
B O D E 

DES 

HEILS IN CHRISTUS. 

„DE HEER IS NABIJ." 
Fil. IV : 5. 

VIER EN DERTIGSTE JAARGANG. 

Uitgave van H. C. V O O R H O E V E J Z N . 
DEN HAAG — Dunne Bierkade 17. 

1 8 9 1. 





I N H O U D S - O P G A V E . 

VAN DEN 

Vier en Dertigsten Jaargang. 

Bladz. 

1. Tweeërlei rust, tweeërlei vrede, tweeërlei blijdschap. 1 
2. De gouden kandelaar 14 
3. Niet van de wereld 17 
4. Wat is de dood voor den Christen ? . 33 
5. Een woord over verdrukking 44 
6. Jezus in Gethsémané 49 
7. De kenteehenen van ware bekeering 57 
8. „Houd Jezus Christus in gedachtenis.'''' . . . 61 
9. Gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon 

Jezus Christus 65 

10. Ons roemen in het kruis 81 
11. De prijs der hemelsche roeping 88 
12. Strijd 96 
13. Gij zult uwe zonde gewaar worden, als zij u 

vinden zal (Num. XXXII : 23.) 97 
14. Een woord over de uitoefening der tucht in de 

gemeente Gods 103 
15. Een woord tot de moeden 109 
16. vWeest niemand iets schuldig." 113 

17. De onveranderlijkheid van Jezus 129 



Bladz. 

18. Onze voorrechten en onze verantwoordelijkheid . 139 
""19. Bezitten wij een openbaring van God? . . . 145 

20. Met Christus gestorven en opgestaan . . . . 156 
21. Een woord over de positie van den Christen in 

deze wereld 158 
22. Het twistwater van Meriba, of spreekt niet onbe-

dachtelijk 161 
23. De Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis . 172 

-— 24. Em woord van vermaning voor den tegenwoor
dig en tijd ¥HrJJ7 

25. Correspondentie. 
Jesaja LXVI 160 
Mattheüs V : 34 195 

XIII : 44 160 
XIII : 58 194 
XX : 1—16 46 
XXI : 18—20 32 
XXII : 1—14 47 
XXV •. 31-46 48 

Markus IV : 11, 12 32 
Johannes I : 33, 34 160 

XX : 23 46 
Handelingen II : 42 159 
2 Korinthe IV : 16 48 

V : 3 47 
XI : 25 159 

Efeze III : 10 195 
Kolosse I I : 8 195 



TWEEËRLEI RUST, TWEEËRLEI VREDE, 

TWEEËRLEI BLIJDSCHAP. 

„Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en 
ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u , en leert van 
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en 
gij zult rust vinden voor uwe zielen; want mijn juk is 
zacht, en mijn last is licht." (Matth. X I : 28—30.) 

„Trede laat ik u , mijnen vrede geef ik u; niet gelijk 
de wereld geeft, geef ik u." (Joh. XIY : 27.) 

„Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijne 
blijdschap in u zij, en uwe blijdschap vervuld worde." 
(Joh. X V : 11.) 

In deze woorden spreekt de Heer Jezus over tweeërlei 
rust, over tweeërlei vrede en over tweeërlei blijdschap. 

Staan wij een weinig daarbij stil, en trachten wij de 
bedoeling des Heeren te vatten. 

„Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en 
ik zal u rust geven." Dat is een rust voor het geweten. 
Wie vermoeid van al zijn werken, van al zijn vruchteloos 
pogen om zich aangenaam voor God te maken, tot Jezus 
de toevlucht neemt, ontvangt van Hem rust. Want door 
het bloed van Christus, die zichzelven door den eeuwigen 
Geest onberispelijk Gode heeft opgeofferd, wordt ons ge
weten gereinigd van doode werken, om den levenden 
God te dienen. (Hebr. I X : 14.) Tot het inzicht gekomen, 
dat al onze werken, hoe voortreffelijk ook op zichzelven, 
en hoe goed ook bedoeld, niets meer waarde voor God 
hebben dan een kleed, dat wordt weggeworpen, drukken 
die doode werken op ons geweten; ten einde raad nemen 
wij de toevlucht tot Jezus, die door zijn bloed ons ge-
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weten van doode werken reinigt, en ons daardoor rust 
voor het geweten geeft. 

Wie gebogen onder den last zijner zonden tot Jezus 
gaat, ontvangt rust, want Jezus neemt den last der 
zonden weg. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam 
op het hout. Door zijn bloed worden wij gereinigd van 
het kwaad geweten. (Hebr. X : 22.) Door ééne offerande 
voor altijd volmaakt, hebben wij geen geweten van zonden 
meer in de tegenwoordigheid van God, en kunnen daar
om met vrijmoedigheid in het hemelsche heiligdom ingaan 
en voor den troon des Heeren verschijnen. De zonden, 
die ons drukten en kwelden, zijn voorgoed verdwenen. 

