werden door de Joden, en zij, 
die voornamelijk geloovigen uit de volken waren, werden 
door hunne medeburgers vervolgd. De prediking des kruises 
was den Joden een ergernis en den Grieken een dwaasheid. 
Zij behoefden er zich dus niet over te verwonderen , dat, waar 
de Joden hunne eigene stamgenooten vervolgden, zij ook aan 
hen hunne vijandschap bewezen, en, zooals uit de Handelingen 
blijkt, de voornaamste oorzaak van hunne verdrukkingen waren. 

Doch tevens blijkt uit deze verzen, in welk een ver
schrikkelijke n toestand het joodsche volk zich bevond. Er 
was een overblijfsel naar de verkiezing der genade; doch 
het volk als volk was door God verworpen, en Gods 
toorn was over hen gekomen ten einde toe. Wel was die 
toorn nog niet uitgeoefend en het oordeel nog niet gekomen, 
maar zij waren toch reeds als volk door God verworpen, 
en God had een ander volk verkozen, genomen uit de Joden 
en uit de volken, welks hoop en verwachting niet is op de 
aarde, maar in den hemel. Israëls verworpen koning, door 
God opgenomen in den hemel, en daar met eer en heer
lijkheid gekroond, is het Hoofd der gemeente. Met Hem in 
den hemel zijn de geloovigen nu verbonden, en in Hem 
zijn zij gezegend met alle geestelijke zegening. Tot die 
gemeente wordt niet alleen de geloovige uit de volken, 
maar ook de geloovige uit Israël gevoegd , (zie Hand. I I : 47.) 
zoodat de geloovige uit Israël eveneens ophield een Jood 
te zijn, als de geloovige uit de volken ophield tot die 
volken te behooren. Beiden werden zij in een nieuwen 
toestand overgebracht. Zij werden leden van de gemeente 
Gods, leden van Christus, en dientengevolge hield alle natio
naal onderscheid op , en vervielen alle nationale voorrechten. 

Als volk waren de Joden verworpen. Zij hadden niet 
alleen de wet overtreden, maar zij hadden hunne profeten, 
die hun in genade gezonden waren, gedood; zij hadden 
den Heer Jezus verworpen en omgebracht; en zij gingen 
nog altijd voort om hunnen haat tegen de volgelingen van 
Jezus te betoonen, en, zoo mogelijk te verhinderen, dat 
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het evangelie van Gods genade in Christus, 't welk zij 
zei ven van zich gestooten hadden, door de volken werd 
aangenomen. Hierdoor hadden zij hunne zonden vol gemaakt. 
Het oordeel der verharding was over hen gekomen. Onder 
Gods toorn zijn zij verstrooid over de geheele aarde, zonder^ 
tempel en altaar, zonder licht en kennis der waarheid, 
fot op den tijd, dat de volheid der volken zal ingegaan 
zijn, en het oordeel, over hen uitgesproken, zal worden 
volvoerd. Alsdan zal God zich weer zijn verbond, met 
Abraham gesloten , herinneren — zijne roeping en verkiezing 
toch zijn onberouwelijk — en nadat de massa des volks door 
het oordeel zal zijn verdelgd, zal een overblijfsel worden be
houden, 't welk de beloofde zegeningen zal deelachtig worden. 

Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk levert ons een treffend 
bewijs van de innige gemeenschap, die er tusschen de heiligen 
bestaat.//Maar wij, b r o e d e r s ! voo r een k o r t e n tijd 
van u beroofd n a a r he t a a n g e z i c h t , n i e t naa r 
he t h a r t , h e b b e n ons te m e e r b e i j v e r d , om uw 
a a n g e z i c h t te z ien met g r o o t v e r l a n g e n . " Slechts 
korten tijd was het Paulus vergund geweest in Thessalonika 
te vertoeven. De satan had een vervolging tegen hem be
werkt , zoodat hij Thessalonika moest verlaten, en later was 
hij verhinderd geworden tot hen terug te keeren. En naar 
dien terugkeer had hij zoo zeer verlangd! Ja, hij zegt: 
vwij hebben ons te meer beijverd om uw aangezicht te zien 
met groot verlangen, en een- en andermaal ben ik voor
nemens geweest tot u te komen, doch de satan heeft mij 
verhinderd." Zijne ziel hing met innige liefde aan zijne 
kinderen te Thessalonika; hij droeg ze, als het ware, op 
zijn hart. Hij kon hen niet vergeten, o neen! hij verlangde 
voortdurend naar hen. Geen grootere vreugde zou men hem 
hebben kunnen bereiden , dan hem de gelegenheid te geven naar 
Thessalonika weer te keeren. Doch de duivel verhinderde 
zulks. De rnenschenmoordenaar van den beginne tracht altijd 
de vreugde en de gemeenschap der heiligen te verstoren. 
Doch wat de satan ten kwade bedacht, deed God ten goede 
uitloopen. Door deze scheiding werd de band van liefde en 
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gemeenschap tusschen Paulus en de Thessalonikers des te 
sterker en inniger. Al was hij ook naar het aangezicht 
van hen beroofd, met het hart gevoelde hij zich te meer aan 
hen verbonden; terwijl juist door die scheiding de Heer zelf , 
van wien men nimmer gescheiden kan worden, meer en meer 
het middelpunt wordt, en het voorwerp, waarin de harten 
te zamen smelten, met het bewustzijn dat wij nu in de 
woestijn zijn. Men gevoelt daardoor levendig, dat men een 
tijd moet wachten , wanneer het kwaad en de macht van 
den vijand niet meer wezen zullen, en wanneer Christus 
alles zijn zal. Als Hij komt, dan zal onze vreugde volmaakt 
zijn, en dan zullen alle heiligen daarvan genieten. 

Op die komst van den Heer was het oog des Apostels 
gevestigd. Naar dat heerlijk oogenblik zag hij uit. / /Want 
w e l k e is onze h o o p , of b l i j d s c h a p , of k r o o n 
des r o e m s ? Zijt gij h e t ook n i e t voor onzen 
Hee r J e z u s bij zijne k o m s t ? W a n t gij zijt onze 
h e e r l i j k h e i d en b l i j d s c h a p . " (vs. 19, 20.) Het 
is , als wil hij zeggen: Zijn wij nu gescheiden, dan 
zijn wij voor altijd vereenigd; worden wij nu door de 
boosheid van den satan verhinderd elkanders aangezicht te 
zien , weldra komt de Heer, dan kan hij ons niet meer 
schaden , dan kunnen wij elkanders gemeenschap ongestoord 
genieten; is het nu niet mogelijk aan uwe opbouwing en 
bevestiging in het geloof te arbeiden, dan zullen wij ge
zamenlijk de heerlijkheid des Heeren aanschouwen en de 
vreugde des hemels genieten, en zal ik de vruchten van 
mijnen arbeid in uw midden inoogsten. De Apostel troost 
zich derhalve bij de scheiding van zijne geliefde Thessalonikers 
met de hoop op Jezus' wederkomst. Hoe schoon en heerlijk! 
Welk een vertroosting voor de ziel — die hoop op Jezus' 
komst. J a , dan worden niet alleen alle tranen afgedroogd; 
dan houdt niet alleen alle lijden op , maar dan is er ook 
geen scheiding meer. Alle heiligen zijn dan bijeen, om nooit 
meer van elkaar te scheiden. Die ons hier verlieten, en 
die wij hier beneden nooit zagen, zien wij dan eeuwiglijk 
en ongestoord. Een onafgebroken gemeenschap is dan ons 
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deel, en geen gevaar voor afwijking of verachtering in de 
genade brengt dan de ziel in zorg of vreeze. 

Doch de verwachting van Jezus' komst troost niet alleen 
de ziel bij de scheiding hier beneden en te midden der 
moeielijkheden dezer aarde, maar verkwikt en bemoedigt 
het hart van den dienstknecht des Heeren onder zijnen 
arbeid in het evangelie. De vruchten van dien arbeid 
zijn niet verloren, o neen! wij vinden ze weder bij de 
komst van Jezus. Bij de komst van Jezus zouden de 
Thessalomkers de hoop, de blijdschap en de kroon des roems 
van den Apostel zijn. Voorzeker, het voornaamste, wat ons 
hart in de eerste plaats moet begeeren, is den Heer zelven 
te zien en Hem gelijk te zijn. Dit is het deel van alle 
heiligen. Doch er zijn vruchten, die het gevolg zijn van 
het werk des Heiligen Geestes in ons, van de kracht des 
geloofs en der getrouwheid aan den Heer. Deze vruchten 
zijn niet het deel van allen; een ieder heeft de zijne. Te 
Thessalonïka had de arbeid van Paulus vele zielen ge
bracht tot de kennis van Jezus en tot de verwachting 
van zijne komst. Welnu, deze arbeid zou bekroond worden bij 
de komst van Jezus, omdat alsdan deze geloovigen in de heer
lijkheid zouden schitteren als vruchten van de werkzaamheid 
des Apostels. Deze hoop verkwikte Paulus' hart. God zou het 
werk zijner handen niet laten varen. De vruchten van zijnen 
arbeid zouden niet verloren gaan. Al kon hij ook niet voort-
arbeiden aan het heil zijner geliefde kinderen te Thessalonïka, 
de Heer zou hen bewaren, en hen allen brengen in de heer
lijkheid , waar hij dan de voorwerpen zijner liefde en zijns verlan
gens als zijne heerlijkheid en blijdschap zou zien en geniaten. 

En gelijk voor Paulus, zoo is voor iederen arbeider in 
het evangelie, ja, voor iederen heilige, in zijn werken der 
liefde, de komst van Jezus de hoop der ziel, want elke 
dienst wordt dan naar waarde geschat en beloond. Bij alle 
tegenwerking des satans, bij elke teleurstelling richt zich 
zijn blik op de heerlijke komst van Jezus, welke hem 
tevens aanspoort om met getrouwheid en ijver het werk 
te verrichten, dat de Heer hem op de handen gezet heeft. 
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Zoo blijkt hier, van welk een uitnemend praktisch belang 
de verwachting van s' Heeren komst voor den geloovige is. 
Zagen wij aan het slot van het eerste hoofdstuk, hoe de 
verwachting van Jezus in onmiddellijk verband staat met de 
bekeering, en de vreugde uitmaakt van iedere geloovige 
ziel, van het eerste oogenblik harer bekeering af, zoo zien wij 
hier, hoe deze verwachting het hart van den geloovige verheft 
en verblijdt bij scheiding en moeite hier beneden, en hoc 
zij de ziel van den arbeider vertroost en bemoedigt. De 
omstandigheden, waarin Paulus zich bevond , gaven aan
leiding tot de mededeeling van hetgeen zijne ziel vertroostte 
en verblijdde. Door de listen van den duivel, onder de 
toelating van God natuurlijk, beroofd van de gemeenschap 
met de Thessalonlkers, verheft zich zijn hart naar Boven , 
en zoekt hij de voldoening zijner christelijke liefde in het 
oogenblik, waar Jezus elke hinderpaal weggenomen en de 
raadsbesluiten van God ten opzichte der heiligen vervuld zal 
hebben, in het oogenblik, waar zoowel in hem als in zijne 
geliefde kinderen alles zal gewerkt zijn, wat zijn liefhebbend 
hart, en vooral de liefde des Heeren, voor hen begeert. 
En dat zijn oog op dien dag gevestigd is , en zijne ziel 
daardoor getroost en bemoedigd wordt, is een bewijs, hoe
zeer zijn hart vervuld was met deze vreugdevolle verwachting. 
Ja, Paulus leefde daarin. Christus was voor hem de bron 
en het voorwerp van al zijne genegenheden; en daarom 
verlangde zijn hart naar 's Heeren komst, wanneer al zijne 
wenschen zouden bevredigd en aan het innig verlangen zijner 
ziel zou voldaan worden. O, mochten wij hem hierin ge
lijken ! Mochten ook onze harten troost en bemoediging 
vinden in de verwachting van Jezus' komst! De komst van 
Jezus, de tegenwoordigheid des Heeren toch, leeft in het 
hart van den geloovige, bij wien het geestelijke leven nog 
in zijne frischheid voorhanden is ; die komst vervult het 
hart met de blijde hoop, dat weldra alle scheiding zal op
houden , alle moeite zal verdwijnen, en al de begeerten der 
ziel in heerlijkheid zullen vervuld zijn. 

{Wordt vervolgd!) 
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De samenkomst tot gebed. 
De samenkomst tot gebed is een voorname toetssteen voor 

het geestelijk leven der geloovigen. Een volle vergadering op 
den dag des Heeren en een zeer klein getal op de samen
komst tot gebed in de week, beteekent dat er in het gees
telijk leven een ernstig gebrek is. Waar mijn hart is, daar 
moet mijn lichaam ook zijn, indien ik natuurlijk in staat 
ben het te volvoeren. 

't Spreekt vanzelf dat het er veel van afhangt, hoe ik er 
heen ga. Indien ik ga, om , zooals men dat noemt, //aan
gevuurd" te worden, gelijk velen het noodig hebben, dan is 
het geen wonder, als ik klaag: ,/welk een koud biduur!" 
Maar als ik ga met een warm hart, bij mijzelven het voor
nemen hebbende om een samenkomst met God te hebben, 
dan zal ik niet ledig terugkomen. Als verschillende gloeiende 
stoffen bijeen gebracht worden, dan is er opeens een groot 
vuur, en evenzoo is het met de samenkomst tot gebed. Laat 
er ons heengaan, vermild met den Heer, en niet om vervuld 
te worden. En als wij daar zijn , laat ons dan elkander niet 
verachten , en laten niet een of twee broeders alles doen en 
zoo lang en voor zoo vele dingen bidden, dat er niets over 
blijft voor de anderen. "Waar de Geest des Heeren is, daar 
is vrijheid. Bidden wij in den H. Geest, dan kunnen wij nooit 
te lang zijn; maar wij moeten zeker zijn , dat wij in den II. Geest 
bidden. Indien wij slechts genade hebben ontvangen om ééne 
minuut te bidden, laat ons dan ophouden, en niet voort
gaan tot vijf. 

En wat de oogenblikken van stilte aangaat, //die korte 
oogenblikkeu tusschen beide / ' als wij niet op den Heer wachten, 
dan kan het vleesch ze niet verdragen, maar voor het gees
telijke leven zijn zij i/heerlijke oogenblikken ," rijk aan zegen , 
gelijk iemand gezegd heeft: vDe stille oogenblikken zijn juist 
datgene, wat gij er van maait." Wachten wij op elkander om 
te zien, wie nu aan de beurt is, dan zullen wij niets ont
vangen; wachten wij echter op God, dan zullen wij onze 
kracht vernieuwen. 

En nu nog één woord. Indien het duidelijk is, dat de 
samenkomst geëindigd is , laten wij dan eindigen en ze niet 
rekken, om den tijd zoogenaamd door te komen; en als de 
kracht des Heeren de samenkomst een weinig over den vast-
gestelden tijd doet gaan, laat ons dan niet ongerust zijn; 
maar het aannemen als van den Heer gegeven. 
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Beschouwing* over den eersten Mef 
aan de Thessalonlkers. 

[Vervolg van bladz. 67.) 

HOOFDSTUK III. 

Paulus gaat in dit hoofdstuk voort met de openbaring 
zijner gehechtheid aan de Thessalonlkers en met de mede-
deeling van de omstandigheden, waardoor hij verhinderd 
was geworden tot hen te komen. Door hetgeen hij ons hier 
mededeelt, in verband met de geschiedenis in de Handelingen, 
ontvangen wij een volledig overzicht van de gebeurtenissen. 
Door de vervolgingen, die de Joden tegen hem verwekten, 
werd de Apostel, na een kort verblijf te Thessalonika, 
genoodzaakt die stad te verlaten. Met Silas en Tiinotheüs 
ging hij naar Beréa , waar door zijne prediking velen kwamen 
tot het geloof in Jezus. De Joden van Thessalonika, dit 
vernomen hebbende, kwamen naar Beréa, en ruiden de 
volksmenigte tegen Paulus op, zoodat de broeders zich genoopt 
vonden hem in veiligheid te brengen. Zij geleidden hem naar 
Athene, terwijl Silas en Timotheüs nog te Beréa bleven. 
Op Paulus' bevel naar Athene gekomen, vernam hij door 
hen, hoe er na zijn vertrek hevige vervolgingen te Thessalonika 
ontstaan waren, en de geloovigen aldaar in grooten nood 
verkeerden. Hij zond daarop van Athene Timotheüs en Silas 
naar Thessalonika om de broeders te versterken en te ver
manen aangaande hun geloof, opdat niemand in die ver
drukkingen zou wankelen. Te Athene alleen gelaten, predikte 
hij ook daar het evangelie, en ging toen naar Korinthe, 
waar Timotheüs en Silas tot hem kwamen met de blijde 
boodschap van hun geloof en hunne liefde en van hunne 
gehechtheid aan den Apostel, zoodat zijne ziel getroost en 

x x i v 5 
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gesterkt was geworden, en hij met nieuwen moed en meerdere 
kracht het evangelie te Korinthe had kunnen verkondigen. 
En het is na de terugkomst van Timotheüs te Korinthe, 
dat Paulus van daar dezen brief schreef. 

Dit wat de omstandigheden betreft. Doch staan wij nu 
een weinig stil bij de wijze, waarop Paulus dit alles mededeelt, 
en bij de beweegredenen, die hem leidden. / /Daarom h e t 
n i e t l a n g e r k u n n e n d e u i t h o u d e n , w i l d e n wij 
g a a r n e te A t h e n e a l l e e n g e l a t e n w o r d e n , en 
z o n d e n wij T i m o t h e ü s , onzen b roede r en Gods 
m e d e a r b e i d e r in h e t e v a n g e l i e van C h r i s t u s , 
om u te v e r m a n e n en te v e r s t e r k e n a a n g a a n d e 
uw geloof; o p d a t n i e m a n d w a n k e l e in deze 
v e r d r u k k i n g e n . " (vs. 1 — 3.) Welk een liefde! Welk 
een overgegevenheid! Paulus gevoelde zich zoo verbonden 
aan de geloovigen te Thessalonïka, dat hij gehoord hebbende 
van de verdrukkingen, die over hen gekomen waren, en van 
de gevaren, waarin zij zich bevonden, liet niet langer kon 
uithouden om zonder tijding van hen te zijn, en daarom 
gaarne zichzelven wilde verloochenen, om in een vreemde 
stad, te midden eener goddelooze en vijandige bevolking, 
alleen gelaten te worden, en zijnen geliefden Timotheüs 
tot hen te zenden. En Timotheüs schroomde niet om naar 
Thessalonïka terug te keeren, niettegenstaande hem daar 
vervolging en verdrukking en mogelijk de dood wachtte. 
De liefde van Christus verdrijft alle eigenliefde. Zij zoekt 
niet zichzelve; o neen! zij verloochent zichzelve, of beter 
nog: zij denkt niet aan zichzelve — aan eigen voordeel, 
gemak of genot, maar aan het geluk en heil van anderen. 
Hare vreugde bestaat in dienen, in zegen te verspreiden, 
in zichzelven op te offeren, ja! voor de broeders het leven 
te stellen. Paulus wilde gaarne te Athene alleen gelaten 
worden, en Timotheüs ging even gaarne naar Thessalonïka. 

Het doel van de zending van Timotheüs was om de 
Thessalonikers te versterken en te vermanen aangaande het 
geloof, opdat niemand van hen zou wankelen in deze ver
drukkingen. Paulus wilde geenszins hunne positie trachten 
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te veranderen door menschelijke middelen of door menschelijke 
hulp. Dit kon de Heer alleen, en die zou het doen op 
zijnen tijd, zoodra het Hem welbehagelijk was. Nimmer 
heeft de arbeider des Heeren zich daarmee te bemoeien. 
Zoodra hij zijnen voet op dien weg zet, verliest hij zijne 
kracht en zijnen invloed. Hij heeft alleen te zorgen voor het 
geestelijk heil der geloovigen. De duivel trachtte de jeugdige 
gemeente te Thessalonïka door de verdrukkingen aan het 
wankelen te brengen en, zoo mogelijk, geheel te doen 
verdwijnen. Paulus kende zijne bedoelingen maar al te goed. 
Hij had zelf overvloedig kennis gemaakt met de listen van 
den satan. En hij wist tevens, dat de geloovigen voortdurend 
in gevaar zijn om aan de verleidingen des satans gehoor te 
verleenen. Welk een smart zou het voor hem geweest zijn, 
indien zijne geliefde kinderen, moede en mat geworden door 
de vele verdrukkingen, van het geloof zouden zijn afgeweken ! 
Daarom zond hij Timotheüs tot hen, om hun geloof te 
kennen, of niet misschien de verzoeker hen verzocht had, 
en zijn arbeid ijdel ware geworden; (vs. 5.) en bovenal om 
hen te versterken in het geloof en hen moed in te spreken, 
ten einde zij onwankelbaar vast zouden blijven staan. En 
opdat zij niet zouden meenen, dat de verdrukkingen, die 
over hen kwamen, iets buitengewoons waren, voegt hij er bij: 
ffWant gij weet z e l v e n , d a t wij d a a r t o e g e s t e l d 
zijn; w a n t ook toen wij bij u w a r e n , ze iden wij 
u v o o r u i t , d a t wij z o u d e n v e r d r u k t w o r d e n , 
gelijk ook g e s c h i e d i s , en gij wee t . " (vs. 4.) Ver
drukkingen kenmerken het leven van den geloovige hier 
beneden. Zij zijn het noodzakelijk gevolg van zijn standpunt. 
De duisternis kan het licht niet verdragen. Jezus kwam 
niet om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Wie 
in Hem gelooft, wordt, als Hij, vervolgd en gehaat door de 
wereld. Daarom zijn de verdrukkingen een eer voor den 
Christen; terwijl zij tevens strekken om hem nauwer te 
verbinden aan den Heer en hem meer te doen verlangen 
naar den hemel. 

En welke tijding bracht Timotheüs van den toestand der 
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gemeente? O, de blijdschap van Paulus over de goede be
richten, welke hij van hen ontving, was onuitsprekelijk! 
De blijde boodschap van hun geloof en hunne liefde deed 
hem eigen nood en verdrukking vergeten. Zijne ziel was 
vertroost geworden. Alle bezorgdheid was verdwenen. Zijne 
geliefde kinderen waren te midden der verzoekingen staande 
gebleven. De duivel had niets op hen vermocht. Met het schild 
des geloofs hadden zij zijne vurige pijlen uitgebluscht; en door 
de liefde van Christus waren zij in staat gesteld voor den 
Heer met blijdschap te lijden. En dezelfde gevoelens van 
gehechtheid, die in Paulus' ziel voor hen waren, bevonden 
zich ook in hunne ziel; ja , gelijk Paulus naar hen ver
langde, zoo verlangden zij ook zijn aangezicht te mogen 
zien. Hoe schoon en heerlijk is dit alles! Een en dezelfde 
liefde — de liefde van Christus — woonde in beiden , 
en bond hunne harten te zamen. De liefde is de band der 
volmaaktheid. Zij bevrijdt de ziel van het verderf dezer 
wereld, en roept de meest reine genegenheden ts voorschijn —• 
een volkomene verloochening van zichzelven en een goddelijke 
vreugde in elkanders geluk en welzijn, zoodat Paulus 
zeggen kon: „Na leven wij, zoo gij v a s t s t a a t in 
den H e e r . " (vs. 6—8.) 

Deze vreugde over de goede berichten aangaande hun 
geloof stemde den Apostel tot dank aan God, en deed zijn 
verlangen om hun aangezicht te mogen zien nog sterker 
worden. , /Want welke d a n k z e g g i n g k u n n e n wij 
Gode voor u v e r g e l d e n wegens al de b l i j d schap , 
waarmede wij ons om u w e n t w i l ve rb l i jden voor 
onzen God, nacht en dag zeer o v e r v l o e d i g bid
d e n d e , om uw a a n g e z i c h t te mogen zien en te 
v o l m a k e n , wat aan uw geloof o n t b r e e k t . " (vs. 9 , 
10.) Ja, God is de bron van alle goede gaven. Hij had 
de Thessalonikers de genade verleend om staande te blijven, 
en met vreugde hunne loopbaan te loopen, al waren ook 
de moeielijkheden vele en de verdrukkingen zwaar. Hun 
toestand was zoo goed, als die slechts gewenscht kon 
worden. De Apostel behoefde hen nu niet meer te versterken 
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en te vermanen aangaande hun geloof; dit was geschied, en 
Gods genade had zich op wonderbare wijze in hen verheerlijkt. 
Maar toch was zijn werk in hun midden niet afgeloopen; 
o neen! hij verlangde zeer hun aangezicht te mogen zien 
om op te bouwen, 't geen de vuurproef, als 't ware, had 
doorstaan, en om te volmaken, wat aan hun geloof ontbrak. 
Er was nog meer te leeren ; er waren nog andere en grootere 
zegeningen te genieten. De geloovigen moeten voortdurend 
opwassen in de kennis en de genade van God en van den 
Heer Jezus Christus. Genade voor genade stroomt hen uit 
Gods volheid tegen. 

Paulus verlangde zeer om hun aangezicht te mogen zien — 
nu, na de terugkomst van Timotheüs, nog sterker dan 
te voren; nacht en dag had hij God zeer overvloedig 
daarom gebeden; doch hij was dienstknecht en geen meester, 
en daarom moest hij hierin, gelijk in alle andere dingen, 
geheel afhankelijk zijn van God. Afhankelijk van God niet 
alleen in particuliere aangelegenheden, maar ook in zijn werk 
en in de opbouwing en volmaking der geloovigen. Hij mocht 
verlangen naar hen — en God werkte dit verlangen door 
zijnen Geest; Hij mocht zijn verlangen in het gebed den 
Heer bekend maken — en God wilde zijne gebeden gaarne 
verhooren; doch de Heer kende zijn tijd. En waarlijk Paulus 
heeft vele jaren moeten wachten, eer het Gode behaagde, het 
verlangen zijner ziel te vervullen. Na bijna twee jaar in 
Koiïnthe, waar de Heer veel volks had, vertoefd te hebben, 
ging hij naar Jeruzalem, en bezocht daarna opnieuw Klein-
Azië. En eerst na bijna drie jaren in Efeze gepredikt te 
hebben, werd hem het voorrecht geschonken zijne geliefde 
kinderen te ïhessalonika weder te zien. 

Merkwaardig is de wijze, waarop de Apostel zich uitdrukt. 
Doch onze God en Vader zelf , en onze H e e r 
J e z u s r i c h t e onzen weg t o t u! (vs. 11.) Het werk
woord in dezen volzin, //richte," staat in het enkelvoud, terwijl 
het onderwerp meervoudig is. God, de Vader, en Christus, de 
Heer, vormen, om zoo te zeggen, één geheel in de gedachte 
van den Apostel, hoewel zij als personen duidelijk onderscheiden 
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zijn. Hoogst gewichtige waarheid! De geheele Schrift door 
wordt zij ons op dezelfde wijze verkondigd. Er is een meer
heid van personen in de Godheid, doch zij zijn in wezen 
en doel zoo volkomen één, dat zij te zamen den eenigen, 
waarachtigen God vormen. ,/In den beginne was het Woord, 
en het woord was bij God en het woord was God." (Joh. 1:1.) 
„Ik en de Vader zijn één." (Joh. X.) //Want wie van de 
menschen weet, hetgeen des menschen i s , dan de geest des 
menschen, die in hem is ? zoo weet dan ook niemand hetgeen 
Gods is, dan de Geest Gods." E n , „de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods." (1 Kor. I I : 10, 11.) De 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie personen in 
de Godheid , die ieder afzonderlijk handelen; en die niet alleen 
één in wil en één in gedachte, maar ook één in wezen zijn. 
Het zijn niet slechts drie personen, ieder op zichzelven staande 
en met elkander overeenkomende, maar er is één God, onder
scheiden in drie personen, die in wezen en natuur onaf
scheidelijk aan elkander verbonden zijn; en die daarom ééne 
gedachte hebben, omdat zij één in wezen zijn. 

Doch er ligt nog meer opgesloten in deze woorden. „Onze 
God en V a d e r ze l f en onze H e e r J e z u s r i eh te 
onzen weg to t u !" zegt de Apostel, en drukt daardoor 
uit, in welke betrekking wij tot God en tot den Heer Jezus 
staan. God is onze Vader geworden,-en Hij bestuurt alle 
dingen tot welzijn zijner kinderen, naar zijne volmaakte 
wijsheid, die al hunne omstandigheden overziet, en naar zijne 
volkomene liefde, die al zijne kinderen draagt op zijn hart. 
Jezus, die Zoon is over Gods eigen huis, is onze Heer, die 
voor het welzijn, den wasdom en de ontwikkeling der ge
meente zorgdraagt. Voorwaar, het is een onuitsprekelijk 
geluk, dat de omstandigheden, waarin wij komen, afhangen 
van de liefde eens Vaders, die God zelf is, en die naar de 
teedere genegenheden handelt, welke door dien Vadernaam 
.worden uitgedrukt; — een onuitsprekelijk geluk, dat het 
welzijn der gemeente afhangt van het bestuur van een Heer 
gelijk Jezus, die haar bemint met een volkomene liefde; die 
de God is, welke alles geschapen heeft, de Mensch, die 



75 

alle uiacht heeft in hemel en op aarde, en die de Christenen 
beschermt, als de voorwerpen zijner onophoudelijke zorgen. 

Waar wij dus op de liefde des Yaders kunnen rekenen 
te midden van al de moeiten en bekommernissen des dage-
lijkschen levens, zoo kunnen wij tevens staat maken op de 
voortdurende belangstelling in het heil en den wasdom dei-
gemeente van Hem, die de Zoon is o ver Gods eigen huis. 
Tot Hem wendt zich de Apostel dan ook, waar hij dit heil 
der gemeente op zijn hart draagt. //En de H e e r doe u 
t o e n e m e n en o v e r v l o e d i g zijn in l i e f d e j e g e n s 
e l k a n d e r en j e g e n s a l l e n , ge l i jk ook wij j e g e n s 
u; o p d a t hij uwe h a r t e n v e r s t e r k e om o n b e r i s -
peli jk te zijn in h e i l i g h e i d voor o n z e n God en 
V a d e r bij de k o m s t van onzen H e e r J e z u s met 
al zijne h e i l i g e n . " (vs. 12, 13.) Het heerlijke doel van 
het christelijk leven, gegrond op het werk van Christus en 
op onze gemeenschap, door dat werk, met den Vader, 
en in ons te voorschijn geroepen en ontwikkeld door den 
Heiligen Geest wordt ons hier in al zijn uitgestrektheid 
voor oogen gesteld. God is liefde, en door den Heiligen 
Geest heeft Hij zijne liefde uitgestort in onzen harten. Deze 
macht der liefde houdt onze harten in de tegenwoordigheid 
van God, en doet ons vreugde vinden in het licht zijner 
tegenwoordigheid. Wij hebben gemeenschap met God , wiens 
natuur wij zijn deelachtig geworden, en wij zijn in zijn licht, 
zoodat wij wandelen in overeenstemming met die natuur, üe 
liefde is de band der volmaaktheid, het ware middel tot 
heiligheid. Door haar wordt het hart verwijderd gehouden 
van het vleesch en van al wat tot de wereld behoort. Hoe 
meer die macht der liefde in ons toeneemt en overvloedig 
wordt, des te meer zullen wij versterkt worden om onbe
rispelijk te zijn in heiligheid, en dat wel in heiligheid voor 
onzen God en Vader bij de komst van onzen Heer Jezus 
met al zijne heiligen. Want dan zal, als het ware, de kroon 
gezet worden op het heerlijke werk van Gods genade. Jezus 
komt; doch Hij komt niet alleen; neen! Hij komt met al 
zijne heiligen. Wij zullen Hem zien in zijne heerlijkheid — 
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een heerlijkheid, die Hij verkregen heeft door het werk, dat 
Hij voor ons volbracht; en wij zullen al de heiligen met 
Hem zien; in hen zal Hij verheerlijkt en wonderbaar wezen. 
Deze openbaring van Jezus met al de heiligen zal derhalve 
de volmaking zijn van de wegen Gods ten opzichte van hen, 
die Hij aan Christus gegeven heeft. 

't Is duidelijk, dat de Apostel hier van de praktische heilig
heid spreekt, en geenszins van ons geheiligd zijn in Christus. 
Hij wendt zich tot het Hoofd der gemeente, opdat Hij hun
ne harten versterken mocht, om onberispelijk te zijn in 
heiligheid. Het is evenwel van groot gewicht om het verband 
te kennen, waarin deze praktische heiligheid staat tot ons 
standpunt voor God in Christus. Verstaat men dit niet, dan 
komt men noodwendig in verwarring, en kan men zeer licht 
zijn vrede en rust verliezen en tot allerlei twijfelingen ver
vallen. De woorden nu, welke de Apostel hier gebruikt, 
toonen ons dit verband klaarlijk aan. Wij zullen onberispelijk 
in heiligheid zijn voor onzen God en Vader bij de komst 
van onzen Heer Jezus. Wij staan in betrekking tot God als 
tot onzen Vader en tot Jezus als onzen Heer. Het is geen 
betrekking, die nog moet aangeknoopt worden; integendeel, 
het is een door ons gekende en genoten betrekking. Die God, 
voor Wien wij zullen gesteld worden, is onze Vader. Wij 
zijn met Hem in gemeenschap als zijne kinderen. Wij zijn 
zijne natuur deelachtig. Dit zou onmogelijk zijn, indien wij 
niet door Christus geheiligd en van alle zonden bevrijd waren. 
En dit is niet alleen zóó, maar wij weten, dat het zoo is. 
Wij dragen dit bewustzijn in ons om. Wij roepen: //Abba, 
Vader!" Met alle vrijmoedigheid gaan wij het hemelsche 
heiligdom in, daar wij volkomen bereid zijn om daar binnen 
te gaan. Gods volmaakte liefde dreef de vrees buiten. 

Een noodzakelijk gevolg van dit bewijstzijn en van deze 
vrijmoedigheid is een heilige wandel. Omdat wij geheiligd 
zijn in Christus, moeten wij als heiligen wandelen. Omdat 
wij kinderen Gods zijn, moeten wij ons als zoodanig openbaren. 
De heiligheid is het karakter van de betrekking, waarin wij 
tot God staan. Gods natuur deelachtig en zijne kinderen 
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geworden zijnde, vormen wij ons in gezindheid en daden 
naar zijn heerlijk beeld. Als wij in Gods gemeenschap ver-
keeren — en dit kunnen wij niet, zoolang wij niet weten, 
dat Hij onze Vader is — dan openbaart God zich aan onze 
ziel, en door deze openbaring worden wij zijne heiligheid 
deelachtig. Niet opeens, niet in één dag, maar langzamer
hand. De nieuwe mensch wordt vernieuwd tot kennis, naar 
het beeld desgenen, die hem geschapen heeft. De goudsmid 
loutert het goud zoolang, totdat hij er zijn eigen beeld in 
ziet afgespiegeld. Hier beneden is dit werk nooit voltooid. 
Men blijft altijd toenemen in heiligheid. Doch eenmaal zullen 
wij onberispelijk in heiligheid staan voor onzen God en Vader. 
Verheerlijkt, zal de gemeente geen vlek of rimpel of iets 
dergelijks hebben, maar zal zij heilig en onberispelijk zijn. 
(Bfez. IV : 27.) Nu reeds in Christus geheiligd en volmaakt, 
zullen eenmaal alle heiligen persoonlijk zonder vlek of rimpel 
voor God staan. Naar dat heerlijke einddoel strekt onze ziel 
zich uit. Met die blijde verwachting voor oogen, reinigen wij 
ons van alle besmetting des vleesches en des geestes, volein
digende de heiligmaking in de vreeze Gods. Hoe zou het anders 
kunnen? Zou ik met blijdschap kunnen denken aan het oogen-
blik, waar ik voor God, den Vader, staan zal, onberispelijk 
in heiligheid, en mij dan bezoedelen door de zonde of de 
wereld ? Onmogelijk. In het bewustzijn van mijne gemeenschap 
met God en in het vooruitzicht van mijn toekomstig geluk, 
zal ik afgezonderd van de wereld en Gode welbehagelijk 
wandelen. 

En wanneer zullen wij onberispelijk in heiligheid voor onzen 
God en Vader staan ? Bij de komst van onzen Heer Jezus 
met al zijne heiligen. Hoe schoon drukt de Apostel zich uit. 
Wij staan in betrekking tot den Heer Jezus; wij zijn zijne 
heiligen. Hij heeft ons voor zich verworven. En daarom zullen 
wij met Hem vereenigd zijn in de heerlijkheid. Hij komt. 
Hij zal in heerlijkheid geopenbaard worden. Hij verschijnt met 
groote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. Gelijk 
de Apostelen Hem zagen ten hemel varen, zoo zal Hij we
derkomen. En als dat gebeurt, dan komen wij met Hem; 
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wij worden met Hem geopenbaard in heerlijkheid; wij ver
laten met Hem den hemel, en verschijnen met Hem op aarde. 
Hij zit dan op den troon zijner heerlijkheid, en wij met Hem. 
Hij oordeelt en regeert, en wij met Hem. (Zie Matth. XXTV : 30 ; 
Kol. III : 4 ; Hand. I • 1 Joh. I I I : 2; Openb. XIX.) 

En merk wel op, dat de Apostel zegt: ,/bij de komst 
van onzen Heer Jezus met al zijne heiligen." Niet met 
sommige heiligen. Niet de ontslapen heiligen alleen. Neen! 
met al zijne heiligen. Dit sluit natuurlijk in zich, dat a^de 
heiligen, ook die nu nog op aarde zijn, in den hemel moeten 
zijn opgenomen. Hoewel de Apostel daarover hier niet uit
drukkelijk spreekt — in het volgeude hoofdstuk zullen wij 
dit vinden — zoo ligt dit toch in zijne woorden opgesloten. 
Hoe zou de Heer met al zijne heiligen van den hemel kun
nen komen, indien niet eerst al die heiligen in den hemel 
waren opgenomen ? Aan dit komen van Jezus met zijne 
heiligen moet dus de opname der heiligen •—• de opstanding 
der ontslapenen, en de verandering der levendovergebleveu — 
zijn voorafgegaan. 

Welnu, hoewel wij reeds terstond bij onze komst in het 
Vaderhuis onberispelijk in heiligheid, zonder vlek of rimpel 
zullen wezen, zoo zal toch eerst bij de komst van Jezus met 
al zijne heiligen de openbaring dier heiligheid plaats vinden. 
Het zal de kroon zijn op het werk van Gods genade. Jezus 
zal in heerlijkheid geopenbaard worden ; en al zijne heiligen 
zullen in diezelfde heerlijkheid worden geopenbaard. Geen 
zwakheid zal hen meer aankleven, geen gebrek hen meer 
ontsieren, geen vlek hen meer bezoedelen, geen rimpel meer 
zijn in hun kleed. Volmaakt schoon en heerlijk zullen zij, 
aan Jezus gelijkvormig, over de gausche wereld geopenbaard 
worden als de toonbeelden van Gods machtige en ontfer
mende genade. 

Voorwaar, deze woorden van den Apostel zijn een nieuw 
bewijs, hoezeer de komst van den Heer Jezus zijne ziel 
vervulde. Hij brengt deze heerlijke waarheid met alles in 
verband. De komst van Jezus is de vreugdevolle verwachting 
van iedere geloovige ziel. (H. I.) De komst van Jezus ver-



79 

troost liet hart bij de scheiding hier beneden, en bemoedigt 
en versterkt den arbeider in 's Heeren wijngaard. (H. II.) 
De komst van Jezus is op het nauwst verbonden aan het 
praktische leven van den Christen, zoodat het volmaakte 
licht van dien dag zijne heldere stralen werpt op den weg 
door dit aardsche leven. Hoe schoon en heerlijk is dit! 
Mochten onze harten den troost en de blijdschap dezer kost
bare waarheid ondervinden ! Helaas! de gemeente des Heeren 
is wel verre van de eenvoudigheid des Woords afgeweken. 
Zij verloor bijkans geheel de komst van Jezus uit het oog. 
Eeuwen gingen er voorbij, waarin over deze heerlijke waar
heid zelfs niet gesproken werd. Welk een genade, dat de 
Heer de zijnen weer uit den slaap heeft opgewekt, en op
nieuw de blijde verwachting van Jezus' komst in hunne zielen 
heeft gewerkt, zoodat nu bijna over de geheele aarde door 
duizende geloovigen geroepen wordt: //Kom, Heer Jezus!" 
O , laat ons het hoofd omhoog heffen, en met brandende 
lampen en omgorde lendenen onzen Heer en Heiland verwachten, 
opdat de stralen van dien heerlijken dag ons pad door deze 
duistere wereld verlichten! 

