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WACHTER! 

WAT IS ER VAN DEN NACHT? 

Weer is een jaar van Gods barmhartigheid voorbijge
gaan, en wij zijn een nieuw jaar ingetreden. Wat zal het 
baren? „Wachter! wat is er van den nacht? Wachter! 
wat is er van den nacht? De wachter zeide: De morgen
stond komt, en ook de nacht; wilt gijlieden vragen, vraagt; 
keert weder, komt." (Jesaja X X I : 11 , 12.) 

Een deel van „den nacht" — van den langen, duiste
ren nacht van 's menschen verwerping van Christus ligt 
weer achter ons; en wat is de toestand om ons heen ? 
Gode zij dank! de Heer kent de zijnen; Hij heeft ze 
uit de wereld getrokken en ze aan Christus gegeven. 
Zij zijn in veiligheid. Niemand zal ze uit zijne hand ruk
ken. Wat er ook gebeuren moge, zij staan op de rots; en 

Jezus is de Rots der eeuwen, 
Die geen wankien vreest of val; 

Die, wat hier bezwijkt, Gods kindren 
Tot een toevlucht wezen zal. 

Doch de wereld, ach! zij staat schuldig aan de ver
werping en aan den moord van Gods Zoon, en zij vol-
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hardt in hare boosheid en vijandschap. Satan, de groote 
vijand van den rnensch, is de god dezer wereld; en hij ver
toont zijne vijandschap tegen Christus nergens meer dan in 
de belijdende kerk. Of is de Christenheid niet een caricatuur 
van de gemeente Gods, gelijk zij in den beginne was ? Hoe 
schrikkelijk neemt het ongeloof in de Christenheid toe; 
en waar geen ongeloof is , daar vindt gij de grofste afgo
derij. Een Hindoe zeide eenigen tijd geleden tot een zoo
genaamd Christen: „Onze afgoderij is bij lange na zoo 
erg niet als de uwe. Wij aanbidden een afgod, die ons 
God voorstelt; maar gij bakt een god, aanbidt hem als 
god, en eet hem dan op." Yoorwaar dit is wel de laagste 
trap van afgoderij. En de duivel noemt deze ongerechtig
heid: „heilige communie!" "Wachter! wat is er van den 
nacht? Wordt het niet steeds duisterder? En rijpt de 
wereld niet meer en meer voor het oordeel ? Sla den blik 
maar om u heen, en gij hebt het antwoord op die vragen. 
Geweld on wetteloosheid en oneerlijkheid worden publiek 
verdedigd. Waarlijk er was nooit een tijd, waarin de 
Christenen zoo veel reden hebben om tot God te roepen 
voor hunne vorsten en voor die hen regeeren. De 
moordenaars vermenigvuldigen, en worden bij hunne 
gruwelijke daden aangemoedigd en toegejuicht. De tronen 
wankelen. De ongerechtigheid vermenigvuldigt op schrik
barende wijze. En het slimste van alles is misschien wel, 
dat men in het afgeloopen jaar openlijk in 's lands vergader
zaal den levenden, waarachtigen God heeft verloochend, en 
het triomfantelijk heeft uitgeroepen: Ik geloof niet in een 
persoonlijken God! Voorwaar, de lange nacht van 'smen-
schen verwerping van Christus wordt hoe langer zoo 
duisterder. Spoedig zal den menschen het hart bezwijken 
van vrees en verwachting der dingen, die over het aardrijk 
komen zullen; want de krachten der hemelen zullen be
wogen worden. 

„Wachter! wat is er van den nacht ? Wachter! wat is 
er van den nacht ? De wachter zeide: De morgenstond 
komt, en ook de nacht." In 's wachters antwoord worden 
twee feiten vóór ons gesteld; en dan zegt hij : „Wilt 
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gijlieden vragen, vraagt; keert weder, komt." Welnu, 
staan wij een oogenblik stil, en vragen wij omtrent deze 
twee feiten: 

Vooreerst: „De morgenstond komt." 
Ten tweede: „En ook de nacht." 
„De morgenstond komt!" — „Ziet, de Bruidegom! 

gaat uit hem te gemoet." — „En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: kom! En die 
dorst heeft, kome; die wil, neme het water des levens 
om niet." Want Jezus zegt: „Ziet, ik kom haastelijk!" 

O Bruid des Lams! ontwaak! ontwaak! 
O Bruid! houd u bereid; 

Want Christus komt! uw Bruidegom, 
De hoop der heerlijkheid. 

O 21e! haast is de nacht voorbij, 
Haast breekt de morgen door! 

Uw Jezus komt, en zijne stem 
Klinkt lieflijk u in 't oor. 

J a , die morgen is ons heerlijk nieuwjaar, onze schit
terende morgenstond, onze blijde toekomst, ons vurig 
verlangen, onze hoop, onze vreugde! Do morgenstond 
komt. Wij hebben er van gelezen, van gehoord, en er 
over gepeinsd; en ziet, nu komt de morgenstond. „Do 
nacht is ver gevorderd, en de dag is nabij." (Rom. X I I : 12.) 

Mijn broeder! verlangt gij naar dien morgenstond? 
Springt uwe ziel op van vreugde bij de gedachte, dat wij 
weldra onzen dierbaren Heiland en Heer zullen zien en 
gelijken? O, bedenk het wel, naar dien morgen zonder 
wolken verlangt zijne ziel! Hij , die de gemeente heeft 
liefgehad, en zichzelven voor haar heeft overgegeven, 
opdat Hij haar heiligde, haar reinigende door de was-
sching des waters door het woord; Hij wacht met vurige 
begeerte op dien oogenblik, waar Hij haar zichzelven kan 
voorstellen zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks. Hoe 
onuitsprekelijk heerlijk! Welk een Heiland is de onze! 
O, wat zal het zijn, als wij Hem zien zullen, gelijk Hij 
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is! Als wij zijne liefde zullen aanschouwen en genieten, 
zooals dit op aarde niet mogelijk is. Als wij in zijne 
heerlijkheid zullen deelen — eeuwiglijk en altoos! Hoe 
vertroostend is derhalve voor ons de roepstem van den 
wachter: „De morgenstond komt!" 

Maar misschien zegt deze of gene lezer: „Als dat zoo 
is, dan ben ik niet zeker, of ik wel bereid hen. Ik ben 
niet zeker, of ik behouden ben. En ik ben daarom niet 
zeker, of Hij mij zal opnemen, als Hij komt!" O, mijn 
vriend! wat zou het schrikkelijk zijn, als gij achter moest 
blijven! Wij worden opgenomen den Heer te gemoet in 
de lucht, nadat de in Christus ontslapenen zijn opgewekt. 
O, als gij ons zoudt zien, in heerlijkheid komende met 
den Heere Jezus; als gij uwe geliefde betrekkingen zoudt 
aanschouwen, schitterende van don glans des hemels , zoudt 
gij dan geen werelden willen geven om in hunne vreugde 
te deelen? En gij zijt nog niet bereid? Heden kan de 
Heer komen. Heden kan de blinkende Morgenster ver
schijnen. En dan moet gij achterblijven, om daarna ge
oordeeld te wordeu. O, ik bid u , wacht toch niet langer 
met uw hart aan Jezus te geven! Hebt gij dorst, kom 
dan! Hij zegt: „Ik zal den dorstige geven uit de fontein 
van het water des levens om niet. Die dorst heeft, kome, 
en die wil, neme het water des levens om niet." Bedenk 
wel: het is nu nog tijd; maar de morgenstond komt, en 
dan na dien heerlijken morgen de nacht des oordeels. 

Hoor,- wat de wachter zegt: „De morgenstond komt, 
en ook de nacht." 

Treurig en duister was de geschiedenis van den langen 
nacht van 's menschen verwerping van Christus, en toch 
in al dien tijd was de getuigenis des Heiligen Geestes 
op aarde gezonden. Maar welk een duisternis zal er zijn, 
als de ware geloovigen zullen opgenomen zijn in den hemel! 
Dan komt ook de nacht — de duistere nacht van droef
heid en oordeel. Wat waar geworden is van het oude 
Babyion, dat zal dan ook waar worden van het Babyion 
der afgevallen kerk. De wachter antwoordde, en zeide : 
„Babel is gevallen! zij is gevallen! en al de gesneden 
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beelden harer goden heeft Hij verbroken tegen de aarde. 
O mijne dorsching en de tarwe mijns dorschvloers! wat 
ik gehoord heb van den Heere der heirscharen, den God 
Israëls, dat heb ik ulieden aangezegd." (Jes. XXI : 9 , 
10; zie Openb. XIV : 8; XVIII : 2.) 

O, gij modern Babyion! dronken van het bloed der 
heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus, u 
verhoovaardigende op uwe schoonheid, trotsch als een 
koningin; weet gij wat u wacht ? Vallen zult gij, om 
nooit meer op te staan. En zoo groot zal uw val zijn, 
dat de kooplieden der aarde van verre zullen staan uit 
vrees voor uwe pijniging, weenende en rouw bedrijvende. 
Weet gij, wat de Heere der heirscharen gezegd heeft van 
die groote, rijke, afgevallene Christenheid? Wat Hij ge
sproken heeft van hen, die de liefde tot de waarheid niet 
aangenomen hebben om behouden te worden ? Hij heeft 
gezegd: „Daarom zendt God hun een werking der dwa
ling, ten einde zij de leugen gelooven; opdat allen ge
oordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, 
maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid." 
(2 Thess. II : 10—12.) J a , de morgenstond komt, en ook 
de nacht. De Christenheid, die meent rijk en verrijkt te 
zijn, en geens dings gebrek te hebben, zal Hij „uit zijnen 
mond spuwen," zoodat haar getuigenis geheel van de aarde 
verdwijnen zal. 

En heeft God ook het karakter geopenbaard van dien 
duisteren nacht, die komen zal na dien heerlijken morgen 
der gemeente? Voorzeker. Luister slechts. De vrede zal 
van de aarde worden weggenomen. De menschen zullen 
elkander dooden. Hongersnood en pestilentie zal er zijn. 
Alle maatschappelijke orde zal worden omvergeworpen, 
evenals een aardbeving. En de menschen zullen vluchten 
in de spelonken en holen der aarde. De schrikkelijkste 
oordeelen zullen over de aarde worden uitgestort. 
(Openb. VI , VII I , IX.) De duivel zal de menschen 
brengen tot openlijke vijandschap tegen God. Het vree-
selijke romeinsche rijk, in zijn ontzettend, duivelsch, 
vermeiend karakter zal plotseling weer verschijnen. De 
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menschen zullen den duivel aanbidden. De booze harts
tochten van duivelen en menschen zullen in dien schrik-
kelijken nacht van duisternis losgelaten worden. (Openb. 
XIII.) Dan zal de groote hoer. de afgevallen Christenheid, 
in al hare gruwelen verschijnen, totdat de ongeloovige, 
goddelooze koningen der aarde haar vernietigen. (Openb. 
XVII.) Mogen Gods kinderen luisteren naar de waar
schuwende woorden des Heeren: „Gaat uit van haar, 
mijn volk! opdat gij met hare zonden geen gemeenschap 
hebt, en opdat gij van hare plagen niet ontvangt." Ja, 
die nacht der groote verdrukking, zooals er nooit een ge
weest is , en nooit weer een zijn zal, komt, en eindigt in 
de persoonlijke komst van den Heer Jezus met al zijne 
heiligen en met zijne vele duizende engelen om de godde
looze volken te oordeelen, en daarna zijn heerlijk konink
rijk op aarde op te richten. 

De wachter stelt ons dus twee dingen voor de aandacht: 
„De morgenstond komt, en ook de nacht." Moge in dit 
jaar —• als wij nog zoolang hier beneden zullen ver
toeven — onze blik gevestigd zijn op dien heerljjken, 
zaligen morgenstond, wanneer onze Heer en Verlosser 
komen zal in de lucht om al de zijnen op te nemen in 
het Vaderhuis, en hen te doen deelen in zijne liefde, in 
zijne vreugde, in zijne heerlijkheid. Laat ons gemoedigd 
voortgaan! Wat er ook gebeure, hoevele rampen en on
heilen , hoevele aanvallen van den vijand en beproevingen 
des Heeren er ook komen mogen, het eind zal zeker 
zalig zijn voor allen, die Jezus in on verderfelijkheid heb
ben liefgehad. 
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„Maar gij, wees wakker in alles." 
(2 Tim. IV: 5.) 

Paulus stond aan het einde van zijne loopbaan hier be
neden , toen hij Timotheüs, zijn „geliefd kind," vermaande: 
„maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukking, doe 
„het werk van een evangelist, vervul uwe bediening ten 
„volle. "Want" — zoo voegt hij er bij — „ik word reeds 
„tot een offer geplengd, en de tijd van mijn verscheiden 
„is genaderd." enz. De geheele weg met al zijne menig
vuldige en dikwijls zoo harde beproevingen lag achter 
hem; hij had den goeden strijd gestreden en het geloof 
behouden; doch ten opzichte van de gemeente hier beneden 
was zijn hart zeer bezwaard. De teekenen van verval 
kwamen reeds aan alle zijden duidelijk te voorschijn. De 
gemeente was begonnen op een groot huis te gelijken, 
waarin vaten ter eer en vaten ter oneer waren; en het 
was noodzakelijk , ten einde een vat tot eer te zijn , „ge
heiligd , bekwaam tot gebruik des meesters, tot alle goed 
„werk toebereid," dat men zich van de vaten tot oneer 
reinigde, d. i. zich daarvan afzonderde in alles, wat den 
Heer onteerde en den Heiligen Geest bedroefde. De eerste 
stap op den weg der waarheid is de scheiding van het 
booze. „Ieder, die den naam des Heeren noemt, sta af 
van ongerechtigheid," en daarna wordt gezegd: „jaag 
naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met hen, 
die den Heer aanroepen uit een rein hart." (2 Tim. 
11:19—22.) Dat is de rechte en gezegende weg in eiken 
tijd, dus ook in den tegenwoordigen, totdat de Heer komt. 
De getrouwe en goedonderwezen Christen wandelt daarin, 
en verheerlijkt den naam des Heeren door gehoorzaam
heid en afhankelijkheid. Het is de weg der waarheid, 
in welken de God des vredes de zijnen kan vergezellen 
en zegenen. 

In den tegenwoordigen tijd is de Heilige Geest op zeer 
bijzondere wijze werkzaam de heiligen op dit gezegende 



8 

pad der waarheid terug te voeren. Onder de naamchris
tenen worden nog vele waarheden der Schrift vastgehou
den; maar de waarheid als zoodanig wordt slechts door 
weinigen erkend en beleefd. Keeds het feit, dat er hon-
derde groote en kleine partijen in de Christenheid zijn, 
waarin de leden van Christus verstrooid worden gevonden, 
toont maar al te duidelijk, hoezeer men van de waarheid 
is afgeweken. Wij zien reeds in den apostolischen tijd te 
Korinthe, dat het 'svijands doel was in de gemeente par
tijen te verwekken. Daar was het: „Ik ben van Paulus, 
en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus;" 
(1 Kor. 1:12.) en ach! tot welk een uitbreidingen ver
menigvuldiging is hem in onze dagen deze splitsing ge
lukt! Ongeestelijke Christenen mogen dit vergoelijken, 
en daarin winst voor de waarheid zien, omdat, zooals zij 
zeggen, de ééne partij dezen, de andere genen kant der 
waarheid vooropstelt, en alzoo eenzijdigheid voorkomen 
wordt. De Heilige Geest echter noemt het in 1 Kor. I I I 
vleeschelijh en naar den mensch. Op een andere plaats 
verklaart de apostel, dat er sekten moeten zijn, opdat 
de beproefden openbaar worden; (1 Kor. XI : 19.) maar 
dit gezegende resultaat wordt in onze dagen bij slechts 
weinigen bereikt, omdat men zich te lang aan het ver
keerde gewend heeft, en de zin voor waarheid te 
veel verstompt is. De meesten houden vast aan hunne 
partij , die zich of door grootte , ouderdom en aanzien, 
of door zekere waarheden van andere onderscheidt. Het 
Woord Gods legt daarbij weinig gewicht in de schaal; 
het heeft, vooral op dit punt, zijne kracht en zijn gezag-
op het hart en geweten meer of min verloren. Doch de 
Heilige Geest werkt, en is, gelijk reeds gezegd werd, 
op bijzondere wijze werkzaam om de heiligen tot de waar
heid terug te brengen. Wij leven in een tijd van groote 
genade en groote verantwoordelijkheid. De komst des 
Heeren is nabij; de blinkende Morgenster heeft haar 
verschijnen aangekondigd. „De Geest en de bruid zeggen: 
„Kom! En die het hoort, zegge: Kom!" (Openb. XXII : 17.) 
Dit geroep is door den Geest aireede in de harten van 
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vele geloovigen opgewekt geworden; en hun aantal neemt 
van dag tot dag toe. 

De Heer is nabij , en voor dengene, die Hem lief
heeft en naar zijne komst verlangt, zal het een ernstige 
vraag zijn: „waar vindt Hij mij, wranneer Hij komt? 
Wandel ik overeenkomstig de waarheid, in afhankelijk
heid en gehoorzaamheid; of overeenkomstig het vleesch, 
in eigenwilligheid en ongehoorzaamheid? Is zijn woord 
de lamp voor mijnen voet, of ga ik in deze of gene zaak 
naar mijne eigene gedachten en menschelijke meeningen 
te werk?" Toen de Heer aan Jakob gebood naar Beth-El 
te trekken, waar Hij hem vroeger verschenen was, sprak 
Jakob tot zijn huis en tot allen, die bij hem waren; „doet 
weg do vreemde goden, die onder u zijn, en reinigt u , 
en verandert uwe kleederen." (Gen. XXXV.) Het gevoel 
der heiligheid Gods dreef hem aan alles te verwijderen, 
wat niet in Zijne tegenwoordigheid paste. Onmogelijk kan 
iemand den Heer werkelijk liefhebben en naar zijne komst 
verlangen, noch een diepen indruk van zijne heiligheid 
hebben, wanneer hij in dingen blijft voortgaan, die Hem 
mishagen; wanneer hij niet bereid is in alle dingen naar 
zijnen welbehagelijken wil te onderzoeken en dien te doen. 
J a , hoe inniger en dieper de liefde tot Hem i s , des te 
grooter zal de bereidwilligheid en vreugde zijn, waarmede 
hij voor Hem leeft en Hem dient, waarmede hij eiken 
verkeerden weg verlaat om in al , wat goed is , te wandelen. 
De overgegevene, geestelijkgezinde Christen kent geen 
hooger levensdoel hier beneden dan in alles den naam 
zijns geliefden Heeren te verheerlijken; en daarom zal 
hij zich van alles afzonderen, wat den Heer onteert, en 
terugkeeren tot hetgeen „van den beginne" was — tot 
de Heilige Schriften, zooals zij ons door de geïnspireerde 
schrijvers zijn medegedeeld. Zoodra de afwijking van de 
waarheid begonnen was, vermaande de Apostel Johannes: 
„Wat u aangaat, hetgeen gij van den beginne gehoord 
hebt, dat blijve in u! Indien in u blijft, hetgeen gij van 
den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in den Zoon 
en in den Vader blijven." (1 Joh. I I : 24.) Het is de 



10 

onveranderlijke wil Gods, dat al de zijnen ten allen tijde 
vasthouden aan hetgeen Hij hun bij den beginne des 
Christendoms door- zijne apostelen en profeten heeft mede
gedeeld. Wanneer wij in eenig punt daarvan afwijken, 
bewijzen wij ons gebrek aan onderworpenheid en gehoor
zaamheid jegens Hem. Ieder echter, die zich met een 
gewillig hart aan het Woord Gods onderwerpt, vindt 
hetgeen hem als een vat tot eer betaamt en voor den 
Heer geschikt maakt, klaar en duidelijk voorgeschreven. 
Hij heeft zich van de vaten tot oneer te reinigen, en 
van al het kwade af te zonderen, om met degenen, die 
den Heer uit een rein hart aanroepen, naar al , wat goed 
is, te jagen. 

De Heer, die in zijne trouw jegens de zijnen nimmer 
faalt, heeft er voor gezorgd, dat zij ook gedurende de 
verwereldlijking en het verval der gemeente de gezegende 
voorrechten dier gemeente kunnen genieten. Zijne ver
troostende belofte: „Waar twee of drie vergaderd zijn in 
mijnen naam, daar ben Ik in hun midden," (Matth. 
XVII I : 20.) blijft ten allen tijde van kracht, en zijne 
tegenwoordigheid kan alles goed maken. Het bewustzijn 
Jezus in ons midden te_ hebben — hier beneden in den 
Geest en daarboven persoonlijk — vervult het onderwor
pen hart met vreugde en blijdschap. In zijnen naam ver
gaderd te wezen, zij het ook slechts met twee of drie, 
om zijnen dood te verkondigen, uit zijn Woord opgebouwd 
te worden, en in het gemeenschappelijk gebed te vol
harden, blijft steeds het gezegende voorrecht van allen, 
die zich aan zijn geopenbaarden wil onderwerpen. Dat 
is de weg, dien de Heer ons aanwijst te midden van het 
verval; dien Hij goedvindt, en waarin Hij ons wil zegenen. 
Derhalve is het de roeping en het voorrecht van een 
iegelijk, die gelooft, zijne plaats in te nemen daar, waar 
twee, drie of meerderen in den naam van Jezus ver
gaderd zijn. Zoo doende keert hij terug tot hetgeen „van 
den beginne" was, en houdt hij zich daaraan vast, terwijl 
hij ten volle vertrouwen kan op de werkzame genade van 
Hem, die in het midden is , en die zijne gemeente nimmer 
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begeven noch verlaten kan. Apostelen en profeten aan
stellen , zooals dit door een partij onder de naamchistenen 
gedaan wordt, is niet terugkeeren tot hetgeen „van den 
beginne" was; want iets dergelijks heeft de gemeente 
nooit gedaaan, ook niet in den beginne, en het Woord 
Gods geeft niet de geringste aanleiding of opdracht daartoe. 
Het is veeleer een verschrikkelijke inbreuk op de rechten 
Gods; en wanneer men voorgeeft dit onder de leiding 
des Geestes te doen, zoo kan dit slechts een valschc 
geest, en onmogelijk de Heilige Geest zijn. God alleen 
riep de apostelen en profeten (vergelijk Gal. 1:1.), en 
noemde ze het fondament des goddelijken gebouws, waar
van Jezus Christus zelf de hoeksteen is. (Efez. I I : 20—22.) 
Door hen is het Woord Gods voleindigd. (Kol. 1 : 25.) 
Alles, wat God aan de gemeente door hen openbaren en 
meedeelen wilde, is aanwezig, en nergens in de Schrift 
vinden wij de geringste aanwijzing, dat zij zouden voort
bestaan. Leeraars, herders en evangelisten beroepen en 
aanstellen is evenzoomin een blijven bij hetgeen „van 
den beginne" was; want de gemeente heeft dit in den 
beginne, d. i. ten tijde der apostelen nooit gedaan. Het 
is veeleer een bewijs van het verval en van de mensche-
lijke aanmatiging. Indien ook deze gaven, zij het tot op
bouwing der gemeente of tot bekeering des zondaars, tot 
aan het einde zullen blijven, zoo is het toch de Heer, 
die ze geeft, (verg. Ef. I V : 11.) en het is de Heilige 
Geest, die alles werkt, en „aan een iegelijk in het bij
zonder toebedeelt, gelijk Hij wil." (1 Kor. X I I : 11.) De 
mensch heeft niets anders daarbij te doen dan deze gaven 
met een dankbaar hart te erkennen en te gebruiken. 
Eindelijk is ook het kiezen en aanstellen van ouderlingen 
door de verschillende partijen slechts een ingrijpen in 
eens anders recht. Heeft in den beginne eenige gemeente 
zoo iets gedaan, of is eenige gemeente daarmede belast 
geworden? Neen, maar het was uitsluitend de zaak des 
apostels en van hen, die daartoe gewettigd waren, gelijk 
bijv. Titus en misschien ook Timotheüs. In het werk des 
Heeren datgene te doen, waartoe wij geen last verkregen 
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hebben, is vermetelheid; en datgene na te doen — mis
schien uit onwetendheid en zonder kwaad opzet — wat 
God zich zijner wijsheid en macht voorbehouden heeft, 
is te wandelen in de voetstappen des vijands; want satan 
heeft altijd getracht van al Gods handelingen een na
bootsing te leveren. Hij had zijne apostelen en profeten, 
en hij heeft nog heden zijne predikers en leeraars, en 
ton laatste zal hij ook zijnen Christus hebben. Ach! een 
oppervlakkige blik over de Chistenheid is voldoende om 
te zien, hoe diep de gemeente gezonken is, hoezeer zij 
de waarheid heeft prijsgegeven, en hoe ver zij is afge
weken van hetgeen „van den beginne" was. En in welke 
hooge mate — tot onze diepe smart moet het gezegd — 
wordt de Heer daardoor onteerd, de Heilige Geest, die 
in het midden der gemeente woont, bedroefd en terzijde 
gesteld! De meeste geloovigen, wanneer zij werkelijk 
tot de waarheid terugkeeren, moeten behalve Christus, 
bijna alles loslaten, wat zij te voren vastgehouden hebben. 

De alleen ware plaats van den discipel des Heeren is, 
volgens het Woord Gods, te midden van het verval, slechts 
daar, waar de geloovigen in zijnen naam vergaderd zijn, 
en elke zegening van zijne tegenwoordigheid doen afhan
gen; en de Heilige Geest is in onze dagen bijzonder werk
zaam om allen, die verlost zijn, op dezen gezegenden weg 
te leiden, en hunne harten door de verwachting der spoedige 
komst onzes Heeren, zoowel als door de hoop der hemel-
sche heerlijkheid, te verkwikken en te verlevendigen. J a , 
dat is de plaats, die ieder geloovige kan innemen met het 
heerlijke bewustzijn, dat hij naar den welbehagelijken 
wille Gods handelt, en dat de Heer zelf nu reeds in het 
midden der vergaderden in den Geest tegenwoordig is. 

"Wanneer wij nu echter de waarheid ingezien en de plaats, 
waar de Heer ons zegenen wil, ingenomen hebben, zijn 
wij dan in alle opzichten veilig, zonder bloot te staan aan 
de menigvuldige verzoekingen hier beneden? Zeker niet; 
dit slechts één oogenblik te denken, zou groote dwaasheid 
zijn. De gemeente te Filippi was ongetwijfeld in een goeden 
en welgeordenden toestand; en juist aan haar schrijft de 
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apostel: „werkt uwe eigene behoudenis uit met vreezen 
„en beven." (hst. I I : 12.) Zoolang wij hier beneden zijn, 
bevinden wij ons in een gevaarvolle woestijn, in een we
reld van verzoekingen, die satan tot overste heeft. In ons 
is zwakheid en zonde, en om ons heen zoekt vleierij of 
vijandschap op ons te werken. Wij zijn aan alle kanten 
door gevaren omringd; en de tegenwoordige tijd heeft zijne 
eigenaardige verzoekingen voor den geloovige. 

Het is steeds ten zegen voor de gemeente uitgeloo-
pen — gelijk hare geschiedenis ons leert — wanneer de 
wereld als vijandin tegen haar optrad. Zulk een tegenstand 
van buiten zuivert het hart en reinigt den wandel des 
Christens. Hier beneden gehaat en vervolgd, neemt hij zijne 
toevlucht tot de genade en kracht Gods daarboven; en 
voor zijn aangezicht is ten allen tijde, ook te midden der 
menigvuldige verzoekingen en moeielijkheden „verzadiging 
van vreugde." In het onbenevelde licht wordt alles naar de 
gedachten Gods beoordeeld en op zijne wezenlijke waarde 
geschat; alles, wat niet overeenkomt met de tegenwoor
digheid Gods, wordt geoordeeld, en het hart wordt in 
ware waakzaamheid en nuchterheid bewaard. In zulke tij
den van openbare vijandschap en uitwendigen druk wordt 
Gods Woord meer onderzocht en op prijs gesteld, het ge
bed is volhardender en inniger, en de behoefte aan gemeen
schap doet zich meer gevoelen. De deelneming van den 
een in hetgeen den ander aangaat is hartelijker, de liefde 
zuiverder en het wederkeerig dulden en verdragen grooter; 
en alles herinnert er ons aan, dat wij hier beneden slechts 
pelgrims en vreemdelingen zijn. 

Er worden echter geheel andere ervaringen gemaakt, 
wanneer de wereld zich vriendelijk jegens ons aanstelt; 
wanneer zij ons vleit en door hare bekoringen aanlokt; 
wanneer zij ons aan al hare bemoeienissen laat deelne
men en ons zelfs daartoe uitnoodigt, gelijk dit in onze 
dagen het geval is. Hoe licht kan het bewustzijn der 
vreemdelingschap verdwijnen! Zeker, zulke tijden als de 
tegenwoordige hebben hunne eigenaardige gevaren voor 
de geloovigen! Er is dan verdubbelde waakzaamheid en 
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nuchterheid in het gebed noodig, om niet door een der 
veelvuldige en gevaarlijke stroomingen meegesleept te 
worden! Er is dan van buiten bijna niets, dat ons afstoot 
en tot den Heer uitdrijft; alles is veeleer er op aange
legd ons aan te trekken en van den Heer te doen afwij
ken. Bovendien heeft de vijand in dit alles de hand, die 
nooit iets anders bedoelt dan wat Gods heiligen ten ver-
derve strekt. Het beveiligt ons niet, dat wij ons op zekeren 
tijd van het booze afgezonderd, en onze plaats overeen
komstig de waarheid ingenomen hebben; dat wij ons, 
geseheiden van alle partijen, in den naam van Jezus 
hebben laten vergaderen; wij moeten deze afzondering 
en deze plaats overeenkomstig de waarheid blijven behouden; 
en daartoe hebben wij voortdurende waakzaamheid, nuch
terheid en gebed noodig. Zoodra wij daarin nalatig wor
den, komt krachteloosheid en verslapping te voorschijn; 
wij komen weer onder den invloed des vijands terug, en 
de geest dezer wereld maakt zich spoedig van ons meester. 
Ook moeten wij niet vergeten, dat vele geloovigen onder 
hen, die in Jezus naam vergaderd worden, niet door 
onderzoek der waarheid op deze plaats gebracht zijn. 
Menigeen heeft zich aangesloten, omdat hij daar meer 
dan elders, voedsel voor zijne ziel vond; een ander, wijl 
hij van der jeugd af gewoon was daar het Woord Gods 
te hooren. Deze laatsten zijn wel met de waarheid be
kend , maar zij zijn nog nooit op de proef gesteld, hoever 
de waarheid macht over hen had. Zullen nu zulke ge
loovigen te midden van de groote verwarring het getui
genis der waarheid handhaven? Eén ding is zeker; zij 
zijn voor hunne belijdenis, zoowel als voor hetgeen zij 
hooren en weten, verantwoordelijk. De Heer roept der 
gemeente te Piladelfia toe: „Ik kom haastelijk; houd wat 
gij hebt, opdat niemand uwe kroon neme." (Openb. I I I : 11.) 

Er wordt, helaas! reeds bij sommigen van hen, die 
op den grondslag der waarheid vergaderd worden, de be
droevende ondervinding opgedaan, dat zij in waakzaam
heid en nuchterheid achteruitgaan, dat zij hunne eerste 
frischheid verloren hebben. De handel en wandel van 
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dezen en genen toonen maar al te duidelijk , dat ver
slapping, traagheid en gelijkvormigheid aan de wereld 
zich van het hart hebben meester gemaakt. Vroeger was 
geen weg te lang, geen weder te ruw en geen moeite te 
groot, wanneer zich de gelegenheid aanbood met andere 
verlosten aan de tafel des Heeren, of ter betrachting des 
Woords, of tot gemeenschappelijk gebed te zamen te 
komen. Men vond vreugde daarin, en was bedroefd, 
indien er werkelijk verhindering bestond aan de vergade
ringen deel te nemen. Doch hoe is het in vele opzichten 
anders geworden! Traagheid en gemakzucht hebben zich 
geopenbaard. Het valt niet meer zwaar de samenkomsten 
te missen; en zelfs de minste tusschenkomende zaak is 
een voldoende grond om het wegblijven voor het eigen 
geweten en voor anderen te verontschuldigen. In werke
lijkheid heeft Christus opgehouden voor hem, die zoo 
handelt, het doel en voorwerp zijns levens, de vreugde 
en wellust zijns harten te zijn. Voor hem is het Woord 
Gods geen kostelijke spijze meer en het gebed geen be
hoefte. Hij mag een onvermoeiden ijver en groote inspan
ning aan den dag leggen, wanneer het zijn belang geldt; 
doch zoodra betreft het niet de zaak Gods, of hij is traag 
en nalatig. Zijn hart mag opgewekt zijn, wanneer 
wereldsche dingen het voorwerp der gesprekken zijn, 
maar zoodra het over goddelijke dingen loopt, is hij 
onverschillig en ongevoelig. Hij mag uit gewoonte en 
voor den vorm aan deze en gene zegening deelnemen, 
om zijn geweten of behoefte aan godsdienst te bevredigen, 
voor God echter is dit van geen waarde en zonder kracht. 

Hoe bedroevend en deemoedigend nu ook dergelijke 
verschijnselen zijn, zoo is dit toch — Gode zij dank! 
niet de algemeene toestand van hen, die in den naam 
van Jezus vergaderd worden. De Geest Gods is werk
zaam; zij wandelen over het algemeen onder elkander 
in vrede, en worden gesticht; het getuigenis der waar
heid wordt door velen bij monde en geschrifte met ijver 
verbreid; en de Heer gaat in genade voort altijd meer 
zielen toe te brengen. Nochtans mogen wij ons oog en 
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ons hart niet sluiten voor zoodanige verschijnselen, als 
bij enkelen reeds korter of langer zich vertoonen. Zij 
roepen een iegelijk toe: „maar gij, wees wakker in alles;" 
zij toonen ons, hoeveel oorzaak wij hebben met het oog 
op onszelven waakzaam en nuchter te zijn, „aangedaan 
hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en 
den helm des heils," opdat ook wij niet langzamerhand 
tot hetzelfde peil zinken; zij roepen ons op tot gebed en 
smeeking voor hen, die door de list des vijands in den 
goeden strijd mat zijn geworden; zij vermanen ons ernstig 
aan het getuigenis der waarheid onwrikbaar vast te houden, 
en aan alles, wat den Heer verheerlijkt en den zijnen tot 
zegen is, steeds van harte deel te nemen. Het moet den Heer 
zeker bedroeven, wanneer zij, die in deze laatste dagen 
boven duizenden bevoorrecht zijn; die de waarheid ver
staan, en die belijden, dat zij den Heer verwachten en 
in de heerlijkheid Gods roemen; nalatig worden en hunne 
groote verantwoordelijkheid vergeten. Bedenken wij daarom 
wel, dat de geloovigen, die de Heilige Geest in den te-
genwoordigen tijd uit de verwarring gevoerd en op den 
onbedriegbaren grondslag der waarheid geplaatst heeft; 
allen, die meer of min hunne vrijmaking in Christus zoo
wel als hunne heerlijke en hemelsche zegeningen kennen, 
zijn daardoor tevens met een hooge en gewichtige taak 
belast om, namelijk, de waarheid, „zooals die in Jezus 
i s , " in woord en wandel te belijden, en te midden der 
verwarring en des toenemenden vervals te handhaven. Deze 
plaats van tegenwoordigen zegen, waar de Heilige Geest 
ze gesteld heeft, en het daarmee verbonden gewichtige 
getuigenis te midden des vervals legt op allen, die daar
bij betrokken zijn, een ernstige verantwoordelijkheid. Der
halve is het van te grooter belang de vermaningen des 
apostels ter harte te nemen: „maar gij, wees wakker in 
alles," en: „werkt uwe eigene behoudenis uit met vreezen 
en beven," vooral wanneer wij aan onze zwakheid, aan 
de listen des vijands en aan de on s omringende, menigvul
dige gevaren denken. (Slot volgt.) 
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„Maar gij, wees wakker in alles." 
{Vervolg van bladz. 16.) 

Met de hoop en den wensch den christelijken lezer op 
de een of andere wijze te dienen, en hem tot verdubbelde 
waakzaamheid en nuchterheid in het gebed aan te sporen, 
wensch ik nog een oogenblik bij de treurige gevolgen stil 
te staan, die niet kunnen uitblijven, zoodra wij vrij spel 
laten aan het vleesch, traag worden in de waakzaamheid, 
het lezen van het Woord en het gebed verzuimen en de 
samenkomsten nalaten. Ach, hoe spoedig komt er verslap
ping; want de vijand is altijd werkzaam, en maakt van 
alles gebruik om verderfelijk op onze zielen te werken. 
De gemeenschap met den Vader en met den Zoon — ons 
zoo kostelijk voorrecht hier beneden — wordt altijd min
der genoten, de vrede gaat weg, de liefde verkoelt, de 
belangstelling in het werk des Heeren en in de zijnen 
houdt op, en het geweten verstompt. Al wordt de vorm 
der godzaligheid behouden, zoo verwijdert zich het hart 
altijd meer uit de tegenwoordigheid Gods, en daalt af tot 
zijn eigen gedachten en bewegingen, om eindelijk geheel 
in de wereld te verdwalen. Dat is het ongoddelijke pad, 
waarop zich menige geloovige bevindt, en helaas! ook van 
dezulken, die, indien ook al niet van harte, dan toch uit 
gewoonte, met anderen in den naam van Jezus samen
komen. Het Woord Gods heeft zijne kracht op het ge
weten in vele opzichten verloren; de broederlijke ver
maningen worden met allerlei verontschuldigingen en 
dikwijls met bitterheid afgewezen. De smaak in het een
voudige, reine Woord is niet meer aanwezig; tot het 
hooren en lezen daarvan heeft men geen behoefte en geen 
tijd, of men verveelt zich, en valt er bij in slaap. Men 
vindt weer meer smaak in sierlijke redevoeringen, die 

>4XV 2 



18 

het gevoel aandoen, maar het geweten en onze ernstige 
verantwoordelijkheid voor God onaangeroerd laten. In 
dezelfde mate nu als de belangstelling en de zin voor 
de waarheid afnemen, verliest het oog zijne eenvoudigheid 
en het hart zijne waakzaamheid, zijne vreugde en kracht; 
j a , hoe verder men zich van den Heer verwijdert, des 
te meer treedt verblinding en verharding te voorschijn. 
Het smalle pad, waarop men eens zoo gelukkig en ge
zegend was, is nu te bekrompen en te eenzijdig. Men 
beschouwt het als ware vrijheid het hoe langer zoo 
breeder te maken, tot men eindelijk weder daar aankomt, 
waar men van uitgegaan is. Toch bevindt men zich dan 
in een veel treuriger toestand dan vroeger, toen men uit 
gebrek aan inzicht deelnam aan dingen, die onteerend 
zijn voor God. Het is nu niet meer onkunde, maar on
trouw en ongehoorzaamheid, en bovendien vindt men bij 
zulk een toestand niet zelden, dat hetgeen in de dagen 
der afzondering en der getrouwheid geleerd is geworden, 
nu gebruikt wordt om zich boven anderen te verheffen. 
Het geheugen heeft de kennis bewaard, die eenmaal het 
hart met vrede, vreugde en kracht vervulde; en hetgeen 
vroeger een aanleiding was om den Heer te prijzen en 
te aanbidden, is nu niet meer dan een dood weten, en 
wordt tot zelfverheffing en opgeblazenheid aangewend. 

De gemeenschap der heiligen wordt als een groot voor
recht beschouwd en met blijdschap beoefend, zoo lang 
men in de tegenwoordigheid des Heeren wandelt. Het is 
voor alle geestelij kgezinde Christenen zoowel een be
hoefte als een genot zich te zamen in den Heer te ver
blijden, elkander te dienen, lief en leed te deelen, de 
een den ander op te wekken en te vermanen. Doch hoe 
verandert dit alles, zoodra het hart traag en der wereld 
gelijkvormig geworden is. In dezelfde mate als het jegens 
den Heer verkoelt en zich van Hem verwijdert, wordt 
het koud jegens den broeder en onttrekt zich aan hem. 
Men neemt weinig deel aan zijn wel en wee; men vindt 
niets belangrijks in zijn aanroeren van geestelijke onder
werpen. In plaats van de liefde, die verdraagzaam, vreed-
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zaam en lankmoedig is , wordt onverdraagzaamheid, hals
starrigheid, partijzucht en veroordeeling gevonden. De 
geheele houding van een verwereldlijkt geloovige open
baart steeds meer of minder de gezindheid van Kaïn, 
die zeide: „Ben ik mijns broeders hoeder?" 

Ieder weionderwezen Christen zal met mij overtuigd 
zijn, dat het hier ontworpen , treurige beeld van verlosten, 
wier harten jegens den Heer koel worden en naar de 
wereld heentrekken, bij enkelen, helaas! nog beneden de 
werkelijkheid blijft. In eiken tijd, en ach! ook in onze 
dagen, worden maar al te veel bewijzen daarvan aange
troffen, zelfs onder hen, die in groote genade en voor
rechten kunnen roemen; die door de kracht des Geestes 
zich van de vaten tot oneer gereinigd, en hunne geze
gende plaats gekend en ingenomen hebben, belijdende 
dat zij den Heer verwachten. Dit is zeker een hoogst 
bedroevend en tot verootmoediging nopend verschijnsel. 
En daarom, geliefde lezer! gevoel ik mij gedrongen 
eenige ernstige vragen tot u te richten, die gij uzelven 
voor den Heer in alle oprechtheid moogt beantwoorden. 
Kunt gij zeggen, dat de Heer het doel en voorwerpuws 
levens, de vreugde en wellust uws harten is ? Of hebben 
zichtbare dingen meer of min de plaats ingenomen, die 
Hem alleen toekomt? Is de eerste frischheid en blijd
schap des inwendigen levens nog voorhanden, of is ver
slapping en wereldzin binnengeslopen, zoodat uw vrede 
bewolkt, uw genot van den Heer, uw behoefte aan zijn 
Woord en aan het gebed verzwakt is geworden? Is de 
ijver tot het samenkomen dezelfde gebleven, of zijt gij 
daarin nalatig geworden, en kunt gij zonder wezenlijke 
verhindering daarvan wegblijven ? Hebt gij nog dezelfde 
deelneming in het werk des Heeren, dezelfde belang
stelling in de heiligen en geliefden Gods, of is uw hart 
doodig geworden en voor dit alles in meerdere of mindere 
mate onaandoenlijk? Dat zijn ernstige en hoogst gewich
tige vragen, en het is zeker der moeite waard eens stil 
te staan en ze in Gods tegenwoordigheid te beantwoorden. 
En indien gij ook maar eenigszins in uwe gezindheid 
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jegens den Heer, in uwen ijver voor hetgeen Hem be
haagt achteruitgegaan zijt, zoo bid ik u in den naam 
van Jezus: ga geen oogenblik langer daarin voort, maar 
wend u met oprechte belijdenis en zelfveroordeeling tot 
Hem, en Hij zal u genadig zijn, u vergeving schenken 
en reinigen, en u kracht verleenen uwen verderen weg, 
totdat Hij komt, tot zijne verheerlijking af te leggen. 
Gedenk toch aan de groote voorrechten, die u ten deel 
gevallen zijn, aan de goddelijke gunst en genade, die 
gij dagelijks geniet, en tegelijk aan uwe groote verant
woordelijkheid. Bedenk welke groote schade gij uzelven 
berokkent, wanneer gij in onverschilligheid en wereldzin 
voortgaat; en welk nadeel gij uwe medeverlosten toebrengt, 
wanneer gij ophoudt hun tot nut en zegen te zijn, maar 
integendeel hunne harten bezwaard en bedroefd maakt. 
Bedenk echter boven alles, hoezeer gij het "Woord van 
uwen God en den naam van uwen Heer onteert—Hem, 
die u zoo oneindig liefhad en nog liefheeft, en van wien 
gij weet, dat Hij spoedig komt, en gij dan vooraltijd 
bij Hem zijn zult. Bedenk eindelijk, hoezeer gij den 
Heiligen Geest bedroeft, met welken gij verzegeld zijt 
tot op den dag van Christus. Ach! overweeg dit alles, 
en keer weder! Moge de Heer u daartoe kracht en genade 
schenken! 

Tevens hebben wij wel in het oog te houden, dat zich 
dan, wanneer verslapping en wereldzin of zelfs openbare 
zonden vertoonen in het midden van hen, die in Jezus 
naam te zamenkomen, allen zich hebben te oordeelen en 
te verootmoedigen. En dit zal zeker plaats vinden, wan
neer de verheerlijking des Heeren de eerste plaats in het 
hart inneemt, en de eenheid en het priesterlijk karakter 
der geloovigen erkend worden. Dan maken allen zich voor 
God in genade met den treurigen toestand een, dien voor 
Hem belijdende en oordeelende. In het licht zijner tegen
woordigheid zal ook menigeen tot het inzicht komen, dat 
hij zelf, uit gebrek aan waakzaamheid en getrouwheid, schul
dig is aan het kwaad; dat hij de vermaning des apostels: 
„laat ons op elkander achtgeven tot opscherping van liefde 
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en goede werken" niet genoeg behartigd heeft. Is het kwade 
werkelijk binnen gedrongen, zijn er treurige toestanden 
aanwezig, zoo is er bijzondere wijsheid vanboven, liefde, 
genade en geduld noodig om zich op een Gode welgeval
lige wijze daarmede bezig te houden. Hoe licht kunnen 
wij in de uitoefening der tucht te streng, hoe licht ook 
te nalatig en te slap zijn! "Wanneer in eenige zaak, dan 
wel in deze bestaat er dringende behoefte aan de leiding 
des Geestes, niet het minst bij de zoodanigen onder ons, 
die invloed uitoefenen, die in het werk des Heeren bezig 
zijn, en naar de hun verleende gave zorg dragen voor de 
kudde van Christus. Zij zijn in hunne dienst onder een 
groote verantwoordelijkheid geplaatst. Zij hebben zich met 
het dierbaarste bezig te houden, wat de Heer bezit. Er 
is hier beneden, zoowel uit aanmerking van het voorrecht 
als van de verantwoordelijkheid, geen arbeid, die zoo dier
baar en gewichtig i s , als die aan de geliefde kudde van 
Christus ten koste gelegd. Ernstige, behartigingswaardige 
gedachte voor allen, die tot de dienst jegens de heiligen 
geroepen zijn. Welk een onvermoeide ijver, welke toewij
ding, trouw, zelfverloochening en opoffering, welke zui
vere beweegredenen vereischt deze dienst! Alleen de 
liefde tot Christus en de onafgebroken gemeenschap met 
Hem kan den trouwen dienstknecht bekwaam maken ze 
te vervullen. Hoe noodig is het derhalve, dat hij zich in 
allen ernst en oprechtheid de vraag stelt: Hoe staat mijn 
hart voor Hem? Is Hij mijn één en al? "Wandel ik in 
zijne tegenwoordigheid, in zijne gemeenschap ? Is de liefde 
tot Hem en tot de zijnen de eenige drijfveer in de mij 
toevertrouwde dienst? Volbreng ik haar met alle gewil
ligheid en toewijding? Deze dienst uit te oefenen, wijl 
de plicht het vordert, geeft weinig nut. "Wanneer gij alles 
gedaan hebt, wat u bevolen is , zoo zegt: „wij zijn onnutte 
knechten." Zoo spreekt de Heer. Hoe kan ik de harten 
van anderen voor Christus verwarmen, wanneer mijn eigen 
hart koud jegens Hem is? Hoe kan ik anderen op de 
rechte wijze opwekken en vermanen, als ik zelf opwek
king en vermaning noodig heb? Hoe kan ik anderen tot 
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onderzoek der Schrift en tot het gebed of tot goede wer
ken prikkelen, wanneer ik zelf daarin onverschillig en 
nalatig ben ? Of anderen in de kennis doen toenemen, 
wanneer ikzelf daarin geen vorderingen maak? Het valt 
niet te loochenen, dat er in vele vergaderingen gebrek 
aan wezenlijke voeding voor de zielen is. "Wanneer de 
liefde zwak is — want de liefde sticht — en tevens 
weinig gaven aanwezig zijn, dan kan licht het inwen
dige leven meer en meer aan het kwijnen geraken. 
Iemand kan vele waarheden kennen en in de vergadering 
voordragen, doch het zal voor de hoorders weinig nut 
afwerpen, indien deze waarheden niet uit een hart ko
men, dat zichzelf daarin verblijdt, en waarin de Heilige 
Geest werkt. Sommigen mogen zich, met het oog op de 
groote verantwoordelijkheid, wel onderzoeken, of hun 
spreken in de vergadering inderdaad tot opbouwing en 
leering dient; en evenzeer mogen anderen zich wel de 
ernstige vraag voorleggen, of het de welgevallige wil des 
Heeren is , dat zij nooit één woord tot opwekking in de 
vergadering uitbrengen. Ik ben ten volle overtuigd, dat 
het niet een zaak voor eiken geloovige is de vergadering 
te stichten en te leeren, maar het is ook mogelijk, dat 
niet het gemis van eenige gave, doch een onreine gezind
heid en een ongeestelijke wandel oorzaak onzer onbe
kwaamheid zijn, en daarover hebben wij ons dan ernstig 
te verootmoedigen en te oordeel en; want in zulk een 
toestand zal zelfs de meest begaafde dienstknecht de 
vergadering niet waarlijk opbouwen. "Wanneer hem de 
verborgen omgang met den Heer ontbreekt; wanneer van 
den morgen tot den avond de aardsche dingen zijn hart 
in onrust brengen en met zorg vervullen; wanneer hij 
zich geen tijd gunt tot het gebed en het onderzoek des 
"Woords, zoo zal hij zeker voor anderen niet tot zegen 
wezen. Zijne voordrachten mogen waar zijn, maar zij 
zijn zonder kracht; zijne rede moge in nog zoo liefelijke 
of warme bewoordingen ingekleed zijn, het geweten en 
het hart der hoorders worden niet geraakt. En zoo iemand 
is in hooge mate medeschuldig aan den achteruitgang, 
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het verval en de kwijning des inwendigen levens, mede
schuldig aan den verslapten, doodigen toestand der ver
gadering , in welker midden hij werkzaam is, en hij heeft 
in de eerste plaats daarvan de verantwoordelijkheid te 
dragen. Hoe ernstig zijn zulke overwegingen voor allen, 
die in eenig opzicht door den Heer begaafd en geroepen 
zijn tot vermaning, stichting en onderwijzing der heiligen! 
Mocht toch een iegelijk hunner, met alle oprechtheid voor 
Hem, zijne gezindheid en zijn gedrag in de hem toever
trouwde dienst onderzoeken! 

Wij leven, gelijk reeds is opgemerkt, in een tijd van 
groote genade en groote verantwoordelijkheid. De Heilige 
Geest is werkzaam, en tevens hebben wij het voorrecht, 
dat wij, trots de laaggezonkenheid, die zich in onderschei
dene standen der christelijke bevolking vertoont, en trots de 
steeds toenemende openbare vijandschap tegen het Christen
dom , in vrede kunnen samenkomen, en zonder bepaalde 
stoornis van buiten het pad des geloofs kunnen bewan
delen. Het is de Heer, die dit doet; en wij mogen der
halve het woord des apostels wel ter harte nemen: „Ik 
vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smeekin
gen, gebeden, voorbiddingen dankzeggingen voor alle 
menschen, voor koningen en allen, die in hoogheid zijn, 
opdat wij een rustig en stil leven leiden mogen in alle 
godzaligheid en eerbaarheid, want dit is goed en aange
naam voor God, onzen Heiland". (1 Tim. I I : 1—3.) 
God maakt van dezen tijd der rust gebruik, om door woord 
en geschrift de zijnen tot kennis der waarheid te brengen, 
ten einde ze daardoor uit de groote verwarring in de 
Christenheid vrij te maken, en ze op het eenvoudige en 
gezegende pad des geloofs en der gehoorzaamheid te leiden. 
Het is echter een zeer droevig verschijnsel in onze dagen, 
dat zoo vele geloovigen, en vooral de leidslieden onder 
hen, zij het ook uit onkunde of uit gebrek aan onder
werping onder het Woord, tegen de werking des Geestes 
ingaan. En ik zou deze broeders, in geval deze regelen 
hun onder de oogen komen, wel in den naam van Jezus 
willen bidden, zich eens met nauwgezetheid de volgende 
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vragen voor te leggen: IJveren wij voor den Heer of 
voor onze partij ? Is het Woord Gods ons eenige richt
snoer, of zijn het menschelijke gedachten en meeningen ? 
Bevorderen wij de eenheid, of werken wij mede aan de 
splitsing der gemeente Gods? Komen wij samen op den 
grondslag der waarheid in den naam van Jezus, of op het 
fondament van menschelijke inzettingen en beginselen? 
Hebben wij den disch des Heeren tot een disch onzer 
partij gemaakt, of nemen wij alle geloovigen op, tenzij 
een slordige wandel of kettersche leer bij hen aangetroffen 
wordt? Erkennen wij de ware, door den Heiligen Geest 
gewerkte, eenheid der gemeente Gods, of verachten wij 
haar, bezig zijnde om in hare plaats een menschelijke 
schijnvereeniging onder den naam van „alliantie" en der
gelijke te voorschijn te roepen ? Dat zijn inderdaad vragen 
van het hoogste gewicht; en ik wenschte den lezer dezer 
regelen, in geval hij nog tot eenige partij behoort, drin
gend te verzoeken ze met alle oprechtheid voor den Heer 
te overwegen. De Heilige Geest gaat echter trots eiken 
tegenstand voort de waarheid te verbreiden. Reeds neemt 
het getal plaatsen toe, waar geloovigen, van elke party 
afgezonderd, in Jezus' JSaam vergaderd worden, en aan 
zijnen disch de eenheid des lichaams, d. i. der gemeente 
belijden. Dat is het gezegende voorrecht des geloovigen, 
totdat de Heer komt. O mochten al de zijnen het inzien, 
en het tot eer des Heeren en tot hun eigen zegen ver
wezenlijken! 