Deze rust is onvoorwaardelijk. „Komt tot mij, allen 
die vermoeid en belast zijt, en ik z;al u rust geven." Geen 
enkele voorwaarde wordt er gesteld. Alle vermoeiden en 
belasten, die komen, krijgen rust. Niets wordt er ge-
eischt. Geen werk, geen gebed, geen zucht. „Ik zal u 
rust geven." Het is een gave, een geschenk. Uit genade, 
om niet, wordt het ons deel. Daarom is deze rust onge
stoord. Zij kan niet veranderen. Zij kan niet weggenomen 
worden. Zij duurt tot in eeuwigheid. Zij is niet afhan
kelijk van mijn toestand, van mijn geloof, van mijne 
waardeering van het werk van Jezus, maar eenig en 
alleen van het offer en het werk, van de liefde en ge
nade mijns Heilands. Is mijn geweten van doode werken 
en mijn hart van het kwaad geweten gereinigd door het 
bloed van Christus, dan is zulks voor altijd. Er kan 
daarin met geen mogelijkheid ooit eenige verandering 
komen. 

Zoo is het ook met den vrede, van welken de Heer zegt: 
„Vrede laat ik u." Dat is de vrede met God. „Wij dan 
gerechtvaardigd zijnde uit geloof, hebben vrede met God 
door onzen Heer Jezus Christus." (Rom. V : 1.) Dien 
vrede heeft Hij gemaakt door het bloed zijns kruises. 
(Kol. 1:20.) De vijandschap door het kruis, waar Hij 
onze straf onderging en ons oordeel droeg, gedood heb
bende, heeft Hij de geloovigen uit Joden en Heidenen 
in één lichaam met God verzoend. (Ef. I I : 16.) Die vrede 
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wordt door Jezus Christus verkondigd. (Hand. X : 36.) 
„Hij is gekomen, en heeft vrede verkondigd aan u , die 
verre waart, en vrede aan hen, die nabij waren." 
(Efez. 11:17.) Voor acht-tien-honderd jaren, op het kruis, 
werd die vrede gemaakt, en sedert werd die alom ver
kondigd. Wie in Christus gelooft, heeft aan dien vrede 
deel. Vijanden zijnde van natuur, zijn wij met God ver
zoend door den dood zijns Zoons. (Rom. V : 10.) „IJ, die 
eertijds vervreemd waart, en vijanden in gezindheid door 
de booze werken, heeft hij echter nu verzoend, in het 
lichaam zijns vleesches door den dood." (Kol. 1 : 2 1 , 22.) 

Die vrede is onvoorwaardelijk en ongestoord, aangezien 
hij van niets in ons, maar alleen van het volbrachte werk 
van Christus afhankelijk is. Hij bestaat niet in een ge
lukkig gevoel onzes harten, of in onze vrijmoedigheid 
tot God, of in onze blijdschap over ons deel aan Christus. 
Dit alles is er zeker het gevolg van, indien wij ten 
minste met God wandelen. Maar de vrede, waarover wij 
thans spreken, is het ophouden van de vijandschap, die 
er bestond tusschen ons en God; daar de oorzaak dier 
vijandschap — de zonde — door den dood van Christus, 
die aan al de eischen van Gods gerechtigheid voldeed, 
is weggenomen. Alles is daardoor, op rechtvaardige wijze, 
naar Gods eischen, tusschen ons en God in orde gebracht. 
Wij zijn met God verzoend, kunnen in zijne tegenwoor
digheid verschijnen, en hebben als zijne kinderen met 
Hem gemeenschap. 

Van dien vrede zegt de Heer tot zijne discipelen: 
„Vrede laat ik u." Ik ga heen, gij blijft hier. Ik ga 
tot den Vader; gij blijft in de wereld; maar vrede laat 
ik u. Merkwaardige en heerlijke woorden! In zijne laatste 
redenen tot zijne discipelen spreekt de Heer, alsof reeds 
alles volbracht was. Hij verplaatst zich in den geest na 
het kruis, na zijne opstanding uit de dooden. In werke
lijkheid moest alles nog volbracht worden. Gethsémané 
en Golgotha lagen nog vóór Hem. Doch voor het geloof 
was alles reeds volbracht. Uit de dooden opgestaan, stond 
Hij gereed om tot den Vader weder te keeren. Het 
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duidelijkst hooren wij dit uit zijn gebed tot den Vader. 
„Ik heb U verheerlijkt op de aarde; ik heb voleindigd 
het werk, dat Gij mij gegeven hebt om te doen; en nu, 
verheerlijk mij, Gij, Vader! bij Uzelven, met de heer
lijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was. — Ik ben 
niet meer in de wereld, en dezen zijn in de wereld, en 
ik kom tot U. — Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen 
in uwen naam. Maar nu kom ik tot U, en spreek dit 
in de wereld, opdat zij mijne blijdschap vervuld mogen 
hebben in zichzelven." Al wat de Heer derhalve spreekt 
tot zijne discipelen in deze hoofdstukken van Johannes' 
Evangelie moeten wij aanmerken, als tot hen gesproken 
op het oogenblik, dat Hij tot den Vader wederkeerde, 
nadat Hij den Vader verheerlijkt en het werk, dat Hem 
te doen gegeven was, voleindigd had; terwijl wij in Jezus' 
gebed tot den Vader vernemen, wat Hij den Vader over 
ons te zeggen, en wat Hij voor ons van den Vader af 
te smeeken heeft. In deze hoofdstukken worden ons dien
tengevolge de heerlijke gevolgen van Jezus' werk, en de 
betrekking, waarin wij door dit werk tot den Vader 
staan, op de treffendste wijze voorgesteld, zoodat zij met 
recht de schoonste bladzijden uit de Heilige Schrift ge
noemd zijn. 