„Wij worden naar hetzelfde 
beeld veranderd." 

2 KOE. III. 

Het hoofdbeginsel en het fondament der christelijke waar
heid is, dat er een Middelaar, een derde persoon, tusschen 
God en de menschen is, die zich verantwoordelijk gesteld 
heeft voor God, en die de zaak van den mensch, welke niet 
tot God komen kon, in handen genomen en een aanneming 
bij God voor hem bewerkt heeft. 

Als gevolg van dit feit worden in 2 Kor. III twee dingen 
in het licht gesteld. Vooreerst: //Waar de Geest des Heeren 
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is, daar is vrijheid," de vrijheid der genade. En ten tweede: 
r/Wij zijn een brief van Christus", (niet van onszelven, want 
in onszelven zijn wij ongetwijfeld een zeer bevlekte brief,) 
'/geschreven met den Geest des levenden Gods." Let wel op, 
dat wij dit zijn, en niet, dat wij dit zijn moeten. Hoewel 
wij in onszelven hoogst onvolmaakt en gebrekkig zijn, zoo 
getuigt de Heilige Geest nochtans van den Christen, dat hij 
een brief van Christus is. 

Menigeen denkt, als hij dit hoort en leest: //Als dat zoo 
is, dan weet ik niet, wat ik van mijzelven denken moet; 
want ik zie zulk een brief geenszins in mij." — Daarin 
hebt gij volkomen gelijk, is mijn antwoord, maar gij behoeft 
dien brief ook niet te zien. Mozes zag zijn eigen aangezicht 
niet glinsteren. Hij zag Gods aangezicht blinken van heer
lijkheid. En wat den glans van zijn eigen aangezicht betreft, 
dien zagen anderen. 

De heerlijkheid des Heeren, gelijk die op Mozes' aange
zicht gezien werd, verschrikte het volk; zij konden het gezicht 
dier heerlijkheid niet verdragen. Wij evenwel zien die heer
lijkheid //met ongedekten aangezichte" in Christus, (vs. 18.) 
en toch zijn wij in het minst niet verschrikt. Wij vinden 
vrijheid, troost en vreugde in hare aanschouwing. Wij aan
schouwen haar, en in plaats van te vreezen, verheugen wij 
ons. Vanwaar dit groote onderscheid? Het is de //bediening 
des Geestes" (vs. 8.) en de //bediening der gerechtigheid." 
(vs. 9.) Ik zie den levenden Christus in de heerlijkheid — 
Christus niet, zooals Hij hier beneden was, maar Christus aan 
de rechterhand Gods. Hij zit daar te midden van de heerlijkheid 
en 'de majesteit van Gods troon. En Hij zit daar als de mensch 
Christus Jezus, die mijne zonden heeft uitgewischt, en ten 
bewijze daarvan die plaats in de heerlijkheid heeft ingenomen. 
(Hebr. 1 : 3.) Vroeger zou ik voor zijne stem gevreesd, en 
evenals de kinderen Israëls uitgeroepen hebben: //Laat God 
met mij niet spreken, opdat ik niet sterve;" (Exod. XX : 
19.) of gelijk Adam met een beschuldigd geweten getracht 
hebben mij te verbergen. (Gen. III : 8.) Nu evenwel spreek 
ik niet aldus; integendeel, ik verlang er nu naar zijne stem 



81 

te vernemen. Ik kan de heerlijkheid van Christus niet aan
schouwen zonder te weten, dat ik behouden ben. Hoe komt 
het, dat Hij aan Gods rechterhand gezeten is ? Hij is een 
mensch, die hier beneden met tollenaars en zondaars om
ging ; Hij was de vriend van zulke menschen, en zulke 
menschen verkoor Hij tot zijne metgezellen. Hij is een 
mensch, die mijne zonden gedragen heeft in zijn lichaam op 
het hout; die voor mij tot zonde is gemaakt geworden; en 
toch zie ik op zijn aangezicht de heerlijkheid Gods. Zoo is 
mijne verlossing volbracht; zoo zijn mijne zonden verdwenen. 
Ik zou Christus niet kunnen zien in de heerlijkheid, indien 
er nog een spoor — hoe gering dan ook — van de zonde 
overgebleven ware. Hoe meer ik de heerlijkheid aanschouw, 
des te meer zie ik de volmaaktheid van het door Christus 
volbrachte werk en van de gerechtigheid, in welke ik aan
genomen ben. Elke straal dezer heerlijkheid wordt gezien op 
het aangezicht van Hem, die mijne zonden als de zijne heeft 
beleden en aan het kruis voor dezelve gestorven is; op het 
aangezicht van Hem, die God op aarde verheerlijkt en het 
werk volbracht heeft, 'twelk de Vader Hem te doen gegeven 
had. De heerlijkheid, welke ik aanschouw, is de heerlijkheid 
der verlossing. Omdat Hij ten aanzien van de zonde God op 
aarde verheerlijkt had—«ik heb U verheerlijkt op de aarde, 
ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven hebt om 
te doen," (Joh. XVII : 4.) — zoo heeft ook God Hem 
verheerlijkt in Zichzelven. 

Zie ik Hem in de heerlijkheid, dan aanschouw ik, in plaats 
van mijne zonden, het heerlijke feit, dat die zonden er niet 
meer zijn. Ik weet, dat mijne zonden op den Middelaar zijn 
gelegd, die ze voor eeuwig heeft weggedaan. God is ten op
zichte van mijne zonden zóó volkomen verheerlijkt geworden, 
namelijk door hetgeen Christus voor mijne zonden gedaan 
heeft, dat Christus daardoor het recht gekregen heeft, om 
zich ter rechterhand Gods te zetten. Ik ben volstrekt niet 
bevreesd, Christus ddar te aanschouwen. Waar zijn mijne 
zonden? Waar zijn zij te vinden? In den hemel of op de 
aarde? Ik aanschouw Christus in de heerlijkheid. Eenmaal 
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werden mijne zonden op het hoofd van den eeuwig Geze
gende gezien; maar waar zijn zij nu? Zag ik een dooden 
Christus — als ik mij zoo mag uitdrukken — dan zou ik 
nog kunnen vreezen, dat mijne zonden teruggevonden werden; 
maar nu Christus leeft in de heerlijkheid, nu zoek ik tever
geefs. Hij, die ze allen gedragen heeft in zijn lichaam op 
het hout, is in den hemel opgenomen, en zit aan de rechter
hand Gods met eer en heerlijkheid gekroond. Daar kan geene 
zonde zijn. 

Zoo kan ik met volle vrijmoedigheid de heerlijkheid des 
Heeren aanschouwen. Mozes' aangezicht was bedekt. Christus 
heeft een ongedekt aangezicht. Daar al mijne zonden voor
goed verdwenen zijn, aangezien Hij ze gedragen heeft, zoo 
is er geen reden meer om te vreezen, en derhalve geen reden 
meer om de heerlijkheid voor mij te verbergen. Wij aanschouwen 
met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren. En 
het is de Geest des Heeren — de Geest van Hem, die 
aan Gods rechterhand verheven, en met eer en heerlijkheid 
gekroond is — die mij van dit alles getuigt. Gezonden uit 
den hemel door den verheerlijkten Heer, spreekt Hij mij van 
de heerlijkheid van Christus, en schenkt mij de volle vrij
moedigheid om in die heerlijkheid in te gaan. //Waar de 
Geest des Heeren is, daar is vrijheid." 

Het praktische gevolg hiervan is , dat ik //naar hezelfde 
beeld veranderd word." //Wij allen, met ongedekten aange
zichte de heerlijkheid des Heeren aanschouwende, worden 
naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijk
heid, als door den Heer, den Geest." De Heilige Geest 
neemt de dingen van Christus, en openbaart ze aan de 
ziel. Dat is de kracht tot de tegenwoordige, praktische gelijk
vormigheid aan Christus. Dezelfde Geest, door welken ik 
vrijmoedigheid heb om in de heerlijkheid in te gaan, die
zelfde Geest is het, die mij, van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
aan Christus' beeld gelijkvormig maakt. Hij stelt mij Christus 
voor, zoodat ik mijne vreugde in Christus vind; mij met 
Christus voed, en Christus liefheb. Deze openbaring van 
Christus door den Heiligen Geest is voor mijne ziel het model, 
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waarnaar zij gevormd wordt. Ik heb niet alleen de heerlijk
heid, maar ik heb Christus zelf lief. Ik bewonder Hem. 
Mijn hart gevoelt zich onweerstaanbaar tot Hem aangetrokken. 
In Hem vind ik al mijn lust. Ik eet zijn vleesch, ik drink 
zijn bloed, 't Spreekt vanzelf, dat ik op die wijze aan Hem 
gelijkvormig word. Op deze wijze wordt de Christen een brief 
van Christus; hij spreekt voor Hem; hij belijdt Hem; hij 
getuigt van Hem; hij werkt voor Hem. Hij tracht er niet 
naar om rijk te worden; want hij bezit onuitputtelijke rijk
dommen in Christus. Hij verlangt niet naar de genoegens 
dezer wereld; want hij heeft liefelijkheden aan Gods rech-
hand eeuwiglijk. 

Misschien klaagt gij : //Ach, ik zie dien afdruk niet in mij; 
ik kan dien niet zien." Gij hebt volkomen gelijk, maar dat is 
ook niet noodig. Gij behoeft den afdruk niet te zien; gij moet 
Christus aanschouwen. Is dat niet beter? Bedenk wel, dat het 
door God gegeven middel tot uwen wasdom in de genade, tot 
uw gelijkvormig worden aan het beeld van Christus niet bestaat 
in het zien op uzelven, maar in het zien op Christus. Indien 
ik het werk van een groot kunstenaar wil navolgen, zal mij 
dit dan gelukken, wanneer mijne oogen voortdurend op mijne 
copie gericht zijn, en ik steeds klaag over mijne mislukte po
gingen? Natuurlijk niet. Maar wel zal mij zulks gelukken, 
als ik mijn blik op mijn voorbeeld gevestigd houd, en de 
schoonheden van het kunststuk tracht te ontdekken en te 
begrijpen. Op Christus te zien; zijne schoonheid te aanschou
wen en te genieten; in Hem mij te verblijden en te ver
lustigen, dat is de weg, door God bepaald, om naar zijn 
beeld veranderd te worden. Inspanning van onze zijde komt 
hierbij in het geheel niet te pas. Alles is door den Heer, den 
Geest; maar langs den weg van het aanschouwen van 's Heeren 
heerlijkheid. Zooals ook de Heer Jezus gezegd heeft: //Blijft 
in mij en ik in u, en gij zult veel vrucht dragen, want 
zonder mij kunt gij niets doen." 

Een treffend voorbeeld van het resultaat van zulk een 
aanschouwen van 's Heeren heerlijkheid vinden wij in Stéfanus. 
Vol zijnde des Heiligen Geestes, zag hij onafgewend naar den 
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liemel, en zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter 
rechterhand Gods; en zijn aangezicht glinsterde als het aan
gezicht van een engel. En niet alleen dat, maar hij was ook 
in alles aan zijnen Meester gelijk. Gelijk de Heer bad hij 
voor zijne moordenaren : fileer! reken hun deze zonde niet 
toe." Gelijk de Heer beval hij zijnen geest in Gods handen. 
Zóó was hij door den Heiligen Geest naar hetzelfde beeld 
veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. 

z/Van heerlijkheid tot heerlijkheid." Ja , op Jezus ziende, 
zijne heerlijkheid aanschouwende, vindt men hoe langer zoo 
meer schoonheid in Hem, en wordt de ziel gedurig meer 
aan Hem gelijkvormig en naar zijn beeld veranderd. Dat ge
schiedt niet op éénen dag. O neen ! dat gaat langzamerhand. 
Hoe meer men met Hem wandelt en zich door zijne schoon
heid aangetrokken gevoelt, des te meer wordt de ziel naar 
Hem gevormd; en weerkaatsen zich de stralen zijner heer
lijkheid in ons gedrag en in onzen wandel. Zoo doende wordt 
men //openbaar als een brief van Christus, geschreven niet 
met inkt, maar met den Geest des levenden Gods, niet op 
steenen tafelen, maar op vleeschen tafelen des harten." 

Als 'k uw schoonheid mag aanschouwen, 
Gij mij wordt nabij gebracht, 
En mijn hart met vast vertrouwen 
Wordt vervuld door uwe macht — 
Dan moet alles wel verdwijnen 
Bij dien allergrootsten schat; 
Dan moet alles ijdel schijnen, 
Wat de wereld schoons bevat. 
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Beschouwing over den eersten brief 
aan de Thessalonikers. 

(Vervolg van bladz. 79.) 

HOOFDSTUK IV. 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk vermaant de Apostel 
de Thessalonikers om Gode welbehagelijk te wandelen. Niet 
dat zij ontrouw waren, of dat zij dit niet deden; o neen! hij 
kon er bijvoegen: //zooals gij ook wandelt," maar opdat zij 
daarin nog meer overvloedig zouden worden. De Heilige 
Geest wil voor td urenden wasdom in de genade en gedurige 
toeneming in heiligheid. Wij moeten nimmer voldaan zijn 
over onszelven, maar altijddoor de heiliging najagen, opdat 
wij meer en meer Gode welbehagelijk wandelen. Paulus had 
hun den weg getoond, dien zij bewandelen moesten; hij had 
hun door den Heer Jezus bevelen dienaangaande gegeven; en 
niet alleen dit, maar hij had ook zelf, gelijk wij in hoofdst. 
II : 10 zagen, dien weg van heiligheid in hun midden be
wandeld; zoodat hij hun tot een gelijken wandel kon vermanen. 
Zijn eigen onberispelijk gedrag in hun midden gaf gewicht 
en gezag aan zijne vermaningen. Gelukkig als ieder arbeider 
des Heeren hetzelfde getuigen kan! 

De Apostel bepaalt zich evenwel niet bij deze algemeene 
vermaning, hij treedt in bijzonderheden, en handelt voor
namelijk over de hoererij. „ W a n t d i t is de wil van 
God, uwe h e i l i g i n g : da t gij u o n t h o u d t van 
de h o e r e r i j . " (vs. 3.) Dezeden der heidenen waren zóó be
dorven, dat hoererij niet als zonde door hen gerekend 
werd; zelfs stond de hoererij in verband met hunne afgo
dische eeredienst. De geloovigen te Thessalonïka hadden 
vroeger daarin geleefd, evenals de anderen; en de maat
schappij , in wier midden zij verkeerden, was van deze 
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verderfelijke begrippen doortrokken; zoodat er, in dit opzicht, 
vele gevaren voor hen bestonden. En het is daarom, dat 
Paulus hier afzonderlijk en uitvoerig over deze aangelegenheid 
spreekt. Oppervlakkig beschouwd, komt het ons vreemd 
voor, dat de Apostel zulk een vermaning moest richten 
tot geloovigen, die zoo geestelijk waren als de Thessalo-
nïkers; wanneer wij evenwel bedenken, hoe de begrippen 
van zedelijkheid, van goed en kwaad, die wij van der 
jeugd af aan hebben ingezogen, als het ware, met onze 
natuur zijn saamgeweven, zoodat wij ons hoogst moeielijk 
aan den invloed daarvan onttrekken kunnen, dan begrijpen 
wij volkomen , welke gevaren daarin voor de Thessalonikers ge
legen waren; en dan prijzen wij de genade van God, die, 
wel verre van met hardheid te oordeelen, met liefde waar
schuwt, en de ware begrijppen van zedelijkheid en reinheid 
aan de hand geeft, om hen daardoor te verheffen boven de 
bedorven sfeer, waarin zij zich bewogen. 

En welke heerlijke beweegredenen worden hier gegeven 
voor de meest gewone zedelijkheid! God gaf ons zijnen 
Heiligen Geest ; (vs. 8.) die Geest woont in ons; ons 
lichaam is zijn tempel. Welnu, daarom moeten wij zoowel 
ten opzichte van ons eigen lichaam, als ten aanzien van de 
rechten onzer broeders, in heiligheid wandelen. Ons lichaam 
is een tempel des Heiligen Geestes; #d a t dan een i ege l i jk 
uwer zijn e igen vat we te te b e z i t t e n in he i l i 
g i n g en ee r , n i e t in l u s t e n der b e g e e r l i j k h e i d , 
geli jk ook de v o l k e n , die God nie t k e n n e n . " (vs. 
4 , 5.) Het lichaam is, voor den Christen, als een vat, 
dat wij gebruiken naar onzen wil, ten dienste van het doel, 
waartoe wij het bestemmen. Wij moeten ons lichaam derhalve 
in onze macht hebben , en het in heiliging en eer gebruiken, 
en het niet verlagen tot bevrediging van de lusten der be
geerlijkheid. Dit doen de volken, die God niet kennen. 
Zouden wij hen willen gelijken? En zouden wij de rechten 
van onzen broeder vertreden en hem bedriegen, door met 
zijne vrouw overspel te bedrijven? Dat zij verre. ,/De 
Heer i s een w r e k e r over d i t a l les . God hee f t 
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ons n i e t g e r o e p e n t o t o n r e i n h e i d , maar t o t 
h e i l i g i n g , (vs. 7.) Wie h i e r i n zi jnen b r o e d e r 
v e r a c h t , v e r a c h t n i e t een rnensch , maar God, 
d ie u ook zijnen H e i l i g e n G e e s t g e e s t gegeven 
heef t . " (vs. 8.) Wien men op deze wijze veracht en be
driegt , is niet alleen de man eener vrouw, maar, evenals 
wijzelven, een woning des Heiligen Geestes. O, als wij 
hiervan meer doordrongen waren, wij zouden niet alleen 
in deze zaak, maar in zoovele andere, ons geheel anders 
gedragen! Geve de Heer ons daartoe genade! 

Vervolgens spreekt de Apostel over de liefde, (vs. 9—12.) 
Hij had niet noodig hun daarover te schrijven; zij waren 
toch van God geleerd om elkander lief te hebben; en zij 
beoefenden die liefde niet alleen onder elkander, maar 
strekten die ook uit tot al de broeders, die in geheel 
Macedonië woonden. Doch de Apostel wenscht, dat zij 
daarin meer overvloedig zouden worden. Wij komen nooit 
aan het eind van de liefde. Jezus gaf zijn leven voor ons, 
en dus zijn wij Hem een leven schuldig. Onze liefde tot 
de broeders gaat zoo ver, dat wij schuldig zijn zelfs ons 
leven voor hen te stellen. Heerlijk voorrecht! navolgers te 
mogen zijn van God, en als zijne kinderen allen te mogen 
omvatten, die uit Hem geboren zijn. 

Doch de Apostel voegt er nog iets bij. Hij vermaant de 
Thessalonikers stil te zijn , en hunne eigene dingen te doen , 
en met hunne eigene handen te werken. Er bestond gevaar, 
dat de geloovigen in dezen tijd van opwekking — zware 
verdrukkingen van buiten en groote vreugde des Heiligen 
Geestes van binnen — van hun dagelijksch werk werden 
afgetrokken, en hun beroep verwaarloosden. Dit was den 
Heer niet welgevallig. God wil, dat wij ook in het burgerlijk 
leven en in ons maatschappelijk beroep een getuigenis van 
ons geloof afleggen , door welvoegelijk te wandelen en met 
alle getrouwheid en allen ijver ons werk te verrichten, opdat 
wij geen gebrek lijden en niet anderen tot last verstrekken. 
Voorwaar, een gewichtige vermaning! Zoo dikwerf gebeurt 
het, dat men onder den schijn van geestelijkheid zijn werk 
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verzuimt, en zich dan door anderen laat onderhouden. 
Vooral in een tijd van opwekking is daarvoor groot gevaar. 
Doch de Heer gedoogt zulke dingen niet. Hij wil, dat de 
zijnen in alle opzichten door een goeden en getrouwen 
wandel, ook in hun beroep en werk, het geloof zullen 
versieren. 

Wij komen nu tot een van de belangrijkste gedeelten 
van onzen brief, tot de openbaring, namelijk, omtrent de 
wijze, waarop de Heer komen zal om zijne heiligen tot zich 
te nemen in den hemel, en omtrent het verband, 't welk 
er bestaat tusschen zijne komst om hen op te nemen in 
den hemel en zijne komst met hen van den hemel op de 
aarde. Yoor wij tot de beschouwing dezer openbaring over
gaan, moeten wij de woorden van den Apostel nog eens 
aandachtig overlezen. Ziehier wat hij zegt: //Doch w ij w i l l en 
u n i e t o n k u n d i g l a t e n , b roeders ! a a n g a a n d e 
hen , die o n t s l a p e n z i jn , o p d a t gij n i e t bedroefd 
z i j t , evena l s de a n d e r e n , d ie geen hoop hebben . 
W a n t i n d i e n wij g e l o o v e n , da t J e z u s g e s t o r v e n 
en o p g e s t a a n i s , zoo zal ook God h e n , d ie door 
J e z u s o n t s l a p e n zi jn, me t hem b r e n g e n . W a n t 
d i t zeggen wij u d o o r he t woord des H e e r e n , 
d a t wij, de l e v e n d e n , die ove rb l i jven t o t de 
k o m s t des H e e r e n , n i e t z u l l e n v o o r k o m e n h e n , 
die o n t s l a p e n zijn; want de H e e r zelf zal me t 
een ge roep , met de s t e m eens a a r t s e n g e l s , en 
met de bazu in Gods n e d e r d a l e n van den h e m e l ; 
en de d o o d e n in C h r i s t u s z u l l e n ee r s t o p s t a a n 
d a a r n a z u l l e n wij, de l e v e n d e n , d i e ove rb l i jven , 
te zamen met hen in w o l k e n o p g e n o m e n worden 
den H e e r te g e m o e t i n de l u c h t ; en a l d u s zul
len wij a l t i j d met den H e e r zijn. Zoo v e r t r o o s t 
dan e l k a n d e r met deze woorden , (vs. 13—18.) 

Hetgeen wij gelezen hebben, is een openbaring door den 
Heer aan Paulus gegeven. Zulks blijkt uit de woorden in 
vs. 15: //Dit zeggen wij u door het woord des Heeren;" 
een wijze van uitdrukking, welke den Apostel Paulus eigen 
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is , wanneer hij iets bijzonders mededeelt, Uit den brief 
aan de Galatiërs weten wij, dat hij niets omtrent de heils
waarheid van de Apostelen te Jeruzalem, maar alles recht
streeks van den Heer ontvangen had, zoodat hij zeggen 
kon: //naar mijn evangelie", d. i. naar het evangelie, 
'twelk mij gegeven is. Nochtans spreekt hij niet altijd, zooals 
in onzen tekst. Alleen dan wanneer hij iets heel bijzonders 
heeft mede te deelen, spreekt hij op bovengenoemde wijze; 
zoo, b. v., in den brief aan de Korinthiërs, wanneer hij 
over het avondmaal, of in den brief aan de Kolossers, 
wanneer hij over de verborgenheid der gemeente handelt. 

De openbaring, door den Apostel hier meegedeeld, was 
nieuw. Nieuw in den zin, dat de Thessalonïkers die voor 
het eerst ontvingen. Nieuw ook in den zin, dat de Apostel 
die hier voor het eerst te boek stelde, aangezien deze 
brief, zooals wij vroeger zeiden, de eerste brief is , welken 
Paulus geschreven heeft. De geloovigen te Thessalonika waren 
met deze openbaring omtrent de komst van Jezus nog niet 
bekend. Zooals wij weten , had de Apostel slechts ruim drie 
weken in hun midden vertoefd, en was dus niet in de ge
legenheid geweest om hun alle dingen mede te deelen. Hunne 
droefheid over de broeders, die bij hen ontslapen waren, 
gaf hem nu aanleiding om door de mededeeling dezer open
baring hunne harten gerust te stellen en te vertroosten. 
Gelukkig voor ons, die hierdoor in het bezit gekomen zijn 
van deze heerlijke woorden. 

Wij hebben gezien, dat de Thessalonïkers den Heer Jezus 
van den hemel verwachtten. Hunne harten waren zoozeer met 
die verwachting vervuld, dat allen, in wier midden zij 
woonden, wisten, dat zij zich van de afgoden bekeerd hadden 
tot God, niet alleen om den levenden en waarachtigen 
God te dienen, maar ook om den Heer Jezus van den hemel 
te verwachten. Die hoop op Jezus' komst was hun dagelijks 
tot blijdschap, en sterkte hen te midden van den strijd en 
de moeite des levens. Nu waren er evenwel na Paulus' 
vertrek sommige broeders ontslapen. Daarover waren zij be
droefd. Niet zoozeer omdat die broeders heengegaan waren, 
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of omdat zij van hen afscheid hadden moeten nemen, maar 
omdat zij vreesden, dat die ontslapen broeders bij de komst 
van Jezus op aarde niet tegenwoordig zouden zijn. Dit blijkt 
uit de wijze, waarop de Apostel hen vertroost. Waren zij 
toch alleen bedroefd geweest, omdat die broeders heengegaan 
waren, dan zou het antwoord van den Apostel geheel anders 
hebben moeten luiden. Hij had hen dan, b. v., moeten 
wijzen op het geluk, dat die broeders nu bij den Heer 
smaakten. Nu evenwel vertroost hij hen met de mededeeling, 
dat die ontslapen broeders met Jezus zouden terugkomen. 
Dit bewijst duidelijk, dat deze geloovigen nog geheel onkundig 
waren omtrent hetgeen bij Jezus' komst zou plaats vinden. 
Waren zij bekend geweest met hetgeen wij nu weten door 
deze openbaring des Heeren, dan zouden zij over deze ont
slapen broeders niet bedroefd zijn geweest, want dan hadden 
zij geweten, dat de ontslapenen zoowel als de levendover-
gebleven aan de heerlijkheid van Jezus zouden deelnemen. 

Deze droefheid over die ontslapen broeders is wel een 
treffende proef van de liefde tot de heiligen, welke in deze 
geloovigen woonde, en tevens van het groote belang, 't welk 
zij in de komst van Jezus stelden. Die komst van Jezus toch 
was zóó heerlijk voor hen, maakte zoozeer hunne vreugde 
en hoop uit, dat zij er niet alleen dagelijks naar verlangden, 
maar ook bedroefd waren bij de gedachte, dat sommigen 
hunner er niet bij tegenwoordig zouden zijn. En hunne 
liefde tot de heiligen was zóó sterk, dat zij de gedachte 
niet verdragen konden, dat sommigen van hen de vreugde 
van dien dag niet mede genieten zouden. Hoe beschamend 
voor ons! Ach, wat zijn wij dikwerf zelfzuchtig! Als wij 
het maar goed hebben, hoe weinig denken wij dan aan het 
geluk van de anderen. En hoe vaak vergeten wij de heerlijke 
hoop, die ons door den Heer gegeven is! Ja, wij kunnen 
van deze geloovigen leeren, hoe de verwachting van Jezus 
niet een zaak van het hoofd, maar van het hart, niet een 
gevolg van kennis, maar van liefde tot Jezus is. In kennis 
toch overtreffen wij hen verre, in liefde tot den Heer, in 
gehechtheid aan zijn persoon, overtreffen zij ons. 
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Het antwoord van den Apostel moest de Thessalonïkers 
geheel geruststellen en volkomen vertroosten. Zij behoefden 
niet bedroefd te zijn over hen, die ontslapen waren, gelijk 
de anderen, die geen hoop hebben, over hunne dooden 
bedroefd zijn. ,/Want indien wij gelooven," zegt Paulus, 

ffdat Jezus opgestaan is, zoo zal ook God hen, die door 
Jezus ontslapen zijn, met hem brengen." De ontslapen 
broeders hadden, indien ik mij zoo mag uitdrukken, het
zelfde lot, als de Heer Jezus. Hij is gestorven; Hij is opge
staan; en Hij komt weer. Zóó is het met hen ook. Zij zijn 
gestorven; zij zullen opstaan, en God zal hen, wanneer 
Jezus in heerlijkheid komt, met Jezus terug doen komen. 
Onze Heer Jezus komt met al zijne heiligen, zoo sprak 
Paulus aan het eind van het derde hoofdstuk; welnu hier 
verzekert hij de Thessalonïkers, dat die ontslapen broeders, 
over wie zij nu treurden, en over wier deelgenootschap aan 
de heerlijkheid van Christus zij in twijfel waren, bij die 
komst van Jezus met Hem meê zouden komen, evenals ook 
de andere geloovigen, die niet gestorven waren, zoodat allen 
gelijkelijk zich in de heerlijkheid des Heeren zouden verheugen. 

De uitdrukking //door Jezus ontslapen" vereischt onze 
bijzondere aandacht. Zij is niet alleen merkwaardig, maar 
heerlijk tevens. Zij leert ons de volkomene overwinning over 
den dood door Jezus voor de zijnen behaald. Jezus smaakte 
voor ons den dood, en onderging de angsten des doods, 
en daarom is het sterven voor ons geen sterven meer, doch 
is het gelijk aan een rustigen slaap, waaruit men weldra 
ontwaken zal. Toor hen, die 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. 
//Lazarus, onze vriend, slaapt," zoo sprak de Heer tot zijne 
discipelen , //en ik ga heen om hem uit den slaap op te 
wekken." En zoo zal het zijn, als Jezus komt; die in Hem 
geloofden en stierven, worden door Hem uit de dooden 
opgewekt, en komen met Hem in heerlijkheid. 



92 

Men meene evenwel niet, dat dit ontslapen een slapen is 
van de ziel; o neen! waar het lichaam in het graf wordt 
gelegd tot den dag der opstanding, daar gaat de ziel tot 
Jezus in het paradijs, En zoudt gij denken, dat zij daar 
sliep! Ach, dat zou troosteloos zijn ! Dan was het waarlijk 
niet begeerlijk om daarheen te gaan; dan ware het beter 
te blijven op deze aarde met al haar moeiten en zorgen; want 
op aarde kan men ten minste 's Heeren gemeenschap genieten, 
en dat zou daar dan niet mogelijk zijn, als de ziel er sliep. 
Neen! de ziel geniet daar Jezus' nabijheid. ^Ontbonden te 
worden en bij Christus te zijn, is zeer verre het beste," zegt 
Paulus in Ml. I I ; en dit zou het niet zijn, indien de ziel 
zich daar in een onbewusten toestand bevond. Voorzeker, het 
paradijs is de volmaakte heerlijkheid nog niet; 't is niet het 
Vaderhuis, waarin wij straks worden opgenomen; maar toch 
zal het er onuitsprekelijk heerlijk zijn. Uitwonende uit het 
lichaam, wonen wij daar in bij den Heer. (2 Kor. V.) 

Doch keeren wij terug tot onzen tekst, en merken wij 
op, dat de wijze, waarop de Apostel de geloovigen te 
Thessalonïka vertroost, een treffend bewijs is voor de dage-
lijksche verwachting van den Heer Jezus. Naar de voorstelling, 
welke men zich eeuwenlang van de komst van Jezus gemaakt 
heeft, had de Apostel de Thessalonïkers over het ontslapen 
hunner broeders moeten troosten door de opmerking, dat 
ook zij spoedig naar den hemel zouden gaan. Doch wel verre 
van hierop te wijzen, zegt hij hun integendeel, dat de ont
slapenen evengoed als zij, die levend overbleven, aan Jezus' 
openbaring in heerlijkheid zouden deelhebben. Hierdoor werd 
de verwachting van Jezus' komst levendig gehouden. De 
geloovigen moeten niet denken aan hun sterven, integendeel 
zij moeten leven in de hoop, dat Jezus komen zal, terwijl 
zij nog hier op aarde vertoeven. Dit is zóó waar, dat 
er een bijzondere openbaring noodig was om de Thessalonïkers 
Ie doen begrijpen, dat zij, die ontslapen waren vóór de komst 
van Jezus, gelijkelijk met hen deelen zouden in zijne openbaring 
in heerlijkheid. 

God zou derhalve hen, die door Jezus ontslapen waren, 
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met Jezus terug doen komen, natuurlijk nadat zij uit de 
dooden zijn opgewekt. Dit ligt opgesloten in de woorden 
van Paulus. En in het derde hoofdstuk had de Apostel gezegd, 
dat als Jezus komt, al de heiligen met Hem komen. Het 
was dus nu de vraag: hoe komen die heiligen bij den Heer ? 
Want om met den Heer van den hemel te kunnen komen, 
moeten zij eerst bij den Heer zijn. Men zal zeggen: wel, 
als wij sterven, gaan wij naar den Heer; wij wonen dan 
uit het lichaam uit, en bij den Heer in, en derhalve kunnen 
wij dan met den Heer verschijnen. Mijn antwoord is: dit 
zou waar zijn, indien wij niet als opgewekte en verheerlijkte 
heiligen met den Heer moesten komen. Doch aangezien 
de heiligen, die met den Heer in heerlijkheid geopen
baard zullen worden, aan Hem gelijk, en derhalve opge
wekt en met nieuwe, verheerlijkte lichamen bekleed zullen 
zijn, zoo is deze verklaring onmogelijk; en moet de vraag 
beantwoord worden, hoe die heiligen bij den Heer komen ? 

De volgende verzen leeren ons dit. De Heer zal nederdalen 
van den hemel. Hij zal zijne plaats aan 's Vaders rechterhand 
verlaten , evenwel niet om zich in heerlijkheid aan de wereld 
te openbaren , maar om zijne heiligen tot zich nemen. Hij 
komt hier niet op aarde, gelijk zulks het geval wezen zal, 
als Hij met al zijne heiligen in heerlijkheid verschijnt. Dan 
toch zullen zijne voeten staan op den Olijfberg, (Zach. XIV : 4.) 
en zal Hij zijne heerlijke regeering hierbeneden beginnen. Hij 
komt hier niet verder dan de lucht; want de zijnen gaan 
Hem in de lucht te gemoet, om door Hem gebracht te 
worden in het Vaderhuis. En wanneer Hij komt in de lucht, 
dan vindt Hij een deel van de zijnen ontslapen en wonende 
in het Paradijs, en een deel nog levende op aarde. Welnu 
als het hoofd van zijn hemelsch leger, voor een tijd verstrooid 
en van elkaar gescheiden, zal Hij ze allen bijeen verza
melen , om hen dan gezamenlijk tot zich op te nemen in zijne 
heerlijkheid. 

Staan wij een weinig hierbij stil. De ontslapen heiligen 
zijn in dal gedeelte van den hades, d. i. de plaats, waar 
de zielen der menschen na den dood heengaan, 't welk de 
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Heer zelf, hangende aan het kruis, het Paradijs genoemd 
heeft, en 't welk in de gelijkenis in Lukas XVI, naar de 
joodsche voorstelling, de schoot van Abraham heet. Wat zal 
er met deze heiligen bij de komst van Jezus in de lucht ge
beuren? Zij zullen uit hunne graven opstaan. De Heer 
komt met een geroep; want het is de stem van den Zoon des 
menschen, die de dooden levend maakt. De aartsengel doet 
met zijne machtige stem dit geroep tot allen doordringen, en 
de bazuin Gods zal klinken om het heirleger des Heeren tot 
het vertrek voor te bereiden. De dooden in Christus zullen 
opstaan. Onverderfelijk worden zij opgewekt. (1 Kor. XV: 52.) 
Met een nieuw, geestelijk lichaam, gelijkvormig aan het 
heerlijk lichaam van Jezus, verrijzen zij uit het graf. (1 Kor. 
XV: 42—50; Fil. 111:21.) 

Dit gebeurt het eerst. Doch als de Heer komt, leven er 
geloovigen op aarde. De Apostel spreekt van ,/de levenden, 
die overblijven tot de komst des Heeren." Deze zullen niet 
sterven, maar veranderd worden. Paulus zegt in 1 Kor. XV: 

wZiet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen 
ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden." Er zijn 
dus geloovigen, die niet sterven, maar die blijven leven, totdat 
de Heer komt. Dit is voor geen tegenspraak vatbaar. Het 
wordt met zoovele woorden gezegd: //Wij zullen niet allen 
ontslapen." De meening, die zoovele eeuwen in de christe
lijke kerk geheerscht heeft, en die ook nu nog door zoovelen 
wordt vastgehouden, alsof alle menschen , geloovigen zoo
wel als ongeloovigen, eenmaal sterven zullen, is derhalve 
in strijd met de duidelijke uitspraak der Schrift. Voor
zeker , het is den menschen gezet eenmaal te sterven, en 
daarna het oordeel; (Hebr. IX.) maar voor hen, die in Jezus 
gelooven, is door Jezus de dood overwonnen, omdat Hij voor 
hen den prikkel des doods, namelijk de zonde, heeft te niet 
gedaan. Daarom wordt in diezelfde plaats (Hebr. IX.) gezegd: 
„Zoo zal ook Christus, eenmaal geofferd om veler zonden te 
dragen, ten tweeden male zonder zonde verschijnen aan hen , 
die hem verwachten tot behoudenis." Als een Christen sterft, 
dan sterft hij niet, omdat hij sterven moet, maar omdat het 
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oogenblik van Jezus' komst nog niet is aangebroken. De 
dood heeft geen macht meer over hem. En dit zal op het 
heerlijkst geopenbaard worden, wanneer de Heer komt in de 
lucht; want alsdan zullen alle geloovigen, die tot op dat 
oogenblik op aarde leven, zonder te sterven, veranderd 
worden. Het sterfelijke in ons zal door het leven Gods, 
•'twelk in ons lichaam stroomen zal, verslonden worden. 
(2 Kor. V: 4.) Ons verderfelijk en sterfelijk lichaam zal in 
een onverderfelijk en onsterfelijk veranderd worden, en dan 
gelijkvormig zijn aan het heerlijk lichaam van Jezus. 

Bij de komst van den Heer in de lucht worden dus eerst 
de ontslapen heiligen opgewekt, en daarna de levenden, die 
overblijven, veranderd. Nu denke men evenwel niet, dat 
hiertoe veel tijd noodig zal zijn; o neen! dat alles gebeurt 
in een punt des tijds, in een oogenblik, in minder tijd dan 
wij noodig hebben om het voor te stellen. Welk een open
baring van Gods macht! Eén woord slechts — en al de 
millioenen heiligen, die door Jezus ontslapen zijn , komen 
met een nieuw, verheerlijkt lichaam, uit hunne graven te 
voorschijn. Eén woord slechts — en alle levendovergeblevenen 
zijn veranderd. Hun zwak, gebrekkig, sterfelijk lichaam is 
een heerlijk lichaam geworden. Het woord van Jezus tot 
Martha is dan in vervulling getreden: ,/Die in mij gelooft, 
zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk, die 
leeft, en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid." 

Dan zijn dus alle heiligen verheerlijkt. De ontslapenen zijn 
opgewekt, de levend overgeblevenen veranderd. Alle zwakheid 
en zonde is verdwenen; verderfelijkheid en sterfelijkheid bestaat 
niet meer; van gebrek en ellende en ziekte is geen spraak 
meer; alle tranen zijn van de oogen gewischt. Schitterend 
van schoonheid en heerlijkheid dragen allen het beeld van 
den hemelschen Mensch. Geen heilige ontbreekt. De geheele 
Gemeente van Christus is bijeen. De Bruid des Lams staat 
gereed om de hemelsche woning in te gaan. Allen gezaine-
lijk — de een niet voor den ander, maar allen tegelijk—• 
worden in de lucht opgenomen, den Heer te gemoet. Hoort 
slechts, wat de Apostel zegt.,/Daarna zullen wij, de levenden , 
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die overblijven, te zamen met hen — met de ontslapenen, 
die opgewekt zijn — in wolken opgenomen worden den Heer 
te gemoet in de lucht." Er is hier derhalve geen spraak van 
de opname der levendovergeblevenen alleen, maar van de 
opname van de ontelbare schaar der heiligen, levendoverge
blevenen en door Jezus ontslapenen, op één en hetzelfde oogen-
blik, bij Jezus' komst in de lucht. 