Ik wenschte nu nog een oogenblik stil te staan bij de 
verkondiging des evangelies in de wereld, waaraan in 
onze dagen op zoo uitgebreide schaal als nooit te voren 
gearbeid wordt. Bijna overal heeft de Heer deuren geopend, 
en allen worden uitgenoodigd; want „Hij wil, dat alle 
menschen behouden worden, en tot kennis der waarheid 
komen." (2 Tim. I I : 4.) Het uitnoodigend geroep is 
thans: „Die dorst heeft, kome; die wil, neme het water 
des levens om niet." (Openb. XXII : 17.) En velen zijn 
in onze dagen behouden geworden, terwijl de Heer voort
gaat altijd nog meerderen te behouden. Een gezegende, 
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genaderijke tijd! maar ook een tijd van groote verant
woordelijkheid voor allen, die het evangelie der genade 
en der heerlijkheid hooren. De Heer vergadert met spoed, 
en het kan wel de laatste groote uitnoodiging zijn, vóór 
Hij komt om de zijnen op te nemen. Tegelijk is het een 
ernstige vermaning aan allen, die tot verkondiging des 
evangelies geroepen zijn, deze gewichtige bediening op 
een Gode welgevallige wijze en met allen ijver en trouw 
te vervullen. Zij zijn aan Hem in dit opzicht verantwoor
delijk. Vóór alles is het noodig, dat hij, die het evan
gelie verkondigt, zij het in persoonlijke gesprekken of in 
openbare voordrachten, zelf diep doordrongen is van zijn 
kostelijken inhoud. Ledige, droge woorden blijven zonder 
uitwerking; opgesmukte redenen en versierde mededee-
lingen mogen do zinnen en het gevoel gaande maken, 
maar voor het geweten zijn zij onnut en onvruchtbaar; en 
worden er nochtans zielen bekeerd, zoo weten wij, dat 
de Heer boven alles staat, en in zijne genade vermag te 
behouden wie, waar en wanneer Hij wil, desnoods daartoe 
verwerpelijke middelen en werktuigen gebruikende. Doch 
ééne zaak is zeker, namelijk dat het gevolg even zoomin 
het middel heiligt als het doel; de Heer heeft nimmer 
een welgevallen aan hetgeen niet met Hem in overeen
stemming is. En hoezeer is zulk een verkondiging des 
evangelies onderscheiden van die des apostels. Wij lezen 
in Kor. I I : 1—5. „En ik broeders! toen ik tot ukwam, 
„kwam niet met uitnemendheid van woorden of wijs-
„heid, u de getuigenis van God verkondigende. Want ik 
„had voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus 
„Christus, en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwak-
„heid, en in vreeze, en in veel beven; en mijn woord 
„en mijne prediking was niet in overredende woorden 
„van wijsheid, maar in betooning van den Geest en van 
„kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van 
„menschen, maar in de kracht Gods." Mochten toch allen, 
die het evangelie verkondigen, deze woorden ter harte 
nemen! 

Ten slotte wenschte ik in verband met de verkondiging 
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des evangelies nog opmerkzaam te maken op een hande
ling , die in onze dagen veel navolging gevonden heeft. 
Deze handeling heeft ten doel de bekeering der zielen; 
maar hoe ernstig en trouw het ook dikwijls gemeend 
moge zijn, zoo bén ik toch overtuigd, dat de kracht des 
evangelies er door verzwakt wordt, en de zielen er meer 
schade dan nut door ontvangen. Men wendt zich namelijk 
aan het einde van een prediking tot de vergaderde menigte 
met de vraag: „ W^e van u wenschte gaarne bekeerd of 
zalig te worden?" Zij n u , die dit wenschen, blijven 
zitten: en er wordt met hen gezongen en gebeden tot 
zoolang dikwijls, dat zij als bekeerd kunnen worden heen
gezonden. Zoo doende neemt inderdaad het getal bekeerden 
snel toe; maar de ondervinding heeft reeds aan vele plaatsen 
geleerd, dat velen hunner, ja dikwijls de meesten, na 
korten tijd weer in hunne oude paden wandelen, terwijl 
enkelen met hun eigen bekeering den spot drijven. Waarin 
kan nu dit droevig verschijnsel zijn grond vinden? De 
zielen schijnen toch inderdaad zoo gelukkig te zijn! Het 
ligt eenvoudig aan de bij hen toegepaste manier van han
delen. Het zingen, de opgewonden gebeden, enz. hebben 
op hun gevoel en hunne zinnen gewerkt. Men zou kunnen 
zeggen, dat hun gevoel bekeerd geworden is , maar nooit 
is hun geweten in de tegenwoordigheid Gods geweest; 
en waar dit niet plaats gevonden heeft, zal geen werkelijke 
bekeering worden gevonden. Het berouw, de belijdenis, 
het veroordeelen van zichzelven — het moge kort of lang 
aanhouden — gaat aan elke ware bekeering vooraf, en 
hoe dieper deze voorafgaande bearbeiding des Geestes is , 
des te grondiger zal ook daarna het geheele werk in de 
ziel zijn. Derhalve moet bedoelde bekeeringsmethode 
lederen verstandigen Christen zeer bedenkelijk voorko
men, daar niet alleen vele zielen daardoor misleid en 
bedrogen worden, maar' ook het werk Gods meer of minder 
tot een werk van menschen verlaagd wordt. Het is niet 
meer alleen het Woord Gods in de kracht des Heiligen 
Geestes (zooals wij 1 Thess. 1:5; 1 Petr. 1: 23 en op 
andere plaatsen lezen), maar het zijn de gebeden der 
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menschen, waardoor de zielen gered worden; ten minste 
men maakt het van deze gebeden afhankelijk, al erkent 
men ook, dat alleen God het bewerken kan. Er kunnen 
bij zoodanige manier van handelen werkelijk zielen be
keerd zijn, maar dan was reeds op een of andere wijze 
het geweten wakker gemaakt en in werkzaamheid voor 
God gebracht. Wij vinden echter nergens in de Schrift, 
dat de apostelen en anderen bij ontwaakte en verontruste 
zielen hunne toevlucht tot het gebed genomen hebben. 
Zij verkondigden hun het Woord, richtten hunne blikken 
op het door Christus aan het kruis volbrachte werk, en 
wekten ze op tot het geloof. Zoo ging het bij Cornelius, 
bij den stokbewaarder, enz. De zielen bezig te houden met 
hetgeen in hun binnenste omgaat, met hunne gewaar
wordingen , enz. enz. heeft het treurige gevolg, dat hun 
vrede, zelfs wanneer zij werkelijk behouden zijn, altijd 
blijft wankelen, omdat zij dien vrede afhankelijk maken 
van hun gevoel en niet van het volbrachte werk van Chris
tus alleen. Het'ziekelijke en zwakke geestelijke leven van 
vele geloovigen in onze dagen heeft dikwijls alleen zijnen 
grond daarin, dat zij van den beginne af alleen met zich-
zelven en niet met Christus en zijn werk zijn bezig ge
houden. Moge daarom een iegelijk , die tot het werk des 
evangelies geroepen is , steeds door het Woord en den 
Geest Gods geleid worden! En moge ieder geloovige in 
dezen tijd vol verzoekingen, waarin op elk christelijk ge
bied menschelijke dwaasheid en aanmatiging te voorschijn 
treden, steeds de ernstige vermaning des apostels ter harte 
nemen: „Maar gij, wees wakker in alles !" 
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„Voor mij en u." 
(Matth. XVII : 25—27.) 

Dit hoofdstuk, Matth. XVII , heeft een bijzondere be
langrijkheid, zoodra wij het verband, waarin het voor
komt, hebben leeren verstaan. De verheerlijking op den 
berg, waarvan in het eerste gedeelte van dat hoofdstuk 
gesproken wordt, was een keerpunt in het leven en in 
de bediening van onzen gezegenden Heer. 

Nadat de Heer het karakter ontvouwd had van hen, 
die voor het koninkrijk geschikt waren, (Hst. YI—VII.) 
wordt ons de goddelijkheid van zijn Persoon en het ka
rakter van zijne bediening voor oogen gesteld. (Hst. VIII, 
IX.) Daarna worden de discipelen met de bediening des 
koninkrijks tot de Joden gezonden, tot de armen der 
kudde gedurende 's Heeren leven op aarde, later totdat 
Hij komt als Zoon des menschen. Vervolgens vinden wij 
het verhaal van de verwerping van Johannes den dooper, 
en van Jezus zelven, die in genade gekomen was. Hij 
is de getuige, dat geen van Gods wegen met den mensch 
eenige verandering in dien mensch had kunnen teweeg
brengen, omdat Gods genade, evenals Noach's duive, 
geen rust vond voor het hol van haren voet. De Heer 
verklaart, dat de wereld op de proef gesteld was, en 
dat Hij geen ingang vinden kon voor de goddelijke goed
heid; dat, wilden zij den Vader kennen en rust hebben, 
zij tot Hem komen moesten, want Hij , de Zoon, ver
klaarde den Vader in genade. Van Hem, als den zacht
moedige en nederige van hart, moesten zij leeren, dan 
zouden zij rust vinden voor hunne zielen in een wereld, 
waar de ongerechtigheid heerscht, en waarin, zooals 
Hijzelf ondervonden had, geen rust kan gevonden wor
den. (Hst. XI.) 
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In hoofdstuk XII zijn de Joden, als een volk, geheel 
verworpen, onder de macht des Satans in de laatste da
gen. De Heer verbreekt, als het ware, elke verbinding 
met hen naar het vleesch. De eenige verbinding met Hem 
is door het woord, dat Hij predikte. Hij verlaat het huis, 
gaat naar de zee, niet langer vrucht zoekende in zijnen 
wijngaard, want die droeg geen vrucht, maar zaadzaaiende, 
opdat er vrucht zou komen. Het koninkrijk der hemelen, 
in zijne verborgenheid, met een afwezigen koning, neemt 
de plaats in van den Messias op aarde. (Hst. XIII.) 

In hoofdstuk XIV vinden wij een overzicht van de ge
schiedkundige gebeurtenissen. Johannes de dooper wordt 
ter dood gebracht, en de souvereine genade van Christus 
gaat door, terwijl de toekomstige gebeurtenissen volgen. 
De Heer verzadigt, naar Ps. CXXXII, „de armen met 
brood." Daarna laat Hij de massa van Israël gaan, zendt 
de discipelen weg, en gaat op den berg om te bidden 
(de hoogepriester in den hemel). De discipelen worden 
intusschen op de zee heen en weer geworpen. Petrus 
gaat den Heer op zee te gemoet, en zoodra Jezus in het 
schip is , bedaart de storm, en Hij wordt met vreugde 
daar ontvangen, waar Hij vroeger verworpen was ge
worden. 

In hoofdstuk XV wordt de nietsbeduidende en valsche 
godsdienst der farizeën verworpen, terwijl nochtans Israëls 
voorrechten ten volle worden erkend, en de souvereine ge
nade zich uitstrekt tot het vervloekte geslacht der heidenen. 
Jezus was een bedienaar der besnijdenis, doch God wilde 
niet alleen de God der Joden zijn; ook de Heidenen 
moesten Hem leeren prijzen voor Zijne goedheid. 

In hoofdstuk XVI neemt de gemeente, door Hem ge
bouwd, de plaats in van het Joodsche Messiasschap, en 
in hoofdstuk XVII komt het koninkrijk in heerlijkheid. 
Zoo doende hebben wij het koninkrijk, zooals het tegen
woordig bestaat; de gemeente, door Christus gebouwd; 
en de hemelsche heerlijkheid van het koninkrijk, de 
plaats innemende van den aardschen Messias. Bij dit 
punt wenschte ik te komen; het kenmerkt al wat volgt — 
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de openbaring van de hemelsche heerlijkheid op aarde, 
'tgeen zijn zal in de toekomende eeuw, en 'tgeen nu 
geopenbaard werd om het geloof der discipelen te beves
tigen; hoewel het huis des Yaders nog oneindig heerlij
ker is. Dit laatste wordt gevonden in de beschrijving van 
dit tooneel door Lukas, (Hst. IX.) waar zij *) in de wolk 
ingingen, uit welke wolk de stem des Vaders kwam. 
"Wat het geheele tooneel beteekent, leeren wij uit 2 Petr. 
1:16—19, waar de Apostel zegt, wijzende op de ver
heerlijking op den berg: „Wij hebben het profetische 
woord, dat bevestigd geworden is." 

Ik heb de voorgaande hoofdstukken doorloopen, omdat 
zij ons de verwerping der Joden aantoonen, en het nieuwe 
karakter voorstellen, waarin de persoon en het werk van 
Christus zou worden ontvouwd. In hoofdstuk X Y I : 20 
verbiedt de Heer den discipelen, om aan iemand te zeg
gen, dat Hij de Christus was. Wij vinden hetzelfde ver
bod in Lukas XI : 21; die bediening was voorbij. De 
Heer zegt hun, dat de Zoon des menschen moest lijden en 
uit de dooden opstaan. De Zoon des menschen staat te 
komen in de heerlijkheid zijns Vaders met Zijne engelen. 
Zoo ook in Lukas IX : 22—27. 

Met één woord, het lijden van den Zoon des men
schen, en de heerlijkheid, die daarop volgen zou, komen 
in de plaats van den Messias op aarde, die verworpen 
was, en daarom niet meer mocht gepredikt worden. Zoo 
doende stond het begin van Psalm II voor 's Heeren 
aandacht, en Psalm VII I , gedeeltelijk vervuld, gelijk 
wij uit Hebr. I I leeren. De oude dingen van den Mes
sias op aarde waren voorbij; de verlossing stond volbracht 
te worden, en de nieuwe dingen van den verheerlijkten 
Mensch werden ingevoerd. In Matth. X V I I : 22, 23 wordt 
deze verwerping den discipelen duidelijk voor oogen ge
steld; en daarna komt dan de gezegende en treffende 
wijze, waarop de Heer hen hunne vereeniging met Hem, 

*) Ik geloof, dat Mozes en Elia in de wolk ingingen, hoewol do 
waarheid dezelfde blijft, als men de discipelen in de wolk laat gaan. 
De wolk is de woonplaats van God in Israël. 
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den Zoon van God, aantoont in de nieuwe plaats, waarin 
Hij zijn volk inleidt. 

De schatting, waarvan daar gesproken wordt, is niet 
de schatting van de burgerlijke macht, maar de didrachme, 
welke iedere volwassene Jood voor de tempeldienst be
taalde, en welke zij zichzelven vrijwillig hadden opgelegd 
in de dagen van Ezra; 't was een schatting voor Jehovah. 
De vraag, die de ontvangers dier schatting aan Petrus 
deden, bedoelde derhalve, of zijn Meester een goede Jood 
was volgens het aardsche systeem, dat nabij de verdwij
ning was. Petrus met zijn gewonen ijver antwoordt ter
stond in onwetendheid: j a ! De Heer toont daarop zijne 
goddelijke wetenschap van hetgeen er voorgevallen was, 
door Petrus te voorkomen, ten einde in onuitsprekelijke 
genade de nieuwe plaats aan te wijzen, welke hij aan 
Petrus en aan al de Zijnen wenschte te geven. „Van 
wie nemen de koningen der aarde tol of schatting? van 
hunne zonen of van de vreemden?" Petrus antwoordt: 
„Van de vreemden." „Dan zijn de zonen vrij," zegt de 
Heer. Wij zijn de zonen, gij en ik, van den grooten 
Koning des tempels, en als zoodanig dus vrij van de 
schatting. De Heer noemt Petrus een van de. zonen van 
den grooten Koning, die daarom evenals Hijzelf vrij is 
van de schatting; evenwel, „opdat wij hen niet ergeren," 
wij die vrij zijn, zoo zullen wij nochtans betalen; en 
daarop toont de Heer niet zijne goddelijke wetenschap, 
maar zijne goddelijke macht over de schepping. „Maar 
opdat wij hen niet ergeren, ga heen naar de zee, en 
werp een angel uit, en neem den eersten visch, die op
komt, en zijnen mond geopend hebbende, zult gij een 
stater vinden; neem dien, en geef hem aan hen voor 
mij en u." Aldus toonde de Heer zijne goddelijke macht 
over de schepping: de visschen brachten Hem, wat Hij 
behoefde, en als de zoodanige, als de Heer der schep
ping, verbindt Hij Petrus met Zichzelven in de plaats 
als Zoon door de wondervolle, onuitsprekelijk heerlijke 
woorden: „Geef hem aan hen voor mij en u." 

Springen onze harten niet op van vreugde bij het 
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vernemen dezer kostelijke woorden? Verstaan wij de 
onuitsprekelijke heerlijkheid, welke daarin opgesloten 
ligt? Waarlijk, het gaat al ons begrip te boven. Hoe is 
het mogelijk! roepen wij uit, en toch het is zóó. Hij 
geeft ons een plaats met zich in de plannen van God; 
Hij brengt ons in de nauwste en innigste vereeniging 
met zichzelven; en leidt ons tot den Vader, om zijne 
liefde te genieten en te rusten aan zijn hart. Hoe onuit
sprekelijk heerlijk, dat de Zoon van God zegt: „Voor mij 
en u!" Voorzeker, dit is het gevolg van de verlossing, 
maar van een verlossing, die Hij teweeggebracht heeft, 
van een verlossing, welke ons een plaats geeft, daar 
waar Hij zien zal den arbeid zijner ziel en verzadigd 
zijn zal; want Hij zal ons deel geven aan een zegen, 
zooals alleen zijn hart , 'twelk in overeenstemming is 
met des Vaders raadsbesluiten, voor ons kon uitdenken. 
Dierbare Jezus, hoe groot is Uwe liefde! 

j . N. D. 

1 JOHAOTES I I I : 6. 

De woorden „die zondigt" zien op iemand, die zedelijk 
gekenmerkt is door „zondigen". Zoo iemand heeft „Hem" 
niet gezien, en heeft „Hem" niet gekend. De Christen 
evenwel, ofschoon in staat om te zondigen, indien hij 
niet waakzaam is, wordt niet door zondigen gekenmerkt. 
Hij staat, Gode zij dank! op een geheel ander stand
punt. Hij is niet iemand, die zondigt, hoewel de zonde 
in hem is. In vs. 9 spreekt de Apostel klaarblijkelijk 
over de goddelijke natuur op zichzelve beschouwd, welke 
evenmin zondigen kan als Christus zelf. In hoofdstuk 2 
zegt de Apostel daarentegen: „Indien iemand gezondigd 
heeft, hebben wij een voorspraak bij den Vader." In het 
eerste geval wordt over het beginsel gesproken; want 
„die uit God geboren is", is ontwijfelbaar de nieuwe 
mensch, beschouwd als geheel afgescheiden van de oude 
natuur. In het tweede geval spreekt de Apostel over den 
geloovige, zooals hij nog praktisch in deze wereld leeft. 
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De tucht in de gemeente Gods. 

Het onderwerp, 't welk wij in de volgende regelen wen-
schen te behandelen, is van uitnemend gewicht. De Heilige 
Schrift spreekt er zich duidelijk over uit. Laten wij ons 
door haar onderwijzen en voorlichten, dan zullen wij den 
goeden en welbehagelijken wil van God in dezen leeren 
verstaan. De treurige toestand, waarin de christelijke kerk 
op aarde verkeert, is oorzaak, dat niet slechts aan het 
uitoefenen van tucht weinig gedacht wordt, maar dat de 
meesten niet eens begrijpen, waarin de tucht eigenlijk 
bestaat. 

Vele geloovigen — over die alleen spreek ik hier, de 
onbekeerden toch hebben er in het geheel geen oordeel 
over — me enen, dat het er alleen maar op aan komt, 
of zij zelven, persoonlijk, voor God leven en Hem dienen, 
terwijl zij zich met anderen niet behoeven bezig te houden. 
„Een ieder zal zijn eigen pak dragen," of „eenieder staat 
en valt zijn eigen heer," hierbij vergetende, dat alle ge
loovigen te zamen één lichaam vormen, en dat het in een 
lichaam regel is , dat wanneer één lid lijdt, alle leden 
mede lijden, en wanneer één lid verheerlijkt wordt, alle 
leden zich mede verblijden. De Heilige Schrift leert ons, 
dat de Heere God zich niet slechts met den toestand van 
iederen geloovige in het bijzonder bezighoudt, maar ook 
met de vergadering der Christenen, als één lichaam, als 
de gemeente of het huis Gods. Paulus schrijft aan Timotheüs, 
in de hoop spoedig tot hem te zullen komen: „zoo ik ver
toef, schrijf ik u deze dingen, opdat gij weet, hoe men in 
Gods huis verkeeren moet, 't welk is de gemeente des 
levenden Gods, de pilaar en grondslag der waarheid." 
(1 Tim. I I I : 15.) Dit huis is evenzeer een tempel des 
Heiligen Geestes als het lichaam van iederen geloovige 
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zulks is. „Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en dat 
de Geest Gods in u woont?" vraagt Paulus aan de ge
meente te Korinthe. (1 Kor. I I I : 16.) En in zijnen tweeden 
brief aan diezelfde gemeente zegt hij: „Gij zijt de tempel 
des levenden Gods, gelijk God gezegd heeft: Ik zal onder 
hen wonen en wandelen." (2 Kor. V I : 16.) 

In het Oude Testament was de tempel te Jeruzalem 
het huis Gods. Daar woonde de Heer der heirscharen tus-
schen de cherubim. Welnu, wat wordt er van dat huis 
gezegd ? In Ps. XCIII lezen wij: „De heiligheid is uwen 
huize sierlijk." Dientengevolge was de Heer Jezus vol 
verontwaardiging, toen Hij dat huis verontreinigd zag, 
en dreef Hij in heiligen ijver de koopers en verkoopers 
er uit. J a , Hij kon zeggen: „De ijver van uw huis ver
teert mij." 

En zou er dan mindere ijver moeten zijn voor de 
heiligheid van het huis, 't welk God nu op aarde heeft, 
en waarin de Heilige Geest woont ? Voorwaar neen! Wij 
behoeven dan ook slechts de brieven der Apostelen te 
lezen, om te weten met welk een ijver zij de heiligheid 
van dit huis des Heeren trachtten te bewaren. Volgens 
hen is het de plicht van alle geloovigen, om voor de 
heiligheid van dit huis te waken en voor de handhaving 
van de eer des Heeren zorg te dragen. Onder geen voor
wendsel, hoe ook de omstandigheden zijn mogen, mag 
het kwaad in de gemeente worden geduld. „Een weinig 
zuurdeeg toch maakt het geheele deeg zuur." De volgende 
vermaningen komen dan ook tot de geloovigen: „Toeziende 
dat niet iemand de genade Gods derve; dat niet eenige 
wortel van bitterheid opwaarts spruitende, beroering make, 
en velen daardoor verontreinigd worden." (Hebr. X I I : 15.) 
„Wij hooren, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, 
niet werkende, maar zich met allerlei dingen bemoeiende. 
Denzulken nu bevelen en vermanen wij in den Heer Jezus 
Christus, dat zij, stil werkende, hun eigen brood e t e n . . . . 
Indien iemand ons woord door dezen brief niet gehoor
zaamt, teekent dien, en hebt geen omgang met hem, 
opdat hij beschaamd worde; en houdt hem niet als een 
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vijand, maar vermaant hem als een broeder." (2 Thess. 
I I I : 11—15.) „Maar nu heb ik u geschreven, dat, wanneer 
iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is , 
of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, 
of een dronkaard, of een roofgierige, gij met hem geen 
omgang zult hebben; dat gij met zoo iemand zelfs niet 
zult eten. — Doet den booze uit uw midden weg." 
(1 Kor. V : 11—13.) Wij komen later op deze vermanin
gen terug; hier geven wij ze een plaats om aan te toonen, 
met hoeveel ernst er op aangedrongen wordt, om het 
booze uit het midden der gemeente Gods weg te doen. 

Even ernstig en gestreng zijn de Apostelen, wanneer 
het de zuiverheid der leer betreft. J a , wij mogen wel 
zeggen, nog ernstiger en nog strenger. Een vergelijking 
b. v. van den brief aan de Galatiërs, waar de vijand door 
een vermenging van de wet met de genade het evangelie 
zocht te bederven, met de brieven aan de Korinthiërs, 
waar vele zedelijke ellenden aan het licht getreden waren, 
doet ons dit duidelijk inzien. En dit is heel natuurlijk. 
Want zoodra er spraak is van valsche leer, dan staat niet 
alleen het verderf der zielen, maar bovenal de eer van 
God op het spel; en voor deze eere Gods ijverde Paulus 
met al de kracht zijner ziel. Helaas! hoe gering is deze 
ijver voor de eer des Heeren in onze dagen. Welk een 
onverschilligheid en flauwheid, als het gaat om de eer 
en de waarheid van God, ook dan wanneer er een zekere 
beslistheid is in de behandeling van openbare zonden! 
Treurig is het, maar waar, de eigen eer en de eigen naam 
doet de meesten veel meer in vuur en ijver ontsteken, 
dan de eer en de naam des Heeren. Ziehier, wat de 
Schrift ons zegt ten aanzien van onze verhouding tegen
over de valsche leeraars. „Ik vermaan u , broeders! hebt 
acht op hen, die tweedracht en ergernis verwekken tegen 
de leer, die gij geleerd hebt, en onttrekt u aan hen." 
(Rom. XVI : 17.) „Verwerp een sektarisch mensch na de 
eerste en tweede vermaning." (Tit. I I I : 10.) „Indien iemand 
tot u komt, en deze leer (de leer van Christus) niet brengt, 
ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Wees 
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gegroet! Want die tot hem zegt: Wees gegroet! heeft ge
meenschap met zijne booze werken." (2 Joh. vs. 10,11.) 

Uit deze plaatsen der Schrift, welke wij nog met velen 
zouden kunnen vermeerderen, is het daghelder, dat de 
Heer niet alleen onze eigene, persoonlijke afzondering 
van het booze in leer en wandel wil, maar ook op waak
zaamheid en ijver, om het huis Gods van alle kwaad rein 
te houden, aandringt. Dit te verzuimen, of geheel ter zij ds 
te stellen, zooals, helaas! zooveel geschiedt, is niets anders 
dan openlijke ongehoorzaamheid aan Gods Woord, een 
verachten van God en zijne eer. Velen beweren echter, 
dat de groote verwarring en het diepe verval in de Chris
tenheid het uitoefenen van tucht onmogelijk maakt; en het 
is daarom van groot belang, dat wij een oogenblik hierbij 
stilstaan. De verwarring is in de christelijke kerk op aarde 
inderdaad ontzettend groot, en het verval hoogst treurig; 
maar ontslaat ons dit van de verplichting om Gods geboden 
te gehoorzamen, of brengt ons dit in de onmogelijkheid 
om 's Heeren wil op gemeentelijk gebied te betrachten! 
Gelukkig niet. Die verwarring en dat verval zijn in de 
Schrift voorspeld, en de Heer heeft er voor gezorgd, dat 
wij weten zouden, hoe we ons te midden daarvan moeten 
gedragen. In den tweeden brief aan Timotheüs zegt de 
Apostel, dat de gemeente gelijk geworden is aan een groot 
huis, waarin vaten ter eer en vaten ter oneer zijn. Dit 
is niet de normale, maar de abnormale toestand der ge
meente. De gemeente had zich rein moeten bewaren; zij 
had geen verkeerde elementen in haar midden moeten 
opnemen of in haar midden mogen dulden. Zij heeft, dit 
evenwel gedaan, en heeft daardoor in hare verantwoorde
lijkheid gefaald. In haar midden zijn geloovigen en onge-
loovigen, goddeloozen en ketters. Wat moeten wij nu 
doen? Het huis verlaten, dat kunnen wij niet. Zoolang 
wij Christenen blijven, behooren wij tot die christelijke 
kerk. Maar wij moeten ons in haar van al het booze 
afzonderen, ons reinigen van de vaten ter oneer, opdat 
wij „een vat zijn tot eer, geheiligd, bekwaam tot gebruik 
des Meesters, tot alle goed werk toebereid." En daarna 
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moeten wij ons vereenigen met allen, die den Heer aan
roepen uit een rein hart. (2 Tim. I I : 16—22.) 

Hebben wij dit gedaan, dan staan wij op den bodem 
der eersto gemeente. Want in engeren zin worden in de 
Schrift alle ware geloovigen het huis of de gemeente Gods 
genoemd. Zij zijn „de tempel Gods" en „de woning des 
Heiligen Geestes;" (1 Kor. I I I : 16, 17; 2 Kor. V I : 16.) 
zij vormen te zamen één lichaam — het lichaam van 
Christus; (1 Kor. X : 17; X I I : 20, 27; Efez. 1: 23 ; 
I V : 4—16; V: 30.) zij zijn „een heilige tempel in den 
Heer, een woonstede Gods in den Geest;" (Efez. I I : 19—22.) 
zij zijn „Gods huisgenooten, Gods kinderen," en derhalve 
de familie Gods op aarde; (Efez. I I : 19; Rom. VI I I : 14; 
Tit. I I : 15; 1 Joh. I I I : 1.) zij zijn „de levende steenen, 
gebouwd op den levenden steen (Christus), een geestelijk 
huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden 
op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus." 
(1 Petr. I I : 4 , 5.) Zoodat alle ware geloovigen het huis 
of de gemeente Gods vormen, door éénen Geest tot één 
lichaam gedoopt zijnde. (1 Kor. X I I : 13.) 

Nu is het volkomen waar, dat door de thans heer-
schende algemeene verwarring in de christelijke kerk de 
verwezenlijking van de eenheid der geloovigen wordt ge
hinderd. "Wat is toch het geval? De meerderheid der 
geloovigen is nog niet eens gehoorzaam aan het bevel 
Gods om zich van de ongeloovigen af te scheiden; en 
onder hen, die dit gedaan hebben, zijn er velen, die zich 
in allerlei partijen verdeelen. De geloovige Korinthiërs, 
die dezen partij geest in hun midden plaats lieten, werden 
door den Apostel vleeschelijk genoemd en streng bestraft; 
en dit oordeel treft voorzeker alle geloovigen in onze 
dagen, die zich tot een partij of tot een bijzondere ver-
eeniging vormen, waardoor andere geloovigen buitenge
sloten , en zoo doende de leden van hetzelfde lichaam, die 
zoo innig door den Heer verbonden zijn, van elkaar ge
scheiden worden. De geloovigen kunnen slechts daardoor 
hun karakter als gemeente Gods openbaren, en de waar
heid , dat zij allen één lichaam vormen, beoefenen, wan-
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neer zij zich, gescheiden van de ongeloovigen en buiten 
alle partijen, als geloovigen in Christus in den naam des 
Heeren Jezus rondom zijnen disch vergaderen. Deze disch 
is aan elke plaats het vereenigingspunt en de uitdrukking-
van de eenheid der geloovigen. Zij, die dit gezegend voor
recht genieten, houden de plaats voor de andere geloo
vigen, die van hun voorrecht geen gebruik maken, open, 
daar zij zich met hen als leden van één lichaam verbonden 
gevoelen. Zij vertegenwoordigen daardoor de gemeente Gods, 
en moeten als zoodanig de tucht volgens Gods Woord 
uitoefenen. 

Reeds de Heer Jezus heeft in zijn leven op aarde aan 
dezen tijd gedacht, en in zijne goedheid en liefde voor 
ons gezorgd. Hij kende de ontrouw der menschen. Hij 
wist, dat de gemeente op aarde zich van hare eenvou
digheid in Christus afwenden en tot den treurigsten toe
stand vervallen zou. Daarom heeft Hij , nog voordat de 
gemeente gesticht was, deze kostelijke belofte gegeven: 
„Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar 
ben ik in het midden van hen." (Matth. X V I I I : 24.) Hij 
gaf daardoor, zelfs voor den treurigen tijd, waarin wij 
leven, zijnen discipelen het onschatbare voorrecht om het 
karakter der gemeente te openbaren, en alles te mogen 
doen in zijnen gezegenden naam. En dat dit ook op de 
tucht betrekking heeft, blijkt uit de woorden, die on
middellijk aan de bovengenoemde voorafgaan: „Al wat gij 
op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden zijn ; 
en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel 
ontbonden zijn. Wederom zeg ik u : indien twee van u 
overeenstemmen op de aarde over eenige zaak, die zij 
mochten begeeren, zij zal hun geworden van mijnen 
Vader, die in de hemelen is." En daarop laat de Heer 
dan onmiddellijk volgen: „ Want waar twee of drie ver
gaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden 
van hen." 

Zien wij nu, wat de Schrift ons leert omtrent de tucht, 
die in de gemeente Gods moet uitgeoefend worden. Zij be
staat zoowel in persoonlijke als in openbare tucht, aangezien 
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zij evenzeer te doen heeft met verborgene als met open
bare zonden, met den slechten toestand des harten, met 
het zelfvertrouwen, de wereldsgezindheid en ijdelheid, als 
met de daaruit ontstane openbare daden. De eersten, de 
verborgene zonden, waarnaar men slechts gissen kan, of 
de slechte toestand eener ziel, zijn het voorwerp van de 
zorg en de bemoeiing der enkele personen; terwijl bij 
openbaar geworden zonden, die niet waarachtig voor God 
geoordeeld zijn, de gemeente moet handelen. 

Dientengevolge zijn er verscheidene soorten van tucht, 
welke wij onder de volgende rubrieken wenschen te be
handelen. 

1. De persoonlijke tucht; de verhouding vandeneenen 
broeder tot den anderen, als deze tegen hem gezondigd 
heeft. 

2. De herderlijke of vaderlijke tucht; de verhouding van 
de enkele personen tegenover de zwakken en dwalenden. 

3. De gemeentelijke tucht; strekkende om de heiligheid 
van het huis Gods te bewaren. 

Het niet onderscheiden van deze drie soorten van tucht 
moet noodwendig tot schade der zielen leiden; en daarom 
doe ons de Heer recht verstaan, wat hieromtrent in zijn 
Woord geleerd wordt. 

1. 

De persoonlijke tucht. 

Hoe de eene broeder zich tegenover den anderen te ge
dragen heeft, wanneer deze tegen hem heeft gezondigd, 
wordt ons in Matth. X V I I I : 15—17 door den Heer Jezus 
duidelijk voorgesteld. „Indien uw broeder tegen u zondigt, 
ga heen, bestraf hem tusschen u en hem alleen; indien 
hij u hoort, hebt gij uwen broeder gewonnen. Maar indien 
hij u niet hoort, neem nog één of twee met u , opdat door 
den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En 
indien hij naar hen niet wil hooren, zoo zeg het aan de 
gemeente; en indien hij ook naar de gemeente niet wil 
hooren, zoo zij hij u als de heiden en de tollenaar." — 
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Hier is derhalve alleen spraak van het gedrag van een 
broeder, die door den een of ander met woord of daad 
is beleedigd geworden, 't Kan wel zijn, dat in zulk een 
geval ten slotte de gemeente genoodzaakt is om te han
delen, en zij den broeder, die gezondigd heeft, moet uit
sluiten; doch daarvan wordt hier niet gesproken. Het 
geval, dat hier door den Heer behandeld wordt, is geheel 
persoonlijk. Het is een persoonlijke beleediging of zonde, 
welke de eene broeder den anderen heeft aangedaan; en 
nadat hij, tegen wien de andere gezondigd heeft, vruch
teloos alle mogelijke middelen heeft aangewend om den 
beleediger tot erkentenis zijner schuld te brengen, wordt 
tot hem persoonlijk gezegd: „Zoo zij hij u (in het enkel
voud, en niet ulieden) als de heiden en de tollenaar," 
dat wil zeggen: van dat oogenblik af hebt gij alle per
soonlijke gemeenschap met hem af te breken; gij behandelt 
hem als een vreemde, zooals gij een heiden en een tollenaar 
behandelt. 

Wat moet nu een broeder doen, wanneer een ander 
tegen hem gezondigd heeft ? Moet hij wachten, totdat die 
broeder tot hem komt en zich verootmoedigt? Het vleesch 
zou dit gaarne willen; het zou zich met den beleediger 
niet verder bemoeiien, hem links laten liggen, en hem 
in zijne verkeerdheid laten voortgaan. Doch heeft God zoo 
met ons gehandeld, toen wij op duizendvoudige wijze 
tegen Hem gezondigd hadden ? Heeft Hij gewacht, totdat 
wij tot Hem kwamen, en onze zonden beleden? Neen, 
niet waar? Had hij dit gedaan, dan zouden onze zonden 
nooit zijn weggedaan geworden. Hij heeft zijnen eenge
borenen Zoon gezonden om ons te zoeken en te behouden. 
En bemoeit zich de Heer Jezus eerst dan met de zijnen, 
die tegen Hem gezondigd hebben, wanneer zij terugkeeren 
en verootmoedigd zijn? Wel neen! Hij is juist met hen 
bezig, wanneer zij verontreinigd zijn. Hij is hun Voorspraak 
bij den Vader; Hij wascht hunne voeten. Door zijn Woord 
werkt Hij op het geweten, om hen tot inzicht en belijdenis 
hunner schuld te brengen, opdat zij gereinigd worden. 
Welnu, op die wijze moeten wij ook doen, als een broeder 
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tegen ons gezondigd heeft. „Ga heen, bestraf hem tus-
schen u en hem alleen;" tracht hem tot inzicht en erken
tenis van zijn kwaad te brengen, opdat hij weder in Gods 
gemeenschap hersteld en voor u gewonnen worde. 

De broederlijke liefde heeft niets anders dan de her
stelling van den broeder op het oog. Zij is volgaarne 
bereid gebruik te maken van de onbeperkte genade Gods, 
en „zeventig maal zeven maal" te vergeven. Het is de 
werkzaamheid van de liefde, die in Christus Jezus is , 
en die Hij hier in Matth. XVIII aan zijne discipelen aan
prijst. Hij maakt hen tot het kanaal zijner eigene liefde. 

„Tusschen u en hem alleen." Een derde heeft voorals
nog niets met de zaak te maken. Het is steeds verkeerd, 
wanneer zulk een zaak, zonder dat het noodzakelijk is , 
aan een ander wordt medegedeeld; en bovenal is het 
verkeerd, wanneer zulks geschiedt, eer men in liefde 
heeft beproefd om den schuldige van zijn onrecht te over
tuigen en hem te winnen. Door zulk een gedrag toonen 
wij duidelijk, dat de ons aangedane beleediging ons meer 
bezighoudt dan de eere Gods en de herstelling van den 
broeder, voor wien Christus gestorven is. Het vleesch, en 
niets anders dan het vleesch, is dan werkzaam in ons, 
en wij moeten ons zelven oordeelen. Staan wij evenwel in 
den Geest, dan leert de genade ons, om den dwalende 
op te zoeken en hem tot God terug te brengen. 

Indien mijn hart met de liefde Gods vervuld is , en die 
liefde geniet, dan zal ik stellig denken aan den band, 
welke mij verbindt met dengene, die tegen mij gezondigd 
heeft: hij is mijn broeder; en het zal mijne vurige be
geerte zijn hem van zijne dwaling terug te brengen. 
Mijne rechtvaardiging treedt daarbij geheel op den achter
grond. „Indien hij uhoort, hebt gij uwen broeder gewonnen." 
Mijn broeder te winnen, dat is de hoopvolle gedachte, 
waarmede mijn hart vervuld is, al moge het tegen mij 
bedreven kwaad ook nog zoo groot zijn. Is dit doel be
reikt , dan is de zaak geëindigd. Het treurige geval wordt 
tusschen ons beiden nooit meer aangeroerd; het blijft voor 
immer weggedaan en vergeten. 
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„Maar indien hij u niet hoort, neem nog één of twee 
met u , opdat door den mond van twee of drie getuigen 
alle woord besta." De broederlijke liefde kan zich niet 
tevreden stellen met de eerste mislukte poging tot herstel. 
Zij ziet niet den beleediger, maar den broeder; en hare 
vurige begeerte is hem te winnen. Zij kan niet verdragen, 
dat er zonde op dien broeder rust. Zelfs de wet verwierp 
zulk een onverschilligheid. In Lev. XIX : 17 lezen wij: 
„Gij zult uwen broeder in uw hart niet haten; gij zult 
uwen naasten naarstiglijk berispen, en zult de zonde in 
hem niet verdragen." Hoeveel te meer betaamt dit dan 
hem, die onder de genade staat, en in wiens hart de 
liefde Gods is uitgestort! Deze liefde is diep bedroefd, 
wanneer zij weet, dat een broeder door de zonde veront
reinigd is, en zij kan niet rusten, voordat zij alles be
proefd heeft. Daarom neemt zij nog één of twee anderen 
met zich; want misschien zal het getuigenis van meerderen 
den broeder van schuld overtuigen en hem daardoor win
nen. Wil hij ook dan nog niet hooren, dan wordt het aan 
de gemeente medegedeeld. Wellicht brengt het getuigenis 
van allen hem tot inzicht. Blijft evenwel ook het getui
genis van de gemeente zonder gevolg; zijn al hare drin
gende beden en ernstige vermaningen vruchteloos; en 
volhardt de broeder, trots alles, bij zijn eigenwil en hard-
nekkigen hoogmoed, „dan," zoo zegt de Heer, „dan zij 
hij u als de heiden en de tollenaar." Dat wil zeggen: 
breek dan elke persoonlijke gemeenschap met hem af; 
behandel hem, zooals gij een heiden en een tollenaar be
handelt, die u geheel vreemd is. 

Gelijk ik reeds opgemerkt heb, is het best mogelijk, 
dat de gemeente op dezelfde wijze met dien broeder han
delen moet; dat zij hem buitensluiten en elke christelijke 
gemeenschap met hem afbreken moet; doch daarvan is 
hier geen spraak. De Heer onderwijst ons hier alleen, 
hoe een broeder, tegen wien een ander gezondigd heeft, 
dien beleediger moet behandelen. Het is niet de tucht der 
gemeente, waarover de Heer handelt, maar de tucht, die 
een broeder uitoefent over een anderen broeder, en die, 
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zoolang de gemeente geen oorzaak vindt om evenzoo te 
handelen, de gemeente niet aangaat, en den gemeentelijken 
band niet verbreekt. 

2. 

De herderlijke of vaderlijke tucht. 

"Wij hebben gezien, hoe wij ons te gedragen hebben, 
als iemand persoonlijk tegen ons gezondigd, ons belee-
digd of benadeeld heeft; wij moeten nu stilstaan bij ons 
gedrag tegenover de zwakken en dwalenden in de gemeente. 
Dit is evenzeer als het eerste een zaak van persoonlijke 
tucht, waarmede de gemeente als zoodanig niets te maken 
heeft. Het is de persoonlijke zorg van den een voor den 
ander, gelijk de Apostel in Hebr. XIII : 15 tot alle ge-
loovigen zegt: „ toeziende, dat niet iemand de genade. 
Gods derve; dat niet eenige wortel van bitterheid, op
waarts spruitende, beroering make, en velen daardoor 
verontreinigd worden." Of gelijk hij in hoofdst. X zegt : 
„Laat ons op elkander acht geven tot opscherping van 
liefde en goede werken." Of in Gal. VI : „Broeders! in
dien ook een mensch door eenige misdaad overvallen 
wordt, gij, die geestelijk zijt, brengt den zoodanige te
recht in den geest der zachtmoedigheid." 

't Spreekt vanzelf, dat niet alle geloovigen in den
zelfden geestelijken toestand zijn; dat niet allen dezelfde 
gave, of dezelfde mate der gave ontvangen hebben. Er 
is verscheidenheid van genadegaven, zoowel als onder
scheid in den geestelijken toestand der heiligen. De een 
is verder dan de ander. Er zijn vaders, jongelingen en 
kinderen. Let nu evenwel op, waartoe deze meerdere 
gaven of deze grootere geestelijkheid moeten dienen, 't Moet 
alles strekken om de broeders in den geest der liefde en 
der zachtmoedigheid te dienen en te helpen. Hebben wij 
een gave ontvangen, of zijn wij in geestelijk leven verder 
gevorderd dan de anderen, dan is ons dit geschonken, 
opdat wij daarmede de anderen zouden dienen; en niets 
moet ons verhinderen om van dit voorrecht der liefde 
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gebruik te maken. Staat iemand in genade en wijsheid 
boven een ander, die, omdat hij nog onervaren is, en de 
wereld nog weinig kent, in de een of andere zaak is 
verstrikt geraakt of een verkeerden weg heeft ingeslagen, 
zoo moet hij hem met vaderlijke teederheid vermanen, 
hem op de gevaren, welke hem omringen, opmerkzaam 
maken, en hem de ondervindingen, die hijzelf heeft 
opgedaan, ter waarschuwing voorstellen. Deze dienst heeft 
hoofdzakelijk te doen met verborgene verkeerdheden, wier 
uitbarsting zij tracht te voorkomen. Hierbij moeten wij 
echter nooit vergeten, dat wijzelven menigvuldige malen 
gefaald, en zooveel geduld en lankmoedigheid van anderen 
noodig gehad hebben, en ook dat wij voortdurend aan ver
zoeking van allerlei aard blootstaan. Wanneer daarom de 
Apostel de geestelijken onder de broeders vermaant om 
de dwalenden in den geest der zachtmoedigheid terecht 
te brengen, dan voegt hij er aan toe: „Ziende op uzelven, 
opdat ook gij niet verzocht wordt." Door zulk een gezind
heid en door zulk een gedrag toont de Christen, dat hij 
waarlijk geestelijk is. In zijn hart bevinden zich de ge
voelens van een vader voor zijn zwak kind; en zijn gees
telijk inzicht, zijne veelvuldige ervaringen en zijne ge
meenschap met God over de zaak, waarin de broeder 
gefaald heeft, stellen hem in staat om de kwaal te er
kennen en het gepaste geneesmiddel daarvoor toe te dienen. 

Hoewel nu deze tucht door alle geloovigen kan uitge
oefend worden, en dat naarmate van iemands geestelijke 
gezindheid of geestelijke gave, zoo is zij evenwel het 
bijzondere voorrecht van hen, die een gave als herder 
ontvangen hebben. Dit is een heerlijke bediening. Behalve 
de persoonlijke gemeenschapsoefening met den Heer is er 
niets zoo kostelijk en gezegend als de zorg van een herder, 
die de kudde des Heeren weidt, en die, gedrongen door 
de liefde van Christus, al de moeiten en bezwaren, al 
de bekommernissen en verzoekingen, al de ellende en 
zonde van een ziel op zijn hart draagt, deze voor God 
brengt, en van Hem afsmeekt al wat tot bemoediging en 
reiniging van die ziel noodig is. De bediening eens herders, 
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hoeveel smart en kommer daaraan verbonden moge zijn, 
legt banden, welke niet kunnen verbroken worden. Denkt 
slechts aan de woorden van Jakobus : „ Mijne broeders ! 
zoo iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en 
iemand brengt hem terecht, die wete, dat, wie een zondaar 
van de dwaling zijns weg terugbrengt, een ziel van den 
dood redden, en een menigte van zonden bedekken zal." 
Welk een dank zal de geredde zijnen redder toebrengen! 
en hoe nauw zal de redder zich aan den teruggebrachte 
verbonden gevoelen! J a , dat is hemelsche vreugde — 
een voorsmaak van de zaligheid daarboven! 

Doch tevens brengt deze bediening een groote verant
woordelijkheid met zich. Het zijn de schapen van Christus, 
voor welke de herder heeft zorg te dragen. Met welk een 
innige en trouwe liefde worden zij door Christus bemind! 
Hij kocht ze door zijn bloed zich ten eigendom, en Hij 
draagt hen voortdurend op zijn hart, en zoekt steeds hun 
heil en hun welzijn. Hoe aandoenlijk zijn zijne woorden 
tot Petrus: „Weid mijne lammeren! Hoed mijne schapen!" 
In deze woorden ruischt ons de trouwe, onveranderlijke, 
eeuwig blijvende liefde onzes Heilands tegen. Welnu, als 
een herder dit bedenkt, zal hij dan niet vol ijver, met 
teedere zorg en liefde die schapen van Christus weiden? 
O voorzeker! Het zal hem een onuitsprekelijk heerlijk 
voorrecht zijn iets te kunnen doen voor hen, die zoo 
teeder door Christus worden bemind; en dit zoo veel te 
meer, als hij ziet, hoe in onze dagen de toestand der 
gemeente zoo zwak i s , en de schapen van Christus 
daarom zooveel te meer zorg en waakzaamheid behoeven. 

Inderdaad de gave van herder is een van de noodza
kelijkste en gezegendste gaven voor de gemeente; en ieder, 
die de schapen van Christus liefheeft, en wie hun heil 
ter harte gaat, zal den Heer smeeken om haar ware 
herders te geven. Helaas! hoevele herders zijn er niet in 
onze dagen, evenals eertijds in Israël, van wie God zou 
moeten zeggen: „Gij eet het vette, en bekleedt u met de 
wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij 
niet. De zwakken sterkt gij niet, en het kranke heelt 
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gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weg
gedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt 
gij niet,- maar gij heerscht over hen met strengheid en 
met hardigheid." (Bzech. XXXIV.) O, er is zooveel be
hoefte aan ware, goede herders! Bidden wij er aanhou
dend om! En heeft de Heer aan een van ons de gave eens 
herders gegeven, laten wij getrouw, overgegeven en be
langeloos de schapen van Christus weiden en verzorgen. 
Geenszins omdat wij niet gemist kunnen worden! O neen! 
als wij dat denken, dan bedriegen wij ons zeer. De Heer 
Jezus, „de gtoote Herder der schapen," kan zonder onder
herders zijne geliefde kudde wel weiden en bewaren. Hij 
heeft ons niet noodig. Gebruikt Hij ons, dan is het, omdat 
Hij in zijne nederbuigende goedheid ons deelgenoot maken 
wil van zijne liefde voor de zijnen. Vergeten wij dit, dan 
maken wij ons tot een man van gewicht, 't welk we niet 
zijn; nemen de plaats van Christus in, en beschouwen 
zijne kudde als de onze. Nergens in de Schrift wordt dan 
ook van een herder en zijne kudde, of zijne gemeente 
gesproken, uitgenomen wanneer er van Jezus sprake is. 
De gemeente is nooit onze gemeente of onze kudde; zij 
is de kudde van Jezus, en van Hem alleen, in welke 
Hij , de groote Herder, een Christen, die de gaven eens 
herders ontvangen heeft, aanstelt, om over haar te waken 
en voor haar te zorgen. 

Nergens treedt de uitoefening dezer bediening ons zoo 
schoon en liefelijk tegen als in de beide brieven aan de 
Korinthiërs. De ijver, de teederheid en de zorg van een 
herder worden daar heerlijk geopenbaard. Behalve toch de 
grove zonde, waarover wij later zullen handelen, waren 
er in de gemeente te Korinthe vele verkeerdheden; het 
vleesch was daar op allerhande wijze werkzaam. En ziet 
nu eens, met welk een geduld en liefde de Apostel de ge-
loovigen aldaar behandelt. In plaats van met het aposto
lisch gezag, waarmede hij bekleed was, hunne ongehoor
zaamheid te straffen, komt hij als een vader tot hen, en 
oefent met de teederste liefde, met het volhardendst ge
duld en met verschoonende goedheid de vaderlijke tucht 
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uit. (2 Kor. X : 6.) Zijn liefhebbend hart liet zich door 
geen ondank, of geringschatting, of terzijdestelling van 
hen, die hij in Christus Jezus door het evangelie ver
wekt had, beleedigen of in zijne genegenheid voor hen 
schokken. Integendeel, hij kon tot hen zeggen: „En ik 
zal zeer gaarne alles ten koste leggen, en voor uwe zielen 
ten koste gelegd worden, al word ik ook te minder be
mind, hoe meer ik u bemin." (2 Kor. X I I : 15.) Hij dacht 
in het geheel niet aan zichzelven, noch aan het hem aan
gedane onrecht, maar alleen aan het heil der duurgekochte 
zielen. (2 Kor. X I I I : 7.) Dat is de ware gezindheid, welke 
tot een gezegende uitoefening der tucht bekwaam maakt. 
„De liefde is lankmoedig; zij is goedertieren; de liefde 
is niet afgunstig; de liefde praalt niet, is niet opgeblazen, 
handelt niet onwelvoegelijk, zoekt het hare niet, wordt 
niet verbitterd, rekent het kwade niet toe," enz. (1 Kor. 
XIII : 4 , 5.) Deze liefde, verbonden met „alle wijsheid 
en inzicht," zal de tucht steeds voor een heiligen plicht 
houden en haar overeenkomstig den geest van Christus 
uitoefenen. Is deze liefde niet werkzaam in de ziel, dan 
zal de uitoefening der tucht niet anders zijn dan een doode, 
koude, onbeteekenende vorm, en allerlei strijd te voor
schijn roepen. 

Nu kunnen er zeer zeker gevallen voorkomen, waarin 
iemand zich onbekwaam rekent of niet de geschikte per
soon is om een broeder, dien hij in gevaar ziet, te vermanen 
of terecht te wijzen. Nochtans blijft hem de troon der 
genade open, om den dwalenden broeder met bidden en 
smeeken voor God te brengen, en eveneens kan hij met 
een begaafden broeder over de zaak spreken. Hierbij 
moet hij evenwel waken, dat hij niet in een farizee-
schen geest, die zichzelven voor beter houdt dan een 
ander, voor God verschijnt; en tevens dat alleen de 
liefde tot den broeder hem er toe brengt om de zaak aan 
een ander mede te deelen. 

De meening, dat men elke verkeerdheid aan iedereen 
mededeelen, of zelfs voor de geheele gemeente brengen 
moet, is hoogst verwerpelijk. Dit is in lijnrechten strijd 
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met de liefde. De liefde toch zal altijd het kwade trachten 
te bedekken, dat wil zeggen, zij zal trachten, dat het 
geoordeeld en daardoor weggedaan worde. „ Vóór alle 
dingen hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde 
bedekt een menigte van zonden." (1 Petr. IV : 8.) Zij is 
er zoowel op uit om de zonde voor te komen, als ze uit 
den weg te ruimen, wanneer zij aanwezig is. Is dit op 
een Gode welgevallige wijze geschied, dan hebben ande
ren er zich niet mede te bemoeien, en het bijgevolg ook 
niet te weten, 't Spreekt vanzelf, dat ik hier alleen 
zulke zonden bedoel, die niet openbaar zijn; met de open
bare heeft de gemeente te handelen. 

Eer wij nu overgaan om de derde soort van tucht te 
bepreken, moet ik nog enkele plaatsen aanhalen, waarin 
ons voorgesteld wordt, welke gezindheid bij een dienst
knecht van Christus moet aanwezig zijn, zal hij de zwak
ken en dwalenden op goddelijke wijze terechtwijzen en 
bestraffen. Waar Paulus met allen ernst aan Timotheüs 
voorstelt, dat hij wederleggen, bestraffen en vermanen 
moet, (2 Tim. IV : 2.) daar zegt hij tevens: „Een slaaf 
des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens 
allen, geschikt om te leeren, verdraagzaam, de tegen
standers met zachtmoedigheid terechtwijzende, of God hun 
misschien bekeering geve tot erkentenis der waarheid." 
(2 Tim. I I : 24, 25.) Voorwaar, hiertoe is volharding in 
het gebed een eerste vereischte. Het vleesch toch is zoo 
licht geneigd om iemand zijn eigen weg te laten gaan, 
en zich gerust te stellen met de gedachte, dat er toch 
niets aan te doen is. "Woont evenwel de liefde van Christus 
in ons, dan zijn wij eerst dan tevreden, wanneer de dwalende 
van zijn dwaalweg is teruggekeerd. Geen weg noch moeite 
wordt alsdan ontzien, geen middel onbeproefd gelaten, 
totdat het gewenschte doel bereikt is. Paulus kon bij zijn 
afscheid den Efeziërs toeroepen: „Gedenkt, dat ik drie 
jaren, nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met 
tranen te vermanen." Geve de Heer, dat deze onvermoeide, 
zelfopofferende liefde veel onder ons gevonden worde! 

(Wordt vervolgd.) 
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De tucht in de gemeente Gods. 

3. 

De gemeentelijke tucht. 

De gemeentelijke tucht strekt om de heiligheid van 
het huis Gods te bewaren. Gods huis moet rein gehouden 
worden. Geen zondaar mag daarin worden geduld. De 
booze moet bestraft en uit het midden weggedaan worden. 
De toestand van hen, die in het huis zijn, moet in over
eenstemming zijn met het karakter van dit huis. Alle 
leden zijn voor die reinheid des huizes verantwoordelijk. 
Het is niet de taak van enkelen, maar de roeping van 
allen om voor de heiligheid van 's Heeren gemeente zorg 
te dragen. Nu spreekt 't vanzelf, dat, hoe getrouwer de 
herderlijke dienst, waarover wij in de vorige afdeeling 
spraken, wordt waargenomen, des te minder de uitoefe
ning van de tucht door de gemeente zal noodig zijn, 
aangezien het huis bestaat uit die personen, met wie de 
herderlijke dienst zich bezig houdt. Waar evenwel de 
herderlijke tucht zonder gewenscht gevolg blijft, en de 
slechte toestand des harten zich naar buiten in zondige 
daden openbaart, daar moet de gemeente handelend op
treden, en de eere Gods handhaven. De gemeente toch 
heeft alleen te oordeelen over hetgeen openbaar is. Zoo
lang de zonde verborgen is, is het geweten der gemeente 
onbevlekt. Zoodra evenwel de zonde openbaar geworden 
is, moet de gemeente zich van haar reinigen, hetzij door 
den schuldige tot boete en berouw te brengen, hetzij 
door hem uit het midden weg te doen. 
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De handhaving van Gods eer en van de heiligheid 
zijns huizes moet hierbij op den voorgrond staan. Daarop 
komt het aan; en de gemeente heeft de heilige roeping 
ontvangen om daarvoor zorg te dragen. Zij mag niet on
verschillig daaromtrent zijn. Het heil der zielen en hunne 
herstelling in Gods gemeenschap is van groot belang, 
en zij moet daarnaar met den meest mogelijken ernst en 
met de teederste liefde trachten; doch nimmer mag zij zich 
daardoor laten weerhouden om de eer des Heeren te 
handhaven. Al kost het haar nog zooveel, zoo moet zij 
nochtans, om des Heeren wil, den booze uit haar midden 
wegdoen. 

Daar evenwel het doel van elke tucht is de herstelling 
der ziel, die gezondigd heeft, in Gods gemeenschap, zoo 
begint de gemeente niet met uitsluiten, maar tracht door 
vermaning of door andere middelen den schuldige tot er
kentenis en belijdenis zijner zonden te brengen. Bij het 
bespreken der persoonlijke tucht zagen wij, hoe de broe
der, die een anderen broeder op de een of andere wijze 
beleedigd heeft, door dezen, nadat alle andere middelen 
vruchteloos bleken, voor de gemeente wordt gesteld. Daar
door wordt de gemeente met de zaak bekend, spreekt 
haar oordeel uit, vermaant den broeder zijne schuld te 
belijden, en wordt daardoor misschien het middel om 
hem tot verootmoediging te brengen. Gelukt dit niet, 
dan moet de beleedigde broeder elke gemeenschap met 
hem afbreken, en de gemeente kan zich genoodzaakt zien 
hem bij volharding in het kwaad uit haar midden te 
verwijderen. 

Een ander geval van gemeentelijke tucht vinden wij 
in 2 Thess. III. „Wij bevelen u, broeders!" —zoo zegt 
Paulus daar — „in den naam onzes Heeren Jezus Chris
tus , dat gij u onttrekt aan iederen broeder, die ongeregeld 
wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ont
vangen heeft." Die inzetting bestond daarin, dat zij wer
kende hun eigen brood zouden eten, en niet hun tijd 
in lediggang en leven op kosten van anderen zouden 
doorbrengen. Aan hen, die dit deden, moesten zij zich 
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onttrekken. En waarin bestaat dit onttrekken ? Beteekent 
dit uitsluiten? Neen, geenszins. Een uitgeslotene wordt 
den satan overgeleverd. Met een uitgeslotene mag men 
geen gemeenschap hebben. Hij is buiten de deur gezet. 
Van dezen zegt de Apostel evenwel: „Houdt hem niet 
als een vijand, maar vermaant hem als een broeder." 
Waarin bestaat dan het zich onttrekken? „Teekent dien," 
zegt de Apostel, dat wil zeggen: maakt hem openlijk 
als zulk een bekend, zoodat iedereen weet, wie hij is, 
en zich voor hem wachten kan. „En hebt geen omgang 
met hem, opdat hij beschaamd worde;" dat wil zeggen, 
trekt u van hem terug, gaat niet familiaar met hem om, 
opdat hij daardoor tot inzicht kome, hoe treurig zijn leven 
en hoe verkeerd zijne handelwijze is. 

Op dezelfde wijze kan de gemeente in andere gevallen 
handelen. Ook kunnen degenen, die zondigen, in aller 
tegenwoordigheid worden bestraft, opdat ook de overigen 
vreeze hebben, zooals Paulus tot Timotheüs zegt. (1 Tim. 
V: 20.) Wanneer nu evenwel al deze broederlijke ver
maningen en bestraffingen vruchteloos blijven en geen 
waarachtige droefheid tot God bewerken, waarop een 
ware bekeering tot zaligheid volgt, dan blijft er niets 
anders over, dan dat de gemeente dezen onboetvaardige 
van de gemeenschap der heiligen uitsluit, en eiken broe
derlijken omgang met hem afbreekt. Van dat oogenblik 
af kan de gemeente voor den zoodanige niets anders doen, 
dan Gods ontferming over hem inroepen, en den Heer 
smeeken, dat Hij den afgedoolden broeder bekeere van 
zijnen weg, en daartoe de uitsluiting doe dienen. Want 
hoewel de uitsluiting een daad van gerechtigheid is, 
waardoor de eer des Heeren en de heiligheid van zijne 
tafel wordt gehandhaafd, zoo heeft zij toch ten doel om 
hem, die gezondigd heeft door hare schrikkelijke ge
volgen, tot waarachtig berouw te brengen. Paulus gaf 
den hoereerder te Korinthe, in den naam des Heeren 
Jezus en in vereeniging met de gemeente, aan den 
satan over tot verderf des vleesches, opdat de geest 
behouden zou worden in den dag des Heeren Jezus; 
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en wij weten, dat hij langs dien weg later is hersteld 
geworden. 

Yan groot belang is het om bij dit geval in Korinthe 
eenigszins uitvoerig stil te staan, aangezien wij daar de 
beginselen vinden ontvouwd, volgens welke de uitsluiting 
geschieden moet. En dan mogen wij wel in de eerste 
plaats onze aandacht bepalen bij de wijze, waarop Paulus 
deze zaak behandelt. Hij begint met het bewustzijn in de 
gemeente te Korinthe te doen ontwaken, dat het kwaad, 
'twelk in hun midden gepleegd en openbaar geworden 
was, hun kwaad was. „Men hoort algemeen van hoererij 
onder u En gij zijt opgeblazen, en hebt niet 
veeleer leed gedragen, opdat hij, die deze daad begaan 
heeft, uit uw midden wierd weggedaan?" (1 Kor. V: 1, 2.) 
En in vs. 6 vraagt hij: „Weet gij niet, dat een weinig 
zuurdeeg het geheele deeg zuur maakt?" Het kwaad, dat 
in het midden der gemeente te Korinthe begaan was, 
bewees, dat de toestand dier gemeente slecht was, evenals 
een zweer aan een lid van ons lichaam een gevolg is van 
een kranken toestand des geheelen lichaams. 

Dit is voor de gemeente van het grootste belang. De 
gemeente te Korinthe was door het kwaad, dat in haar 
midden begaan was, medeschuldig geworden, en moest 
gereinigd worden. Het was haar kwaad, en zij droeg 
geen leed, maar was veeleer opgeblazen. Dit kenmerkte 
haar geheelen toestand. Met allen ernst en grooten ijver 
tracht de Apostel het bewustzijn van schuld in het ge
weten der gemeente op te wekken. De gemeente moest 
allereerst hare schuld inzien en belijden, en zich voor 
God verootmoedigen, en daarna moest zij het booze uit 
haar midden weg doen. Nooit kan de gemeente zich 
aan hare verantwoordelijkheid ten aanzien van de rein
heid van het huis Gods onttrekken, en zij moet zich 
in elk geval met de in haar midden begane zonde in 
betrekking stellen, en de zonde als hare eigene be
schouwen en er leed over dragen, al is de behandeling 
der zaak geheel anders, wanneer haar toestand goed en 
geestelijk is , als wanneer haar toestand niet beter is , 
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dan de toestand van hem, die de zonde begaan heeft. 
Doet zij dit niet, dan is zij onbekwaam om de tucht in 
den geest van Christus uit te oefenen. Zij moge het naar 
den vorm doen, en op een rechterlijke manier de zaak 
behandelen; doch nooit kan de Heer zulk een handelwijze 
goedkeuren. De gemeente zelve blijft ook evenals van 
te voren in een kranken en onreinen toestand; want de 
kranke toestand des lichaams wordt niet genezen door de 
verwijdering van een plaatselijk gebrek. Voor alle dingen 
moet de gemeente zichzelve verootmoedigen, hare schuld 
aan het in haar midden gepleegde kwaad voor God be
lijden, en zich door zelfoordeel daarvan bevrijden. Hieraan 
herinnert de Apostel de Korinthiërs, als hij hen toeroept: 
„En gij zijt opgeblazen, en hebt niet veeleer leed ge
dragen." Waren zij geestelijkgezind geweest, dan zou 
de gedachte aan het kwaad, dat in hun midden zulk 
een hoogte bereikt had, hunne harten met diepe droef
heid en smart vervuld hebben, en dan zou de booze 
zijn weggedaan; nu evenwel was hun toestand zoo weinig 
in overeenstemming met hun heerlijk standpunt in Chris
tus, dat het gevoel voor zijne eer en voor de heiligheid 
zijns huizes bijna geheel verdwenen was. 

Verder zien wij in 1 Kor. V, hoe de Apostel alles aan
wendde om bij de uitoefening der tucht in gemeenschap 
met de gemeente te handelen, (vs. 3—5.) En ditzelfde 
vinden wij in zijnen tweeden brief bij de wederopneming 
van den gevallen broeder, nadat deze tot oprecht berouw 
gekomen was. (2 Kor. II.) In beide gevallen handelde hij 
in volkomene overeenstemming met de gemeente. Al was 
hij ook naar het lichaam afwezig, zoo was hij toch naar 
den geest in hun midden tegenwoordig; en op deze wijze 
gaf hij, in gemeenschap met hen, in den naam des Heeren 
Jezus, den booze aan den satan over; terwijl hij hem 
later, na zijne verootmoediging, in den persoon van Christus 
en in gemeenschap met de gemeente, weder vergaf. De 
duivel was bezig om tusschen Paulus en de gemeente te 
Korinthe scheiding te voorschijn te roepen; vooreerst door
dien hij de Korinthiërs onverschillig maakte omtrent de 
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eer van Christus en de heiligheid zijns huizes, terwijl 
Paulus voor die eer ijverde en de heiligheid des huizes 
trachtte te bewaren; en later, toen de zonde tot schande 
van de Korinthiërs aanwezig was, door hen te bewegen 
den geest des gerichts te laten heerschen, terwijl Paulus 
naar genade wilde handelen. De Apostel kende dit doel 
des vijands, en, door den Gfeest van Christus geleid, ge
lukte het hem deze pogingen van den duivel te verijdelen. 
Het booze werd verwijderd, de gemeente werd tot het 
bewustzijn harer schuld en tot verootmoediging gebracht, 
en zoo doende werd het huis gereinigd, terwijl de geest 
der genade werkzaam en de band der eenheid in liefde 
bewaard bleef. 

Door zijne handelwijze in deze moeielijke omstandig
heden heeft de Apostel ons een hoogst gewichtige onder
wijzing voor alle tijden gegeven. Is het noodzakelijk, dat 
iemand uitgesloten, of nadat hij verootmoedigd is , weder 
aangenomen wordt, dan moeten wij er naar trachten om 
zulks eenstemmig te doen. Wel is waar kan dit niet altijd, 
want het is mogelijk, dat de een of ander om deze of 
gene reden de zonde vergoelijkt en ondersteunt. In zulk 
een geval mag de gemeente zich niet laten terughouden 
van het uitoefenen der tucht; j a , het kan zelfs noodza
kelijk wezen, dat de gemeente ook den zoodanige moet 
uitsluiten, omdat hij zich door zijn gedrag met den schul
dige vereenzelvigt. Evenmin mag de gemeente zich laten 
weerhouden van de uitoefening der tucht, wanneer iemand 
uit een geest van oppositie zich tegen de uitsluiting verzet. 
Deed zij dit, dan zou zij gedwongen zijn om steeds met 
het kwaad verbonden te blijven. Heeft evenwel een op
rechte , godvreezende broeder ernstig bezwaar om zich bij 
het oordeel der anderen aan te sluiten, dan is het beter 
om met de uitsluiting nog wat te wachten en den wil 
Gods nog nader te leeren kennen. En op dezelfde wijze 
moeten wij handelen ten aanzien van de wederaanneming 
eens gevallenen en van de toelating tot de gemeenschap 
aan 's Heeren tafel. Nooit mogen persoonlijke overwegin
gen ons leiden. Bij de uitoefening der tucht moeten wij 
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er steeds aan denken, dat het de tucht van „den Zoon 
over zijn eigen huis" is. Laat mij hier nog aan toevoegen, 
dat het hoogst verkeerd is, wanneer iemand, gelijk nog 
al eens gebeurt, zichzelven van de tafel des Heeren terug
trekt , omdat deze of gene persoon hem niet aanstaat, aan 
wiens bekeering of oprechtheid hij twijfelt. Zoo iemand 
bedenkt niet, wat de gevolgen zijner handelwijze zijn. 
Hij sluit toch of zichzelven of de geheele gemeente uit. 
Zoolang de gemeente het kwaad in haar midden niet 
duldt, maar tucht uitoefent als zulks noodig is, moet 
elke afzondering van haar als verwerpelijk worden ge
oordeeld, daar die geheel in strijd is met den geest 
van Christus; want „wij, de velen, zijn één brood, één 
lichaam, want wij allen zijn ééns broods deelachtig." 
(1 Kor. X: 17.) 

Voor ieder Christen, ten minste als hij geestelijk gezind 
is, zal de uitoefening der tucht een hoogst ernstige en 
plechtige handeling zijn — een handeling, welke hem 
met innerlijke vrees vervult, en hem aandrijft om met 
bidden en smeeken zich te verheffen tot God. Hij erkent 
zijne eigene nietigheid; hij weet, dat hij in zichzelven 
niet anders is dan een arm, ellendig, hulpeloos zondaar, 
die door genade is gered geworden en door genade wordt 
geleid en bewaard; terwijl hij vermaand wordt om anderen 
hooger te achten dan zichzelven, en een dienstknecht der 
heiligen te zijn. Zijn wij daarvan doordrongen, dan zullen 
wij bewaard worden voor de gedachte, dat wij beter zijn 
dan anderen, en zullen het vleesch, 'twelk zich zoo gaarne 
verheft en over anderen oordeelt, geen voet geven. "Wie 
door het vleesch of door de wet geleid wordt, is geheel 
onbekwaam om de tucht op een Gode welgevallige wijze 
uit te oefenen. De uitoefening der tucht is zeer zeker 
een daad der gerechtigheid; maar zij is alleen dan Gode 
welgevallig, wanneer de liefde haar drijfveer is: de liefde 
tot God, die tot eiken prijs de heiligheid zijns huizes 
zoekt te handhaven, en de liefde tot den broeder, die 
gezondigd heeft, welke niets onbeproefd laat om hem weer 
in Gods gemeenschap terug te brengen. 



56 

Mets is daarom meer in tegenspraak met den geest en 
de gezindheid van Christus, dan wanneer de gemeente 
bij de uitoefening der tucht aan een gerechtshof gelijkt, 
voor hetwelk de schuldige moet verschijnen om zijn vonnis 
te vernemen. Is de uitoefening van de tucht in Gods huis 
noodzakelijk, zoo mag zij nooit anders plaats hebben dan 
met het diepste medegevoel voor den gevallen broeder, 
terwijl de zonde als de zonde der gemeente moet worden 
beschouwd. De gemeente moet met diepe schaamte erken
nen , dat het kwaad in haar midden begaan is. Alle leden 
moeten gevoelen, dat een van hen in de zonde gevallen 
is. Bovendien is het openbaar geworden kwaad niet zel
den een sprekend bewijs van den treurigen toestand der 
gemeente. Misschien is de gemeente niet waakzaam en 
nuchter gebleven, en heeft zij het gebed verzuimd; mis
schien is de ijver voor den Heer en voor de heiligheid 
zijns huizes verminderd; misschien is de liefde verkoeld, 
en zijn onverschilligheid en wereldschgezindheid in het hart 
binnengeslopen. In zulk een toestand zijn wij maar al 
te zeer geneigd om anderen te oordeelen en onszelven 
te vergeten. Oprechte verootmoediging is dan de eenige 
weg; en het gebeurde zal tot heil der gemeente uitloo-
pen, als zij haren treurigen toestand erkent en het kwaad 
als haar kwaad voor God belijdt. Zulk een verootmoedi
ging verwekt zoowel een diep medegevoel met den zon
daar, als ook afschuw van de zonde, droefheid over het 
gebeurde, schaamte en berouw voor den Heer en een 
innig verlangen naar de reiniging zijns huizes. Alleen 
in deze gezindheid kan de tucht overeenkomstig den 
geest van Christus uitgeoefend, en het booze uit het mid
den der gemeente weggedaan worden. Alsdan heeft zulk 
een handeling, hoe bedroevend die ook zijn moge, niets 
van het karakter van een gerechtshof, hoewel de ge
rechtigheid wordt gehandhaafd. De liefde zoekt steeds 
het goede; „zij verblijdt zich niet over de ongerechtig
heid, maar zij verblijdt zich met de waarheid." Wanneer 
zij derhalve gedwongen is om met heiligen ernst den 
booze te behandelen, dan doet zij dit altijd met het tee-
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derste medegevoel; en niets is verder van haar verwijderd 
dan een koude rechterlijke geest, die slechts eigen eer 
zoekt. 

Evenmin mag de uitoefening der tucht als een aan de 
gemeente gegeven recht worden beschouwd. Het is een 
noodzakelijkheid, waartoe de gemeente van 's Heeren 
wege gedrongen wordt, maar geenszins een recht, 't welk 
de gemeente gegeven is. Vooronderstel: in een gezin is 
een goddelooze, ondeugende zoon, bij wien alle middelen 
tot verbetering vruchteloos gebleven zijn, en die door 
zijn schandelijk gedrag het geheele gezin in verwarring 
brengt, zoodat de vader genoodzaakt is hem het huis te 
doen verlaten, zouden dan de andere kinderen kunnen 
zeggen: wij hebben het recht om onzen broeder de deur 
uit te zetten ? Wel neen, niet waar ? Als er liefde in dat 
gezin heerscht, dan zullen allen diep bedroefd en be
schaamd zijn, dat het gedrag van dien zoon een verwij
dering uit het huis noodzakelijk maakt. Welnu, zoo moet 
het bovenal in de gemeente van Christus zijn. Een lid 
des lichaams buiten te sluiten of af te snijden is zoo iets 
pijnlijks en verootmoedigends, dat de bloote gedachte aan 
recht verre van ons behoort verwijderd te zijn. 

De tucht mag dus niet in een rechterlijken geest ge
schieden en evenmin als een recht worden beschouwd, 
maar moet integendeel in een priesterlijken geest worden 
uitgeoefend. Wat de priesters in het Oude Testament 
doen moesten bij het brengen der zondoffers voor de ver
gadering , dat strekt ons ten voorbeeld. Hun werd bevolen 
die zondoffers te eten, dat wil zeggen zich geheel met 
de offers, welke voor de zonde geofferd werden, en der
halve met de zonde zelve, een te maken. (Lev. X : 17, 
18.) En ditzelfde hebben ook wij als priesters voor God 
te doen. Wil een bijzonder persoon of de gemeente aan 
een broeder, die gezondigd heeft, tucht uitoefenen, dan 
is het allereerst noodig, zich door den priesterlijken geest 
tot die handeling voor te bereiden en zich in genade 
voor God met de zonde een te maken, 't Spreekt vanzelf, 
dat ik dit alleen dan doen kan, wanneer ikzelf in een 
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goeden toestand ben; want slechts dan kan ik mij in den 
geest der genade in Gods tegenwoordigheid met de zonde 
mijns broeders een maken, en die belijden en oordeelen, 
als had ik ze zelf begaan. In dezen geest handelde Daniël, 
toen hij zijne zonde en de zonde zijns volks voor den 
Heer beleed. Persoonlijk gansch onschuldig aan.de ge
vangenschap zijns volks en getrouw in zijnen wandel, 
maakte hij zich in zijn gebed en in zijne belijdenis voor 
den Heer volkomen één met de zonde van Israël. „Wij 
hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en godde-
looslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van 
uwe geboden en van uwe rechten. En wij hebben niet 
gehoord naar uwe dienstknechten, de profeten bij 
ons is de beschaamdheid der aangezichten omdat 
wij tegen U gezondigd hebben." (Dan. I X : 5 , 6, 8, 9.) 
Dit gebed toont ons den waren priesterlijken geest, die 
ons bekwaam maakt om de tucht op een Gode welbe-
hagelijke wijze uit te oefenen, en die zoowel de bijzon
dere personen als de gemeente bewaart om in Godshuis 
op een rechterlijke wijze te handelen. 

Met deze priesterlijke dienst stond ook nog iets anders 
in verband. Wij lezen, namelijk, in Lev. X : 9 , 10: „En 
de Heer sprak tot Aaron, zeggende: Wijn en sterken 
drank zult gij niet drinken, gij noch uwe zonen met u , 
als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij 
niet sterft: het zij een eeuwige inzetting onder uwe ge
slachten; en om onderscheid te maken tusschen het heilige 
en tusschen het onheilige, en tusschen het onreine en 
reine." De priesters moesten alles vermijden, wat de zin
nen kan opwekken, opdat zij steeds met nuchterheid en 
bedachtzaamheid tusschen het reine en onreine zouden 
kunnen onderscheiden; hun geheele toestand moest in 
overeenstemming zijn met het heiligdom , waarin zij dien
den. Eveneens moeten wij ons in deze wereld onthouden 
van alles, wat op eenigerlei wijze ons geestelijk oordeel 
zou kunnen benevelen. Alleen dan kunnen wij onze dienst 
in Gods huis waardig vervullen, wanneer wij, in ware 
afzondering van de wereld en haar wezen, in gemeenschap 
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leven met God en daardoor zijne gedachten en bedoe
lingen verstaan. Mochten wij dit voortdurend ter harte 
nemen! 

Een paar vragen blijven ons nu nog ter beantwoording 
over. 

1. Welke personen moet de gemeente uit haar midden 
verwijderen ? 

De Schrift moet ons op deze vraag het antwoord geven. 
In 1 Kor. V zegt Paulus: „Wanneer iemand, een broeder 
genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of 
een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 
of een roofgierige, zoo zult gjj met hem geen omgang 
hebben; gij zult met zoo iemand zelfs niet eten." En 
dit zegt hij naar aanleiding van het geval met dien man, 
die in hoererij leefde, wien hij in gemeenschap met de 
gemeente in den naam van Christus aan den satan had 
overgeleverd. Yolgens dit bevel van den Apostel moet 
dus ieder, die in een van deze zonden leeft, worden buiten
gesloten. Nu denke men evenwel niet, dat wij hier een 
volledige opgaaf vinden van de gevallen, waarom een 
broeder moet uitgesloten worden. Dit zou geheel in strijd 
zijn met andere plaatsen. Dwaalleeraren en ketters moeten 
evengoed buiten de gemeenschap der heiligen worden 
gesloten; ja, ten aanzien van hen is de Heer nog veel 
strenger. (Zie o. a. Gal. 1 : 7 , 8 ; 2 Tim. II : 16—21; 
Titus III : 10; 2 Joh.) Maar bovendien blijkt het duidelijk 
uit dit hoofdstuk zelf, dat zulks geenszins de bedoeling 
van den Apostel is, daar hij aan het slot zegt: „Doet 
den booze (niet: „dezen booze", zooals de St. Yertaling 
heeft.) uit uw midden weg", daardoor geheel in het al
gemeen sprekende, zoodat ieder, die een „booze" kan 
genoemd worden , uit het midden moet worden weggedaan. 
"Wie „een booze" is, staat aan de gemeente te bepalen. 
Zij moet in gemeenschap met den Heer Jezus, voorge
licht door den Heiligen Geest, onderscheiden en beoor-
deelen, wat zij te doen heeft. Een vaste regel is niet 
aan te geven. Elk geval moet afzonderlijk onderzocht en 
beoordeeld worden. 
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2. Wie moet de tucht uitoefenen? 
Niet een kerkeraad. Niet de leeraars of ouderlingen. 

Niet sommige begaafde of daartoe geordende personen. 
Maar de gemeente, zelfs dan wanneer zij slechts verte
genwoordigd is door twee of drie, welke in den naam 
van Jezus vergaderd zijn. Wij hebben reeds in den aan
vang van onze beschouwing aangetoond, hoe de Heer in 
verband met de tucht, met het binden en ontbinden, 
zegt: „Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, 
daar ben ik in het midden van hen". (Matth. XVIII.) 
Zoo doende is de gemeente tot het kleinst mogelijke getal 
teruggebracht. En wanneer wij den brief aan de Ko-
rinthiërs lezen, waarin een geval van uitsluiting uitvoerig 
behandeld wordt — het eenige geval in het Nieuwe Tes
tament — dan wendt de Apostel zich niet tot de leeraars 
of tot de ouderlingen, maar tot de geheele gemeente. 
Behoorde het uitsluiten, het uitoefenen van tucht tot het 
ambt van een ouderling, of mocht het alleen door leeraars 
of andere bepaalde personen geschieden, dan had de 
Apostel natuurlijkerwijze zich tot die ouderlingen moeten 
wenden, want dan was het hunne schuld, dat die hoe
reerder niet buitengesloten was. Maar dit doet de Apostel 
in het geheel niet; hij schrijft integendeel aan de geheele 
gemeente, en bestraft de gemeente, dat zij dien zondaar 
in hun midden gehouden hadden. J a , in den geheelen 
brief wordt met geen enkel woord van ouderlingen of 
daar aanwezige leeraars gewag gemaakt. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de heiligheid van Gods huis, voor 
de heiligheid van 's Heeren tafel. Zij moet leed dragen, 
als er zonde in haar midden openbaar geworden is. Zij 
moet in den naam van onzen Heer Jezus Christus den 
onboetvaardige aan den satan overgeven. Zij moet die 
binnen zijn oordeelen, en den booze uit het midden weg
doen. En zij moet in den persoon van Christus den ver
ootmoedigden zondaar weer in haar midden opnemen. 

3. Wat wil zeggen: aan den satan overleveren? 
Om dit goed te begrijpen, denke men aan hetgeen 

Paulus aan het slot van 1 Kor. V zegt: „Wat heb ik 
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ook die buiten zijn te oordeelen. Oordeelt gij niet hen, 
die tinnen zijn?" Er is dus een binnen en een buiten. 
Binnen is de gemeente; buiten is de wereld. Over de 
wereld nu is satan de vorst, naar luid van Jezus' woor
den: „de overste dezer wereld komt, en vindt in mij 
niets." Wanneer dus iemand buiten de gemeente gesloten 
wordt, dan wordt hij buiten geworpen in de wereld, waar 
satan regeert, en derhalve aan den satan overgegeven. 
Dit geschiedt niet om hem te verderven, maar om hem, 
zoo mogelijk, tot behoudenis te dienen; „tot verderf des 
vleesches, opdat de geest behouden worde in den dag des 
Heeren Jezus." 

Hoewel in onzen tijd, door de grenzenlooze verwarring 
in de christelijke kerk en door de vele partijen en sekten 
in die kerk, dit aan den satan overgeven veel van zijn 
kracht en schrikkelijkheid verloren heeft, zoo blijft het 
beginsel toch steeds van kracht. Iemand, die naar Gods 
Woord, overeenkomstig Gods wil, wordt uitgesloten, staat 
buiten de gemeente, en bevindt zich in de wereld, op 
het gebied van den duivel. Wel mogen wij het ernstige, 
ja schrikkelijke hiervan gevoelen, opdat wij voor alle 
lichtvaardigheid dienaangaande bewaard blijven, en in 
's Heeren gemeenschap de kracht zoeken om te doen, wat 
Hem welbehagelijk is. 

Aan het einde van onze beschouwing gekomen, voegen 
wij nog slechts den wensch en de bede hieraan toe, dat 
de Heer ons allen, in Zijne genade, bekwaam make, 
om ook in zulk een gewichtige zaak, als de tucht is , 
naar zijnen wil te handelen, overeenkomstig zijn Woord, 
onder de leiding des Heiligen Geestes, en volgens de 
gedachte en in de gezindheid des Heeren Jezus. 
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Alleen met Jezus. 

Joh. IX-. 

Een mensch, blind Tan de geboorte af, wordt door 
den Heer gezonden naar het badwater Silóam. Hij gaat, 
hij wascht zich, hij wordt ziende. Zoodra hij ziet, komen 
de buren bijeen. Zij spreken van hem, die „ zat en 
bedelde", want hij zat en bedelde nu niet meer. „Som
migen zeide: Hij is hem gelijk." Zoo groot was de ver
andering, die er bij hem had plaats gevonden, dat zij 
hem nauwelijks herkenden. Hij zeide eenvoudig: „Ik 
ben het." 

Zij moesten nu weten, hoe dit gebeurd was. Het had 
opschudding onder hen gemaakt, en om welke reden dan 
ook, zij waren niet op hun gemak. Hij wordt ondervraagd, 
en op een eenvoudige, kunstelooze manier deelt hij meê, 
wat hij weet: „Een mensch, genaamd Jezus, maakte 
slijk, en bestreek mijne oogen, en zeide tot mij: Ga 
heen naar Silóam, en wasch u. En ik ging heen, en 
wiesch mij, en werd ziende." 

De verwarring nam toe. De zaak werd voor de farizeën 
gebracht. Door hen ondervraagd, had hij slechts één 
antwoord: „Hij legde slijk op mijne oogen, en ik wiesch 
mij, en ik zie." Dat waren de feiten; wat kon hij anders 
zeggen ? 

Wonderlijk dat de eenvoudige waarheid, waarover zij 
zich allen hadden moeten verheugen, zulk een ongelegen
heid veroorzaakte. Maar zoo was het, en zoo is het, en 
zoo zal het zijn tot den einde. De farizeën kregen 
twist, de Joden geloofden hem niet; zoo gingen zij dan 
allen tot zijne ouders. Ongeloof en eigengerechtigheid 
laten geen steen onaangeroerd om aan te toonen, dat de 
waarheid niet de waarheid is. 

Zijne ouders erkenden, dat hij hun zoon was en blind 
geboren werd; maar verder wilden zij niet gaan. „ Hij 
heeft zijn ouderdom, vraag hem zelven". Zeker zullen 
zij in het eerst zich met hunnen zoon verblijd hebben. 
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Dat is niet anders te denken. Maar nu er kwestie kon 
wezen van uit de synagoge geworpen te worden, indien 
zij Christus beleden, nu werden zij geërgerd, en durfden 
geen getuigenis van de waarheid afleggen. 

Met hun zoon was het heel anders. Een plaats in de 
synagoge had hem zijn gezicht niet geschonken; de fa-
rizeën hadden hem nooit naar Silóam gezonden; en hoewel 
een Jood, zoo „zat en bedelde" hij. Nu was hij vrij, en 
Jezus had hem vrijgemaakt. Voor geen geld in de wereld 
wou hij dit loochenen. Wat zij ook deden, hij bleef bij 
hetgeen hij gezegd had. Ja , langzamerhand werd de 
bedelaar een prediker. „Wij weten, dat God geen zondaars 
hoort", zoo sprak hij, „maar zoo iemand godvruchtig is , 
en zijnen wil doet, dien hoort Hij. Van alle eeuw is het 
niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen oogen ge
opend heeft. Indien deze van God niet ware, hij zou niets 
kunnen doen." 

Dat was te veel voor de farizeën. Zij wierpen hem 
uit. Hij was een ketter in hunne oogen, omdat hij van 
Mozes tot Mozes' Heer gekomen was. 

Gelukkige man! Hij sprak en handelde naar het licht, 
dat hij had. Voor niets in de wereld wou hij prijsgeven, 
wat hij ontvangen en geleerd had. Vader, moeder, vrien
den, godsdienstige voorrechten — alles, alles gaf hij 
prijs voor de waarheid, die hij had leeren kennen. Nu 
stond hij alleen in de wereld. Verlaten door allen. Doch 
zie, daar komt Jezus hem opzoeken. „Gelooft gij in den 
Zoon van God?" is de vraag, die Hij tot hem richt. En 
gelijk dit het geval is bij iedereen, die wandelt naar het 
licht, dat hij heeft, zoo is de man terstond gereed om 
te gelooven. „Wie is hij, Heer! opdat ik in hem moge 
gelooven?" Waarop Jezus' heerlijk antwoord i s : „Engij 
hebt hem gezien, en die met u spreekt, die is het." 

Dat was genoeg. De Zon, die hem licht gegeven had, 
was nu voor hem het middelpunt geworden van het gansch 
heelal. Vader, moeder, synagoge, en al wat de wereld 
bieden kon, verdween in het niet bij de groote winst, 
die hem ten deel gevallen was. Hij had Hem gevonden, 
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die, tot in alle eeuwigheid, zijn hart kon bevredigen. 
Hij viel aan zijne voeten, en aanbad Hem. Hem voortaan 
te dienen en zich aan Hem toe te wijden, dat is zijn 
streven geworden. Dagelijks, zijne goedkeuring te ont
vangen is zoeter dan het leven. Hij heeft Hem gevonden, 
van wien alle goede gaven afdalen — den Heer der 
heerlijkheid zelven. Hij was niet overgegaan van de eene 
synagoge in de andere; hij was niet van „inzicht" ver
anderd, of had geen „betere godsdienst" gevonden; neen! 
hij had verloren al wat hij had, en hij had gevonden al 
wat hij behoefde, den Zoon van God, Christus zelven. 

Vooronderstel er was niemand met Christus, toen deze 
man Hem ontmoette; zou hem dit gehinderd hebben ? 
Wel neen. Is Christus niet voldoende? Hebben wij nog 
anderen noodig, als wij Hem hebben? O neen! Hij is 
de eenige, die onze ziel bevredigen kan. Als wij Hem 
hebben, bezitten wij alles. 

Yooronderstel, dat er na hem tien duizend rondom Chris
tus vergaderd worden, zoo zou hem dit zeker verheugen 
om hunnentwil, en om de eer desgenen, dien hij lief 
heeft, maar die tien duizend kunnen zijne vreugde in 
Christus niet vergrooten. 

Vooronderstel, dat er moeielijkheden ontstaan onder de 
vergaderden, en dat velen geërgerd worden en heengaan, 
tot wien zou hij gaan ? Tot niemand anders dan tot Christus. 

Wees er van verzekerd, lieve lezer! gij kunt in den 
storm niet staande blijven, tenzij gij alleen met Jezus 
geweest zijt; tenzij uw oog op Hem gericht en uw hart 
met Hem vervuld is. Zijt gij gekomen tot hen, die 
rondom Christus vergaderd zijn, in plaats van tot Christus 
zelven, dan hebt gij nog iets meer te leeren. Gij hebt 
dan nog geen middelpunt gevonden voor uw hart, en zijt 
gelijk aan een dwaalster. Doch hebt gij Hem gevonden 
als uw schat, als het middelpunt, om hetwelk gij u 
vergadert, als de eenige, die u aantrekt, en die uw hart 
vervult en verblijdt, dan zijt gij waarlijk gelukkig, en 
kunt gij de stormen het hoofd bieden en de verzoekingen 
weerstaan. 
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Het voedsel der woestijn voor de 

verlosten des Heeren. 
(EXODUS XVI.) 

Toen Grod zijn volk Israël bezocht en verloste, en het 
uit Egypteland deed gaan, deed Hij dit stellig niet om 
het in de woestijn van honger en dorst te doen omko
men. Het doel zijner genade was, om gedurende hunne 
geheele reis in al de behoeften der Zijnen te voorzien. 

„En de Heer zeide tot Mozes: „Zie, ik zal voor ulieden 
brood uit den hemel doen regenen." (vs. 4.) Zij hadden 
gezegd: „Och, dat wij in Egypteland gestorven waren 
door de hand des Heeren, toen wij bij de vleeschpotten 
zaten, toen wij tot verzadiging brood aten!" (vs. 3.) Maar 
God sprak van „brood uit den hemel." Heerlijke tegen
stelling! "Welk een onderscheid tusschen de „vleeschpot
ten" en het „brood van Egypte", en het „hemelsch manna," 
„het brood der engelen!" Het een van de aarde, het 
andere van den hemel! 

Maar dit hemelsch manna was een proefsteen voor den 
zedelijken toestand van Israël, gelijk er geschreven staat: 
„Opdat Ik het beproeve, of het in mijne wet ga of niet." 
(vs. 4.) Men moest een hart hebben, dat gespeend was 
aan den invloed van Egypte, om met het brood uit den 
hemel tevreden te zijn. Wij weten uit de geschiedenis, 
dat de Israëlieten er niet mede tevreden waren, want 
zij hebben het veracht, door te verklaren dat het „licht 
brood" was, (Num. XXI : 5.) en zij werden belust op 
vleesch. Zij toonden derhalve, hoe weinig hun hart van 
den invloed van Egypte bevrijd was; en hoe weinig ge
schikt zij waren om de wet des Heeren te houden. „Zij 
wendden zich met hunne harten naar Egypte." (Hand. 
VII : 39.) Men moet hemelsche genegenheden bezitten 

XXV 5 
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om van liemelsch brood te kunnen leven. De natuur kan 
zoodanig voedsel niet smakelijk vinden; zij verlangt altijd 
naar Egypte, naar de dingen dezer wereld; daarom moet 
zij onder bedwang gehouden worden. 

De kinderen Israëls waren „tot Mozes in de wolk en 
in de zee gedoopt f (1 Kor. X : 3 ,4.) en zijn „voorbeelden 
voor ons", Christenen, want de geloovigen zijn „gedoopt 
geworden tot den dood van Christus, begraven met Hem 
in den doop, en mede opgewekt door het geloof in de 
werking Gods." (Rom. V I : 3—11; Kolosse 11:12.) Wij 
voeden ons met Christus, als met het „levende brood, 
dat uit den hemel is nedergedaald." (Joh. V I : 22—69.) 
Ons voedsel in de woestijn is Christus, zooals Hij ons 
door den Heiligen Geest voorgesteld i s , door middel van 
het geschreven "Woord; terwijl de Heilige Geest, die als 
het water, dat uit de geslagen rotssteen, uit Christus, 
voor ons vloeit, onze geestelijke drank is. Ziedaar ons 
gelukkig deel in de woestijn dezer wereld. 

Nu is het duidelijk, dat ons hart, om dit deel te 
genieten, los moet zijn van alles, wat zich aan ons 
aanbiedt als natuurlijke menschen. Een wereldsch en 
zinnelijk hart zal Christus niet vinden in de Schrift, en 
Hem niet genieten, al mocht het Hem ook daarin vinden. 
Het manna was zoo zuiver en zoo teeder, dat het de 
aanraking met de aarde niet verdroeg. Het viel op den 
dauw, (vs. 13—16; Num. XI : 9.) en moest 's morgens, 
voordat de zon heet werd, verzameld worden, (vs. 21.) 
Ieder moest dus 's morgens vroeg opstaan, en zijn dage-
lijksch voedsel zoeken. Zoo is het nu ook met het volk 
van God; een ieder moet eiken morgen het versche, 
hemelsche manna vergaderen. Het manna van gisteren 
is heden niets meer waard, noch dat van heden voor 
morgen. Wij moeten ons eiken dag met Christus voeden, 
en nieuwe kracht des Geestes opdoen; zonder dat zullen 
wij niet groeien. Christus moet het hoofdvoorwerp onzer 
beschouwing zijn. Wij moeten Hem vroeg zoeken, eer 
andere dingen den tijd hebben zich van onze zwakke 
harten meester te maken. Velen onder ons zijn, helaas! 
op dit punt nalatig. Wij geven zoo lichtelijk aan Christus 
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de tweede plaats in onze harten, en het gevolg daarvan 
is, dat wij zwak en onvruchtbaar blijven. De altijd waak
zame vijand maakt gebruik van onze zorgeloosheid,'om 
ons te berooven van den zegen en de kracht, welke hij 
ontvangt, die zich dagelijks met Christus voedt. Het 
nieuwe leven, 'twelk de geloovige bezit, kan niet anders 
gevoed worden dan door Christus zelven. „Gelijk de le
vende Yader mij gezonden heeft, en ik leef door den 
Yader, zoo zal ook hij, die mij eet, leven door mij." 
(Joh. V I : 57.) 

De genade van den Heer Jezus Christus, als van Hem, 
die van den hemel is nedergedaald, om het voedsel te 
zijn van zijn volk, is voor den levendgemaakte van on
schatbare waarde; maar om aldus Christus te kunnen 
genieten, moeten wij noodzakelijk verwezenlijken, dat wij 
in de woestijn zijn, voor God afgezonderd in de kracht 
eener volbrachte verlossing. Indien ik met God in de 
woestijn wandel, dan zal ik tevreden zijn met het voedsel, 
dat Hij mij geeft, en dat voedsel is de van den hemel 
nedergedaalde Christus. 

"Welk een veelbeteekenend beeld is Israël in de woestijn! 
Het had Egypte achter zich, Kanaan vóór zich, en 
rondom zich het zand der woestijn. Het werd geroepen 
om naar den hemel op te zien voor zijn dagelijksch voed
sel. In de woestijn vond Israël geen enkelen grashalm en 
geen druppel water. In Jehovah alleen was het deel der 
verlosten. Het pelgrimsvolk heeft hier beneden niets. Zijn 
leven is hemelsch, en kan niet anders dan door hemelsche 
dingen onderhouden worden. Ofschoon in de wereld, zijn 
de verlosten niet van de wereld, want Christus heeft hen 
uit de wereld uitverkoren, en heeft hen er uitgetrokken. 
Als een hemelsch volk zijn zij op reis naar hun hemelsch 
vaderland, en worden onderhouden door het voedsel, dat 
hun van daar gezonden wordt; zij wandelen naar den 
hemel. De heerlijkheid van boven alleen verlicht en be
stuurt. Het is tot niets nut om terug te zien naar Egypte. 
Daar kan men geen enkelen straal van heerlijkheid ont
dekken. Toen „zij zich naar de woestijn keerden, zoo 
ziet, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk." 
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De wagen van Jehovah was in de woestijn, en wie in 
gemeenschap met Jehovah wenschte te zijn, moest daar 
ook wezen, en waren zij er, dan hadden zij het manna 
tot voedsel, en niets anders. 

Dit manna was, wel is waar, een vreemd voedsel, een 
onbegrijpelijk voedsel en zonder smaak voor een Egypte
naar, die er volstrekt niet van had kunnen leven, maar 
zij, die „gedoopt waren geworden in de wolk en in de 
zee" konden, indien zij wandelden overeenkomstig het 
standpunt, waarop zij door dien doop gebracht waren, 
dit manna genieten en er door gevoed worden. Zoo is 
het ook nu met den waren geloovige. De mensch van de 
wereld begrijpt niet, waarvan de Christen leeft. Christus 
is het leven van den Christen, en hij leeft van Christus. 
Hij voedt zich door het geloof van de krachtige genade 
van Hem, die „God is over alles, gezegend tot in eeu
wigheid"; (Bom. IX : 5.) „die, de gestaltenis eens slaafs 
aannemende, den menschen gelijk geworden is." (Pil. 
I I : 7.) Hij volgt Hem van den schoot zijns Vaders — de 
eeuwige woning der liefde en des lichts •— tot op het 
kruis, de plaats van schaamte en schande; en van het 
kruis tot op den troon, de plaats der majesteit, der 
overwinning en der heerlijkheid; en hij vindt in Hem, 
en op elke schrede van zijne heerlijke loopbaan, een kos
telijk voedsel voor zijne ziel. Niets van hetgeen den Chris
ten omringt in deze wereld, kan hem verkwikking geven. 
Vindt hij er voedsel in, dan wordt zijn wasdom in het 
geestelijk leven tegengehouden. Het is hoogst treurig een 
Christen de dingen dezer wereld te zien najagen. Dit 
bewijst duidelijk, dat hij den smaak voor het hemelsche 
manna „verloren" heeft, en dat hij het, evenals het ongeloo-
vige Israël, voor „licht brood" houdt. Hij dient, wat hij moest 
dooden. De kracht des nieuwen levens staat in het nauwste 
verband met het afleggen „van den ouden mensch en zijne 
werken;" (Kol. 3 : 9.) en hoe meer dit afleggen verwe
zenlijkt wordt, des te meer begeerte heeft men naar het 
„brood, hetwelk het hart des menschen sterkt." (Ps. CIV: 
15.) Gelijk in het natuurlijke leven de eetlust beter is , 
naarmate men meer lichaamsbeweging neemt, zoo is het 



69 

ook in het geestelijk leven: hoe meer onze geestelijke ver
mogens worden gebruikt, des te meer behoefte gevoelen 
wij om ons eiken dag met Christus te voeden. Te weten, 
dat wij het leven, de vergeving onzer zonden en de 
volkomene aanneming bij God in Christus hebben, is 
onuitsprekelijk gelukkig; doch daarmede moet gepaard 
gaan een dagelijksche gemeenschapsoefening met den 
Heer, een zich voeden met Hem door het geloof, Hem 
nemende als het eenige voedsel onzer zielen. 

Velen belijden de vergeving en den vrede in Jezus 
gevonden te hebben, die zich nochtans met een menigte 
dingen voeden, die niet Christus zijn, ja, zelfs tot Hem 
in geen betrekking staan. Zij voeden hunnen geest met 
het lezen van dagbladen en ijdele, wereldsche letterkunde. 
Zullen zij daar Christus vinden ? Voedt de Heilige Geest 
door zulke middelen de schapen van Christus? Is dit de 
reine dauw, waarop het manna valt tot voedsel voor de 
verlosten Gods in de woestijn? Het antwoord is niet 
moeielijk, dunkt mij. Hoe kan een kind Gods er bij 
leven! De daden der menschen toonen altijd het zekerste 
aan, wat hunne begeerte is, en naar welke dingen zij jagen. 
Ontmoet ik derhalve iemand, die belijdt een Christen 
te zijn, en die nalatig is in het lezen en onderzoeken 
van den Bijbel, maar tijd genoeg heeft om de dagbladen 
en allerlei wereldsche boeken te lezen, ja, misschien zijne 
beste uren daarvoor gebruikt, dan valt het mij niet 
moeielijk om den toestand zijns harten te beoordeelen. 
Ik ben zeker, dat deze Christen geen geestelijk Christen 
kan zijn. Hij voedt zich niet met Christus. Hij kan voor 
Hem niet leven, noch getuigenis van Hem geven. 

Indien een Israëliet had nagelaten, in den vroegen 
morgen, zijn deel van het brood, dat Gods genade voor 
hem bereid had, te verzamelen, dan zouden hem weldra 
de noodige krachten ontbroken hebben om zijne reis voort 
te zetten. Daarom moet Christus het kostelijkste voorwerp 
onzer harten zijn, of ons geestelijk leven zal verzwakken. 
Zelfs kan ons geestelijk voedsel niet bestaan in gevoe
lens en ervaringen, die ons aan Christus verbinden, omdat 
deze gevoelens en ervaringen veranderlijk en ongestadig 
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zijn. Het „brood des levens" is Christus. Christus moet 
het heden, Christus moet het eeuwig zijn. 

„Doet dit tot mijne gedachtenis." 

Zoo sprak de Heer Jezus, toen Hij zijnen discipelen 
zijnen disch gaf. „Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat 
voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijne gedachtenis. 
Denkt aan Mij, zoo dikwijls als gij dit brood eten en 
dezen drinkbeker drinken zult." Welk een liefde! Hij 
deed alles voor ons. Hij is alles voor ons. Hij heeft het 
werk volbracht, waardoor wij verlost zijn, en waarin wij 
ons verblijden mogen. En Hij wil, dat wij dit goed zul
len verstaan, opdat onze blijdschap volkomen zij. Daartoe 
gaf Hij ons zijnen disch. Aan dien disch stelt Hij ons 
zijn werk aanschouwelijk voor oogen. Daar roept Hij 
ons toe: „Ziet, wat ik voor u deed; hoe ik mij voor u 
overgaf in den dood; hoe ik mijn lichaam voor u veil 
had, en mijn bloed voor u stortte! Ziet, hoe groot mijne 
liefde is." Welk een Heiland is Hi j ! Hij heeft niet alleen 
het werk onzer verlossing volbracht, maar Hij wil ook, 
dat wij het recht kennen en waardeeren zullen; dat wij 
er in rusten en er ons in verblijden zullen. Door ons 
oog te vestigen op Hem en op zijne liefde, sterkt Hij 
onze ziel, en verblijdt Hij ons hart , zoodat het menig-
werf opspringt van vreugde. 

Hoe verblijd waren de discipelen, toen de Heer in 
hun midden verscheen! Uit vrees voor de Joden hadden 
zij de deuren gesloten. Doch daar stond de Heer opeens, 
zonder dat de deuren open gingen, in hun midden en 
toonde hun zijne handen en zijne zijde. En wat lezen 
wij daarop? „De discipelen dan verblijdden zich, toen 
zij den Heer zagen." J a , zelfs Thomas werd geheel be
vredigd, en verheerlijkte Jezus. Welke nederbuigende 
goedheid, dat de Heer in hun midden wilde eten, en 
hun zijne handen en zijne zijde toonde, ja, zelfs toestond, 
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dat zij Hem betastten, en hunne hand staken in zijne 
zijde, opdat zij goed overtuigd zijn zouden, dat Hij , die 
daar levend voor hen stond, opgestaan uit de dooden, 
dezelfde was, die aan het kruis voor hunne zonden ge
storven was. En doet Hij niet nu nog hetzelfde? 't Is 
waar, Hij komt niet zichtbaar in ons midden, en van 
tasten is geen spraak. Maar heeft Hij niet gezegd: 
„Waar twee of drie in mijnen naam vergaderd zijn, daar 
ben ik in het midden van hen?" En toont Hij ons niet, 
als het ware, aan het avondmaal, de teekenen in zijne 
handen en in zijne zijde? Geeft Hij ons daar niet brood 
en wijn als de zinnebeelden van zijn voor ons overgege
ven lichaam en zijn voor ons gestort bloed? J a , Hij 
komt daar aan die tafel, in den Geest, in ons midden, 
en roept ons toe: „Dat is mijn lichaam, 'twelk ik voor 
u gegeven, dat is mijn bloed, 'twelk ik voor u gestort 
heb." Zouden wij ons niet verblijden, wanneer Hij in 
ons midden verschijnt, om ons zijne onuitsprekelijke liefde 
te doen genieten ? O, wij hebben er nog veel meer reden 
toe, dan de discipelen op dien eersten dag van Jezus' 
opstanding; want die in ons midden verschijnt, is niet 
alleen de opgestane, maar de verheerlijkte Heer, aan 
Gods rechterhand gezeten, met eer en heerlijkheid ge
kroond, die ons daar plaats bereidde, en ons daar wacht. 

„Doet dit tot mijne gedachtenis." Dat is het verlan
gen, de uitgesproken wensch van Jezus. Daarin open
baarde Hij zijne liefde. Maar daarin heeft Hij ook zijnen 
wil ons bekend gemaakt. Wij mogen maar niet aan het 
avondmaal aanzitten, zooals wij dat goedvinden. Wij zijn 
daar volstrekt niet vrij om onzen wil te doen. Wij zijn 
gebonden aan zijnen wil. Denken wij aan de tafel des 
Heeren niet aan Hem, dan zijn wij geenszins in over
eenstemming met zijnen wil, en ook niet met den wil 
des Vaders. Wat de Zoon wil, wil ook de Vader. „Deze," 
zegt God, de Vader, „is mijn geliefde Zoon, hoort Hem." 
De Vader vindt al zijn welbehagen in den Zoon. Het is 
zijn geliefde Zoon. Zijne vreugde, zijne heerlijkheid is 
die Zoon. Hij zoekt de eer van den Zoon, gelijk de Zoon 
de eer des Vaders zoekt. „Mijne ziel heeft in Hem een 
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welbehagen," zegt de Vader. (Jes. XLII.) En de Vader 
wil, dat die Zoon ook voor ons zijn zal het voorwerp 
onzes welbehagens, onzer vreugde, onzer aanbidding en 
lofzegging. Ten allen tijde. Voorzeker. Maar bovenal aan 
het avondmaal. Daar zitten wij aan, niet om aan onszel-
ven of aan onze omstandigheden, of aan ons geluk te 
denken, maar om te denken aan Hem, die ons door den 
Vader gegeven is , en die ons zoo uitsprekelijk heeft lief
gehad, dat Hij zichzelven stelde in onze plaats onder 
het ontzettend oordeel van God. „De Heilige Geest zal 
het uit het mijne nemen en u verkondigen," heeft de 
Heer Jezus gezegd; en daarom is de Heilige Geest steeds 
bezig om ons te onderwijzen aangaande Jezus en zijn 
werk. Nooit zal de Heilige Geest onzen blik vestigen op 
onszelven, op onze gevoelens of ervaringen, maar altijd 
ons oog richten op Jezus, op zijne liefde, op zijne uit
nemende schoonheid, volmaaktheid en heerlijkheid. Altijd 
zal Hij trachten onze harten te bevestigen in het vertrou
wen op het volbrachte werk des kruises, op de volko
mene verzoening, die door Jezus' bloed is teweeggebracht. 
Aan het avondmaal doet Hij dit vooral. Aan 's Heeren 
tafel is Jezus het onderwerp onzer overdenking en het 
voorwerp onzer beschouwing en aanbidding. Wij kunnen 
ons daar in Hem en in zijne liefde verlustigen en ver
diepen. Wel is dit altijd nog zwak en gebrekkig hier 
beneden. Eerst daarboven zal het ook in dit opzicht vol
maakt en ongestoord zijn. Maar toch, gelijk wij eenmaal 
in den hemel met alle verlosten ons scharen zullen rondom 
God en het Lam, dat geslacht is, zoo scharen wij ons 
nu reeds op aarde, al is het dan ook in groote zwak
heid en met weinigen, om Jezus' tafel, waar Hij in ons 
midden is , en ons in brood en drinkbeker zijne onuit
sprekelijke liefde doet aanschouwen. De omstandigheden 
zijn anders; de wijze verschilt verbazend veel, doch het 
beginsel is hetzelfde. Wij hebben nu evengoed als dan 
hetzelfde middelpunt, hetzelfde voorwerp, dezelfde zege
ningen. Voor denzelfden Heer buigen wij ons aanbiddend 
neer, en dezelfde lofzangen vloeien van onze lippen. 