Bij Jezus' komst. Zie, dat is heerlijk. De Heer zelf zal 
komen, zegt de Apostel. Niet een vurige wagen met vurige 
paarden zal ons afhalen; niet een engel zal er gezonden 
worden om ons in de hemelsche woning te brengen; maar 
de Heer zelf, de liefdevolle Bruidegom, zal verschijnen, om 
zijne geliefde bruid tot zich op te nemen en haar het Huis 
des Vaders in te leiden. — En deze opname der heiligen 
zal op gelijke wijze plaats vinden als de hemelvaart des 
Heeren. //En toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, 
terwijl zij het zagen, en een wolk nam hem weg voor hunne 
oogen," zoo lezen wij in Hand. I. En van onze opname 
wordt gezegd: „Daarna zullen wij, de levenden, die over
blijven , te zamen met' hem in wolken opgenomen worden den 
Heer te gemoet in de lucht." Het is de onuitsprekelijke genade 
des Heeren om ons, die Hij kocht en verloste, in al zijne 
heerlijkheid te doen deelen. 

Hoewel het ons niet met zoovele woorden gezegd wordt 
in de Schrift, zoo geloof ik toch, dat deze hemelvaart der 
heiligen — als ik het zoo noemen mag — voor de wereld 
onzichtbaar zijn zal. Dit mag men niet alleen besluiten uit de 
voorbeelden van onze opname — de wegneming van Henoch 
en de hemelvaart van Elia; dit blijkt niet alleen uit de 
hemelvaart van den Heer Jezus, die door de geloovigen alleen 
werd aanschouwd; maar dit volgt uit hetgeen de Apostel ons 
leert omtrent onze openbaring met Jezus in heerlijkheid. „Het 
is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen," zegt Johannes. 
De heerlijkheid, die eenmaal ons deel zal zijn, en dat is de 
heerlijkheid van Jezus, is nu nog verborgen voor het oog 
der wereld, en daarom kent ons de wereld niet. Wanneer 
evenwel Christus zal geopenbaard worden, dan zullen wij Hem 
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gelijk zijn. //En," zegt Paulus in Kol. III,//wanneer Christus 
zal geopenbaard zijn, die uw leven i s , dan zult ook gij met 
hem geopenbaard worden in heerlijkheid." Indien nu de wereld 
onze opname zou zien, dan zou zij ons verheerlijkt zien, 
voordat de openbaring van Christus in heerlijkheid plaats heeft; 
en dit is onmogelijk, omdat ons geleerd wordt, dat wij met 
Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. 

Wanneer wij nu in korte woorden samentrekken, wat ons 
in deze belangrijke plaats wordt geleerd, dan vinden wij, dat 
de Heer zelf zal komen in de lucht met volle macht over 
den dood, welks overwinnaar Hij geworden is; dat alsdan 
met de bazuin Gods de ontslapen heiligen opgewekt zullen 
worden, en zij, die tot op dat tijdstip levend zijn over
gebleven, zullen veranderd worden; en dat daarna allen te 
zamen den Heer te gemoet zullen gaan in de lucht, om voor 
altijd met den Heer te zijn. Ons heengaan van deze aarde 
zal volkomen gelijk zijn aan het heengaan van Jezus; wij 
verlaten de wereld, waartoe wij niet behooreu, om den hemel 
binnen te gaan; en eenmaal daar gekomen, zijn wij in onze 
eeuwige woning; aan Jezus gelijkvormig, zijn wij voor altijd 
met Hem. Doch de Heer zal al de zijnen met zich brengen, 
als Hij in heerlijkheid verschijnt. Berst komt Hij in de lucht 
om de zijnen — de ontslapenen zoowel als de levendover-
geblevenen — van deze aarde op te nemen in den hemel, 
en dan verschijnt Hij, met groote kracht en heerlijkheid, 
met al zijne heiligen op deze aarde, om de wereld te oor-
deelen. Derhalve wordt ons hier duidelijk het onderscheid 
aangegeven tusschen Jezus' komst ter opname der heiligen 
en zijne komst met hen in heerlijkheid. 

//Zoo dan vertroost elkander met deze woorden," zoo 
besluit de Apostel zijne heerlijke mededeeling; en waarlijk 
hij had wel overvloedige reden om aldus te spreken. Jezus 
zelf, onze Heer en Heiland, die ons kocht door zijn bloed, 
en ons leidde door zijnen Geest, die ons zooveel liefde en 
ontferming bewees, zal komen om zijne geliefde heiligen te 
brengen in de woningen des Vaders. Welk een oogenblik 
zal dat zijn! Hem te zien van aangezicht tot aangezicht, 
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en Hem gelijk te zijn! Zijne liefde volkomen te kennen 
en aan zijn hart uit te rusten van alle moeite en strijd! 
Voor eeuwig ongestoord bij Hem te zijn en verzadiging van 
vreugde te vinden ! Welk een vreugde zal dat zijn! En dan 
al de geliefden Gods te aanschouwen en te ontmoeten — al de 
heiligen, die wij kenden, en die wij nooit gekend hebben. 
Welk een genot! Ja, wel is dit een ware vertroosting voor 
onze ziel in deze arme, moeitevolle wereld, vol onrust en 
scheiding. Moge ons hart naar dien stond verlangen! Moge 
ons oog gevestigd zijn op den geliefden Bruidegom, die met 
reikhalzend verlangen uitziet naar het oogenblik, dat Hij 
komen kan om ons af te halen ! Mogen wij allen roepen, 
met een vreugdevol hart: Kom, Heer Jezus! ja, kom 
haastelijk ! 

Een woord over de vrijmaking. 

Het is een waarheid, welke zeker door niemand weersproken 
zal worden, dat een Christen, als hij sterft en naar den 
hernel gaat, volkomen vrijgemaakt is van de macht der zonde. 
't Is zoo klaar als de dag, dat de zonde geen macht of heer
schappij meer hebben kan over een gestorvene. Wat evenwel 
niet zoo gemakkelijk wordt erkend en toegestemd, is, dat 
de geloovige nu reeds evenzoo volkomen van de macht der 
zonde is bevrijd, als wanneer hij reeds gestorven en naar 
den hemel gegaan ware. De zonde heeft over hem niet meer 
macht dan over iemand, die reeds gestorven en begraven is. 

Wij spreken natuurlijk van de heerschappij der zonde en 
niet van hare aanwezigheid. Dit moet men wel in het oog 
houden. Er bestaat ten aanzien van de zonde een verbazend 
groot onderscheid tusschen een Christen hierbeneden en een 
Christen daarboven. Hierbeneden is hij slechts vrijgemaakt 
van de heerschappij der zonde; daarboven zal hij ook van 
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de aanwezigheid der zonde verlost zijn. In zijnen tegenwoor-
digen toestand woont de zonde in hem; doch de heerschappij 
is haar ontnomen; weldra zal de zonde niet meer in hem 
wonen ook. De heerschappij der zonde is voor den geloovige 
geëindigd, en de heerschappij der genade is voor hem be
gonnen. //Want de zonde zal over u niet heersenen, want 
gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade." (Rom. 
VI : 14.) 

Wij hebben niet alleen de vergeving onzer zonden ont
vangen, maar wij zijn ook van de heerschappij der zonde 
verlost. Op welke wijze zijn wij van die heerschappij verlost ? 
Door den dood. Wij zijn der zonde gestorven — gestorven 
in den dood van Christus op het kruis. Is dit waar van 
iederen geloovige? Zeer zeker. Het is niet het voorrecht van 
enkelen slechts; maar het deel van ieder kind van God, 
van iederen waren geloovige. Ieder kind van God wordt door 
God als met Christus gestorven beschouwd. Welk een ge
nade! Lof en dank zij Hem toegebracht, die ze ons ver
worven en geschonken heeft! Wij leven onder de heerlijke 
heerschappij der genade — ffde genade heerscht door ge
rechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen 
Heer." (Bom. V : 21.) 

Deze kostelijke waarheid wordt, helaas! door de geloovigen 
weinig verstaan. Velen gaan niet verder dan de vergeving 
der zonden, indien zij nog zoo ver gaan; maar hunne alge-
heele bevrijding van de macht der zonde kennen zij niet. 
In plaats van zich te houden voor hetgeen God van hen 
getuigt, oordeelen zij naar hun gevoel, 't welk onder de macht 
der zonde zucht, en zijn zij dikwerf in onzekerheid over 
hunne bekeering. Zij zijn met zichzelven bezig, in plaats van 
met Christus. Zij zien op hunnen toestand, om vrede en troost 
te verkrijgen, en ten gevolge daarvan zijn zij ongelukkig. 
Wij zullen nooit vrede vinden, als wij dien in onszelven 
zoeken. Wij zullen dien dan alleen waarlijk bezitten, als 
wij gelooven, dat wij met Christus gestorven, met Hem be
graven, met Hem opgewekt zijn; in één woord, „dat wij 
zijn, gelijk Hij is , in deze wereld." (1 Joh. IV: 17.) 
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Dit is de vaste grond des vredes. En niet alleen dit, 
maar het is ook de eenige goddelijke grondslag voor een 
heiligen wandel. Wij zijn der zonde gestorven, en daarom 
moeten wij ons voor de zonde dood houden, en voor God 
levend in Christus Jezus, den Heer. Wij moeten niet ster
ven ; wij zijn gestorven met Christus — gestorven der zonde 
en der wereld. Dit te verwezenlijken is onze roeping. Omdat 
wij niet meer onder de heerschappij der zonde staan, worden 
wij vermaand, de zonde over ons niet te laten heerschen. 
(Rom. VI: 12.) Omdat wij der wereld gekruisigd zijn, wor
den wij aangespoord, dezer wereld niet gelijkvormig te wor
den. (Eom. X I I : 2.) De Heer geve ons genade zijne ge
dachten te verstaan en zijn woord te gelooven! 

Gij deedt het. 

Omdat Gij mij gevonden hebt, 

Heb ik mij laten vinden; 

Omdat Gij mij gebonden hebt, 

Heb ik mij laten binden; 

Omdat Gij mij gegrepen hebt, 

Leg ik mij in Uw handen; 

Omdat Gij zelf mijn hart ontgloeit, 

Zal 't in Uw liefde branden. 
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Beschouwing over den eersten brief 
aan de Thessalonikers. 

(Vervolg van bladz. 98.) 

HOOFDSTUK V. 

Nadat de Apostel aldus de harten der geloovigen vertroost 
had door de mededeeling, dat alle heiligen — de ont
slapenen zoowel als de levendovergeblevejien — den Heer te 
gemoet zouden worden opgenomen in de lucht, zegt hij: 
z/Maar wat de tijden en de ge l egenheden b e t r e f t , 
b r o e d e r s ! zoo h e b t gij n i e t n o o d i g , d a t u ge
schreven worde . W a n t gij wee t z e l v e n zeer we l , 
da t de dag des Hee ren komt a l s een dief in den 
n a c h t . " (vs. 1, 2.) Waren de geloovigen te ïhessalonika 
nog onkundig van de opname der heiligen, den Heer te 
gemoet in de lucht, en had de Apostel hun daarom de 
openbaring van God dienaangaande medegedeeld, over de 
tijden en de gelegenheden van den dag des Heeren behoefde 
hij hun niet te schrijven, daar zij wisten, dat die dag des 
Heeren komen zou als een dief in den nacht. In de profetieën 
des Ouden Testaments was menigwerf daarover gesproken, en 
de Heer Jezus zelf had er dikwerf op gewezen; (zie Matth. 
XXIV : 35—44; Mark. XII I : 33—36 ; Luk. XII : 40, enz.; 
XVII : 26; XXI : 35, enz.) zoodat de Thessalonikers daar
mede bekend waren. Bovendien hebben de geloovigen met de 
tijden en de gelegenheden niets te maken , in zooverre namelijk 
zij niet den dag des Heeren, maar 's Heeren komst in de 
lucht om hen tot zich op te nemen, te verwachten hebben. 
Hunne hoop is niet de verschijning van Jezus in heerlijkheid, 
maar de komst van Jezus om hen op te nemen. 

,/De dag des Heeren" is een uitdrukking, die menigvuldig 
in het Oude Testament voorkomt, en die bijna altijd ziet 

* * I V 7 
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op 's Heeren komst op aarde ten oordeel en ter oprichting 
van zijn heerlijk koninkrijk hierbeneden. Slechts een paar 
plaatsen haal ik ten voorbeeld aan. //De dag des Heeren 
is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Al
machtige; — //de dag des Heeren komt, want hij is 
nabij;" — /7want de dag des Heeren is groot en zeer 
vreeselijk, en wie zal hem verdragen;" zoo lezen wij in 
Joel I : 15; II : 1, 11. En dat dit de toekomende dag des 
Heeren is, die na het oordeel den zegen over Israël en de 
volken zal brengen, blijkt uit het slot van het tweede hoofdstuk, 
waar de bekende profetie van de uitstorting des Heiligen 
Geestes — gedeeltelijk op den Pinksterdag vervuld — wordt 
gevonden; en waar wij lezen: ffIk zal wonderteekenen geven 
in den hemel en op de aarde; bloed, en vuur en rookpilaren; 
de zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in 
bloed, eer dat die groote en vreeselijke dag des Heeren komt." 
(zie verder Jes. LXI : 2 ; Ezech. XIII : 5 ; Obadja vs. 15; 
Zef. I : 14: Zach. XIV : 1, enz.) 

Evenzoo is het in het Nieuwe Testament. De dag van den 
Zoon des menschen is een dag ten oordeel — een dag, waarop 
alles openbaar zal worden — een dag, waarop na de verdel
ging der vijanden de heerlijkheid van het koninkrijk en de 
herstelling aller dingen komen zal. Op dien dag zullen de 
heiligen niet tot den Heer in de lucht worden opgenomen, 
maar met den Heer neerdalen van den hemel, om aan 
zijne heerschappij en heerlijkheid deel te nemen, (zie o. a. 
Matth. XXIV : 35—44; Luk. XVII : 26 ; Hand. III : 
1 9 - 2 1 ; Pil. II : 36 ; 2 Thess. I I : 2 , enz.) 

Het is duidelijk, dat deze ;/dag des Heeren" niet de hoop 
en de verwachting der gemeente zijn kan. / /Want gij weet 
z e l v e n zeer wel — zegt Paulus — da t de dag 
des H e e r e n k o m t als een dief in den n a c h t . " 
(vs. 2.) Een dief nu komt niet alleen plotseling en onverwacht, 
maar ook ongewenscht. Niemand zal op de komst van een dief 
in den nacht hopen, en nog veel minder er naar verlangen. Ja, 
de komst van een dief in den nacht verwekt schrik en ontstel
tenis. De gemeente nu verwacht de komst des Heeren. Zij is 
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van de afgoden bekeerd om den levenden en waarachtigen God te 
dienen en zijnen Zoon van de hemelen te verwachten. De ge
meente verlangt naar de komst van Jezus, want zij roept: 
,/Amen. Ja , kom, Heer Jezus!" De komst van Jezus is 
hare hoop, en zal de vervulling zijn van al hare wenschen. 
//Wij willen niet ontkleed, maar overkleed worden, opdat 
het sterfelijke door het leven verslonden worde." (2 Kor. V : 4.) 
Sprekende van de komst des Heeren om de zijnen op te 
nemen, bezigt de Apostel zulke woorden, dat wij al het 
heerlijke en liefelijke van die komst gesroelen, en geneigd 
zijn uit te roepen: o, mocht dat oogenblik spoedig aan
breken ! De Heer zelf zal komen; wij zullen met de ont
slapenen, die opgewekt zijn geworden, den Heer te gemoet 
worden opgenomen in de lucht; wij zullen altijd met den 
Heer zijn; terwijl hij ten slotte zegt: ,/Zoo vertroost dan 
elkander met deze woorden." Voorwaar, een hemelsbreed 
verschil met den wdag des Heeren", die komt als een dief 
in den nacht! In plaats van door de komst des Heeren 
overvallen, of door schrik en ontsteltenis bevangen te worden, 
zien wij met hijgend verlangen naar die komst uit, omdat 
alsdan onze vurigste begeerte, Hem te zien, dien onze ziel 
bemint, in vervulling zal treden. 

Voor de wereld zal de „dag des Heeren" ontzettend zijn. 
Hij zal niet alleen plotseling en geheel onverwacht komen, 
maar de schrikkelijkste oordeelen met zich brengen. Gelijk 
in de dagen van Noach de menschen leefden naar den lust 
hunner harten, God vergetende en met Noach, den prediker 
der gerechtigheid, spottende; en gelijk de inwoners van 
Sodom zich baadden in de ongerechtigheid, zoo zal het zijn 
in de dagen van den Zoon des menschen. Onverschilligheid 
en zonde, vrede en ongerechtigheid zullen gepaard gaan. En 
even plotseling en onverwacht als er vuur en zwavel regende 
op Lot's goddelooze medeburgers, zal de dag des Heeren komen 
als een dief in den nacht. Wanneer zij zullen zeggen: 
„ V r e d e en z e k e r h e i d , dan zal een p l o t s e l i n g 
ve rde r f over hen k o m e n , gel i jk de b a r e n s n o o d 
o v e r e e n z w a n g e r e , en zij z u l l e n g e e n s z i n s ont-
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v l i e d e n . " (vs. 3.) Voor de bijzonderheden van dezen dag 
leze men o. a. Zach. XIV en Openb. XIX. 

Hoog ernstig is het, in de Openbaring, hoofdstuk I I I : 3, 
te lezen, dat de belijdende kerk, die zegt, dat zij leeft 
en in de waarheid staat, doch die in werkelijkheid dood 
is, evenals de wereld zal geoordeeld worden. //Indien gij dan 
niet waakt, zal ik tot u komen als een dief, en gij zult 
niet weten, in welke ure ik tot u komen zal." 

De dag des Heeren komt als een dief in den nacht; doch 
niet voor den geloovige. Dit wordt door den Apostel nog 
nader aangetoond in vs. 4 en 5 : / yMaar g i j , b r o e d e r s ! 
zijt n ie t in de d u i s t e r n i s , z o o d a t u d ie dag als 
een dief o ver val len z o u ; want gij zijt a l l en zonen 
des l i c h t s en z o n e n des d a a g s ; wij zijn n i e t van 
den n a c h t of van de d u i s t e r n i s . " Duidelijker kan het 
niet gezegd worden; beter is het onderscheid niet aan te 
geven! Eeeds om den vorm. Het //zij" van vs. 3 wordt 
veranderd in "gij" en //wij." //Wanneer zij zullen zeggen 
Yrede en zekerheid, dan zal een plotseling verderf over hen 
komen, gelijk de barensnood over een zwangere, en zij zullen 
geenszins ontvlieden." Waarop de Apostel dan direct laat 
volgen: //Maar gij, broeders! — gij, die niet tot die „zij" 
behoort, en over wie derhalve die dag des Heeren niet komen 
zal — gij zijt niet in de duisternis." — Doch bovenal om 
den inhoud. De dag des Heeren komt als een dief in den 
nacht; wij nu zijn niet van den nacht of van de duisternis; 
wij zijn zonen des lichts en des daags; derhalve kan de dag 
des Heeren voor ons niet komen als een dief in den nacht. 
Wij zijn des daags; wij hebben deel aan de heerlijkheid, die 
geopenbaard zal worden, en die het oordeel over een onge-
loovige wereld brengen zal. Het licht van dien toekomenden 
dag , welke het oordeel der ongeloovigen is, is de uitdrukking 
van de heerlijkheid der geloovigen. Want is Christus de Zon 
der gerechtigheid , de geloovigen zullen blinken gelijk de zon 
in het koninkrijk huns Vaders. 

Aan deze prachtige voorstelling van het standpunt, waarop 
de geloovige staat, knoopt de Apostel eenige vermaningen 



105 

vast voor den wandel des Christens. Zijn wij kinderen 
des lichts en des daags, dan moeten wij ook als de zoodanigen 
wandelen. Wij leven in den dag, hoewel alles om ons heen 
duisternis is. Welnu , men slaapt niet des daags. Die slapen, 
slapen des nachts; en die dronken zijn, zijn des nachts 
dronken. Een Christen, als kind des daags, moet derhalve 
waken en nuchter zijn, en zich bekleeden met geloof, liefde 
en hoop. (vs. 8.) Deze drie beginselen van het christelijk 
leven geven den geloovige moed en vertrouwen om voorwaarts 
te gaan. Hij draagt het borslwapen des geloofs en der liefde, 
waardoor hij vrijmoedig den vijand te gemoet kan gaan ; 
geen pijl zal hem treffen. En hij heeft als helm de hoop 
des heus — van dat heerlijke heil, waardoor hij verlost 
zal worden van alle lijden , vervolging en aanvechting , zoodat 
hij, in het midden der gevaren , zijn hoofd vrijmoedig op
heffen kan. 

De Apostel stelt hier de drie groote beginselen van het 
dertiende hoofdstuk uit den eersten brief aan de Korinthiërs 
voor om den moed en de vastheid van den wandel eens 
geloovigen te kenschetsen , gelijk hij in het begin van onzen 
brief had aangetoond, dat deze zelfde beginselen voor de 
Thessalonikers het uitgangspunt van hunnen dagelijkschen 
wandel waren. Het geloof en de liefde stellen ons in een 
werkelijke betrekking tot God, zoodat wij ons op Hem ver
laten , en met vol vertrouwen in Hem onzen weg bewandelen. 
Zijne gemeenschap sterkt ons, en verheft ons boven al het 
ijdele en moeielijke van de dingen hierbeneden. Door het 
geloof is God het voorwerp onzes aanschouwens; door de liefde 
woont Hij in ons; terwijl de hoop onze blikken bijzonder 
op Christus richt, die komen zal om ons deel te doen nemen 
aan de heerlijkheid, welke Hij-zelf bezit. 

Hiervan doordrongen zegt de Apostel: , /Want God 
heeft ons n i e t g e s t e l d to t t o o r n , maar to t ver
k r i j g i n g der b e h o u d e n i s door onzen Heer J e z u s 
C h r i s t u s , d ie voor ons g e s t o r v e n i s , o p d a t , 
hetzij wij w a k e n , hetzi j wij s l a p e n , wij gezamen
lijk met hem mogen leven." (vs. 9 , 10.) Wij waren 
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eertijds kinderen des toorns; doch die in den Zoon gelooft, is 
van Gods toorn bevrijd; hij komt niet meer in het oordeel; 
er is voor hein geen verdoemenis meer; maar hij is uit den 
dood overgegaan in het leven. Christus is voor ons gestorven. 
Hij nam onze plaats in het oordeel in. Zijn dood werd de 
weg tot het eeuwige leven en de eeuwige heerlijkheid; zoodat 
God ons niet gesteld heeft tot toorn, maar tot verkrijging 
der behoudenis door onzen Heer Jezus Christus. 

De behoudenis is hier toekomstig, evenals in den brief 
aan de Filippiërs. Wij zijn behouden door het geloof in den 
Heer Jezus, en wij verwachten de behoudenis, namelijk de 
volkomen verlossing van al de gevolgen der zonde, en de 
eeuwige heerlijkheid in den hemel. Het is daarmee evenals 
met het kindschap en het eeuwige leven. Nu zijn wij kin
deren Gods, zegt Johannes. En wij verwachten de aanneming 
tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams, zegt 
Paulus. Wij zijn kinderen Gods, maar in zwakheid, wij 
zullen het weldra zijn in heerlijkheid. Zoo ook ten aanzien 
van het eeuwige leven. Die in den Zoon gelooft, heeft 
het eeuwige leven; en toch zegt Paulus: grijpt naar het 
eeuwige leven. 

Die behoudenis zal, trots alles, ons deel worden. Christus 
is voor ons gestorven, opdat, hetzij wij waken, hetzij wij 
slapen, dat wil zeggen hetzij wij leven, als Hij komt, of 
dat wij gestorven zijn, wij gezamenlijk met Hem mogen 
leven. Door Jezus' dood is de dood voor ons geen sterven 
meer. Als de Heer komt, dan worden de levendoverblij-
venden veranderd en de ontslapenen opgewekt, om geza
menlijk met Christus te leven eeuwiglijk en altoos in het 
heerlijk Vaderhuis. Al wat ons verhinderde om met Hem 
te leven, is uit den weg geruimd, heeft zijn kracht verloren, 
ja, meer dan zijne kracht, want het is een waarborg voor 
ons van het ongestoord genot van het leven met Christus 
in heerlijkheid. Wij kunnen derhalve elkander vermanen om 
vast te staan in het geloof, om waakzaam en nuchter te zijn; 
en wij kunnen de een den ander stichten door deze heerlijke 
waarheden, door welke God aan al onze behoeften beantwoordt. 
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Terwijl wij dus in het laatste gedeelte van het vorige 
hoofdstuk de openbaring omtrent de komst des Heeren in 
de lucht en onze opname tot Hem ontvingen, wordt ons in 
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk aangetoond, hoe de 
z/dag des Heeren" niet komt voor de geloovigen, maar voor
de ongeloovige, goddelooze wereld, die in valsche rust en in 
uitgieting van ongerechtigheid wandelt. De geloovigen zijn 
kinderen des daags en des lichts; de wereld is in de duisternis. 
De tegenstelling kan niet grooter zijn. Aan den eenen kant: 
nacht, duisternis, slaap en dronkenschap; aan den anderen kant: 
dag, licht, waakzaamheid en nuchterheid. De dag des Heeren kan 
alleen daar aanbreken, waar nacht en duisternis is; en geens
zins daar, waar dag en liehfc is; hij kan slechts slapenden 
en dronkenen en geenszins wakenden en nuchteren overvallen. 
Daarom is het niet noodig om aan de geloovigen te schrijven 
over de tijden en gelegenheden van den dag des Heeren. 
Eer die //dag" aanbreekt, zijn zij tot den Heer opgenomen 
in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn, en om, wan
neer de //dag" komt, met Hem te verschijnen op de wolken 
des hemels in groote kracht en heerlijkheid, gelijk ons in 
het derde hoofdstuk werd geleerd, en gelijk wij het uit den 
mond des Heeren zelf in Matth. XXIV vernemen. 

Zooals in de meeste zijner brieven eindigt de Apostel ook 
dezen brief met enkele vermaningen. Zij zijn evenwel slechts 
kort. De machtige werking van Gods Geest in het hart dezer 
geloovigen maakte vermaningen, vergelijkenderwijze, minder 
noodzakelijk. Bovendien Paulus had in deze geloovigen niets 
te berispen. Voorwaar, een gelukkige toestand ! Zij waren nog 
niet genoeg onderwezen om een uitvoerige ontwikkeling der 
heilsleer te ontvangen; maar er was genoeg geestelijk leven 
in hen aanwezig om hen op te bouwen in het geloof, waarin 
zij zich verheugden. Hunne gemeenschapsoefening met God 
was wezenlijk en waar. Als de Apostel tot hen kwam, zou 
hij hen verder onderwijzen. Die heeft, aan dien zal gegeven 
worden. Handelt men getrouw met hetgeen de Heer ons 
schenkt, dan geeft Hij meerdere genade. 
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De eerste vermaning betreft degenen, die onder hen arbeidden. 
,/En wij b idden u, b r o e d e r s ! e r k e n t h e n , d ie on
der u a r b e i d e n , en uwe v o o r s t a n d e r s zijn in den 
Heer , en u v e r m a n e n ; en ach t hen zee r hoog in 
l i e f d e , om h u n s w e r k s wi l . " (vs. 12, 13.) Hoe eenvou
dig en schoon is deze vermaning! Er is geen spraak van een 
ambt. Zij moesten die onder hen arbeidden, zeer hoog achten, 
niet omdat zij een ambt in hun midden bekleedden of een bijzon
dere plaats onder hen innamen, maar om huns werks wil. Een 
geestelijkgezind hart herkent de werking van Gods Geest in het 
werk, waaraan de arbeider zich toewijdt. De liefde, de toewij
ding, de beantwoording aan de behoeften der ziel, het geduld, 
waarmee deze werkzaamheid gepaard gaat, zijn de bewijzen 
van de kracht des Geestes in den arbeider, en de geloovige 
ziel dankt God voor zijne goedheid en zorg. God werkt in 
den arbeider, en in de ziel van den geloovige. De arbeider 
doet het werk des Heeren, en ontvangt zijne kracht van den 
Geest; en de geloovige erkent dit werk met vreugde, en 
acht den arbeider zeer hoog om zijns werks wil. Dit be
ginsel blijft ten allen tijde en overal geldig, ook te midden 
van het grootste verval. Wie met God wandelt, zal de 
ware arbeiders kunnen onderscheiden, en hen erkennen en 
hoogachten. 

Twee gevaren bestaan er in dit opzicht, waaraan wij 
ontkomen door aan de vermaning van den Apostel gehoor 
te geven. De verheffing of vergoding van den arbeider om 
de plaats, die hij inneemt; en — uit reactie daartegen — de 
minachting van den arbeider en zijne gelijkstelling met de 
andere broeders. De Apostel bestrijdt beiden. Niet om zijns 
ambts, maar om zijns werks wil moet de arbeider erkend 
en hooggeacht worden; en allen, die arbeiden en onze 
voorstanders zijn in den Heer, en ons vermanen, moeten 
wij erkennen niet alleen, maar zeer hoogachten in liefde. 

, /Heb t v r e d e onde r e lkande r , " zoo vervolgt de 
Apostel. Wanneer de liefde het werk Gods in den arbeider 
op lioogen prijs stelt, dan zal diezelfde liefde aan al de 
broeders denken; daardoor wordt de vrede bewerkt, en blijft 



109 

de vrede gehandhaafd onder elkander. De eigen wil is niet 
werkzaam; en waar die niet werkzaam is, daar is men in 
staat de ongeregelden te vermanen, de kleinmoedigen te 
vertroosten, de zwakken te ondersteunen, en lankmoedig 
jegens allen te zijn. (vs. 14.) De gemeenschap met God maakt 
ons hiertoe bekwaam, en zijn Woord geeft ons de noodige 
besturing. Het leert ons niet alleen jegens onze vrienden 
goed gezind te zijn, maar ook jegens hen, die ons soms 
kwalijk bejegenen, of onze vermaning niet willen aannemen. 
,/Ziet t o e , " zegt de Apos te l , tfdat n i emand kwaad 
met kwaad i emand v e r g e l d e , maar j a a g t te a l l en 
tijde het goede na , zoo j e g e n s e l k a n d e r , als je
gens a l len ." (vs. 15.) Wandelen wij met God, dan den
ken wij niet aan onszelven, maar aan het heil der anderen. 

Na deze aanwijzingen voor het gedrag der Thessalonikers 
jegens de broeders en jegens alle menschen, bespreekt de 
Apostel hun persoonlijken toestand. Drie vermaningen daar
omtrent volgen, die met elkaar in onmiddellijk verband staan. 
,zVerblijdt u te a l l e n t i jde. B i d t z o n d e r ophou
den. D a n k t in a l l e s , w a n t d i t is de wil van God 
in C h r i s t u s Jezus over u." (vs. 16—18.) Blijdschap, 
gebed en dankzegging — ziedaar de drie dingen, die het 
leven van een Christen behooren te kenmerken. Voortdurende 
blijdschap in God, die zulk een onuitsprekelijk heil heeft 
teweeggebracht, en wiens liefde even onveranderlijk als groot 
is. Doch voortdurende blijdschap kan niet bestaan zonder 
onophoudelijk gebed, omdat de gevaren zoovele en de ver
zoekingen des duivels zoo sterk zijn. En voortdurende blijd
schap, gepaard met onophoudelijk gebed, stemt noodzake
lijkerwijze tot dankzegging aan God, die alles bestuurt 
tot ons bestwil, zonder wiens goedvinden er geen haar 
valt van ons hoofd. Heerlijk voorrecht, ons geschonken! 
Met het hoofd omhoog, en een hart zich verheugende in 
God en in zijne liefde, wandelen wij door de moeitevolle 
woestijn dezer wereld, totdat eeuwige en volmaakte lofzangen 
van onze lippen vloeien zullen. 

Ook omtrent de werkzaamheid des Heiligen Geestes in 
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hun midden volgen eeuige vermaningen, die eveneens met 
elkander in betrekking staan.//BIuscht d e n G e e s t n i e t 
ui t . V e r a c h t de p r o f e t i e ë n n i e t , maar b e p r o e f t 
a l l e d i n g e n , b e h o u d t h e t g o e d e . O n t h o u d t 
u v a n a l l e s o o r t v a n k w a a d . " (vs. 19—22.) Men 
denke niet, dat de woorden: ubluscht den Geest niet uit" 
betrekking hebben op den persoonlijken toestand des Christens ; 
zij beteekenen, gelijk uit het verband duidelijk blijkt, dat 
men de werkzaamheid des Heiligen Geestes in de christe
lijke vergadering niet moet verhinderen, noch het woord 
verachten van den eenvoudigen broeder, die als werktuig 
des Heiligen Geestes gebruikt wordt tot stichting en onder
wijzing der geloovigen. Deden zij dit, dan zouden zij de 
profetieën, die door deze broeders tot hen kwamen, ver
achten. Onder profetieën wordt dan hier niet verstaan het 
mededeelen van voorzeggingen, of het geven van nieuwe 
openbaringen omtrent de leer der waarheid, maar het ge
tuigen van de reeds geopenbaarde waarheid tot stichting 
der geloovigen, waarover in den brief aan de Korinthiërs 
gesproken wordt. Evenwel moest met dit zich onderwerpen 
aan de vrije werking des Heiligen Geestes gepaard gaan 
een beproeven van alle dingen, een verwerpen van het 
kwade en een behouden van het goede, omdat het, helaas! 
mogelijk is, dat het vleesch, of zelfs een booze geest, 
werkzaam is in de vergadering. Als algemeene regel, en 
als kenteeken ter onderscheiding tevens, wordt er dan bij
gevoegd : „Onthoudt u van alle soort van kwaad." 

De Apostel besluit nu zijnen brief met een aanbeveling 
van de Thessalonikers aan den God des vredes, opdat zij 
onberispelijk mochten bewaard worden bij de komst onzes 
Heeren Jezus Christus. ffDe God des v redes zelf h e i l i g e 
u g a n s c h en a l ; en gehee l uw g e e s t , en z i e l , en 
l i chaam w o r d e o n b e r i s p e l i j k b e w a a r d bij de 
k o m s t o n z e s H e e r e n J e z u s C h r i s t u s ! H i j , d i e 
u r o e p t , i s g e t r o u w , d i e h e t ook d o e n za 1." 
(vs. 23 , 24.) 

Aan het einde van het derde hoofdstuk vinden wij de 
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werkzaamheid der liefde in het hart; d. i. God tegen
woordig en handelende in ons, die als deelgenooten der 
goddelijke natuur worden beschouwd — van die natuur, 
welke de bron is van de heiligheid, die in hare geheele 
volmaaktheid voor God geopenbaard zal worden bij de komst 
van Jezus met al zijne heiligen. Hier is het van den God 
des vredes, dat de Apostel de vervulling van dit werk 
verwacht. In het derde hoofdstuk was het de werking van 
een goddelijk beginsel in ons, 'twelk verbonden is met de 
tegenwoordigheid Gods en met onze gemeenschap met Hem; 
hier is het de volkomene rust van het hart, in 'twelk de 
heiligheid zich ontvouwt. Heeft het hart geen vrede, dan 
is zulks het gevolg van de werking der hartstochten of van 
den eigen wil, bij het gevoel van onze onmacht om dien 
te bevredigen. In God is alles vrede. Hij kan in liefde 
handelen; Hij kan zich verheerlijken, door te scheppen het
geen Hij wil; Hij kan oordeelen, om het kwaad, dat voor zijn 
aangezicht is, weg te doen; doch Hij rust altijd in Zich-
zelven, en hetzij Hij het goede doet, of het kwade ver
draagt, Hij weet het einde van het begin af, en wordt nooit 
onrustig. Indien Hij het hart vervult, dan deelt Hij ons 
de rust, die Hijzelf geniet, mede. In onszelven kunnen 
wij niet rusten. Wij vinden onze rust alleen in God; en 
dat is geen rust, die een gevolg is van vermoeienis, maar 
een rust als gevolg van de bevrediging van al onze wen-
schen, daar ons hart al, wat goed en heerlijk is, geniet. 

God geeft rust en vrede. Hij wordt nooit de God der 
vreugde genoemd. Hij schenkt ons wel vreugde, en wil, 
dat wij ons Terblijden; maar vreugde vooronderstelt iets 
verrassends, iets onverwachts, iets buitengewoons in elk 
geval, iets wat in tegenstelling is met het kwaad en zijne 
gevolgen. Vrede te hebben, wil zeggen, dat wij bezitten, 
hetgeen ons bevredigt; dat er niets is , wat ons verontrust. 
Vrede is dieper en volkomener dan vreugde. Vrede is de 
bevrediging eener natuur in iets, wat met die natuur in 
volmaakte overeenstemming is, en waarin zij zich ontvouwt. 
Zoo rust God in zichzelven; en Hij geeft ons, en is voor 
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ons deze volmaakte rust. Daar het geweten volmaakt is door 
het werk van Christus, die vrede voor ons gemaakt, en 
ons met God verzoend heeft, zoo vindt de nieuwe natuur 
hare volkomene bevrediging in God; de eigen wil zwijgt, 
en het hart heeft niets meer te begeeren. God bevredigt niet 
alleen onze wenschen, maar Hij is de bron van de begeerten 
van den nieuwen mensch door de openbaring van Zichzelven 
in liefde. Het is zijn verlangen om op deze wijze de bron 
van het goede in ons te zijn. Wij zijn met God verzoend; 
en God verheerlijkt zich in ons in deze verzoening, opdat 
wij de eerstelingen der nieuwe schepping zijn zouden, 
wanneer Hij alle dingen , die in de hemelen en die op de 
aarde zijn, door Christus zal verzoend hebben. Daarom zeide 
Jezus: /r/Welgelnkzalig de vredestichters, want zij zullen 
zonen Gods genoemd worden.'" Zij bezitten zijn natuur en 
zijn karakter. 

In deze betrekkingen tot God ontvouwt zich de praktische 
heiligheid; of beter gezegd: God ontvouwt in deze betrek
kingen tot ons, in den vrede zijner gemeenschap, de hei
ligheid , dat wil zeggen, onze innerlijke gelijkvormigheid 
van genegenheid en kennis, en bijgevolg van uitwendig gedrag, 
met Hem en met zijnen wil. '/De God des vredes heilige u 
gansch en al." O, dat er niets in ons zij, 't welk zich niet 
geheel overgeve aan den weldadigen invloed van den vrede, 
dien wij in gemeenschap met God genieten ! En dat Hij 
in alle dingen ons een en alles zij, zoodat Hij in ons hart 
regeere! Hij heeft ons in Christus en door diens werk op 
deze plaats des zegens gesteld. Er is niets tusschen ons en 
God dan de ontvouwing zijner liefde, het genot van ons 
geluk en de aanbidding onzer harten. Wij zijn voor Hem 
het bewijs, het getuigenis en de vracht van de vervulling 
van hetgeen Hij voor het kostelijkste houdt, van hetgeen Hem 
volkomen verheerlijkt, en waarin Hij zijn genot vindt. Wij 
zijn het bewijs, het getuigenis van de heerlijkheid van Hem, 
die dit alles volbracht heeft •— Christus en zijn werk. Wij 
zijn de vrucht van de verlossing, welke Christus heeft aan
gebracht, en de voorwerpen van de bevrediging, welke God 
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in de uitoefening zijner liefde moest gevoelen. God in genade 
is de God des vredes voor ons; want hier vindt de goddelijke 
gerechtigheid hare bevrediging, en de liefde hare volmaakte 
vervulling. 