Hoe heerlijk is het derhalve aan Jezus' disch aan te 
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zitten; zijne liefde te aanschouwen, die Hij openbaarde 
in zijne overgave voor ons; zijn volmaakt en algenoeg-
zaam werk te overdenken; ons in de heerlijke toekomst, 
die ons wacht, te verlustigen! Ja, dat maakt de tafel 
des Heeren tot een plaats van vreugde en zegen; tot 
een ware verkwikking in de dorre woestijn dezer wereld. 
Jezus alleen kan onze ziel bevredigen en verzadigen. 
Om de uitnemendheid zijner heerlijkheid kunnen wij met 
Paulus alle dingen schade en drek rekenen. Bij Hem is 
niets en niemand te vergelijken. Naar Hem zagen de 
heiligen des Ouden Verbonds heilbegeerig uit. Vol blijd
schap getuigden de discipelen, toen zij Hem hadden aan
schouwd: „wij hebben dien gevonden, van welken Mo
zes en de profeten gesproken hebben," terwijl de oude 
Simeon uitriep: „Nu laat Gij, Heer! uwen dienstknecht 
in vrede henengaan naar uw woord; want mijne oogen 
hebben uw heil gezien." Jezus zelf zeide eenmaal tot 
de zijnen: „Welgelukzalig de oogen, die zien hetgeen 
gij ziet. "Want ik zeg u, dat vele profeten en koningen 
hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het 
niet gezien; en te hooren hetgeen gij hoort, en hebben 
het niet gehoord." En hoe meer wij Hem leeren kennen 
in al de grootheid zijner liefde en genade, des te meer 
zullen onze zielen zich verblijden, des te heerlijker en 
aantrekkelijker zal Hij voor ons worden, zoodat wij met 
telkens sterker verlangen ons aan zijnen disch neerzetten. 

Wie is een priester? 

In het Nieuwe Testament wordt dikwerf gesproken 
van de joodsche priesters, van hunne hoogepriesters en 
overpriesters. Ook wordt er gesproken van den priester 
van Jupiter, die aan Paulus en Barnabas offeren wilde. 
Verder lezen wij van Melchizedek en zijn priesterschap; 
en bovenal van Christus zelven als priester in het alge-
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meen en als den grooten Hoogepriester. Dit alles is 
duidelijk en eenvoudig genoeg, en behoeft voor ons tegen
woordig doel geen bijzondere uitlegging. 

Doch behalve dit wordt er in het Nieuwe Testament 
gesproken van menschen op aarde, die priesters zijn, en 
die een priesterdom uitmaken. De eerste plaats, die 
daarvan spreekt, is 1 Petrus II : 4 , 5. De Apostel zegt: 
„Tot wien komende, als tot een levenden steen, door 
menschen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 
dierbaar, zoo wordt ook gijzelven, als levende steenen, 
opgebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom, 
om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aange
naam zijn door Jezus Christus." En eenige verzen verder 
zegt hij: „Gij zijt een uitverkoren geslacht, een konink
lijk priesterdom, een heilig volk, een volks des eigendoms, 
opdat gij. de deugden verkondigt van hem, die u uit de 
duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht." Deze 
woorden zijn ongetwijfeld gericht aan alle Christenen, 
aan wie Petrus zijnen brief schreef. Bij gevolg zijn alle 
Christenen een heilig en koninklijk priesterdom. 

In Openbaring 1 : 5 , 6 lezen wij: „Hem, die ons 
liefheeft, en ons van onze zonden gewasschen heeft in zijn 
bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot pries
ters voor zijnen God en Vader, hem zij de heerlijkheid 
en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen." Ook hier 
worden alle Christenen priesters genoemd. En let wel op, 
dit is in de inleiding van de Openbaring, vóór het pro
fetische gedeelte van het boek. In hoofdstuk V : 9 zingen 
de oudsten in den hemel: „Gij zijt waardig het boek te 
nemen, en zijne zegelen te openen; want gij zijt geslacht, 
en hebt Gode gekocht met uw bloed uit alle geslacht en 
taal en volk en natie, en hebt hen gemaakt koningen en 
priesters voor onzen God." En in hoofdstuk XX : 6 lezen 
wij: „Welgelukzalig en heilig die aan de eerste opstan
ding deel heeft, over dezen heeft de tweede dood geen 
macht; maar zij zullen priesters zijn van God en van 
Christus, en zullen met hem heerschen duizend jaren." 
Al deze plaatsen leeren ons, dat alle Christenen priesters 
van God zijn. 
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Een andere plaats zinspeelt daarop, hoewel het woord 
zelf niet wordt gebruikt. „Laat ons dan door hem Gode 
ten allen tijde opofferen een offerande des lofs, dat is de 
vrucht der lippen, die zijnen naam belijden." (Hebr. 
XIII : 15.) Hiermede worden alle Christenen vermaand 
en aangespoord om hun priesterschap uit te oefenen, en 
wordt hun aangetoond, hoe zij dit moeten doen. Er is 
in het Nieuwe Testament geen enkele plaats, welke 
spreekt over of zinspeelt op een priesterdom op aarde 
behalve dat, waartoe ieder Christen behoort. Niemand op 
aarde wordt in het Nieuwe Testament een priester genoemd, 
dan wanneer de Christenen in het algemeen als zoodanig 
worden aangewezen, met uitzondering van de joodsche 
priesters en eenmaal van een heidenschen. Een afzon
derlijke klasse van priesters onder de Christenen is een 
geheel onbekende zaak in het Nieuwe Testament. Onze 
groote Hoogepriester is ten hemel gevaren. En alle Chris
tenen zijn onder Hem, op een geestelijke en hemelsche 
wijze, priesters om Gode offeranden des lofs en der dank
zegging te brengen. Het Nieuwe Testament kent en 
erkent geen klasse van Christenen op aarde, die priesters 
zijn in onderscheiding van andere Christenen. 

Wanneer mij derhalve gevraagd wordt: Wie zijn 
priesters onder de christelijke openbaring? dan antwoord 
ik, omdat Gods Woord aldus antwoordt: Christus is de 
groote Hoogepriester, en alle Christenen zijn priesters, 
en geen ander priesterdom dan dit wordt in het Nieuwe 
Testament onder Christenen erkend. 

De tweede vraag is : Wat is een priester? of om mij 
nauwkeuriger uit te drukken: Welke zijn de beginselen, 
waarop het aardsche priesterdom, waar het onder men-
schen gevestigd is , is gegrond? Een hoogepriester, uit 
menschen genomen, wordt in den brief aan de Hebreërs 
op de volgende wijze beschreven: „Want ieder hooge
priester, uit menschen genomen, wordt voor menschen 
aangesteld in de dingen, die God betreffen, opdat hij 
offere zoowel gaven als slachtofferen voor de zonden." 
De andere priesters hadden dezelfde bediening, toen het 
priesterschap op aarde gevestigd was. Zekere verrichtin-
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gen behoorden alleen tot het ambt des hoogepriesters, 
maar gaven en slachtofferen voor de zonden werden door 
alle priesters opgeofferd. Dientengevolge zal men overal, 
waar ook nu priesters aangesteld zijn, of vinden de 
bepaalde instelling van een offer, zooals de mis, of de 
poging van hen, die priesters genoemd worden, om des 
Heeren avondmaal in een offer te veranderen. 

Dit geheele stelsel loochent evenwel de kracht en de 
algenoegzame waarde van het Christendom. De brief aan 
de Hebreërs verzekert ons op de meest stellige en dui
delijke wijze, dat er geen slachtoffer voor de zonde 
overblijft, nu het Christendom is gekomen, gegrond op 
het eenmaal geschiede en volmaakte offer van Christus, 
welks waarde en algenoegzaamheid eeuwig is. Als wjj 
maar nadenken over hetgeen een priesterschap op aarde 
vooronderstelt en bedoelt, dan zullen wij gemakkelijk 
begrijpen, dat het denkbeeld van een priesterschap op 
aarde, aangesteld voor menschen in de dingen, die God 
betreffen, een verloochening is van de christelijke waar
heid. Ik beweer niet, dat iedereen, die gelooft, dat er 
gewijde priesters zijn, dit zóó bedoelt, maar het stelsel, 
waaraan hij vasthoudt, is niet anders. 

De instelling van' een klasse van priesters, die gaven 
of slachtofferen of gebeden moeten opofferen, is de open
lijke verklaring, dat andere aanbidders niet rechtstreeks 
tot God naderen mogen met hunne gaven en slachtofferen 
en gebeden. Zij moeten op een afstand blijven, en de 
meer bevoorrechte klasse nadert voor hen. In zulk een 
stand van zaken is God op een afstand van de menschen, 
verborgen in een heiligdom, waar niemand vrij tot Hem 
naderen kan. In het joodsche systeem was één voor
hangsel , waarachter de priesters gingen om het reukoffer 
te offeren; dan was er een tweede, waarachter zelfs de 
priesters niet komen mochten, waar de heerlijkheid Gods 
troonde tusschen de cherubijnen op het verzoendeksel. 
Alleen de hoogepriester mocht daar binnen gaan, met 
het bloed der verzoening voor zijne eigene zonden en voor 
de zonden des volks; evenwel slechts eenmaal in het jaar, 
en dan nog alleen geheel bedekt met de wolken van den 
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wierook, opdat hij niet sterven zou. Hierdoor werd dui
delijk geopenbaard, dat de toegang tot God gesloten was. 
Niemand kon of mocht in Gods tegenwoordigheid ver
schijnen. God was verborgen achter het voorhangsel; 
waarmede, zooals de brief aan de Hebreërs ons leert, „de 
Heilige Geest dit aanduidt, dat de weg tot het heilig
dom nog niet geopenbaard is , zoolang de eerste taber
nakel nog stand houdt." Zelfs tot het altaar, 't welk buiten 
de twee voorhangsels stond, konden de aanbidders niet 
naderen om hunne gaven en slachtofferen op te offeren. 
De priester ontving de gaven of het bloed van het slacht
offer, en hij offerde ze op. 

Dit geheele stelsel leerde dus duidelijk, dat de menschen 
niet tot God naderen konden. God woonde in dikke duis
ternis , en zelfs zij, die het dichtst bij Hem stonden, zijne 
eigene priesters, mochten niet in zijne nabijheid komen; 
zij moesten buiten het voorhangsel blijven. Het Chris
tendom is de tegenstelling hiervan. In hetzelve heeft God 
zich geopenbaard. De Heer woont niet in dikke duisternis. 
„De duisternis is voorbij gegaan," zegt de Apostel Johannes, 
„en het waarachtige licht schijnt reeds." En de oorzaak 
daarvan is even eenvoudig als heerlijk. Het "Woord is 
vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond. Yolmaakte 
genade is geopenbaard geworden aan den grootste der 
zondaren. In plaats dat wij bekwaam zouden zijn om tot 
God te naderen, is God tot ons gekomen. „God was in 
Christus, de wereld met zichzelven verzoenende, hunne 
zonden hun niet toerekenende." „In Hem — in Christus — 
was het leven, en het leven was het licht der menschen." 
De getuigenis van God is, dat „God ons het eeuwige leven 
gegeven heeft, en dat leven is in zijnen Zoon. Die den 
Zoon heeft, heeft het leven." „De genade Gods, die voor 
alle menschen heil aanbrengt, is verschenen." De voor
naamste zondaar was welkom bij den Heer Jezus. Op 
den melaatsche, wiens onreine toestand hem buiten het 
leger van Israël sloot met allen, die hem aanraakten, 
legde Jezus zijne hand. De goedertierenheid van God 
heeft ons bezocht. God heeft getoond „de vriend van tol
lenaren en zondaren te zijn. Doch dit is volstrekt niet 
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alles; want al had God den zondaar in genade bezocht, 
zoo kon de zondaar Hem toch niet naderen in zijne heilige, 
onbesmette woning. Daarom heeft de gezegende Jezus 
niet alleen hier beneden geleefd, maar is Hij ook gestorven. 

Staan wij nu stil bij de gevolgen van dien dood. Het 
voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven 
naar beneden. Dit was het voorhangsel achter hetwelk 
God vroeger verborgen en ongenaakbaar was. Maar het
geen het voorhangsel deed scheuren, namelijk de dood 
van Christus, nam de zonden weg van een iegelijk, die 
in Hem gelooft. Hij heeft hunne zonden gedragen. Zijn 
bloed reinigt van alle zonde. En de geloovigen hebben 
niet alleen bevonden, dat God de volmaakte liefde is , 
en zijne liefde aan hen heeft geopenbaard; dat Christus 
voor hen gestorven is , toen zij nog zondaren waren; maar 
zij hebben ook gevonden, indien zij namelijk gelooven 
in de algenoegzaamheid van zijne offerande, datgeen wat 
hunne zonden heeft uitgewischt; want „nadat Hij door 
zichzelven reiniging van zonden teweeg gebracht heeft, 
heeft Hij zich gezet aan de rechterhand der Majesteit in 
den hooge." Dientengevolge reinigt het bloed van Christus 
het geweten. God gedenkt onze zonden en onze ongerech
tigheden niet meer. Derhalve blijft er geen slachtoffer 
meer over voor de zonden; en door ééne offerande heeft 
Hij voor altijd volmaakt degenen, die geheiligd worden. 

De brief aan de Hebreërs, waaruit ik deze woorden 
aanhaal, geeft ons twee onweerlegbare bewijzen voor de 
onmogelijkheid van een herhaling des offers. Vooreerst, 
zonder hloe&stortinc/ is er geen vergeving, en derhalve zou 
Christus dikwijls hebben moeten lijden, indien er, beT 

halve het offer gebracht op het kruis, nog andere offers 
waren. En in de tweede plaats, de joodsche priesters 
stonden, dagelijks dienende en dezelfde slachtoffers dik-
maals offerende, die nimmermeer zonden kunnen weg
nemen ; maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd 
hebbende, heeft zich voor altijd gezet aan de rechterhand 
Gods; want door ééne offerande heeft hij voor altijd 
volmaakt degenen, die geheiligd worden. Zoodanig is de 
duidelijke en heerlijke taal der Schrift. God wilde zijne 
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goedheid en genade tot ons openbaren, doch Hij kon de 
zonde niet dulden, noch in zijne tegenwoordigheid toe
laten, wat bezoedeld en schuldig was; en daarom gaf Hij 
zijnen Zoon om de zonde te niet te doen, opdat wij in 
zijne gemeenschap zouden kunnen komen in volle verze
kerheid des geloofs. En dit werk is voor altijd volbracht. 
Daarom hebben wij — ziedaar de slotsom van den Apostel 
in Hebr. X , „vrijmoedigheid 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." Toen er nog priesters waren, kon nie
mand in dat heiligdom ingaan behalve de hoogepriester 
eenmaal des jaars. En nu kan ieder Christen met vrij
moedigheid in dat heiligdom ingaan onder den grooten 
Hoogepriester, die over het huis Gods is. De geloovigen 
zijn dat huis. Geen priester kon verder komen dan in 
het heiligdom te mogen ingaan; en daarvoor heb ik hem 
niet noodig, want ik kan zelf met vrijmoedigheid ingaan. 
Indien ik hem voor mij zou laten ingaan, dan loochen 
ik mijn eigen recht en mijn christelijk karakter, en de 
algenoegzaamheid van het werk van Christus. Die een 
priesterschap op aarde stelt tusschen den geloovige en 
God, loochent de algenoegzaamheid en de waarde van 
het werk van Christus. „Hij, de rechtvaardige, is ge
storven voor de onrechtvaardigen om ons tot God te 
brengen." Indien ik tot God gebracht ben, dan heb ik 
geen priester noodig om mij tot Hem te brengen. Is het 
voorhangsel gescheurd, en word ik door God uitgenoo-
digd om in het heiligdom in te gaan met vrijmoedigheid 
op dien nieuwen en levenden weg, dan heb ik geen ander 
noodig om daar voor mij te gaan, alsof ik zelf niet gaan kan. 

Het hoofddoel van het Christendom is God te openbaren 
en ons tot God te brengen; ons een heilige, gelukkige 
vrijheid te geven als kinderen in zijne tegenwoordigheid, 
in welke wij komen kunnen, omdat wij gereinigd zijn 
door het kostbaar bloed van Jezus. Daarentegen is het 
doel van een afzonderlijk priesterschap om ons te zeggen, 
dat wij niet onmiddellijk tot God naderen kunnen, maar 
dat wij anderen moeten hebben om voor ons in Gods tegen-
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woordigheid te verschijnen, om onze gaven en offeranden 
voor ons op te offeren. Dit is een loochening van de alge-
noegzaamheid van het Christendom en van het standpunt, 
waarop alle Christenen zonder onderscheid geplaatst zijn. 
Is het Christendom waar, dan zijn alle geloovigen priesters 
van God op aarde, om geestelijke offeranden op te offeren. 

Het werk van Christus is een volmaakt en goddelijk 
werk. Heeft Christus alles voor u volbracht, dan is alles 
in orde. Ga dan met vrijmoedigheid tot den troon der 
genade. Kunt gij dat niet doen, een ander kan het even
min voor u doen. Gij moet persoonlijk en onmiddellijk 
met God in betrekking staan, nu Hij zich volkomen geo
penbaard heeft. Dit zal ongetwijfeld ter eeuwige verdoe
menis zijn, indien gij niet tot Hem komt door Christus. 
Bedenk wel, dat gij zelf moet komen; de staat van uw 
eigen geweten moet rechtstreeks tusschen u en God on
derzocht worden. Komt gij door Christus tot God, dan 
kan geen priester, uit de menschen genomen, tusschen-
beide komen, en gij hebt er ook geen noodig. 

Mijn slotsom is dus, dat de instelling van een pries
terschap als een klasse onderscheiden van alle andere 
Christenen, de loochening is van de waarheid en alge-
noegzaamheid des Christendoms. Alle Christenen zijn 
priesters; hunne offeranden zijn geestelijke offeranden, 
tot lof en prijs van Gods heerlijken Naam. 

J. N. D. 
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Koning David en zijn nieuwe wagen. 
(1 KRONIJKEN XIII—XVI.) 

I. 

Een goede zaak, voornamelijk in het werk des Heeren, 
die op verkeerde wijze en volgens menschelijken maatstaf 
wordt uitgevoerd, zal de grootste ellende, ja kan zelfs den 
dood ten gevolge hebben. Het is een onloochenbaar feit, 
dat tegenspoeden minder gevaarlijk zijn dan dagen van 
voorspoed. Niemand heeft dit meer ondervonden dan 
David, de zoon van Isaï. Niets is meer waar, dan het 
woord des Apostels: „Als ik zwak ben, dan ben ik 
machtig;" en wij zouden er wel bij kunnen voegen: „Als 
ik machtig ben, dan ben ik zwak." 

De bovengenoemde hoofdstukken, 1 Kron. XIII—XVI, 
stellen ons een aantrekkelijke, opmerkelijke en ernstige 
gebeurtenis voor oogen, in welke wij David van per
sonen en omstandigheden omringd zien, die wel geschikt 
zijn, opgeblazen te maken, en hart en zinnen van de 
wegen en van het woord Gods, ja van God zelven af te 
trekken; en helaas! dit is den vijand maar al te dikwijls 
gelukt. David staat hier na zijn lijden en angst en na 
zijne vele overwinningen op het punt om tot Koning over 
geheel Israël gemaakt te worden. De hoofdlieden en 
oversten vergaderen zich om hem, en allen hebben slechts 
één plan en één doel voor oogen om namelijk den man 
te prijzen en te verheffen, die Goliath, hunnen machtigen 
vijand, overwonnen had. (1 Kron. X I I : 24—40.) Doch 
dit schijnt voor het hart en het geloof van David te veel 
te zijn; het overmeestert hem, en richt zijn oog op het 
eigen IK, en brengt hem uit de gemeenschap van Hem, 
die gezegd heeft: „Zonder mij kunt gij niets doen." Zij, 
die op een vleeschelijken arm vertrouwen , — hoe machtig 
en heerlijk die ook schijnen moge — in plaats van op 

XXV 6 
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Hem, die ons steeds staande houdt, leidt en onderwijst, 
bevinden zich stellig in gevaar een verkeerden weg te 
bewandelen, en zullen voorzeker smart en treurigheid 
over zich en anderen brengen. Israël is te zeer met zijnen 
Koning en te weinig met den Heer bezig, en de Koning 
is te zeer met het volk en met zijne leidslieden inge
nomen , zoodat slechts aan vreugde en feestvieren gedacht 
wordt gedurende drie dagen achteréén. De eerstvolgende 
stap verraadt den waren toestand van David's hart. Hij 
houdt raad met de hoofdlieden en oversten, en niet met 
den Heer alleen. De menschen, niet God — hetzij dan 
in zeer, geringe mate — houden zijnen geest bezig. 
(1 Kron. XIII.) "Welk een getrouw beeld van onze dagen! 
Vestig slechts uwen blik op de godsdienstige wereld. 
"Wat doet zij anders, dan raad nemen bij het schepsel 
in plaats van bij den Schepper alleen. 

In het tweede vers vinden wij God, doch Hij bekomt 
naast David slechts de tweede plaats, daar het schepsel, 
bijkans met uitsluiting van den Schepper, geëerd en ge
diend wordt. Het gevolg is, dat God zulke menschen 
hun eigen weg laat gaan, totdat velen tot het bewust
zijn van het groote kwaad en de groote dwaasheid ge
bracht zijn, dat zij God en zijn Woord verlaten hebben, 
terwijl zij hunne eigene wegen, die zij met hun dwalend 
verstand uitgevonden hebben, bewandelen. Men vestige 
slechts zijnen blik op het Pausdom, op de grieksche 
kerken, op het Protestantisme en op de verschillende 
kleinere vereenigingen, en vergelijke die met de Evange
liën , de Handelingen en dé Brieven der Apostelen, en men • 
zal bevinden op welk een schrikbarende wijze men van 
den grondslag, die daar is aangegeven, afgeweken is. 

Waar vindt men thans iets, dat eenigszins overeenkomt 
met de eenheid en de eenvoudigheid, welke de bijeen
komsten van Christus en Zijne Apostelen kenmerkten. 
Tenauwernood vertoont zich nog een spoor daarvan. De 
godsdienstige wereld heeft een geheel tegenovergestelden 
vorm van godsdienst aangenomen — een vorm, welke 
van dien des Heeren en der Apostelen ten eenenmale 
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afwijkt. Men neme de Handelingen en de Brieven der 
Apostelen ter hand, en toone ons een wezenlijke overeen
komst met de daar beschrevene eenvoudige, onopge
smukte, geestelijke godsdienst, en de aangenomene ge
bruiken onzer dagen. Geen oprecht, redelijk man kan 
volhouden, dat in alle godsdienstige partijen, van Rome 
af tot de kleinste sekte toe, iets te ontdekken valt, wat 
overeenkomt met de oorspronkelijke vereeniging en met 
de wijze en de grondstellingen van de godsdienst der 
eerste Christenen. De zoogenaamde priesters, geestelijken 
of dominés matigen zich — ik spreek van hun ambt, 
niet van hun persoon — de plaats aan van Christus, het 
eenige Hoofd, als ook de plaats van den Heiligen Geest, 
den eenigen regeerder en leider der Kerk. Dit is zóó 
waar, dat , naar de wetten en reglementen van al 
dezen sekten, noch de Apostelen noch. zelfs de Heer 
Jezus, indien zij vandaag of morgen aan een van die 
godsdienstoefeningen zouden deelnemen, het zouden durven 
wagen, om een lied op te geven, of te bidden of tot 
stichting der vergadering den mond te openen. En waarom 
dit ? Wel vanwege de mensëhelijke, onbijbelsche instelling, 
dat de priester of de geestelijke of de dominé de eenige 
persoon is, wien het recht toekomt om de dienst te leiden 
en het woord te voeren. Deze instelling laat voor den 
Heer en Zijne Apostelen en voor den H. Geest geen 
andere plaats open dan die van zwijgende toehoorders. 
Is het niet verschrikkelijk, dat alles zoo is ingericht, dat 
de Heere Jezus, de Heilige Geest en de Apostelen, zouden 
moeten zwijgen, terwijl, naar den regel van alle kerke
lijke partijen in onze dagen, de priesters en geestelijken 
en dominés de leiding der godsdienstoefeningen in hunne 
hand hebben, 't Spreekt vanzelf, dat deze dienst tot een 
ledige vorm is geworden. Wat is dit anders dan do 
nieuwe wagen van David, (1 Kron. X I I I : 7.) om het 
werk van God te doen in plaats van zich door het Nieuwe 
Testament te laten onderrichten wegens de oude, een
voudige wijze, door God aangegeven? En is het daarom 
te verwonderen, dat zooveel onrust, droefheid, blindheid, 
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wereldschgezindheid, dorheid en geestelijke dood in de 
kerkelijke partijen onzer dagen heersenen ? In plaats van 
de Ark door de van Jehovah daartoe verkorene Levieten 
te laten dragen, besloten David en zijne grooten dit door 
de nieuwe dienst van een nieuwen wagen te laten bewerk
stelligen. In plaats van de dienst der Ark, uitgevoerd dooi
de uitverkorene dienaren van God, zien wij hier van de 
zijde van David en van Israël in den nieuwen wagen een 
navolging van het voorbeeld der Filistijnen, evenals de 
dienst der verschillende godsdienstige belijdenissen naai
de meest onschriftuurlijke voorbeelden gevormd is. 

De mensen bemint 't meest hetgeen nieuw, buitenge
woon en door hem zelf uitgevonden is. De geschiedenis 
van Rome (ik bedoel het kerkelijke en niet het heiden-
sche Rome) levert ons de bewijzen daarvoor. Men vindt 
daar nieuwigheden, nieuwe uitvindingen, verordeningen, 
plannen en gebruiken, welke men van de Joden en de 
Heidenen nagebootst heeft. En is er niet veel in het 
Protestantisme, dat aan het Roomsche systeem is ontleend ? 
En zij, die zich van de Staatskerken hebben gescheiden, 
namen vele dwalingen over, waarvan de bron in Rome 
te zoeken is. Men vergelijke slechts al deze kerkelijke 
gemeenschappen met de vergaderingen, in de Handelingen 
der Apostelen en in hunne Brieven vermeld, en men zal 
duidelijk inzien, hoezeer deze menschelijke stelsels de 
tegenstelling vormen van wat is ingericht door den Hei
ligen Geest. Nauwelijks is er in die zoogenaamde kerken 
nog één trek te vinden overeenkomende met hetgeen wij 
in het Nieuwe Testament aantreffen. Is de gemeenschap 
eener partij, welke ook, overeenstemmende met de ge
meenschap van het lichaam van Christus ? Is de eeredienst 
dezelfde? Keen. Zijn de regelen, welke bij de eeredienst 
in acht genomen worden, dezelfde? In geenen deele. En 
waar worden de eenvoudigheid en de eenheid, door den 
Heiligen Geest daargesteld, gehandhaafd? Heerschen niet 
veeleer twisting en hoogmoed overal, in alle partijen? Met 
één woord: is er in deze menschelijke instellingen ook 
maar iets, dat overeenkomt met de eenvoudige eeredienst 
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der vroegere vergaderingen, van welke wij lezen: „En 
allen, die geloofden waren bijeen — en groote genade 
was over hen allen — van de anderen durfde niemand 
zich bij hen voegen; en er werden meer en meer 
geloovigen den Heere toegevoegd." 

Er is geen de minste overeenkomst tusschen de gods
dienstige vereenigingen van den tegenwoordigen tijd en 
de vergadering der eerste Christenen. Zoo min als men 
kan beweren, dat het vervoeren van de Ark op een 
nieuwen wagen door David en het volk Israël een en 
dezelfde zaak is als het dragen van die Ark op de schou
deren van Gods uitverkoren, geheiligd volk. David trad 
in overleg met het vleesch, en trachtte naar uiterlijk aan
zien; en om zijn geweten een weinig rust te verschaffen, 
verbond hij den Naam des Heeren met zijne eigene plan
nen. (1 Kron. X I I I : 2.) En dit is het juist, wat de die
naren, priesters en geestelijken, als zoodanig, openlijk 
gedaan hebben; zij zijn ter wille van eer en aanzien, 
zoowel als met het oog op het ambt, in een systeem 
getreden, waarvan geen spoor in de Heilige Schrift te 
vinden is. Voorzeker, men zou met de oprechtste liefde 
alle zoogenaamde kerken kunnen uitdagen, om den ge-
ringsten trek van werkelijke overeenkomst tusschen hun 
stelsel en de Gemeente Gods, zooals die in Zijn Woord 
gevonden wordt, aan te wijzen. Wanneer een door run
deren getrokken nieuwe wagen gelijk staat met een 
aantal heilige, door God daartoe verkoren Levieten, dan 
zijn ook de door menschen uitgevonden zoogenaamde 
kerken van onze dagen en do door den Heiligen Geest 
verzamelde gemeente van de dagen der Apostelen een 
on dezelfde zaak. Maar de zoogenaamde kerken van den 
tegenwoordigen tijd zijn van de kerk Gods volgens de 
Schrift evenzeer verschillend als de ordening van David 
onderscheiden was van de wijze, waarop de Levieten de 
Ark Gods moesten dragen. 

Letten wij er nu op, hoe de mensch zich beroemt in 
de werken zijner handen. „En zij voerden de Arke Gods 
op een nieuwen wagen uit het huis van Abinadab. Uza 
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nu en Ahio leidden den wagen. En David en gansch 
Israël speelden voor het aangezicht Gods met alle macht, 
zoo met liederen als met luiten en met harpen en met 
trommelen en met symbalen en met trompetten." (1 Kron. 
X I I I : 7, 8.) Doch niettegenstaande hun muziek en luid
ruchtigheid was er niets bestendigs en zekers in hus werk. 
Menschelijke instellingen, in de plaats gesteld van de 
verordeningen des Heeren, zijn onhoudbaar en wankel-
baar. De runderen struikelden, en toen Uza zijne verme
tele hand uitstrekte om de Ark vast te houden, werd hij 
onmiddellijk gedood, (vs. 9 , 10.) Dat zijn de gevolgen, als 
men het werk Gods op menschelijke wijze tracht te ver
richten. Treurigheid, schrik en zelfs de dood treden te 
voorschijn, en in plaats van muziek en vroolijkheid is 
iedereen met droefheid en smart vervuld. „Jammert en 
treurt en weent," zegt Jakobus, wanneer men van God 
is afgeweken. „Uw lachen worde veranderd in treuren en 
uwe blijdschap in verslagenheid." Wie zal durven tegen
spreken, dat de verschillende inrichtingen der menschen, 
die men kerken noemt, reeds nu niet wankelen. Men 
lette op de Roomschen in Italië,. Frankrijk en andere 
landen, en evenzoo lette men op de verschillende Pro-
testantsche kerken met haar open ongeloof, en eindelijk 
vestige men het oog op de kleinere vereenigingen van 
Independenten, Baptisten, Methodisten en andere partijen 
met hunne steeds toenemende afscheidingen en oneenig-
heden, en dan vragen wij, of wel ooit zulk een instorting-
plaats vond als in onze dagen. Voorwaar, de runderen 
struikelden, en de geheele menschelijke inrichting is tot 
groote ontsteltenis van allen, die daaraan deelnemen, aan 
het wankelen gebracht. 

En waardoor is dit alles geschied? Eenvoudig doordien 
de verschillende partijen en sekten, evenals David en 
Israël, in plaats van uitsluitend door het Woord en den 
Geest van God zich te laten leiden, de overleggingen 
van hunnen eigenen geest gevolgd zijn. En men bedenke 
wel, dat de in het werk gestelde pogingen om dezen 
wankelenden toestand van zaken te steunen, het oordeel 
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van God doet komen. Niets kan verbeterd of hersteld 
worden, wat van het begin tot het einde verkeerd is. 
Men moet het opgeven of wel hetgeen recht is daarvoor 
in de plaats stellen; want hoe meer men er aan tracht 
te verbeteren, des te slechter wordt het. En toch vindt 
juist dit in de verschillende kerkelijke partijen plaats; 
vele handen strekken zich uit om het wankelende gebouw 
staande te houden. Doch wanneer men, evenals als zulks 
door Uza geschiedde, in plaats van de geheele inrichting 
als verkeerd optegeven, zulk een onverbeterlijke zaak 
zoekt te herstellen, dan kan men niet anders dan het 
oordeel Gods verwachten. En, helaas! een groote menigte 
zoogenaamde geestelijken zijn zoo verblind en verhard, 
dat zij niet alleen hunne eigene wankelende stelsels door 
verkeerde middelen zoeken te steunen, maar zich zelfs 
niet schamen, om de waarheid en de goddelijke beginse
len van die Christenen openlijk aan te vallen en te be
strijden , die zich eenvoudig als geloovigen vergaderen 
en zonder menschelijke stelsels na te volgen, uitsluitend 
zich richten naar het voorbeeld en de leer van het "Woord 
Gods. Hoe vele valsche beschuldigingen zijn van hunne 
zijde tegen zulke Christenen ingebracht! Evenwel, de 
oprechte kinderen Gods in deze sekten doorzien dit 
alles, en de Heere God opent meer en meer hunne oogen 
om de beweegredenen dezer mannen en de ongerijmdheid 
hunner beschuldigingen op te merken. Toen de ongeluk
kige Uza zijne ongewijde hand uitstrekte om de ark vast 
te houden, hield hij het zeker voor een kloeke daad, om 
de gevolgen van het struikelen der runderen af te wen
den en het omslaan van den wagen te voorkomen; maar 
zijne handeling had voor hemzelven de dood en voor 
allen, die aan deze onschriftmatige onderneming deelnamen, 
treurigheid en radeloosheid ten gevolge. De Ark of de 
tegenwoordigheid Gods moest zich nu van David en Israël 
terugtrekken, en in het huis van Obed-Edom haar intrek 
nemen, (vers 13.) waar zij geene menschelijke bescher
ming noodig had, en waar zich geene onbevoegde hand 
tot hare ondersteuning ophief. En wat was het gevolg? 
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De Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles 
wat het zijne was. (vers 14.) Hier vinden wij alzoo zegen 
en blijdschap, terwijl wij aan den anderen kant verlies, 
treurigheid en dood vinden. 

Is dit niet een ernstige les voor ieder, die in waar
heid in Jezus Christus gelooft? Zijt gij, mijn lezer, nog 
lid en bevorderaar van een stelsel naar menschelijke uit
vinding, overeenkomende met genoemde beklagenswaardige 
gebeurtenis betrekkelijk den nieuwen wagen van David 
en Israël ? Welnu, bedenk dan wel, dat, hoe verkeerd 
en strijdig met Gods Woord ook alles was, de mensch 
zich nochtans daarover verblijdde, omdat het een vinding 
van zijn eigen verstand en een werk zijner handen was. 
Maar let tevens op de gevolgen, op de verslagenheid ent 

de ellende, die daardoor ontstond; en zoo zal het met elk 
menschelijk stelsel gaan, dat, hoe goed ook in zijn oogen, 
en door allerlei muziekinstrumenten opgeluisterd, noch
tans door God geoordeeld is en te niet gemaakt werd, 
daar het niet in overeenstemming, maar in tegenspraak 
is met Zijn Woord, en slechts de verheerlijking van den 
mensch en de onteering Gods uitwerkt. Als de Heer 
morgen verschijnt, wat zal dan het lot van alle zooge
naamde kerken zijn? Zij zullen als menschelijke inrich
tingen worden geoordeeld. Alleen dan, wanneer wij uit
sluitend in Zijnen Naam vergaderd zijn, kunnen wij op Zijne 
erkenning rekenen en Zijne komst met vreugde verwachten. 

"Voorzeker, de ons in 1 Kron. XIII geschilderde ge
beurtenis is een getrouw beeld van de kerkelijke partijen 
in onze dagen, van Rome af tot de kleinste sekte toe; 
want zij zijn allen te zamen door menschen ingericht, en 
daarom in den grond der zaak aan elkaar gelijk, al ver
schillen zij ook in vele opzichten van elkander. Wie zal 
met het oog op de H. Schrift kunnen loochenen, dat al 
deze partijen door menschen zijn opgericht en in Gods 
Woord niet gevonden worden. Men neme een der gemeenten 
van het Nieuwe Testament, en men toone de werkelijke 
overeenstemming met de zoogenaamde kerken in onze 
dagen aan! Dit is onmogelijk. De gemeente des Nieuwen 
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Testaments of de toenmaals plaatselijk gescheiden verga
deringen zijn door den Geest Gods gesticht, en hadden 
de roeping zich te beijveren „de éénheid des Geestes 
door den band des vredes te bewaren." De Heilige Geest 
maakte zondaren levend en verzamelde hen bijeen; zoo 
ontstond de eenheid des Geestes, die haar uitdrukking 
vond in de vergadering of de gemeente Gods, in welke 
stad, in welk land, en zelfs in welk huis men zich ook 
vereenigde in den naam des Heeren Jezus. Maar waar 
vinden wij thans, wat daarmede overeenstemt ? Wij kunnen 
het onverholen uitspreken, dat onder de verschillende 
zoogenaamde kerken of partijen der Christenheid niets 
dergelijks te vinden is. Het is daarom geen wonder, dat 
er een groote verwarring ontstaat, zoodra men ontdekt, 
dat het werk, evenals dat van David en Israël, niet 
van den Geest Gods, maar van menschen is. Mogelijk 
zal deze of gene de taal dezer regelen te hard of te 
streng vinden, wanneer hij echter bedenkt, dat zij niet 
tegen personen, maar tegen onschriftuurlijke stelsels ge
richt zijn, dan zal hij stellig anders oordeelen; doch 
bovendien geef ik hem de verzekering, dat ik niet het 
minste gevoel van bitterheid, tegen wien ook, in mijn 
hart omdraag; en niets anders begeer, dan dat de Heere 
Zijne kinderen van alles bevrijde, wat met Zijn wil en 
Woord in tegenspraak is. 

II. 

Wij hebben de nadeelige gevolgen aanschouwd van 
het op een verkeerde wijze tenuitvoerbrengen van een 
goede zaak. Het was voorzeker een goede zaak om de 
Ark Gods aan de plaats, die haar toekwam, te brengen; 
doch het was van David en Israël ten eenenmale ver
keerd om de heidenen na te volgen, vooral omdat de 
Heer in zijn Woord de wijze van het vervoer van Zijne 
Ark zeer nauwkeurig en uitdrukkelijk aangegeven had. 
Doch gelijk in onze dagen zoo werd ook toen het Woord 
Gods veronachtzaamd, terwijl de plannen en uitvindingen 
der menschen daarvoor in de plaats gesteld werden. 
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Er bestaat bij vele Christenen, ten opzichte van wat 
men oprechtheid noemt, een vreemde voorstelling. Her
haaldelijk hoort men zeggen: „als gij slechts oprecht zijt, 
dan heeft het weinig te beduiden, in welken vorm gij 
uwe godsdienst inkleedt. Het hangt alles slechts af van 
de beweegreden en het doel." Er is echter nauwelijks 
grooter dwaling te bedenken. Zijn dan de Hindoes, de 
Mohamedanen en de Chinezen onoprecht? Zijn de Joden 
en de Roomschen onoprecht? Doch hoe hoog de oprecht
heid en de zuivere bedoelingen op zichzelf te waar
deeren zijn, wat zullen zij ooit baten, indien wij, in 
plaats van des Heeren Woord te gelooven en op te vol
gen, slechts gelooven aan een mythe en onze bedriege-
lijke verbeelding volgen? De oprechtheid van Paulus was 
zóó wezenlijk, en zijne beweegredenen waren zóó zuiver , 
dat hij meende Gode een dienst te doen met de volge
lingen van Christus te dooden. Neen, mijn lezer! niet 
de mate van oprechtheid, ijver of goede bedoeling is in 
staat een slechte, tegenschriftuurlijke handeling goed te 
maken. Let op David en Israël, op hun oprechtheid, 
ijver en goede bedoeling. Was hunne handeling, hoezeer 
zij ook daarmede Gods eer bedoelden, niet ten eenenmale 
verwerpelijk voor God? Het werk Gods moet op godde
lijke wijze, dus naar Zijn eigen heilig Woord, verricht 
worden. Waar dit niet het geval i s , daar wordt het werk 
niet alleen niet erkend, maar heeft bovendien oordeel, 
treurigheid en dood ten gevolge! God laat zich niet be
spotten. „Wat een mensch zaait, zal hij ook maaien." 

Hoezeer hebben de Christenen dan toe te zien. Hoe 
nauwgezet hebben zij te onderzoeken, of zij den eenvou-
digen, van God aangegeven weg bewandelen, opdat zij 
niet, gelijk David, de tegenwoordigheid Gods zouden 
derven, en zelfs treurigheid, ellende en dood over zich-
zelven en anderen brengen! 

Doch is God een God des oordeels, Hij is ook een 
God van genade en barmhartigheid. Oordeel is voor Hem 
een ongewoon, barmhartigheid bewijzen een gewoon werk; 
„en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel!" Zoo 
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vinden wij het ook hier. Hiram, de heidensche koning 
van Tyrus, zond boden tot David en cederhout en steen
houwers en timmerlieden, om hem een huis te bouwen. 
(1 Kron. XIV : 1.) Zoo betoont de Heere aan David de 
vrijmacht zijner genade, daar Hij dezen heidenschen ko
ning verwekte om hem te helpen een huis te bouwen, 
hoewel David, door tegen het woord en den wil van 
God te handelen, God ter zijde gesteld had. „Barmhar
tigheid roemt tegen het oordeel." Als de Heer tuchtigt, 
dan is het tot ons nut; en zeker gevoelde David dit; en 
werd hij daardoor voor de genadige tusschenkomst Gods in 
de openbaring zijner bijzondere liefde toebereid. De ko
ning van Tyrus schijnt door zijne handeling te kennen 
te geven, dat hij in David niet alleen den Koning van 
Israël, maar den door God gezalfden en aangestelden 
Koning erkende. Hoe liefelijk moet dit voor het hart 
van David geweest zijn, en welk een openbaring van 
goddelijke goedheid treedt in dit alles voor onze oogen! 
Doch de Heer deed meer. Wij lezen: „En David bekende, 
dat de Heer hem als Koning over Israël bevestigd had, 
en dat zijn koninkrijk ten hoogste verheven werd om 
Zijns volks Israëls wil." (vs. 2.) Het voor David gebouwde 
huis mocht hem een bewijs van Gods goedheid geweest 
zijn, welke hem door een verborgen kanaal toestroomde; 
doch nu verneemt hij van God zelven door middel van 
het volk Israëls, dat de Heere hem tot koning over 
Israël bevestigd had, en dat zijn koninkrijk hoog verhe
ven werd om Zijns volks Israëls wille. 

Het werk van Hiram had zijne werking in het hart en 
het geweten van David uitgeoefend. Hoewel hij ons zegt, 
dat zijn koninkrijk hoog verheven werd om Zijns volks 
Israëls wil, zoo schrijft hij dit toch aan God alleen toe. 
Het zijn niet de hoofdlieden, op wie hij bij gelegenheid 
van den nieuwen wagen het oog had, maar het is de 
Heer, dien hij erkent, en die hem als koning over Israël 
bevestigd had. Maar nu doet zich ook in den wandel 
van David een groot keerpunt kennen. „En de Filistijnen 
hoorden, dat David tot koning over geheel Israël gezalfd 
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was, en alle Filistijnen togen uit om David te zoeken. 
En David hoorde het, en ging uit hen te gemoet. En de 
Filistijnen kwamen, en breidden zich uit in het dal Re-
phaïm. (vs. 8, 9.) 

Hier zijn de legers der bitterste en machtigste vijanden 
van God en Israël ten strijde verzameld. Wat zal de 
Koning nu doen? Zal hij nu met vleesch en bloed, met 
de hoofdlieden en oversten te rade gaan? Zal hij nu den 
raad van God met dien der menschen vermengen? Zal 
hij nu, zooals vroeger, zeggen: „Indien het ulieden goed 
dunkt en van den Heere, onzen God, te zijn?" ïfeen, 
niets van dit alles. Hij had te duidelijk de groote barm
hartigheid en het oordeel van God leeren kennen, dan 
dat hij nu ook maar voor een oogenblik op de macht 
van eenig schepsel zou vertrouwd en niet alles van God 
zelven zou verwacht hebben. Hij redeneerde niet met zich 
zelven, en richtte geen enkel woord tot zijne oversten, maar 
wendde zich onmiddellijk tot den Heer zelven. „Toen 
vraagde David God, zeggende: Zal ik optrekken tegen 
de Filistijnen, en zult Gij hen in mijne hand geven ? En 
de Heere zeide tot hem: trek op, want ik zal hen in 
uwe hand geven." God is nu de eenige, die gevraagd 
en gevolgd werd. En welke is de uitkomst? Een volko
men overwinning. „Toen togen zij op naar Baal Perazim, 
en David sloeg hen aldaar." Hier vinden wij geen zwak
heid, geen twijfel, geen treurigheid, maar een volko
mene, besliste en zekere overwinning. 

Overwinning is altijd het gevolg van gehoorzaamheid. 
„Gehoorzamen is beter dan offerande en opmerken dan 
het vette der rammen." — „Gelooft Mij!" zegt de Heer. 
„Alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft." Gehoor
zaamheid en geloof is een en hetzelfde. Had David in 
het begin het woord des Heeren gehoorzaamd en geloofd, 
dan zou hij zichzelven en anderen vele vernederingen 
bespaard hebben, die alleen de gevolgen van ongeloof 
en ongehoorzaamheid waren. 

En is het in onze dagen niet dezelfde treurige zaak? 
Is het niet ten gevolge van ongeloof en ongehoorzaamheid 
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aan het Woord des Heeren, waardoor de partijen, de 
zoogenaamde kerken, die bloot menschelijke vereenigingen 
ontstaan zijn ? Ware des Heeren Woord geloofd en opge
volgd, dan zouden zeker geen sekten en scheuringen 
onder de kinderen Gods plaats gehad hebben. Zoodra 
men echter van Gods Woord afgeweken was, kwamen 
er menschelijke inzettingen te voorschijn, en de gemeente 
Gods, die slechts één is en één zijn kan, is gescheurd 
en verdeeld en op verschillende nieuwö'-wagens van 
menschelijke vindingen geplaatst. Het strekt evenwel tot 
groote blijdschap te zien, dat vele kinderen Gods, die 
langen tijd door hunne overeenstemming met de partijen, 
het kwaad en de dwaling hielpen bevorderen, hunne 
verkeerde positie, waardoor zij duisternis en zwakheid 
over hunne zielen hadden gebracht, hebben ingezien, en 
nu, in plaats van op menschen te steunen, het Woord 
Gods gelooven en gehoorzamen, zooals David ten laatste 
ook deed, waarop hij dan ook zulk een besliste over
winning mocht behalen. Welk een merkwaardig tooneel 
opent zich hier voor de oogen en den geest van David! 
Toen hij en Uza en Israël in de zaak van de Ark Gods, 
ongehoorzaam en nalatig geweest waren aan de geboden 
Gods, toen was de rechtvaardige toorn Gods ontbrand, 
en had een scheur aan Uza gedaan; waarom David deze 
plaats Perez-Uza noemde, tot op dezen dag. Thans is 
het geheel anders. Wij vinden hier de woorden van Da
vid, bij een andere gelegenheid gesproken, bevestigd: 
„Eer ik verdrukt was, dwaalde ik , maar nu onderhoud 
ik uw Woord." (Ps. CXIX : 67.) De Heer is aan zijne 
zijde en tegen zijne vijanden, en David zegt: „God heeft 
mijne vijanden door mijne hand gescheurd, als een scheure 
der wateren, daarom noemden zij den naam derzelver 
plaats Baal-Perazim, (vers 11.) dat wil zeggen: „plaats 
der doorbraak." En terwijl door de ongehoorzaamheid 
slechts ééne scheur gemaakt was, zoo zien wij hier dooi
de gehoorzaamheid van David de vijanden verslagen, ge
lijk een scheur der wateren. 

Intusschen ontmoeten wij hier nog een zaak van groote 
beteekenis ten opzichte van het verschil in het gedrag 
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van den koning, toen hij door ongeloof zijn eigen wil 
en dien van het volk volgde, of nu in zijne getrouwheid. 
In het eerste geval was hij zoo verblind en verward, 
dat hij de Filistijnen — zijne en Gods vijanden — bij het 
verrichten van het werk Gods zich ten voorbeeld stelde.. 
Nu hij echter in den weg van geloof en gehoorzaamheid 
aan Gods Woord zich bevindt, wil hij geen van hunne 
handelingen opvolgen, maar zal zelfs, wat hun het dier
baarst aan het hart is , vernietigen. „En daar lieten zij 
hunne goden, en David gebood, en zij werden met vuur 
verbrand." (vers 12.) Hier bemerken wij dus het groote 
verschil, of een geloovige alleen het Woord Gods opvolgt, 
of dat hij zich door menschen laat leiden. In het eerste 
geval is vrede, macht, zekerheid en overwinning zijn 
deel; terwijl hij in het tweede geval overal door duister
nis, verlies, twijfel en radeloosheid beheerscht wordt. 
O, mochten de kinderen Gods toch de ellende inzien en 
gevoelen, welke zij over zich gebracht hebben, doordien 
zij die antischriftuurlijke kerken der menschen ondersteu
nen, en mochten zij er toch toe komen zich te vergade
ren om Hem, die gezegd heeft: „Waar twee of drie in 
mijnen Naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden 
van hen." David had de neiging aan den dag gelegd 
God ter zijde te stellen en op een vleeschelijken arm te 
vertrouwen, en daarom moest hij de nietigheid van het 
schepsel en de onbegrijpelijke macht en grootheid van 
God diep gevoelen, opdat hij niet meer in zichzelven, 
of bij anderen naar hulpe zou omzien, maar zich voor 
elke zaak tot God wenden zou. Met het oog op deze nood
zakelijkheid werd het den Filistijnen veroorloofd nogmaals 
in slagorde voor hem te verschijnen. Wat zal David thans 
doen? Hij had door de goedheid Gods een groote over
winning behaald; zal hij nu op zichzelven betrouwen of 
zich met zijne hoofdlieden beraden? O neen, de bittere 
ervaring, die hij opgedaan had, was hij nog niet vergeten. 
Bovendien had hij de liefde, zorg en macht van Hem 
ondervonden, die gezegd had: „Vertrouw op mij!" „De 
Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich 
in dat dal. En David vraagde God nog eens, en God 
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zeide tot hem: Gij zult niet optrekken achter hen heen, 
omsingel hen van boven, en kom tot hen tegenover de 
moerbeziënboomen. En het zal geschieden, als gij hoort 
het geruisch van een gang in de moerbeziënboomen, kom 
dan uit ten strijde, want God zal voor uw aangezicht 
ijitgegaan zijn om het leger der Filistijnen te slaan. 
David nu deed, gelijk als hem God geboden had, en zij 
sloegen het heir der Filistijnen van Gibeon af tot aan 
Gezer." (vs. 13—16.) 

Hoe waar zijn de woorden Gods! De koning, de krijgs
knecht en de dienaar Gods moest een bijzonderen weg 
doormaken. Hij moest geboden, die zeer tegenstrijdig wa
ren, leeren opvolgen. Zoo was het ook met Abraham. 
H#m werd een zoon en erfgenaam toegezegd, als dit naai
den regel der natuur niet meer te verwachten was. God 
had hem de belofte gegeven, dat zijn zaad als het stof 
der aarde en als de sterren des hemels in menigte zijn 
zou. En niettegenstaande deze belofte ontving Abraham 
het bevel dien eenigen zoon op te offeren. Zeker lag 
deze geheimnisvolle weg in de ondoorgrondelijke diepte 
des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. 
Doch de Heer leidt, zooals reeds is opgemerkt, zijne 
dienaren, die Hij in zijne dienst gebruikt, langs hoogst 
onderscheidene en schijnbaar tegenstrijdige wegen, opdat 
zij in alle dingen met God te rade zouden gaan, en uit
sluitend naar Hem en niet naar satan, naar zichzelven 
of naar menschen zouden luisteren. 

Wij mogen in geen enkele zaak ons vertrouwen op 
menschen stellen, want in den mensch is niets goeds. 
De Heer Jezus wist, wat in den mensch was, en daarom 
vertrouwde Hij zichzelven hen niet toe. De koning on
dervond duidelijk en op smartelijke wijze de kracht en 
de waarheid der woorden: „Het is beter tot den Heere 
toevlucht te nemen, dan op den mensch te vertrouwen;" 
(Psalm CXVIII : 8.) en hij moest bereid worden om te 
leeren verstaan, dat de Heere God doet, wat Hem be
haagt, en dat Hij van zijn doen geen rekenschap geeft, 
maar zijne handelingen en onderwijzingen verandert, 
zooals Hij alleen weet, dat het goed is. Dezelfde God, 
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die in vers 10 gezegd had: „Trek op!" zegt in vers 14: 
„Gij zult niet optrekken!" "Waarom deze bijzondere be
proeving voor zijnen dienaar? Omdat Hij David op de 
krachtigste wijze wil leeren, dat het de strijd des Heeren 
en niet de strijd van David was. „Gij zult niet optrek
ken achter hen heen. En het zal geschieden, als gij 
hoort het geruisch van een gang in de toppen der moer-
beziënboomen, kom dan uit ten strijde, want God zal 
voor uw aangezicht uitgegaan zijn om het leger der Fi
listijnen te slaan." — Toen Farao, met het geheele egyp-
tische leger achter zich, de Israëlieten op de hielen zat, 
en de Roode zee voor de voeten der Israëlieten ruischte, 
en onoverkomelijke bergen aan beide zijden zich verhie
ven, toen zeide Mozes: „Vreest niet, staat vast, en zi#t 
het heil des Heeren, dat Hij heden aan u doen zall 
want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult 
gij niet wederzien in eeuwigheid." (Ex. XIV : 13.) Ook 
Josafat, toen een groote menigte van de kinderen Am-
mons en Moabs en van het gebergte Seïr tegen hem 
kwam, vertrouwde slechts op den Heere, en het antwoord 
luidde: „Alzoo zegt de Heere tot ulieden, vreest gijlieden 
niet, en wordt niet ontzet vanwege deze groote menigte, 
want de strijd is niet uwe, maar Gods Gij zult in 
dezen strijd niet te strijden hebben, stelt uzelven, staat 
en ziet het heil des Heeren met u! Juda en Jeruzalem, 
vreest niet en ontzet u niet, gaat morgen uit hen tegen, 
want de Heere zal met u wezen." (2 Kron. XX : 15.) 
Evenzoo moest ook Gideon leeren, dat niet door een 
sterke macht, maar door den Heiligen Geest de over
winning behaald zou worden. Nadat zijn leger tot op 
driehonderd man teruggebracht was, werd hem in een 
droom bekend gemaakt, dat hij in de hand des Heeren 
slechts een geroost gerstenbrood was, dat echter wan
neer de Heere dat gerstenbrood in het leger der Midia-
nieten liet wentelen, dat geheele leger door dat ééne 
onnoozele brood ten onder zou gaan. (Richt. VI en VII.) 

(Wordt vervolgd.) 
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Koning David en zijn nieuwe wagen. 
(1 KRONIJKBN XIII—XYI.) 

(Slot.) 

Ziedaar eenige voor het hoogmoedige menschenhart 
noodzakelijke onderwijzingen Gods; zelfs ten aanzien van 
de wijze, waarop men den vijand te gemoet moet gaan, 
wil de Heere God zijne verordeningen en bevelen geven; 
opdat de mensch weten zou, dat zonder zijnen wil geen 
enkele schrede gedaan kan worden. Juist omdat dit ont
brak, dwaalde David zoo zeer, en moest hij derhalve 
leeren, dat zelfs een bevel van gisteren voor den dag 
van heden niet meer gold; maar dat hij voor het dage-
lijksche voedsel en voor de dagelijksche onderwijzing zich 
voor den Heere moest stellen, en zijn eigen wil moest ge
broken worden, daar hem den eenen dag bevolen werd: 
„trek op tegen hen", en den anderen dag: „gij zult niet 
optrekken." Doch •— gelijk met Mozes, Gideon en Josafat 
het geval was — welke heerlijke teekenen van redding, 
overwinning en zegepraal ziet hij ten zijnen gunste! Toen 
hij zijnen eigenen raad en dien der oversten volgde, ver
heugde hij zich niet over redding, overwinning en zege
praal , maar waren zonde, treurigheid en dood de vruchten. 
Zoo is het ook met vele kinderen Gods, die, in plaats 
van altijd op den Heer te zien, hunne eigene gedachten 
en die hunner zoogenaamde geestelijken volgen, en zich 
verbonden hebben met een onschriftuurlijk systeem, dat, 
evenals Davids nieuwe wagen, door menschen ingesteld 
is. Dientengevolge zijn hunne harten in treurigheid en 
dorheid, want hoe kan een mensch gelukkig zijn, die het 
Woord Gods ter zijde stelt om onschriftuurlijke leeringen 
van menschen op te volgen? David mocht den strijd niet 
eer beginnen, tot zijn oor „het geruisch van een gang in 
de toppen der moerbeziënboomen vernam." Dat is gelijk 

YXV 7 
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het gerstenbrood van Gideon. „Het dwaze Gods is wijzer 
dan de menschen, en het zwakke Gods sterker dan de 
menschen." (1 Kor. 1:25.) „Zoo iemand onder u denkt, 
dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat 
hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is 
dwaasheid bij God." (1 Kor. 111:18, 19.) Zoodra David 
het geruisch van een gang in de moerbeziënboomen ver
nam, kon hij den vijand te gemoetgaan, wijl dit geruisch 
er hem aan herinnerde, dat God in de voorhoede was om 
het leger der Filistijnen te verslaan. Op deze hoogst 
merkwaardige wijze werd hem duidelijk gemaakt, dat de 
strijd des Heeren was, en dat hij geen beweging voor
waarts te maken had, zonder vooraf het duidelijk ver
klaarde woord des Heeren vernomen te hebben, en door 
het geruisch in de toppen der boomen het bewijs ont
vangen te hebben, dat de Heer vóór hem heenging. Ook 
het leger van Israël kon zich geen haar breed voortbe
wegen , alvorens de vuur- en wolkkolom zich in beweging 
gesteld had. Had dit laatste echter plaats gehad, dan moest 
Israël, hetzij het dag of nacht was, dadelijk opbreken, 
en eerst halt maken, wanneer de wolkkolom stilstond. 
„Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen," 
zegt de Apostel. „Abraham trok op, niet wetende, waar 
hij komen zou." O! mochten wij kinderlijk geloof hebben 
aan het woord, aan de daden en wegen des Heeren! 
David maakte bij deze gelegenheid niet de minste beden
king. Hij zocht noch in zichzelven, noch bij zijne hoofd-
lieden raad of wijsheid, maar boog zich eenvoudig en 
zonder beding onder den wil en het woord des Heeren. 
Hij gehoorzaamde de bevelen des Heeren, „enzij sloegen 
het leger der Filistijnen van Gibeon tot aan Gezer." Hier 
werd alzoo door geloofsgehoorzaamheid, door eenvoudig 
gelooven aan het woord des Heeren, een heerlijke en 
volkomene overwinning over Gods en Davids vijanden 
gevierd, terwijl voorheen, toen David het schepsel gehoor 
verleende, niets dan verwoesting, hopeloosheid en versto
ring geoogst werd. 

Wij hebben hier een ernstige waarschuwing en een 
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schoon voorbeeld. Een waarschuwing met het oog op een 
treurigen wandel naar eigen maatstaf, geleid door men
schelijke meeningen en overleveringen; en een voorbeeld 
in den blijden, vreedzamen, machtigen en zegenrijken 
wandel des geloofs, geleid door den Geest en het Woord 
Gods. Niet alleen waren alle vijanden Davids voor hem 
gevallen, maar ook ging de naam van David uit naar 
alle landen, en God legde vrees voor hem op alle natiën, 
(vs. 17.) Alles is door de genade en goedheid Gods ver
anderd. In plaats van een wederstrevigen, ongehoorzamen 
dienaar, hebben wij een gewilligen, geloovigen en ge
hoorzamen dienaar; en van nu aan gelukt alles onder 
den Koning van Israël, den Gezalfde des Heeren. 

Lieve lezer! gelijkt gij op het in het dertiende of op het 
in het veertiende hoofdstuk geteekende beeld van David? 
In elk geval: gij wandelt of op het pad des geloofs, geleid 
door den Geest en het "Woord Gods, of gij wandelt naar 
eigen maatstaf, bestuurd door menschelijke meeningen en 
overleveringen. Een derde weg bestaat er niet, zooals ge
schreven staat: „die niet met Mij is , die is tegen Mij; en 
die niet met Mij vergadert, die verstrooit". Moge de Heere 
zijne kinderen uit de zoogenaamde menschelijke kerkin-
stellingen en leeringen, waarin hunne zielen droefheid 
en dorheid ondergaan, uitleiden! Moge Hij hun die groote 
blijdschap en zegening deelachtig maken, welke aan de 
gehoorzaamheid aan zijn Woord verbonden is , opdat zij, 
zonder het bouwen van een nieuwen wagen, eenvoudig 
als kinderen Gods vergaderen mogen! Zeker zullen zij 
dan ook, gelijk David in hoofdstuk XIV, de heerlijke 
tegenwoordigheid, macht en eindelijke overwinning Gods 
deelachtig worden. 

III . 

Wij hebben in het eerste gedeelte van ons opstel de 
treurige gevolgen aanschouwd van het zich onderwerpen 
aan den invloed en de leiding van den mensch en van 
de ongehoorzaamheid aan het woord Gods; (hoofdstuk 
XIII.) terwijl wij in het tweede gedeelte gezien hebben, 
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lioe de Heer in zijne wijsheid omstandigheden te voor
schijn roept, die zijne dienaren nopen van den menseh af te 
zien en zich aan God over te geven, zoodat David zonder het 
uitdrukkelijk bevel des Heeren geen enkele stap voorwaarts 
deed. Toen de Heere zijnen dienaar op de proef stelde, 
daar Hij den eenen dag zeide: „trek op!" en den anderen: 
„Gij zult niet optrekken!" — ging David niet met vleesch 
en bloed te rade, maar gehoorzaamde eenvoudig, terwijl 
hij herhaaldelijk den Heere alleen vraagde, en alleen 
zijne bevelen gehoorzaamde; en het gevolg was, dat 
hij een volkomene overwinning op zijne vijanden be
haalde. In hoofdstuk XV vinden wij de groote genade 
en goedheid Gods jegens zijnen dienaar en de daaruit 
voortvloeiende werkingen nog meer ontvouwd. David is 
zoo ten volle op den rechten weg tot God en zijne waar
heid teruggebracht, dat hij, in plaats van zich naar hei-
densche wijze, tot. het verrichten van het werk Gods 
van een „nieuwen wagen" te bedienen, beslist en open
lijk verklaart: „De Arke Gods zal niemand dragen dan 
de Levieten, want die heeft de Heere verkoren om de 
Arke Gods te dragen, en om Hem te dienen tot in der 
eeuwigheid." (vs. 2.) 

En nu mijn lezer! erkent ook gij slechts hen, die de 
Heere voor zijn werk verkoren heeft, of houdt gij, even
als David in den beginne deed, den half joodschen, 
half heidenschen nieuwen wagen van menschelijke uit
vinding voor beter dan de ordeningen Gods voor zijne 
dienst in zijn eigen huis? De Geest Gods deelt gaven 
uit, aan wie Hij wil, „aan een ieder in het bijzonder 
uitdeelend", zooals Hij w i l . . . . JN"u heeft God de leden 
gezet, een iegelijk lid in het lichaam, zooals Hij gewild 
heeft. (1 Kor. X I I : 17, 18.) Helaas! dit alles heeft men 
uit het oog verloren, en de zich noemende kerken of 
gemeenten richten zich naar eigen goeddunken in, zonder 
op eenige wijze het Woord Gods tot grondslag te nemen. 

Hoe onderscheiden daarvan is het gedrag van David. 
Hij volgt alleen den wil, den weg en het woord Gods. 
Hoe voortreffelijk hij de verschillende onderwijzingen van 
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Gods oordeel geleerd heeft, toonen ons de woorden: 
„De Arke Gods zal niemand dragen dan de Levieten, 
want die heeft de Heere verkoren om de Arke Gods te 
dragen en om Hem te dienen tot in der eeuwigheid." 
Toen verzamelde David de kinderen Aarons en de Le
vieten voor het werk Gods, in plaats van tot zijne eigene 
plannen terug te keeren, en alles heeft een gelukkig en 
heerlijk verloop. Dit is altijd het geval, wanneer in 
plaats van de zwakke, dwalende meeningen der menschen 
God en zijn Woord erkend en opgevolgd wordt. 

Voorts gebruikt de Koning niet alleen de rechte per
sonen voor de dienst van God, maar draagt ook zorg, 
dat de priesters en de Levieten voor hunne hoogst ge
wichtige dienst practisch en persoonlijk toebereid zijn, 
opdat niet weer, zooals vroeger, een „scheure" of een 
tooneel des doods over hen gebracht worde. „En David 
riep Zadok en Abjathar, de priesters en de Levieten...., 
en sprak tot hen: Gij lieden zijt hoofden der vaderen on
der de Levieten; heiligt u , gij en uwe broeders, dat gij 
de Arke des Heeren, des Gods van Israël, opbrengt ter 
plaatse die ik voor hem bereid heb. "Want omdat gij-
Heden ten eerste dit niet deed, heeft de Heere, onze God, 
onder ons een scheure gedaan, omdat wij Hem niet ge
zocht hebben naar het recht." 

De ordening in het Huis Gods is thans, dat Christus 
de geloovigen tot een koninkrijk, tot priesters zijnen God 
en Vader gemaakt heeft; (Openb. 1: 6.) en de Apostel 
Petrus verklaart, dat zij een geestelijk en koninklijk 
priesterdom zijn. (1 Petr. I I : 5—9.) 

Zekere personen, van welke velen niet eens bekeerd 
zijn, aan te stellen, hen als priesters of als dienaars te 
beroepen , en hen met uitsluiting van anderen een bepaald 
ambt met vast inkomen te verleenen, is een grove ver
loochening van deze en andere plaatsen van Gods Woord , 
en een terzijdestelling van de vrijmachtige bedeeling 
van den Heiligen Geest, die, zooals wij in 1 Kor. XI I : 11 
lezen, aan een iegelijk in het bijzonder uitdeelt, gelijk 
Hij wil. En in geen enkele plaats van het Nieuwe ïesta-
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ment draagt Hij de kerk of enkele vergaderingen op om 
een of meer personen als predikanten, herders of ouder
lingen te benoemen. En wat zien wij om ons heen gebeu
ren? De gemeenten kiezen hare dienaren, of de Staat 
benoemt de zoodanigen. Maar is voor zulke handeling in 
Gods "Woord eenige grond? Nergens. I n d e kleinere, van 
de staatskerken afgescheidene partijen moge zich ten dezen 
opzichte eenige afwijking voordoen, doch over het alge
meen worden ook daar aezelfde beginselen gehuldigd. 
Doch ik herhaal het: waar vindt men in de Heilige Schrift 
iets, dat daarop gelijkt? Zooals wij in de Brieven lezen, 
stelden alleen de Apostelen en hunne afgezanten, zooals 
Timotheiis en Titus, en niemand anders, ouderlingen aan, 
en dan nog in elke gemeente meerderen; geenszins een 
enkel persoon; en niemand van hen ontving een vast 
inkomen. Alles, wat in strijd is met dit beginsel, is als de 
„nieuwe wagen" van David, en bewerkt in onzen tijd 
verdeeldheid, ongeluk en zedelijke dood ter rechter- en 
ter linkerzijde. De inrichting der verschillende groote en 
kleinere godsdienstige partijen is zóó menschelijk, dat, 
indien alle ware kinderen Gods er uit verwijderd konden 
worden, het raderwerk even goed, j a , in vele gevallen 
nog beter zou loopen, omdat er dan geen rustverstoorder 
aanwezig zou zijn om de dwalingen aan te toonen. Ook het 
plan van David scheen in den beginne bepaald goed te 
zijn; doch wat bewerkte het ? De Heere God had van den 
aanvang af met deze menschelijke uitvinding van David 
niets te maken, en daarom was het midden en' het eind 
even ellendig. Mochten wij toch steeds bedenken, dat het 
afwijken van Gods Woord, om de overleveringen der men-
schen te volgen, niets anders is dan, zooals de Heere Jezus 
zegt, het krachteloos maken van de geboden Gods. 

David had dit ervaren. Doch, zooals ik zeide, alles is 
nu veranderd. De bittere ervaringen hebben den zoo hoog 
geëerden dienaar Gods wijs gemaakt, zoodat hij thans tot 
de dienst van de Arke Gods ten volle toebereid is. Hij 
had in den weg van beproeving erkend en gevoeld, dat 
hij de dienst des Heeren niet naar de ordeningen van 
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God had uitgevoerd, en daarom had hij nu ook de 
wagendienst geheel ter zijde gesteld en rouw over zijne 
eigenwillige godsdienst gedragen. De geheiligde Priesters 
en Levieten, en zij alleen, verrichtten nu de dienst, 
welke David nog zoo kort te voren door een inrichting 
yan eigen vinding had hopen te vervullen! En de zonen 
der Levieten droegen de Arke Gods, zooals Mozes geboden 
had naar het Woord Gods op hunne schouders met de hand-
boomen op dezelven. (vs. 2.) Alles is geheel veranderd. In 
Hoofdstuk XIII was David en Israël zóó ingenomen met 
hun eigen werk, dat zij met alle kracht zingen en spelen 
moesten; doch reeds het volgende vers stelt ons het ge-
heele tooneel als ontwijd voor oogen; en de hand Gods 
openbaart zich onder hen in het oordeel des doods op 
hetzelfde oogenblik, dat zij zich over zich zelven, over 
hunne muziek en over hun onschriftuurlijk dienstwerk 
verblijdden. Vinden wij onder de kerkelijke partijen onzer 
dagen niet hetzelfde ? Men zingt, men speelt, men houdt 
feestelijke aanspraken; men is met hoogmoed en vreugde 
vervuld over den vorm en de inrichting der zoogenaamde 
Godshuizen. Helaas! dat is geen zingen en spelen den 
Heere van harte, zooals de Schrift spreekt, en de scheure 
zal zeker eenmaal onverwacht plaats vinden. 

David had met dit alles ten eenenmale gebroken. De 
dienst en de vereering Gods was thans in overeenstem
ming met 's Heeren Woord: „En David sprak tot de 
oversten der Levieten, dat zij hunne broeders, de zan
gers , stellen zouden met muzijk-instrumenten, dat zij 
zich zouden doen hooren, verheffende de stem met 
blijdschap Het geschiedde nu, dat David en de 
oudsten van Israël en de oversten der duizenden, heen
gingen om de arke des verbonds des Heeren op te ha
len uit het huis van Obed-Edom met vreugde En 
David was gekleed met een mantel van fijn linnen; ook 
al de Levieten, die de Arke droegen, en de zangers, en 
Chenanja, de overste van het opheffen der zangers; ook 
had David een lijfrok aan van linnen. Alzoo bracht gansch 
Israël de arke des verbonds des Heeren op met gejuich 
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en met geluid der bazuin en met trompetten en met 
cimbalen, makende geluid met luiten en met harpen. 
(Hoofdstuk X V : 16, 25—28.) De door de diensten der 
Levieten bestelde zangers stellen in de tegenwoordige 
bedeeling de kinderen Gods voor, die alleen gerech
tigd zijn de lofliederen Gods te zingen. Alle anderen 
kunnen hieraan geen deelnemen. Hoe kan men iemand 
vereeren, dien men kent noch liefheeft! Het lofzeggen is 
een hoogere trap van aanbidding dan gebed en dankzeg
ging. En is het niet hoogst verwerpelijk van deze heilige 
dingen een handelszaak te maken? Men stelt mannen 
aan, die, bekeerd of onbekeerd, voor een bepaald inkomen 
prediken, bidden, loven en danken, j a , zelfs gaat dit soms 
zóó ver, dat men bij bijzondere feestelijke gelegenheden 
voor belangrijke sommen beroemde organisten en uitste
kende zangers bestelt. Voorwaar dit is wel een navolging 
van het Jodendom in de dagen onzes Heeren, toen Hij 
zeide: „Maakt niet het huis mijns Vaders tot een kuil 
der moordenaren." Men denkt er ternauwernood aan, dat 
zondaren bekeerd en geloovigen gesticht moeten worden, 
en men heeft het er voornamelijk op toegelegd een groote 
menigte aan te trekken en belangrijke collecten in te 
zamelen. Herinnert ons dit alles niet aan de woorden: 
„Door gierigheid zullen zij met gemaakte woorden van 
u een koopmanschap maken." (2 Petr. I I : 3.) 

De ware en eenvoudige eeredienst zal nooit naar den 
zin van den vleeschelijken mensch zijn, want de wil des 
vleesches is vijandschap tegen God. Dat moest David bij 
deze gelegenheid ervaren. De dochter van Saul kon een 
Godsvereering, die zoo weinig met de zinnelijkheid strookte, 
en waaraan David in alle nederigheid en zonder pracht 
deelnam, niet verdragen, en zij behandelde het werk eens 
dienaars Gods met geringschatting. „En het geschiedde 
als de ark des verbonds van Jehovah tot aan de stad 
Davids gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, 
door een venster keek, en den koning David zag sprin
gende en spelende, zoo verachtte zij hem in haar hart." 
(vers 29.) En zoo is het nog. De ware aanbidders, en de 
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ware „aanbidding in geest en in waarheid", zijn veracht, 
terwijl het oog de indrukwekkende gebruiken en cere
moniën en de groote kerkgebouwen, inzonderheid bij de 
pauselijke eeredienst, met bewondering gadeslaat. Doch de 
ware dienaren des Heeren moeten, in plaats van zich door 
zulke toestanden te laten storen, met des te grooter moed 
en geloof den Heere volgen naar zijn Woord. „Maar 
David zeide tot Michal: Voor het aangezicht des Heeren, 
die mij verkozen heeft voor uwen vader en voor zijn 
gansche huis, mij instellende tot een voorganger over het 
volk des Heeren, over Israël; ja , ik zal spelen voor het 
aangezicht des Heeren. Ook zal ik mij nog geringer hou
den dan alzoo, en zal nederig zijn in mijne oogen." (2 
Samuël T I : 21, 22.) 

„Toen zij de arke Gods inbrachten, stelden zij zo 
in het midden der tent, welke David voor haar gespan
nen had, en zij offerden brandofferen en dankofferen 
voor het aangezicht Gods." (1 Kron. X V I : 1.) Welk een 
heerlijke tegenstelling met het tooneel in hoofdst. XIII . 
En waarom? Eenvoudig omdat David en Israël in het 
eene geval den weg der menschelijke overlevering, en in 
het andere geval den weg der waarheid, den weg naar 
Gods Woord bewandelden. Elke handeling, volgens Gods 
Woord verricht, zal gelukken, wanneer die in afhanke
lijkheid van den Heer geschiedt met terzijdestelling van 
alle schijnvertooning, van pracht en dergelijke, wat 
toch niets anders is dan bedekte graven vol bederf. De 
arke Gods werd nu niet alleen op de haar behoorende 
plaats in een eenvoudige tent gebracht, maar David zegende 
ook het volk in den naam des Heeren. „Hij deelde een 
iegelijk in Israël, van den man tot de vrouw, een iege
lijk een bol broods, en een schoon stuk vleesch, en een 
fiesch wijn. En hij stelde voor de ark des Heeren som
migen uit de Levieten tot dienaars , en dat, om den God 
Israëls te vermelden, te loven en te prijzen, (vers 8, 4.) 
Hoe liefelijk is dit geklank in tegenstelling van de klacht 
van David, toen de Heere ter oorzake zijner ongehoor
zaamheid een scheure gedaan had! 
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Wij vinden hier ook een uiterst heerlijke en belang
rijke zaak voorgesteld, namelijk het duizendjarig rijk in 
heerlijkheid. Hier wordt ons voor oogen geschilderd de 
terugkeer vol majesteit van den Zoon des menschen in 
zijne eigene heerlijkheid, alsook in de heerlijkheid des 
Vaders, der heilige engelen en van zijne gemeente. Nadat 
het opbrengen van de Arke Gods naar Gods Woord in 
alle feestelijkheid voleindigd was, lezen wij: „Te dien-
zelven dage gaf David ten eerste dezen psalm om den 
Heere te loven, door de dienst van Asaf en zijne broede
ren." (vers 7.) Zijne eerste gedachte is noch aan de regeering 
noch aan de heerlijkheid, maar aan den Heere zei ven gewijd. 
Hij zeide: „Looft den Heere, roept zijnen naam aan! Roemt 
u in den naam zijner heiligheid; dat zich het hart der
genen , die den Heere zoeken, verblijde. Yraagt naar den 
Heere en zijne sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk; 
Gedenkt zijner wonderwerken, die Hij gedaan heeft, Zijne 
wonderteekenen en de oordeelen zijns monds." (vers 8—12.) 
En van de tweede persoonlijke wederkomst des Heeren 
zegt hij: „dat men onder de heidenen zegge: De Heere 
r egee r t . . . . omdat Hij komt om de aarde te richten", 
(vers 3 1 , 33.) Hier hebben wij derhalve de verschijning 
en de heerlijkheid van het rijk van den waren Zoon 
Davids, den Koning der koningen, den Heer derheeren! 
Dan zal het vertrapte Israël niet langer verlaten zijn, en 
zullen ook de volken gezegend worden. „Vertelt zijne eer 
onder de heidenen, zijne wonderwerken onder alle vol
ken. Want de Heere is groot en zeer te prijzen, en Hij is 
vreeselijk boven alle goden. Want al de goden der volken 
zijn afgoden; maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. 
Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht; sterkte 
en vroolijkheid zijn in zijne plaats. Geeft den Heere, gij 
geslachten der volken! geeft den Heere eere en sterkte." 
(vers 24—28.) Ja, dan zal de geheele schepping naar het 
woord des Heeren vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid 
der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kin
deren Gods. De hemel, de aarde, de zee, het veld en 
de boomen des wouds zijn bestemd voor Zijn aangezicht 
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te juichen en té jubelen, want Hij komt om de aarde 
te richten. En er staat geschreven: „Wanneer Uwe 
gerichten op aarde zijn, zullen hare bewoners gerech
tigheid leeren." 

Moge de lezer uit deze geschiedenis leeren, hoe ver
werpelijk het is een goede zaak op verkeerde wijze uit 
te voeren, en dat, waar 's Heeren Woord spreekt, al 
onze overleggingen en menschelijke wijsheid terneder-
geworpen moeten worden. (2 Kor. X : 5.) De Heere eischt 
gehoorzaamheid. Daaraan is groote, onuitsprekelijke, 
geestelijke zegen verbonden! Terwijl ongehoorzaamheid 
allerlei ellende voor de ziel tengevolge heeft. Bedenken 
wij wel, dat alle menschelijke leeringen en instellin
gen, hoe vroom en eerbiedwaardig ook naar mensche
lijke schatting, in Gods oog ten eenenmale verwerpelijk 
zijn, en in den dag van Christus zullen geoordeeld wor
den. Alleen dan, wanneer wij in waarheid aan den Heer, 
in gehoorzaamheid aan zijn Woord, onderworpen zijn, 
en ons in ootmoed biddende stellen onder de genadige 
leiding des Heiligen Geestes, zijn wij in den rechten 
weg Gods. Geve de Heer ons genade om dien weg des 
geloofs te bewandelen, in de heerlijke verwachting van 
Jezus' spoedige wederkomst! 

De Koning in zijne schoonheid. 

(Ps. XLV.) 

Deze Psalm spreekt van Christus als den Koning Israëls 
en der volken. Zijne heerlijkheid wordt beschreven. De 
koningin, die aan zijne rechterhand staat in het fijnste 
goud van Ofir, beschrijft die heerlijkheid. Die koningin is 
Jeruzalem. Nooit wordt de Gemeente de koningin genoemd. 
De leden der Gemeente zijn koningen en priesters met 
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Christus. De Gemeente is de Bruid des Lams. Jeruzalem 
is de Bruid des Konings. Eerst in het duizendjarig rijk 
zal de hier beschreven heerlijkheid worden gezien, en 
eerst dan zal Israël zich aan hunnen Koning onderwer
pen en in hunnen Koning zich verlustigen. De Israëlieten 
zullen Hem zien, in wien zij gestoken hebben, en zij 
zullen over Hem weeklagen. Doch de Heer zal zijn volk 
van hunne zonden verlossen, en hun in goddelijke ge
rechtigheid een plaats geven in zijne nabijheid. Dan zul
len zij juichen en vroolijk zijn, en zijne majesteit en 
heerlijkheid verheffen en prijzen. 

De Heilige Geest heeft de woorden, waarin zij hunne 
vreugde en hun genot zullen uitdrukken, voor hen bereid 
in dezen Psalm, en tegelijkertijd aangegeven, wat voor 
den Heere, onzen God, aangenaam is en het meest tot 
zijne verheerlijking strekken kan. Er zijn beginselen van 
eeuwige kracht en waarde — beginselen, die onafhankelijk 
zijn van bedeelingen, tijden of gelegenheden. Die begin
selen moet de Christen onderscheiden, erkennen en in 
beoefening brengen. Vooral wanneer het zijnen Heer en 
Verlosser, zijnen Vriend en Bruidegom, zijn heerlijk 
Hoofd in den Hemel geldt. Wat van Hem gezegd wordt, 
is voor zijn hart kostelijk en dierbaar. In welk een ka
rakter Hij hem ook voorgesteld wordt, altijd kan hij 
zeggen: dat is mijn Jezus, mijn Verlosser, mijn Bruide
gom. En daarom zal hij zich in Zijne heerlijkheid en 
majesteit verheugen. Zoo is deze Psalm kostelijk voor 
ons hart. Vooral omdat hier zoo heerlijk uitkomt, wat 
voor Gods hart het kostelijkste is. De koningin toch is 
hier bezig met de beschouwing van hetgeen de Koning 
in zichzelven is. Wij zijn zoo zeer geneigd ons bezig te 
houden met de zegeningen, welke Gods genadige hand 
over ons uitstort; doch de Heer wil ons bovenal bezig 
zien met Hemzelven, met zijnen goddelijken en heerlijken 
Persoon. Hij verheugt zich, als onze ziel zich in Hem 
verlustigt. Welnu, in dezen Psalm wordt niet gesproken 
van hetgeen de Koning doet, maar van hetgeen de Ko
ning is. Dit ook in onze harten aan te kweeken is van 
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uitnemend gewicht. Den Heer lief te hebben en ons in 
Hem te verlustigen, niet om wat Hij geeft, maar om 
wat Hij is , dat is een begeerlijke toestand der ziel. 
Staan wij enkele oogenblikken stil bij de wijze, waarop 
ons dit in dezen Psalm wordt voorgesteld. 

„Mijn hart geeft een goede rede op," zoo begint „de 
geliefde" des Konings. Of eigenlijk, beter vertaald : „een 
goede rede welt op uit mijn hart." Ik betwijfel, of wij 
ons dikwerf in zulk een toestand des harten bevinden. 
Het is iets groots en heerlijks, als ons hart van liefde 
brandt voor Christus, zoodat lofzangen ter zijner ver
heerlijking er als vanzelf uit opwellen. Helaas! onze 
harten zijn soms dicht bij het vriespunt. Zij zijn soms 
zoo koud en ledig. Wat de „goede rede" is , die uit het 
hart opwelt, blijkt uit het tweede deel van het vers: „ik 
zegge mijne gedichten uit van een Koning; mijne tong 
is een pen eens vaardigen schrijvers." Zij wil niet spre
ken van hetgeen zij van Hem ontvangen heeft, maar 
van hetgeen Hij voor haar is. Zijn gezegende persoon is 

> voor haar alles. Denk aan Maria van Bethanië. Zij koos 
het goede deel. En dat was: bij Jezus te zijn. Zij zat 
aan zijne voeten, en luisterde naar zijne woorden. In 
zijne nabijheid, j a , bij Hem te zijn, dat was het, wat 
hare ziel begeerde. Liefde en innige toegenegenheid tot 
den Heer, spraken uit hare verhouding tot den Heer. 
Hare plaats was steeds aan Jezus' voeten. De persoon 
des Heeren nam haar geheel en al in. Zij brak haar 
flesch met balsem van zeer kostelijken nardus, en goot 
dien over Hem uit, en de Heer zeide: „zij heeft dit ge
daan voor den dag mijner begrafenis." Maria was zeker 
bang, dat het de laatste gelegenheid wezen zou, om hare 
liefde tot haren dierbaren Heer te toonen. Anderen be
reidden den Heere een feest. Hadden zij kunnen denken, 
dat Hij heenging om te sterven, dan zouden zij dit zeker 
niet gedaan hebben. Maar Maria's handeling was geheel 
in overeenstemming met de omstandigheden, waarin de 
Heer zich bevond. Maria was wel op het feest, maar dat 
feest boezemde haar geen belang in. Slechts Hi j , voor 
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wien dat feest was aangericht, trok haar aan, en vervulde 
hare ziel. Haar hart brandde van liefde voor Hem, en 
daarom was zij de eenige, die zijne gedachten kon ver
staan, en die zijne gezindheid deelde. 

„Mijne tong is een pen eens vaardigen schrijvers." 
Het valt o zoo gemakkelijk om van Christus te spreken 
en Hem te prijzen, wanneer het hart van liefde tot Hem 
brandt. „Uit de volheid des harten spreekt de mond." 
Als onze aanbidding en lofzegging ophoudt, dan bewijst 
dit duidelijk, hoe ledig onze harten zijn. Christus is dan 
niet ons eenig voorwerp; de toegenegenheid onzer harten 
is niet voor Hem alleen; er is iets tusschen Hem en 
ons, iets wat ons bezighoudt en aantrekt. Gij zult mij 
misschien antwoorden: „Maar de Heilige Geest moet mij 
toch tot aanbidding en lofzegging aanvuren." Ongetwijfeld; 
doch als er in het geheel geen behoefte tot aanbidding 
en dankzegging bij u aanwezig is , dan is het daghelder, 
dat gij niet aangevuurd wordt. En wat is daarvan de 
oorzaak? Natuurlijk, dat gij op de een of andere wijze 
den Heiligen Geest bedroefd hebt, zoodat Hij niet in u 
werken kan. Zoodra gij evenwel uwe zonden beleden 
hebt en tot den Heer teruggekeerd zijt, dan zal Hij in 
u werken en uwe ziel met lof en dank voor Gods onuit
sprekelijke genade vervullen. 

In dezen Psalm is onderwerping aan den Heiligen 
Geest voorhanden, en tevens een hart, dat van de heer
lijkheid van Jezus vervuld is en niet nalaten kan daar
over te spreken. „Gij zijt veel schooner dan de menschen-
kinderen; genade is uitgestort in uwe lippen," zoo spreekt 
de koningin. Zij richt deze woorden tot den Koning zelven. 
Zij is zoo dicht bij Hem, dat zij tot Hem spreken kan. 
Zij gaat veel verder dan de bruid in het Hooglied. Die 
zegt veel over haren geliefde, maar weinig tot hem. De 
koningin in dezen Psalm bevindt zich zóó dicht bij den 
Koning, dat zij met en tot Hem spreken kan, en hoe 
gemakkelijk vloeien de woorden uit haren mond. Bij Hem 
is niets te vergelijken. Hare ziel is aan Hem verbonden, 
en haar oog onafgewend op Hem gericht. Onweerstaan-
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baar voelt zij zich tot Hem aangetrokken. De schoonste 
onder de menschenkinderen is Hij voor haar; en hare 
gemeenschap met Hem leerde haar, dat genade uitgestort 
is in zijne lippen. Een noodzakelijk gevolg daarvan was, 
dat zij Gods gedachten leerde verstaan. Zij zegt: „Daarom 
heeft u God gezegend in eeuwigheid." Door gemeenschap 
met Jezus kent men de raadsbesluiten Gods ten aanzien 
van Hem, in wien God al zijn welbehagen vindt. 

„Gord uw zwaard aan de heup, o held! uwe majesteit 
en uwe heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uwe heer
lijkheid, op het woord der waarheid en der rechtvaardige 
zachtmoedigheid." (vs. 4 , 5.) Hier vinden wij een recht 
gevoel van de majesteit zijns Persoons. Hij werd door 
de menschen verworpen; de zwakke en schuldige arm 
des menschen heeft zich tegen Hem opgeheven in de 
ure der duisternis en des verraads. Maar de dag zal aan
breken, dat Hij „voorspoediglijk zal rijden, op het woord 
der waarheid." Hij was de nederige en de zachtmoedige; 
maar „die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden." 
Het resultaat zijner vernedering en genade zal zijne ver
hooging zijn. „Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos, 
de scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtma
tigheid. Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; 
daarom heeft U , o God! uw God gezalfd met vreugde
olie, boven uwe medegenooten." (vs. 7,8.) Hoe heerlijk 
en schoon zijn deze woorden! De Heer wordt hier als 
God begroet, gelijk God Hem in den tweeden Psalm zijn 
Zoon noemt. De door de menschen verworpene, maar 
door God met macht en heerlijkheid bekleede Zoon des 
menschen, is God zelf. Hij is gezalfd boven zijne mede
genooten, of met andere woorden: Hij bekleedt boven al 
zijne medegenooten den voorrang. En wie zijn zijne me
degenooten? In Hebr. I I lezen wij, dat wij zijne mede
genooten zijn. „Want én hij, die heiligt, én zij, die 
geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak 
hij zich niet schaamt hen broeders te noemen." Hij lof-
zingt in hun midden. En in Hebr. I I I : 14 lezen wij: 
„Want wij zijn medegenooten van Christus geworden, 
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indien wij ten minste het begin des vertrouwens ten einde 
toe onwrikbaar vasthouden." Hij is gezalfd met de olie 
der vreugde, en de kostbare olie druipt van zijn hoofd 
op de zoomen zijner kleederen. Op den dag van Christus' 
heerlijkheid, als Hij voorspoediglijk in zijne heerlijkheid 
rijdt, zullen wij bij Hem zijn, en zijne heerlijkheid met 
Hem deelen; de olie zijner vreugde zal druipen op ons. 

„Al uwe kleederen zijn mirre en aloë, en kassie; uit 
de elpenbeenen paleizen, vanwaar zij u verblijden." (vs. 9.) 
Van Christus gaat een liefelijken reuk uit. God vindt in 
Hem al zijn welbehagen. En in gemeenschap met God 
zijnde, vinden ook wij in Hem al wat liefelijk is en 
schoon. Bij ons behoort dit eveneens te zijn. „Want wij 
zijn Gode een goede reuk van Christus," zegt de Apostel 
in 2 Kor. I I : 15. 

Dan volgt de beschrijving van de heerlijkheid der 
koningin. „De koningin staat aan uwe rechterhand in 
het fijnste goud van Ofir." J a , wanneer Christus haar 
alles i s , dan ziet de Koning niets dan schoonheid aan 
haar. „De Koning zal lust hebben aan uwe schoonheid." 
In veel heerlijker zin is dit waar van de Gemeente. Zij 
zal voor Hem zijn, wat Eva voor Adam was. Geen won
der dat dan het slot i s : „Dewijl hij uw Heer is , zoo 
buig u voor hem neder." (vs. 12.) J a , al het andere is 
zonder waarde; het heeft geen beteekenis; Hij alleen is 
heerlijk en begeerlijk; voor Hem buigen wij ons neder 
in bewondering en aanbidding. Zijne schoonheid trekt 
ons zóó aan, dat wij van alles ons oog afwenden om het 
alleen te vestigen op Hem, in wien wij al onze lust ge
vonden hebben. Hier is het nog ten deele, maar weldra 
zullen wij verzadiging van vreugde vinden voor zijn 
aangezicht, eeuwiglijk en altoos. 
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Het Woord Gods. 

i. 

Even heerlijk als het is, de wonderbare liefde van 
God in de verlossing des zondaars te aanschouwen, even 
verkwikkend is het, zijne onwankelbare trouw en zorg 
voor de zijnen na te gaan gedurende hunne pelgrimsreis 
in de woestijn. Niet alleen stelde God zijn volk Israël 
door het bloed van het paaschlam in volkomen veiligheid 
voor het oordeel in Egypte; niet alleen leidde Hij hen 
met een sterke hand en een uitgestrekten arm uit het 
land hunner slavernij, en bevrijdde hen geheel en al van 
Farao's macht; maar Hij v o e d d e hen ook in een woes
tijn, die nergens eenig voedsel aanbood. Hij verzorgde 
de kinderen Israëls met een spijze, die Egypte hun niet 
kon geven; met een spijze, door wier kracht zij in staat 
gesteld werden, in afhankelijkheid van den Heer, de 
moeielijkheden op den weg te overwinnen en Kanaan te 
bereiken. En deze spijze gaf Hij hun gedurende al den 
tijd van hunne doorreis door de woestijn. Alles, zoowel 
de verlossing uit Egypte, als de verzorging van het volk 
in de woestijn, was alleen zijn werk; het kwam alles 
alleen van Hem, en was gegrond op zijne onbeperkte 
genade. Ofschoon het volk zich voortdurend als een 
halsstarrig en oproerig volk openbaarde, liet God zich 
toch daardoor niet verhinderen, hun dag aan dag het 
manna te geven. In Psalm LXXV1II vinden wij de ge
schiedenis van Israël voorgesteld. Zij toont ons de trouw 
van God in voortdurende tegenstelling met de ontrouw 
van Israël. „Zij geloofden niet in God, en vertrouwden 
niet op zijn heil; ofschoon Hij de wolken van boven ge
bood , en de deuren des hemels opende; en op hen regende 
het man om te eten, en hun hemelsch koren gaf. Een 

Xxv 8 
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iegelijk at het brood der machtigen; Hij zond hun teerkost 
tot verzadiging." Zelfs toen dit yolk zich in zijne ondank
baarheid zoo ver vergat, dat het in vermetele minachting 
uitriep: „Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood", bleef 
Gfod in zijne genade en trouw onveranderlijk. "Wel was Hij 
genoodzaakt, de ongehoorzamen te tuchtigen, maar Hij 
hield niet op hen met het manna uit den hemel te verzor
gen. „De kinderen Israëls aten het manna veertig jaren, 
totdat zij in een bewoond land kwamen." (Exod. X V I : 35.) 

Gelijk het manna aan den eenen kant een bewijs van 
Jehovah'» trouw en zorg was, werd het echter aan den 
anderen kant tot een toetssteen voor het volk. „Toen 
zeide de Heer tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood 
uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan en ver
zamelen elke dagmaat op haren dag; opdat Ik het ver
zoeke, of het in mijne wet ga, of niet." (Exod. XVI:4.) 
Daardoor moest derhalve zijne afhankelijkheid van Jehovah 
op de proef gesteld worden. Het manna was niet een 
voortbrengsel van Egypte, noch van de woestijn, noch 
van den mensch; het kwam van boven uit den hemel 
en was een goddelijke spijze. Vandaar kon alleen een 
natuur, die geheel van Egypte losgemaakt was, er hare 
bevrediging in vinden. Een geheele onderwerping dezer 
natuur was noodzakelijk. Hetgeen Egypte voortbracht 
stond in volmaakte tegenstelling tot dit manna, en oefende 
een zeer verderfelijken invloed uit, daar het den mensch 
in zijne eigene oogen verhief, en hem tegelijkertijd aan 
Egypte vastklemde. Alleen voor hem, die zich buiten 
Egypte bevond en in onderworpenheid en afhankelijkheid 
van God leefde, was het manna een kostelijke spijze. In 
Deut. V I I I : 3 lezen wij: „En Hij verootmoedigde u , en 
liet u hongeren, en spijsde u met het man, dat gij niet 
kendet, noch uwe vaderen gekend hadden; opdat Hij u 
bekend maakte, dat de mensch niet alleen van het brood 
leeft, maar dat de mensch leeft van alles, wat uit des 
Heeren mond uitgaat." En in vs. 16: „Die u in de 
woestijn spijsde met man, dat uwe vaderen niet gekend 
hadden, om u te verootmoedigen, en om u te verzoeken, 
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opdat Hij u ten laatste weldeed." God moest de kinderen 
Israëls eerst van Egypte losmaken; toen gaf Hij hun 
iets, dat hun tot nog toe vreemd geweest was, en dat 
zij in Egypte nooit gemaakt hadden. Voorwaar een heer
lijke, leerzame waarheid! 

Dat het verlangen naar de vleeschpotten van Egypte 
weder ontwaakte, en het manna veracht werd, was der
halve het bewijs, dat een natuur de overhand had, die 
onbekwaam was in de wet des Heeren te wandelen. 
„En het gemeene volk, dat in het midden van hen was, 
werd met lust bevangen; daarom zoo weenden ook de 
kinderen Israëls wederom, en zeiden: "Wie zal ons vleesch 
te eten geven? "Wij gedenken aan de visschen, die wij 
in Egypte om niet aten, aan de komkommers, en aan 
de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en 
aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor, en er is 
niet met al , behalve dit man voor onze oogen." (Num. 
X I : 4—6.) Israël verstond inderdaad niet, wat het was, 
te leven van alle woord, dat door den mond des Heeren 
uitgaat. Helaas! de geschiedenis van dit volk kenmerkt 
zich niet door afhankelijkheid van God, maar veeleer 
door halsstarrigheid en opstand tegen dien God. Doch dit 
is niet alleen bij de geschiedenis van Israël het geval, 
maar bij de geheele geschiedenis van den mensch, van 
den eersten Adam. Om te leven van alle woord, dat 
door den mond des Heeren uitgaat, is er een nieuwe 
natuur noodig. En wij weten, wie het was, die in de 
woestijn den verzoeker overwon, en hem te gemoet trad 
met de woorden: „Er staat geschreven: De mensch zal 
van brood alleen niet leven, maar van alle woord Gods." 
Het was Jezus, de tweede Adam, wiens volmaaktheid 
als mensch door zijne volkomene afhankelijkheid van 
God bewezen werd. 

Zoo geeft ons dus de door den Heer zelf gemaakte 
toepassing van Deut. YI I I : 3 duidelijk te verstaan, welke 
geestelijke beteekenis er aan het manna moet gehecht 
worden. Hetgeen het manna voor Israël was, is het 
Woord Gods voor ons. En de onveranderlijke trouw van 
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God, die Israël in de woestijn niet zonder voedsel liet, 
heeft ook ons niet zonder geestelijke spijze gelaten. Hij 
heeft ook voor ons, om zoo te spreken, de deuren des 
hemels en zijne schatkameren geopend in de kostbare 
gave zijns Woords; en deze gave is voor ons, evenals 
voor Israël, én een bewijs zijner volkomene zorg, én ook 
een toetssteen van onzen geestelijken toestand. 

Wanneer wij derhalve het Woord Gods uit deze beide 
oogpunten beschouwen, dan moeten wij ons vooreerst met 
deszelfs karakter en werking bezighouden en daarna 
met onze verantwoordelijkheid tegenover hetzelve. 

God handelt in alle dingen op volmaakt goddelijke 
wijze, zooals Zijner waardig is. Evenals Hij aan onze 
behoeften als zondaars door een volkomene verlossing te 
gemoet kwam, zoo voorziet Hij ook in onze behoeften 
als geloovigen door een volkomene zorg. Hij , die ons 
door de verlossing bekwaam gemaakt heeft, met een 
volmaakt geweten in zijne tegenwoordigheid te staan, 
voorziet ons ook met hetgeen ons in staat stelt, volgens 
zijnen wil te wandelen te midden van een wereld, wier 
beginselen in lijnrechte tegenstelling tot hem staan. Hij 
kent al onze behoeften in deze wereld, en hij komt er 
in zijn Woord volkomen aan te gemoet. Dit Woord is 
met onze menschelijke behoeften geheel in overeenstem
ming gebracht, en voorziet in alle moeielijkheden en 
gevaren, waaraan wij op onzen weg door deze woestijn 
blootgesteld zijn. Het is in allen deele voldoende, om aan 
de listige omleidingen des duivels of aan de bedriegerijen 
der menschen te ontkomen, en onberispelijk tot aan den 
einde toe bewaard te blijven. En dit niet alleen, het 
stelt ons eveneens in staat, hier beneden een getuigenis 
af te leggen tot verheerlijking van Jezus' naam, ja zelfs 
te wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. Voorwaar, God 
kon ons in dit opzicht niets volmaakters geven, dan zijn 
dierbaar Woord. Wat wij ook noodig hebben, hetzij kracht, 
troost, vermaning, leering, raad of wijsheid — wij kun
nen het alles in dat Woord vinden. Zelfs voor de tegen
woordige moeielijke tijden, die de Gemeente heeft door 
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te maken, is het algenoegzaam. Het biedt aan het geloof 
een toevlucht en een steun, die elke tusschenkomst van 
den mensch overbodig maakt. 

Het spreekt vanzelf, dat wij, om dit "Woord te verstaan 
en goed toe te passen, de leiding van den Heiligen Geest 
behoeven. Zonder deze leiding zou het lezen er van niet 
alleen nutteloos zijn, maar zelfs onder invloed van den 
duivel en van een verstand, dat het goddelijk licht ont
beert, verderfelijk kunnen worden. Wij zullen later op 
dit punt terugkomen. Ongetwijfeld blijft het altijd het 
Woord, waardoor de Heilige Geest werkt, en waarvan 
Hij zich bedient, om ons te vormen naar het beeld van 
Hem, die zich daarin geopenbaard heeft. 

Gelijk nu de verlossing niets anders bij den mensch 
vooropstelt, dan een verbroken hart, 't welk zijn verloren 
toestand inziet, zoo verwacht ook het Woord Gods niets 
anders van ons, dan een onderworpen hart, dat zijne 
behoeften gevoelt. Het Woord vooronderstelt bij ons in het 
geheel niet geestelijk verstand of verlichting; dit alles 
wordt er integendeel door verwekt, gelijk de Psalmist 
zegt: „ De opening uwer woorden verlicht, de slechten 
(eenvoudigen) verstandig makende." (Psalm OXIX: 130.) 
Gelijk wij in de gelijkenis van den zaaier zien, is het 
Woord het zaad, waaruit de vrucht te voorschijn komt; 
en in 1 Petr. 1 : 23 lezen wij : „Grij, die wedergeboren 
zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, 
door het levend en blijvend Woord van God." Evenzoo 
in Jak. I : 18 : „Naar zijnen eigenen wil heeft Hij ons 
gebaard door het woord der waarheid, opdat wij als eer
stelingen zijner schepselen zouden zijn." Het Woord ver
wekt in ons een natuur, gelijkvormig aan die, waar
van het zelf de uitdrukking is , d. i. aan de natuur van 
God zelf, aan hetgeen God is en wil. 

Hiervan is het Woord zelf van het begin tot het einde 
een duidelijk bewijs. De wijze, waarop alles wordt voor
gesteld, de inhoud zelf, de daarin geopenbaarde raads
besluiten en wegen Gods met den mensch, en vooral zijne 
mededeelingen over God, geopenbaard in het vleesch, 
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verraden duidelijk den goddehjken oorsprong van dit boek. 
De wijze van voorstellen is gekenmerkt door een godde-
lijken eenvoud; zijn inhoud bevat menigmaal voor het 
menschelijk verstand een ondoorgrondelijke diepte. Hoe 
eenvoudig wordt bij voorbeeld het scheppingsverhaal me
degedeeld, en toeh welk een oneindige rijkdom van ge
dachten ligt er in verborgen ! „ In den beginne schiep 
God den hemel en de aarde." Het onmetelijke en ondoor
grondelijke van al het geschapene getuigt van de onein
digheid en majesteit van Hem, die alles schiep, en die 
ons als zoodanig terstond bij het begin van dit boek voor 
oogen gesteld wordt. Het hart gevoelt zich onmiddellijk 
in Gods tegenwoordigheid geplaatst; en juist dit is het 
doel van het boek. God wilde zich aan ons openbaren, 
en ons bekend maken met zijn Wezen; en daarom gaf 
Hij ons zijn dierbaar Woord. Allereerst komt Hij ons in 
zijne heerlijkheid als Schepper tegen. „De hemelen ver
tellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt zijner han
den werk." (Psalm X I X : 2.) De resultaten, welke de 
wetenschap door hare navorschingen der aardlagen en der 
hemellichamen tot nog toe verkregen en te boek gesteld 
heeft, bevestigen niet de grootheid des menschen, wel 
zijne onmacht om het ondoorgrondelijke te bevatten. Want 
hoe verder de wetenschap doordringt, en hoe meer zij 
onderzoekt, des te oneindiger blijkt datgene te zijn, wat 
zij tracht te doorgronden. „Zoo zegt de Heere: Indien de 
hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde 
beneden doorgrond kunnen worden . . . ." (Jerem. XXXI: 
37.) Zoo stelt ons het Woord in deze eenvoudige, korte 
uitdrukkingen God voor in een majesteit, die het hart 
van den geloovige met eerbied en aanbidding vervult. 

Dezelfde eenvoudigheid vinden wij in de mededeeling 
der levensgeschiedenis van den Heer Jezus als mensch 
op deze aarde. Hoe wonderbaar eenvoudig wordt ons zijne 
komst in deze wereld medegedeeld! „Een kindeken in 
doeken gewikkeld, en liggende in een kribbe." Maar 
indien de menschelijke geest niet in staat is, de hemelen 
daarboven te meten, of de fondamenten der aarde hier 
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beneden te doorgronden, zoo kan hij nog veel minder de 
diepte peilen, die deze eenvoudige mededeeling in zich 
bevat. Hier hebben wij het groote geheim: „God, ge
openbaard in het vleesch." Die God, wiens majesteit, 
macht en wijsheid zich in de schepping openbaarde, die 
aan Mozes in een vuurvlam verscheen in den braam-
bosch, wiens nederdalen op den berg Sanaï het hart van 
dezen getrouwen dienstknecht niet vrees en ontzetting 
vervulde — diezelfde God heeft zich in het vleesch, en 
dat in de grootste zwakheid, geopenbaard. Wie is in 
staat, de gansche uitgestrektheid dier gebeurtenis te be
vatten, waarvan de hemelsche heirscharen zongen: „Eere 
zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 
menschen een welbehagen." God, geopenbaard in het 
vleesch, wordt geprezen en verheerlijkt door het gansch 
heelal. Nochtans hebben wij hier niet de openbaring zijner 
gerechtigheid in het oordeel tegen den zondaar, maar de 
openbaring eener liefde, genade, macht en wijsheid, die 
den zondaar wist te verlossen, en wel op zoodanige wijze, 
dat zijne gerechtigheid verheerlijkt, de zonde geoordeeld, 
en de macht des vijands verbroken werd. Hij heeft zich 
geopenbaard op een wijze, dat die woorden der hemelsche 
heirscharen niet alleen in den hemel, maar ook in de 
harten van ontelbare scharen verlosten, in een aan de 
slavernij ontrukte k schepping, ja , in het gansch heelal, 
duizendvoudig weerklank vinden. 

En dit alles is het resultaat van hetgeen het zwakke 
Gods kan genoemd worden. 

Deze samenvoeging van het geringe met het oneindige 
is de voornaamste karaktertrek van het Woord Gods. 
Herinneren wij ons, bij voorbeeld, hetgeen ons de Ja-
kob's bron bij Sichar te aanschouwen geeft. Eenzaam en 
vermoeid van de reis, zit de Heer daar als een onbekende 
vreemdeling, en vraagt aan een vrouw om een dronk wa
ters. De Heer des hemels en der aarde, de Schepper en 
Onderhouder van het heelal, de Eechter van levenden en 
dooden, ontmoet hier in het gewaad der nederigheid den 
zondaar in zijne diepste ellende, om zich aan hem te 
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openbaren, om hem te toonen, wat Hij voor een verloren 
zondaar is, om hem te verlossen en geschikt te maken 
voor de heerlijkheid, die Hij om zijnentwil verlaten had. 