Paulus nu bidt voor de heiligen, dat God in dit karakter 
in hen moge werken, opdat alles in hen in overeenstemming 
zij met Hem, die zich aldus geopenbaard heeft. Nergens 
elders in de Schrift vinden wij deze verdeeling der mensche-
lijke natuur in ,/lichaam, ziel en geest." Het doel is stellig 
niet om ons een les te geven in de metaphysica, maar om 
den mensch ia al de deelen zijns wezens voor te stellen. De 
apostel wenscht, dat het werktuig, door hetwelk de mensch 
uitdrukt, 't geen hij is ; dat de natuurlijke werkingen 
van zijne ziel; dat het verhevenste deel zijner natuur, namelijk 
zijn geest, waardoor hij boven de dieren verheven is, en in 
geestelijke betrekking tot God staat; dat al deze verschil
lende deelen zijns wezens rein en Gode toegewijd mogen zijn. 

Gewoonlijk bedient de Schrift zich van de woorden: ziel 
en geest, als dezelfde beteekenis hebbende; want de ziel 
van den mensch is geheel anders gemaakt dan die der 
dieren: God toch blies in de neusgaten van Adam den geest 
des levens, en aldus is de mensch geworden tot een levende 
ziel. Het is daarom voldoende om van de ziel des menschen 
te spreken, aangezien het hoogere deel zijns wezens daarin 
begrepen is. Zegt men geest, in dezenzelfden zin, dan be
doelt men dit hoogere deel zijns wezens. Het dier heeft ook 
natuurlijke neigingen; het heeft een ziel; het bezit gehechtheid 
aan en kennis van de personen , die het goed doen; het wijdt 
zich aan zijnen meester toe, heeft hem lief, en geeft zelfs 
zijn leven voor hem; doch het bezit niets, waardoor het 
in betrekking tot God staan kan — 't welk zich, helaas! 
ook in vijandschap tegen Hem kan verzetten — het bezit 
niets, 'twelk zich met voorwerpen buiten zijne eigene 
natuur, als heer over anderen, kan bezighouden. 

De Heer wil, dat de met God verzoende mensch, in al 
de deelen zijns wezens, toegewijd zij aan God, die hem met 
Zichzelven in betrekking gesteld heeft door de openbaring 
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zijner liefde en door het werk zijner genade ; en dat geen 
deel van de menschelijke natuur in hem, hetzij in daad of 
in gedachte, onder den invloed zij van een voorwerp, dat 
beneden de goddelijke'natuur staat, welke aan den Christen 
is medegedeeld; en dat hij zoo doende onberispelijk zij tot aan 
de komst van Jezus. 

Merken wij hierbij op, dat het geenszins beneden de natuur 
in ons is, om getrouw onze plichten te vervullen in de ver
schillende betrekkingen, waarin God ons geplaatst heeft. Juist 
het tegendeel is waar. Wij moeten God invoeren in deze be
trekkingen; wij moeten daarin handelen naar zijnen wil en 
naar het inzicht, 't welk zijn wil ons mededeelt. Daarom wordt 
er gezegd, dat de mannen bij de vrouwen zullen wonen ,/met 
verstand," dat wil zeggen, niet alleen met menschelijke en 
natuurlijke genegenheid, maar als voor God en in het bewustzijn 
van zijnen wil. In de verschillende betrekkingen, waarin 
God ons geplaatst heeft, ontvouwen wij het goddelijk inzicht 
en openbaren wij de gehoorzaamheid aan God. God heeft ons 
geroepen tot zulk een leven van heiligheid met Hem; Hij is 
getrouw, Hij zal het ook doen. 

Wij zien hier tevens opnieuw, hoe de verwachting van Jezus' 
komst een wezenlijk deel is van het christelijk leven. De God 
des vredes heilige u gansch en al; en geheel uw geest, en ziel, 
en lichaam worde //onberispelijk bewaard bij de komst onzes 
Heeren Jezus Christus." Het leven, dat zich in de gehoor
zaamheid en in de heiligheid ontwikkelt, ontmoet den Heer bij 
zijne komst. Er is geen spraak van den dood; het leven , dat 
wij hebben, wordt onberispelijk gevonden, als Hij verschijnt. 
De geheele mensch in al de deelen zijns wezens, levende in 
dit nieuwe leven, is voor Jezus' aangezicht, onberispelijk bij 
zijne komst. Alle zwakheid, welke nu aan den werkelijken 
toestand van den mensch verbonden is, zal dan verdwenen 
zijn; het sterfelijke zal door het leven zijn verslonden. Wij 
behooren Christus toe; Hij is ons leven; wij wachten om bij 
Hem te zijn, en om de vervulling te genieten van al Gods 
raadsbesluiten ten onzen opzichte in heerlijkheid. 

Staan wij nu nog een weinig stil bij hetgeen ons hier over 
de heiligmaking geleerd wordt. Zij staat in verbinding met 
een natuur, doch zij is ook verbonden aan een voorwerp. 
En wat hare verwezenlijking betreft, zoo is zij afhankelijk 
van de werkzaamheid van een ander, namelijk van God 
zelven; en in deze verwezenlijking is zij gegrond op een 
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volkomene, reeds volbrachte verzoening met God, op de ge
rechtigheid Gods, vervuld in de verhooging van Jezus aan 
zijne rechterhand. De Christen wordt in de Schrift aangezien 
als reeds volkomen geheiligd in Christus. Zijne heiliging wordt 
bewerkt door den Heiligen Geest, die ons door de mededeeling 
eener nieuwe natuur geheel en al van de wereld afzondert, 
en tot God brengt. Het is van groot belang deze waarheid 
te handhaven, en ons, in dezen zin, zeer bepaald voor ge
heiligd te houden; anders wordt de praktische heiliging, in 
ons bewustzijn, spoedig gescheiden van het ware begrip der 
heiliging, te weten: dat wij een nieuwe natuur ontvangen 
hebben; en dan zou zij niets anders zijn dan een verbetering 
van den ouden rnensch, en derhalve geheel wettisch. De 
Christen keert dan na zijne verzoening met God weer tot 
twijfel en onzekerheid terug; zijn geloof wordt verzwakt, en 
het inzicht in het werk der verlossing wordt verduisterd, zoo 
niet geheel weggenomen. 

Wij zijn derhalve geheiligd — zóó spreekt de Schrift er 
meestal over — door God den Vader, door het bloed en het 
offer van Jezus, en door den Heiligen Geest; dat wil zeggen, 
wij zijn persoonlijk en voor altijd voor God afgezonderd. Uit 
dit oogpunt beschouwd, stelt de Schrift de rechtvaardiging 
Voor als gevolg der heiliging; door de heiliging komen wij 
tot de rechtvaardiging, (zie 1 Kor. V I : 3 en 1 Petr. 1 : 3.) 
Als zondaren door God geroepen , worden wij door den Heiligen 
Geest afgezonderd, om al de kracht van het werk van Christus, 
naar Gods raadsbesluit, te genieten. Gelijk ik zeide, is het 
van groot belang deze waarheid vast te houden voor de heer
lijkheid van God en voor onzen vrede. In onzen brief wordt 
de heiliging evenwel niet uit dat oogpunt beschouwd; hij 
spreekt over de praktische verwezenlijking van dit leven van 
afzondering, over de goddelijke ontvouwing van dit leven in 
den inwendigen mensch, waardoor gemeenschap met God 
ontstaat overeenkomstig de goddelijke natuur, die ons is 
meegedeeld, en de openbaring van God, waarmede deze 
natuur in betrekking staat. 

De mensch heeft zichzelf verlaagd, zooals wij weten. Hij 
heeft zich overgegeven aan de begeerlijkheden van het dierlijk 
deel zijns wezens. Waardoor? Doordien hij zich van God 
verwijderd heeft. God nu heiligt den mensch niet buiten de 
kennis van zichzelven, maar Hij geeft hem een nieuwe natuur, 
die tot heiligheid bekwaam is, welke natuur een voorwerp 
heeft, en dat voorwerp is Hijzelf. God maakt den mensch 
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niet onafhankelijk, zooals deze gewenscht heeft; integendeel, 
de nieuwe mensch is de afhankelijke mensch; de afhankelijk
heid is zijne volmaaktheid. Jezus heeft in zijn leven daarvan 
het voorbeeld gegeven. De nieuwe mensch is een afhankelijk 
mensch naar zijne innerlijke gezindheid; hij wenscht afhan-
kelijk ie zijn; hij verblijdt zich daarin, en kan zonder deze 
afhankelijkheid niet gelukkig ziju. Zijne afhankelijkheid grondt 
zich in de liefde, terwijl hij steeds gehoorzaam is, gelijk het 
een afhankelijk wezen betaamt. 

En op welke wijze wordt deze praktische heiliging in ons 
bewerkt? Door de liefde Gods, die in onze harten is uitgestort 
door den Heiligen Geest, dien Hij ons gegeven heeft; en die 
Geest neemt het uit Christus, en deelt het ons mede. Op 
die wijze wassen wij op in de kennis van God, daar wij 
door zijnen Geest met kracht gesterkt worden naar den inwen-
digen mensch, opdat wij met al de heiligen ten volle zouden 
begrijpen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte 
zij, en zouden kennen de liefde van Christus, die de kennis 
te boven gaat, en vervuld worden tot de gansche volheid 
Gods. (Efez. III : 18, 19.) 

En terwijl wij //met ongedekten aangezichte de heerlijkheid 
des Heeren aanschouwen, worden wij naar hetzelfde beeld 
veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door den 
Heer, den Geest." (2 Kor. I I I : 11.) ffEn ik heilig mijzelven 
voor hen," zoo spreekt de Heer Jezus, ,/opdat ook zij ge
heiligd mógen ziju door de waarheid." (Joh XVII : 19.) 

De Apostel besluit nu zijnen brief met den wensch, dat 
de broeders voor hem mochten bidden, (vs. 25.) Hoewel hij 
zoo rijk begenadigd en zoo hoog bevoorrecht was, zoo gevoelt 
hij nochtans behoefte aan de voorbede der heiligen; wel een 
bewijs, hoe diep hij zijne afhankelijkheid van God gevoelde. 
Hij groet hen met innige liefde, en bezweert hen tevens, 
dat zijn brief aan al de heilige broeders worde voorgelezen, 
(vs. 26, 27.) Zijn hart vergat geen van hen. Hij wilde met 
allen in gemeenschap zijn. Hij gevoelde zich aan allen ver
bonden. En waar hij aan den éénen kant al de geopenbaarde 
raadsbesluiten omvatte, daar verloor hij aan den anderen 
kant geen enkelen van de heiligen uit het oog. Heerlijk bewijs 
van Gods almachtige genade in het hart van een mensch, 
die van nature slechts geneigd is aan zichzelven te denken 
en voor zichzelven te leven! 
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Christus het middelpunt, 
OF : 

WAAROM MOETEN WIJ ALLEEN IN DEN 
NAAM YAN JEZUS VERGADEREN? 

In de dagen der Apostelen vergaderden alle Christenen 
in den naam des Heeren Jezus, in dien naam, die voor 
ieder geloovige zoo onuitsprekelijk kostelijk is. Zij vereenigden 
zich om zijn gezegenden Persoon, omdat die Persoon alleen 
waarde heeft voor God. //God heeft hem uitermate verhoogd, 
en hem een naam gegeven, die boven allen naam is, opdat 
in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie 
en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot 
heerlijkheid Gods des Vaders." (Pil I I : 9—11.) Het heeft 
onzen God en Vader behaagd, Hem zoodanig te eeren, Hem, 
ffdie het hoofd des lichaams is, der gemeente, die het begin 
is , de eerstgeborene uit de dooden, opdat hij in alle dingen 
de eerste plaats zou innemen." (Kol. I : 18.) En als aan 
Johannes vergund wordt een blik te slaan in den hemel, 
wat aanschouwt dan daar zijn oog ? In het midden der dui
zend millioenen verlosten ziet hij de heerlijkheid des Lams. 
God zit op zijnen troon, in het midden van den troon staat 
het geslachte Lam , de heiligen omgeven Hem, en zingen het 
nieuwe lied: //Gij zijt waardig!" Onuitsprekelijke vreugde 
vervult de hemelsche woning; bewondering en aanbidding 
vervult ieders hart; en van die vreugde en aanbidding is het 
Lam het voorwerp. De hemelsche heirscharen roepen met een 
groote stem: //Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ont
vangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, én sterkte, en 
eer, en heerlijkheid, en dankzegging." Ja , alle schepsel, dat 
in den hemel en op de aarde en onder de aarde, en op de 
zee is, zal men hooren zeggen: ffHem, die op den troon 
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zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de 
heerlijkheid, en de kracht tot in alle eeuwigheid." (Openb. 
V : 6—14.) 

Onze aanbiddingswaardige Heer en Heiland zal derhalve 
in den hemel en in de geheele schepping worden erkend en 
verheerlijkt. God, de Vader, eert den opgestanen Christus, 
en stelt Hem tot het middelpunt van vereeniging en tot het 
voorwerp der aanbidding. Welnu, als de Heer Jezus waardig 
is om den gezamenlyien lof en de gezamenlijke aanbidding 
van de gansche schepping te ontvangen; wanneer alle ver
losten in den hemel zich scharen rondom zijn heerlijken 
Persoon, is Hij dan niet ook waardig de gezamenlijke aan
bidding van de duizenden geloovigen hier op aarde te ont
vangen? In den hemel zal elke sekte én elke naam verdwijnen. 
Waarom dan niet hier op aarde ? Helaas! hoe treurig is het 
daarmee onder ons gesteld. Wat moeten de engelen, die den 
heerlijken Naam van Jezus kennen , en zich in Hem verblijden, 
wel denken, als zij onze wegen gadeslaan ? De tallooze 
scheuringen hier op aarde vormen een schrille tegenstelling 
met de eenheid in den hemel. In vele plaatsen dragen de 
verlosten verschillende namen, terwijl er geen twee in de 
heele stad uitsluitend in den naam van Jezus vergaderen. 
En toch is de Heer Jezus het waardig, dat alle verlos
ten zonder ééne uitzondering in zijnen Naam bijeenkomen. 
Daarom moeten wij elke secte verlaten en eiken naam prijs
geven, om ons uitsluitend te scharen rondom den aanbid-
delijken Naam van Jezus, Gods geliefden Zoon, in Wien 
Hij al zijn welbehagen heeft. 

Men noemt dit bekrompenheid en uitsluitendheid. Maar, 
lieve broeder! laat mij u vragen, of gij dan niet gelooft, 
dat wij op aarde doen moeten, wat eenmaal in den hemel 
geschieden zal? En gelooft gij waarlijk, dat er in den hemel 
secten en partijen zijn zullen? Gelooft gij waarlijk, dat gij 
u daar om een anderen naam dan om den naam van Jezus 
zult vereenigen? Welnu, wanneer gij moet toestemmen, dat 
de wil van God in den hemel daardoor geschiedt, dat allen 
zich scharen rondom het Lam, dat geslacht is, hoe kunt gij 
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dan bidden: //Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo 
ook op aarde/' indien gij niet bereid zijt eiken naam en 
elke partij prijs te geven ? Zou het dan niet juister zijn te 
zeggen: //Ik bevind mij in de een of andere partij, en al 
mijne vrienden zijn daar, vergeef mij daarom, dat ik Uwen 
wil niet doe, gelijk ik dien eenmaal doen zal in den hemel ?" 
De menschen zeggen: //Het doet niet ter zake, welken naam 
men draagt." God echter erkent alleen den naam des Heeren 
Jezus. Deze Naam wordt door Hem geëerd en verheerlijkt. 
En zou het dan voor u te veel zijn, dien naam van Jezus 
te eeren tot heerlijkheid Gods, des Vaders? Niet waar, 
het smart u diep, dat de roomsche kerk zulk een groote eer 
bewijst aan de maagd Maria. Waarom ? Wel omdat daardoor 
de naam van Jezus op de treurigste wijze wordt onteerd. En 
is dit ook niet het geval, wanneer gij den een of anderen 
naam als het hoofd uwer partij erkent? 't Is wel niet zoo 
erg; maar is het in beginsel niet hetzelfde? Zeer zeker. Hoe 
hooger gij zulk een naam verheft, des te minder eert gij 
den naam van Jezus, totdat het eindelijk een onbelangrijke 
zaak wordt een Christen te zijn, terwijl men er de grootste 
waarde aan hecht tot deze of gene partij te behooren. In 
de dagen der Apostelen stond de naam van Jezus boven 
eiken anderen naam. Ieder, die een anderen naam stelde, 
al ware het ook Paulus of Petrus, werd door den Heiligen 
Geest vleeschelijk genoemd. En gelijk het toen was, zoo is 
het nu nog. De tijden mogen veranderd zijn, Gods gedachten 
veranderen niet. Wilt gij daarom den wil van God doen, 
mijn broeder! verlaat dan elke partij, geef eiken naam prijs, 
en vergader alleen in den naam des Heeren Jezus Christus. 

Doch er is nog een andere reden, waarom wij alleen 
in den naam des Heeren Jezus vergaderen moeten; namelijk 
de souvereiniteit des Heiligen -Geestes. Voordat de Heer Jezus 
deze aarde verliet, zeide Hij tot zijne bedroefde discipelen: 
z/Ik zal den Vader vragen , en Hij zal u een anderen Trooster 
geven, opdat hij bij u zij tot in eeuwigheid, den Geest der 
waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
hem niet, en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij 
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blijft bij u , en zal in u zijn." (Joh. XIV: 16, 17.) De 
Heer beloofde plechtig, dat deze Trooster ons alles leeren 
zou. //Maar de Trooster, de Heilige Geest, dien de Vader 
zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leeren, en zal 
u indachtig maken alles, wat ik u gezegd heb." (Joh. XIV: 26.) 
En verder: //Wanneer de Trooster zal gekomen zijn, die zal 
van mij getuigen." (Joh. XV : 26.) Bedenken wij wel, dat 
de Heer Jezus niet een invloed belooft, maar den wezenlij
ken, goddelijken persoon des Heiligen Geestes, een even 
wezenlijken persoon als Jezus zelf. En gelijk Jezus van den 
Vader had getuigd, zoo zou de Heilige Geest van Jezus 
getuigen. Op den Pinksterdag werd deze belofte vervuld. En 
zoo wezenlijk als onze gezegende Heer in de Evangeliën bij 
zijne discipelen tegenwoordig was, zoo wezenlijk is ook de 
Heilige Geest, in de Handelingen, in de gemeente aanwezig. 
Menigvuldig zijn de bewijzen daarvoor. Een wonderbare ont
vouwing van de tegenwoordigheid en de macht des Heiligen 
Geestes aanschouwen wij op den Pinksterdag zelven; en later 
hooien wij: //En toen zij gebeden hadden, werd de plaats, 
waarin zij vergaderd waren, bewogen, en zij werden allen 
vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het woord Gods 
met vrijmoedigheid." (Hand. IV : 31.) Die tegenwoordigheid 
des Heiligen Geestes was een zoo wezenlijke, dat Petrus tot 
Ananias kou zeggen: //Waarom heeft de satan uw hart ver
vuld, dat gij tegen den Heiligen Geest liegen zoudt?" 
(Hand. V : 3.) En als gevolg van die tegenwoordigheid des 
Heiligen Geestes vinden wij de regeering van den Geest in 
de gemeente. //Er is verscheidenheid van genadegaven, maar 
het is dezelfde Geest." //Aan een iegelijk wordt de openbaring 
des Geestes gegeven tot hetgeen nuttig is." En hoe groot de 
verscheidenheid der genadegaven in de gemeente ook zijn 
moge, //al deze dingen werkt één en dezelfde Geest, aan 
een iegelijk in het bijzonder toebedeelende, gelijk hij wil." 
(1 Kor. XII : 4 , 7, 11.) 

En nu zou ik willen vragen : Welk kerkgenootschap erkent 
in onze dagen de tegenwoordigheid en de leiding des Heiligen 
Geestes? Zoodra een vergadering van Christenen zulks doet, 
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dan houdt zij op een kerkgenootschap of een partij te zijn, 
aangezien de H. Geest geen anderen naam eert dan den 
naam Jezus. Vergelijken wij een vergadering van Christenen 
voor 1800 jaar met een partijvergadering in den tegen-
woordigen tijd. Alle Christenen aan ééne plaats vergaderden 
toen in den naam van Jezus; de Geest schonk verschei
denheid van genadegaven; de een had de gave om te 
prediken, de ander om te leeren, weer een ander om te ver
manen, enz. overeenkomstig de menigvuldige openbaringen 
des Geestes. De Heilige Geest was waarlijk in hun midden 
aanwezig, aan een iegelijk toebedeelende, gelijk Hij wilde. 
Twee of drie spraken, en de anderen oordeelden; en dat was 
de orde van God, zooals wij in 1 Kor. XIV: 29—33 lezen. 
Zoolang de onbeperkte leiding des Geestes werd erkend, was 
dit de orde in de vergadering. Treden wij nu een bijeen
komst binnen van het een of ander kerkgenootschap. Waar 
verwacht men daar de leiding des Geestes? Waar veroorlooft 
men de besteding van de gaven, die de Geest geeft aan wie 
Hij wil? Nergens. De leiding des Geestes is geheel terzijde 
gesteld. Een mensch neemt de plaats des Geestes in. Hij 
moet spreken en bidden, of hij door den Geest geleid wordt 
en gelukkig is of niet. De verscheidene gaven worden niet 
besteed. Alles drukt op één persoon. In plaats van de god
delijke orde is er een menschelijke ingevoerd. En zoodoende 
wordt de autoriteit van God zei ven geloochend. 

O, mochten toch alle kinderen Gods , tot welke partij zij 
ook behooren, den zegen eener volkomene onderwerping aan 
de onbeperkte leiding des Heiligen Geestes leeren kennen! 
Waar deze onderwerping waarlijk, en niet schijnbaar, aan
wezig is, daar getuigt de Geest op een wijze van Christus, 
die door geen menschelijke wijsheid kan nagevolgd worden. 
Het doet er niet toe, wie of wat in de plaats des Geestes 
gesteld wordt — of het de paus of een vorst, een concilie 
of een prediker is — in elk geval is de leiding des Geestes 
niet slechts ter zijde gesteld, maar geheel onmogelijk ge
maakt. En daarom moet ik mij van elke zoodanige ge
meenschap, welken naam zij ook drage, afscheiden, om 
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eenvoudig in den naam vau Jezus en onder de leiding des 
Geestes te vergaderen met allen, die den Heer Jezus als 
Hoofd en den Heiligen Geest als Leeraar en Leidsman er
kennen. 

Doch er is nog een derde beweegreden, waarom de ge-
loovigen in den naam van Jezus vergaderen moeten; en 
die is de eenheid der gemeente, of naauwkeuriger uitge
drukt : de eenheid des êénen lichaams (Efez. IV: 4 ; 1 Kor. 
X : 17, enz.) De gemeente is de vergadering Gods. Verloste 
personen, die als de zoodanigen vergaderen om God te 
aanbidden (zie Hebr. X.) vormen de gemeente Gods aan een 
plaats. Indien nu evenwel zulk een vergadering van ware 
geloovigen den Heiligen Geest niet als leidsman erkent, 
dan kan zij eigenlijk geen vergadering Gods genoemd worden. 
Laat mij u dit door een voorbeeld ophelderen, De keizer van 
Duitschland zendt zijn leger, 't welk in 's vijands land staat, 
een bevelhebber, en het leger onderwerpt zich een tijd lang 
aan dien bevelhebber. Zoolang dit geschiedt, kan men dit 
leger als het leger van den keizer van Duitschland erkennen. 
Indien het echter dien bevelhebber afzet en een ander kiest, 
of indien het zich in afdeelingen splitst, en over elke af-
deeling een bevelhebber kiest, zoo zou men de soldaten 
wel duitsche soldaten kunnen noemen, maar het leger zou 
zijn karakter als het leger van den keizer van Duitschland 
verloren hebben; ja, dit leger zou zich tegen den keizer in 
opstand bevinden. 

Passen wij nu dit voorbeeld op de gemeente Gods toe. 
Een tijdlang werd het gezag van den Heiligen Geest erkend, 
maar daarna werd dit gezag ter zijde gesteld om plaats te maken 
voor het gezag van den roomschen paus. Zouden wij de room-
sche kerk als de gemeente Gods kunnen erkennen. Onmoge
lijk! zij heeft zich tegen den door God gezonden leidsman, 
den Heiligen Geest verzet. Het zou ontrouw zijn tegen Chris
tus, zich bij haar aan te sluiten of in haar te blijven. Ieder 
geloovige zou dit toestemmen. Maar moeten wij niet tot de
zelfde slotsom komen ten aanzien van al de afdeelingen der 
belijdende kerk ? De Grieksche kerk, b. v., heeft zij niet de 
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leiding des Heiligen Geestes geheel terzijdegezet, en in zijne 
plaats den keizer aller Bussen tot haar hoofd verheven ? 
En de zoogenaamde kerk van Engeland? Ook daar is het 
hoofd van den staat tevens hoofd der kerk; en in plaats dat 
de Heilige Geest de agaven kan aitdeelen aan wien Hij wil, 
heeft een minister, door welke beginselen hij ook geleid 
wordt, het recht predikanten voor steden en dorpen aan te 
stellen, welke dan alleen het recht hebben om de gods
dienstoefeningen te leiden. En evenzoo is het in meerdere of 
mindere mate met de talrijke grootere en kleinere afdeelingen 
der belijdende Christenheid. Yelen hebben het juk van den 
Staat afgeschud, doch hebben daarom toch niet zich over
gegeven aan de leiding des Heiligen Geestes. Integendeel, 
zij hebben zichzelven leidslieden gezocht eu bepalingen ge
maakt , waardoor de werkzaamheid des Geestes in vele op
zichten tot nul is gereduceerd. Het sterkste bewijs daarvoor 
is, dat er evenvele inrichtingen zijn voor godsdienstoefening 
en bestuur als er afdeelingen in de Christelijke kerk zijn. 

Helaas! de persoonlijke tegenwoordigheid des Heiligen Gees
tes op aarde en zijne leiding in de gemeente Gods is zóó 
geheel vergeten geraakt, dat men velen niet eens duidelijk 
maken kan, wat er onder verstaan wordt. Hoevelen bidden 
niet om de uitstorting des Heiligen Geestes, terwijl de Hei
lige Geest reeds meer dan 1800 jaar in de gemeente is 
uitgestort en in haar woont, volgens de belofte des Heeren: 
//De Vader zal u een anderen Trooster geven, die zal bij u 
blijven tot in eeuwigheid." Ja , zelfs als men vele Christenen 
hoort bidden, dan zou men denken, dat zij om een invloed 
bidden. Welnu, geliefde broeders! zou het niet hoogst er
gerlijk zijn, indien men van God, den Vader, of van den 
Heer Jezus Christus, als van een invloed sprak! En is de 
Heilige Geest dan niet even wezenlijk een persoon, als God 
de Vader en de Heer Jezus zulks is? En is die Geest 
niet waarlijk als persoon op deze aarde, gelijk eenmaal Gods 
Zoon hier beneden was? Niet waar? dat is onweersprekelijk. 
Welnu, wat een bevelhebber voor een leger, wat een president 
in een vergadering is , dat is de Heilige Geest voor de gemeente 
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Gods: Hij beveelt, leidt, bestuurt, geeft en gebruikt, wien 
Hij wil. Waar Hij niet als zoodanig wordt erkend, daar 
kan geen vergadering, zelfs niet van ware Christenen, een 
vergadering Gods genoemd worden. En daarom moeten wij 
ons, als wij getrouw tegenover God zijn willen, van zulke 
vergaderingen afscheiden. 

Staan wij nu een oogenblik stil bij de vraag: Wat is het 
ééne lichaam? (Efez. IV: 4.) Jezus zeide: //Al het mijne is uwe, 
en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik 
heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn." (Joh. XVII: 10, 22.) 
Deze kostelijke woorden van Jezus zijn waar van ieder kind 
Gods in de tegenwoordige bedeeling. En waarin bestaat 
de heerlijkheid, welke de Vader den Zoon gegeven heeft? 
Hij heeft hem opgewekt uit de dooden, en zette hem aan 
zijne rechterhand in de hemelsche gewesten, boven alle over
heid , en gezag, en macht, en heerschappij, en allen naam, 
die genoemd wordt . . . . en heeft alle dingen zijnen voeten 
onderworpen, en heeft hem als hoofd boven alle dingen 
gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid 
desgenen, die alles in allen vervult." (Efez. I : 19—23.) 
En wederom: //Hij is het hoofd des lichaams, der gemeente, 
hij die het begin is, de eerstgeborene uit de dooden, opdat 
hij iu alle dingen de eerste plaats zou innemen." (Kol. I : 18.) 
De heerlijkheid, die Jezus ontvangen heeft, ontving Hij als 
de opgestane Christus, en als zoodanig is Hij het begin en 
het hoofd des lichaams. Daarom wanneer iemand in Christus 
is, dan is hij een nieuwe schepping. Dat is het kenmerkende 
onderscheid tusschen ons en de heiligen des ouden verbonds. 
Zij behoorden tot een volk , dat God op aarde had afge
zonderd van alle volken der wereld; terwijl nu dat volk 
voor een tijd is terzijdegesteld, en de Heilige Geest uit 
alle volken, Joden en heidenen, één lichaam vergadert, 
't welk het lichaam is van den opgestanen en verheerlijkten 
Heer. Dat is de verborgenheid, die van eeuwen en geslach
ten her verborgen is geweest in God, en eerst nu door zijne 
heilige apostelen en profeten is geopenbaard geworden. 
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En deze eenheid met Christus is zoo wezenlijk , als de leden 
van ons lichaam met onzen persoon verbonden zijn. Als wij 
ons nauwkeurig willen uitdrukken, dan kunnen wij niet 
spreken van een vereeniging van de leden des menschelijken 
lichaams, want al deze leden vormen één persoon. Wij moe
ten spreken van eenheid. Evenzoo is het met ons en Christus. 
Hoor slechts wat de Apostel zegt: //Want gelijk het lichaam 
één is, en vele leden heeft, en al de leden des lichaams, 
hoewel vele, één lichaam zijn , zoo ook Christus. Want ook wij 
allen zijn door éénen Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij 

Joden, hetzij Grieken , hetzij slaven, hetzij vrijen; en gij 
zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder." 
(1 Kor. XI I : 12—27.) De sterkste uitdrukkingen en de 
duidelijkste beelden worden hier gebruikt om deze wonder-
volle eenheid voor te stellen. //Wij zijn leden zijns lichaams, 
van zijn vleesch en van zijne beenen." (Efez. V: 30.) 
Wij worden beschouwd als met Christus gestorven, met Hem 
opgewekt, met Hem gerechtvaardigd, zoodat wij één zijn 
met Hem. Gelijk een mensch een persoon is, hoewel hij 
vele leden heeft, zoo is ook de opgestane Christus een per
soon, die vele leden heeft. En hoewel Hij in den hemel is , 
zoo heeft Hij toch vele leden op aarde, die allen met Hem 
verbonden en met Hem één zijn. 

Het vergeten van deze heerlijke waarheid: de eenheid der 
geheele gemeente Gods in den opgestanen Christus in hemel-
sche heerlijkheid, is een van de oorzaken van de wereldsche 
stelsels en partijen, welke de menschen kerken noemen. Vraagt 
men de Christenen, of zij gelooven, dat er in den hemel secten 
of partijen zijn zullen, dan antwoorden zij: #0 neen! daar 
zal Christus alles zijn." Maar zijn wij dan niet nu reeds met 
Hem opgewekt en in Hem gezet in de hemelsche gewesten? 
En is Christus dan nu niet reeds alles ? In de nieuwe schep
ping is geen Jood of Griek, geen roomsche of protestant, 
geen independent of methodist; Christus is daar alles. ffHet 
oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden." 
Het lichaam van Christus is één; tezamengesteld uit alle 
geloovigen van elke natie: het is een nieuwe schepping; 
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het kan nooit van Christus gescheiden worden. (Rom. VIII : 
39.) Daarom mogen er ook in dit hemelsche lichaam geen 
partijen zijn. De bede des Heeren Jezus was: HOpdat zij 
allen één zijn." 

Niemand, die zich buigt voor het Woord van God, zal 
ontkennen, dat God scheuringen veroordeelt. Bij het ontstaan 
toch van scheuringen zegt de Apostel: //Ik verinaan u, broe
ders! door den naam van onzen Heer Jezus Christus, dat 
gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen 
zijn Een iegelijk zegt: Ik ben van Paulus, en ik van 
Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus 
gedeeld?" (1 Kor. I : 10—13.) Wij behoeven derhalve niet 
in het onzekere te zijn ten aanzien van hetgeen tegenwoordig 
in de Christelijke kerk bestaat, waar men zegt: ik ben roomsch, 
ik ben grieksch, ik ben anglikaansch, ik ben luthersch, ik 
ben gereformeerd, ik ben baptist, ik ben vrij-evangelisch, 
enz. enz. God vermaant allen door de heerlijkheid van den 
naam van Jezus, dat er geen scheuringen zijn mogen. Geen 
enkele partij kan God gedoogen. Een anderen naam dan den 
zijnen voorop te stellen, vernedert dien naam, en stelt hem 
op denzelfden bodem met de namen van menschen. Wanneer 
het nu Gods wil is, dat er geen scheuringen zijn, hoe zou 
ik dan tot de een of andere partij behooren, en die ver
dedigen kunnen , zonder ongehoorzaam te zijn aan Gods wil! 

En opdat men zich niet zou kunnen vergissen, zegt de 
Heilige Geest nog verder over dit onderwerp: //Want gij 
zijt nog vleeschelijk. Want daar er nijd onder u is, en twist, 
zijt gij niet vleeschelijk, en wandelt gij niet naar den mensch ? 
Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus, en de ander: 
Ik van Apollos, zijt gij niet menschelijk?" Wanneer het den 
Heiligen Geest zoozeer bedroefde, te hooren zeggen: //Ik 
ben van Paulus, en ik van Apollos," zou Hij zich dan nu 
niet bedroeven, als Hij den eenen geloovige hoort zeggen: //Ik 
behoor tot de gereformeerden;" en den ander: //Ik behoor 
tot de lutherschen;" en een derde: //Ik tot de independen-
ten?" Is dat vleeschelijkheid of geestelijkheid? Kan God dit 
goedkeuren, of moet Hij het ten strengste afkeuren? De 
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Heer kan niet duidelijker spreken , dan Hij gedaan heeft. //God 
heeft het lichaam zóó samengevoegd, opdat er geen scheu
ring in het lichaam zij; maar de leden voor elkander gelijke 
zorg dragen." (1 Kor. XI I : 24, 25.) De mensch zegt: er 
moeten scheuringen zijn; hij tracht mij te overreden om 
mij bij de eene of andere partij aan te sluiten. God zegt, 
dat er geen scheuringen moeten zijn, omdat het lichaam één 
is. Wien moet ik nu gehoorzamen: God of de menschen ? 

Alle geloovigen zijn één in den opgestanen Christus, en 
het is de wil van Christus, dat deze eenheid voor de geheele 
wereld openbaar zal worden. Hoe roerend heeft de Heer om 
die eenheid gebeden tot den Vader! //Opdat zij allen één 
zijn, gelijk Gij, Vader! in mij, en ik in U , opdat ook zij 
in ons één zijn; opdat de wereld geloove, dat Gij mij ge
zonden hebt." O, geliefde broeders! Wandelen wij waardig 
dezer eenheid met den opgestanen Christus? Beijveren wij ons 
de eenheid des Geestes te bewaren in den band des vredes ? 
(Efez. I V : 3.) Komen wij te zamen in den naam van Jezus 
alleen ? Bedenkt wel, de Heilige Geest vergadert slechts om 
den persoon van Christus; en waar twee of drie vergaderd 
zijn in den naam van Jezus, daar is Hij in het midden. 
De mensch maakt een vergadering of een gemeenschap onder 
den een of anderen naam. Dit is scheuring of partijschap. 
De Geest alleen vergadert om Christus. Deze twee dingen 
zijn zoo onderscheiden, als de eenheid der hemels en de ver
strooiing op aarde. 

Hebben wij in dit opzicht gefaald, gelijk met ons allen 
het geval is, o laten wij ons verootmoedigen voor God! 
Achten wij deze dingen toch niet gering! Het is een groot 
kwaad in Gods oog. Behooren wij tot de een of andere partij, 
dat wij ons van haar afscheiden, om eenvoudig met alle ware 
Christenen in den naam van Jezus te vergaderen. Misschien 
zal onze weg alsdan moeielijk zijn, en vol verloochening; doch 
de weg des geloofs is ten allen tijde moeielijk. De tegen
woordige eeuw is boos en vol gevaren. Het kwade wordt 
goed en het goede kwaad genoemd. Is ons oog evenwel een
voudig, dan zal ons geheele lichaam verlicht wezen. Wij 
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zullen dan den wil des Heeren verstaan, en trachten naar 
dien wil te wandelen.//Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, 
maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, 
opdat gij beproeft, welke de goede en welbehagelijke en vol
maakte wil van God zij," zegt de Apostel; en dit verzekert 
ons de goedkeuring des Heeren. Is Christus het middelpunt, 
en vergaderen wij om Hem, in zijnen naam , dan ondervinden 
wij, bij alle zwakheid en onvolkomenheid, de nabijheid des 
Heeren, die zijne zegeningen over ons uitstort, en onze ziel 
verkwikt en sterkt. Het zal ons aan geene gaven ontbreken. 
De Heer blijft altijd dezelfde. Hij is getrouw. Hoe groot 
de verwarring in de gemeente ook is, de Heilige Geest zal 
ons leiden en besturen, en Gods beloften zullen aan ons 
vervuld worden. 

De Heer is nabij. Hij zegt: //Zie, ik kom haastelijk." 
Hoe spoedig zal de laatste toon der oneenigheid worden ver
nomen; hoe spoedig de dag aanbreken, waarop onze aanbid-
delijke Verlosser door allen zal worden erkend en aangebeden, 
waarop alle heiligen in zalige eenheid zich om Hem zullen 
scharen. Geliefde broeders! zouden wij niet met het oog op 
deze heerlijke toekomst de weinige dagen, welke wij nog hier 
beneden vertoeven, doorbrengen in het doen van zijnen 
welbehagelijken wil, en in het volbrengen van zijne ge
boden ? Hij wil, dat wij ons afzonderen van de vaten ter 
oneer. (2 Tim. I I : 19—21.) Hij wil dat wij vergaderen 
in zijnen Naam. (Matlh. XVIII: 20.) Hij wil, dat wij ons 
stellen onder het gezag en de leiding des Heiligen Geestes. 
(1 Kol. XI I , XIV.) Laten wij ons voor zijnen wil buigen 
en in het doen van dien wil onze vreugde vinden! 
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De twee penningen. 

„En Jezus, nedergezeten zijnde tegenover de schatkist, 
zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist, en vele 
rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, 
en wierp er twee penningen in, dat is een kwadrant/' 
(Mark. XII : 41, 42.) Zeker wisten de scharen het niet, 
welke oogen op hen rustten, toen zij hunne offergaven in 
de schatkist wierpen. Dat zij door dien Eénen gadegeslagen 
werden, wiens oog tot in de verborgenste schuilhoeken hun
ner harten doordrong, en daar de drijfveeren hunner han
delingen kon lezen, daaraan dachten zij zeker allerminst. 
Aan de eene zijde ziet- men den trotschen farizeer, hoe hij 
met veel praalvertooning zijn rijkdom en zijn vroomheid 
voor elks oogen tentoonspreidt. Het is een aanzienlijke 
som, die hij, voor een ieder zichtbaar, in de schatkist 
nederlegt; en op zijn gelaat staat duidelijk de vraag te lezen : 
„Hebt ge ook wel gezien, wat ik gedaan heb? Hebt ge 
niet bemerkt, welk een aanzienlijke gift ik gegeven heb ?" 
Van een anderen kant komt de koude, gevoellooze wereld-
ling; naar gewoonte tast hij in zijn zak, brengt er het voor 
dit doel bepaalde bedrag uit te voorschijn, werpt het in de 
schatkist, en gaat weer onverschillig zijns weegs. Jezus ziet 
hen allen en — beoordeelt ze allen. 

Het is van gewicht voor ons, er aan te denken, dat 
Jezus ons ziet bij elke gelegenheid, dat wij uitgenoodigd 
worden, iets voor zijn werk of voor de zijnen af te zonde
ren. Hij zit tegenover de schatkist; en zijn heilige, alles 
doordringende oogen zien niet op de gift, maar op het 
hart. Hij weegt niet het bedrag, maar de drijfveer. Is het 
hart in de ware gesteldheid, zoo zal het bedrag onzer gave 
naar zijn oordeel het juiste zijn. Wanneer ons hart waarlijk 
voor Hem klopt, dan zal ook de hand geopend zijn, om 
voor de zaak van zulk een Heer iets te geven. Allen, die 
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Christus werkelijk liefhebben, zullen het als een groot en 
heerlijk voorrecht beschouwen, om zichzelven te verloochenen, 
ten einde voor Hem en zijn werk iets te kunnen bijdragen. 
Het is zonder twijfel wonderbaar, dat Hij zich zoo ver tot 
ons nederbuigt, en onze bijdragen en hulpe vraagt. Noch
tans Hij doet het; en daarom moest het voor ons een groote 
en bijzondere vreugde zijn, aan die bede te beantwoorden, 
een iegelijk naar de mate, dat God er hem toe in staat 
gesteld heeft. Laat ons niet vergeten, dat Hij den Uijmoe-
digen gever liefheeft, want Hijzelf is — geprezen zij Zijn 
naam er voor! —• zulk een blijmoedige gever. 

Onder de schare, die zich naar de schatkist heenspoedde, 
om er hunne gaven in te werpen , bevond zich echter iemand, 
die de bijzondere aandacht van den Heer trok. „En er 
kwam een arme weduwe, en wierp er twee penningen in, 
dat is een kwadrant." Dit Was inderdaad, op zichzelf be
schouwd , een zeer kleine gift. Maar laat ons er bij bedenken, 
wie de geefster was. Zij was een weduwe, en wel een arme 
weduwe, iemand die hulpeloos en alleen in deze wereld 
stond. Een weduwe doet in ons altijd de gedachte opkomen 
aan iemand, die van alle aardsche hulp en allen menschelij-
ken steun beroofd is. „Die waarlijk weduwe en alleen gelaten 
is, hoopt op God, en volhardt in de smeekingen en de ge
beden nacht en dag." Wel is waar zijn er vele zoogenaamde 
weduwen, die dit karakter in het geheel niet openbaren; 
de zoodanigen staan geheel buiten het bereik van een waar 
weduwschap, en de Heilige Geest schildert in 1 Tim. V : 
11—13 een treffend beeld van zulk soort van weduwen. 
Doch de arme weduwe aan de schatkist behoorde tot de 
ware weduwen. //En Jezus, zijne discipelen tot zich ge
roepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u , dat 
deze arme weduwe meer heeft ingeworpen dan allen, die 
in de schatkist geworpen hebben. Want allen hebben van 
hunnen overvloed er in geworpen, maar deze heeft van haar 
gebrek er in geworpen, al wat zij had, haren gansenen leef
tocht." (vs. 43, 44.) 

Indien er in dien tijd , couranten en dagbladen bestaan 
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hadden, zouden ongetwijfeld de vorstelijke gaven dier rijken 
een belangrijke plaats in hunne kolommen hebben ingenomen, 
terwijl de arme weduwe en hare offergave met stilzwijgen 
zou voorbijgegaan zijn. Maar de gedachten van onzen dier
baren Heer waren niet aldus. Zijne gedachten zijn altijd 
anders dan de onze. De twee penningskens der arme weduwe 
wogen op zijne weegschaal heel wat meer, dan al de andere 
giften te zamen genomen. Het is betrekkelijk gemakkelijk 
van een aanzienlijk vermogen honderden en duizenden weg 
te geven ; maar het is niet zoo gemakkelijk, zich om des 
Heeren wil van het een of ander te onthouden, en zich 
zoo doende te verloochenen. En deze arme weduwe gaf niet 
slechts het een of ander prijs; zij wijdde niet alleen den 
Heer iets toe, 't welk zij gemakkelijk ontberen kon; neen , 
zij gaf voor het huis des Heeren haren ganseken leeftocht, 
al wat zij bezat. Het was'hierdoor, dat zij met den Heer 
zelven in zulk een nauwe geestverwantschap gebracht werd. 
Hij kon zeggen : //De ijver van uw huis verteert mij.'" En 
zij kon zeggen: //De ijver van uw huis verteert mijnen 
ganschen leeftocht." A.ldus gezind, volgde zij den Heer na. 
Welk een voorrecht! 

Laat ons ten slotte er ook bij stilstaan, in welken 
vorm de arme weduwe haren leeftocht bezat. De Heilige 
Geest zegt uitdrukkelijk. ffZij wierp er twee penningen in, 
dat is een kwadrant," (ongeveer één cent.) En waarom dat ? 
Waarom deelt Hij ons niet eenvoudig mede, dat zij //een 
kwadrant'' in de schatkist wierp; waarom die bijvoeging van 
z/twee penningen" ? Omdat dan een der meest treffende trekken 
uit deze geschiedenis zou verloren gegaan zijn. Had haar 
leeftocht in het bezit van één geldstuk bestaan, zoo zou zij 
of alles of in het geheel niets hebben moeten geven. Maar 
aangezien hij in twee penningen bestond, bleef de mogelijk
heid , om de helft voor haar eigen gebruik te behouden en 
de andere helft weg te geven. En zonder twijfel zouden de 
meesten van ons het voor een bewijs van bijzondere over
gegevenheid houden , indien iemand voor de zaak des Heeren 
de helft van al hetgeen hij in deze wereld bezit, zou afstaan. 
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Maar deze arme weduwe had een onverdeeld liait voor den 
Heer. Zij Held niets voor zichzelve terug. Zij verloor zich-
zelve en hare belangen geheel uit het oog, en gaf haren 
ganschen leeftocht over voor hetgeen naar hare schatting de 
zaak des Heeren uitmaakte. Zoo zegt de Apostel van de 
Macedoniërs: //Want naar vermogen, ik betuig het, en boven 
vermogen waren zij uit eigen beweging bereidvaardig, met 
veel aandrang ons biddende , aan de genade en de gemeen
schap van de dienst jegens de heiligen uitvoering te geven. 
Eu niet, gelijk wij hoopten, maar zij gaven zichzel ven eerst 
aan den Heer en daarna aan ons door den wil van God." 
(2 Kor. VIII : 3—5.) Mocht de Heer ook in onze harten 
iets van zulk een gezindheid doen ontstaan! 

Zondagmorgen. 

Wil, Jezus ! mij een rustdag geven , 

Zooals Gij aan Uw vrienden biedt, 

Een dag, o Heer! vol vreugde en leven, 

Waarop het geestesoog U ziet; 

Een dag van nameloos verlangen, 

Een dag van hemelzoete vreugd, 

Waarop mijn ziel U mag omvangen, 

In Wien alleen zij zich verheugt. 
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De volmaaktheid. 

«Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren." 
(Hcbr. VI : 1.) 

In onze dagen ontmoet men bij velen den ernstigen 
wensch naar een opwassen in heiligmaking; en te midden 
van het verval om ons heen en van de algemeen heer-
schende onverschilligheid verdient deze wensch en dit stre
ven , zich Gode toe te wijden, aanmoediging en steun. Dit 
is het doel, 't welk ik mij bij het neerschrijven van eenige 
gedachten over dit onderwerp heb voorgesteld. Mogen deze 
regelen vele zielen ten zegen zijn, en voor niemand een 
hinderpaal worden. 

Wij behandelen een kwestie, die veler hart verontrust. 
Hoe komt het, dat velen van hen, die de heiligmaking 
des harten najagen, zoo pijnlijk zijn bedrogen geworden; ja 
zelfs dat menigeen, de hoop opgevende om er ooit toe te 
geraken, bijna geheel heeft opgehouden er naar te trachten? 
Menigeen hoort men vragen: Yanwaar komt het, dat er 
zoo weinig vorderingen gemaakt worden? Men bezoekt bij
eenkomsten en vergaderingen, waar dit onderwerp behan
deld wordt, en nochtans moet men tot zijne teleurstelling 
bekennen, dat men slechts weinig of in het geheel niet 
vordert. Wat is er de oorzaak van? Ik hoop, dat de Heer 
mij in staat zal stellen, deze vragen te beantwoorden. Hij 
alleen vermag dit te doen. Het is van groot belang, dat 
wij alle plaatsen der Schrift, die over dit onderwerp spre
ken, recht verstaan. De Heer Jezus heeft gezegd: ,/Die nu 
in de goede aarde gezaaid is, deze is het, die het woord 
hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, 
de een honderd-, de ander zestig-, de ander dertigvoud." 
(Matth. X I I I : 23.) Het is derhalve onbetwistbaar, dat elke 
vooruitgang, elke ware vrucht het gevolg is van een juiste 
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opvatting en een onbepaalde erkenning der Heilige Schrift. 
Nemen wij, b. v., de woorden : ,/Laat ons tot de volmaaktheid 
voortvaren." 1) (Hebr. 7 1 : 1 . ) Wie zijn de personen, tot 
welke zij gericht worden ? En welke is de volmaaktheid, naar 
welke zij streven moesten? Men haalt dezen tekst dikwerf 
aan, alsof hij op alle Christenen betrekking heeft, en alsof 
hij beteekenen zou, dat wij door het vleesch te kruisigen 
of te dooden — 't zij langzamerhand, 't zij op eenmaal 
door een daad des geloofs — een inwendige reinheid moe
ten trachten te verkrijgen. Wij zullen zien, dat dit geens
zins het geval is. 

Onderzoeken wij den brief aan de Hebreërs, en trachten 
wij na te gaan, wat de boven aangehaalde woorden betee
kenen. Het is bekend, dat deze brief gericht is tot He
breërs of Joden, die het Christendom hadden aangenomen. 
In Hand. XXI : 20 wordt van de Joden te Jeruzalem, die 
geloofd hadden, gezegd, dat zij allen ,/ijveraars voor de 
wet1' waren; en volgens dezen brief waren sommigen //traag 
om te hooren" geworden. ,/Want", zegt de apostel, //terwijl 
gij leeraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt gij 
weder noodig, dat men u leere, welke de eerste beginselen 
der woorden Gods zijn; en gij zijt geworden als die melk 
noodig hebben en niet vaste spijze. Want ieder, die melk 
gebruikt, is onervaren in het woord der gerechtigheid, want 
hij is onmondig; maar de vaste spijs is voor volwassenen." 
(volmaakten) (Hebr. V:12—14.) Deze woorden verdienen 
onze bijzondere opmerkzaamheid; en wij moeten er steeds 
bij bedenken, dat de personen, tot wie zij gezegd werden, 
Joden waren, die beleden Christenen te zijn, maar die ten 
aanzien van de leer der waarheid nog onmondig waren. 

De sekten en partijen bewandelen dezen zelfden treurigen 
weg, namelijk door ons vleeschelijk of als onmondigen te 
laten blijven. Zoo kon Paulus tot de Korinthiërs niet spreken 
als tot volmaakten, maar slechts als tot //vleeschelijken, als 

(1) In onze nieuwe vertaling lezen wij: „Laat ons tot den vollen 
wasdom voortvaren!" Uit hetgeen in dit opstel over de volmaakt
heid wordt gezegd, zal men zien, dat die vertaling de juiste is. 
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tot kleine kinderen in Christus." (Zie 1 Kor. I I : 6; I I I : 
1—3.) Wanneer wij derhalve het onderwerp, dat ons thans 
bezighoudt, recht willen verstaan, dan moeten wij begin
nen met ons voor deze ernstige vermaningen te buigen en 
ze in onze harten te overdenken. Zijn zij alleen gericht tot 
geloovige Joden, die gevaar liepen, tot het Jodendom terug 
te keeren, of alleen tot de Korinthiërs, die zich door par
tijgeest lieten medesiepen? Helaas, neen! want de meerder
heid der Christenen in onze dagen heeft zich aan allerlei 
sekten overgegeven; en velen , die het Christendom belijden, 
zijn tot het Jodendom teruggekeerd, door zich met vormen 
en ceremoniën in te laten. Deze stem //Laat ons tot de 
volmaaktheid voortvaren," spreekt derhalve evengoed tot 
ons, als tot de toenmaals levende Christenen. De geheele 
brief aan de Hebreërs houdt zich voornamelijk met dit on
derwerp bezig: te verlaten hetgeen niet tot de volmaaktheid 
leidt, en zich te wenden tot hetgeen voor altijd volkomen 
maakt. 

Gods wegen zijn niet onze wegen. Doorgaans ziet men 
op zichzelven, of men reeds tot de volmaaktheid gekomen 
is, en wil men haar in zichzelven vinden. Maar God onderwijst 
ons in dezen brief op geheel andere wijze. Hij stelt ons 
Hem voor, die volmaakt is. //De wet heeft niets volmaakt", 
maar alle volmaaktheid is in Christus te vinden ; en door ons 
op Hem te wijzen, wil God ons tot de volmaaktheid leiden. 

Het eerste hoofdstuk ontvouwt ons de heerlijkheid van 
den Zoon van God. In zijne genade en liefde had God met 
lankmoedigheid de gemeente te Jeruzalem gedragen. Hij 
wist, hoe moeielijk het den Joden viel, alle zichtbare din
gen prijs te geven, üe heerlijke tempel, waar zij nog kwa
men om te aanbidden, hunne offers, hunne godsdienstige 
ceremoniën, het oude priesterschap — al deze dingen oefen
den nog een grooten invloed op hen uit. En daarbij moesten 
zij zien, hoe de heerschappij van hunnen Messias uitgesteld, 
eh alle aardsche beloften voor een tijd ter zijde gesteld wer
den. Bovendien was de eeredienst der gemeente in het begin 
een zuiver geestelijke. Er bestond voor haar geen bijzondere 
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plaats ter aanbidding op aarde; zij had geen priesters, die 
zich van anderen onderscheidden, noch iets, waarop de na
tuurlijke mensch zijn" oog kon gevestigd houden. Jezus zelf 
was ten hemel gevaren. Spoedig daarop kwamen de romein-
sche legerscharen, verwoestten Jeruzalem , en wierpen den 
tempel ter neder; en na een verschrikkelijk bloedbad ver
strooide zich het overblijfsel der verworpen Joden onder alle 
volken. God wist dat dit alles .gebeuren zou; en daarom 
was het een bewijs zijner genade, dat Hij aan de geloovige 
Joden dezen brief zond, die strekken moest, om hunne 
oogen af te wenden van de schaduwen, en ze te vestigen 
op het lichaam zelf, Christus. (Kol. I I : 17.) 

De verwoesting van Jeruzalem was nabij; zij wisten het 
niet, maar God wist het. De verdwijning van Babyion, de 
groote, afvallige stad, is eveneens nabij; de menschen mo
gen het niet weten, God weet het; (1 Thess. V : 3 ; 
Openb. XVII : 18.) en vandaar wil Hij in zijne liefde ons 
uit een verjoodscht Christendom doen uitgaan, om ons te 
brengen tot Hem, die volmaakt is in zijn persoon, en tot 
het volkomene werk, dat Hij voor altijd volbracht heeft. 

Het is met opzet en aan het algemeene doel van dezen 
brief beantwoordend, dat de schrijver er van niet genoemd 
wordt. God spreekt; en de schrijver stelt zich met het geloo
vige overblijfsel van Israël op denzelfden bodem. God, die voor
tijds gesproken heeft in de profeten, spreekt nu, en heeft tot 
ons gesproken in den Zoon, dien Hij tot erfgenaam gesteld 
heeft niet alleen van Palestina, maar van alle dingen, door 
wien Hij ook de werelden gemaakt heeft. De eene heerlijk
heid na de andere wordt aldus, als den Zoon toebehoorende, 
voor onze oogen ontvouwd. De Zoon is niet gemaakt; Hij 
is //het afschijnsel der heerlijkheid Gods, het afdruksel zijner 
zelfstandigheid", en Hij //draagt alle dingen door het woord 
zijner kracht." 

Daarop volgt een nog voortreffelijker heerlijkheid van den 
Zoon Gods. //Nadat hij door zichzelven reiniging van de 
zonden teweeggebracht heeft, heeft hij zich gezet aan de 
rechterhand der Majesteit in den hooge." In den brief aan 
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de Efeziërs stelt de Apostel ons Jezus voor als dengene, dien 
God uit de dooden opgewekt en geplaatst heeft aan zijne 
rechterhand in de hemelsche gewesten, boven alle overheid , 
en gezag, en macht, en heerschappij, als Hoofd des lichaams, 
hetwelk is zijne gemeente. (Efeze I : 20—23.) Maar hier is 
Hij rechtens als Zoon, nadat Hij dit roemrijke werk — de 
reiniging van de zonden — in de heerlijkheid van zijn eigen 
persoon volbracht had, in den hemel ingegaan, en heeft 
zich daar gezet aan Gods rechterhand. Hoe oneindig ver 
ging dit boven al hetgeen de Joden verwachten konden! 
Hun Messias had zich niet in den tempel geplaatst, maar 
in den hemel ter rechterhand van de Majesteit in den hooge. 

z/Maar," zal men zeggen, //wat heeft dit alles te maken 
met onze volmaaktheid of met het //voortvaren tot den vollen 
wasdom?" Mijn antwoord is: zeer veel. Wel is waar is dit 
niet de weg, dien de mensch gaan zou; de mensch zou 
voortdurend met zichzelven bezig zijn; maar God ontvouwt 
al de heerlijkheid van zijnen Zoon, de heerlijkheid van Hem, 
die volmaakt is, en //wij allen, met ongedekten aangezichte 
de heerlijkheid des Heeren aanschouwende, worden naar 
hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
als door den Heer, den Geest." (2 Kor. III : 18.) 

Moge de Heer ons in staat stellen, de heerlijkheid van 
zijnen Zoon op zulk een wijze te aanschouwen! De Joden 
wezen er terecht op, dat hunne vaderen door engelen werden 
bezocht; zij verhieven zich op hun dienst, en hadden grooten 
eerbied voor deze hemelsche boden van God. Maar welk een 
verhevene tegenstelling vormt de Zoon tot alle geschapene 
wezens! Alle engelen Gods moeten Hem aanbidden, zij zijn 
allen zijne dienaren. En wat Hemzelf betreft, Hij is waarachtig 
God, gelijk wij lezen : //Uw troon, o God! is tot in alle 
eeuwigheid." Doch tegelijkertijd ook waarachtig mensch: „Gij 
hebt gerechtigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom 
heeft u , o God! uw God gezalfd met olie der vreugde boven 
uwe medegenooten." 

Welk een wonderbare genade, met dezen heerlijken Persoon, 
dien //Metgezel des Heeren," (Zach. XI I I : 7.) in verbinding 
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gebracht te zijn! Hij neemt de zwakke, kleine kudde onder 
zijne hoede; en bij zijne opstanding erkent Hij hen, die er 
toe behooren, als zijne eigene deelgenooten. (Zie Joh. XX : 17.) 
Welk een oneindige goedertierenheid! Ja , dit is zoo waarlijk 
een feit, dat de engelen, die zijne dienaren zijn, ook ons 
dienen, gelijk aan het einde van het eerste hoofdstuk gezegd 
wordt. 

In het tweede hoofdstuk vinden wij eerst plechtige 
waarschuwingen aan de Christenen uit de Joden, om zoo 
groot een heil niet te veronachtzamen. Daarop worden wij 
aan het gezag van de woorden des Heeren herinnerd. Door 
de apostelen, die ze gehoord hebben, zijn zij ons bevestigd 
geworden, en God getuigde met hen door menigerlei teekenen 
en wonderen.' Vervolgens wordt ons Jezus voor oogen gesteld, 
in tegenstelling met de engelen; niet aan engelen heeft Hij 
het toekomende aardrijk onderworpen, maar aan Hem, den 
Zoon des menschen. Wel zien wij nu nog niet alle dingen 
aan Hem onderworpen, maar ,/wij zien Jezus," Vestigen wij 
op dien heerlijken Persoon ons oog! Hem, die den dood 
heeft ondergaan, die gedurende zijn leven hier beneden heeft-
geleden, Hem zien wij daar, met heerlijkheiden eer gekroond, 
geworden tot den oversten Leidsman onzer behoudenis. En 
terwijl Hij vele zonen tot de heerlijkheid leidt, stelt Flij hen 
voor Gods aangezicht als één met zichzelven. //Want ènHij, 
die heiligt, èn zij, die geheiligd worden, zijn allen uiteen; 
om welke oorzaak Hij zich niet schaamt hen broeders te 
noemen." (vs. 11.) Welk een vreugde voor onzen gezegenden 
Verlosser, te zeggen: //Ik wil uwen naam mijnen broederen 
verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen l" 
En wederom zegt Jezus: //Zie ik, en de kinderen, die God 
mij gegeven heeft." Op deze wijze wordt Hij als onze 
barmhartige en getrouwe Hoogepriester ingeleid. Niet engelen 
heeft Hij aangenomen, om hen tot God te brengen, maar 
Abraham's zaad neemt Hij aan. 

Wellicht zal men nogmaals vragen: ,/Maar wat heeft toch 
dit alles te maken met de volmaaktheid? Het is geheel iets 
anders dan hetgeen ik tot nog toe over dit onderwerp gelezen 
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heb." Dit is zeer goed mogelijk, maar deze brief bevat hetgeen 
God over de volmaaktheid denkt. Het is maar al te waar, 
dat zijne wegen niet onze wegen, en zijne gedachten niet 
onze gedachten zijn. Onze gedachten over de volmaaktheid 
zouden er ons slechts toe brengen, op onszelven te zien. 
Niet alzoo deze brief, en niet alzoo Gods gedachten. Hij 
stelt ons zijnen Zoon in de heerlijkheid voor oogen, en 
laat ons toeroepen : ,/ Daarom, heilige broeders! deelgenooten 
der hemelsche roeping, beschouwt den Apostel en Hoogepriester 
onzer belijdenis, Jezus." Indien wij op onszelven zien, en 
ons met onszelven bezig houden, zoo kan het niet anders, 
of wij zullen veel gebrek en geestelijke armoede in ons 
ontdekken. Indien wij ons met anderen vergelijken, zoo 
ontbreekt het ons aan wijsheid. Maar is het daarentegen 
onze begeerte, op te wassen in genade, in heiligheid en in 
gelijkvormigheid aan Christus, laat ons dan Jezus beschouwen , 
gelijk God Hem ons voorstelt. 

Hierop volgen in onzen brief eenige ernstige waarschuwingen 
voor het ongeloof, en aan het einde van het vierde hoofdstuk 
nogmaals de heerlijkheid van onzen grooten Hoogepriester, 
die de hemelen is doorgegaan, Jezus, den Zoon van God. 
Dit brengt den Heiligen Geest er toe, ons te toonen, welk 
het standpunt was van deze Hebrëers, die beleden Christenen 
te zijn. Zij waren niet voortgevaren tot den vollen wasdom. 
Zij waren met betrekking tot de goddelijke waarheid nog 
onmondigen, die geneigd waren weder tot de verordeningen 
der wet terug te keeren. Is deze hun toestand niet een 
treurig beeld van hetgeen wij in de Christenheid thans vinden ? 

2. 

De personen, van welke in het zesde hoofdstuk spraak 
is, waren Joden, die beleden geloovigen te zijn; en de 
schrijver van den brief plaatst zich met hen op hetzelfde 
standpunt. Hij stelt hun al de heerlijkheden en de volmaaktheid 
van den Zoon Gods voor oogen, en begint: ,/üaarom, het 
woord van het begin van Christus daarlatende, laat ons tot 
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de volmaaktheid (den vollen wasdom) voortvaren." Dit kon 
niet gezegd worden tot hen, die reeds hun vollen wasdom 
bereikt hadden. Waarheen zouden zij, die het Jodendom 
geheel en al vaarwel gezegd hadden, om zich tot Christus 
te wenden, anders kunnen heengaan, dan tot Hem? In het 
Jodendom herhaalde men voortdurend dezelfde dingen, omdat 
niets daarin tot voleinding gebracht werd, maar in Christus 
is alles op goddelijke wijze voleindigd, en dientengevolge 
kan het niet herhaald worden. Daarom lezen wij, dat zij 
niet wederom een fondament zouden leggen van //bekeering 
van doode werken en van geloof in God." Wanneer een 
Jood gezondigd had, was er voor hem berouw (of bekeering) 
noodig, en daarna het bloed van stieren of bokken; echter 
moest hij bij elke overtreding opnieuw beginnen. ,/Hoeveel 
te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwigen 
Geest zichzelven onberispelijk Gode heeft opgeofferd, uw 
geweten reinigen van doode werken, om den levenden God 
te dienen." (hst. IX : 10.) De bekeering van een overtreding 
bracht den Jood nimmer in de tegenwoordigheid Gods. De weg 
tot het heiligdom was nog niet geopend, zoodat de Israëliet 
altijd buiten moest blijven. Daar was toen de plaats van 
aanbidding. Maar toen Christus gekomen was, verkondigde 
Hij ,/vrede aan u , die verre waart, en vrede aan hen, die 
nabij waren; want door Hem hebben wij beiden den toegang 
door éénen Geest tot den Vader." (Efeze II : 18.) En in 
Hebr. X : 19—2.2 lezen wij: (/Dewijl wij dan, broeders! 
vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus, den nieuwen en levenden weg, dien 
Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn 
vleesch; en dewijl wij hebben een grooten priester over het 
huis Gods, zoo laat ons toegaan met een waarachtig hart> 
in volle verzekerdheid des geloofs, de harten besprengd en 
alzoo gereinigd van het kwaad geweten, en het lichaam 
gewasschen met rein water." 

Zoo is het ook met het //geloof in God." Hoe levendig 
het geloof van een Jood aan den beloofden Messias ook zijn 
mocht, toch was het onderscheiden van hetgeen nu het geloof 
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in God uitmaakt. Door dit geloof weten wij, dat God zijn 
Zoon gezonden heeft, en dat wij de verlossing hebben door 
zijn bloed en de vergeving onzer zonden! Van dit geloof 
terugkeeren tot het geloof, dat een Jood hebben kon, vóórdat 
Christus gestorven en opgestaan was, zou een loochening zijn 
van Jezus' komst in het vleesch. 

Verder wde leer der wasschingen, en de oplegging der 
handen." Deze reinigingen des lichaams bij voorkomende 
melaatschheid of bevlekking waren vroeger door God ingesteld, 
en zijn als voorbeelden en schaduwen ook nu nog heerlijk 
en der overdenking waardig. Had een Jood zich verontreinigd, 
zoo legde hij zijne hand op het hoofd van het offerdier, en 
beleed zijne zonde. Dit stelde de volkomene vereenzelviging 
van den offeraar met het offer voor. De zonde werd aan 
het offerdier toegerekend, het offerdier werd geslacht; en 
aldus verkreeg hij, die offerde, vergeving. Op zichzelf was 
dit van groot belang, het was het woord van het begin van 
Christus. Maar wanneer men nu na den dood van Christus, 
na dit eens voor altijd geschiede offer voor de zonden, weder 
tot die vroegere offeranden en die oplegging der handen 
terug wilde keeren, dan bewees men daardoor, de waarde 
van het bloed van Christus te miskennen en het, als het ware, 
met voeten te treden. 

Wij komen thans tot de //opstanding der dooden en het 
eeuwig oordeel." Dit is een gewichtig punt der waarheid. 
Volgens den geschiedschrijver «Josephus, en ook te oordeelen 
naar de woorden van Martha: ,/ïk weet, dat Hij opstaan 
zal in de opstanding ten laatsten dage," werd door de Joden 
te dier tijd aangenomen, dat er een algemeene, gelijktijdige 
opstanding van alle dooden zou plaats vinden; dat allen 
voor den troon Gods zouden gebracht worden , om daar naar 
hunne werken geoordeeld te worden , en dat dit oordeel eeuwig 
zou zijn. Doch dit is slechts een deel der waarheid, niet de 
volkomene waarheid. De dood en de opstanding der dooden 
zijn feiten, en in vergelijking met de leerstellingen der 
menschelijke wijsbegeerte, groote waarheden. Maar de algeheele 
waarheid is de opstanding uit de dooden. //Gelijk het den 
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menschen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 
zoo zal ook Christus, eenmaal geofferd om veler zonden te 
dragen, ten tweeden male zonder zonde verschijnen aan hen , 
die hem verwachten tot behoudenis." (Hebr. IX : 27 , 28.) 
Vele andere plaatsen bevestigen dit. Er zullen minstens duizend 
jaar verloopen tusschen de eerste en de tweede opstanding. 
(Openb. XX.) En wat het oordeel aangaat, zoo is degrond-
waarheid, die daarin ligt opgesloten, van het grootste ge
wicht. Indien allen in het oordeel komen, zullen ook allen 
verdoemd worden, want allen zijn schuldig. Hieruit blijkt 
het oneindige belang van een heldere opvatting der waarheid 
met betrekking tot dit punt. Indien ik voor God verschijnen 
moet om geoordeeld te worden, dan ben ik verloren. Maar 
Christus is opgeofferd, om mijne zonden te dragen. Hij is 
op het kruis als mijn plaatsvervanger geoordeeld. Mijne 
zonden, al mijne zonden werden op Hem gelegd. Mijn 
plaatsvervanger, die mijne zonden op zich heeft genomen, 
heeft het oordeel op het kruis ondergaan, en ik zal niet in 
het oordeel komen j doch al degenen , die Christus verwerpen, 
zullen voor den grooten, witten troon geoordeeld worden. Er 
moet noodzakelijkerwijze een oordeel over de zonde plaats 
vinden, hetzij dit in het verledene reeds geschied is, of dat 
het in de toekomst nog geschieden zal. Gode zij dank, dat 
niet beide te zamen het geval zijn kan. //Wie mijn woord 
hoort, en gelooft Hem, die mij gezonden heeft, die heeft 
het eeuicige leven, en komt niet in het oordeel, maar is uit 
den dood overgegaan in het leven." (Joh. V : 24.) Dat zijn 
voor den geloovige de drie goddelijke waarheden, die door 
den mond van den Verlosser zelven bevestigd zijn geworden. 

Zoo is dus de leer, dat alle menschen moeten sterven, en 
dat alle dooden zullen opstaan en een algemeen oordeel te 
gemoet gaan, slechts de eerste aanvang der waarheid, maar 
niet de volkomene, thans geopenbaarde waarheid. De vol
komene waarheid, m. a. w. de volmaaktheid is, dat Christus, 
minstens duizend jaar vóór het oordeel van den grooten, 
witten troon , voor hen , die Hem verwachten , wederkomen 
zal, en wel zonder zonde, omdat Hij al hunne zonden 



143 

gedragen heeft. Dit is de gezegende hoop , waaraan alle ge-
loovigen vasthielden, voordat de algerneene kerk tot het 
Jodendom terugkeerde. En ten aanzien hiervan vermaant 
de Apostel: //Laat ons voortvaren tot den vollen wasdom." 
Geve de Heer aan een ieder, die dit leest, zijne gedachte 
hieromtrent door de werking des Geestes te verstaan. Zie 
Joh. XIV : 1—3; Rom. VI I I : 23 ; 1 Kor. 1:7, 8 ; XV : 
2 1 , 23 , 51 , 62; ïïlipp. 111:20, 2 1 ; Kol. 111:4; 1 
Thess. 1 : 1 0 ; 1 1 : 1 0 ; 1 1 1 : 1 3 ; IV : 13—18; V : 2 3 ; 
2 Thess. 1 1 : 1 ; Titus 1 1 : 1 2 , 1 3 ; Openb. XX : 4 —15.) 

Dit heerlijke voorrecht, bij de komst van Christus uit de 
dooden te worden opgewekt, of, indien men op dat oogen-
blik nog levend op aarde toeft, veranderd en Hem gelijk 
gemaakt te worden—in tegenstelling tot de andere, die ge
durende de duizend jaren in hunne graven blijven en eerst 
dan opgewekt worden ten oordeel — dit heerlijke voorrecht 
toont ons wel de groote waardij der verzoening, aan allen 
ten deel vallende, die in Christus gelooven. Keert men der
halve terug tot een algerneene opstanding der dooden en 
een algemeeuen oordeelsdag, al moge het ook geschieden uit 
onwetendheid, zoo verlaagt men daardoor de hooge waarde 
van den dood van Christus. 

Laat ons niet denken, dat de Schrift daaromtrent met 
zichzelf in tegenspraak is. Dit is nimmer het geval. ffMaar 
ik dacht", voegt wellicht iemand mij toe, „dat Matth. 
XXV : 31—46 de algerneene opstanding van alle dooden 
leert; daar toch staan allen, zoowel de schapen als de 
bokken, voor den rechterstoel." Ach! met hoe weinig 
zorgvuldigheid lezen wij menigmaal de Schrift. Ik kan 
u nauwelijks zeggen, hoezeer het mij verwonderde, toen 
ik bemerkte, dat deze zoo gewichtige plaats volstrekt 
niet van alle dooden, als staande voor den troon des ge-
richts, spreekt, ja, dat er niet eens van dooden spraak is. 
Het zijn de volken, die op deze aarde leven, wanneer Jezus 
komen zal om te regeeren, en die geoordeeld worden, 
naarmate zij het getuigenis van het joodsche overblijfsel 
zullen aangenomen of verworpen hebben. ffMaar moeten wij 
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niet allen voor den rechterstoel van Christus geopenbaard 
worden, en zal niet onze arbeid en onze dienst beproefd 
worden ?" Zeer zeker, en dit is een heerlijke waarheid. Maar 
het is niet hetzelfde, als geoordeeld te worden vanwege 
onze zonden. Laat ons het Woord Gods onderzoeken, zonder 
ons door allerlei hinderpalen terug te laten houden, die ons 
zouden kunnen belemmeren in het voortvaren tot den vollen 
wasdom. 

Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat velen van 
hen, aan wie deze brief gericht is, en die het Christendom 
beleden, in groot gevaar waren, tot het Jodendom terug te 
keeren. Zij, van wie hier gezegd wordt, dat zij //eenmaal 
verlicht geweest waren, en gesmaakt hadden de hemelsche 
gave, en deelgenooten waren geworden des Heiligen Geestes, 
en gesmaakt hadden het goede woord Gods en de krachten 
der toekomende eeuw" bevinden zich in denzelfden toestand, 
als diegenen, welke de Heer in Matth. X I I I : 20 , 21 be
schrijft , als het Woord hoorende en het terstond met vreug
de aannemende, maar die geen wortel in zichzelven hebben. 
Hier kunnen wij met vreeze en beven zien, tot hoever men 
gaan kon en zich nochtans bedriegen. Zoodra de tijd der ver
zoeking aanbrak, konden er onmogelijk vruchten te voor
schijn komen, daar waar geen wortels waren. Christus te 
verlaten en tot het Jodendom terug te keeren is hetzelfde 
als Hem opnieuw te kruisigen. En zou iemand zoo ver af
gevallen zijn, dat hij zich weder in de synagoge had laten 
opnemen, dan zou hij Christus hebben moeten verlooche
nen en vervloeken. Hierin ligt de kracht van de redenee
ring des Apostels. 

Velen zijn in de treurige dwaling vervallen, dit op een 
waar Christen , op een uit God geborene, toe te pas
sen , en te beweren, dat, wanneer een Christen in de 
zonde valt, het onmogelijk is, wederom vernieuwd te 
worden tot bekeering. Het zou dus met hem nog veel 
erger gesteld zijn, dan met een Israëliet onder de oude 
bedeeling. Maar, Gode zij dank! wij weten met zeker
heid, dat, //indien wij onze zonden belijden, God getrouw 
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is en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons 
reinige van alle ongerechtigheid." (1 Joh. 1 : 9.) Alles wordt 
ons duidelijk, zoodra wij verstaan, dat hier gesproken wordt 
van dezulken, die Christus verlieten, om weder tot het Jo
dendom terug te keeren. Van de ware Christenen wordt 
gezegd: ,/Wij zijn aangaande u van betere en met de be
houdenis verbondene dingen overtuigd, hoewel wij ook aldus 
spreken.'" (vs. 9.) 

3. 

Men zal zeggen, dat het nu toch tijd wordt, om ons 
met de volmaaktheid te gaan bezighouden. Toch meende ik 
hiermede niet eerder te kunnen beginnen , dan na de voor
afgaande punten besproken te hebben, en ik kan niets beter 
doen, dan de orde te volgen, welke de Heilige Geest zelf 
in deze hoofdstukken gevolgd heeft. 

Spreken wij derhalve het eerst over het priesterschap. Het 
beginsel van een priesterschap is in Israël vijftien eeuwen 
lang op de proef gesteld. In Israël was een priesterschap, 
afgescheiden van het volk, en gewijd tot de dienst en de 
vereering van God. Dat dit beginsel door den mensch op 
prijs gesteld wordt, bewijst de geschiedenis van alle volken. 
De ruwe Germanen zoowel als de beschaafde Grieken, de 
oude Egyptiërs zoowel als de latere Chaldeërs — allen heb
ben hunne priesters gehad. Doch in Israël „neemt niemand 
zichzelven die eer, maar als door God geroepen, evenals ook 
Aiiron." (hst. V : 4.) Zoo kon zich dus het joodsche pries
terdom niet alleen op een eeuwenlang bestaan beroemen, 
maar ook bogen op goddelijke autoriteit; en dit wordt in 
onzen brief ten volle erkend. Doch de vraag was nu: Be
stond dan de volmaaktheid in dit ingestelde priesterschap? 
En dan was het antwoord: Neen, want ,/indien de vol
maaktheid door het levietische priesterschap ware — want 
het volk heeft de wet ontvangen in verbinding met hetzelve 
— wat was het nog noodig, dat een ander priester opstond 
naar de ordening van Melchizedek?" Het priesterschap der-
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halve was veranderd, en zoo moest er ook noodzakelijk een 
verandering der wet geschieden, //want de wet heeft niets 
volbracht." 

Bedenken wij hierbij, van welke gewichtige veranderin
gen hier gesproken wordt. De schitterende en plechtige dienst 
van het priesterschap, het geheele stelsel en de dienst der 
wet worden ter zijde gezet, omdat zij niets volbracht had
den. De Joden hadden den tempel, het priesterschap, de 
wet en een verheven eeredienst; en wat heeft daartegenover 
de Christen? Een zichtbaren tempel op aarde kan hij niet 
aanwijzen. Een priesterschap evenmin ; zelfs indien Christus 
op aarde geweest ware, zou Hij geen hoogepriester zijn. 
Maar bestond er dan niet ten minste een ceremoniëele eere
dienst? Ook dat niet; integendeel, de Christen moet er 
voor waken, niet tot deze arme, eerste beginselen terug te 
keeren. Maar wat bezit de Christen dan, indien hij niets 
heeft van al hetgeen welgevallig is in het oog der menschen ? 
Welnu, hij bezit dit, en mogen wij het allen op rechten 
prijs stellen: //Wij hebben zoodanig een Hoogepriester, die 
zich gezet heeft aan de rechterhand van den troon der Ma
jesteit in de hemelen." 

Tot beter begrip voor mijne lezers zou ik het volgende, 
eenvoudige beeld hier willen gebruiken. Wanneer de morgen 
begint aan te breken, worden alle lichten, die gedurende 
den nacht in de stad ontstoken waren, uitgedoofd. En waar
om? Omdat zij, hoe groot hun nut in de duisternis ook wezen 
moge, thans geheel onnut zijn, nu de zon aan den hemel 
staat. Welnu, het levietische priesterschap was, evenals die 
lichten, nuttig, zoolang de nacht heerschte; maar thans is 
het ware licht opgegaan, en straalt met een heerlijker glans 
dan de middagzon. 