Christus was het levende Woord, de openbaring Gods 
op aarde. „In den beginne was het Woord; en het Woord 
was bij God, en het Woord was God. En het Woord is 
vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond, (en wij 
hebben zijne heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid 
als eens eeniggeborenen van een vader) vol van genade 
en waarheid." (Joh. 1: 1, 14.) Hij kon op de vraag: 
„Wie zijt gij?" antwoorden: „Geheel wat ik u ook zeg." 
Hij was in der waarheid God zelf, door Wien alle dingen 
geworden zijn, en nochtans was Hij een waarachtig 
mensch te midden der menschen. Maar nooit zou de pen 
eens menschen Hem zoo waar en getrouw kunnen voor
stellen, als het Woord Gods het gedaan heeft. De aan
trekkelijkheid van het eenvoudige, de goddelijke schoon
heid en kracht van het geheel zouden verloren zijn ge
gaan. Het Woord is de ware uitdrukking van zijn persoon. 
Het stelt Hem voor in de eenvoudigheid en waarachtig
heid zijner menschheid, en laat tegelijkertijd zijne god
delijke heerlijkheid in zulk een mate uitkomen, dat haar 
glans des te meer door die eenvoudigheid verhoogd wordt. 
Laat ons een oogenblik onze aandacht vestigen op de 
ontmoeting van den Heer met de ontvangers der didrach-
men. (Matth. XVII.) Petrus, niet denkende aan de 
verheerlijking des Heeren op den berg, maar alleen 
aan hetgeen een vrome Jood doen moet, meent, 
dat de Heer niet kan weigeren, de belasting voor 
den tempel te betalen. Hiertoe is de Heer ook be
reid, maar geeft toch aan Petrus te verstaan, dat de 
Heer van den tempel — God — aan Wien elke Jood 
verplicht was schatting te betalen, van Hem als zijn 
Zoon evenmin schatting of tol eischte, als een koning 
van zijne kinderen. Hij was de Zoon van God. Tegelij
kertijd openbaart Hij zich als de hartenkenner, doordien 
Hij aan Petrus mededeelt, dat Hij alles wist, wat deze 
in zijne afwezigheid met de ontvangers der schatting ge-
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sproken had. En aangezien Hij niets bezat, om de schat
ting te betalen — want Hij wist niet, waar Hij zijn 
hoofd zou nederleggen — ontvouwde Hij zijne macht als 
Heer en Gebieder der schepping, en laat een visch op
komen, in wiens mond zich een stater bevond. Na dit 
alles plaatst Hij Petrus in dezelfde betrekking tot den 
Vader; want Hij zegt tot hem: „Neem dien, en geef 
hem aan hen voor mij en u," gelijk Hij te voren gezegd 
had: „Opdat wij hen niet ergeren." Deze korte geschie
denis doet ons in den persoon van Jezus een heerlijkheid, 
en tegelijk een nederbuigende goedheid aanschouwen, 
zooals alleen het Woord van God ons kon mededeelen. 

Maar ook nog op andere wijze vertoont zich het Woord 
als de uitdrukking van hetgeen God is en wil. Letten wij 
bij voorbeeld op de aan Israël gegevene geboden, zoo vin
den wij daarin een heiligheid, gerechtigheid, wijsheid en 
goedheid uitgedrukt, die ons doen verstaan, wie Hij is, 
die zulke geboden gaf. Zij getuigen van een God, die 
met het kwaad onmogelijk in gemeenschap kan zijn, maar 
die zijne vreugde vindt in wél doen, en een ieder, die 
in gehoorzaamheid zijn weg gaat, met een onbegrensde 
goedertierenheid bejegent. Helaas! de mensch in zijne 
natuurlijke vij andschap tegen dezen God van goedertie
renheid beroofde zichzelven van deze zegeningen, en 
noodzaakte Hem, als 't ware, zijne eigenlijke natuur, zijn 
werkelijk wezen te verbergen, en de gerechtigheid op den 
voorgrond te plaatsen. God is de liefde; liefde is zijne 
natuur, zijn wezen. Er wordt nooit gezegd: God is ge
rechtigheid, hoewel Hij volkomen rechtvaardig is. Zijne 
vreugde bestaat in het bewijzen van liefde, terwijl de 
uitoefening der gerechtigheid tot bestraffing van het kwaad 
voor Hem altijd iets is, waartoe Hij genoodzaakt wordt. 
„Och, dat gij naar mijne geboden geluisterd hadt! zoo zou 
uw vrede geweest zijn als een rivier, en uwe gerechtig
heid als de golven der zee." (Jes. XLYIII : 18.) Deze 
woorden, evenals die in Psalm LXXXI: 9—17, bewij
zen ten duidelijkste, waarom God deze geboden aan zijn 
volk gaf, en welk een smart het voor zijn hart was, 
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toen Hij door hunne halsstarrigheid in de tentoonspreiding 
zijner goedertierenheid verhinderd werd. De vijandschap 
van het natuurlijk hart was het, die met onverzoenlijke 
kracht de liefde Gods tegenstreefde; en toch werd naar 
de wonderbare wijsheid Gods juist deze een aanleiding, 
om de macht zijner liefde des te sterker te doen uitko
men. Deze vijandschap bereikte in de verwerping van 
Christus haar toppunt; en toch kwam juist door die ver
werping de verzoening tot stand, waardoor aan den stroom 
zijner liefde de vrije loop verschaft werd. Daarom hoo-
ren wij den Heer Jezus zeggen, die naar zijne Godheid 
de liefde was: „Maar ik moet met een doop gedoopt 
worden, en hoe word ik geperst, totdat het volbracht 
is!" (Luk. X I I : 50.) Zoodanig is het ware wezen Gods, 
zijne vreugde vindende in het bewijzen van liefde. 

Wanneer wij ons nu tot de bergrede wenden, zoo vinden 
wij daarin beginselen neergelegd , die alleen konden vastge
steld worden door Hem , die er de oorsprong van is, en die 
ze als mensch in zij n leven hier beneden , te midden van 
een goddelooze wereld, op volmaakte wijze verwezenlijkte. 
Wij ontmoeten er een gezindheid, die haar geluk in het 
geluk van anderen vindt, die in lijdzame zelfverlooche
ning het diepste medegevoel voor de ellende der onge-
lukkigen met een beslisten haat tegen het kwaad en een 
brandend verlangen naar reinheid en waarheid in zich 
vereenigt. Het is een gezindheid, die de volmaakte uit
drukking is van hetgeen Hij was gedurende zijn geheele 
leven op deze aarde. Hij , die zichzelven vernietigde, en 
zeggen kon: „ik ben zachtmoedig en nederig van harte," 
was tegelijkertijd de Heilige, de Waarachtige. Hij , de 
Zoon van God, was de groote „Vredestichter," die op het 
kruis schepselen, die zijne vijanden en goddeloozen waren, 
met God verzoende, en die dit vrijwillig deed met het 
innigste medegevoel en erbarmen voor den verloren zondaar. 

Hetgeen de Heer leerde — d. i. zijn Woord — was 
de volkomen uitdrukking van hetgeen Hij-zelf was en 
deed. En evenzoo als dit in zijne overgave op het kruis 
bleek, evenzoo ppenbaarde zich dit ook in de geboden? 
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die Hij aan zijne discipelen gaf. „Een nieuw gebod geef 
ik u , dat gij elkander liefhebt; gelijk ik u liefgehad heb, 
dat ook gij elkander liefhebt." „Dit is mijn gebod, dat 
gij elkander liefhebt, gelijk ik u liefgehad heb." (Joh. 
X I I I : 34; X V : 12.) Deze geboden stellen ons niet alleen 
voor oogen de aan de discipelen opgelegde verplichting, 
elkander lief te hebben, maar doen ons ook het hart des
genen kennen, die deze geboden gaf, en de liefde, welke 
Hem vervulde en die er de bron van was. Zij brengen 
ons noodzakelijkerwijze met die bron zelve in aanraking. 
Zij zijn het uitvloeisel dier liefde, die het hart aantrekt 
en die het tot een kanaal maakt, waardoor zij zich aan 
anderen kan meedeelen. Daarom zegt de Heer: „Indien 
gij mijne geboden bewaart, zult gij in mijne liefde blijven." 

Evenzoo getuigen ook de vermaningen, in de Brieven 
aan de geloovigen gericht, van de natuur desgenen, die 
ze gaf. Nemen wij, bij voorbeeld, de woorden: „Die 
barmhartigheid doet, met blijmoedigheid," zoo vinden wij 
daarin een gezindheid uitgedrukt, die, in tegenstelling-
met de den mensch aangeboren zelfzucht, in de uitoefe
ning van barmhartigheid hare vreugde vindt, en in vol
komen overeenstemming handelt met God, die den blij-
moedigen gever liefheeft. Al deze vermaningen doen de 
schoonheid der goddelijke natuur op zulk een wijze uit
komen, dat het ongoddelijke er evenmin voor bestaan 
kan, als de duisternis voor de zon. 

Een verder bewijs voor het goddelijk karakter van het 
Woord vindt men in de vruchten, die het in een onder
worpen hart te voorschijn brengt. Welk een wijsheid en 
tucht, welk een gehoorzaamheid en eerbied, welk een 
zachtmoedigheid en goedertierenheid, welk een bereid-
vaardigheid en onderworpenheid wordt er in de menig
vuldige betrekkingen tusschen man en vrouw, ouders en 
kinderen, heeren en dienstbaren, tusschen de Christenen 
en de wereld of de overheid openbaar, indien deze be
trekkingen werkelijk naar het Woord Gods geregeld zijn! 
Buiten dit Woord is niets anders in staat, zulke geze
gende vruchten af te werpen. 
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Ten slotte wenschte ik nog op een ander punt opmerk
zaam te maken, waardoor de goddelijke oorsprong van 
de Schrift aan het licht komt. Het "Woord Gods brengt 
alles aan het licht, en doet het ware karakter van elke 
zaak onderscheiden. De mensch zou zich nooit een waar 
en juist oordeel kunnen vormen, hetzij in betrekking tot 
God of in betrekking tot zichzelven, j a , zelfs niet in 
betrekking tot welke zaak ook, indien hij het Woord 
Gods niet bezat. Alles, het moge zijn wat het wil, wordt 
alleen in het licht van Gods "Woord in zijne ware ge
daante gezien. De geestelijke mensch kan derhalve naar 
mate van zijne geestelijke bekwaamheid, alles beoordee-
len, uitgenomen het licht zelf; want door dit licht wordt 
hij integendeel zelf beoordeeld. Het Woord staat ver 
boven den mensch, (want anders zou het niet Gods "Woord 
zijn,) en spreekt over alle gedachten, welke zich in 
zedelijk opzicht in zijn eigen brein vormen, zijn afkeu
rend oordeel uit, omdat het zelf de eenige bron is van 
alle ware gedachten, de uitdrukking der gedachten Gods. 
De mensch zal zich daarom in zedelijk opzicht altijd be
driegen, indien hij niet enkel en alleen door dat "Woord 
geleid wordt. Het heeft over ieder mensch een goddelijk 
gezag, 't welk zijn geweten onder een verantwoordelijk
heid stelt, waaraan hij zich niet onttrekken kan. 

(Wordt vervolgd.) 

De verwachting van 's Heeren 
wederkomst. 

Het geloof verbindt den Christen aan zijn Heiland. Hij 
is door Jezus vrijgekocht; en als noodwendig gevolg be
hoort hij Hem toe, en is geroepen door het geloof met 
Hem te wandelen. Daar hij nu zijnen Heer, dien hij zoo 
innig liefheeft, niet ziet, zoo wordt hij door de liefde, 
welke de H. Geest in zijn hart uitgestort heeft, geleid 
om Hem uit de hemelen te verwachten; want dezelfde 
Heiland, die op aarde geleden heeft, zal weldra in heer
lijkheid wederkomen. 
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Hoewel nu het levend geloof in den Heer deze uitwer
king in de ziel van den geloovige heeft, zoo is het eveneens 
waar, dat de belijdenis van het geloof in Christus, den 
belijder tegenover den Heer in een verhouding plaatst, 
die aangegeven is met den naam van dienstknecht, of 
naar de juiste uitdrukking der Schrift, volgens oostersch 
gebruik, van slaaf. "Wij behoeven hier niet te onderzoe
ken of deze belijdenis al of niet waar is. Genoeg is het 
te weten, dat, waar die belijdenis bestaat, daaraan ver
antwoordelijkheid verbonden is. Evenwel zal zij ongetwij
feld op de proef gesteld worden. Doch het bestaan dier 
belijdenis is inmiddels een feit; en zij, die het Christen
dom belijden, hetzij dan in waarheid of slechts in schijn, 
bevinden zich allen in den toestand van slaven in een 
huis, waarvan de Meester zich voor een tijd verwijderd 
heeft, na vooraf zijn voornemen van te zullen wederkeeren 
bekend te hebben gemaakt. 

Het is van groot gewicht te verstaan, dat het verwach
ten van den Heer het kenmerk is van het Christendom. 
Zij, die het belijden, zijn de dienstknechten in het huis, 
en de groote vraag is: hoe gedragen zij zich gedurende 
de afwezigheid van den Meester. Aan het einde van 
Mattheüs XXIV verdeelt de Heer hen in twee klassen : 
„Den getrouwen slaaf en den boozen slaaf." De eerste is 
eenswillend met zijn Meester, en zoekt zijn wil te vol
brengen ; de andere wandelt naar het goeddunken van 
zijn eigen hart , zichzelven verleidende met de gedachte, 
dat zijn Heer vertoeft om weder te keeren. 

Merken wij op, dat de Heer niet den minsten twijfel 
aan zijne wederkomst overlaat. Zelfs in het treurige geval 
van den boozen slaaf wordt deze niet voorgesteld, als 
het feit van de wederkomst van zijnen Meester ontken
nende, maar iemand, wiens hart niet aan den persoon 
van Jezus verbonden, noch aan zijn Woord onderworpen 
is, en daarom uit zijnen geest het oogenblik van zijns 
Meesters wederkomst verbant, ten einde zijn eigen wil den 
vrijen loop te kunnen geven. 

De wederkomst van den Heer is beslist aangekondigd; 
en de uitwerking daarvan op het hart van den slaaf wordt 
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getoetst. Waar die verwachting levendig is , daar brengt 
zij een toestand te voorschijn, waardoor de toegenegen
heid van den slaaf voor zijn Meester openbaar wordt; 
terwijl in het tegenovergestelde geval, waar de slaaf aan 
zijnen eigen wil is overgegeven, hij zich het oordeel be
reidt, dat zijn deel zijn zal onder de huichelaars. Schrik
kelijk lot van hem, die slechts in naam een Christen is! 

Ziehier de woorden van Jezus: 
„Wie is dan de getrouwe en voorzichtige slaaf, den-

welken zijn Heer over zijne dienstboden gesteld heeft 
om hunlieden voedsel te geven ter rechtertijd ? Zalig is 
de slaaf, welken zijn Heer, komende, zal vinden alzoo 
doende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over 
al zijne goederen. Maar zoo die kwade slaaf in zijn hart 
zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen 
zijne medeslaven te slaan, en te eten en te drinken met 
de dronkaards, zoo zal de heer van dezen slaaf komen 
ten dage, in welken hij hem niet verwacht en ter ure, die 
hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten 
met de geveinsden: Daar zal weening zijn en knersing 
der tanden." (Matth. XXIV: 45—51.) Welk een heerlijke 
bemoediging voor hen, die den Heer, welke hen met zijn 
dierbaar bloed gekocht heeft, liefhebben! En welke tref
fende waarschuwing voor hem, die in zijn hart zegt: 
Mijn meester vertoeft te komen! 

Het kan zeer wel zijn, dat zich in den geest van den 
lezer een moeielijkheid opdoet, als hij denkt aan het 
lange tijdvak, 'twelk reeds verloopen is, sinds de Heer 
deze woorden gesproken heeft. De Geest van God heeft 
deze moeielijkheid voorzien, en is er dan ook door den 
Apostel Petrus aan tegemoet gekomen (2 Petr. I I I : 8, 
9.): „Doch deze ééne zaak zij u niet onbekend, gelief
den ! dat één dag bij den Heer is als duizend jaren, en 
duizend jaren als één dag. De Heer vertraagt de be
loften niet (gelijk eenigen dat traagheid achten) maar is 
lankmoedig over ons, niet willende, dat eenigen verloren 
gaan, maar „dat zij allen tot bekeering komen." Zoo lezen 
wij ook in den brief aan de Hebreërs (X:37): „Want 
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nog een zeer weinig tijds, en hij, die te komen staat, 
zal komen, en niet vertoeven."^ 

Wat ons omtrent de verwachting van de wederkomst 
des Heeren voorgesteld wordt, is een zaligende hoop, 
geschikt om op het hart van den geloovige te werken, 
maar geen duidelijke aanwijzing van de dagen en jaren, 
die verloopen zouden, alvorens de Heer zal wederkomen. 
Wie zou durven beweren, dat de Apostel Paulus zich 
vergist heeft, toen hij zich rangschikte onder „wtj de 
levenden", die overblijven zullen tot de komst des Heeren. 
(1 Thess. IV.) De dood is een nevenzaak, die den loop 
der gebeurtenissen in de geschiedenis van dezen of genen 
schijnbaar zou stremmen; maar die den geloovige de 
blijdschap in het verwachten van zijn Heer niet ontnemen 
en het deel, dat hij zal hebben in den dag van de open
baring van Jezus Christus, niet ontrooven of minder glo
rierijk maken kan. Als de dood tusschenbeide komt, dan 
weet hij, dat ontbonden en met Christus te zijn, verreweg 
beter is , dan hier beneden te vertoeven. Evenwel zijne ver
wachting is niet de dood, maar de wederkomst des Heeren, 
„die ons vernederd lichaam veranderen zal in gelijkvor
migheid aan zijn heerlijk lichaam." (Fil. 1 : 23; I I I : 3—21.) 

Wij kunnen niet in beschouwingen treden over dingen, 
die ons verborgen zijn, en die dus buiten het bereik van 
ons verstand liggen. Wat den tijd en de wijze betreft, 
dit is geheel in de handen van God, den Vader, doch het 
is van het grootste gewicht te weten, hoe de Heer over 
zijne komst spreekt. Welnu, overal in de Schrift wordt 
die voorgesteld als een zaak, welke elk oogenblik kan 
gebeuren, die had kunnen plaats hebben tijdens het 
leven van hen> die getuigen Waren van de gesprekken 
van den Heer. 

Zóó wilde Hi j , dat zij het verstonden; en dit was ook 
de indruk, dien de woorden der engelen moesten maken 
op de discipelen: „Gij Galilésche mannen, wat staat gij 
én ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u op
genomen is in den hemel, zal alzoo komen, gelijkerwijs 
gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren." 
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Een eenvoudig geloof in de belofte moet in het hart van 
een Christen ontegenzeggelijk een verwachting te weeg 
brengen, welke hem bevestigt in de gemeenschap met 
zijnen Heer en Heiland, die het voorwerp zijner ziel en 
de bron zijner vreugde is , en welke hem tevens tot be
moediging zal verstrekken in de moeielijke tijden, die hij 
gedurende zijn pelgrimstocht op aarde heeft door te maken. 
Uit dit oogpunt wordt de verwachting van den Heer steeds 
in het Nieuwe Testament voorgesteld. 

Het wordt duidelijk uit het vervolg van de reeds aan
gehaalde woorden uit Mattheüs. De Heer vervolgt zijn 
gesprek door zich in een nieuw karakter, namelijk, „als 
bruidegom" voor te stellen. Deze titel dient om de tee-
derheid van de verhouding, die er tusschen Hem en de 
zijnen bestaat, te doen uitkomen, en bevat een kracht der 
liefde, die het hart, dat deel heeft aan zijne genade, 
weet te waarderen. 

Ziehier de woorden, waarop wij doelen: „Alsdan zal 
het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, 
welke hare lampen namen en gingen uit, den bruidegom 
te gemoet." (Matth. XXV.) 

Waartoe gingen deze maagden uit? Was het om goed 
te doen in deze wereld, om de ellende te verzachten, 
of eenig groot werk te verrichten? (1) Daarvan wordt 
in het minste geen gewag gemaakt. Zij gingen uit den 
bruidegom te gemoet. Ziedaar het doel van hun uitgaan, 
en daarom droegen zij ook lampen bij zich. 

Het is waar, dat niet allen wijze maagden waren, 
Vijf worden dwaze maagden genoemd. Doch dit verandert 
niets ten opzichte van het feit van hun uitgaan, noch 
van de verhouding, waarin zij zich tegenover den brui
degom gesteld hadden. 

Uitwendig was er geen verschil tusschen de wijzen en 
dwazen op te merken. Zij zijn allen maagden. Allen 

(]) Wij willen hiermede niet zeggen, dat de Christen zulke werken 
niet heeft te verrichten, maar zullen het Gode welgevallige werken 
zijn, dan kunnen zij niet anders dan de vrucht zijn van het leven des 
Geestes Gods, dat hem in gemeenschap met zijnen Heer bezielt. 
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hebben lampen. Zij zijn allen uitgegaan den bruidegom 
te gemoet. Voor het uiterlijke hebben zij hetzelfde ka
rakter in de oogen der menschen; zij hebben dezelfde 
belijdenis, hetzelfde doel; en, zooals wij uit het vervolg 
van de gelijkenis zien, vervielen zij allen in hetzelfde 
gebrek aan waakzaamheid, want „terwijl de bruidegom 
vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap." 
Wat de wijzen van de dwazen onderscheidt, is een ge
heime , verborgene zaak, door God gekend , doch niet door 
de menschen, die slechts het uitwendige zien. De wijzen 
hadden den noodigen voorraad in hunne vaten, om hunne 
lampen te doen lichten. 

Het aanwezig zijn van dien voorraad wordt openbaar, 
toen ter middernacht het geroep geschiedde: „Ziet, do 
bruidegom komt, gaat uit Hem te gemoet!" De Héér in 
zijne genade laat niet toe, dat de maagden blijven sla
pen tot op het oogenblik van zijne komst, zoodat Hij 
hen slapende zou vinden. Zij worden gewekt door het 
middernachtelijk geroep, en bereiden hare lampen. De 
dwaze maagden beginnen zich nu rekenschap te geven van 
hunne dwaling. Maar, helaas! Te laat! — De gelijkenis 
vervolgt: 

„En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van 
uwe olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen 
antwoordden, zeggende: geenszins, opdat er voor ons en 
voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkoo-
pers en koopt voor uzelven. Als zij nu heengingen om 
te koopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren 
gingen met Hem in tot de bruiloft, en de deur werd ge
sloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: 
Heere, Heere, doe ons open. En Hij antwoordende, 
zeide: Voorwaar zeg ik u , ik ken u niet." — En de 
Heer voegt er aan toe: „Zoo waakt dan, want gij weet 
den dag niet, noch de ure , in de welke de Zoon des 
menschen komen zal." Waartoe zal een ijdele belijdenis 
dienen, als de bruidegom komt? Hij-zelf alleen zal ver
klaren, wie Hij ten dien dage zal willen erkennen. En 
naar zijn Woord erkent hij alleen maagden, die bereid 
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zijn. Dezen bezaten de olie, toen zij uitgingen. Zij alleen 
gingen met den bruidegom in tot de bruiloft. De geslo
ten deur sluit de anderen buiten. Terwijl de genadetijd 
nog daar is, is men er nog niet over bezorgd, of men 
olie in de vaten heeft, en als men die zou verlangen te 
hebben, is het te laat! — Als de belijdenis bij de komst 
van den bruidegom op de proef wordt gesteld, kan er 
geen ander licht schijnen dan dat des Heiligen Geestes. 
(Joh. V I I : 30; Hand. Y : 3 2 ; 10—47; Gal. 111:14; 
I V : 4 , 7.) 

Bezit gij den Heiligen Geest, waarde lezer ? Stel u niet 
tevreden met een bloote belijdenis, met een licht, dat uit
gaat op het oogenblik, dat gij er het meest behoefte aan hebt. 

Merken wij nog op, dat de ontwakende maagden, die 
tot de bruiloft ingingen, dezelfde zijn, die in den beginne 
insliepen. Het is geen nieuw geslacht (de gelijkenis omvat 
den geheelen loop van de geschiedenis der geloovigen van 
het begin af tot de wederkomt des Heeren). En het is uit 
de geschiedenis der Christenheid bekend, dat de verwach
ting des Heeren reeds vroegtijdig uit het oog verloren is. 
Gedurende den loop der eeuwen heeft men 's Heeren weder
komst toegepast op het sterven van den Christen. Het is 
eerst in deze eeuw, dat het den Heere behaagd heeft zijne 
kinderen opnieuw opmerkzaam te maken op deze volheer-
hjke belofte, en wij kunnen dus zeggen, dat het geroep: 
„Ziet de bruidegom komt!" zich heeft laten hooren. De 
verloopen tijd kan zeer wel aangemerkt worden als uitge
drukt in de woorden: „Als nu de bruidegom vertoefde". 
En „na een langen tijd". (Matth. XXV : 19.) Doch dit 
betreft de geschiedkundige verklaring der gelijkenis, die 
niet tot ons tegenwoordig onderwerp behoort. 

In hoofdzaak is op te merken, dat de Heer de waarheid 
op zoodanige wijze voorstelt, als er toe leiden kan om hun 
die zijn Woord hooren, de verwachting van zijne persoon
lijke wederkomst op het hart te drukken, opdat zij bereid 
zouden zijn Hem te gemoet te gaan. 

Wij zien dus: 
1. Dat de toestand van allen, die belijden in Christus 
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te gelooven, gekenmerkt wordt door het feit, dat de Zoon 
des menschen komt. 

2. dat de wederkomst des Heeren de gedachten bestie
ren, de genegenheden regelen en den ijver prikkelen moet 
van hen, die Hem in waarheid verwachten. 

3. Dat de komst des Heeren het geloof van het kind 
van God, 't welk den Heiligen Geest ontvangen heeft, aan 
het licht brengt; evenals daardoor de ijdelheid der belijde
nis van hem, die den uiterlijken vorm der godzaligheid be
waart, zonder dat zijn hart werkelijk aan Christus onder
worpen is, zal openbaren. 

"Waarde lezer! de Heer komt. — Hoe staat gij hier
onder? Zijt gij op dit oogenblik verheugd bij de gedachte, 
dat uw Verlosser komt? Of zijt gij een van die booze 
slaven, die zich vleien met de valsche en bedriegelijke 
gedachte, dat de Meester vertoeft te komen ? Of wel be
hoort gij tot die spotters, die in de H. Schrift zijn geken-
teekend als de zoodanigen, die naar hunne eigene begeer
lijkheden wandelen, zeggende: „Waar is de belofte van 
zijne toekomst?" (2 Petrus 111:4.) 

De wederkomst des Heeren is er niet te minder zeker 
door, omdat sommigen haar ontkennen. Des Heeren Woord 
toch is waarachtig, en naar zijn Woord zijn alle menschen 
leugenachtig. Zijn getuigenis is in alles onfeilbare waar
heid. „Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn 
door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden 
ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der ver
derving der goddelooze menschen." (2 Petrus I I I : 7.) Maak 
dus, waarde lezer! gebruik van den tijd der genade, die u 
gegeven wordt, en die zoo genadig verlengd is. De tijd is 
kort. Denk na, bid ik u , over uwen tegenwoordigen staat. 
God kent uwe gedachten. Gij kunt u voor Hem niet verber
gen. Word dus behouden van dit verkeerd geslacht, en 
kom tot den Heer, om het leven te hebben, om den 
levenden en waarachtigen God te dienen, en zijnen Zoon 
uit de hemelen te verwachten, denwelken Hij uit de doo-
den verwekt heeft, Jezus, die ons verlost van den toe
komenden toorn. (1 Thess. I : 10.) 
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Wat is de Kerk? 

Ik kreeg eenigen tijd geleden een blaadje in handen, 
waarin vermeld werd, dat de Kerk een gebouw was, het
welk gebruikt wordt tot de aanbidding van God. Toen 
ik dit zag, kon ik niet nalaten tot mijzelven te zeggen: 
„Hoe vreemd toch, dat men Gods Woord niet wil raad
plegen om daar te vinden, wat God er van zegt." Hoe 
eenvoudig en gemakkelijk toch om Gods Woord te openen, 
en daar te zien, wat Hij zegt, dat de Kerk is. Wat is 
dan de Kerk ? God zegt: de Kerk is het lichaam van 
Christus; of, om u de eigen woorden der Schrift te ge
ven: „de Kerk, welke is zijn lichaam." Efez. I : 22. 
Voorzeker zeer verschillend met een gebouw van hout 
en steen. De Kerk is het lichaam van Christus. De H. 
Geest heeft het betuigd; en dit moet voor ieder kind van 
God voldoende zijn. „Christus is het Hoofd der Kerk." (Efez. 
V : 23.) Maar waar zijn de leden? „Wij, (die behouden 
zijn) zijn de leden Zijns lichaams." (Efez. V : 30.) Wij 
werden leden op het oogenblik, dat wij uit God geboren 
werden. „Van nature zijn wij dood in zonden en misda
den en kinderen des toorns;" (Efez. I I : 1—3) en het was 
dus onmogelijk voor ons leden der Kerk te zijn, welke 
Zijn lichaam is; want er is niet één dood lid aan het 
lichaam van Christus. Geen onbekeerde kan een lid van 
Gods Kerk zijn. Het is eenvoudig onmogelijk. Hoe kan 
een dood mensch lid zijn van den levenden Christus ? 
Gods Kerk is samengesteld uit „levende steenen" .— niet 
één doode is daar onder. Het is dus duidelijk, dat wij, 
verlosten, leden zijn van de Kerk, welke is Zijn lichaam. 
En dit zoo zijnde, hoe is het mogelijk, dat wij leden 
worden van eenige andere zoogenaamde Kerk? Hoe hun
nen wij aanbidden onder de dooden, en dus ontkennen, 
dat de Kerk een gebouw is van levende steenen ? Hoe 
kunnen wij aldus onze hemelsche roeping verloochenen? 
Hoe kunnen wij anders doen, dan ons te vergaderen 
rondom den Verrezene, met hen, die opgestaan zijn 
uit den dood, als leden van Zijn lichaam, om samen te 
loven en te aanbidden, in de tegenwoordigheid van Hem, 
dien onze ziel liefheeft ? 
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Het Woord Gods. 

(Vervolg van bladz. 124.) 

II. 

Het reeds gezegde zal voldoende zijn, om het karakter 
van het "Woord Gods aan het licht te stellen, en zal 
ons tegelijk te verstaan geven, welke resultaten het 
noodzakelijkerwijze in ons moet te voorschijn roepen. 
Zooals wij reeds gezegd hebben, verwekt het in ons een 
natuur gelijkvormig aan dengene, van wien het de uit
drukking is; het heeft een levendmakende kracht, en 
werkt in ons, om ons gelijkvormig te maken aan het 
beeld van Hem, die zich in dat Woord geopenbaard heeft. 
Het is het doel van God om het leven, door zijn Woord 
in ons te voorschijn gebracht, ook door middel van dat 
Woord te onderhouden, (zie 1 Petr. I I : 2) en tot vollen 
wasdom te brengen, opdat wij praktisch aan het beeld 
van zijnen Zoon gelijkvormig zouden worden. En tevens 
dient het, om ons hier beneden voor de ons omringende 
gevaren te bewaren, en om ons in staat te stellen, tot 
verheerlijking van zijnen naam, een getuigenis van Hem 
af te leggen. 

Gelijk wij reeds gezien hebben, zijn wij door het 
Woord wedergeboren, en aldus der nieuwe natuur deel
achtig geworden. Doordat het ons bracht tot de kennis 
van God, gelijk Hij zich in Christus geopenbaard heeft, 
hebben wij het eeuwige leven. Jezus zegt: „Dit is het 
eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarach-
tigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt." 
(Joh. X V I I : 3.) En door het Woord levend gemaakt, 
is dit Woord tegelijkertijd het voedsel voor het nieuwe 
leven. Door een steeds toenemende ontvouwing van het 
goddelijk licht wordt het leven in de ziel meer en meer 
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ontwikkeld, en een heiligmakende werking in haar te 
voorschijn gebracht. Het Woord werkt altijd in overeen
stemming met deszelfs natuur, en moet derhalve alles in 
ons oordeelen, wat met deze natuur in tegenspraak is. 
Dit verleent aan het "Woord het karakter van oordeelaar. 
„Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scher
per dan eenig tweesnijdend zwaard, en doordringende 
tot de verdeeling der ziel en des geestes, zoowel der 
gewrichten als des mergs, en een oordeelaar van de 
gedachten en de overleggingen des harten. En geen 
schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn 
naakt en geopend voor de oogen van Hem, met wien 
wij te doen hebben." (Hebr. I V : 12, 13.) Mets is ge
vaarlijker voor ons, dan wanneer het eigen-ik of de 
beweegredenen van het vleesch onzen wandel besturen; 
het kan niet anders, of onze gemeenschap met God zal 
er door gestoord, ons geestelijk leven er door verzwakt, 
en het oog der ziel er door verduisterd worden. Wanneer 
wij niet voortdurend geest en vleesch van elkander 
onderscheiden, dan zullen wij geen vorderingen maken; 
veeleer zal alsdan de ziel ten gevolge dier vermenging 
in een slechten en ziekelijken toestand blijven. Doch God 
zij er voor gedankt, dat Hij ons door zijn dierbaar Woord op 
zoo heerlijke wijze daarin te hulp komt! Het Woord leert 
ons erkennen, wat in de gedachten en overleggingen 
onzer harten niet met God in overeenstemming is; het 
leert ons onderscheiden, wat uit het vleesch en wat uit 
den Geest i s , en het stelt alles nauwkeurig op de rechte 
plaats. Met doordringende scherpte scheidt het in onze har
ten het ware van het valsche, en weet steeds tusschen Geest 
en vleesch, tusschen God en het eigen-ik, de juiste 
grens te bepalen en in stand te houden. Het is , om zoo 
te zeggen, het oog van God, dat tot op den diepsten 
grond onzer harten doordringt, en zijne verborgenste 
drijfveeren ontdekt, zoodat wij daardoor in Gods tegen
woordigheid geplaatst worden, en genoodzaakt zijn, alles 
te veroordeelen, wat aan Diens tegenwoordigheid niet 
beantwoordt. Alleen op deze wijze is het mogelijk, in 
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gemeenschap met God en in Zijne kracht, onzen weg door 
deze woestijn voort te zetten, en het einddoel — de ruste 
Gods — te bereiken. Het Woord leert ons alles kennen 
en veroordeelen, wat ons verleiden wil, om van dat eind
doel onzen blik af te wenden en hier beneden rust te 
zoeken. Dat is de weg, waarop het onophoudelijk zijne 
reinigende kracht aan ons openbaart, en ons in voortdurende 
verbinding met God houdt. 

Dezelfde gedachte ligt bij de voetwassching ten grond
slag. De discipelen waren, wat hun standpunt betrof, 
rein; maar om deel te hebben met Jezus, dat wil zeggen, 
om door het geloof met Hem van zijn nieuw, hemelsch 
standpunt te genieten, was het noodig, dat hunne voeten 
gewasschen werden — zij moesten praktisch rein zijn. 
Daarom nam de Heer water, en wiesch hunne voeten. 
Dit is in betrekking tot onzen praktischen wandel de toe
passing van het "Woord op de bovengenoemde wijze. In 
Efeze V : 2 6 , 27 vinden wij dezelfde toepassing van het 
Woord, hoewel het daar meer gaat om het volkomen re
sultaat, dat er door verkregen wordt, en er meer bepaal
delijk spraak is van de bijzondere verhouding tusschen 
Christus en de gemeente. Christus reinigt zijne gemeente 
door de wassching met water door het Woord, „opdat 
Hij haar voor zich zou stellen, verheerlijkt, geen vlek 
of rimpel of iets dergelijks hebbende, maar dat zij heilig 
en onberispelijk zou zijn." Welk een heerlijk resultaat! 
Zoowel hier als bij de voetwassching, is de drijfveer, 
waardoor Christus geleid wordt, enkel en alleen zijne on
uitsprekelijke liefde tot de zijnen. In het eerste vers van 
Joh. XIII lezen wij: „Alzoo Hij de zijnen, die in de we
reld waren, liefgehad had, zoo heeft Hij hen liefgehad 
tot het einde." En daarop staat Hij in het bewustzijn 
zijner persoonlijke heerlijkheid op, en wascht hun de voeten. 
In Efeze V : 25 lezen wij: „Gij mannen, hebt uwe eigene 
vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief
gehad , en zichzelven voor haar heeft overgegeven, opdat 
Hij haar heiligde, haar reinigende door de wassching des 
Waters door het Woord." Zijne liefde is hier de bron van 
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al hetgeen Hij yoor zijne gemeente gedaan heeft en nog 
doet; en deze liefde is slechts dan bevredigd, wanneer 
de gemeente voor Hem staat, zooals Hij haar wil hebben, 
geschikt voor zijne heerlijkheid en in volmaakte overeen
stemming met Hem zelven. Daarom reinigt Hij haar door 
het "Woord, door de mededeeling der hemelsche dingen. 
Terwijl het Woord ons bekend maakt met zijne liefde, 
maakt het Hem tot voorwerp onzer harten; en terwijl het 
ons ons standpunt in Hem — een standpunt in hemelsche 
reinheid — leert verstaan, oordeelt het alles in ons da-
gelijksch leven, wat met deze reinheid in tegenspraak 
is. Indien onze harten zich vereenigen met de dingen dezer 
wereld, zoo heeft deze mededeeling der goddelijke en 
hemelsche dingen geen aantrekkingskracht voor ons — 
want het vleesch in ons vindt er nooit vermaak in — 
veeleer gevoelen wij er ons door geoordeeld. Maar des te 
aantrekkelijker zijn deze goddelijke mededeelingen voor 
de nieuwe natuur. Gelijk voormaals Eliëzer aan Rebecca 
de rijkdommen van Izaak bekend maakte, en haar reeds 
te voren van zijne schatten verhaalde, zoo maakt ook nu 
de Heilige Geest ons bekend met de heerlijkheden van 
Christus, en doet ze ons reeds van te voren genieten. 
„Wanneer die zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, 
hij zal u in al de waarheid l e i d e n . . . . Want hij zal het 
uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de 
Vader heeft, is het mijne, daarom heb ik gezegd, dat hij 
het uit het mijne neemt, en u zal verkondigen." (Joh. XVI.) 
De oorzaak, waardoor het hart van Eebecca gewonnen 
werd voor iemand, dien zij nog niet gezien had, en waar
door zij gewillig het vaderlijk huis verliet en Eliëzer volgde, 
lag in de mededeelingen, die haar gedaan waren. Zoo 
is ook al hetgeen de Heilige Geest ons in het Woord 
mededeelt, geschikt om ons van de banden dezer wereld 
los te maken en gewillig het pad te doen bewandelen 
naar die oorden, waar Christus is , die, ofschoon wij Hem 
niet gezien hebben, nochtans het voorwerp onzer genegen
heden uitmaakt. „Dïen gij, hoewel gij Hem niet gezien 
hebt, lief hebt; in wien gij, hoewel Hem thans niet ziende, 
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maar geloovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en 
verheerlijkte vreugde." (1 Petr. I : 8.) 

In Joh. XVII vinden wij dezelfde heiligende werking 
des Woords. Het is de wil des Heeren, dat wij in de 
wereld leven als de zoodanigen, die niet van de wereld zijn, 
gelijk Hij niet van de wereld was. Ofschoon Hij door den 
Vader in de wereld gezonden was, was Hij nochtans in 
zijne gedachten, beweegredenen, handelingen en beginselen 
geheel en al gescheiden van de wereld. Niets in Hem was 
van de wereld. En dit is ook de maatstaf van ons stand
punt hier beneden; want de Heer zegt herhaaldelijk: „Zij 
zijn niet van de wereld, gelijk ik van de wereld niet ben,"' 
en: „Gelijk Gij mij gezonden hebt inde wereld, zoo heb 
ook ik hen in de wereld gezonden." Wel moeten wij in 
de wereld zijn, maar niet in eenigerlei verbinding met 
de wereld; wij moeten even volkomen van haar gescheiden 
zijn, als Jezus zelf het was. Het 17de vers geeft ons het 
middel aan, waardoor dit bereikt wordt: „Heilig hen dooi
de waarheid; uw woord is de waarheid." Hierbij lette men 
er op, dat de uitdrukking „uw "Woord" dit als het "Woord 
des Vaders kenmerkt, dat ons onze verhouding tot Hem 
in Christus, ons hemelsch standpunt als kinderen Gods 
openbaart. Dit "Woord ontvouwt ons de oneindige koste-
lij kheid van dezen naam, de vertrouwelijkheid van een 
verwantschap, die ons van de wereld even ver verwijdert 
als Hij er zelf van verwijderd is. "Welk een wonderbare 
werking! Hoe geheel onderscheiden is de hierdoor be
werkte heiliging van de vermoeiende, vruchtelooze pogin
gen eener wettischgezinde ziel —• pogingen, die niet op 
de waarheid, maar op het vleesch gegrond zijn! Want 
het is de waarheid, waardoor deze heiliging bewerkt wordt. 
„Uw Woord is de waarheid." Maar deze waarheid is , 
gelijk reeds gezegd werd, de mededeeling van ons nieuw, 
hemelsch standpunt in Christus, 'twelk zijn werk tot grond
slag heeft. Alleen het kruis en de volbrachte verlossing 
konden den waren grondslag tot dit standpunt vormen. 
Het kruis heeft zoowel wat de mensch, als wat God is, 
volkomen aan het licht gebracht. Het heeft de vijandschap 
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van den mensch aangetoond, die als middelpunt van het 
door den satan verdorven systeem dezer wereld Christus 
verwierp. Maar het heeft tevens de heiligheid en liefde 
Gods in de voor ons volbrachte verlossing geopenbaard. 

Daar Christus voor ons stierf, was zijn dood het einde 
van ons leven als menschen in het vleesch, en daarmede 
ook het einde van al de betrekkingen, die met dit leven 
verbonden waren — het einde van al hetgeen ons met 
deze wereld verbond. Daarom zegt Paulus: „Doch van mij 
zij het verre te roemen , anders dan in het kruis van onzen 
Heer Jezus Christus, door wien de wereld mij gekruisigd 
is, en ik der wereld" (Gal. V I : 14.) Maar niet alleen 
stierf Christus voor ons, Hij is ook opgewekt, en wel door 
de heerlijkheid des Yaders. De Vader heeft Dien, die 
Hem in zijnen dood volkomen verheerlijkt heeft, en Hem 
daardoor, om zoo te zeggen, de uitvoering zijner raads
besluiten tegenover den zondaar mogelijk maakte, opge
wekt en verheerlijkt, Hem een naam gevende, die boven 
allen naam is. Hij heeft Dien verheerlijkt, wien de wereld 
verworpen had, en heeft Hem gemaakt tot middelpunt 
eener nieuwe schepping. En dat is de waarheid, die dit 
Woord des Vaders ons openbaart, en die ons praktisch 
afscheidt van de wereld. Christus heeft ons met zichzelven 
verbonden in dit Hem toebehoorend, nieuw standpunt, 
en heeft ons in dezelfde verhouding tot den Vader gebracht. 
Hij heeft ons door zijnen dood van de wereld gescheiden, 
op gelijke wijze als Hij van haar gescheiden is, en dit 
was gedurende zijn geheele leven hier beneden. En door 
de mededeeling dezer waarheid wordt deze afzondering, 
dit volkomen gescheiden zijn van de wereld en van al 
hetgeen ons met haar verbindt, praktisch in ons te weeg 
gebracht. Zij heiligt ons, en maakt ons tot vreemdelingen 
in deze wereld, zooals Christus zelf was, terwijl zij ons 
tegelijkertijd den Vader leert kennen, zijne liefde en onze 
innige gemeenschap met Hem in Christus, en daardoor 
genegenheden en wenschen in ons opwekt, die geheel en 
al hemelsch zijn. 

Dat is de reinigende en heiligende werking van Gods 
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Woord. Het is volkomen genoegzaam, om dit alles in ons 
te bewerken. Vandaar zegt Paulus tot de ouderlingen van 
Efeze, met het oog op het verval, dat na zijn verscheiden 
de gemeente zou bedreigen: „En nu beveel ik u Gode 
en den woorde zijner genade, die machtig is u op te bouwen, 
en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden." Hij 
beschouwt het Woord, indien het in afhankelijkheid 
van God ter hand genomen wordt, volkomen voldoende 
voor de kudde des Heeren, ook wanneer zij van alle an
dere steunselen beroofd is. Ook zegt hij tot Timotheüs 
aangaande de zware tijden der laatste dagen: „Doch gij, 
blijf in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan gij overtuigd 
zijt, wetende van wien gij het hebt geleerd, en dat gij 
van kindsbeen af de Heilige Schriften kent, die u wijs 
kunnen maken tot behoudenis door het geloof, dat in 
Christus Jezus is. 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 toegerust." 
(2 Tim. I I I : 14—17.) Het Woord alleen geeft ons wijs
heid , om de vele valstrikken des vijands te ontgaan, waar
door de gemeente gestruikeld en ten val gekomen is — 
valstrikken, waarvoor de hoogste menschelijke wijsheid 
geen uitweg weet te vinden. Het toont ons het smalle pad 
aan, dat door des menschen wijsheid niet ontdekt, veel 
minder bewandeld kan worden, maar dat den getrouwe 
veilig en zeker langs al de dwaalwegen des menschen 
voorbij leidt. Het is het pad, dat de roofvogel niet gekend, 
en het oog der kraai niet gezien heeft. (Job XXVII I : 7.) 

Het Woord alleen vermag ons door zijne heiligende, 
verlichtende en levendmakende kracht te volmaken, tot 
alle goed werk ten volle toegerust. Het is volkomen vol
doende , om ons te aller tijd en onder alle omstandigheden, 
zelfs de gewichtigste, den juisten en geschiktsten weg te 
doen kiezen. Zoo werd tot Jozua gezegd, toen hij op het 
punt stond om als leidsman van Gods volk de Jordaan 
over te trekken en het land in bezit te nemen: „Alleen
lijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waar-



140 

neemt te doen naar de gansche wet, welke Mozes, mijn 
knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter 
rechter- noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk 
handelt alom, waar gij zult gaan. Dat het boek dezer 
wet niet wijke van uwen mond, maar overleg het dag 
en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat 
daarin geschreven is; want alsdan zult gij uwe wegen 
voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk han
delen." (Jozua 1 : 7 , 8 . ) En in den eersten Psalm 
lezen wij: „Welgelukzalig is de man, die niet wandelt 
in den raad der goddeloozen, maar die zijn lust heeft in 
des Heeren wet, en overdenkt zijne wet dag en nacht. 
Wat hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, 
die zijne vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet 
afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken." 

Maar wanneer het Woord zoo velerlei heerlijke uit
werking heeft, hoe komt het dan, dat deze uitwerking 
dikwijls zoo weinig bij de geloovigen waargenomen wordt ? 
De beantwoording dezer vraag brengt ons tot het tweede 
punt onzer overdenking, tot de verantwoordelijkheid 
namelijk tegenover het Woord Gods. 

III. 

Wij hebben gezien, dat Gods Woord goddelijk is in 
zijne natuur en goddelijk in zijne uitwerking; en juist 
dit is het , wat er de waarde aan geeft, en waardoor wij 
de grootte onzer verantwoordelijkheid kunnen leeren 
kennen. Het bezit een goddelijk gezag, want het is het 
Woord Gods — God heeft gesproken — en als zoodanig 
eischt het erkenning. Paulus schrijft aan de Thessalo-
nikers: „En daarom danken wij ook God zonder ophou
den, dat, toen gij het woord der prediking van God 
van ons ontvangen hebt, gij het hebt aangenomen, niet 
als een woord van menschen , maar, gelijk het waarlijk 
is , als Gods woord, dat ook werkt in u , die gelooft." 
(1 Thess. I I : 13.) God verlangt voor zijn Woord dezelfde 
erkenning, dezelfde onderworpenheid, als waarop Hij voor 
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Zichzelven aanspraak kan en moet maken, wil men niet 
zijn geheele bestaan in twijfel trekken. Zijn "Woord te 
eeren en te achten, is hetzelfde als Hem te eeren en 
te achten. Dit blijkt duidelijk uit de woorden, die 
de Heer tot Martha zegt: „Martha, Martha! gij zijt 
bezorgd en ontrust over vele dingen; maar één ding is 
noodig; doch Maria heeft het goede deel gekozen, dat 
van haar niet zal weggenomen worden." (Luk. X : 41, 42.) 
De Heer stelt hier in zekeren zin de opmerkzaamheid, 
die men aan zijn woord schenkt, hooger dan die, waar
mede men zijn persoon naar het vleesch bejegende. Schijn
baar eerde Martha den Heer meer dan Maria; en werke
lijk had zij Hem ook innig lief, want zij ontving Hem 
in haar huis en diende Hem. Echter had, hetgeen Maria 
deed, meer waarde voor den Heer; zij had het goede 
deel gekozen, het ééne noodige; zij zat aan de voeten 
van Jezus, en hoorde naar zijn woord. Het woord, dat 
zij hoorde, had daarom zulk een groote waarde voor 
haar, omdat de persoon van Hem, die sprak, zoo dier
baar was voor haar hart; en ten andere waren het juist 
zijne woorden, die haar des te meer aan zijn Persoon 
verbonden. Hij nam de eerste plaats in haar hart in , en 
derhalve ook zijn woord. Hetzelfde kenmerk dragen de 
geloovigen te Filadelfia — de getrouwen der laatste dagen 
te midden van de algemeene ontrouw der belijdende kerk. 
De Heer zegt tot hen: „Want gij hebt kleine kracht, 
en gij hebt mijn Woord bewaard, en mijnen naam niet 
verloochend." (Openb. I I I : 8.) Hun trouw bestaat daarin, 
dat zij het Woord bewaren, en zij bewaren het, omdat 
het zijn Woord is — het Woord van Hem, die het 
voorwerp hunner harten is. Zij kennen de waardij van 
Zijn persoon, van Zijn naam, en daarom ook de waardij 
van Zijn Woord. Jezus zegt: „Mijne schapen hooren 
mijne stem, en ik ken ze, en zij volgen mij." (Joh. X : 27.) 

Onze verantwoordelijkheid bestaat derhalve daarin, 
dat wij aan het Woord, als het Woord van God, onze 
onverdeelde aandacht schenken, en zijn gezag erkennen 
dopr er een volkomen onderwerping aan te bewijzen. Dit 
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is een zaak van het grootste belang, wier veronachtza
ming de weinige kennis en de geringe vorderingen bij 
zoovele Christenen verklaart. Daarom kan het wellicht 
zijn nut hebben, aan de reeds aangehaalde Schriftuur-
plaatsen, die op deze verantwoordelijkheid betrekking 
hebben, nog eenige andere toe te voegen. „"Waarmede 
zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij het 
houdt naar uw woord." „De opening uwer woorden geeft 
licht, de slechten (eenvoudigen) verstandig makende." 
(Psalm C X I X : 9 , 130.) „Wie ooren heeft om tehooren, 
die hoore." (Matth. X I I I : 9.) „En wat in de goede aarde 
valt, dezen zijn zij , die, als zij het woord gehoord heb
ben , het in een eerlijk en goed hart bewaren, en met 
volharding vrucht dragen." „Ziet dan toe, hoe gij hoort: 
want wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet 
heeft, van dien zal genomen worden, ook wat hij meent 
te hebben." (Luk. V I I I : 15, 18.) „Zoo iemand mij lief 
heeft, die zal mijn woord bewaren; en mijn Yader zal 
hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen, en woning 
bij hem maken." (Joh. X I V : 23.) „Indien gij mijne ge
boden bewaart, zult gij in mijne liefde blijven: gelijk 
ik de gebeden mijns vaders bewaard heb, en in zijne 
liefde blijf. (Joh. X V : 10.) „Het woord van Christus 
wone rijkelijk in u." (Kol. I I I : 16.) Eindelijk vinden wij 
aan het slot van eiken zendbrief in de Openbaring de 
ernstige vermaning: „Die ooren heeft, die hoore, wat de 
Geest tot de gemeenten zegt." Deze plaatsen bevestigen, 
naast nog vele andere, voldoende, hetgeen wij over den 
ernst onzer verantwoordelijkheid tegenover de Schrift 
gezegd hebben. 

Een juist begrip van het Woord vormt den grondslag 
van een gezond, geestelijk leven en van een wandel tot 
verheerlijking van God. In zijne uitlegging van de gelij
kenis van den zaaier zegt de Heer: „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.) Wel willen wij niet ontkennen, dat een Chris-
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ten, zonder de Schrift recht te verstaan, getrouw kan 
zijn; maar toch zal zijn toestand ongezond en zijn wandel 
gebrekkig zijn, aangezien hij de gezonde leer ontbeert, 
die alleen in staat is , hem den juisten weg te doen be
wandelen. Aan den anderen kant kan iemand veel kennis 
bezitten, en toch in een slechten toestand zijn, omdat 
hij door gebrek aan getrouwheid zich aan het gezag der 
Schrift niet geheel onderwerpt. Het Woord heeft geen 
macht over hem, omdat hij er zich niet aan onderwerpt. 
Ofschoon derhalve een juist verstand van het Woord de 
eerste voorwaarde is voor een goeden geestelijken toestand, 
moet dit nochtans met een volkomene gehoorzaamheid 
en een besliste onderwerping onder het Woord verbonden 
zijn. Men kan deze beide dingen niet van elkaar scheiden, 
zonder zich aan onberekenbare nadeelige gevolgen bloot 
te stellen, wier uitkomst de rechterstoel van Christus 
aan het licht zal brengen — de rechterstoel van Hem, 
die wandelt in het midden der zeven kandelaren, zeg
gende : Ik ken uwe werken. (Openb. I I : 2.) Niemand 
kan zich aan de verantwoordelijkheid onttrekken, waar
onder het Woord Gods uit kracht van zijn gezag een 
ieder plaatst, wil men het erkennen of niet. Dit is een 
zeer ernstige en gewichtige ~zaak. 