Deze verhevene en alleen groote Hoogepriester naar de or
dening van Melchizedek, den Priester en den Koning, was 
reeds in de Psalmen en door alle profeten op duidelijke wijze 
aangekondigd. En toch — het is treurig om te zeggen, 
maar, helaas! een onomstootelijke waarheid — wil men nu, 
nadat Hij verschenen is, een afzonderlijk priesterschap in de 
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belijdende kerk hebben. De groote meerderheid der Christen
heid is, in plaats van tot den vollen wasdom voort te va
ren, min of meer tot de duisternis en de schaduwen van 
het Jodendom teruggekeerd, 

Wanneer men op klaarlichten dag in een stad de lichten 
aansteekt, bewijst men daarmee, dat het licht der zon niet 
voldoende is. En evenzoo, wanneer men op aarde een men-
schelijk priesterschap opricht, loochent men daardoor de al-
genoegzaamheid van Christus, onzen eenigen, grooten Hooge-
priester, die ter rechterhand van den troon der Majesteit 
in de hemelen gezeten is. Zoo Hij de Hem toekomende plaats 
in onze harten inneemt, zal zeker elk ander priesterschap, 
gelijk een lichte wolk voor de heete middagzon, verdwijnen. 
Doch zijn priesterschap blijft onveranderlijk. Hij vermag vol
komen te behouden degenen, die door Hem tot God komen. 
,, Alzoo hij de zijnen liefgehad heeft, heeft hij hen liefgehad 
tot het einde." En aldus blijft Hij nooit in gebreke, onze 
voeten te wasschen, en onze ziel in zijne gemeenschap te 
herstellen. Als waarachtig God en waarachtig Mensch veree-
nigt Hij in zich een onbegrensde macht met het teederste 
medegevoel. Moge een ieder het verhevene hoogepriesterschap 
van Christus beschouwen, gelijk het ons in dezen brief ge
openbaard wordt, en zoo doende vorderingen maken op den 
weg ten leven; in Hem vindt hij de volmaaktheid. 

Het tweede punt, dat betrekking heeft op de volmaaktheid, 
is de toegang tot God. In Hebr. IX : 1—7 lezen wij de 
beschrijving van den eersten tabernakel en van de dienst, 
die daarin werd uitgeoefend; en daarna lezen wij://Waarmede 
de Heilige Geest dit aanduidt, dat de weg tot het heiligdom 
nog niet geopenbaard is , zoolang de eerste tabernakel nog 
stand houdt," en dat al die gebruiken en al die offers ltnaar 
het geweten niet kunnen volmaken." Over het geweten zullen 
wij meer in bijzonderheden spreken , zoodra wij tot het tiende 
hoofdstuk gekomen zijn; op dit oogenblik houden wij ons 
alleen bezig met den toegang tot God. De wet en het priester
schap vermochten degenen, die de dienst pleegden, niet in 
de tegenwoordigheid Gods te brengen; in dit opzicht waren 
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beide ontoereikend, daar zij niets konden voleinden of vol
komen maken. Maar wij, de geloovigen, hebben //vrijmoe
digheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 
Jezus." Dat is de volmaaktheid. Tot iemand, die ten aanzien 
van den toegang tot God wèl onderwezen is, kan ik niet 
zeggen: //Laat ons voortvaren." Zulk een is er reeds; hij 
weet, dat dit de plaats is van elk kind Gods door het bloed 
van Jezus, in tegenstelling tot de Joden onder de wet, die 
onder geen voorwaarde mochten naderen. In de hemelsche 
gewesten, tot welke Christus ons den toegang geopend heeft, 
bestaat geen onderscheid tusschen priester en volk, tusschen 
geestelijken en leeken. Hoe zou het ook mogelijk zijn, daar 
toch voor allen op gelijke wijze de toegang open staat? 
Het eigenlijke beginsel, waardoor een geestelijke zich kenmerkt, 
is: //Ik ben binnen, gij buiten," of m. a. w.: //Ik ben 
nabij God, gij verre van Hem, zoo zelfs dat ik uw middelaar 
bij Hem moet zijn, en zijn middelaar bij u." Een ontzettende 
dwaling, voorwaar! maar die nochtans in de Christenheid is 
binnengeslopen. Indien ieder geloovige door het bloed van 
Jezus vrijmoedigheid heeft om in te gaan in het heilig
dom, en wanneer desniettemin een door den mensch inge
steld priesterschap beweert: //Ik ben dichter bij God dan 
gi j" , welke gevolgtrekking moet men dan maken? Dat 
men of niet aan de waarde van het bloed van Jezus gelooft, 
bf aan iets hecht, dat grootere waarde heeft en nader tot 
God brengt, dan het eenvoudige geloof, 'twelk alleen op 
het bloed van Christus zijn vertrouwen stelt. 

(Slot volgt.) 



149 

De volmaaktheid. 
{Vervolg vanlladz. 148.) 

Het derde punt, dat wij te overwegen hebben, is de 
volmaaktheid ten aanzien van de verlossing. De Christen kan 
zeggen: //Wij hebben de verlossing door zijn bloed, de ver
geving der misdaden." Wie kan de waarde dezer woorden 
uitdrukken? Hoe geheel anders was het met een Jood 
gesteld! Zeker, hij was verlost van de slavernij in Egypte 
waar hoe stond het met hem, wat zijne zouden be
treft? Het hoogste, wat hij dienaangaande zeggen kon, was, 
dat de zonden van het volk voor het geheele jaar op het 
hoofd van den weggaanden bok beleden werden. (Lev. XVI.) 
Deze bok werd weggezonden, om niet meer terug te komen. 
Het bloed der verzoening was vergoten, en de besprenging 
van hel verzoendeksel geschied. Maar hoe heerlijk dit ook 
was, als voorbeeld van hetgeen later zou plaats vinden, zoo 
kon het toch onmogelijk voor den Jood een volkomene ver
lossing teweegbrengen. Wrel kon hij zeggen: //Ik heb de 
verlossing voor één jaar;" maar is dit een volmaakte verlossing? 
Zoo gij honderd gulden gaaft, om een armen slaaf voor een 
jaar vrij te koopen, zou dit dan een volkomene bevrijding 
zijn? Neen, niet waar; zoodra hij in zijne harde slavernij 
terug moest keeren, zou hij slechts des te meer het ellendige 
van zijn toestand gevoelen. Wilde men hem een volkomen 
bevrijding doen smaken, zoo zou men ook een losgeld voor 
hem moeten betalen, dat hem eens voor altijd van alle 
slavernij ontsloeg. Welnu, van onzen dierbaren Verlosser 
staat geschreven, dat //Hij door zijn eigen bloed eens voor 
altijd ingegaan is in het heiligdom, een eeuwige verlossing 
verworven hebbende." (Hebr. IX : 12.) Hij heeft ons niet 
voor een beperkten tijd vrijgekocht; dit zou geen volkomen 
werk geweest zijn; maar voor eeuwig. Hoe weinigen zijn er, 

X X I V 1 0 
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die deze waarheid verstaan! Bedenk het wel, geliefde lezer, 
dat, indien gij de verlossing hebt, het een eeuwige verlossing 
is. Hoe zou ook een verlossing door het bloed van Jezus 
anders dan een eeuwige kunnen zijn? In het oog van God 
heeft het bloed van Jezus deze waarde voor allen, die gewas-
schen en vrijgekocht zijn; en deze waarde blijft eeuwig 
dezelfde. Het is nu slechts de vraag, of gij er dezelfde waarde 
aan hecht, die het heeft in de oogen Gods. Of behoort gij 
nog tot hen, die over dikwijls terugkeerende offers voor de 
zonde, of over een herhaalde toepassing van het bloed van 
Christus spreken ? Zoo ja, o luister dan toch, en overtuig 
u door het Woord van God, dat uwe verlossing, zoo zij 
werkelijk uw deel geworden is , een eeuwige is. Het boven 
door mij aangehaalde voorbeeld kan u wellicht hierover een 
duidelijker inzicht geven. Wanneer de losprijs van een slaaf 
geen volkomene is; wanneer deze maar voor één of twee 
jaar geldt, dan moet er na afloop van dien tijd steeds weer op
nieuw betaald worden. Maar indien het losgeld voor een ge-
heele vrijmaking voldoende is, zoo valt er niets meer te 
betalen; de slaaf is geheel vrij. Indien gij met betrekking 
tot dit zoo gewichtige punt nog niet tot den vollen wasdom 
van Christus gekomen zijt, en derhalve niet verstaat, dat 
het bloed van Jezus eens voor altijd voor alle geloovigen 
tot een eeuwige verlossing vergoten werd, zoo kunt gij 
onmogelijk waren vrede genieten, maar zult veeleer met een 
verontrust geweten tot een herhaalde toepassing van het bloed 
van Christus uwe toevlucht nemen. En van iets dergelijks 
spreekt de Schrift in het geheel niet. 

Het vierde punt, waarop ik de aandacht mijner lezers 
wil vestigen, is de volmaaktheid in betrekking tot het geweten 
Zeer duidelijk wordt ons geleerd, dat de wet deze volmaakt
heid niet geven kon. „Want de wet, hebbende een schaduw 
der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, 
kan met dezelfde slachtoffers, die zij voortdurend elk jaar 
opofferen, hen, die toegaan, nimmermeer volmaken. Zouden 
zij anders niet opgehouden hebben geofferd te worden?" 
(Hebr. X : 1 , 2.) 
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Laat ons elk vers van dit tiende hoofdstuk aandachtig 
overdenken. Eerst hooren wij, dat het bloed van stieren 
en bokken onmogelijk de zonden kan wegnemen. Daarop 
worden wij herinnerd aan de woorden van Gods eeuwigen 
Zoon, waar Hij gereed staat, om ten koste van alles het 
groote werk te volbrengen, dat door niemand anders vol
bracht kon worden. //Zie, ik kom, om uwen wil te doen, 
o God!" En na deze woorden nog eenmaal herhaald te 
hebben, gaat de apostel voort: //Hij neemt het eerste (name
lijk de wet, die niets kon volbrengen) weg om het tweede 
te stellen; door welken wil wij geheiligd zijn, door middel 
van de offerande des lichaams van Jezus Christus, eens voor 
altijd geschied." Welk een volkomene toewijding, welk een 
afzondering voor God! Niet door iets uit onszelven zijn wij op deze 
wijze geheiligd, maar door Hem, die sprak: //Zie, ik kom om 
uwen wil te doen, o God !" Hij is het, die alles volbracht heeft. 
O , mocht deze eens voor altijd geschiede overgave des lichaams 
van Jezus Christus hare ware plaats in onze harten innemen! 
Jjetten wij er wel op — ik spreek tot degenen, die verlost 
zijn — dat al onze zonden op Hem gelegd werden, en dat 
zij toen allen nog toekomstig waren. Geen ander offer had 
aan de behoeften van ons geweten kunnen voldoen, omdat 
geen enkel aan de eischen van God beantwoorden kon. De 
offeranden der oude bedeeling konden de zonden niet weg
nemen. ffMaar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd 
hebbende, heeft zich voor altijd gezet aan de rechterhand 
Gods." En gelijk Hij zich voor altijd gezet heeft in de 
heerlijkheid, zoo duurt ook voor ons de werkzaamheid dezer 
ééne offerande voor altijd. //Want door ééne offerande heeft Hij 
voor altijd volmaakt degenen, die geheiligd worden." Kan er 
een grootere volmaaktheid gevonden worden dan deze ? Wat on
eindig is, behoeft niet herhaald te worden , ja, kan het zelfs niet. 

Wanneer wij derhalve deze volmaaktheid door die ééne 
offerande ontvangen hebben, zoo hebben wij als aanbidders, 
3ie eens voor altijd gereinigd zijn, geen geweten meer van 
tonden. Wij kunnen in onzen dagelijkschen wandel de een 
of andere zonde of afwijking op ons geweten hebben, en dan 
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moet er zeer zeker belijdenis hiervan voor God volgen; want 
dat is de weg om onze verbroken gemeenschap met God 
weder te herstellen. Het is de wassching met water door het 
Woord. Maar wanneer er sprake is van het ingaan in het 
heiligdom daarboven, dan hebben wij geen geweten meer 
van zonden, want zij zijn allen door Christus op het kruis ge
dragen en daar geoordeeld; zij zijn allen weggenomen, en kun
nen niet meer op onze rekening gesteld worden. ,/Hunne zon
den en hunne wetteloosheden zal Ik geenszins meer gedenken." 

Dit heeft God gesproken, en wij hebben voor deze 
waarheid twee getuigen : den Zoon van God, die zich, nadat 
Hij liet werk volbracht had, aan Gods rechterhand plaatste, 
en den Heiligen Geest. De Heer geve, dat wij deze volmaakt
heid, die wij in Hem bezitten, ten volle op prijs mogen 
stellen ! Niemand, die werkelijk de uitgestrektheid dezer woor
den verstaat, kan van een herhaalde toepassing van het bloed 
van Christus, of van een te herhalen offer voor de zonde 
iets willen weten. //Waar nu vergeving daarvan — namelijk 
der zonden en wetteloosheden — is, daar is geen offerande 
meer voor de zonde." Laat ons derhalve onze gezegende 
plaats binnen het voorhangsel innemen ! 

4. 

Van veel belang is het, dat er in geen der plaatsen, die 
wij tot hier toe onderzocht hebben, op eenigerlei wijze spraak 
is van iets, dat wij zelf te verwerven hebben. Wat ons voor
gesteld wordt is de volmaaktheid, waarvan ieder kind Gods 
deelgenoot is. Hij moge geheel onmondig zijn, en niets van 
deze dingen weten , toch bestaan zij in werkelijkheid, en be-
hooren hem toe. Wij zien, dat deze onderwijzing juist tot 
de zoodanigen gericht is, die onmondig waren, en dat zij hun 
medegedeeld wordt, om ze tot de volmaaktheid te brengen. 

Wij hebben tevens gezien, dat deze volmaaktheid, die niet 
in onszelven, maar in Christus is , in lijnrechte tegenstelling 
staat tot de wet, die niets volbracht heeft. Het menschelijke 
priesterschap heeft eveneens niets volbracht, maar onze groote 
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Hoogepriester heeft het werk der verlossing volkomen vol
bracht, en zich aan de rechterhand der Majesteit in de hemelen 
gezet, terwijl Hij volkomen behouden kan degenen, die door 
Hem tot God komen. 

Onder de wet verborg het voorhangsel God voor den mensch, 
nu is het voorhangsel gescheurd; en de eenige ware plaats 
van ieder kind Gods is thans binnen en niet buiten het 
heiligdom. En aangaande de verlossing was het onmogelijk, dat 
de dood van Jezus, die van zulk een onschatbare waardeis, 
slechts een onvolkomene verlossing van beperkten duur te 
weeg brengen kon; zij is en moet een volkomene en eeuwige 
zijn. Heerlijke, onschatbare gave! Wat het geweten aangaat, 
zoo konden de offeranden der wet, gelijk wij gezien hebben , 
nimmermeer volmaken degenen, die toegaan; maar hetééne 
offer des lichaams van Jezus Christus, door hetwelk wij ge
heiligd zijn, stelt ons voor altijd volmaakt. De genade ver
heft zich verre boven de gedachten des menschen. Echter 
kan deze waarheid alleen door het geloof, dat zich in ootmoed 
voor Gods Woord buigt, verstaan worden. 

Wellicht zegt gij: ,/Dit is alles goed en wel, maar zal ik 
niet, wanneer ik voor de verzoeking bezwijk en zondig, 
opeens deze volmaaktheid, die ik in Christus bezit, verliezen ?" 
O neen ! dat is juist hetgeen , waarin de wet te kort schoot; er 
was een voortdurende herhaling van het offer noodzakelijk-
Maar dit is niet het geval bij het eens voor altijd volbrachte 
offer des lichaams van Jezus Christus. Van alle christelijke 
waarheden is dit de ware toetssteen voor de ziel, om te 
weten, of men op joodschen of op christelijken bodem staat. 
Blijf ik vasthouden aan een vernieuwde besprenging met 
Christus' bloed, zoo bevind ik mij op joodsch terrein , en 
niet op dat der volmaaktheid, die door het offer van Christus 
is bewerkstelligd; en tevens stel ik den dood van Gods Zoon 
op gelijke lijn met de offers van stieren en bokken. 

„Maar," zou men verder kunnen vragen, „wat gebeurt 
er dan met de zonden der geloovigen ?" Op het kruis is alles 
in orde gebracht. vEn de zonden, die ik nog begaan zal?" 
Wij moeten nooit spreken of denken, alsof wij in het vervolg 
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moesten zondigen. vDat is waar, maar als ik zondig, dan 
is het toch een toekomstige zonde." — O ja; maar lagen 
niet al onze zonden in de toekomst, toen Christus op het 
kruis stierf, om ze uit te wisschen ? Is Hij slechts voor 
sommige onzer zonden gestorven of voor alle? Voor alle, 
niet waar ? Hij was onze plaatsvervanger voor al onze zonden ; 
en alles is door Hem zoo geheel in orde gebracht, dat wij, 
wat ons geweten aangaat, geheel volmaakt zijn. God zij 
geprezen! voor Hem heeft dit offer steeds zijne waarde! Hij 
ziet het bloed, en zegt: ,/Hunne zonden en hunne wette-
loosheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving 
daarvan is, daar is geen offerande meer voor de zonde!" 
Ware dit niet zoo; waren niet al onze zonden op Hem 
gelegd geworden, zoo had Hij dikmaals moeten lijden van 
de grondlegging der wereld af. 

Gij zult wellicht verder zeggen: ,/En als de geloovige ge
zondigd heeft, wordt dan de Heilige Geest niet bedroefd? 
Gevoelt de geloovige geen smart in zijne ziel, en is zijne 
gemeenschap met God niet gestoord ? Wat moet hij in zulk 
een geval doen, als hij niet tot een vernieuwde aanwending 
van het bloed van Christus zijne toevlucht nemen kan ?" —Wel, 
hij heeft tot God, zijnen Vader, te gaan, en Hem zijne 
zonde te belijden. Dat is het eenige middel om vergeving te 
ontvangen. „Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw 
en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve , en ons reinige 
van alle ongerechtigheid." (1 Joh. 1:9.) 

Wanneer iemand het Jodendom verlaten had, en tot het Chris
tendom overgegaan was, door te belijden, dat hij aan de 
eens voor altijd volbrachte offerande van Jezus geloofde, en 
dan vrijwillig de schrikkelijke zonde beging, van tot de 
verschillende offeranden, die door de wet voorgeschreven 
waren, terug te keeren, dan ondervond hij, dat er op 
dezen grond geen barmhartigheid meer te verkrijgen was, 
maar alleen een vreeselijke verwachting des oordeels. Daarom 
vinden wij aan het einde van het tiende hoofdstuk zulke 
ernstige vermaningen dienaangaande. Van hoeveel gewicht is 
het dus, een onwankelbaar geloof aan de voortdurende werk
zaamheid dezer ééne offerande te bezitten ! 
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5. 

Bepalen wij thans onze aandacht bij het twaalfde hoofdstuk. 
Daar vinden wij den wedloop —den wedloop, waarmede de men-
schen gewoonlijk hunne geschriften over de volmaaktheid be
ginnen, maar waarmede God het zijne besluit. Yerdient dit niet 
onze aandacht? In al de werken, die ik over dit onderwerp 
gelezen heb, vond ik altijd het eerst den wedloop, nu eens 
langer, dan eens korter beschreven, maar toch altijd het 
eerst. De volmaaktheid is in die geschriften aan het einde 
van den wedloop te vinden; zij is het doelwit er van. Daar
entegen zijn in dezen brief tien hoofdstukken gewijd aan de 
ontvouwing van de volmaaktheid van Christus, om ons te 
doen inzien, hoe wij door zijn werk voor altijd volmaakt ge
worden zijn. Dan volgt een hoofdstuk, dat ons aantoont 
van hoeveel gewicht het is, deze dingen door het geloof aan 
te nemen; en eerst daarna komen wij tot den wedloop. 
Welk een tegenstelling! Welnu, de wijze waarop God het doet, 
is de alleen ware, en wanneer gij derhalve tot nog toe op 
een verkeerden weg naar de volmaaktheid getracht hebt, zoo 
kan het geen wonder baren, dat gij u bedrogen gevoelt. 

Wat nu den wedloop zelf aangaat, zoo moeten wij daarin 
met volharding loopen. Men komt niet op eenmaal aan het 
einde, niet met één sprong of door een daad des geloofs. 
Israël volbracht den weg van Egypte naar Kanaan niet in 
ééne dagreize. Ook moeten wij niet — laat ons hieraan den
ken — op elkander zien , noch op ons zelf , maar alleen op 
Jezus. (vs. 2.) Hoe groot was diens volhardiug! Hoe veel 
heeft Hij gedragen ! Laat ons Hem alleen aanschouwen; laat 
ons onze blikken van alle andere dingen afwenden, en ze 
alleen op Hem vestigen. Men ontmoet menigmaal personen, 
die de heiligmaking belijden, en nochtans aan allerlei men-
schelijke instellingen zich vastklemmen. Zij willen hun systeem 
niet verlaten, en blijven dientengevolge in verbinding met 
de ongerechtigheid. Ach! dit is niet de wedloop. Men bedenke 
het wel: ffDie den naam des Heeren noemt, sta af van 
ongerechtigheid." (2, Tim. II : 19.) Ongetwijfeld is de weg, 
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waarop wij Christus beliooren na te volgen, smal en met 
doornen begroeid; maar toch, hoe verder op den weg, des 
te meer neemt het licht toe in kracht, totdat de volkomene 
dag aanbreekt. 

Iemand moge hiertegen inbrengen: uIndien God ons dan 
binnen het voorhangsel toelaat als aanbidders, die door de 
offerande van Jezus volkomen gemaakt zijn, heeft het dan 
niet den schijn, alsof Hij over onze zonden en verkeerdheden 
licht denkt?" 

Het twaalfde hoofdstuk beantwoordt deze vraag op afdoende 
wijze. Allereerst merke men op, dat God ons niet meer als 
zondaars, maar als zonen behandelt. //Want dien de Heer 
liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geeselt iederen zoon, dien Hij 
aanneemt," (vs. 6.) Het is van gewicht dit onderwerp, de 
tucht des Vaders, wel te overwegen. Het is hier geheel op zijne 
plaats. Ik dank God , mijnen Vader, voor al de tuchtigingen, 
die Hij mij nu sinds veertig jaar heeft doen ondergaan. De 
tucht des Vaders heeft een uitgestrekt veld, en het is van 
groot nut voor Gods kinderen, die in al zijne uitgestrektheid 
te doorzoeken. 

Ons standpunt van onafgebrokene volmaaktheid in Christus 
moet evenwel niet met de praktische heiligheid verward 
worden. Een Christen kan nooit tot God gaan met de bede 
om voor eeuwig volmaakt te worden; om de eenvoudige 
reden, dat hij het is. Onze groote Hoogepriester heeft het 
werk, dat ons voor altijd tot deelgenooten dezer volmaakt
heid gemaakt heeft, volbracht. Maar de praktische heiligheid 
kan de Christen niet genoeg najagen; hij kan niet genoeg 
Gods hulp afsmeeken, om daarin te wandelen. Deze heilig
heid is het doel, dat de Vader bij elke uitoefening van 
tucht zoekt te bereiken. Hij doet het tot ons nut, //opdat 
wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden," en //daarna 
geeft zij aan hen, die door haar geoefend zijn, een vreedzame 
vrucht der gerechtigheid." (vs. 11.) 

Berst nadat wij ingezien hebben, wat de volmaaktheid in 
Christus is, en welk doel God voor oogen heeft bij zijne 
tuchtigingen, eerst dan volgt de vermaning: //Jaagt den vrede 
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na met allen en de heiligheid, zonder welke niemand den 
Heer zien zal." Deze goddelijke orde kan men niet omver
werpen. Wij moeten niet beginnen met het najagen van de 
heiligheid, ten einde daardoor tot de volmaaktheid in Chris
tus te geraken. Neen, wij moeten eerst de plaats, die ons 
binnen het voorhangsel gegeven is , kennen, en haar door het 
geloof ingenomen hebben, om daarna de heiligheid na te jagen. 
En wat wil het zeggen, de heiligheid na te jagen ? Niet 
alleen, dat wij over onze begeerlijkheden heerschen, ofschoon 
dit, Gode zij dank! ook waar is; maar dat wij ons werke
lijk van elk soort van kwaad afscheiden. Dit zal ongetwijfeld 
veel moeite kosten, doch indien wij oprecht zijn. zal de Heer 
ons helpen en ons bevrijden van alles, wat aan een heilige 
gemeenschap met Hem in den weg staat. Het geloovige over
blijfsel der Joden moest buiten de legerplaats van het Jodendom 
uitgaan tot Christus, zijnen smaad dragende. Een verworpen 
Christus, buiten de godsdienstige wereld staande, was toen, 
evenals nu, de toetsteen van ware getrouwheid. Wanneer men 
de zendbrieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië met 
oplettendheid leest, zal men moeten toestemmen, datThyatire 
een juist beeld van de roomsche kerk geeft, terwijl in Sardis 
met evenveel nauwkeurigheid de toestand der protestantsche 
kerken afgeschilderd wordt. Daarentegen vinden wij in 
Eiladelfia een klein, zwak overblijfsel, dat zich buiten de 
legerplaats ophoudt en den persoon van den Heer Jezus, 
den Heilige en Waarachtige, aanhangt. Kan dit alles zonder 
indruk op ons blijven? Weten wij niet, dat zich de Christen
heid , hetzij roomsch of protestant, in dezen treurigen, bescha-
menden toestand bevindt, als van de waarheid Gods afgeweken 
zijnde? Te midden dezer verwarring wordt Jezus, door den 
Geest Gods ons voor oogen gesteld; en indien wij de heilig
heid wenschen na te jagen, moeten wij Hem volgen. „Laat 
ons tot Hem uitgaan, zijnen smaad dragende/' 

6. 

Nadat wij dezen brief met het oog op de christelijke 
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volmaaktheid doorloopen hebben, wensch ik thans nog de 
aandacht mijner lezers te vestigen op andere gedeelten van 
de Schrift, die dit gewichtige onderwerp behandelen. Twee 
dingen zal ik daarbij op den voorgrond stellen: ons stand
punt voor God in Christus, en Christus in ons, d. i. onzen 
praktischen toestand. Deze twee dingen gaan in de Schrift 
steeds samen: zijn wij in Christus, dan is Christus in ons. 
Toch worden zij nooit met elkaar verward, maar altijd zorg
vuldig van elkaar onderscheiden. Zien wij allereerst, wat de 
brief aan de Romeinen over dit onderwerp zegt. 

In betrekking tot het standpunt vinden wij in het begin 
van dien brief: /fAllen hebben gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods." (Rom. I I I : 23.) Dit omvat zoowel de 
heidenen, die zonder wet, als de Joden, die onder de wet 
waren. Zoo kan derhalve, omdat allen gezondigd hebben, 
niemand op den grondslag der wet voor God bestaan. De 
mensch is schuldig, en ten gevolge daarvan kunnen geen 
werken der wet hem rechtvaardigen. ,/Maar nu is, zonder 
wet, de gerechtigheid van God geopenbaard geworden." 
De gerechtigheid Gods kan niet anders dan volmaakt zijn, 
gelijk alles wat van Hem is. En hoe is dan deze ge
rechtigheid met betrekking tot den mensch geopenbaard 
geworden, daar hij toch schuldig en onder het oordeel is ? 
Het antwoord is zeer eenvoudig: In de verzoening door het 
bloed van Jezus, waarvan de wet en de profeten getuigenis 
geven. Wederom wordt ons dus deze gezegende Verlosser 
voor oogen gesteld. Beschouwen wij het kruis van onzen 
dierbaren Heer, dan zien wij daar een offerande van onein
dige waarde. Dit is het, wat de volkomene gerechtigheid 
Gods bewijst, wanneer Hij in zijne verdraagzaamheid de zon
den der oudtestamentische heiligen voorbij laat gaan, en 
wat ook in den tegenwoordigen tijd zijne gerechtigheid 
aantoont, wanneer Hij dengene rechtvaardigt, die uit het 
geloof in Jezus is. (hoofdst. III : 25, 26.) Op dezen grondslag 
is God rechtvaardig geweest, toen Hij aan David en Abraham 
gerechtigheid toerekende. Zij geloofden God, en het werd 
hun tot gerechtigheid gerekend, (hoofdst. IV : 4 , 6.) wHet is 
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echter niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem 
toegerekend werd, maar ook om onzentwil, wien het zal 
toegerekend worden, ons, die gelooven in Hem, die Jezus, 
onzen Heer, uit de dooden heeft opgewekt, welke overgeleverd 
is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging." 
(vs. 23—25.) Hier hebben wij de beide feiten, van wier 
waarde ons standpunt voor God met betrekking tot onze 
zonden afhangt. //Hij is overgeleverd om onze zonden." Was 
dit een volkomen of een onvolkomen offer? Denken wij er 
wél aan, het is niet een werk door ons, maar voor ons 
volbracht, een volkomen werk, tot stand gebracht door Hem, 
die volmaakt is, door den Zoon Gods — een werk, dat zoo 
volkomen moet zijn als God zelf. God heeft het als zoodanig 
erkend, want Hij heeft Christus uit de dooden opgewekt. 
z/Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging/' Is dit niet iets 
volmaakts? Wij zijn voor altijd van onze zonden vrijgesproken, 
want zij zijn Hem toegerekend en op Hem gelegd. En nu 
zien wij dezen verheerlijkten Mensch aan Gods rechterhand 
zitten. Zou Hij ooit in een volmaaktere positie kunnen zijn ? 
Gewis niet! En Hij is om onze rechtvaardiging opgewekt, 
voor ons, die gelooven in dien God, die Hem uit de dooden 
heeft opgewekt. God zegt het, en ik geloof het. 

z/Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit geloof, hebben vrede 
met God door onzen Heer Jezus Christus." (Rom. V : 1.) 
Is deze vrede volkomen of niet? Het is alles van God, en 
wat van Hem is, kan niet onvolkomen zijn. Hij heeft zijnen 
Zoon om onze zonden overgegeven; Hij heeft Hem om onze recht
vaardiging opgewekt; zoo is dan de vrede, die Hem, onzen heiligen 
Plaatsvervanger, toebehoort, ook de onze. En kan zijn vrede 
onvolkomen zijn ? Zeker niet; welnu, dan ook evenmin de onze. 

Ik kan van God niet begeeren gerechtvaardigd te worden; 
ik ben het. Evenmin kan ik bidden om vrede met God; ik 
heb dien vrede. Ik kan wel bidden, dat de vrede Gods mijn 
hart beware; maar wanneer ik om den vrede met God bid, 
of wanneer ik Hem vraag, dat deze vrede volkomen moge 
zijn, dan trek ik daardoor het getuigenis Gods, hetwelk 
verklaart, dat de vrede gemaakt is, in twijfel. 
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De waarde van het kostbare bloed van Jezus is zóó groot, 
dat er tusschen den geloovige en God geen schuld meer be
staat. Zonder dit werk van Christus zouden wij niet in Gods 
tegenwoordigheid kunnen bestaan, een eeuwige verdoemenis 
zou ons deel zijn. Maar nu hebben wij volkomen vrede met 
God, zelfs bij de volledigste openbaring van hetgeen Hij is. 

De Apostel legt in dezen brief hierop allen nadruk, en 
behandelt dit punt op de meest besliste wijze, alvorens hij 
een enkel woord over de praktische heiligheid spreekt. Wij 
hebben — toegang niet door menschelijke middelaars, noch door 
gevoelens in ons, maar door het geloof — tot deze genade, 
waarin wij staan, en wij roemen in de hoop der heerlijkheid 
Gods! (vs. 2.) En als wij deze heerlijke waarheid kennen, 
en haar uit genade verstaan, zoo roemen wij ook in de verdruk
king , en zijn verzegeld met den Heiligen Geest. De liefde Gods 
is uitgestort in onze harten door den Heiligen Geest." (vs. 3—5.) 
De volmaaktheid in Christus wordt hier in zulk een volheid 
aangetoond, dat de woorden ontbreken, haar uitte drukken. 
Van het negende vers af tot aan het einde van het hoofdstuk 
herhaalt de Apostel verscheidene malen het woordje ff veelmeer." 
Lees b. v. het negende en tiende vers. Welk een liefde komt 
ons daar tegen ! „ Veelmeer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door 
zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den 
toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend 
zijn geworden door den dood zijns Zoons, veelmeer zullen 
wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven." Is 
dit niet een volmaakte liefde? Ware zij niet volmaakt ge
weest, en had het offer van Christus ons niet van al onze 
zonden bevrijd; ware de mogelijkheid aanwezig, dat wij ver
loren konden gaan, hoe treurig zou dan ons lot zijn! Maar 
hier bestaat zulk een onvolkomenheid niet. Het is alleen de 
vraag, of gij aan deze volmaakte liefde Gods gelooft. Zoo ja, 
dan zult gij ook tot volle vreugde in God geleid worden. 

ffEn niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door 
onzen Heer Jezus Christus, door wien wij nu de verzoening 
ontvangen hebben." Zoo sluit het eerste gedeelte van dezen 
brief. Wij zijn gerechtvaardigd van onze zonden; wij hebben 
vrede met God en een vrijen toegang tot de genade; wij zijn 
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verzegeld met den Heiligen Geest; de volmaakte liefde Gods 
is ons niet alleen geopenbaard, maar ook uitgestort in onze 
harten; wij zijn geheel verzekerd, dat Hij, die ons gered 
heeft, ons ook tot aan het einde toe verlossen zal; en — 
derhalve roemen wij ook in God. Laat ons hierbij opmerken, 
dat in dit alles niet van een voortvaren gesproken wordt; het 
is het heerlijke standpunt, 't welk het deel van ieder geloo-
vige is. In betrekking tot de zonden is alles volkomen in orde. 

Maar houden wij ons nu een oogenblik met de zonde 
bezig. W ellicht vraagt de een of ander: Bestaat er dan een 
onderscheid tusschen zon^e en zonden ?" Zeer zeker; er is 
een groot onderscheid tusschen de zonden, die wij bedrijven, 
en de zondige, gevallene natuur, die de bron en de aan
leiding tot de zonden is. Het is de zonde, die door éénen 
mensch, Adam, in de wereld is gekomen; en door de zonde 
de dood, en aldus is de dood tot alle menschen doorgegaan, 
omdat allen gezondigd hebben. Indien wij het vijfde hoofd
stuk van vs. 12—21 lezen, zoo zullen wij zien, dat, hoe
veel kwaad er ook door den eersten Adam in de wereld 
gekomen is, er veel meer goeds door Christus, den tweeden 
Adam, te voorschijn gebracht is voor allen, die in Hem 
zijn. Door Adam is de zonde en de dood gekomen; door 
Christus het eeuwige leven en een voor altijd bestaande ge
rechtigheid. Zoo zijn wij gerechtvaardigd en bezitten het 
eeuwige leven; en dit leven, dat ons ten deel werd, is 
buiten het bereik van den dood, gegrond op een goddelijke 
gerechtigheid. Kan er een hooger leven bestaan, dan dit 
opstandingsleven? Welnu, dit leven is het deel van ieder 
waar Christen, van een ieder, ,/die uit den dood overgegaan 
is in het leven." Hij, de Heilige en Hoogverhevene, is uit 
de dooden opgewekt, om onze gerechtigheid te zijn; Hij is 
dit voor allen, die gelooven; Hij is het voor altijd, en deze 
gerechtigheid blijft onveranderlijk dezelfde. Kan er een betere 
gerechtigheid bestaan? Kan er een heerlijker kleed ter onzer 
bedekking gevonden worden ? Bestaat er iets, dat het voor
treffelijkste nog overtreffen kan ? 

Misschien stelt deze of gene met bezorgdheid de vraag: 
//Is er bij zulk een leer geen gevaar, dat wij in zorgeloosheid 
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vervallen? Kunnen wij er daardoor niet licht toe gebracht 
worden, om te zeggen: Laat ons in de zonde blijven ?" 

Men leze oplettend het zesde hoofdstuk, en elke rooeielijk-
heid verdwijnt. Daar wordt ons aangetoond, hoe dwaas het 
zou zijn, om te denken, dat de genade ons zou kunnen 
veroorloven in de zonde te blijven. //Weet gij niet, dat, 
zoovelen wij tot Christus gedoopt zijn, wij tot zijnen dood 
gedoopt zijn?" (vs. 3.) Met Christus der zonde gestorven, 
dat is de ware plaats van alle Christenen; en dit wordt 
ons in het begraven door den doop zinnebeeldig voorgesteld. 
Zullen personen, die gestorven zijn, in de zonde blijven? 
In den dood heeft het oude zijn einde gevonden; in den 
opgestanen Christus is alles nieuw geworden. Alle Christenen 
moesten weten, //dat onze oude mensch met Hem gekruisigd 
is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zij, opdat 
wij niet meer de zonde dienen." (vs. 6.) En op welke wijze 
is de oude mensch gekruisigd ? Zeker niet door een daad 
des geloofs; maar God heeft mijne zondige natuur, den 
ouden, vleeschelijken mensch, in den persoon van den 
goddelijken Plaatsvervanger geoordeeld. //Hij werd voor ons 
tot zonde gemaakt." Het oordeel Gods is niet alleen over 
onze zonden uitgeoefend, maar ook over onszelven; en 
daarvan is de doop het zinnebeeld. Wanneer wij derhalve 
dit standpunt — der zonde gestorven te zijn — ingenomen 
hebben, zoo hebben wij //het vleesch gekruisigd met de 
hartstochten en begeerlijkheden" (Gal. V : 24.) Hoe zouden 
wij dan daarin kunnen wandelen? 

Het voor ons liggende hoofdstuk is wel onze bijzondere 
aandacht waard. Van onzen werkelijken toestand is daar geen 
sprake; want dan zou het niet noodig zijn ons te vermanen: 
z/Houdt u voor de zonde dood, maar voor God levend in 
Christus Jezus." De bewering, dat de geloovige in zichzelven 
rein en zondeloos zijn zou, is valsch. Want onmiddellijk na 
de zooeven aangehaalde woorden lezen wij: //Dat dan de 
zonde niet heersche in uw sterfelijk lichaam " (vs. 12—14.) 
Zulk een vermaning zou dan niet noodig zijn. Het is een 
treurige dwaling van onzen tijd, dat onze oude natuur door 
het een of ander middel van de zonde kan gereinigd worden. 



163 

//Hetgeen uit het vleesch geboren is, is vleesch; en hetgeen 
uit den Geest geboren is, is geest." (Joh. I I I : 6.) Neen, 
de oude natuur wordt nooit veranderd of verbeterd, zij werd 
door God op het kruis geoordeeld en in het graf van Christus 
begraven. Zoo is dan onze toestand geheel en al die van een 
opgewekte in Christus. 

Menigeen denkt wellicht door het zooeven gezegde, dat 
ik den wanhopigen strijd in Rom. 711 als ware christelijke 
ervaring beschouw. Verre vandaar, maar evenmin geloof ik, 
dat het de ervaring eener niet wedergeborene ziel is, want 
dan zou een niet wedergeborene vermaak in de wet Gods 
kunnen hebben. Mijns inziens beschrijft de Apostel hier den 
hopeloozen strijd van een levend gemaakte ziel, die zich 
onder de wet bevindt, en in dezen toestand de verantwoor
delijkheid gevoelt, om de wet te volbrengen; zij wenscht het 
in vollen ernst, maar heeft er niet de kracht toe. Men zou 
kunnen zeggen : //Wanneer dit niet de christelijke ervaring 
is, vanwaar komt het dan, dat zoovele Christenen zich in 
dezen toestand bevinden?" Omdat zij onder de wet zijn, 
alsof zij nog in het vleesch waren, en tevergeefs de hoop 
koesteren, de wet te kunnen volbrengen. Gaat deze ervaring 
werkelijk diep, dan is zij voor de ziel zeer heilzaam, als 
de vrijmaking volgt; want wij moeten onze geheele onmacht 
leeren kennen. 

Het zevende hoofdstuk bevat de rechten en eisenen der 
wet aan iemand, die geheel onbekwaam is, er aan te voldoen. 
Hetgeen ik haat, dat doe ik; er is in mij, ellendig mensch, 
geen kracht noch hulp. Maar wanneer ik versta, dat ik door 
het lichaam van Christus der wet gedood ben, en er dus 
van bevrijd ben; (vs. 4.) wanneer ik erken, dat ik losge
maakt ben van hetgeen, waarin ik vastgehouden werd, dan 
vind ik de vrijmaking, en dank ik God door Jezus Christus, 
onzen Heer. En als ik nu op deze wijze tot de ware vrijmaking 
in Christus gekomen ben, is dan het vleesch — het oude ik, 
mijne oude natuur — beter dan het voorheeu was? Geens
zins , want onmiddellijk na dien uitroep van dank lezen wij : 
//Zoo dan, ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods, 
maar met het vleesch de wet der zonde". Opdat wij geen 
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voedsel zouden geven aan de gedachte, dat er een inwendige 
reiniging der oude natuur bestaat, wordt ons dit n a de vrijmaking 
gezegd. Ik heb de oude natuur als gestorven te beschouwen, en 
steeds in de vreeze des Heeren te wandelen; want wanneer 
het vleesch werkzaam wordt, zelfs in een werkelijk vrijge
maakt Christen, is het zonde. Wanneer het echter niet 
werkt, zoo is het toch aanwezig, en is en blijft altijd het 
vleesch. Maar, helaas! wij struikelen allen, hoewel het niet 
zoo zijn moest; en indien wij, die vrijgemaakt zijn, //zeggen 
dat wij geen zonde hebben, zoo misleiden wij onszelven, en 
de waarheid is niet in ons." (1 Joh. I : 8.) 

Het zou echter verkeerd zijn, hieruit te besluiten, dat 
er dan ook verdoemenis voor ons is. Het eerste vers van 
hoofdst. VIII leert ons, dat ver voor hen, die in Christus 
Jezus zijn, geen verdoemenis is." — //Maar hoe kan dit zijn," 
vraagt men, //indien de oude natuur, die nog altijd in ons 
is, zonde is ?" Het is waar, dit is en blijft zij. Want indien 
dit niet zoo ware, hoe zou zij dan nog kunnen begeeren ? Zij moet 
zonde zijn, omdat er van het oogenblik af, dat zij begint 
te werken , zonden te voorschijn komen." Maar hoe kan er 
dan desniettegenstaande gezegd worden, dat er geen verdoe
menis meer is?" Onder de wet ware dit onmogelijk. Maar 
//hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vleesch 
krachteloos was, deed God, daar Hij, zijneneigenen Zoon in 
gelijkheid des zondigen vleesches en voor de zonde zendende, 
de zonde in het vleesch heeft veroordeeld." (vs. 3.) Hieruit zie 
ik duidelijk, dat er voor hen, die in Christus Jezus zijn, geen 
verdoemenis meer is, want op het kruis werd zoowel over de 
zonde als over de zonden het oordeel voltrokken. Indien dan 
alles in Hem geoordeeld is, zoo blijft er niets meer te oor-
deelen over. Noch de zonden, want zij zijn geoordeeld in 
den persoon van mijnen heiligen Plaatsvervanger, den Zoon 
van God,- noch de zonde in het vleesch, want ook over 
deze is het oordeel voltrokken. Gestorven met Christus, op
gewekt met Christus, geen verdoemenis in Christus, ziedaar 
de christelijke volmaaktheid. 

(Slot volgt.) 
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De volmaaktheid. 
(Slot van bladz. 164.) 

Overdenken wij thans den practischen toestand van den geloo-
•vige. Wie heeft hem tot een heiligen wandel in staat gesteld ? 
Welke kracht werd hem daartoe verleend ? Vers 2 geeft ons 
daarop het antwoord: //De wet van den Geest des levens in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde 
en des doods." Het is waar, dat wij niet in Christus kunnen 
zijn, zonder dat Chistus in ons is. In het vleesch hebbeu 
wij geen kracht, wel in Christus, die alle kracht verleent. 
Laat ons er echter aan denken, dat er niet gezegd wordt, 
dat ik van de zonde vrijgemaakt ben, maar van de wet der 
zonde en des doods. De wet der zonde hield mij gevangen, 
en maakte mij krachteloos; maar de wet van den Geest des 
levens verleent mij alle kracht, en vermag de overwinning 
mij te verzekeren. 

Het feit, dat de Heilige Geest in ons woont, zooals ons 
in vs. 8—14 gezegd wordt, geeft ons niet alleen voor het 
tegenwoordige de kracht, om in heiligheid te wandelen; maar 
verzekert ons ook de opstanding van ons lichaam , ofschoon 
het thans nog uithoofde van de zonde onder het oordeel des 
doods is. 

//Indien ik echter mijne oude , zondige natuur nog bezit, 
kan de Heilige Geest dan in mij wonen? Ik dacht, dat de 
Heilige Geest eerst dan woning bij mij kon maken, wanneer 
ik rein van zonde was." Indien dit zoo ware, dan zou de 
Heilige Geest in niemand op aarde kunnen wonen, behalve 
in den heiligen Zoon Gods, die alleen zonder zonde was. 
Er staat geschreven: //Het vleesch begeert tegen den Geest, 
en de Geest tegen het vleesch; en deze staan tegen elkander 
over, opdat gij niet doet, hetgeen gij wilt." (Gal. V:17.) 
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Deze woorden kan men niet op Christus toepassen, wel op de 
geloovigen. Deze twee tegenstrijdige machten bevinden zich in 
een en denzelfden persoon , in ieder kind Gods op aarde, 
zoodat wij ten opzichte van onzen toestand niet gelijk zijn 
aan Christus in zijne vlekkelooze reinheid. Wij zullen Hem 
gelijk zijn, wanneer wij Hem zullen zien. Heerlijke hoop! 
zz En een iegelijk, die deze hoop op hem heeft, die reinigt 
zich, gelijk hij rein is." (1 Joh. 111:3.) De Apostel zegt 
niet: vdie is rein, gelijk hij rein is" , maar „ die reinigt zich." 
Op geen enkele plaats der Schrift is een woord te vinden, 
dat aanleiding geven kan tot de gedachte, dat een geloovige 
hier reeds een toestand kan bereiken, waarin hij zoo rein 
is, als Christus zelf. 

z/Maar," zal men zeggen, ffik kan niet begrijpen, hoe de 
Heilige Geest bij een zondige natuur wonen kan. Ik dacht, 
dat deze natuur plotseling of langzamerhand in een heilige 
natuur moest veranderd zijn, eer de Heilige Geest daarin 
woning maken kon." Zoo denken velen. Zij drukken zich 
ook wel aldus uit: //Wij moeten ledig zijn van onszelven, 
en dan zal de Heilige Geest die leegte vervullen." — Maar 
waar vinden wij dit in de Schrift. Keeren wij nog eens naar 
Hebr. X : 1 4 , 15 terug. De Heilige Geest getuigt daar niet, 
dat onze oude natuur gereinigd is, maar dat het bloed 
van Christus een oneindige waarde heeft. De reiniging 
van den melaatsche is hiervan een treffend voorbeeld. (Lev. 
XIV: 12—17.) Het bloed werd op hem gesprengd, en de 
olie op het bloed. Evenzoo zijn wij door het geloof in Chris
tus met zijn bloed besprengd ; de zonde en de zonden zijn 
in Hem geoordeeld, en op dezen grond ziet God ze niet 
meer. Hij ziet het bloed; en daarom kan de Heilige Geest, 
van wien de olie in het Oude Testament een voorbeeld is, 
in ons wonen. Hij woont persoonlijk in ons, en zal in ons 
blijven tot in eeuwigheid. Ware het mogelijk, dat wij op 
zekere tijden den Geest van Christus niet hadden, dan be
hoorden wij Christus niet toe. 

Sommigen mogen meenen , dat deze leer tot een slordigen 
wandel aanleiding geeft, het tegendeel is waar. De onafge-
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broken inwoning des Heiligen Geestes is het eenige middel 
en de ware kracht tot een heiligen wandel. De Apostel bedient 
zich van deze waarheid om de geloovigen te Korinthe, die 
gevaar liepen in een schrikkelijke zonde te vallen, te waar
schuwen. //Weet gij niet, dat uw lichaam de tempel is van 
den Heiligen Geest, die in u is, dien gij van God hebt?" 
(1 Kor. VI : 19.) Zoo doende heeft men geen verontschuldi
ging. Nooit worden wij gedwongen , ons door de zonde te 
laten overwinnen; want wij bezitten een oneindige kracht, 
namelijk den Heiligen Geest. u Wandelt door den Geest; en 
gij zult de begeerlijkheden des vleesches niet volbrengen." 
(Gal. V:16.) Al onze voornemens zijn ijdel. Stellen wij ver
trouwen in het vleesch, dan zal vroeg of laat de zonde de 
overwinning behalen. Christus alleen moet den roem onzer 
vrijmaking hebben. Wij zullen nooit overwinnen , als wij niet 
tot de erkentenis gekomen zijn, dat in ons geen kracht is. 
Vergeten wij daarom nooit, dat al onze zonden en de zonde 
zelve op het kruis zijn geoordeeld; dat God de waarde van 
het bloed van Christus kent; en dat om den wille en op grond 
van dit bloed de Heilige Geest nu en voor eeuwig in ons woont. 

7 

Staan wij nu nog eenige oogenblikken stil bij het onder
scheid tusschen het standpunt en den toestand des Christens, 
zooals ons die in de brieven aan de Efeziërs, Filippiërs en 
Kolossers wordt voorgesteld. Het eerste en tweede hoofdstuk 
beschrijven de volmaaktheid van het standpunt, waarop de 
geloovige in Christus staat. Met alle geestelijke zegening in 
de hemelsche gewesten zijn wij gezegend. Uitverkoren in 
Christus om heilig en onberispelijk in de liefde te zijn, 
verordineerd tot het zoonschap door Jezus Christus, heeft 
God ons begenadigd in den Geliefde, win wien wij hebben 
de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden." 
Welk een veld van heilige overdenkingen! Al de rijkdommen 
van de heerlijkheid van de erfenis in de heiligen zijn ons 
deel. Wij zijn mede opgewekt, en mede gezet in de hemelsche 
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gewesten in Christus Jezus. Dat is de christelijke volmaakt
heid. Moeten wij nog om haar bidden? O neen! zij is ons 
deel. Wel kunnen wij bidden, dat de Heer ons in de kennis 
van dit alles doe toenemen, en dat onze toestand meer en 
meer in overeenstemming zij met het standpunt, waarop wij 
door Gods genade geplaatst zijn. Daarom bidt de Apostel 
voor de heiligen: //opdat Hij u geve naar den rijkdom 
zijner heerlijkheid door zijnen Geest met kracht gesterkt te 
worden naar den inwendigen mensch; zoodat Christus door 
het geloof in uwe harten woont." (hoofdst. I I I : 16, 17.) 

Nadat derhalve in de eerste helft van dezen brief over 
ons standpunt in Christus voor God gesproken is, vinden 
wij vervolgens Christus in ons, en een reeks van vermaningen, 
die bewijzen, hoe wij voortdurend waakzaam zijn moeten 
tegen de oude, zondige natuur. ,/Maar," zegt misschien deze 
of gene, ,/indien de oude, zondige natuur in ons blijft, zul
len wij dan niet slaven harer begeerlijkheden zijn?" — In 
geenen deele; want de macht, die in ons werkt, is oneindig. 
Het is Gods macht, en daarom kunnen wij zeker zijn van 
hare vrijmaking. Waren wij evenwel in een toestand van 
reinheid, dan zouden wij zulke vermaningen en voorschriften 
niet noodig hebben. Als wij eenmaal in denzelfden toestand 
van reinheid zijn zullen, waarin onze geliefde Heer is, dan 
is er geen aanleiding meer om tot ons te zeggen: //Geen 
vuil woord ga uit uwen mond; wordt niet dronken van 
wijn;" dan behoeven wij niet meer vermaand te worden 
om den Heiligen Geest niet te bedroeven. Kunnen zulke 
woorden tot Christus gericht worden? Onmogelijk. Hij is de 
reinheid zelve. Waren wij derhalve hier op aarde rein, gelijk 
Hij het is, dan zouden zulke vermaningen niet tot ons 
kunnen komen. Wij wachten evenwel op een gelukkige ver
andering. Wanneer wij Hem zien zullen, gelijk Hij is, dan 
zullen wij Hem gelijk zijn. En reeds nu is het: die deze 
hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven , gelijk Hij rein is. 

In den brief aan de Filippiërs vinden wij hetzelfde be
ginsel. Daar stelt de Apostel om Christus wil alles ter zijde. 
Alles, wat hij als een vrome, ijverige Jood was, achtte hij 
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voor schade en drek om in Christus gevonden te worden, 
en niet zijne eigene gerechtigheid te hebben. Hij leert ons, 
wat ware christelijke bevinding is. Niet aan onszelven te 
denken of met onszelven bezig te zijn, maar //Hem te 
kennen, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap 
zijns lijdens, zijnen dood gelijkvormig wordende." En voor
zeker, als onze wandel in overeenstemming ware met deze 
kostelijke bevinding, dan zouden wij geen aanspraak maken 
op volmaaktheid. De Apostel toch richtte zijnen blik op dien 
heerlijken oogenblik, waar hij opgewekt, d. i. in de volmaakte 
reinheid van den toestand der opstanding zijn zou, en zegt: 
,/of ik op eenigerlei wijze moge komen tot de opstanding 
uit de dooden." Op welke wijze hij daartoe komen zou, dat 
deed niets ter zake; welke lijdensweg hem ook daarheen 
brengen zou, dat was hetzelfde; zijn eenige wensch was 
daartoe te komen. Hij had dezen toestand nog niet bereikt; 
hij was tot die volmaakte reinheid nog niet gekomen; hij 
zegt: //niet dat ik reeds den prijs gekregen heb, of reeds 
volmaakt ben." Merken wij evenwel op, hoe de Apostel in 
geenen deele zijne volmaaktheid in Christus verloochent. 
z/Zoovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons aldus gezind zijn." 

Ook in den brief aan de Kolossers wordt het volmaakte 
standpunt van den geloovige in Christus voorgesteld, en 
tevens vinden wij daar vermaningen tot een heiligen wandel. 
De Apostel zegt van alle heiligen, dat de Vader ons 
bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis 
der heiligen in het licht; en //gij zijt in Hem voleind, die 
het hoofd is van alle overheid en gezag." Elke vermaning 
tot een heiligen wandel in dezen brief is met dit volmaakte 
standpunt in Christus in overeenstemming. Dit wordt te zamen 
gevat in de woorden: //Indien gij dan met Christus opge
wekt zijt, zoo zoekt de dingen die boven zijn." En daarop 
volgt later: „Doodt uwe leden, die op de aarde zijn." Zou 
dit noodig zijn, indien het kwaad niet meer in ons ware? 
Zeker niet. Als wij de verleidende gedachte koesteren, dat 
het kwaad uit ons weggedaan is, dan zal het noodwendig 
gevolg daarvan zijn, dat wij nalaten onze leden, die op de 
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aarde zijn, te dooden, en zoo zullen wij spoedig in de 
zonde vallen. 

Mocht een van de lezers dezer regelen in de zonde gevallen 
zijn, hoewel hij zijnen mond vol heeft van de heiligheid, 
zoo roep ik hem toe: //ga onverwijld tot God , uwen Vader, en 
belijd Hem uwe misdaad. Doe geen stap verder in uwe 
huichelarij, maar stel u voor God, zooals gij in werkelijkheid 
u bevindt." Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw 
en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons 
reinige van alle ongerechtigheid. 

Wat mij in de meeste geschriften over de heiligmaking 
zoo pijnlijk aandoet, is, dat men van het volstrekt volmaakte 
standpunt van alle geloovigen in Christus bijna in het geheel 
geen gewag maakt. In plaats daarvan stelt men een soort 
denkbeeldige reinheid, of een zekeren toestand van volmaakt
heid , waartoe men hier beneden hoopt te komen; en zoo 
doende schuift men de heerlijke hoop van 's Heeren komst 
ter zijde, en verzwakt tevens de waarde en de kracht van 
het eens voor altijd volbrachte offer van Jezus Christus. Dit 
is hoogst bedroevend, en voor de zielen zeer schadelijk. Wij 
kunnen geen voortdurenden vrede genieten, als wij de vol
maaktheid van ons standpunt in Christus niet kennen. En 
wij verliezen de heiligende kracht van onze gelukzalige hoop, 
indien wij den Heer Jezus niet van den hemel verwachten 
in de zalige zekerheid, dat wij Hem zien zullen, gelijk Hij 
is, en Hem gelijk zullen zijn. 

Verstaan wij evenwel, dat wij door het offer van Christus 
volmaakt gesteld zijn voor God, en nemen wij door het 
geloof dit heerlijke standpunt in Gods tegenwoordigheid in, 
dan verlangen wij naar meerdere heiliging, naar een gestadige 
overgegevenheid aan den Heer. O, dat wij allen daarin 
bevestigd mochten zijn of worden; dat wij allen alzoo wan
delen mochten, opdat Christus in ons verheerlijkt worde; 
en wij met vreugde zijne heerlijke toekomst mochten tegen
gaan, als wanneer ons verlangen zal worden vervuld. 
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Beschouwing over den tweeden brief 
aan de Thessalonikers. 

De tweede brief aan de Thessalonikers is hoogstwaarschijn
lijk niet heel lang naden eersten brief door Paulus geschreven. 
Dit volgt uit de omstandigheid , dat Sibanus en Timotheüs 
zich nog in het gezelschap van den Apostel bevonden, wat, 
volgens de Handelingen, waar Silvanus Silas genoemd wordt, 
na Paulus' vertrek uit Korinthe niet meer het geval geweest 
is , zoodat wij veilig kunnen aannemen, dat ook deze brief 
gedurende het eerste verblijf van den Apostel te Korinthe 
geschreven is. 

Na de verzending van zijnen eersten brief had Paulus 
nieuwe berichten over den toestand der gemeente te Thes-
salonika ontvangen. De gemeente was op den door haar inge
slagen weg rustig voortgegaan; haar geloof was bevestigd 
geworden ; hare broederliefde was toegenomen, en hare stand
vastigheid te midden der vervolgingen, die opnieuw over 
haar losgebroken waren, was beproefd bevonden. (H. 1 : 3, 4.) 
Daarentegen had het geestelijk leven in haar midden een 
weinig van de eerste frischheid en innigheid verloren, en de 
voorstelling van joodschgezinde leeraren, alsof de dag des Heeren 
reeds aanwezig was, had ingang bij haar gevonden. Deze 
voorstelling grondden die leeraren op de vele vervolgingen 
en verdrukkingen, welke de geloovigen te verduren hadden, 
en welke door hen als teekenen van het oordeel Gods werden 
beschouwd. En om deze voorstelling gereeden ingang te doen 
vinden, beriepen zij zich op een woord des Heeren, gaven 
zij voor goddelijke openbaringen hieromtrent ontvangen te 
hebben, ja, schroomden zij niet een brief te vertoonen als 
door den Apostel geschreven, om door deszelfs inhoud hunne 
leer te bevestigen. (H. I I : 2.) 

Tegen deze listige omleidingen des Satans is de tweede 
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brief gericht. De Apostel bevestigt daarin, hetgeen hij in den 
eersten brief gezegd had. Hij handhaaft met alle kracht zijne 
leer omtrent de opname der gemeente, in het vierde hoofd
stuk van den eersten brief ontwikkeld, en gebruikt die zelfs 
ten bewijze, dat de meening der joodschgezinde leeraren 
geheel valsch was; en voegt nieuwe bijzonderheden toe aan 
die, welke hij reeds in zijnen eersten brief gegeven had 
omtrent de gebeurtenissen vóór en bij den dag des Heeren. 

Het gevoelen van sommige uitleggers — helaas! ook van 
enkele geloovigen — als of de Apostel zich in dezen brief 
weerspreekt, of terugneemt, wat hij in zijnen eersten gezegd 
had, of zich vergist in zijne mededeelingen omtrent de toe
komstige gebeurtenissen, zal ons bij de beschouwing van 
dezen brief duidelijk blijken van eiken grond ontbloot te 
zijn. Doch al ware dit zoo niet; al zouden wij niet instaat 
zijn om al, wat deze uitleggers aanvoeren, te weerleggen, 
dan zouden wij toch nog hunne meening beslist verwerpen, 
aangezien wij a priori aannemen , dat alle Schrift van God 
is ingegeven, en er derhalve van geen vergissing sprake kan 
zijn; zoodat elke tegenstrijdigheid, die wij meenen op te 
merken, en die wij niet kunnen oplossen, een bewijs is 
voor de kortzichtigheid van ons verstand, 't welk alleen dan, 
als het geheel verlicht wordt door den Heiligen Geest, in 
staat is de dingen Gods te begrijpen. 

In onze dagen van ongeloof is het van het grootste ge
wicht met beslistheid aan deze fondamenteele waarheid vast 
te houden. Nu de duivel de menschen niet meer in onwe
tendheid en bijgeloof gevangen kan houden, en de Bijbel in 
honderde talen over de gansche aarde verspreid en voor 
enkele stuivers te verkrijgen is, volgt hij een andere tactiek, 
en tracht het geloof aan zijn goddelijk gezag te ondermijnen. 
Gelukt hem dit, dan is natuurlijk de grondslag van het 
geloof in het algemeen weggerukt, en kan iedereen voor waar 
houden, wat met zijne meening overeenstemt. Al spreekt 
men dan ook van een openbaring Gods, zoo is die open
baring toch in de praktijk verdwenen , daar het menschelijk 
verstand, of de — zooals men dit noemt — door den Hei-
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ligen Geest verlichte rede, beslist, wat door God, al of 
niet, geopenbaard is. Het antwoord op de vraag: Wat is 
waarheid ? hangt dan af van ieders subjectieve meening. 

Tegenover deze soms maar al te wel gelukte tactiek des 
satans kunnen wij de woorden stellen van den man , dien 
God gesteld heeft tot een voorbeeld voor hen, die in Jezus 
gelooven zullen ten eeuwigen leven. (1 Tim. I.) In zijnen 
laatsten brief, den tweeden aan Timotheüs, weinig tijds 
vóór zijnen dood geschreven, zegt hij: //Alle Schrift is van 
God ingegeven, en nuttig tot leering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing in de gerechtigheid; opdat de 
mensch Gods volmaakt zij, tot alle goed werk ten volle toe
gerust;" (H. I II : 16, 17.) met //alle Schrift" niet alleen 
bedoelende de boeken des Ouden Yerbonds, maar, volgens 
Eom. XVI : 26 wel degelijk ook de door hemzelven ge
schreven brieven. In die brieven toch, en niet in de boeken 
des Ouden Verbonds, is de verborgenheid te vinden, die 
in de tijden der eeuwen is verzwegen geweest, maar nu is 
geopenbaard. En in 1 Kor. I I : 12 en 13 verklaart hij , 
dat niet alleen de dingen, die hij mededeelde, maar ook de 
woorden, waarmede hij ze mededeelde, goddelijk waren: 
z/niet met woorden, die de tnenschelijke wijsheid leert, maar 
met woorden, die de Geest leert, geestelijke dingen door 
geestelijke woorden mededeelende." 

HOOFDSTUK I. 

Na zijne inleiding en groetenis in vs. 1 en 2 , welke bij
kans gelijkluidend zijn met die in den eersten brief, waarheen 
wij dus den lezer verwijzen, spreekt de Apostel met enkele 
woorden zijnen dank aan God uit over den toestand, waarin 
zijne geliefde Thessalonikers zich bevonden. //Wij moe ten 
God te a l len t i jde d a n k e n o v e r u, b r o e d e r s ! ge
lijk b i l l i jk i s , omda t uw ge loof zeer wast, end e 
l i e f d e van een iegel i jk van u a l l e n j e g e n s elk
a n d e r meerder w o r d t ; zooda t wij ze lven in de 
g e m e e n t e n Gods in u r o e m e n wegens uwe vol-
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h a r d i n g en uw geloof in al uwe v e r v o l g i n g e n 
en v e r d r u k k i n g e n , die gij v e r d r a a g t . " (vs. 3 , 4.) 

Er waren na het schrijven van Paulus'eersten brief nieuwe 
en, zooals uit het vervolg blijkt, heviger vervolgingen over 
de gemeente te Thessalonika losgebroken. Deze vervolgingen 
hadden er evenwel toe gediend om hen vaster te doen staan 
in het geloof en hunne harten in innige liefde aan elkander 
te verbinden, zoodat de Apostel billijke reden heeft om God 
te allen tijde over hen te danken. Nochtans kunnen wij 
uit vergelijking met hetgeen in den eersten brief over hunnen 
geestelijken toestand gezegd wordt, besluiten, datdefrisch-
heid des levens en de vreugde in Christus niet meer zoo 
levendig voorhanden waren. Terwijl toch de Apostel in den 
eersten brief zeggen kan, dat hun geloof in God zoozeer 
in elke plaats verbreid was, dat hij niet noodig had iets 
daaromtrent te zeggen , omdat de wereld zelve de beginselen, 
waardoor zij werden geleid, overal verkondigde; zoo zegt 
hij hier, dat hijzelf iu de gemeenten Gods in hen roemde 
wegens hunne volharding en hun geloof in al hunne ver
volgingen. En terwijl hij in den eersten brief bovenal den 
nadruk legt op hunne hoop in den Heer Jezus Christus en 
op hunne verwachting van zijne komst, zoo spreekt hij hier 
met geen enkel woord over hunne hoop, al kan hij ook God 
danken, dat hun geloof toegenomen en de liefde tot elkander 
vermeerderd was. 

De oorzaak hiervan is duidelijk. Uit hoofdstuk I I : 2 blijkt, 
dat er valsche leeraren in hun midden gekomen waren, die 
hen omtrent den dag des Heeren in verwarring hadden ge
bracht. Wij hebben bij onze beschouwing van den eersten 
brief gezien, dat de Thessalonïkers goed op de hoogte waren, 
van hetgeen de dag des Heeren is, aangezien de Apostel tot 
hen zeggen kon, dat hij hun daaromtrent niet behoefde te schrij
ven. Zij wisten, dat die dag een dag van duisternis en oordeel 

• wezen zou — een dag, waarop de Heer zou komen als een dief 
in den nacht, om een plotseling verderf te brengen over de 
goddeloozen. Wij zouden dus zeggen, hoe konden zij er dan 
toe komen om te meenen, dat die dag aireede tegenwoordig 
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was? De duivel had het listig aangelegd. Eerst had hij 
schrikkelijke vervolgingen over hen gebracht, en daarna had 
hij valsche leeraars gezonden, om hen wijs te maken, dat 
de vervolgingen, waaronder zij leden, en waardoor zij werden 
verschrikt en ontsteld, een bewijs waren voor hun beweren, 
dat de dag des Heeren reeds aanwezig was. Vanzelf was 
daardoor hun gemoed geschokt, en hunne verwachting van 
opgenomen te worden, den Heer te gemoet in de lucht, 
aan het wankelen gebracht. En het is daarom geen wonder, 
dat wij in dezen brief niet de frischheid en innigheid des 
levens van den eersten brief terugvinden. 

Wij kunnen uit dit geval leeren, welk een invloed de 
duivel kan uitoefenen op een hart, dat niet in den vrede 
en de vreugde Gods bewaard wordt. De dwaaste dingen 
worden dan geloofd; en men laat zich verschrikken en in 
angst brengen door dingen, die men bij kalm nadenken 
als ongerijmd zou moeten veroordeelen. Wel mogen wij 
luisteren naar Paulus' woord tot de Philippiërs: ,/Laat u 
in niets verschrikken door de tegenstanders." 

Waar nu het doel van Paulus' schrijven aan de gemeente 
te Thessalonika was om deze dwaling tegen te gaan, daar 
gaat hij hierbij op zijne gewone wijze te werk. Voordat hij 
rechtstreeks over de dwaling handelt, stelt hij het onderwerp, 
waaromtrent de Thessalonïkers in verwarring waren, in het 
ware licht, en beroept zich daarbij op de kennis, die zij 
reeds verkregen hadden. Hij ontwikkelt eerst de waarheid, 
om daarna de dwaling te bestrijden. Dit is de ware, god
delijke wijze van behandelen. Alleen de waarheid kan ons 
vrijmaken. Verstaan wij de waarheid, dan kunnen wij de 
dwaling beoordeelen. In het licht der waarheid ons verheu
gende , zien wij vandaar de dwaling, welke buiten ons staat, 
en met welke wij niets te maken hebben. 

Zien wij nu, op welke wijze de Apostel hier de waarheid 
in het licht stelt. Nadat hij gezegd heeft, dat hij in de 
gemeenten Gods over hen roemde wegens hunne volharding 
en hun geloof in al hunne vervolgingen en verdrukkingen, 
die zij verdroegen, zegt hij, dat deze vervolgingen en ver-
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drukkingen //een bewijs zijn v a n h e t r e c h t v a a r d i g 
o o r d e e l Gods , o p d a t gij w a a r d i g g e a c h t w o r d t 
he t k o n i n k r i j k G o d s , w a a r v o o r gij ook l i jdt ; 
i n d i e n h e t , n a m e l i j k , r e c h t is bij God h u n , d i e 
u v e r d r u k k e n , v e r d r u k k i n g te v e r g e l d e n , en u, 
d i e v e r d r u k t w o r d t , r u s t me t o n s , bij de open
b a r i n g des H e e r e n J e z u s van den hemel . " (vs. 
5—7.) De dag des Heeren is een dag der gerechtigheid en 
des gerichts, een dag der wraak. Het is een bewijs, dat God 
in dien dag rechtvaardig oordeelt, wanneer Hij verdrukking 
vergeldt aan hen, die de zijnen hier beneden verdrukt heb
ben; ja, de tegenwoordige verdrukkingen der zijnen door 
de wereld verheerlijken de gerechtigheid van God, als Hij 
de wereld verdrukking vergeldt. Doch het is tevens een be
wijs van Gods gerechtigheid, wanneer Hij in dien dag de 
zijnen, die hier het koninkrijk Gods geëerd en voor het
zelve vervolgingen en verdrukkingen geleden hebben, dit 
koninkrijk waardig acht, en hun een plaats in dat konink
rijk bereidt. Zoo is het dan nu het deel der heiligen, om 
door de wereld verdrukt te worden, terwijl die wereld in 
rust en zekerheid haar weg bewandelt; doch in den dag 
des Heeren zal het juist omgekeerd zijn; dan zullen, terwijl 
de wereld verdrukt wordt, de heiligen een zalige rust ge
nieten. En die rust is hun deel gedurende de openbaring 
des Heeren Jezus van den hemel ten gerichte. Zoolang 
derhalve de heiligen door de wereld worden verdrukt en 
vervolgd, en de wereld in rust en zekerheid verkeert, 
kan de dag des Heeren, welke de dag des oordeels en dei-
wraak is, niet gekomen zijn. Die dag toch komt niet om 
de heiligen te verdrukken, maar om de goddeloozen te straffen. 

De beschrijving van dit oordeel vinden wij in de vol
gende verzen. //De H e e r J e z u s za l van den hemel 
g e o p e n b a a r d worden m e t d e e n g e l e n zijner k r a c h t 
in v l a m m e n d vuur . " Wat in het Oude Testament van 
God gezegd wordt, dat Hij in vlammend vuur ten oordeel 
verschijnen zal, (zie b. v. Dan. VII : 9, 10) wordt hier 
gezegd van den Heer Jezus, In vlammend vuur zal Hij van 
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den hemel geopenbaard worden met de engelen zijner kracht, 
d. w. z. door welke zijne kracht zich openbaart, daar zij de 
uitvoerders zijner bevelen zijn. In Matth. XXIV zegt Jezus, 
dat, wanneer de Zoon des menschen komen zal op de 
wolken des hemels met groote kracht en heerlijkheid, Hij 
zijue engelen zal uitzenden met groot bazuingeluid, om zijne 
uitverkorenen (de geloovige Joden, namelijk) uit de vier 
winden bijeen te vergaderen; en in Matth. XXV lezen wij: 
„ Wanneer de Zoon des menschen komen zal in zijne heer
lijkheid, en al de engelen met hem, dan zal hij zitten op 
den troon zijner heerlijkheid, en de volken voor zich ver
gaderen." 

De Heer Jezus komt dus van den hemel met de engelen 
zijner kracht, en Hij komt om wraak te nemen over hen, 
die God niet kennen, en over hen, die het evangelie onzes 
Heeren Jezus Christus niet gehoorzamen. De Vader heeft al 
het oordeel den Zoon overgegeven; (Joh. V : 22.) en Hij 
zal zijne vijanden stellen tot een voetbank zijner voeten. 
(Hebr. X : 13.) Die dag zal zijn de dag van den toorn 
des Lams. (Openb. VI : 16.) En die toorn zal komen 
zoowel over hen, die God niet kennen, over de onwetende, 
van God vervreemde heidenen, als over de Joden, die het 
evangelie onzes Heeren Jezus Christus wel vernomen, maar 
niet gehoorzaamd hebben; //die t o t s t r a f z u l l e n l i jden 
h e t e e u w i g v e r d e r f v a n h e t a a n g e z i c h t d e s 
H e e r e n en van de h e e r l i j k h e i d z i jner s t e r k t e . " 

Ontzettend gericht! Het aangezicht des Heeren te aan
schouwen is het eeuwig zalige voorrecht der verlosten; de 
gedachte daaraan doet hun hart reeds opspringen van vreugde; 
hunne ziel zal zich nooit daaraan verzadigen kunnen. De 
heerlijkheid van 's Heeren sterkte is de verkwikking der 
heiligen, en bereidt hun onuitsprekelijke en eeuwigdurende 
zegeningen. En van dat aangezicht des Heeren, van die 
heerlijkheid zijner sterkte zullen alle ongeloovigen voor eeuwig 
verwijderd zijn, om te smachten in het eeuwig verderf! Lezer! 
hebt gij het evangelie onzes Heeren Jezus Christus nog niet 
gehoorzaamd, al draagt gij ook den christelijken naam, be-
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denk wel, welk een ontzettend wee u wacht bij de openba
ring van den Heer Jezus! 't Is nu nog de tijd der genade. 
Nu is er nog ontkoming mogelijk. Verwerp Hem niet, die 
u zoo gaarne redden wil! 

Doch de Apostel beschrijft niet alleen het ontzettend oordeel 
der ongeloovigen , maar ook de onuitsprekelijke heerlijkheid 
der heiligen. /-/Wanneer Hij komen za l om verheer 
l i jk t te w o r d e n in zijne h e i l i g e n en b e w o n d e r d 
te worden i n a l l e n , d ie ge loofd h e b b e n , (want 
onze g e t u i g e n i s aan u is geloofd geworden) in 
d ien dag." (vs. 10.) In dien dag van 's Heeren komst 
verschijnen de heiligen met Hem in zijne heerlijkheid. //Als 
Hij geopenbaard wordt, dan zullen wij met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid"; (Kol. I I I : 3.) dan zullen wij Hem 
gelijk zijn, ffwant wij zullen Hem zien, gelijk Hij is ;" 
(1 Joh. I I I : 2.) zoodat wij dan in zulk een heerlijken 
toestand ons bevinden zullen, dat de Heer, die ons deze 
heerlijkheid verworven en geschonken heeft, in ons verheerlijkt 
en bewonderd zal worden.* Het gansch heelal zal de heiligen 
aanschouwen, aan Christus gelijk, met Hem gezeten op den 
troon der heerlijkheid; en hierin zal Hij, de Heer, worden 
verheerlijkt, en zijne genade worden bewonderd, die in staat 
was om arme, verlorene zondaren zóó te reinigen en te 
heiligen, dat zij deelgenooten zijner heerlijkheid en vreugde 
zijn konden. 

Wanneer nu deze heerlijkheid geopenbaard wordt, dan 
zouden ook de geloovigen te Thessalonïka daaraan deel 
hebben, want de Heer zal bewonderd worden in allen, die 
geloofd hebben, en tot dezulken behoort gij ook, zegt de 
Apostel, want onze getuigenis aan u is geloofd geworden; 
zoodat hierin een nieuw bewijs ligt opgesloten, dat de ver
volgingen , welke zij te verduren hadden, geen teeken konden 
zijn voor de aanwezigheid van den dag des Heeren. 

Belangrijk is het om hier op te merken, hoe hetgeen de 
Apostel in dit hoofdstuk leert, in volkomen overeenstemming 
is met hetgeen hij in zijnen eersten brief heeft voorgesteld. 
De Heer Jezus zal komen met al zijne heiligen, zoo lezen 
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wij in het derde hoofdstuk van dien brief, welke heiligen, 
volgens het vierde hoofdstuk, vóór dien tijd den Heer te 
gemoet in de lucht worden opgenomen; want om met Hem 
in heerlijkheid te verschijnen, moeten zij eerst bij Hem 
in de heerlijkheid zijn; terwijl bij de komst van Jezus met 
zijne heiligen, volgens het vijfde hoofdstuk, het oordeel — 
een plotseling verderf — over de goddelooze en ongeloovige 
wereld komen zal. 

De heerlijkheid nu, waartoe God ons geroepen heeft, en 
die wij in dien dag ontvangen zullen, is zóó kostelijk, dat 
de Apostel altijd voor de Thessalonlkers bidt, dat God hen 
waardig mocht achten dier roeping, en al het welbehagen 
zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht in hen 
mocht vervullen; opdat de naam onzes Heeren Jezus Christus 
in hen mocht verheerlijkt worden, en zij in Hem, en dat 
wel naar de maat van de genade van onzen God en den 
Heer Jezus Christus, welke in alle opzichten overvloeiende is. 

Jezus' Naam. 

Er is een naam, dien 'k gaarne hoor 
En prijs, want hij is 't waard; 

Hij klinkt mij als muziek in 't oor, 
De liefste naam op aard. 

Hij meldt me eens Heilands trouw gemoed, 
Wiens dood mij vrijspraak geeft; 

Hij spreekt mij van zijn kostbaar bloed, 
Dat zondaarsschuld vergeeft. 

Hij zegt mij, dat eens Vaders oog 
Zijn kind trouw gadeslaat; 

En, hoe de druk me ook nederboog, 
Hij sterkt mij naar zijn raad. 
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Hij zegt mij, wat op eiken dag 
Een Vader voor mij heeft, 

Die schoon 'k in 't duister treden mag, 
Mijn weg met licht omgeeft. 

Hij spreekt van Een, Wiens minnend hart 
Mijn zwaarste leed gevoelt; 

Die — wat geen ander kan — mijn smart 
Te deelen steeds bedoelt. 

Hij noodt mijn bange ziel tot vreugd, 
Hij droogt mij eiken traan; 

Hij fluistert lieflijk: Wees verheugd, 
Vrees niet, vertrouw voortaan! 

JEZUS , die naam is zoet voor mij: 
De naam, welks klank ik min. 

Geen heiige op aard schat zijn waardij, 
Geen hart doorziet zijn zin. 

Die naam spreidt langs het doornig pad 
Zijn geur vol lieflijkheid; 

En maakt den ruwen weg mij glad, 
Die mij tot God geleidt. 

Ginds, met al 't volk, door bloed gekocht, 
Van zonde en zorgen vrij, 

Zing ik, wat Jezus' min vermocht, 
In hemelmelodij. 

{Naar het Engelsch.) J. J. H. T. 
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Beschouwing over den tweeden brief 
aan de Thessalonikers. 

HOOFDSTUK II . 