Daarom moet het onze eerste vraag zijn: hoe leeren 
wij de Schrift goed verstaan ? Wij hebben reeds te voren 
gezegd, dat het Woord niet vooronderstelt, dat wij reeds 
kennis bezitten, maar deze kennis juist bij ons verwekt. 
„De opening uwer woorden geeft licht, de eenvoudigen 
verstandig makende.'''' Maar wanneer er spraak is van 
onze verantwoordelijkheid, dan zien wij zoowel uit deze, 
als uit de bovenaangehaalde Schriftuurplaatsen, onder 
welke voorwaarde het Woord licht geeft en verstandig 
maakt. „De opening uwer woorden geeft licht." Wij 
moeten ons in het Woord verdiepen en er onze onbe
paalde aandacht aan schenken, doch het daarbij tevens 
in afhankelijkheid van- de leiding des Heiligen Geestes 
biddende onderzoeken. Doch hierin wordt, helaas! zoo 
menigmaal gefaald. God heeft ons in zijne nederbuigende 
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goedheid zijn dierbaar Woord gegeven, om ons met Zich-
zelven, met zijne gedachten en raadsbesluiten bekend te 
maken, en onze harten daardoor te voeden en te ver
sterken; maar, helaas! hoevele Christenen laten het 
ongebruikt liggen, of lezen het ten minste slechts weinig 
en oppervlakkig, het dikwerf onverholen uitsprekende: 
Wij hebben geen tijd tot lezen. En dit wordt gezegd 
op een toon, die duidelijk te kennen geeft, hoe men aan 
den eenen kant het Woord van God gering acht, en aan 
den anderen kant, welk gewicht men aan de dingen 
dezer wereld hecht. Zoodanige Christenen begrijpen niet, 
aan wien hun tijd, hun leven en al , wat zij bezitten, 
toebehoort, en aan wien zij daarvan rekenschap moeten 
geven. Vervuld met de dingen en bezigheden dezer we
reld , gaan zij dag aan dag voort in een leven, dat geen 
andere drijfveer, geen ander middelpunt en doel heeft, 
dan het eigen-ik. Hun leven is een vruchteloos en ver
loren leven. Het Woord Gods heeft alle waarde voor hen 
verloren, gelijk het manna voor de kinderen Israëls, 
toen hunne harten uitgingen naar de vleeschpotten van 
Egypte; en waren zij oprecht, zoo zou ook hunne taal 
zijn, gelijk bij genen: „Maar nu is onze ziel dor, er is 
niet met al, behalve dit Man voor onze oogen." (Num. 
X I : 6.) Maar ik vraag, welk geneesmiddel bestaat er 
nog voor een ziel, wanneer de eenige spijze, die God 
als volkomen voldoende ter harer verkwikking in de 
woestijn gegeven heeft, haar onbevredigd en dor laat? 
Ik weet zeer wel, dat men onmogelijk den ganschen dag 
met het lezen der Schrift bezig kan zijn, en dat het ten 
hoogste af te keuren en tot oneer van den Heer zou 
zijn, indien wij er onze plichten door verzuimden, die 
ons door ons beroep en onze aardsche betrekkingen wor
den opgelegd. Zulk een handelwijze zou geenszins van 
gehoorzaamheid getuigen aan het Woord, dat ons ver
maant, ijverig te zijn in alle werk. De vermaning, om 
aan het Woord een onverdeelde aandacht te schenken, 
op zulk eene wijze op te vatten, zou geheel verkeerd 
zijn. Zulk een bedoeling lag zeker niet in de tot Jozua 
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gerichte woorden: „Overleg het dag en nacht"; want hoe 
had hij dan Jericho kunnen innemen en de Kanaanieten 
kunnen verdrijven? Evenmin kon zulk een verkeerd 
begrip in de bedoeling van den Heer liggen, toen Hij 
Maria rechtvaardigde en Martha berispte. Echter weet 
een geestelijk gezind Christen, die de waarde van Gods 
Woord kent en wiens dagelijksche spijze het is , zeer 
wel den gelegenen tijd uit te koopen en te gebruiken, 
om daardoor niet alleen zijne geestelijke betrekkingen, 
maar zelfs zijn geheele leven, ook zijne aardsche bezig
heden, naar dat Woord te regelen. Voor hem is het 
Christendom geen kleed, dat hij alleen des Zondags aan
trekt en het overige gedeelte der week wegbergt. Hij 
weet, dat alleen degene, wiens eenige richtsnoer het 
Woord van God is, werkelijk getrouw zijne plaats naar 
den welbehagelijken wil van God kan innemen. Hij ver
staat , wat een onverdeelde aandacht tegenover het Woord 
beteekent. En zelfs zulke nalatige en onverschillige Chris
tenen zijn in hun geweten overtuigd, dat hun voorgewend 
gebrek aan tijd, alleen uit gebrek aan liefde tot den 
Heer en tot zijn Woord voortspruit. 

Het is intusschen ook mogelijk, dat men niet juist 
onverschillig tegenover Gods Woord is , er zelfs een zeker 
belang in stelt. En toch, omdat dit niet diep genoeg gaat, 
leest men wel het Woord, maar denkt er niet over na, 
of vergeet het spoedig weer, daar men meer door de stem 
van het geweten, dan door een werkelijke behoefte er toe 
gedreven wordt. In een dergelijk geval zal wel de scherpte 
van het Woord gevoeld en het geweten somtijds getroffen 
worden, zoodat men genoodzaakt wordt, zichzelven te 
oordeelen, maar nochtans ontstaat er geen bepaalde omkeer 
tot beter door. De zorgen voor de dingen van dit leven, 
en de bewegingen des vleesches treden gedurig weer op 
den voorgrond, en verdringen elke waarachtige belang
stelling in het Woord. Tevergeefs spant men zich in, 
om de belangstelling in het Woord gaande te houden. 
Zelfs reeds terwijl men leest, zijn de gedachten weer met 
andere dingen bezig; men leest met een verstrooiden geest, 
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en het Woord mist zijne uitwerking. Het behoeft ons daarom 
niet te verwonderen, dat de ziel bij zulk lezen geen juiste 
kennis van het Woord verkrijgt, maar de goddelijke een
voud en de geestkracht der ziel veeleer verdwijnt, om 
voor een geestelijke verslapping plaats te maken. Christus 
en de hemelsehe dingen hebben geen aantrekkingskracht 
voor het hart; de belangstelling in het Woord en het 
werk des Heeren vermindert, terwijl de dingen dezer wereld 
steeds meer het hart vervullen. En in plaats van geeste
lijke vreugde, die zich door het Woord aan ons hart mede
deelt, door de kennis des Heeren en het verstaan der 
hemelsehe dingen in ons te bewerken, ontstaat er moe
deloosheid en ontevredenheid over de wegen Gods. Over 
een zoodanigen toestand zegt de Heer: „En een ander deel 
viel tusschen de doornen, en de doornen schoten op, en 
verstikten h e t . . . . En die onder de doornen gezaaid i s , 
deze is het, die het Woord hoort, en de zorgvuldigheid 
dezer wereld en de verleiding des rijkdoms verstikken het 
Woord, en hij wordt onvruchtbaar." (Matth.XIII: 7,22.) 

(Slot volgt.) 

„Uitverkoren in Christus." 
Als wij onzen blik slaan in de eeuwigheid, vóór de 

grondlegging der wereld, dan vinden wij Gods hart bezig 
met ons, de voorwerpen zijner eeuwige liefde. Onuitspre
kelijk heerlijke waarheid! In Efeze 1 : 3—7 worden wij in 
die waarheid ingeleid. Wij worden teruggevoerd vóór onze 
bekeering; vóór den dood van Christus; vóór zijne mensch-
wording; vóór al Gods handelingen met den mensch 
gedurende vier duizend jaren; vóór dat satan het paradijs 
binnensloop; vóór dat Eva zondigde. Wij zijn uitverko
ren in Christus vóór de grondlegging der wereld. J a , eer 
de tijd een aanvang nam, heeft God ons in Hem ver
koren , opdat wij heilig zouden zijn en onberispelijk voor 
Hem in de liefde. Wie zou Gods raadsbesluit kunnen 
veranderen ? Wie zou zijne plannen kunnen storen ? Niets 
is vaster en zekerder dan dat. Zóó zeker als God zelf. 
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God nam zich voor om ons in die wonderheerlijke 
plaats van aanneming „voor Hem in de liefde" te bren
gen. Zoodanig was de liefde des Vaders tot ons van alle 
eeuwigheid. „Tot lof der heerlijkheid zijner genade, in 
welke Hij ons aangenaam gemaakt heeft in den Geliefde." 
Welk een onuitsprekelijk heerlijke plaats! „Aangenaam 
in den Geliefde" —• in den Zoon zijns welbehagens, die 
van alle eeuwigheid in Gods schoot was. Opgenomen in 
Gods liefderijk Vaderhart, en zijne eigene natuur deel
achtig. En dan heilig en onberispelijk. En dit is niet 
meer alleen Gods voornemen, maar Gods voornemen in 
vervulling getreden; want wij zijn aangenaam gemaakt 
in den Geliefde, „in wien wij de verlossing hebben door 
zijn bloed." God heeft ons, naar zijn eeuwig voornemen, 
aldus gezegend in Christus. Het is even waar, dat wij 
zijn aangenomen en aangenaam voor Hem gemaakt zijn 
in den Geliefde, als dat wij voor de grondlegging der 
wereld door God in Christus zijn uitverkoren. 

Maar niet alleen dat. God heeft ons bovendien „te voren 
verordineerd tot het zoonschap door Jezus Christus voor 
zichzelven." Wij staan in nauwere betrekking tot God, 
dan Adam stond vóór den val. Wij zijn dichter bij Hem 
dan het volk Israël; j a , dichter dan de engelen, die voor 
Gods troon staan. Wij zijn kinderen en zonen, gelijk
vormig aan Christus, Gods geliefden Zoon. Eén met Hem, 
die de Eerstgeborene is onder vele broederen, is ons een 
plaats bereid in het Vaderhuis, waar wij zitten zullen op 
tronen in het licht van Gods heerlijkheid, terwijl de enge
len Gods achter ons staan om hunnen Schepper te loven. 

En wanneer wij onze aandacht bepalen bij 1 Johan-
nes I I I , welk een vreugde vervult dan onze ziel, als 
wij daar vernemen, dat de liefde des Vaders niet eer 
bevredigd was, dan nadat Hij ons gelijkvormig gemaakt 
had aan den Zoon zijner liefde, Wiens komst wij ver
wachten. Heilig en onberispelijk zullen wij, verheerlijkt, 
geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbende, voor 
Hem gesteld worden. God kon geen welgevallen hebben 
in offeranden, die nimmermeer de zonden konden weg
nemen; maar nu is zijn eeuwig voornemen, de vurigste 
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wensch zijns harten vervuld in onze volkomene aanne
ming in Christus en onze gelijkvormigheid aan Hem. 

In Daniël V I I : 9 zien wij den Oude van dagen, wiens 
kleed was als de sneeuw, en het haar zijns hoofds als 
zuivere wol. En in Openbaring I staat de Heer Jezus 
voor ons, „en zijn hoofd en haar was wit als witte wol, 
gelijk sneeuw." Dezelfde symbolen van onberispelijke 
reinheid aanschouwen wij op den berg der verheerlijking. 
„Zijn aangezicht blonk als de zon, en zijne kleederen 
werden wit als het licht." Maar kunnen zulke zondaars 
als wij zijn, zoo onrein en vol ongerechtigheden, worden 
gelijk Hij , aan Hem gelijkvormig in smettelooze hei
ligheid ? Gode zij dank! ja. Dezelfde symbolen worden 
gebruikt, wanneer Gods Geest ons tot Christus brengt. 
„Al waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden 
als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 
worden als witte wol." Van de gemeente, de vrouw des 
Lams, wordt in Openb. XXI gezegd, dat zij de heer
lijkheid Gods heeft; en dat haar licht aan het kostelijkst 
gesteente gelijk is , als een jaspissteen, schitterend gelijk 
kristal; evenals zulks in Openb. IV van God zelven 
gezegd wordt. 

Hoe heerlijk en gezegend voor onze harten om in dat 
eeuwig en onveranderlijk voornemen Gods te rusten. De 
verlossing, welke wij hebben, is het resultaat van dit 
voornemen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, 
reinigt van alle zonde. Zooals Hij is, zijn wij in deze 
wereld. Als wij door het geloof in het hemelsch heilig
dom ingaan, dan zien wij vandaar de gemeente, zooals 
Hij-zelf die ziet, zonder vlek of rimpel, aan Jezus ge
lijkvormig, in dezelfde witheid, zuiverheid en heiligheid. 
De satan moge woeden. De menschen mogen lasteren. 
Het ongeloof moge beweeren, dat alles verloren is. De 
golven van tegenspoed mogen als bergen zoo hoog zich 
verheffen. Laat ons nooit vergeten, dat wij, in spijt van 
dit alles, uitverkoren zijn in Christus vóór de grondleg
ging der wereld, en dat niets ons vermag te scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heer. 
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Het Woord Gods. 

(Vervolg en slot van bladz. 146.) 

III . 

Een andere hinderpaal ter verkrijging van een juist 
begrip van het Woord bestaat daarin, dat men zijn eigene 
gedachten er in tracht te brengen, in plaats van Gods 
gedachten er door te leeren kennen. Men vergeet, dat 
Gods "Woord de eenige bron is van alle ware gedachten; 
men denkt buiten het Woord om, brengt er zijne eigene 
meeningen en opvattingen in over, en beproeft het daar
mede in overeenstemming te brengen. Op deze wijze wordt 
het Woord verdraaid, en er dikwerf een beteekenis aan 
gegeven, die er geheel vreemd aan is. Met den Bijbel in 
de hand volgt men zijne eigene gedachten, en blijft daar
door in onwetendheid en duisternis; terwijl men tegelij
kertijd het bewijs levert, dat men zich niet onder, maar 
boven het Woord plaatst. Men komt niet, om door het 
Woord te worden onderwezen; maar men gedraagt zich 
als iemand, die reeds iets meent te weten. „Indien iemand 
meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk 
men behoort te kennen." (1 Kor. VIII : 2.) 

Het Woord maakt den eenvoudige verstandig. Het eischt 
onze onverdeelde aandacht en een volkomene onderwer
ping , zal het doel, waartoe God het gegeven heeft, in 
ons bereikt worden. Het bewustzijn, dat wij het met het 
Woord Gods te doen hebben, maakt, dat wij in het ge
voel van onze nietigheid het juiste standpunt er tegenover 
innemen, gelijk Maria deed, zittende aan de voeten van 
Jezus. Zoowel de dingen dezer wereld als onze schijnbare 
kennis moeten op den achtergrond treden. Wanneer God 
spreekt, moet het eigen-ik zwijgen; slechts wanneer wij 
ledig zijn van onszelven, zijn wij vaten, die God vullen 
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kan. De Psalmist zegt: „Eer ik verdrukt (verootmoedigd) 
werd, dwaalde ik ; maar nu onderhoud ik uw Woord." 
(Psalm CXIX: 67.) Het bewustzijn van Gods tegenwoor
digheid maakt ons altijd klein in onze eigene oogen, en 
laat ons met zijn Woord niet lichtvaardig omgaan. 

Zoo min als wij ons bij het onderzoek van Gods Woord 
door onze eigene gedachten mogen laten leiden, even min 
moeten wij de meeningen van anderen boven hetzelve 
plaatsen. Dit gebeurt, helaas! al te vaak. J a , het is zelfs 
een der meest voorkomende gebreken, en een der werk
zaamste middelen in de hand des duivels, om de Chris
tenen van het juiste verstand der waarheid verstoken te 
doen blijven, en hen tot speelbal te maken van mensche-
lijke redeneeringen en allerlei verkeerde uitleggingen der 
Schrift. Een ontelbaar aantal geloovigen komt daardoor 
nooit tot ware zekerheid en zelfstandigheid, maar wordt 
„heen en weer bewogen en rondgevoerd door allen wind 
der leer." (Efeze I Y : 14.) Aan de ergste dwalingen wordt 
zoo doende ingang tot de harten verschaft, en dit kan 
zeker niet anders dan de bitterste vruchten voortbrengen. 
Hoe vele zielen, in onzekerheid over hunne verlossing en 
door voortdurende twijfelingen gekweld, maken tevergeefs 
allerlei inspanningen, en slepen zich menigmaal jaren 
lang in een wettischen toestand voort, zonder ware rust 
voor het geweten en waren vrede voor het hart te kunnen 
vinden, dien het eenvoudige, duidelijke en kostbare Woord 
Gods hun nochtans aanbiedt: Hoe vele duizenden nemen 
in hun streven naar heiligheid tot allerlei aangeprezene 
middelen hunne toevlucht, om daarna, vermoeid en teleur
gesteld door zoovele pijnlijke ervaringen, ten slotte óf een 
geheel tegenovergestelde richting in te slaan, óf zich over 
te geven aan de nog schrikkelijker dwaling eener vlee-
schelijke volmaaktheid. Wie zou in staat zijn, de tallooze 
ziekteverschijnselen op te sommen ? Denken wij slechts 
aan de treurige verdeeldheid te midden der Christenheid, 
aan de ontelbaar vele secten en partijen, aan de vele 
krachtelooze vormen en ceremoniën, waardoor zoo menig 
Christelijk leven, als 't ware, uitgedoofd wordt. Al deze 
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bedroevende verschijnselen, hoewel zij gedeeltelijk in per
soonlijke ontrouw hun oorzaak mogen hebben, zijn toch 
hoofdzakelijk het gevolg van de geringe kennis en de 
verkeerde opvatting van het Woord, zooals zij bij duizende 
Christenen aangetroffen wordt, en die in de meeste ge
vallen op den invloed van anderen berust. 

Hiermede wil ik echter geenszins zeggen, dat wij al 
hetgeen door anderen over het "Woord gesproken of ge
schreven wordt, moeten verwerpen of ter zijde leggen. 
"Want daardoor zouden wij tevens de gaven verwerpen, 
die Christus gegeven heeft „tot de volmaking der heiligen: 
voor het werk der bediening, voor de opbouwing van het 
lichaam van Christus." (Efeze I V : 12.) Door een zoodanige 
handelwijze zouden wij allerminst toonen, eerbied voor 
het "Woord Gods te bezitten. "Want een Christen, die 
onverschillig is voor deze gaven, hetzij zij zich in woord 
of schrift openbaren, is het ook zeker tegenover het "Woord 
Gods zelf. Buitendien zouden wij ons daardoor aan ge
ringschatting van de werkzaamheid des Heiligen Geestes 
schuldig maken, die op dergelijke wijze voor al de leden 
des lichaams van Christus werkzaam is. Hij deelt aan een 
ieder in het bijzonder mede , gelijk Hij wil; en schenkt 
ons door de verleende gaven de gelegenheid, de Heilige 
Schrift steeds beter te verstaan. Dit plaatst ons onder een 
verantwoordelijkheid, aan welke wij ons niet onttrekken 
kunnen, zonder den Heiligen Geest te bedroeven en ons-
zelven groote schade te berokkenen. En eindelijk verraadt 
het hoogmoed en hoogheid des harten, indien iemand 
meent, dat hij de gaven ontberen kan, die God aan an
deren verleend heeft. 

Desniettemin kan alleen de Heilige Schrift ons eenig 
richtsnoer zijn. Wij moeten alles, wat een ander er over 
zegt of schrijft, wie het ook zijn moge, aan het Woord 
zelf toetsen en het onder de leiding des Heiligen Geestes 
onderzoeken. In Hand. XVI lezen wij van de Berëers, 
dat zij het woord met alle toegenegenheid ontvingen, 
dagelijks de Schriften onderzoekende, of deze dingen alzoo 
waren. Zij onderzochten in het licht der Schriften zelfs 
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hetgeen Paulus tot hen sprak, en toen zij zijn woord 
daarmede in overeenstemming bevonden, namen zij het 
onvoorwaardelijk aan, en velen geloofden. Op zulke wijze 
kunnen wij bij onderzoek des Woords met dankbaarheid 
gebruik maken van alles, wat de Geest Gods ons door 
anderen schenkt; maar wij moeten ons nimmer aan 
de leiding van anderen overgeven. Onze eenige ware 
Leidsman is de Heilige Geest. Wanneer wij onder zijne 
leiding, in het bewustzijn van onze eigene onwetendheid, 
het Woord Gods met gebed onderzoeken, zal een juist 
oordeel er over niet uitblijven. Want er staat geschreven: 
„Doch God heeft het ons geopenbaard door zijnen Geest; 
want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten 
Gods. Want wie van de menschen weet, hetgeen des 
menschen i s , dan de geest des menschen, die in hem 
is ? Zoo weet ook niemand hetgeen Gods is , dan de Geest 
Gods. Maar de natuurlijke mensch neemt niet aan hetgeen 
van den Geest Gods is , want het is hem dwaasheid, en 
hij kan het niet verstaan, omdat het geestelijk onderschei
den wordt." (1 Kor. I I : 10, 11 , 14.) „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. X I V : 26.) Het is de 
Heilige Geest, die ons in alle waarheid leidt, die alle 
dingen onderzoekt, zelfs de diepten Gods, en ze ons dan 
openbaart. Maar Hij doet dit door het Woord. Dat alleen 
is in zijne hand het middel om ons in alle waarheid te 
leiden en ons ware kennis te verleenen, de eerste voor
waarde voor een gezonde ontwikkeling van het geestelijke 
leven in ons. 

Nochtans kan het gebeuren, zooals wij reeds vroeger 
opmerkten, dat iemand een juiste opvatting over vele 
gedeelten der waarheid heeft, en toch in geen goeden toe
stand verkeert. Daartoe is het noodzakelijk, dat de kennis 
met volkomene gehoorzaamheid gepaard gaat. Jozua, het 
voorbeeld van ons Christelijk standpunt in de hemelsche 
gewesten, moest het Woord niet alleen dag en nacht 
overleggen, maar ook „doen naar alles, wat daarin ge-
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schreven is ," en „naar de gansche wet." Zoodra de kennis 
met gehoorzaamheid gepaard gaat, kan het Woord zijne 
uitwerking in ons hebben, en kan het leven zich 
op gezonde wijze ontwikkelen, niettegenstaande den te
genstand van 'het vleesch en de vijandschap der wereld. 
Het Woord eischt onbepaalde onderwerping, maar geeft 
tevens de noodige kracht tot gehoorzamen. Toen de pries
ters aan het bevel voldeden, met de ark voor het volk 
heen over de Jordaan te trekken, en hunne voeten in 
het uiterste van het water ingedoopt waren, stonden de 
wateren stil, en scheidde de Jordaan zich in tweeen, 
hoewel zij vol was aan al hare oevers. (Jozua I I I : 15.) 
Het geloof verlaat zich ten allen tijde op het Woord, en 
ondervindt er de kracht van, zoodra het zich aan zijne 
leiding overgeeft. Doch het ondervindt deze kracht alleen 
op den weg van gehoorzaamheid, en deze weg is de dood 
voor het vleesch. Indien de priesters niet in de allereerste 
plaats gehoorzaamd hadden, zou de Jordaan zich nimmer 
vaneen gescheiden hebben. 

Het Woord Gods is volkomen voldoende voor en in al 
onze omstandigheden hier beneden; maar alleen de ge
hoorzaamheid des geloofs maakt deze ervaring. Alles hangt, 
voor zoover het onze verantwoordelijkheid aangaat, van 
deze gehoorzaamheid af. Wij hebben niet alleen een on
verdeelde aandacht aan het Woord te schenken, om een 
juist begrip er van te verkrijgen; maar moeten ook het
geen wij er van verstaan hebben, verwezenlijken; en 
naarmate wij hieraan beantwoorden, zal ook weder de 
kennis toenemen. „Ziet dan toe, hoe gij hoort; want wie 
heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van 
dien zal genomen worden, ook wat hij meent te hebben." 
(Luk. VIII : 18.) Dit is een zeer ernstige zaak met het 
oog op ons dagelijksch leven, en des te ernstiger, naar
mate de omstandigheden, waarin wij ons bevinden, 
eenvoudig en nietig zijn. Zoo hebben wij, bij voorbeeld, 
in de dagelijks terugkeerende omstandigheden van ons fa
milieleven juist het meest genade en waakzaamheid noodig, 
om voortdurend afhankelijk te blijven van het Woord. En 
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deze afhankelijkheid openbaart zich in de verwezenlijking 
van hetgeen wij uit het "Woord geleerd hebben. 

En toch, hoe groot is het gebrek aan deze afhanke
lijkheid in de huizen van vele Christenen! Wij moeten 
er ons bij bepalen, hier slechts op enkele'dingen de aan
dacht te vestigen. Hoe vele Christen-ouders zijn er, bij 
voorbeeld, die zeer goed weten, hoe zij hunne kinderen 
moeten opvoeden. "Want de daarop betrekking hebbende 
vermaningen in het "Woord zijn zoo eenvoudig en duidelijk. 
En nochtans voeden zij hunne kinderen niet op voor den 
Heer, maar voor de wereld. "Waaraan ligt dit ? Niet in 
gebrek aan kennis, maar in gebrek aan onderwerping. 
Zulk een opvoeding heeft echter niet alleen voor de kin
deren, maar ook voor het geestelijk leven der ouders de 
bedroevendste gevolgen. De werking van het "Woord in 
hunne harten wordt beperkt, en hunne geestelijke kracht 
verzwakt. Zij zijn niet alleen ontrouw tegenover hunne 
kinderen, maar ook tegenover het "Woord, daar zij er 
niet aan gehoorzamen, hoewel zij met zijne uitdrukkelijke 
vermaningen bekend zijn. En elke ongehoorzaamheid, zelfs 
in de kleinste dingen, is een bewijs van gebrek aan eer
bied en ontzag voor het Woord van God — een bewijs 
van een niet onderworpen natuur en een ongebroken wil. 
De verantwoordelijkheid tegenover het Woord beperkt zich 
echter niet alleen tot de verhouding tusschen ouders en 
kinderen, maar breidt zich ook uit tot de betrekkingen 
van de kinderen tot de ouders, van broeders en zusters on
derling , tusschen heeren en dienstknechten, in één woord , 
tot al de betrekkingen, die zich in ons familieleven en 
in onzen wandel door de wereld voordoen. Ten allen tijde 
hebben wij het gezag des Woords te erkennen en er ons 
aan te onderwerpen. 

Ook in het beroepsleven leggen vele Christenen veel
vuldig groote ontrouw en een betreurenswaardig gebrek 
aan ontzag voor het Woord aan den dag, ofschoon het 
het ook in dit opzicht geenszins aan afdoende, duidelijke 
en eenvoudige voorschriften ontbreekt. Velen beschouwen 
het beroep als een zaak, die met het Christendom niets 
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te maken heeft, en gedragen zich dus daarin geheel naar 
de beginselen dezer wereld, in plaats van ook in dit, 
gelijk in alle andere opzichten, het Woord als hun eenig 
richtsnoer te laten gelden. Maar voldoet het Woord in 
dit opzicht dan niet als eenig richtsnoer ? Is het denk
baar, dat een Christen, wanneer hij het Woords Gods 
buitensluit, zich als Christen kan openbaren ? Niemand, 
die waarlijk den Heer kent, zal over de beantwoording 
dezer vragen in het onzekere zijn. En nochtans weigert 
men hardnekkig, ook bij zijn beroep, dezen maatstaf te 
gebruiken, en het licht van het goddelijk Woord ook op 
dit gebied overal te laten doordringen. Verraadt men daar
door niet ten duidelijkste , hoezeer men overtuigd is , dat 
niet alles in onze zaken, op ons kantoor of in onze werk
plaats met het Woord in overeenstemming i s , en hoe 
weinig men genegen is , zich aan diens uitsluitende lei
ding over te geven ? Helaas, de oorzaak van dit alles is , 
dat men niet afhankelijk van God wil zijn. Bij zulk een 
gezindheid moet het Woord zijn gezegenden invloed op 
ons noodzakelijkerwijze verliezen, terwijl de eigen wil 
voedsel vindt. God staat wellicht toe, dat wij ons doel 
bereiken en ons rijkdom, eer en aanzien verwerven. Maar 
hoe staat het met onze geestelijke vorderingen? Hoe met 
het getuigenis als brieven van Christus ? Kan de wereld 
dan in ons den vreemdeling herkennen, die niet van de 
wereld is ? Zeer zeker niet. In plaats van als Abraham 
in gelukkige gemeenschap met God te zijn, en verre van 
Sodom op den berg te staan, bevinden wij ons gelijk Lot 
in verbinding met hetgeen spoedig een ontzettend oordeel 
ondergaan zal. Het geestelijk leven is verzwakt, en gelijkt 
op een plant, die door een ziekte is aangetast; de was
dom is gestoord, en langzamerhand verwelkt zij geheel. 
Wel wordt men nu en dan nog eens door het geweten 
wakker geschud; maar er is geen kracht meer aanwezig. 
Het Woord Gods, die kostbare schat, welke alleen in 
staat is door zijne heerlijke mededeelingen de ziel boven 
het eigen-ik en boven de nietige dingen dezer wereld 
te verheffen, dat Woord is , voor zoover zijn gezag aan-



156 

gaat, ter zijde gesteld; en de Heilige Geest is bedroefd. 
Anderen bereiken wel is waar hun doel niet in liet 

volgen van hun eigen wil, maar niettemin zijn de ge
volgen ook bij hen niet minder treurig. Hoe menigmaal 
is de onteering des Heeren, welke vooral in onze dagen 
zulk een omvang gekregen heeft, dat ieder geestelijk ge
zind Christen haar met smart en droefheid waarneemt, 
er het gevolg van! Het gewetenlooze, lichtvaardige schul
den maken, zoo menig bankroet, dat onder de Christenen 
voorkomt, is niet een gevolg van de slechte tijden, ge
lijk men gewoonlijk pleegt te zeggen, maar van het 
gebrek aan eerbied en ontzag voor het Woord van God. 
Indien ik niet in overeenstemming met dit "Woord handel, 
zoo kan ook mijn weg onmogelijk gezegend zijn. Wat 
aan het Woord zulk een oneindig gewicht verleent, i s , 
dat in alle betrekkingen, ook de aardsche, de ware zegen 
afhankelijk gemaakt wordt van een zorgvuldig opvolgen 
zijner voorschriften. „Alsdan zult gij uwe wegen voor
spoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen." 
(Jozua I : 8.) „En al wat gij doet, zal wel gelukken." 
(Psalm I : 3.) Echter is het verkeerd te meenen, dat door 
de Schrift aanleiding gegeven wordt aan aardsch wel
zijn te denken; de geestelijk gezinde Christen weet in
tegendeel zeer wel, dat hij als een hemelsch mensch 
geen aardsche zegeningen te verwachten heeft, en dat 
hij geroepen i s , hier beneden met Christus te lijden en 
zijne smaadheid te dragen. Nochtans is het een voor
recht voor hem, dat hij zijne aardsche omstandigheden 
als iets, dat God aangaat, mag beschouwen en op zijne 
hulp mag rekenen. Wij willen daarbij geenszins de moeie-
lijkheden over het hoofd zien, die voor een Christen uit 
zijn beroepsleven geboren worden, tegenover de bedriege
rijen en ongerechtigheden, die in de wereld de overhand 
hebben. Maar het blijft toch altijd waar, dat daarin niet de 
grootste moeielijkheid gelegen is , maar veeleer in een niet 
onderworpen natuur en in een ongebroken wil. Voor een 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid zijn de moeielijkheden 
niets anders, dan wat de Jordaan was voor de priesters. 
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In haar treurigsten vorm vertoont zich echter de on
trouw tegenover het Woord op godsdienstig gebied. Wel 
is waar heerscht er in dit opzicht een groot gebrek aan 
kennis onder de Christenen, maar desniettemin zijn zij 
verantwoordelijk, daar zij het Woord Gods in hun bezit 
hebben. Hoewel de invloed van anderen, gelijk boven op
gemerkt werd, hiervan voornamelijk de schuld draagt, ligt 
toch bij zeer velen de oorzaak in hunne persoonlijke on
trouw tegenover het Woord. Niet, dat zij dit Woord als 
grondslag hunner belijdenis verwerpen; o neen! daarvan 
zal geen enkele sekte, hoever ook van de waarheid afge
weken, afstand willen doen, wil zij ten minste op den 
naam van christelijk aanspraak blijven maken. Maar indien 
het waar is, dat de Heilige Schrift het eenige ware richt
snoer voor het Christendom is, waarom laten zij dan bij 
godsdienstige vragen niet haar alleen spreken? Waarom 
luisteren zij niet, wanneer de Schrift duidelijk en ver
staanbaar spreekt? Waarom worden zij geërgerd, zoodra 
de waarheid tot hen komt? Zulk een gedrag bewijst 
niets anders dan een hoogmoedig hart , dat zich niet onder 
het Woord wil buigen, omdat zij zich op hun gemak ge
voelen in een systeem, waarin niet Christus maar zij 
zelven het middelpunt zijn. Zij willen het gezag der 
Schrift niet erkennen, omdat zij hunne eigene belangen, 
hun eigen eer en hunne verbinding met de wereld niet 
willen prijsgeven. Het verraadt ongetwijfeld een treurigen 
toestand, wanneer men hardnekkig de waarheid blijft 
tegenstaan, zonder haar een nauwkeurig onderzoek waar
dig te keuren. En in dezen toestand zijn duizende Chris
tenen. Zij bezitten het dierbare Woord van Grod, maar 
zij maken het door hun gedrag krachteloos, en de waar
heid blijft hun verborgen. Ook op hen zou men dat 
woord kunnen toepassen, hetwelk Petrus in een anderen 
zin bezigt: „Willens is hun dit onbekend." 

Een oprechte ziel kan wel door den invloed van an
deren, in wie zij veel vertrouwen stelt, op een dwaal
spoor geleid worden; maar niet zoodra heeft zij de waar
heid erkend, of zij buigt er zich voor neder, en neemt 
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ze aan; zij heeft ontzag en eerbied voor het Woord van 
God. Dit is steeds het onderscheidende kenmerk van hen, 
die het oprecht meenen. Zij komen tot kennis der waar
heid, en als gevolg daarvan tot praktische vrijmaking, 
hoewel hun hart daarbij vele ervaringen heeft door te 
maken, en hun geloof op menigerlei wijze beproefd wordt. 
„Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 
vrijmaken." (Joh. VIII : 32.) 

Doch er zijn, helaas! ook sommigen, die werkelijk do 
waarheid verstaan hebben, zonder haar te verwezenlijken. 
Reeds in de velerlei uitwendige omstandigheden des levens 
zijn de gevolgen, die door onze ontrouw ontstaan, van 
zeer ernstigen aard; maar nog veel meer is dit op gods
dienstig gebied het geval. De geloovige maakt in dit geval 
niet alleen geen vorderingen, maar verliest zelfs het licht, 
dat hij reeds ontvangen had. Degenen, van wie wij nu 
spreken, strijden niet tegen de waarheid, maar erkennen 
haar ten volle, en verdedigen haar zelfs tegenover ande
ren. Zij hebben ingezien, dat al de stelsels der sekten in 
tegenspraak zijn met de waarheid van het ééne lichaam, 
tot hetwelk alle geloovigen door éénen Geest gedoopt zijn. 
Zij weten, dat alleen daar het avondmaal des Heeren naai
de bedoeling van het Woord gevierd wordt, waar de uit
drukking dezer eenheid is , en waar de wandel van allen, 
die er aan deelnemen, met dit Woord niet in tegenspraak 
is. Zij weten, hoezeer de Heer onteerd, de Heilige Geest 
bedroefd en het getuigenis verzwakt wordt door te blijven 
in deze of gene sekte. Maar ofschoon zij dit alles weten, 
blijven zij toch, waar zij zijn. Welkeen treurige toestand! 
God heeft hun in zijn nederbuigende goedheid de waarheid 
te verstaan gegeven, en hun zijnen welbehagelijken wil 
geopenbaard; maar zij willen niet volgen. Hij heeft hun 
den weg getoond, waarop zij, gescheiden van het kwaad, 
de heerlijke ervaringen der gehoorzaamheid kunnen maken, 
en zijn gezegende gemeenschap mogen genieten; maarzij 
weigeren, dien weg in te slaan. Hij heeft hun in zijne 
oneindige goedertierenheid de ongegrondheid van al hunne 
bezwaren, van al hunne vrees aangetoond, en hen door 
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de heerlijkste beloften trachten aan te moedigen; maar te
vergeefs. Zij willen niet, en leggen door hun bedroevend 
gedrag liefde tot alles aan den dag, slechts niet tot den 
Heer en tot zijn Woord. Het ontbreekt hun niet aan kennis, 
maar wel aan getrouwheid; en dit kan niet anders dan 
tot schade hunner ziel zijn. Zij zullen bij zichzelven de 
waarheid ondervinden van het woord. „Ziet dan toe,hoe 
gij hoort; want wie heeft, dien zal gegeven worden; en 
wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook wat 
hij meent te hebben." (Luk. VI I I : 13.) Het Woord hand
haaft steeds zijn gezag. Het is getrouw zoowel in zijne be
loften als in zijne bedreigingen. 

Wat is er geworden van hen, die eenmaal de waarheid 
verstonden, maar niet beslist genoeg waren, om haar te 
volgen ? Gelijk een schip zonder roer, heen en weder ge
slingerd door de gedurig sterker wordende eischen der 
natuur en de begeerlijkheden des vleesches, hebben zij 
zich steeds verder en verder van het spoor, zooals het 
in Gods Woord aangegeven wordt, verwijderd; de gemeen
schap, de verborgene omgang met God heeft opgehouden 
werkelijkheid te zijn voor het hart; de daaruit voortko
mende vreugde en kracht zijn verdwenen, om voor allerlei 
wereldsche plannen plaats te maken. En om nog den schijn 
van vroomheid te behouden, wijden zij zich met des te 
grooter ijver aan uitwendige vormen van een godsdien
stigheid , zooals zij aan het vleesch beantwoordt. Het licht 
is uitgedoofd, en menigmaal bestrijden zij thans met kracht 
de waarheid, waartegen zij vroeger niets durfden in te 
brengen. Ach! zij zijn in een maalstroom geraakt, waarin 
hun, voorzoover hunne verantwoordelijkheid aangaat, 
een onvermijdelijke ondergang wacht. 

Dit zijn de noodzakelijke gevolgen van de ongehoor
zaamheid aan het Woord Gods, zelfs wanneer het een 
enkel punt der waarheid betreft. Wanneer wij bij voor
beeld achteloos zijn in betrekking tot de waarheid der 
vrijmaking des geloovigen, gegrond op den dood en de 
opstanding van Christus, en wij houden ze niet vast in 
voortdurende gemeenschap met God, hoe spoedig wordt 
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zij dan voor ons een bloote zaak van het verstand, door 
welker bezit de lusten en begeerlijkheden des vleesches 
onmogelijk tegengehouden kunnen worden! Of indien wij 
nalatig worden in de dagelijksche verwachting des Heeren, 
hoe spoedig zal de heiligende en verfrisschende invloed dezer 
waarheid op onzen wandel verdwijnen, hoe spoedig zal het 
hart met allerlei plannen voor deze wereld vervuld zijn! 
En wie kan zeggen, waar wij zullen eindigen, indien wij 
eenmaal begonnen zijn, het Woord Gods te veronacht
zamen? Helaas! de treurige zonden, die zelfs onder hen 
voorgekomen zijn, die niet alleen de waarheid verstaan, 
maar er zelfs een tijd lang in gewandeld hebben, spre
ken in dit opzicht te ernstig en te duidelijk, dan dat 
wij nog verdere opmerkingen hieraan zouden behoeven 
toe te voegen. 

Onze verantwoordelijkheid tegenover Gods Woord is 
grooter dan men gewoonlijk denkt; en het onder ons 
heerschende gebrek aan beslistheid en veerkracht is slechts 
het bewijs van ons gebrek aan achting en eerbied voor 
het Woord. Dat wij toch meer den ernst van onze ver
antwoordelijkheid mochten verstaan, en gedachtig zijn aan 
de vermaning tot Timotheüs gericht: „Doch gij, blijf in 
hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan gij overtuigd zijt, 
wetende van wien gij het hebt geleerd, en dat gij van 
kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kun
nen maken tot behoudenis, door het geloof, dat in Chris
tus Jezus is." (2 Tim. I I I : 14, 15.) Zonder twijfel zijn 
wij alleen in staat, door de kracht des Heiligen Geestes 
en door voortdurende afhankelijkheid van den Heer, in 
zijn Woord te blijven. Maar toch, wij herhalen het nog
maals , is het juist het Woord, waarvan de Heilige Geest 
zich bedient, om ons de noodige kracht te verleenen. En 
wanneer hierbij veel in ons te oordeelen is, zoo is juist 
dit het doel en de eerste gezegende uitwerking van het 
Woord — de weg, die tot overwinning leidt. Waarheen 
zouden wij ons ook moeten wenden, indien de eenige 
toevlucht, die God ons in zijne goedheid voor de laatste 
dagen gegeven heeft, niet voldoende voor ons ware? 
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Moge de Heer ons in zijne rijke genade geven, dat 
wij de onschatbare waarde en het groote gewicht van 
zijn "Woord meer en beter leeren verstaan, en dat wij 
ons er voor buigen als voor het Woord, dat God ge
sproken heeft! Moge het voor ons ook datgene zijn, wat 
het voor onzen dierbaren Heer hier beneden was, die als 
de Godmensch leefde van alle woord, dat door den mond 
Gods uitging, en die kon zeggen: „Aangaande de han
delingen des menschen, ik heb mij, naar het woord uwer 
lippen, gewacht voor de paden des inbrekers," en op 
een andere plaats: „Ik heb lust, o mijn God! om uw wel
behagen te doen; en uwe wet is in het midden mijns in-
gewande." (Psalm XVII : 4 ; XL : 9.) 

Iets over het erkennen van de gaven 
in de Gemeente. (*} 

De lezer vraagt misschien, of het gehoorzamen aan 
menschen niet geleerd wordt in teksten als Hebr. XI I I : 
17 : „Weest uwen voorgangeren gehoorzaam, en weest 
hun onderdanig;" of 1 Thess. Y : 12 : „Erkent hen, die 
onder u arbeiden, en uwe voorstanders zijn in den Heer, 
en u vermanen;" of 1 Kor. X V I : 16: „Weest ook gij 
aan dezulken onderdanig; en aan een ieder, die mede
werkt en arbeidt." 

Ons antwoord is eenvoudig: Daar, waar Christus een 
geestelijke gave verleent, hetzij de gave van leeren, hetzij 
die van leiden, hetzij om herder te zijn, is het de roeping 
en het voorrecht van de Christenen die gaven te erkennen 
en te waardeeren. Dit niet te doen, zou zijn de ons be
schikte genadegaven prijs te geven. Doch dan dienen wij 
niet te vergeten, dat, in al zulke gevallen, de gave een 
werkelijkheid moet zijn, iets van God'gegeven en duidelijk 

(*) Ben fragment uit „Aanteekeningen op Deuteronomium", die 
ter perse zijn en spoedig verschijnen zullen. 
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onderscheidbaar. Er wordt niet gedacht aan een mensch, 
die een zeker ambt aanvaardt, of door zijn evenmensen 
tot een zoogenaamde bediening ingewijd wordt. Zoo iets 
is erger dan onbeteekenend; het is een vermetele inbreuk 
op een gebied, waar alleen God recht van handelen heeft. 

Alle wezenlijke dienen is door God, en rust op het 
ontvangen eener gave van het Hoofd der gemeente, zoo
dat wij gerust zeggen kunnen: „geen gave, geen dienst." 
In al de bovengenoemde teksten zien wij, dat een wer
kelijke gave bezeten en een wezenlijk werk verricht wordt. 
Bovendien zien wij, dat er een hart is voor de lammeren 
en schapen van Christus' kudde, wij bespeuren goddelijke 
genade en kracht. Het woord in Hebr. XIII is : „"Weest 
gehoorzaam aan hen, die u voorgaan," dat is voor uheen 
gaan op den weg. Nu zou het de dwaasheid zelve zijn, 
wanneer iemand den titel van voorganger zich aanmatigde, 
die zelf den weg niet wist, of die ongeneigd was hem te 
gaan. "Wie zou er aan denken zoo iemand te gehoorzamen! 

Zoo ook, waar de Apostel die van Thessalonika bidt 
zekere personen te „erkennen" en te „achten," wat is 
dan de grond zijner opwekking ? Ligt die in de bloote 
aanvaarding van een titel of ambt? Niets van dien aard. 
Hij grondt zijn beroep op het werkelijke, welbekende feit, 
dat deze personen hunne voorstanders waren in den Heer 
en hen vermaanden. En uit welken hoofde moesten zij hen 
„zeer hoog achten in liefde?" Uit hoofde van hun ambt 
of titel ? Neen, maar „om hun werks wil." Zoo ook had
den de Korinthiërs aan het huis van Stefanas onderdanig 
te zijn, niet omdat zij een titel of ambt bezaten, maar 
omdat „zij zich den heiligen ten dienste hadden gesteld." 
Zij waren inderdaad in het werk bezig. Zij hadden gave 
en genade van Christus ontvangen, en bezaten een hart 
voor Zijn volk. Zij lieten zich niets voorstaan op een ambt 
of titel, maar wijdden zich met trouw aan de dienst van 
Christus in de personen van de Zijnen. 

Dit nu is het ware beginsel van alle dienen. Geen 
menschelijk gezag, maar goddelijke gift en geestelijke 
kracht, meegedeeld door Christus aan zijne knechten; 
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en uitgeoefend door hen in verantwoordelijkheid aan den 
Heer, en onder dankbare erkenning van de zijde der ge-
loovigen. Een mensch moge zichzelven als herder of leeraar 
opwerpen; hij moge door andere menschen met het ambt 
of den titel van herder bekleed zijn; doch zoo hij geen 
gave ontving van het Hoofd der gemeente, is het alles 
ledige schijn, ijdele aanmatiging, vroom bedrog; en zal 
zijne stem die eens vreemden zijn, welke de schapen van 
Christus niet kennen en niet mogen erkennen. 

Aan den anderen kant echter, waar er is de van God 
begaafde leeraar; de oprechte, liefhebbende, getrouwe 
herder, die waakt over de zielen, en die zeggen kan : 
„Nu leven wij, indien gij vaststaat in den Heer," daar 
zal er niet veel moeite zijn die te erkennen en hoog te 
achten. Waaraan kennen wij een goed geneesheer ? A.an 
het naamplaatje op zijn deur? Neen, maar aan zijn werk. 
Iemand moge zich tienduizendmaal doctor noemen, indien 
hij een onbekwaam knoeier is , zal alleen de dwaas tot 
hem de toevlucht nemen. 

Gelijk het is in alle menschelijke zaken, is het ook in 
het punt van de dienst. Heeft iemand een gave, dan is 
hij een dienaar; heeft hij ze niet, dan kunnen al de aan
stelling, bevestiging en inwijding van de geheele wereld 
hem tot geen dienaar van Christus maken. Hij kan ge
maakt worden tot een bedienaar van de godsdienst; doch 
een bedienaar van de godsdienst en een dienstknecht van 
Christus, een bedienaar in de Christenheid en een dienaar 
in de gemeente Gods zijn zeer van elkander onderschei
den. De ware dienst ontleent alles aan God, en verbindt 
de zielen aan Hem. De valsche rust op menschelijk fun
dament , en verbindt de zielen aan menschen. Daaraan 
zijn beide te herkennen. En zoozeer wij de eerste roemen 
en hoogschatten, zoozeer verwerpen wij met al de kracht 
onzer ziel de laatste. 

Ieder geestelijk mensch zal gemakkelijk het onderscheid 
opmerken. Het valt genoeg in het oog, of iemand in 
waarachtige liefde onze zielen tracht te voeden met het 
brood des levens en ons in te leiden in de wegen Gods, 
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dan of hij zichzelven zoekt te verheffen en zijn eigene 
belangen te bevorderen. Die dicht bij den Heer leven, 
onderkennen lichtelijk de ware kracht van de holle aan
matiging. Paulus, toen men zijn apostelschap betwistte, 
kon tot de misleide Korinthiërs zeggen: „Daar gij een 
bewijs zoekt, dat Christus in mij s p r e e k t , . . . . zoo on
derzoekt uzelven." Indien zij Christenen waren, dan was 
het bewezen, dat Christus in Paulus sprak, hoe zouden 
zij anders bekeerd zijn geworden. 

Zoo ook moeten wij letten op de kracht, die werkt. 
Bloote namen zijn niets. De mensch heeft geen meer 
recht om evangelisten, enz. aan te stellen dan een on
derdaan om een bevelhebber over leger of vloot te be
noemen. De Apostel zelf, waar hij tusschen de Korinthiërs 
onderscheiden zal , zegt: „Ik zal spoedig tot u komen, 
zoo de Heer wil , en ik zal verstaan, niet de woorden 
der opgeblazenen, maar de kracht; want het koninkrijk 
Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht." 

Zal men ons te gemoet voeren, dat wij niet mogen 
oordeelen ? Wij zijn verplicht dat te doen. „Wacht u voor 
de valsche profeten." Hoe kan ik mij daarvoor wachten, 
indien ik niet oordeelen mag ? Doch hoe moeten wij oor
deelen ? „Aan hunne vruchten zult gij hen kennen." Wat 
beteekenen anders ook de woorden van den apostel Jo-
hannes: „Geliefden! gelooft niet iederen geest, maar be
proeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valsche 
profeten zijn uitgegaan in de wereld." Hoe zullen wij de 
geesten beproeven, om onderscheid te maken tusschen de 
ware en de valsche, indien wij niet mogen oordeelen ? 

Aldus verstaan, kan de volledigste erkenning van elke 
ware dienst in de gemeente en de gewilligste onder
werping van onszelven aan een iegelijk, wien onze Heere 
Christus goedvindt als herders, leeraars of voorgangers 
in ons midden te verwekken, niet in het geringste af
breuk doen aan het groote beginsel, door Petrus beleden: 
„Wij moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan de men-
schen." 
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De christelijke eeredienst. 

Onlangs las ik een engelsen boekje over de christelijke 
eeredienst, 't welk mij bijzonder beviel, omdat het zoo 
eenvoudig en duidelijk geschreven is. Het bevat wel niets 
nieuws — niets dat den meesten lezers van den Bode 
onbekend is; maar een schriftgeleerde, in het "Woord Gods 
onderwezen, brengt uit zijnen schat oude en nieuwe dingen 
voort; en oude dingen, op duidelijke, aangrijpende wijze 
voorgesteld, zijn steeds nuttig en aangenaam. Daarom 
dacht het mij goed dit boekje te vertalen; en de lezer 
vindt het in hoofdzaak op de volgende bladzijden. 

De Bedacteur. 

1. WAT IS EEREDIENST? 

„Indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is , die 
tot u zegt: Geef mij te drinken, gij zoudt van hem hebben 
begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben." 
(Joh. IV : 10.) Deze woorden spreken van de stroomen 
van Gods genade, welke uit kracht van het werk des Zoons, 
door middel van den Heiligen Geest, in onze harten vloeien; 
en evenals het water van een fontein terugkeert tot zijn oor
sprong, zoo keert ook hetgeen God ons gegeven heeft 
in aanbidding tot Hem terug. Eeredienst komt voort uit 
een hart, dat God kent als een Gever, dat den Zoon 
kent, door wien de hemelsche gave is neergedaald; dat 
het levend water des Heiligen Geestes heeft gesmaakt. 
De Heilige Geest is in het hart een fontein van levend 
water, 't welk springt tot in het eeuwige leven, en 't welk 
terugvloeit tot zijn oorsprong in aanbidding, lof en dank. 
(Joh. IV : 10, 14, 21.) De eeredienst is het antwoord 
van een mensch, die ondervonden heeft, dat hij door 
Gods wil behouden en geheiligd is; dat die wil door den 
Zoon is uitgevoerd, toen Hij zich gaf als een offer, 't welk 
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voor altijd zijne zonden heeft weggenomen, en waardoor zijn 
geweten is gereinigd; terwijl de Heilige Geest in hem getuigt 
van dat volbrachte werk, en hem toeroept: „Uwe zonden 
en uwe ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken." 
(Hebr. X : 7—17.) „Abba, Vader!" roept dan onze ziel. 
Wij aanbidden dan in Geest en in waarheid, en verheugen 
ons, dat de Vader zulke aanbidders zoekt. (Joh. I V : 23.) 
Eeredienst of aanbidding is derhalve het brengen van eer 
en heerlijkheid, van lof en dank aan God, den Vader, 
voor hetgeen Hij is in Zichzelven, en voor hetgeen Hij 
is voor hen, die tot Hem naderen. Het is dus het tegen
overgestelde van het gebed. Bidden toch is vragen aan 
God, hetgeen wij behoeven. Aanbidden is danken voor 
hetgeen wij ontvangen hebben, en bovenal het toebrengen 
van eer en heerlijkheid aan Hem, wiens majesteit en 
liefde ons in bewondering voor Hem doen neervallen. 

Een evangeliedienaar te gaan hooren is geen eeredienst 
plegen. De evangeliedienaar richt zijn woord tot de wereld, 
terwijl de eeredienst uit het hart van Gods kinderen tot 
den Vader opstijgt. Het is daarom zeer verkeerd om deze 
twee — evangelieverkondiging en eeredienst — in ééne 
dienst te vereenigen; en waar zulks geschiedt, moet nood
zakelijk de scheiding, welke God gemaakt heefttusschen 
de wereld en de gemeente worden opgeheven. Ook het 
hooren van een leerrede of van een uitlegging der Schrift 
is geen eeredienst, al moge eeredienst het gevolg er van 
zijn. In de bediening toch komt God tot den geloovige, 
terwijl in de eeredienst de geloovige zich wendt tot God. 

Helaas! het ware denkbeeld van eeredienst is bijna uit 
de Christenheid verdwenen. De wereld wordt uitgenoodigd 
om God te aanbidden; de kinderen Gods zijn met de 
wereld vereenigd; en in dezelfde bijeenkomst wordt het 
evangelie aan de onbekeerden gepredikt. Gods Woord 
houdt deze twee dingen zorgvuldig uit elkander. De duivel 
heeft ze met elkander verbonden, tot groot nadeel voor 
de kinderen Gods en tot oneer des Heeren; want er 
staat geschreven: „Het offer der goddeloozen is een gruwel." 
(Spr. XXI : 27; zie ook Jes. I : 10—15; Ps. L : 14—21.) 
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Staan wij een oogenblik stil bij twee of drie plaatsen 
uit de Schrift om te zien, wat eeredienst is. 

Toen de Israëlieten in liet land Kanaan gekomen waren, 
moesten zij de eerste vruchten van het land brengen aan 
de plaats, die de Heer verkoren had, om zijnen naam 
aldaar te doen wonen. De offeraar moest gaan tot den 
priester, en tot hem zeggen, dat hij gekomen was in het 
land, 't welk de Heer hun gegeven had. (Deut. XXVI.) Hoe 
schoon en treffend! Gekomen in het land, zich daarvan be
wust , en zulks vreugdevol belijdende, bracht de Israëliet de 
korf der eerstelingen aan den Heer, zijnen God, uit dank
baarheid voor de hem bewezen genade. Zoo zijn wij ge
zeten in Christus in de hemelsche gewesten; en de belij
denis daarvan afleggende, aanbidden wij den Vader met 
verblijde harten. (Zie Efez. I : 3 ; I I : 4—6,18.)Daarna 
moest de Israëliet zeggen: „Mijn vader was een bedorven 
Syriër, en hij toog af naar Egypte, en verkeerde aldaar 
als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar 
tot een groot, machtig en menigvuldig volk. Doch de 
Egyptenaars deden ons kwaad, en verdrukten ons, en 
leiden ons een harde dienst op. En de Heer voerde ons 
uit Egypte door een sterke hand en door een uitgestrekten 
arm, en door grooten schrik, en door teekenen en door 
wonderen; en Hij heeft ons gebracht tot deze plaats; en 
Hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van 
melk en honig. En nu, zie, ik heb gebracht de eerste
lingen van de vrucht des lands, dat Gij, Heer! mij ge
geven hebt!" Ziedaar de eeredienst! Wij , de ware aan
bidders, de aanbidders in geest en waarheid, zijn 
gezeten in Christus in de hemelsche gewesten, en gezegend 
met alle geestelijke zegeningen in den hemel in Christus; 
en wij brengen aan God de eerste vruchten van lof, dank 
en aanbidding, welke voortkomen uit een hart, dat met 
Christus vervuld is. 

Ook in Matth. I I : 1—11 vinden wij een schoone voor
stelling van de ware eeredienst. De wijzen uit het Oosten 
vonden den Christus, dien zij zochten, in Bethjehem, 
verre van het middelpunt der eeredienst te Jeruzalem, en 
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zij vielen voor Hem neder, en aanbaden Hem, Hem schen
kende hunne beste schatten — goud, wierook en myrrhe. 