Nadat de Apostel de harten der Thessalonikers op den 
bodem der waarheid vastgesteld, en hen daardoor van den 
invloed der dwaling bevrijd heeft, gaat hij er nn toe over, 
om de dwaling, die in Thessalonïka geleerd werd, aan het 
licht te stellen , en daardoor aan te toonen , wat de aanleiding 
tot zijne opmerkingen geweest was. 

z/Bn wij b i d d e n u , b r o e d e r s ! door de k o m s t 
onzes H e e r e n J e z u s C h r i s t u s en o n z e v e r g a d e 
r i ng to t h e m , dat gij niet h a a s t e l i j k g e s c h o k t 
w o r d t in uw g e m o e d , of v e r s c h r i k t , noch door 
w o o r d , noch b r i e f , a ls van o n s , a lsof de dag 
des H e e r e n t e g e n w o o r d i g ware . " (vs. 1, 2.) 

Vooraf een enkel woord over de vertaling. Wij vertalen 
niet, zooals sommigen doen: vten aanzien van" maar gelijk 
de Staten-vertaling : ,/door de komst onzes Heeren Jezus 
Christus en onze vergadering tot Hem;" dat is, zoo zekerlijk 
als gij deze komst van Christus en onze vergadering tot 
Hem gelooft en verwacht. Verder vertalen wij niet, zooals 
de Staten-vertaling in vs. 2 : „alsof de dag des Heeren aan
staande ware", maar ,/alsof de dag des Heeren tegenwoordig 
ware"; om de eenvoudige reden, dat het grieksche woord 
't welk hier gebruikt wordt, en 't welk zeven maal *) 
in het Nieuwe Testament voorkomt, nooit „aanstaande", 
maar altijd ,/tegenwoordig" beteekent, en wel tweemaal in 
tegenstelling tot „toekomend," (Eom. VIII : 38; 1 Kor. III : 

22.) eenmaal van de tegenwoordige booze eeuw (Gal. I : 4.) 
en eenmaal van den tegenwoordigen tijd; (Hebr. IX : 9.) 
zoodat de overzetting van dit woord door aanstaande geheel 
willekeurig is, en slechts een gevolg zijn kan van het niet 
verstaan van de bedoeling des Apostels. Daar men met 

*) Kom. VIII : 38; 1 Kor. III : 22; VII : 26; Gal. I : 4 ; 2 Thess. 
II : 2; 2 Tim. III : 1 ; Hebr. IX : 9. 

X*1V 1 2 
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//tegenwoordig" geen weg wist, vertaalde men //aanstaande." 
De apostel wil dan zeggen: wij bidden u , broeders! 

omdat gij gelooft aan de komst onzes Heeren Jezus Chris
tus en aan onze vergadering tot Hem, dat gij niet geschokt 
wordt in uw gemoed, of verschrikt door de dwalingen der 
valsche leeraren, die, gebruik makende van allerlei bediïe-
gelijke middelen — een voorgegeven openbaring van God, 
of een verkeerd begrepen woord des Heeren, of een onder
geschoven brief des Apostels — u trachten diets te maken , 
dat de dag des Heeren reeds aangebroken is. Wij vinden 
hier dus een merkwaardige overeenstemming met den eersten 
brief. Paulus beroept zich op hetgeen hij hun in den eersten 
brief omtrent de vergadering der geloovigen tot Christus bij 
de komst des Heeren in de lucht had medegedeeld; en 
deze den Thessalonikers bekende waarheid gebruikt hij hier 
als bewijsgrond tegen de valsche leeraars. De Heer Jezus 
zou komen, maar het was onmogelijk, dat Hij zonder zijne 
gemeente in heerlijkheid verschijnen zou. Wel zon de koning 
zijne wederspannige onderdanen straffen; doch Hij zou van 
te voren "hen tot zich nemen, die in het midden der on
trouwen Hem getrouw gebleven waren, om hen daarna met 
zich terug te doen komen, en hen openlijk voor zijne 
vijanden te eeren. De Heer zou komen met al zijne heili
gen. (1 Thess. III.) Doch om dit te kunnen doen, moest 
Hij eerst die heiligen tot zich opnemen in den hemel, 
zoodat er vóór de opname dier heiligen geen spraak wezen 
kan van het aanwezig zijn van den dag des Heeren. Op 
geen duidelijker wijze kon de Apostel het door hem in den 
eersten brief medegedeelde handhaven; op geen duidelijker 
wijze, opnieuw, in het licht stellen het onderscheid tusschen 
's Heeren komst om de zijnen op te nemen in heerlijkheid, 
en zijne komst met hen ter bestraffing zijner vijanden en 
ter oprichting van zijn Koninkrijk in heerlijkheid. 

//Dat n i e m a n d u op e e n i g e r l e i wijze mis
l e i d e ! " — zoo gaat Paulus voort —• „ w a n t [die dag 
komt n i e t ] tenzi j e e r s t de afval gekomen z i j , e n 
geopenbaa rd zij de m e n s c h de r z o n d e , de zoon 
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des v e r d e r f s , d ie z ich v e r z e t en ve rhe f t t egen 
;«1 wat God g e n o e m d w o r d t , of een voo rwerp 
van v e r e e r i n g i s , z o o d a t hij z ich in den t e m p e l 
Gods n e d e r z e t , z i c h z e l v e n v e r t o o n e n d e , da th i j 
God is ." (vs. 4, 5.) 
[ De duivel is listig. Oppervlakkig beschouwd, was de dwa
ling , die hij te Thessalonïka ingang zocht te verschaffen, 
zoo groot niet. Doch de Apostel, geleid door den Heiligen 
Geest, ziet de dingen in het ware licht, en noemt de voor
stelling dier leeraars niets minder dan misleiding. Behalve 
toch dat de geloovigen daardoor hunne heerlijke verwachting 
van tot Christus te worden opgenomen uit het oog verloren, 
werd hetgeen de Apostel hun gezegd had omtrent de ont
wikkeling der boosheid ter zijde gesteld, en daardoor de 
wereld vanzelf in slaap gewiegd. En wij weten, dat den 
duivel niets aangenamer is, dan wanneer men zijne booze 
handelingen licht acht en zijn bestaan ontkent. 

De dag des Heeren nu kan niet komen , tenzij eerst de 
afval gekomen en de mensch der zonde geopenbaard zij. De 
Thessalonikers wisten dit, want Paulus had hun zulks gezegd, 
toen hij in hun midden vertoefde. ^ H e r i n n e r t gij u 
n i e t , " zegt bij in vs. 5, //dat ik u d i t zei de , toen 
ik nog bij u w a s ? " Eer de dag des Heeren komt, moe
ten twee dingen plaats hebben. De Christenheid zal het 
geloof verloochenen; en de mensch der zonde zal geopenbaard 
worden. Welk een schrikkelijk vooruitzicht! De wereld heeft, 
zooals wij weten, heel andere verwachtingen. Zij droomt van 
vooruitgang en verlichting. Doch God zegt, dat zij, die zoo 
lichtvaardiglijk den naam van Christus dragen , openlijk van 
het Christelijk geloof afvallen en het Christendom prijsgeven 
zullen; en dan zal er onder de afgevallenen een man opstaan, 
die hen allen in den poel des verderfs zal meeslepen. 

Ongetwijfeld zijn al de beginselen, welke tot den afval 
leiden zullen, reeds nu aanwezig. Zij oefenden reeds hunnen 
verderfelijken invloed uit ten tijde van Paulus. //De verbor 
g e n h e i d der w e t t e l o o s h e i d w e r k t r e e d s , " zegt hij 
in vs. 7. En naarmate de tijd van het einde nadert, naar 
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die mate dringen die beginselen meer door, en treden zij 
duidelijker aan het licht. Gelijk er ten tijde van Johannes 
reeds vele antichristen in de wereld waren, terwijl de antichrist 
nog komen moest, zoo waren er ook ten tijde van Paulus 
reeds sommigen afgevallen van het geloof, welk getal in onze 
dagen zeer vermeerdert, terwijl nochtans de afval nog niet 
gekomen is. Evenwel die afval komt. In 2 Tim. I I I , 
2 Petrus I I en in den brief van Judas wordt hij uitvoerig 
beschreven. Het is een verwerpen van het christelijk geloof, 
een prijsgeven van het Christendom, een verlaten van de chris
telijke zedeleer, een zich overgeven aan allerlei goddeloosheid 
en ongerechtigheid. Dit is het slimste van alles. De verzon-
kenheid van het heidendom is niet zoo schrikkelijk als de 
afval van het christelijk geloof. ,/Het ware hun beter," zegt 
Petrus, //den weg der gerechtigheid niet gekend te hebben, 
dan, na dien gekend te hebben, zich af te keeren van het 
heilig gebod, dat hun was overgegeven/' 

Gelooven de kinderen Gods deze dingen? Indien zij het 
gelooven, dan houden zij op met te spreken over het herstel 
van de kerk of over den terugkeer tot het geloof. Dan weten 
zij', dat het ongeloof en de goddeloosheid voortdurend zullen 
toenemen, totdat de afval komt. Dan zullen zij de komst 
des Heeren verwachten en onze vergadering tot Hem. Dan 
reinigen zij zich, gelijk Hij rein is, omdat zij de hoop 
koesteren, Hem te zien, gelijk Hij is, en Hem gelijk te zijn. 

Doch niet slechts zal de afval komen, maar de mensch 
der zonde, de zoon des verderfs zal worden geopenbaard, 
eer de dag des Heeren komt. Deze mensch der zonde 
treedt op na de verwerping van het Christendom. Als de 
menschen het christelijk geloof hebben afgezworen, en den 
waren God hebben verworpen, zal de mensch der zonde, de 
zoon des verderfs, optreden, en aan hem zullen allen onder
worpen zijn. Hij zal, als het ware, de verpersoonlijkte zonde 
zijn, gelijk hij ook de verpersoonlijkte duivel kan genoemd 
worden. In hem zal men de volle ontwikkeling van den val 
des menschen zien. En evenals de duivel Adam in het ver
derf stortte, zoo zal deze mensch der zonde de menschen 
ten verderve voeren , om welke reden hij de zoon des verderfs 
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heet. Door den ' duivel aangedreven en bezield, verzet hij 
zich tegen God. Hij treedt openlijk in vijandschap tegen God 
op; en hij verheft zich tegen al wat God genoemd wordt, 
of een voorwerp van vereering is. Voor hem moet alles uit 
den weg. Niet alleen de ware God, maar elke naam , die vereerd 
wordt, moet wijken voor hem, zoodat hij zich in den tempel 
Gods kan neerzetten, zichzelven vertoonende, dat hij God is. 

Voorwaar! dat is wel het toppunt der boosheid. In Eden 
begonnen, toen de satan 's menschen hoogmoed opwekte, en 
hem voorstelde aan God gelijk te zullen worden, zal het eind 
van 's menschen geschiedenis zijn, dat een afvallige zich de 
plaats van God aanmatigt, en zich door zijne medemenschen 
als God laat aanbidden. Is de ware God verworpen, en elke 
andere eeredienst afgeschaft, dan buigt de mensch zich neder 
voor een mensch, die zichzelven God noemt, en aanbidt in 
dien god zichzelven. Het lang nagejaagde doel is dan bereikt; 
niemand staat meer boven hem; hij staat boven allen en 
alles; in zijnen ijdelen naam is zijn glorie volkomen, onwe
tend hoe diep en onherroepelijk de daaropvolgende val wezen zal. 

Wat de Apostel ons hier leert is met andere plaatsen der 
Schrift in volkomene overeenstemming, en wordt door hen 
aangevuld. Johannes zegt, dat de antichrist den Vader en 
den Zoon loochenen zal, dat is met andere woorden de vol
ledige verwerping van het christelijk geloof. Verder dat hij 
loochent, dat Jezus de Christus, de beloofde Messias is. Dit 
is het joodsche ongeloof. Beladen met den last der zonde, 
die hij tegen het Christendom, de genade en de tegenwoor
digheid des Heiligen Geestes zal begaan hebben, zal hij zich 
met het joodsche ongeloof vereenigen, opdat niet slechts de 
menschelijke hoogmoed tot volle ontwikkeling komen zou, 
maar ook voor een tijd de duivelsche invloed van een val-
schen Christus de aarde zou verderven. Dan treedt in ver
vulling het woord van Jezus: ffIk ben gekomen in den naam 
mijns Vaders, en gij neemt mij niet aan, een ander zal 
komen in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen." 

De duivelsche macht van den mensch der zonde, van den 
antichrist wordt ons duidelijk voorgesteld in het tweede beest 
van Openb. XIII. Dat beest, met twee hoornen, aan die 
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van een lam gelijk, (een imitatie van het Lam dat geslacht 
is) spreekt als de draak; en de draak is de oude slang, die 
genoemd wordt duivel en satan. Door wonderen en teekenen 
brengt het allen, die op de aarde wonen , tot onderwerping aan 
zijn gezag en aan het gezag van het andere beest, het romein-
sche rijk, waarmede hij zich op het nauwst heeft verbonden. 

In Daniël IX wordt gezegd van den vorst, die komen zal, 
dat hij in de helft van de zeventigste week (welke week nog 
in vervulling tredeu moet) het slacht- en spijsoffer zal doen 
ophouden, dat wil zeggen: aan de joodsche godsdienst een 
einde maken zal, om dan een gruwelijken vleugel, volgens 
Openb. XIII een beeld voor het beest, in den tempel te 
Jeruzalem op te richten. Terwijl wij in Daniël XI , vs. 35 
lezen: „En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en 
hij zal zichzelven verheffen, en grootmaken boven allen God, 
en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spre
k e n ; . . . . en op de goden zijner vaderen zal hij geen acht 
geven, noch op de begeerte der vrouwen; (d. i. de Messias) 
hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven 
alles groot maken. En hij zal den god Maüzzim in zijne 
standplaats eeren; namelijk den god, welken zijne vaders niet 
gekend hebben, zal hij eeren met goud en met zilver." Van 
dezen tijd zegt de Heer Jezus: //Wanneer gij dan zult zien 
den gruwel der verwoesting — waarvan gesproken is door 
Daniël, den profeet — staande in de heilige plaats (staande 
waar het niet behoort, Mark. X I I I : 14, namelijk in den 
tempel, waarin geen afgodsbeeld mocht staan) dat dan die in 
Judéa zijn, vluchten naar de bergen/' (Matth. XXIV : 15.) 

Nemen wij al deze bijzonderheden bijeen , dan blijkt, 
dat de mensch der zonde, de zoon des verderfs, de antichrist 
is , die het christelijk geloof verwerpt, zich met de ongeloo-
vige Joden verbindt, den waren Messias verloochent, om dan 
zichzelven als de Christus voor te stellen, en geleid en 
bezield door den satan de wereld te brengen onder zijnen 
duivelschen invloed. In den tempel Gods te Jeruzalem zal 
hij zich nederzetten, zichzelven vertoonende, dat hij God 
is, terwijl hij ook in dien tempel een beeld zal oprichten, 
't welk door de heele wereld zal worden aangebeden. De 
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tijd zijner regeering wordt door den Heer genoemd: de groote 
verdrukking, hoedanige niet geweest is van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet weer zijn zal. (Matth. XXIV). 

Uit dit alles volgt, dat de Joden naar hun land moeten 
terugkeeren, en Jeruzalem en den tempel zullen herbouwen. 
De mensch der zonde kan zich niet in den tempel Gods 
als God neerzetten, wanneer die tempel er niet is. En dat 
met dien tempel Gods noch de gemeente van Christus, noch 
het vaticaan te Eome, noch eenig ander kerkgebouw kan 
bedoeld zijn, blijkt uit de woorden van den Heer, als hij 
zegt met het oog op de afgoderij in de heilige plaats: dat 
dan die in Judéa zijn , vlieden op de bergen. Welnu de 
profetieën des Ouden Testaments spreken duidelijk van dezen 
terugkeer der Joden naar hun land en van dat herbouwen 
van Jeruzalem en den tempel, (zie o. a. Jer. XXX en 
XXXI, Zach. XII ; XIII j XIV.) en in de Openbaring 
worden ons de tooneelen beschreven, die in de laatste dagen 
in Jeruzalem en in den tempel zullen plaats vinden. 

Wij moeten nog opmerken, dat de mensch der zonde, 
de antichrist, in onzen brief wordt voorgesteld in zijn gods
dienstig, of laat mij liever zeggen, in zijn anti-godsdienstig 
karakter. Van een wereldsche macht spreekt de Apostel niet. 
Evenwel weten wij uit andere plaatsen, dat de antichrist 
een koning wezen zal, en een grooten staatkundigen invloed 
zal uitoefenen. In Daniel IX en XI wordt hij //de vorst", 
//de koning" genoemd, en uit de Openbaring weten wij, dat 
hij met het hoofd van het romeinsche rijk een verbond zal 
sluiten, en door dezen, die geheel door hem zal geïnspireerd 
worden, de heele aarde zal regeeren. (Openb. XIII.) Al 
zijne macht wordt echter door hem gebruikt om zich tegen 
God te verzetten, en de menschen ten verderve te voeren. 
En het is daarom, dat de Apostel hier alleen spreekt over 
den geest, waardoor hij geleid wordt, en over het geestelijk 
karakter, 'twelk hij vertoont. 

De openbaring van den mensch der zonde wordt echter 
door iets tegengehouden. Hoewel de verborgenheid der wette
loosheid reeds werkt, zoo is er tot nu toe een hinderpaal, 
welke de openbaring dier verborgenheid, de volle ontwikke-
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ling van het kwaad, in den weg staat. „En nu gij w e e t , 
wat hem (den zoon des verderfs) t e g e n h o u d t , o p d a t 
hij (dezoon des verderfs) g e o p e n b a a r d worde t e zijner 
tijd. W a n t de v e r b o r g e n h e i d de r w e t t e l o o s h e i d 
w e r k t r e e d s ; a l l e e n die hem (den zoon des verderfs) 
nu t e g e n h o u d t , zal d i t doen , t o t d a t hij (die tegen
houdt) u i t he t m i d d e n zal w e g g e n o m e n z i jn ." 
(vs. 6 , 7.) Van deze woorden zijn vele verklaringen gegeven; 
zij hebben veel strijd onder de geleerden uitgelokt, vooral 
omdat er eerst van een zaak of macht en daarna van een 
persoon gesproken wordt. De Apostel spreekt van wat hem 
tegenhoudt {rbxavê^on) en van die hem tegenhoudt; (ó xar^wv) 
evenwel op zulk een wijze, dat het duidelijk is, dat de macht 
en de persoon, die de openbaring van den mensch der zonde 
tegenhouden, met elkaar in het nauwste verband staan. Naar 
het ons voorkomt, is de verblaring noch moeielijk noch 
onzeker. Als men maar bedenkt, waar het om gaat. De open
baring van den mensch der zonde wordt tegengehouden; er 
is een macht, die de openbaring van dien mensch der zonde 
in den weg staat, en dus verhindert. Die macht moet natuur
lijkerwijze boven de macht van den mensch en van den duivel 
staan, en een scherpe tegenstelling vormen met den mensch 
der zonde. De mensch der zonde is de verpersoonlijking, of 
liever het hoofd van het kwaad; derhalve moet hetgeen de 
openbaring van dit kwaad tegenhoudt, noodzakelijkerwijze de 
macht van het goede zijn , en die macht is tevens een persoon. 
Welnu, waar vinden wij een macht en een persoon, die de 
uitvoering van satan's plannen tegenhoudt? Zonder aarzeling 
antwoorden wij: die macht en die persoon is de Heilige Geest. 
Hij is ontwijfelbaar een macht zoowel als een persoon, en 
het is zijne tegenwoordigheid op aarde, waardoor de open
baring van den mensch der zonde wordt tegengehouden. 

De Heilige Geest nu woont in de gemeente van Christus. 
Hij is haar Leidsman en Trooster. Hij is de Plaatsvervanger 
van Jezus op aarde; en der gemeente gegeven om bij haar 
te blijven tot in eeuwigheid. Wanneer nu de gemeente van 
Christus — de ware geloovigen natuurlijk — den Heer te 
gemoet in de lucht worden opgenomen, dan verlaat ook de 
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Heilige Geest deze aarde. De gemeente is zijn tempel. Als 
de tempel wordt opgenomen, dan ook hij die in dien tempel 
woont. Vandaar dat, wanneer er gesproken wordt van het 
verlangen der bruid naar de komst van den bruidegom, er 
gezegd wordt: //de Geest en de bruid roepen: kom!" Van 
den Heiligen Geest kan dus gezegd worden, dat Hij uit het 
midden wordt weggenomen, omdat hij bij de opname der 
gemeente, met die gemeente deze aarde verlaat, om in den 
hemel terug te keeren. 

Zoodra nu de Heilige Geest, en met Hem de gemeente, 
deze aarde verlaten heeft, komt de afval, en zal het kwaad 
zich in al zijn teugelloosheid en vijandschap tegen God ver-
toonen. Zoolang toch de Heilige Geest op aarde is, is God 
de bron van het gezag hier beneden. Hij heeft de teugels 
van het bewind in handen. De machten op aarde zijn Gods 
dienaren. Al maakt de overheid ook nog zooveel misbruik 
van het haar verleende gezag, nochtans draagt zij dit karak
ter. De Heer zegt tot Pilatus: ,/Gij zoudt geen macht tegen 
mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware." 
Hoe slecht Pilatus ook was, toch wordt zijne macht, als 
van God komende, erkend. De overheid is van God, en 
oefent Gods gezag uit; en wel, zooals de Apostel zegt, ten 
behoeve van de gemeente, die het voorwerp van Gods bijzon
dere voorzorg en liefde is. //Zij is Gods dienares u ten goede."' 
Is nu de gemeente opgenomen in den hemel; is de Heilige 
Geest van deze aarde weggenomen, dan wordt den duivel — 
voor een tijd natuurlijk, en als oordeel Gods over de wereld — 
de macht en het gezag hier beneden gegeven, en de boos
heid vertoont zich in hare verschrikkelijkste gedaante. Het 
beest stijgt op uit den afgrond. De satan, en niet God, 
geeft hein zijne macht en zijnen troon en groot gezag; en 
in het tweede beest is de gansche kracht des satans aan
wezig. De mensen der zonde komt op het tooneel. Al wat God 
genoemd of een voorwerp van vereering is, moet verdwijnen; 
geen gezag, van wien ook, wordt erkend, en de wettelooze 
zet zich in Gods tempel, zichzelven vertoonende, dat hij God 
is. Met een enkel woord te zamengevat: wij zien hier in 
plaats van de gemeente den afval, in plaats van den Heiligen 
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Geest den satan, en in plaats van het gezag Gods, 'twelk 
een dam tegen het kwaad was, den teugelloozen mensch, 
die alle gezag verwerpt, en zichzelven tot God maakt. 

Er is nog een andere bijzonderheid, die onze opmerkzaam
heid vereischt. Wij hebben gezien, dat de mensch der zonde 
zich als de Messias opwerpt. Als zoodanig zal hij koning 
en profeet zijn. Dit zijn de aardsche titels van den Messias. 
In den hemel heeft de duivel dan niets meer te doen, omdat 
hij uit den hemel geworpen is, zoodat er geen nabootsing 
van het hoogepriesterschap des Heeren kan plaats vinden. 
Zulks had de satan van te voren in zijn eigen persoon 
gedaan. Hij was in den hemel de aanklager — de anti
priester — der broederen. Doch in den tijd, waarover wij 
hier spreken, is de gemeente in den hemel, en de aanklager 
der broederen uit den hemel geworpen, om er nooit meer 
terug te keeren. En nadat hij uit den hemel verdreven is, 
maakt hij zich in een door hem geïnspireerden menseh tot 
profeet en koning. In dit karakter doet hij dan, op bedrie-
gelijke wijze, hetzelfde wat God deed, om de zending van 
Christus bij de menschen te bevestigen. In Hand. I I : 22 
zegt Petrus: „Jezus de Nazaréner [is] een man, door God 
aan u bevestigd door krachten en wonderen en teekenen, 
die God door hem in uw midden gedaan heeft." En hier 
lezen wij van den mensch der zonde, uwiens komst is naar 
de werking des satans in alle kracht en teekenen en won
deren der leugen." In beide plaatsen worden in de oorspron
kelijke taal dezelfde woorden gebezigd. Deze teekenen gaan 
zoover, dat de mensch der zonde door den invloed des 
duivels de macht zal ontvangen om aan het door hem opge
richte beeld een adem des levens te geven, zoodat dit beeld 
spreken zal. Ik moet verder nog aan een ander ernstig feit 
herinneren, 'twelk deze schilderij voltooit. In Elia's geschie
denis vinden wij, dat het bewijs voor de godheid van Baal 
of voor die van Jehovah gevonden zou worden in het doen 
komen van vuur uit den hemel. Nu wordt ons in Openb. 
XIII medegedeeld, dat het tweede beest (de antichrist) vuur 
uit den hemel zal doen nederdalen op de aarde voor de men
schen. In den brief aan de Thessalomkers vinden wij derhalve 
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de wonderwerken, welke de zending van den Heer bevestigen , 
en in de Openbaring de bewijzen, dat Jehovah de ware en 
eenige God is. En de duivel bootst beiden na om de men-
schen te verleiden. 

Dit zal hem maar al te wel gelukken. Met uitzondering 
van enkelen zullen allen zich voor den antichrist neerbuigen 
en hem als God aanbidden; ja, zóó sterk zal de verleiding 
zijn, dat hij ook, ware dit mogelijk, de uitverkorenen in 
zijne goddeloosheid zou meeslepen. ;/Hoe is het mogelijk!" 
zal menigeen uitroepen. Toch behoeft ons dit niet te ver
wonderen , daar deze afval een oordeel Gods wezen zal over 
hen, die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben. 
Hoort slechts, wat de Apostel zegt: / /Daarom z e n d t God 
h u n een w e r k i n g der d w a l i n g , t en e inde zij de 
l e u g e n g e l o o v e n ; o p d a t a l l en g e o o r d e e l d wor
d e n , d ie de w a a r h e i d n i e t hebben ge loofd , maar 
een w e l b e h a g e n h e b b e n g e h a d in de o n g e r e c h 
t i g h e i d . " (vs. 11 , 12.) Van de heidenen is hier geen 
spraak, maar van hen, aan wie de waarheid is verkondigd, 
doch die de waarheid niet hebben aangenomen, maar ver
worpen. Dit heeft zeer zeker de joodsche natie gedaan, gelijk 
Stefanus in Hand. VII duidelijk aantoont; en de Apostel 
zal stellig aan haar gedacht hebben, vooral ook omdat het 
tooneel van de werkzaamheid van den mensch der zonde 
Jeruzalem en Judéa zijn zal. Doch bovenal is hier spraak van 
de naamchristenen. Die vooral hebben de waarheid vernomen, 
maar ze met alle macht verworpen. Daarom zendt God hun, 
als een oordeel, een leugen, en wel een krachtige leugen, 
zoodat zij die leugen gelooven, als ware het de waarheid. 
God heeft altijd zoo gehandeld. Hij deed zoo met de heidenen; 
(Rom. I : 24, 26, 28.) Hij deed zoo met de Joden; (Jes. 
VI : 9, 10.) Hij deed zoo met bijzondere personen; (denkt 
aan Saul en Judas) en Hij zal eenmaal zoo doen met de 
naamchristenen. Wil de mensch de waarheid niet aannemen, 
heeft hij de leugen lief, niettegenstaande de waarheid hem 
voorgesteld en aangeprezen wordt, dan komt eindelijk het 
oordeel der verharding over hem. Van dat oogenblik af is 
hij prijsgegeven; bekeering is niet meer mogelijk; het schrik-
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keiijk oordeel Gods komt over hem. En dit oordeel regelt 
zich naar het licht, dat men gehad heeft. ffDie het geweten 
zal hebben, en niet zal gedaan hebben, zal met dubbele 
slagen geslagen worden." Het oordeel over de Joden zal 
zwaarder zijn dan dat over de heidenen; maar het zwaarst 
van allen zal het oordeel zijn over de naamchristenen. Men 
leze slechts Openb. XVII en XVIII , om ten volle van de 
waarheid hiervan overtuigd te zijn. Niets stond hooger dan 
de Christenheid, en van niets is daarom de afval grooter en 
schrikkelijker. 

Wat nu de vernietiging van den wettelooze aangaat, zoo 
lezen wij, dat ffde Heer J e z u s hem v e r t e r e n zal met 
den adem zijns m o n d s , en t e n i e t d o e n door de 
ve r sch i jn ing zi jner k o m s t . " (vs. 8.) De adem zijns 
monds is de innerlijke en goddelijke kracht, welke het oordeel 
begint en uitoefent. In Openb. XIX vinden wij het middel, 
dat daartoe gebezigd wordt. Hij, die op het witte paard 
gezeten is en ten oordeel verschijnt, heeft een scherp, twee
snijdend zwaard in zijnen mond, welk zwaard, zooals wij weten, 
het Woord Gods is. Als de boosheid en goddeloosheid hun 
toppunt hebben bereikt, en de menschen, onder aansporing 
van het beest en van den valschen profeet, in openbaar 
verzet zijn gekomen tegen den Heer en zijnen Gezalfde, dan 
worden zij eensklaps vernietigd, terwijl het beest en de val-
sche profeet levend geworpen worden in den poel des vuurs. 

De duivelsche invloed, waarover de Apostel handelde, 
was, gelijk wij gezien hebben, in hen, die de waarheid ver
worpen hadden, en daarom, als straf, met den geest der 
dwaling waren bezocht. Van zijne geliefde Thessalonikers 
had de Apostel evenwel geheel andere gedachten. //Maar wij 
moeten God te a l l e n t i jde d a n k e n over u, door 
den Heer b e m i n d e b r o e d e r s ! dat God u van den 
b e g i n n e v e r k o r e n heef t t o t b e h o u d e n i s , in h e i 
l i g i n g des G e e s t e s en geloof der waa rhe id , waar
toe Hij u door ons e v a n g e l i e g e r o e p e n h e e f t , t e r 
v e r k r i j g i n g der hee r l i j khe id onzes H e e r e n J e z u s 
Chr i s tu s . " (vs. 13, 14.) Hoewel de geloovigen te Thes-
salonika door den vijand misleid waren omtrent den dag des 
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Heeren, zoo is de Apostel toch ten hunnen opzichte volko
men gerust en verzekerd. God had hen van den beginne 
verkoren tot behoudenis, en hen nu geroepen door het evan
gelie ter verkrijging der heerlijkheid onzes Heeren Jezus 
Christus. Zij behoorden tot het getal dergenen, die in den' 
dag des Heeren medegenooten zijner heerlijkheid zijn zouden. 
Voorwaar, een groot verschil met de plagen en oordeelen, 
welke over de goddelooze wereld komen zouden bij de komst 
van Jezus op aarde! //Zoo d a n , b r o e d e r s ! " voegt de 
Apostel er daarom aan toe, / / s t aa t v a s t , en h o u d t de 
i n z e t t i n g e n , d ie u g e l e e r d z i jn , hetzi j door 
w o o r d , he tz i j door o n z e n brief ." (vs. 25.) Laat u 
niet misleiden, niet van den rechten weg afbrengen; blijft 
bij hetgeen ik u geleerd heb, toen ik bij u was, en bij het
geen ik u in mijnen brief geschreven heb. En daar wij uit 
of van onszelveu niets vermogen, aangezien wij geen kracht, 
hebben om de listige verleidingen des satans te kunnen weer
staan en ontvluchten, zoo moge v o n z e H e e r C h r i s t u s 
zelf, en onze God en V a d e r , d ie ons l i e f g e h a d , 
en e e u w i g e v e r t r o o s t i n g en goede hoop door 
genade gegeven hee f t , uwe h a r t e n v e r t r o o s t e n , 
en u in a l l e goed werk en woord v e r s t e r k e n . " 

HOOFDSTUK III . 

/ /Voor t s , b r o e d e r s ! b i d t voor ons." Aan de voor
bede der heiligen had Paulus steeds behoefte. Hij had een 
diep gevoel zijner afhankelijkheid van God, en hij was diep 
doordrongen van het troostrijke en heerlijke van de gemeen
schap der heiligen. En die voorbede der heiligen vroeg hij 
niet in zijn belang, maar v o p d a t h e t woord des H e e 
ren zijnen loop zou h e b b e n , en v e r h e e r l i j k t zou 
worden." (vs. 1.) De eer des Heeren en de verbreiding 
van het evangelie der zaligheid lag hem na aan het hart. 
Daaraan had hij zijn leven toegewijd, en daarmede was zijne 
ziel steeds vervuld. En hij kon niet dulden , dat dit evangelie 
werd bedorven en ontzenuwd. Velen waren daarmede bezig; 
sommigen waren reeds van het geloof afgeweken: //het ge -
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loof is n i e t a l l e r . " (vs. 2.) Dit waren ongeschikte en 
booze menschen, en de Apostel wil, dat zij God smeeken hem 
van dezen te bevrijden, opdat zij zijne prediking niet tegen
staan en krachteloos maken zouden. 
' Ten aanzien van de geloovigen te Thessalonika verliet hij 
zich op de trouw des Heeren. //Die zal u v e r s t e r k e n 
en bewaren van den b o o z e , " (vs. 3.) zoo roept hij 
hun toe. Voorts rekent hij op hunne gehoorzaamheid, (vs. 4.) 
en bidt God, dat Hij hunne harten richten moge op twee 
dingen, waarover wij reeds bij de beschouwing van den eersten 
brief gesproken hebben , namelijk op de liefde van God en 
op de volharding van Christus, op het volhardende wachten 
van den Heer Jezus. In deze twee dingen is , als het ware, 
het geheele christelijke leven begrepen. De liefde van God is 
het uitgangspunt en de komst van Christus het einde, daar 
die ons brengt in de heerlijkheid, en ons deel geeft aan al 
de zegeningen, voor ons bereid en weggelegd. Christus zelf 
wacht. Welk een heerlijke gedachte 1 En zij moesten met Hem 
wachten tot het oogenblik, dat zijn hart en de harten der 
zijnen bij hunne blijde ontmoeting in de lucht zich te zamen 
zouden verheugen. Zie, daaraan hadden zij behoefte. Zij had
den gemeend, dat de ontslapen heiligen niet aanwezig zouden 
zijn bij de komst des Heeren; en later hadden zij gedacht, 
dat de dag des Heeren er al was. De liefde van God en de 
volharding van Christus zouden hen geruststellen en met 
nieuwen moed vervullen. God zou niet sommige, maar alle 
heiligen Jezus te gemoet voeren in de lucht; en tot op dit 
oogenblik volhardt de Heer Jezus nog altijd in het wachten 
op het door Hem zoozeer begeerde oogenblik zijner komst 
tot opneming der zijnen. 

Doch de Apostel moest nog over iets anders spreken. Er 
waren sommigen in hun midden, die ongeregeld wandelden. 
De onrust, waarin zij door de valsche leeraars gebracht waren, 
had sommigen van hen er toe gebracht om hun dagelijksch 
werk te veronachtzamen, //niet te w e r k e n , m a a r z i c h 
met a l l e r l e i d i n g e n te bemoe ien . " In den eersten 
brief vinden wij niets hiervan. Wel een bewijs, hoe onwaar 
het is, als tot de geloovigen, die 's Heeren komst verwach-
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ten, gezegd wordt, dat zulk. een verwachting een hinderpaal 
js voor het verrichten van ons dagelijksch werk. Neen! niet 
de verwachting van 's Heeren komst werkt slordigheid en 
traagheid; integendeel, Paulus en alle geloovigen , die waarlijk 
in de verwachting van Jezus' komst leven, reinigen zich niet 
alleen, gelijk Hij rein is , maar zijn ook ijverig in het ver
richten van het werk, dat de Heer hen op de handen gezet 
heeft, een iegelijk naar zijne gave en roeping, gedachtig aan 
het woord van den Apostel, 'twelk hij sprak na de mede-
deeling omtrent de opneming der gemeente: //weest stand
vastig, onbewegelijk, altijd, overvloedig in het werk des 
Heeren, daar gij weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den 
Heer." (1 Kor. XV : 58.) Door de voorstelling dier valsche 
leeraars waren sommige Thessalonïkers er toe gekomen om 
hun dagelijksch werk te veronachtzamen, en, ledig gaande, 
zich met allerlei dingen , waarmede zij niet te maken hadden, 
te bemoeien. Kiet de waarheid, maar de dwaling leidt tot 
een verkeerden wandel. 

Paulus had hun een beter voorbeeld gegeven. Hoewel hij 
als arbeider in de gemeente des Heeren van hen had kunnen 
nemen, wat hij behoefde — want een arbeider is zijn loon 
waardig — zoo had hij //bij n i emand b rood om n i e t 
g e g e t e n , maar in a r b e i d en m o e i t e , n a c h t en dag 
w e r k e n d e , o p d a t wij n i e m a n d uwer t o t l a s t zou
den zijn." (vs. 8, 9.) Welnu , zij moesten hem daarin navol
gen. Door den Geest Gods was hij geleid geworden om aldus 
te handelen, hoewel hij het recht had om geld van hen te 
nemen, opdat zij zich nooit op hem zouden kunnen beroepen, 
maar integendeel zich aan hem spiegelen konden. Bovendien 
had hij hun gezegd , toen hij bij hen was, dat indien iemand 
niet wil werken, hij ook niet ete. (vs. 10.) Alleen de arbeider 
is zijn loon waardig. Daarom / /bevelen en v e r m a n e n 
wij u in den Heer J e z u s C h r i s t u s — zoo besluit de 
Apostel — dat zi j , s t i l w e r k e n d e , hun e i g e n b r o o d 
e t e n . " 

Verder zegt de Apostel, dat zij zich moesten onttrekken 
aan iederen broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naai
de inzetting, die hij van hem ontvangen had. (vs. 6.) Uit 
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het vervolg blijkt, dat hiermede geen uitsluiting bedoeld 
wordt. Wanneer toch iemand, die een broeder genaamd is, 
van de gemeente wordt afgesneden, dan wordt hij aan den 
satan overgeleverd tot verderf des vleesches, opdat de geest 
behouden worde in den dag van Christus. (Z ie l Kor. V.) 
Hier evenwel zegt Paulus: / / I nd i en i e m a n d ons woord 
door d e z e n b r i e f n i e t g e h o o r z a a m t , t e e k e n t 
d i en , en h e b t geen o m g a n g met h e m , opda t hij 
beschaamd w o r d e ; en h o u d t hem n i e t a ls een 
vijand, maar v e r m a a n t hem als een b r o e d e r . " 
Hier vinden wij dus een uitoefenen van de tucht, bestaande 
ten eerste in het teekenen van iemand, dat is, in het aan
wijzen van dien persoon als een, die ongeregeld wandelt; en 
ten tweede in het vermijden van allen persoonlijken omgang 
met hem, zoodat men zich op die wijze aan hem onttrekt. Even
wel blijft hij in gemeenschap, want, zegt de Apostel,//houdt 
hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder." 

z/Lediggang is des duivels oorkussen," zegt het spreek
woord , en dit blijft waar, al moge de oorzaak, welke er toe 
leidt, nog zoo vroom en godzalig schijnen. De gevolgen zijn 
altijd treurig, en de vrede Gods wordt er door gestoord. Wij 
moeten op onze hoede zijn tegen de listen des vijands. Het 
is hem om het even, op welke wijze hij ons aftrekt. Altijd 
brengt hij verwarring en onrust. De Heer alleen is de God 
des vredes, en van Hem smeekt de Apostel voor zijne geliefde-
Thessalonïkers ; /vrede te al len t i jde , op a l l e r l e i wijze." 

Aan het slot van zijnen brief wijst de Apostel er op, hoe 
de geloovigen van de echtheid zijner brieven verzekerd kun
nen zijn. //De g r o e t e n is met de hand van mij, P a u l u s , 
hetwelk een t e e k e n is in e iken brief, alzoo schrijf 
ik. De genade onzes Heeren J e z u s C h r i s t u s zij 
met u a l len." (vs. 17 , 18.) Behalve bij den brief aan de 
Galatiërs, gebruikte Paulus andere personen om zijne brieven 
te schrijven. Hij zette er dan evenwel zelf zijne handteekening 
onder, en voegde er eigenhandig de zegenbede aan toe, waardoor 
de echtheid en nauwkeurigheid van den brief bewezen was. 