En eindelijk zien wij in Openb. IV en V , wat de 
eeredienst in den hemel zijn zal; en ongetwijfeld moeten 
wij ons die ten voorbeeld stellen. "Wij, die in Christus in 
de hemelsche gewesten gezet zijn, moeten geleid worden 
door de beginselen des hemels, en bedenken de dingen, 
die boven zijn, niet die op de aarde zijn. In Openb. 
IV : 11 vinden wij de aanbidding van God als Schepper: 
„Gij zijt waardig, o onze Heer en onze God! te ontvan
gen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij 
hebt alle dingen geschapen, en door uwen wil waren zij, en 
zijn zij geschapen geworden." En in Openb. V : 9 vinden 
wij de aanbidding van het Lam voor de verlossing, die Hij 
heeft aangebracht. „Gij zijt waardig het boek te nemen, 
en zijne zegelen te openen: want gij zijt geslacht, en 
hebt Gode gekocht met uw bloed uit alle geslacht en 
taal en volk en natie; en hebt hen gemaakt koningen 
en priesters voor onzen God, en zij zullen over de aarde 
heerschen." Dat is ware eeredienst, zooals die aangenaam 
is voor den Heer, onzen God. Het wordt ons medege
deeld, opdat wij reeds nu onze eeredienst daarnaar 
zouden inrichten. Als voorbeeld ter navolging wordt het 
ons voorgesteld. Eenmaal zullen wij met de ontelbare 
schaar der verlosten op volmaakte wijze dat nieuwe lied 
der verlossing aanheffen, maar reeds op aarde is het 
ons vergund den voorsmaak daarvan te genieten. Nu 
zien wij door het geloof Jezus in ons midden, als wij 
in zijnen Naam vergaderd zijn; dan zien wij Hem van 
aangezicht tot aangezicht, en zullen wij Hem gelijk zijn. 

De hoogepriester Aaron was afgezonderd voor de dienst 
van het heiligdom. Evenzoo is Christus afgezonderd voor 
God, en is Hoogepriester geworden in den hemel. En 
Hij is ons gemaakt tot heiligmaking. (1 Kor. 1 : 30.) "Wij 
zijn geheiligd door zijne offerande; wij zijn afgezonderd 
voor God; wij hebben vrijmoedigheid om in het hemelsch 
heiligdom in te gaan krachtens zijn bloed; wij zijn gezet 
in de hemelsche gewesten in Christus. O, laat ons dan 
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gemeenschappelijk, met één hart en éénen mond, de 
vruchten van dat hemelsche land als een offerande bren
gen aan den Heer! Laat ons den Heer Jezus in den 
hemel als het eeuwige middelpunt der eeredienst erkennen, 
gelijk in Opent. V de verheerlijkte heiligen in den 
hemel doen, en gelijk de wijzen uit het Oosten deden, toen 
Hij nog een kindeke was op aarde! Laat ons toegaan 
met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des 
geloofs, en zeggen: „Gij zijt waardig!" 

Waarde lezer! kent gij zulk een eeredienst? Indien gij 
haar kent, dan zult gij het jammerlijke van de algemeene 
eeredienst inzien. Met den hemel heeft die niets te maken; 
van een ingaan in het heiligdom is daar geen spraak; 
want de meeste aanbidders in de kerken der Christen
heid zijn geen geheiligden. En dat moet men noodzakelijk 
wezen, om in het heiligdom te kunnen ingaan, en den 
Vader in Geest en in waarheid te kunnen aanbidden. 
Onze eeredienst moet Gode waardig zijn, en tot Gods 
troon opstijgen als een aangename offerande, als een 
liefelijke reuk den Heere. 

2. W I E N AANBIDT G I J ? 

Deze vraag moge u vreemd en overbodig toeschijnen, 
toch is zulks geenszins het geval. Gij zult antwoorden: 
Ik aanbid God, zooals iedereen doet. Maar bedenk wel, 
dat indien gij in het hart van duizende zoogenaamde 
aanbidders in de kerken der Christenheid zoudt kunnen 
zien, gij zoudt bemerken, dat zij in het geheel niet aan
bidden. God heeft geen plaats in hunne gedachten. En daarom 
is het wel een belangrijke vraag: Wien aanbidt gij ? 

Wien aanbad de Heer Jezus? Lees Matth. IV : 10. 
„Er staat geschreven" — zoo sprak Jezus — „denHeer, 
uwen God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen." 
Lees ook Matth. XI : 25: „Te dier tijd antwoordde Jezus, 
en zeide: Ik prijs U , Vader! Heer des hemels en der 
aarde! dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, en hebt ze aan kinderkens geopenbaard. 
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J a , Vader! want alzoo is het welbehagen voor U ge
weest." De Heer Jezus aanbad God, zijnen Vader. — Wien 
aanbad Paulus? Zie Efeze 1 : 3 : „Gezegend zij de God 
en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die ons ge
zegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelsche 
gewesten in Christus." Hij aanbad den God en Vader 
van onzen Heer Jezus Christus. Hij kende een God en 
Vader, die hem gezegend had met alle geestelijke zege
ning in de hemelsche gewesten in Christus, en het 
gevolg was, dat een stroom van aanbidding en dank
zegging terugkeerde tot dien God, die den stroom zijner ge
nade in zijn hart had doen vloeien. — Wien aanbad Petrus ? 
Luister naar hetgeen hij zegt in zijnen eersten brief: 
„Gezegend zij de God en Vader van onzen Heer Jezus 
Christus, die naar zijne groote barmhartigheid ons heeft 
wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding 
van Jezus Christus uit de dooden." Petrus kende een 
God en Vader, die hem wedergeboren had door de op
standing van Jezus Christus uit de dooden, en deze 
wetenschap vervulde hem met lof en dank, welke tot 
den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die 
hem zoo gezegend had , terugkeerde. 

En wie is dat wondervolle Wezen, 't welk wij aan
bidden? Hoor, wat een stem uit den hemel antwoordt: 
„En terstond uit het water opklimmende, zag hij de 
hemelen scheuren, en den Geest als een duif op hem 
nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: 
Gij zijt mijn geliefde Zoon; in u heb Ik mijn welbehagen 
gevonden." (Mark. I : 10, 11.) Hier werd de Drieeenheid 
geopenbaard; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; 
drie afzonderlijke personen; nochtans gelijk Hij zegt in 
het Oude Testament: „De Heer, onze God, is een eenig 
Heer." (Deut. VI : 4.) De serafijnen bedekken voor Hem 
hun aangezicht, en roepen onophoudelijk: „Heilig, heilig, 
heilig!" (Jes. VI : 2 , 3.) De vier en twintig oudsten 
vallen neder en aanbidden Hem, zeggende: „Gij zijt 
waardig, o onze Heer en onze God! te ontvangen de 
heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle 
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dingen geschapen, en door uwen wil waren zij, en zijn 
zij geschapen geworden." (Openb. IV.) Den Zoon moet 
dezelfde eer worden gebracht, „want door Hem zijn alle 
dingen geschapen." (Kol. I : 16.) Den Heiligen Geest 
moet dezelfde eer worden gebracht, want „door zijnen 
Geest heeft hij de hemelen versierd." (Job XXVI : 13.) 
God is ook onze Verlosser, die ons gered heeft, door 
Jezus Christus, onzen Verlosser, „door het badder weder
geboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes." (Zie 
Titus I I I : 4 , 6.) 

Ziedaar, waarde lezer! de God, over "Wien gij niet 
moet redeneeren, maar voor "Wien gij u buigen, en Dien 
gij aanbidden moet. 

Doch zien wij verder, hoedanig die God is, Dien de 
Heer Jezus (als mensch), Dien Paulus en Petrus aan
baden en vereerden. 

„God is licht, en er is in Hem gansch geen duisternis." 
Hij is een God, die geen gemeenschap hebben kan met 
het kwaad, zoodat „indien wij zeggen, dat wij gemeen
schap met Hem hebben, en wij wandelen in de duister
nis , zoo liegen wij, en doen de waarheid niet". (Zie 
1 Joh. I : 5 , 6.) Is dat de God, Dien gij aanbidt? "Wees 
dan op uwe hoede, dat gij niet in de duisternis wandelt, 
en dat gij geen eeredienst pleegt met hen, met wie God 
geen gemeenschap hebben kan. 

Maar ook „God is liefde," en „hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijnen eeniggeboren 
Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden 
leven door hem. 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 
zonden." (1 Joh. IV : 8—10.) Is dat de God, Dien gij 
aanbidt? Kent gij een God, die in zichzelven liefde is? 
Die u liefhad als een goddelooze; Die, toen gij nog een 
zondaar waart, Christus voor u overgaf om voor u te 
sterven; Die, toen gij nog zijn vijand waart, u met zich 
zelven verzoende door den dood zijns Zoons? Dan moogt 
gij u in zulk een God, volmaakt geopenbaard, verheugen. 
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Aanbid en vereer Hem met vol vertrouwen alleen en in 
gemeenschap met dezulken, die Hem ook aldus kennen. 

Doch laat mij u nogmaals vragen, lezer! wien aanbidt 
gij ? De Heer Jezus zeide tot de Samaritaansche vrouw: 
„De ure komt, dat gij noch op dezen berg, noch te Jeru
zalem den Vader zult aanbidden." (Joh. IV : 21.) De 
naam des Vaders werd aan deze arme zondares verkon
digd als het voorwerp der aanbidding van een hart, dat 
door zijne genade vernieuwd was. Zij verstond het toen 
nog niet, en kon het nog niet verstaan. Evenwel de ure 
zou komen, dat zij het verstaan zou. Toen kende alleen 
de Zoon dien Naam. Zelfs de discipelen, die de getrouwe 
metgezellen van Jezus waren, kenden den naam des 
Vaders niet, dan nadat de Heer gestorven was; hoewel 
de Heer hen leerde te bidden tot den Vader, die in de 
hemelen is. (Zie Joh. XIV : 7, 10.) Jezus moest sterven 
en opstaan, voordat Hij ons met zichzelven vereenigen 
kon in de betrekking van kinderen Gods. Hij heeft ge
zegd: „Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en 
sterft, blijft het alleen; maar indien het sterft, draagt het 
veel vrucht." (Joh. XII : 24.) Hij moest sterven en op
staan, eer Hij aan Maria Magdalena verschijnen, en tot 
haar zeggen kon: „Ga heen tot mijne broeders, en zeg 
hun: Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, en 
tot mijnen God en uwen God." (Joh. XX : 17.) Hij moest 
ten hemel varen en den Heiligen Geest op aarde zenden, 
eer de nieuwgeboren zonen: „Abba, Vader!" roepen 
konden. (Joh. XX : 17, 22.) 

De naam des Vaders kan derhalve alleen gekend en 
aangebeden worden door zonen. De naam van uwen aard-
schen Vader is als zoodanig slechts gekend in uwe eigene 
familie. Evenzoo kennen alleen zij, die aangenaam zijn 
in den Geliefde, den naam des Vaders van onzen Heer 
Jezus Christus. Zijn naam wordt alleen in eere gehouden 
onder zonen. Jezus zeide: „Ik zal Uwen naam mijnen 
broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik 
U lofzingen." (Hebr. I I : 12.) Pleegt gij eeredienst, lieve 
lezer! in een vergadering, waarin de Heer Jezus vrij is 
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om de lofzangen zijns volks te leiden en den naam des 
Vaders te vertellen in het midden der vergaderde broederen ? 

3. HOE PLEEGT GIJ EEREDIEHST? 

Menigeen heeft niet meer begrip van eeredienst dan de 
arme vrouw had, die de Heer Jezus aan de Jakobsbron 
vond. En nochtans was het aan deze arme zondares, dat 
de Heer voor het eerst de beginselen der christelijke 
eeredienst blootlegde. Zij kon zich beroemen op de kennis van 
het onderscheid tusschen de samaritaansche en de joodsche 
godsdienst. Zij kon niet begrijpen, hoe een Jood spreken en 
gemeenschap hebben kon met een samaritaansche vrouw. 
Zij kon zich laten voorstaan op hare afstamming van den 
aartsvader Jakob, en zij kon redeneeren over de vraag: 
of het recht was op den berg van Samaria of te Jeruzalem 
te aanbidden; maar, helaas! met al die godsdienstigheid 
leefde zij met een man, die haar echtgenoot niet was. 

Hoevele duizende zoogenaamde Christenen zijn er niet, 
die van de ware eeredienst niets meer weten dan deze 
vrouw! Die naar de kerk gaan, waarin zij geboren werden, 
zonder van het aanbidden en prijzen van God ook maar 
het minste begrip te hebben. Tot de zoodanigen -moet gij 
niet gerekend worden, niet waar, lieve lezer! Gij kunt 
zeggen, dat gij uit God geboren zijt; dat gij rust in het 
offer van Christus; dat uwe zonden vergeven zijn door 
Jezus' bloed? Dan kunt gij God aanbidden; dan zult gij 
Hem eiken dag loven en prijzen. Maar mijne tegenwoor
dige vraag aan u is: hoe pleegt gij eeredienst in de ge
meente? Misschien antwoordt gij: „O, dat doet er niet 
toe; overal waar ik Christenen vind, daar ga ik heen5 
en waar een geloovig leeraar preekt, daar kunt gij mij 
vinden. De Heer heeft immers gezegd, dat de ure komen 
zou, waarin het er niet toe deed, waar men zou aan
bidden; en daarom ga ik, waar het mij 't best bevalt." 

Welnu, mijn wederantwoord is: De Heer heeft zeer 
zeker gezegd: „De ure komt, dat gij noch op dezen berg, 
noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden." (Joh. IV: 21.) 
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Deze ure stond tegenover de eeredienst, welke bestond, 
toen Jezus op aarde leefde. Men moest toen te Jeruzalem 
aanbidden, omdat Jehovah daar zijn naam had gesteld, 
en omdat de zaligheid uit de Joden was. Doch na den 
dood en de opstanding van Christus zou de eeredienst 
van God zich over de heele aarde verbreiden, en deed 
het er niet meer toe, in welke plaats op aarde de Christenen 
aanbaden. Doch hoewel dit duidelijk en klaar is , zoo is 
het nochtans van groot belang, hoe de Christenen aan
bidden; want, zegt de Heer: „de ure komt, waarin de 
ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest 
en waarheid; want de vader zocht ook dezulken, die 
Hem alzoo aanbidden." (vs. 23.) Ka de verwerping van 
den Messias door de Joden, en na zijne verheerlijking 
aan Gods rechterhand is de wijze van eeredienst geheellijk 
veranderd. De Vader zoekt thans aanbidders over de ge-
heele aarde. Deze aanbidders zijn gevormd door de weder
geboorte, door het geloof in Jezus en door de inwoning 
des Heiligen Geestes. God heeft deze gave voor hen be
waard. Zij komt tot hen door den dood en de opstanding 
van Christus; zij ontvangen den Heiligen Geest en drin
ken; en onmiddellijk wordt Hij in hen een fontein van 
water, -die springt tot in het eeuwige leven. (Joh. IV : 
10, 14.) Dit zijn de ware aanbidders; en zij worden 
geroepen om te aanbidden in geest en waarheid; want 
God is een geest, en wij moeten Hem aanbidden over
eenkomstig zijne natuur. Hieruit leeren wij, waarde 
broeder! dat terwijl in het Jodendom Jehovah een natie 
zocht om Hem te aanbidden, en allen, die tot die natie 
behoorden — bekeerden of onbekeerden — in een aardsch 
heiligdom ter eeredienst te zamen kwamen, de Vader 
nu de ware aanbidders zoekt over de geheele aarde. Der
halve vooreerst, alleen die behouden zijn, zijn aanbid
ders; en ten tweede, die God aanbidden, moeten Hem 
aanbidden in geest en waarheid. Daar zij Gods Geest 
ontvangen hebben, moeten zij in Hem hunne algenoeg-
zame kracht tot eeredienst vinden. Hij is de gave Gods. 
Hij is de fontein van levend water, die zijne stralen 
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naar Gods troon opzendt. Hij woont in iederen geloovige, 
(1 Kor. VI : 19.) en in 'de gemeente; (1 Kor. I I I : 16.) 
en dat is voldoende. Maar de eeredienst moet ook in 
waarheid zijn, dat is, in overeenstemming met Gods 
Woord. En gelijk de joodsche eeredienst geregeld was 
door de wet, zoo moet de christelijke eeredienst ingericht 
zijn naar de schriften des Nieuwen Testaments. Het is 
derhalve geenszins onverschillig, hoe wij eeredienst plegen. 

In den brief aan de Korinthiërs wordt ons meegedeeld, 
hoe de eeredienst in de dagen der apostelen gehouden 
werd. Vooreerst leeren wij uit 1 Kor. X I : 17 — 26, dat 
wanneer de Christenen als gemeente samenkwamen, 
(vs. 18.) zij dan samenkwamen om des Heeren avond
maal te eten. (vs. 20.) De Apostel bestraft de wijze, 
waarop zij des Heeren avondmaal aten, en waardoor het 
ophield des Heeren avondmaal te zijn. De gemeente, al
dus vergaderd, was bijeen op den grondslag van hetééne 
lichaam van Christus; (1 Kor. XII.) en het gemeenschap
pelijk breken van het ééne brood was van die eenheid 
van Christus' lichaam de uitdrukking; terwijl het tevens 
de uitdrukking was van de gemeenschap der heiligen 
met den dood van Christus. (1 Kor. X : 1 6 , 17.) De tafel 
des Heeren was derhalve de geschikte plaats voor den 
Heiligen Geest, die de gemeente gevormd had, en die in 
haar woonde, om de gaven, die Hij schenkt tot opbou
wing des lichaams van Christus, in werking te doen tre
den. In 1 Kor. XII wordt dit aangetoond, terwijl wij in 
het dertiende hoofdstuk de beschrijving vinden van de 
liefde, waardoor de Christenen samen verbonden zijn. 
Er waren in Korinthe vele gaven van wonderen te doen 
en in vreemde talen te spreken, en de Korinthiërs vonden 
er een kinderachtig genoegen in om deze gaven in de 
gemeente ten toon te spreiden. (1 Kor. XIV.) De Apos
tel toont het verkeerde daarvan aan, en verheft de gave 
der profetie boven alle andere, omdat daardoor de ge
meente kon gesticht worden; en dat moest het eenige 
doel wezen. Hij noemt dan vier dingen op, welke in zulk 
een vergadering kunnen plaats hebben: gebed, (vs. 14.) 
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gezang, (vs. 15.) dankzegging of aanbidding, (vs. 16.) spreken, 
(vs. 19.) Het voorname punt bestond evenwel hierin, dat 
hunne gebeden en lofzangen, hunne dankzeggingen en hun 
spreken zijn moest in den geest, en met het verstand. 

Denken wij er nu wel over na , wat toch wel het nut 
van Paulus' vermaningen zou zijn, indien hunne eere-
dienst ingericht was, zooals de meesten het thans zijn, 
waar één man de geheele dienst leidt. De Apostel hand
haaft de vrijheid van aan de eeredienst deel te nemen 
op de meest besliste wijze, en dit is te merkwaardiger, 
omdat er in Korinthe zooveel wanorde te dien opzichte 
heerschte. Verscheidenen spraken in vreemde talen, zoodat 
een ongeloovige, die binnenkwam, zou moeten denken, dat 
zij uitzinnig waren. Somtijds spraken er meerderen te 
gelijk. En wat doet nu de Apostel? Stelt hij een man 
aan, om de dienst te leiden, of vermaant hij hen daar
toe ? Geenszins. Hij handhaaft integendeel de vrijheid van 
spreken op de meest besliste wijze; doch wijst tevens op 
de tegenwoordigheid Gods in het midden der vergadering 
en op den Heiligen Geest, die alleen werkt tot opbou
wing en stichting der gemeente. 

Welnu, waarde lezer! zijt gij in een vergadering, waar 
de eeredienst op zulke wijze wordt uitgeoefend ? Bedenk wel, 
dat dit de eenige wijze is, waarop de gemeente God in 
geest en waarheid kan aanbidden. Wij hebben uit de 
Schrift geleerd: 

1. dat ieder geloovige een waarachtig aanbidder van 
God is; 

2. dat de naam des Vaders door deze aanbidders wordt 
gekend en vereerd; 

3. dat de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes in 
iederen geloovige de kracht der aanbidding is; 

4. dat de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes in de 
gemeente voor alles voldoende is; daar Hij in de ge
meente, wanneer zij naar Gods Woord is vergaderd, 
alles leidt en regelt. 

{Wordt vervolgd.) 
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De christelijke eeredienst. 

(Vervolg en slot van bladz. 176.) 

. 4. MET WIEN HOUDT GIJ EEREDIENST? 

Ik ga gewoonlijk naar de gereformeerde kerk. Ik ben 
hunne leer toegedaan, en er zijn vele ware Christenen 
onder hen. 

B. Maar, mijn lieve broeder! waar vindt gij in de Schrift 
van gereformeerden gesproken? 

A. O, het is maar een naam! We moeten allen een 
naam hebben; dat gaat niet anders; en ik moet toch 
tot de een of andere kerk behooren. 

B. Keen, lieve vriend! dat is zoo niet. Ge moet niet 
denken, dat het dragen van een naam een onverschillige 
zaak is. De duivel heeft deze namen gebruikt om de 
Christenen, die leden zijn van het lichaam, waarvan 
Christus het Hoofd is, te verdeelen. Het wordt beslist 
verboden in 1 Kor. I I I : 4 , dat Christenen zeggen: „Ik 
ben van Paulus; en ik van Apollos; en ik van Kefas; 
en ik van Christus." Het wordt vleeschelijk genoemd en 
een wandelen naar den mensch. 

A. Maar geven de menschen u dan ook geen naam? 
We moeten toch tot de een of andere kerk behooren. 

B. Er is slechts één lichaam en één Geest, en dat 
lichaam draagt den naam van Christus. (Efeze I V : 4 ; 
1 Kor. X I I : 12.) Zij, die op den grondslag van dat ééne 
lichaam vergaderen, kunnen er niets aan doen, dat men 
hun allerlei namen geeft; doch zij verwerpen al die na
men, en beschouwen ze als een oneer voor den naam van 
Christus. Waarlijk, de naam van Christus is wel vol
doende om de Christenen bijeen te houden; want de 
Heer zelf heeft gezegd: „Waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden van 
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hen." Gij vindt dien naam voldoende, als het uwe behou
denis geldt, en waarom zou dan die naam van Christus 
niet even algenoegzaam zijn voor de gemeente, als hij 
het is voor uwe persoonlijke zaligheid? 

A. 't Is een heel schoone theorie, dat moet ik zeggen; 
maar het komt mij voor, dat het in de praktijk onmo
gelijk is uit te voeren. "Wat zouden wij beginnen, indien 
we niemand hadden om te preeken? 

B. Wij komen bijeen om eiken eersten dag der week 
het brood te breken, gelijk de eerste Christenen deden, 
of Paulus er was of niet; (Hand. X X : 7.) en indien er 
door niemand een woord gesproken werd, tenzij dan in 
stilte, dan zou dit den Heer Jezus verheerlijken, die 
ons bevolen heeft aldus te zamen te komen. „"Want waar 
twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben 
ik in het midden van hen." (Matth. XVI I I : 20.) Denk er 
wel aan, dat God de aanbidding uws harten zoekt — de 
eeredienst in geest en waarheid, welke in de Christen
heid nauwelijks meer gevonden wordt. Die aanbidding 
komt Hem toe, en indien gij Hem brengt, wat Hem 
toekomt, dan zal Hij ook zeker uwe behoeften vervullen, 
en op zijn tijd u de noodige gaven zenden. 

A. Maar met wien moet ik dan eeredienst houden ? 
Ik begrijp het waarlijk niet. 

B. Dat komt, omdat gij niet verstaat, dat Christus en 
de gemeente één zijn. Ik heb alleen over zijn persoon en 
zijn naam gesproken, opdat gij zoudt inzien, dat Hij het 
leven, de algenoegzame is voor de gemeente, welke is 
zijn lichaam; en opdat gij zoudt begrijpen, dat ik niet 
over een secte of een kerk, welke dan ook, spreek. Nu 
is het duidelijk, dat hieruit vanzelf volgt, dat ik alleen 
aanbidden, eeredienst plegen kan met de zoodanigen, die 
leden van zijn lichaam zijn; en alleen dezulken zijn leden 
van zijn lichaam, die gedoopt zijn door den Heiligen 
Geest. (Zie 1 Kor. XII : 12.) Zij zijn geen leden van de 
gereformeerden of de methodisten, of van welke andere 
secte ook, maar eenig en alleen van het lichaam van 
Christus. 
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A. Maar waar ziet gij dan dat lichaam ? Ik ben door 
genade een lid van het lichaam van Christus; maar dat 
lichaam is onzichtbaar. 

B. Zijne onzichtbaarheid is een bewijs, dat de gemeente 
in verval is ; want op den Pinksterdag lezen wij, dat 
allen, die zich bekeerden en gedoopt werden, de gave 
des Heiligen Geestes ontvingen. Er waren er meer dan 
drie duizend. En zij volhardden in de leer der apostelen 
en in de gemeenschap, in de breking des broods en in 
de gebeden. En allen, die geloofden, waren bijeen. Dit 
was een zichtbare gemeente, niet waar? Hun eenheid 
openbaarden zij in de breking des broods. (1 Kor. X : 1 6 , 
17.) En als de Apostel zich wendt tot de gemeente Gods 
te Korinthe, dan zegt hij: „En gij zijt het lichaam van 
Christus, en leden in het bijzonder." (1 Kor. XII : 27.) 
Zij waren allen bijeen. Een brief, die nu geadresseerd 
was aan de gemeente Gods te Amsterdam, b. v., zou niet 
kunnen besteld worden. 

A. Maar als dat waar is , dan zou ik mij moeten af
scheiden van al , wat ik lief heb, en van zoo vele lieve 
Christenen. Want indien het lidmaatschap van het lichaam 
van Christus het eenige is , dat Gode gevallig is , dan is 
natuurlijk het lidmaatschap van een partij geheel ver
keerd en veroordeelenswaard. 

B. J a , lieve broeder! zulks zou u van veel en van 
velen afscheiden; maar bedenk wel, gij zoudt Christus 
met u hebben, zelfs al waart ge alleen; en gij zoudt 
u in een positie bevinden, waarin gij alle kinderen Gods 
waarachtig zoudt kunnen liefhebben, omdat gij hen al
len als leden van dat ééne lichaam kent, door den Hei
ligen Geest te zamen verbonden. 

A. Maar hebt gij mij niet bij een andere gelegenheid 
gezegd, dat alle Christenen priesters zijn, en dat onze 
eeredienst in overeenstemming met die waarheid moet 
zijn? Wilt gij mij dit nader verklaren? 

B. Gaarne. Alle Christenen zijn priesters; en het is 
als priesters, dat wij tot God naderen om Hem te aan
bidden. In de joodsche bedeeling waren de priesters af-
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gezondere! tot de dienst van het heiligdom; en hunne 
dienst bestond in het offeren van slachtoffers en brandof
fers op het altaar, en in het branden van wierook. Dit 
is een schoon voorbeeld van de aanbidding, (zie Exod. 
XXYIII , XXIX; 2 Kron. X I I I : 10, 11.) In de tegenwoor
dige bedeeling zijn alle Christenen gewasschen in het 
bloed van Christus, en gemaakt tot koningen en priesters 
voor God. (Openb. 1 : 5 , 6; 1 Petr. I I : 5.) Een verga
dering tot eeredienst moet bestaan uit zulke aanbidders. 
Niemand heeft onder hen den voorrang. Hun grooto 
Hoogepriester is Jezus Christus, gezeten aan de rechter
hand der majesteit Gods, en zij zijn allen priesters, die 
geestelijke offeranden Gode opofferen door Jezus Chris
tus. Wat men in de Christenheid heeft ingevoerd, dat 
namelijk één man de heele dienst moet leiden, is niets 
minder dan een terugkeer tot het joodsche systeem, waar 
het volk van verre stond, en alleen door de priesters kon 
naderen tot God, die achter het voorhangsel verborgen was. 

A. Maar, mijn lieve broeder! dat is wel waar van de 
Roomschen, doch geenszins van de Protestanten. 

B. Zóó; en waarom is er dan geen dienst, als de pre
dikant afwezig is? Moet niet ieder, die een weinig na
denkt, zeggen, dat die vergadering God niet aanbidden 
kan zonder een prediker ? En is dat niet een navolging 
van het roomsche stelsel? Het is , in den grond der zaak, 
hoezeer ook gewijzigd naar de omstandigheden, niets 
anders dan het volk, dat van verre staat, met een pries
ter, die alleen tot God naderen mag. Maar bovendien, 
de meerderheid van de zoogenaamde aanbidders in de 
verschillende kerken bestaat uit onbekeerde menschen, 
die geen gereinigd geweten hebben, j a , die niet eens 
weten, wat het zeggen wil van de vergeving zijner zon
den gewis te zijn. 

A. En wat is een gereinigd geweten ? 
B. Wel , lieve broeder! dat is een van de groote 

tegenstellingen, welke in Hebr. IX en X aangetoond 
worden, tusschen de aanbidders in het Jodendom en die 
in het Christendom. De offeranden in de joodsche bedee-
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ling konden nimmermeer het geweten reinigen en volko
men maken. (Hebr. I X : 9—10; X : l . ) Vandaar dat zij 
voortdurend moesten herhaald worden. Nu evenwel reinigt 
het bloed van Christus het geweten van doode werken 
om den levenden God te dienen. Christus, één slachtoffer 
voor de zonden opgeofferd hebbende, heeft zich voor altijd 
gezet aan de rechterhand Gods; en dat offer, op het ge
weten toegepast, reinigt dat geweten volkomen en voor 
altijd. (Hebr. I X : 13—14; X : 12—14.) De Heilige Geest 
getuigt ons dan: „Uwe zonden en uwe ongerechtigheden 
zal ik geenszins meer gedenken." Dit kenmerkt de chris
telijke eeredienst. De Christenen naderen tot God met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, 
hunne harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, 
en hun lichaam gewasschen met rein water. Dezulken 
worden vermaand om de onderlinge bijeenkomst niet na 
te laten, maar elkander te vermanen, en dat zoo veel 
te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. (Hebr. X : 22—25.) 

A. Ik heb dien tekst altijd hooren aanhalen tegen hen, 
die hunne kerk verlieten; doch ik zie nu, dat hij een 
gansch andere beteèkenis heeft. Hoe verblind zijn wij! 

B. De Heer geve u , lieve broeder! gemeenschap te 
oefenen met ware aanbidders, en tevreden te zijn met den 
grooten Hoogepriester Jezus Christus, den bedienaar des 
heiligdoms en des waren tabernakels, welken de Heer 
heeft opgericht, niet een mensch. (Hebr. V I I I : 1,2.) 

5. W I E IS HET MIDDELPUNT UWER EEREDIENST? 

Is het een predikant of een priester, zonder wien gij 
geen eeredienst zoudt kunnen houden? Is het een men-
schelijke naam, zoodat, als er in de plaats uwer inwo
ning niemand is, die onder dien naam te zamen komt, 
gij geen eeredienst kunt houden? Is het een kerkgebouw, 
zoodat gij zegt: Er is geen kerk, waarheen ik gaan kan? 
Of is het Christus? Is Christus het eenige middelpunt 
uwer eeredienst, zoodat gij niets en niemand anders be
hoeft dan Hem? Wie is de bedienaar des heiligdoms en 
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des waren tabernakels, welken de Heer heeft opgericht, 
niet een mensch? Is de Naam van den Heer Jezus vol
doende voor u , om u in dien Naam te vergaderen ? Gelijk 
de Heer zelf gezegd heeft: „Waar twee of drie verga
derd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden 
van hen." En zijn de leden van zijn lichaam, van zijne 
gemeente, en de levende steenen in zijnen tempel de 
aanbidders, waarmede gij eeredienst oefent, niet in een 
wereldsch heiligdom, maar in de hemelsche gewesten in 
Christus? „Dewijl wij dan, broeders! vrijmoedigheid heb
ben 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." (Hebr. X : 19—22.) 

Lees de geheele Schrift door, lezer! en gij zult geen 
schijn van bewijs vinden, dat één man de leiding der 
eeredienst in handen hebben moet; integendeel, gij zult 
overal vinden, dat alle Christenen priesters zijn, en als 
zoodanig allen geestelijke offeranden kunnen opofferen. 
De verschillende plaatsen, waarin over aanbidding ge
sproken wordt, zooals Efeze 11 :18 ; Hebr. I X , X en 
1 Petr. I I : 4 , 5 , toonen ons duidelijk aan, wie het 
middelpunt der eeredienst is. In den brief aan de Efe-
ziërs heeft de aanbidding tot grondslag, dat Christus als 
mensch aan Gods rechterhand verheven, en tot Hoofd 
van zijn lichaam, 'twelk is de gemeente, gemaakt is. 
( 1 : 20—23.) Wij , die dood waren in misdaden en zonden, 
zijn levend gemaakt met Christus, zijn mede opgewekt, 
en mede gezet in de hemelsche gewesten in Christus 
Jezus. ( I I : 1—7.) Door genade behouden, is er geen on
derscheid meer tusschen Jood en Heiden. De middelmuur 
der omtuining, de wet der geboden in inzettingen be
staande, is verbroken door het kruis. Aan dat kruis zien 
Joden en Heidenen het eind van hunne vijandschap, en 
in de opstanding zijn zij geschapen tot éénen nieuwen 
mensch, daar er in Christus vrede tusschen hen gemaakt 
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is. Christus is in den hemel het Hoofd, en door Hem 
hebben wij beiden door éénen Geest den toegang tot den 
Yader. ( I I : 8—22.) "Welk een gezegend middelpunt der 
eeredienst hebben wij! Indien de geloovigen hunne roe
ping kenden, zouden zij dan naar een anderen grondslag 
of naar een ander middelpunt hunner eeredienst kunnen 
wenschen of zoeken? Onmogelijk. Christus vervult het 
geheele lichaam. Hij is het leven der gemeente. De leden 
zijn onafscheidelijk aan Hem en aan elkander verbonden 
door den Heiligen Geest. 

In Hebr. IX en X wordt ons aangetoond, dat wij, in 
tegenstelling met het Jodendom, in onze eeredienst nie
mand noodig hebben tusschen ons en God dan Christus 
alleen. In het Jodendom mocht het volk niet tot God 
naderen. De priesters gingen te allen tijde in den eersten 
tabernakel, om voor hen de dienst te volbrengen. (IX: 6.) 
Maar zelfs zij mochten in het heilige der heiligen niet 
ingaan. Een voorhangsel verbergde God voor hun oog. 
De hoogepriester alleen mocht eenmaal des jaars daar 
ingaan. Derhalve werd God en het volk op een afstand 
van elkander gehouden. Het was een eeredienst op een 
afstand. "Wat beteekende zulks? Dat de weg tot het hei
ligdom, de weg in de tegenwoordigheid van God, nog 
niet geopenbaard was in die bedeeling (vs. 8.) En de 
slachtoffers, die geofferd werden, konden niemand naar 
het geweten volmaken, (vs. 9.) Er was geen vrije toegang 
tot God. Er was geen volkomen geweten. Het middelpunt 
hunner eeredienst was een onvolmaakte hoogepriester, die 
zoowel voor zijne eigene zonden, als voor de zonden des 
volks, offeranden brengen moest. Nu evenwel heeft het 
offer van Christus, Gode zij dank! de zonden eens voor 
altijd weggedaan; en zijn bloed, op het geweten toege
past, reinigt ons voor altijd. (X: 12—14.) Christus is door 
zijn dood, opstanding en verheerlijking de geopende weg 
in ons heiligdom. Het voorhangsel is gescheurd, toen 
Hij stierf. Met vrijmoedigheid gaan wij in het heiligdom 
in door zijn bloed, en vinden in Hem onzen grooten 
Hoogepriester, ons volmaakt en algenoegzaam middelpunt 
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van eeredienst, door Wien wij zonder vreeze naderen 
tot God. (X : 19—21.) 

Hij is de levende Steen, de uitverkoren Hoeksteen 
van het gebouw, tot wien wij komen. Verworpen door 
de joodsche bouwlieden, heeft Hij in den dood en de 
opstanding een vast fondament gelegd. Opgevaren ten 
hemel is Hij de sluitsteen van het geheele gebouw, zoo 
doende hemel en aarde aan elkander verbindende. 
Wij komen tot Hem, den door de wereld verworpen 
Christus, maar die bij God uitverkoren en dierbaar is , 
en worden opgebouwd tot een geestelijk huis, tot een 
heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, 
die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. (1 Petr. II.) 

Met waar? lezer, in deze Schriftuurplaatsen is geen 
spoor te vinden van iemand, die de eeredienst leidt of 
bestuurt — geen spoor van iemand, die daartoe een bedie
ning ontvangen heeft. Voorzeker, er zijn bedienaars des 
evangelies; er zijn herders en leeraars in de gemeente. 
In zijne goedheid en genade zal de Heer tot den einde 
toe de zoodanigen geven; en wij mogen er ons dankbaar 
in verheugen. Doch zoodra er van eeredienst sprake is , 
komt geen gave of bediening in aanmerking; maar zijn 
allen priesters onder Christus, den Hoogepriester. In de 
drie plaatsen, die wij overdachten, vinden wij: 1°. een 
lichaam verbonden met een hoofd. Dit lichaam is de ge
meente; en Christus, als het Hoofd van dit lichaam, is 
haar algenoegzaam middelpunt van eeredienst. 2°. Een 
grooten Hoogepriester in het midden van een familie van 
priesters, allen aan elkaar gelijk; allen op denzelfden 
grondslag en met dezelfde vrijmoedigheid tot God nade
rende. 3°. Een huis, waarvan Christus het fondament 
en de hoeksteen geworden is, aldus alle levende steenen 
te zamen verbindende. Zonder voorhangsel tusschen hen 
en God, aanbidden de ware Aaron en zijne zonen (Christus 
en de geloovigen) in het heiligdom, en offeren geeste
lijke offeranden op, welke Gode aangenaam zijn door 
Jezus Christus. 

O, heilige broeders! ik bid u : beschouwt Hem, den 
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Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis, uit deze ver
schillende oogpunten. Beschouwt Hem als den opgestanen 
en verheerlijkten Mensch, aan Gods rechterhand g'eplaatst 
in den hemel, boven alle overheid, en gezag, en macht, 
en heerschappij, en allen naam, die genoemd wordt, 
niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende — 
Hem, aan wiens voeten God alle dingen onderworpen 
heeft, en Wien Hij als hoofd boven alle dingen aan de 
gemeente gegeven heeft. (Efeze I.) Beschouwt Hem als 
den Mensch naar Gods voornemen, eer de wereld was, door 
Hem verordend en voorgezien; (Spr. YIII.) op den be
paalden tijd op aarde geboren, en door Hem uitverkoren, 
om in de bedeeling van de volheid der tijden het hoofd 
te zijn van wat in den hemel en wat op de aarde is. In 
die duizendjarige heerlijkheid zal al, wat in den hemel 
is , rondom Hem geschaard zijn, en zeggen: „Het Lam 
is waardig." (Openb. V.) En evenzoo al wat op aarde is , 
want Hij zal Koning zijn over de gansche aarde, met 
Israël in het midden. (Zie Zach. XIV.) Mijn lieve broeder! 
zijt gij ingegaan in deze heerlijke gedachten en plannen 
van God omtrent Christus, den Heer ? Bedenk, dat, waar 
het Gods voornemen is om Christus te stellen tot Hoofd 
en Middelpunt van alle dingen, beide in den hemel en 
op de aarde, in de toekomende eeuw, God Hem nu reeds 
als een Hoofd over alle dingen aan de gemeente, welke 
zijn lichaam is, gegeven heeft; en dat nu de plaats van 
iederen geloovige is: een lid te zijn van dat lichaam, 
tot Hem als het Hoofd, als het groote en heerlijke Mid
delpunt, zich aangetrokken te gevoelen, en in dat Hoofd 
te vinden de bron van alle kracht, uit wien het gansche 
lichaam, door de geledingen en verbindingen ondersteund 
en samengevoegd, opwast met den wasdom Gods. (Kol. 
11:19.) 

Beschouwt Hem ook als den Zoon des levenden Gods, 
over Wien de poorten van den hades niet triumfeeren 
kunnen; den hoeksteen en het hoofd des hoeks van Gods 
geestelijk huis. Jezus zelf zeide: „Op deze rots zal ik 
mijne gemeente bouwen, en de poorten van den hades 
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zullen haar niet overweldigen." (Matth. X Y I : 18.) Hij is 
„het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het afdruksel 
zijner zelfstandigheid," Wien de engelen aanbaden, toen 
Hij geboren was op aarde; en van Wien gezegd wordt: 
„Gij, Heer! hebt in den beginne de aarde gegrondvest, 
en de hemelen zijn werken uwer handen. Zij zullen ver
gaan, maar Gij blijft; en zij zullen allen als een kleed 
verouden, en als een mantel zult Gij ze samenrollen, en 
zij zullen veranderd worden, maar Gij zijt dezelfde, en 
uwe jaren zullen niet ophouden." (Hebr. I.) Ja , vóór de 
grondlegging der wereld was Hij daar, en als de hemelen 
en de aarde zullen samengerold zijn, dan zal Hij er zijn, 
van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. Wel mocht de 
Apostel in zulk een Persoon, als het Hoofd over alle 
dingen, en den almachtigen Schepper van hemel en aarde, 
een toevlucht en zekerheid vinden, toen het verval dei-
gemeente reeds begonnen was; wel mocht Hij uitroepen: 
„Evenwel, het vaste fundament Gods staat!" (2 Tim. 
I I : 19—21.) 

En eindelijk beschouwt Hem als den Apostel en Hooge-
priester onzer belijdenis. Leest Exodus XXVIII , en ziet 
in den hoogepriester, gekleed in zijne kleederen van 
heerlijkheid en schoonheid, een afschaduwing van Hem, 
die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in 
de hemelen. (Hebr. YIII : 1.) Beschouwt Hem, bekleed 
met de kleederen der gerechtigheid en des heils; zijn volk 
houdende op zijn sterken schouder, en dragende op zijn 
liefhebbend hart; en ziet in Hem uwen Bedienaar des 
heiligdoms en des waren tabernakels, welken de Heer 
heeft opgericht, niet een mensch. 

6. WELKE IS UWE PLAATS VAN EEREDIENST? 

Israëls plaats van eeredienst was de tabernakel in de 
woestijn en de tempel te Jeruzalem. 

De plaats van des Christens eeredienst is de hemel, 
waarin Christus is ingegaan, en waarvan de heilige 
plaatsen des tabernakels do voorafschaduwingen waren. 
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(Zie Hebr. IX : 23 , 24.) Doch deze schaduwen en voor
beelden zijn schoon en leerrijk; zij zijn Gods prentenboek, 
als ik mij zoo mag uitdrukken, voor zijne jeugdige kin
deren, om hen in de waarheid te onderwijzen. 

Staan wij daarom een oogenblik stil bij Israël's geschiede
nis, 't Was eerst nadat zij verlost waren uit Egypte, en 
tot God gebracht bij den berg Sinaï, dat de tabernakel, 
hunne plaats van eeredienst, werd opgericht. Bevat dit 
geen belangrijke les voor ons, lieve lezer? Sluit dit niet 
ten eenenmale van de eeredienst uit allen, die niet ver
lost en tot God gebracht zijn? 

Doch er zijn drie belangrijke gebeurtenissen in Israël's 
geschiedenis, eer hunne plaats van eeredienst werd op
gericht. Vooreerst, zij werden verlost van den dood hunner 
eerstgeborenen door het bloed van het Paaschlam. (Exod. 
XII.) Ten tweede, zij werden verlost van Farao door den 
doortocht door de Roode zee, en zij zongen het loflied 
der bevrijding buiten Egypte. (Exod. XIV, XV.) En ten 
derde, zij werden tot God gebracht bij den berg Sinaï. 
(Exod. XIX.) 

Zijn dit geen heerlijke typen van Gods handelingen 
met een ziel? 

1°. Als een schuldig, goddeloos zondaar leerdet gij de 
waarde kennen van het bloed van het geslachte Lam, 
en gij werdt gerechtvaardigd door zijn bloed. (Bom. V : 
6—10.) 

2°. Gij bevondt daarna, dat uw grootste vijand is uwe 
zondige natuur in u, welke u , ook nadat gij gerechtvaardigd 
waart door zijn bloed, als 't ware vervolgde, totdat gij 
verlossing vondt van de zonde, de wereld en den duivel 
door den dood en de opstanding van Christus. Nu, ge
storven met Christus, en Christus wonende in u , zingt 
gij den lofzang der bevrijding. (Rom. V : 12—VIII.) 

3°. Gij hebt bevonden, dat Christus stierf, de recht
vaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God 
zou brengen. (1 Petr. I I I : 18.) Gij staat nu in Gods 
tegenwoordigheid zonder vreeze, omdat gij in een nieuwe 
schepping zijt; (2 Kor. V : 17.) in het licht, gelijk God 
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in het licht is. (1 Joh. I : 7.) Gij zijt echter niet geko
men tot den tastbaren berg en het brandende vuur, gelijk 
de berg Sinaï was; maar gij zijt gekomen tot den God 
aller genade, waarvan de berg Sion het voorbeeld is. 
(Zie Hebr. XII : 18—24.) 

Welnu, mijn broeder in Christus! God woont niet in 
tempelen met handen gemaakt, maar in den hemel zel-
ven, zooals Stéfanus tot de Joden zeide. Daar is de 
plaats uwer eeredienst. Daar is de groote Hoogepriester, 
het middelpunt der christelijke eeredienst, de bedienaar 
des heiligdoms. Daar zijn het heiligdom en de ware ta
bernakel , welken de Heer heeft opgericht en geen mensch. 
(Hebr. VIII.) 

Deze plaats van eeredienst is in direkte tegenstelling 
met den joodschen tabernakel, van welken gezegd wordt: 
„Zoo had dan ook het eerste verbond inzettingen dei-
dienst en het wereldlijk heiligdom. Want een tabernakel 
was toebereid, in twee afdeelingen verdeeld; de eerste 
afdeeling werd genoemd het heilige, en de tweede het 
heilige der heiligen. In deze binnenste kamer was Jeho-
vah's tegenwoordigheid geopenbaard, en een voorhangsel 
verbergde Hem voor het oog. Memand dan Aaron, de 
hoogepriester, mocht daar binnengaan, en dat slechts 
eenmaal in het jaar, en dan met bloed en een wolk van 
wierook, opdat hij Gods troon niet zou zien. Buiten den 
tabernakel was het koperen altaar, waarop de dagelijksche 
offeranden voor het volk werden geofferd. Maar hoeveel 
bloed er ook stroomde, al dat bloed kon het geweten 
niet reinigen van booze werken. Onder de wet was er 
geen toenadering tot God, geen volmaakt geweten. (Hebr. 
I X : 6—9.) 

Nochtans welk een schoone afschaduwing van den weg, 
langs welken de Christen nadert tot God. De eerste stap 
is naar het altaar, en dat altaar beteekent den dood van 
Christus, die ons brengt buiten het Jodendom en buiten 
alle wereldsche godsdienst, want Christus heeft buiten de 
poort van Jeruzalem geleden. Door Christus gaan wij 
den waren tabernakel binnen. (Hebr. XIII : 10—15.) 
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Het voorhangsel is gescheurd, toen Hij stierf; en wij gaan 
door Hem met een volkomen geweten, gereinigd door 
zijn bloed, in het heiligdom; onze plaats is krachtens, 
zijn kostbaar bloed in het heilige der heilige. (Hebr. IX : 24; 
X : 19.) Welke schoonheden zien wij dan in Christus! 
Van buiten zag de tabernakel er alles behalve fraai uit 
met zijne bedekking van dassenvellen, maar van binnen 
was alles van goud. Zie Exodus XXV, XXVI. Voor den 
zondaar is er geen schoonheid of aantrekkelijkheid in Chris
tus. Hij werd veracht en verworpen door de menschen. 
Maar voor de aanbidders daar binnen, welke heerlijkheden 
zien zij in zijn Persoon, den Zoon van God, den Schep
per des heelals, den volmaakten Mensch, die ons den 
hemel geopend heeft en ons geschikt gemaakt heeft voor 
Gods heilige tegenwoordigheid. Van de koningin van 
Scheba wordt ons verhaald, dat, toen zij de wijsheid van 
Salomo gehoord had, en het huis gezien, dat hij gebouwd 
had, en de spijze zijner tafel, en het zitten zijner knech
ten, en het staan zijner dienaren, en hunne kleedingen, 
en zijne schenkers, en hunne kleedingen, en zijnen op
gang , waardoor hij opging in het huis des Heeren, er 
geen geest meer in haar was. (2 Kron. IX : 1—9.) In 
het licht van Salomo's heerlijkheid verdween al , wat zij 
was en had, in het niet; en zij prees Salomo welgeluk-
zalig, en loofde den Heer, den God van Salomo. 

Wandelen wij in het licht van Gods tegenwoordigheid, 
en genieten wij de heerlijkheid en schoonheid van den 
Heer Jezus, dan kan het niet anders, of onze harten 
vloeien over van lof en dank en aanbidding. Dat is eere-
dienst. Met een gereinigd geweten treden wij met alle 
vrijmoedigheid in het hemelsche heiligdom, waar onze 
groote Hoogepriester aan Gods rechterhand gezeten is; 
waar het bloed, dat van alle zonde reinigt, voor den 
troon is, en waar de vele woningen des Vaders zijn, in 
welke Jezus ons plaats bereidde. 

Gescheiden van de wereld, die Jezus verwierp, gaan 
wij buiten de legerplaats, en vinden daar het Lam, dat 
geslacht is , en brengen Hem en den Vader voortdurend 
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de offeranden des lofs en der dankzegging, welke Hem 
aangenaam zijn door Jezus Christus. Door het geloof ge
nieten wij reeds vooruit de heerlijkheid, die ons wacht, 
en stemmen hier op aarde in met de aanbidding en de 
dankzegging, die eenmaal in den hemel Gode en het 
Lam zullen worden toegebracht, gelijk wij daarvan de 
beschrijving vinden in de Openbaring. In den geest wer
pen wij onze kronen neder voor den troon, en aanbidden 
Hem, die op den troon zit, zeggende: „Gij zijt waardig, 
o onze Heer en onze God! te ontvangen de heerlijkheid 
en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen ge
schapen , en door Uwen wil waren zij, en zijn zij ge
schapen geworden." En Christus erkennende als het 
middelpunt onzer eeredienst, zingen wij reeds hier het 
nieuwe lied der verlossing: „Gij zijt waardig; want Gij 
zijt geslacht, en hebt Gode gekocht met uw bloed uit 
alle geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen ge
maakt koningen en priesters voor onzen God; en zij 
zullen over de aarde heerschen!" 

„Het wit aanschouwende." 

(Zie 2 Kor. XII en Fil. III.) 

De Apostel verdedigt zich in 2 Korinthe XII. Dit was 
geheel tegen zijne gewoonte. Wanneer het hemzelven 
betrof, deed hij het nooit; niemand was zachtmoediger 
en vergevensgezinder dan hij; slechts waar het den naam 
en de zaak van Christus gold, was diezelfde zachtmoe
dige man uiterst gestreng, en gaf hij niets toe. Paulus 
openbaarde steeds dat ééne groote beginsel van het ware 
Christendom, namelijk de algeheele terzijdestelling van 
het eigen-ik. Het eigen-ik komt in 't geheel niet meer 
in aanmerking, wanneer iemand in Christus is; het 
wordt voor dood gehouden, en is dus geheel buiten reke
ning gesteld. 
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Paulus achtte het nooit der moeite waard over iets, 
wat hemzelven betrof, te spreken; hij had er een afkeer 
van; en waar het noodzakelijk was, om aan te toonen, 
dat de valsche leeraars volstrekt niet hoven hem stonden, 
daar deed hij het met den grootsten tegenzin, en noemde 
hij zich een dwaas. Hij wist, dat al die vermeende voor
rechten voor God verwerpelijk en tot niets nut waren, 
als behoorende tot „het oude", dat voor hem voorbijgegaan 
was. Hij kon daarom zeggen: Ik acht alle dingen schade 
en drek te zijn, om de uitnemendheid der kennis van 
Christus Jezus, mijnen Heer. 

Menigeen heeft gevraagd, hoe Paulus dit voortdurend, 
zijn gansche leven door, heeft kunnen volhouden ; en het 
antwoord hierop is hoogst eenvoudig. Hijzelf geeft dit in 
zijnen brief aan de Filippiërs, als hij zegt: „Vergetende 
hetgeen achter is , jaag ik, het wit aanschouwende (zie
daar het geheim) naar den prijs der hemelsche roeping 
Gods in Christus Jezus." Hij vestigt zijnen blik op één 
punt, op het wit, aan het einde der baan, dat is Chris
tus in de heerlijkheid. Daardoor alleen was hij in staat 
gesteld, altijd even onvermoeid, even standvastig, maar 
ook altijd even gelukkig en verblijd zijnen weg te be
wandelen. Geen omstandigheden konden daarop invloed 
uitoefenen; integendeel, waar hij aan het einde van zijn 
leven als een oud man in de gevangenis te Rome zit, 
door allen verlaten, te midden van boosdoeners, is hij 
frisscher dan ooit en volstrekt niet ontmoedigd; zelfs 
vindt hij nog de kracht om anderen aan te sporen, toch 
vooral niet den moed te verliezen. Zie 2 Tim. 

Ook kostte het hem geen moeite alles prijs te geven 
voor Christus; hij zegt niet: Ik heb dit alles wel ver
dragen, maar het heeft mij ook wat strijd gekost; neen! hij 
spreekt er van als iets, dat vanzelf spreekt; hij vond in 
Christus zooveel heerlijks, dat hij al het andere als van
zelf deed vallen. Zoo gaat het met ieder, die den Heer 
Jezus heeft leeren kennen. Het is als met een kind, 
dat een schadelijk voorwerp in de hand heeft; houdt 
men het iets schitterends, iets schoons voor, dan zal het 
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dat andere vanzelf laten vallen. Waar het iemand moeite 
kost datgene op te geven, wat hij tot hu toe heeft lief
gehad , wat hem aangetrokken en bekoord heeft, daar is 
dit een bewijs, dat hij zijn oog niet gericht houdt op dat 
ééne punt, waardoor Paulus alleen de kracht had om 
zóó te spreken en te handelen, en ondanks alle moeiefijk-
heden en hinderpalen, lijden en smart, altijd vroolijk en 
onvermoeid te zijn. 

Het helpt niet, al zegt iemand: ik zal trachten ook 
zoo te zijn als Paulus was, want daarmede is men het 
nog niet; of te zeggen: ik zal God bidden mij ook zoo 
te maken, want daarmede wordt men het nog niet. Het 
baat niet, al zou iemand de brieven van Paulus ook 
nog zoo dikwijls nalezen, ja ze van buiten leeren, want 
daardoor heeft hij geen kracht om hem na te volgen. 
Alleen door, evenals Paulus, op de toekomst, op het 
einde der baan te zien, waar Jezus ons is voorgegaan, 
en ons in de heerlijkheid wacht, is het mogelijk te vol
harden. 