Hoe heerlijk zijn, uit dit oogpunt beschouwd, de woor
den van Jezus: „Vrede laat ik u." Hij, die zichzelven 
overgaf om tot zonde voor ons gemaakt te worden en 
onze zonden te dragen; die de straf en het oordeel, door 
ons verdiend, op zich genomen en aan al de eischen 
van Gods gerechtigheid voldaan had; die een volkomene 
en eeuwige verzoening had teweeggebracht; Hij, die 
den vrede tusschen ons en God had tot stand gebracht, 
en die dus goed wist, dat alles in orde is; Hij , de 
Vredemaker zelf, zegt tot de zijnen: „Vrede laat ik u." 
Onze zekerheid rust dus niet op onze waardeering van 
het werk der verzoening, maar op de waardeering daar
van door Hem, die het werk volbracht heeft. Hoe heerlijk 
is dat! Hij kan zich niet vergissen. Hij zeide aan het 
kruis: „Het is volbracht"; en God antwoordde direct, 
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door het scheuren van het voorhangsel, dat Hij voldaan 
en verheerlijkt was, en de toegang tot Hem open stond. 
„Vrede laat ik u" , roept Jezus zijnen discipelen toe; en 
God wekt Hem op uit de dooden, en verheerlijkt Hem 
aan zijne rechterhand; en verklaart daardoor, dat allen, 
die in Chriatus gelooven, gerechtvaardigd staan voor Hem. 
Want Hij is overgeleverd om onze zonden, en opgewekt 
om onze rechtvaardiging. En aan den avond van den dag 
zijner opstanding komt de Heer in het midden zijner dis
cipelen, en zegt: „Vrede zij ulieden;" en toont hun dan 
de teekenen in zijne handen en in zijne zijde, als wil 
Hij zeggen: Vrede is er door het bloed mijns kruises. 
En eiken eersten dag der week komt Hij in ons midden, 
aan zijne tafel, en zegt ons door de teekenen van brood 
en wijn: Uwe zonden zijn vergeven; uwe vijandschap is 
weggenomen; gij zijt met God verzoend; vrede is er ge
maakt door het bloed mijns kruises; en daarom: Vrede 
zij ulieden, van nu aan tot in eeuwigheid. 

Hebt gij dit verstaan, mijn broeder? Eust gij in deze 
verzekering uws Heilands ? Geniet gij de vreugde en de 
kalmte van zijne toezeggingen? Verlaat gij u op zijn 
woord ? Er is geen vaster grond des vertrouwens dan dit. 
Ons geloof is wankelbaar, ons genot afwisselend, onze 
waardeering gebrekkig. Maar zijn werk is volbracht, zijne 
beloften falen niet, zijn woord is onbedriegelijk. Als God 
voldaan is, kunnen wij het ook zijn, niet waar? Hij is 
de rechter. Voor Hem moeten wij verschijnen. Hij moet 
ons oordeelen. En Hij nam het offer van Christus aan. 
Toen Christus zijn bloed in het hemelsch heiligdom ge
bracht had, zette God Hem aan zijne rechterhand, en 
kroonde Hem met eer en heerlijkheid. Daarom kunnen 
wij met vrijmoedigheid zingen: 

Zalig rustoord! — Zoete vrede 
Vult mijn hart en blijft het bij; 

Hij, in wien God zelf kan rusten, 
Is het rustpunt ook voor mij. 

Zoodra wij rusten in Christus en in zijn werk, dan 
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vervult blijdschap onze ziel. Dit is onze blijdschap, van 
welke de Heer spreekt: „Deze dingen heb ik tot u ge
sproken, opdat mijne blijdschap in u zij, en uwe blijd
schap vervuld worde." Door het genieten van Jezus' blijd
schap zou hunne, blijdschap vervuld worden. Dit is de 
blijdschap over ons deelgenootschap aan Christus. In 
Samaria werd groote blijdschap, toen zoovelen in Chris
tus geloofden. De kamerling reisde zijnen weg met blijd
schap , toen hij Jezus als zijn Heiland had leeren kennen. 
„Wij zijn medewerkers uwer blijdschap," zegt Paulus 
tot de Korinrkiërs, „want gij staat door het geloof." 

Ziedaar dus de eerste rust, de eerste vrede en de eerste 
blijdschap. Rust voor het geweten, vrede met God en 
blijdschap door het geloof aan Christus' werk. Dit is het 
deel van ieder, die gelooft. Hoe verschillend hun toestand 
en kennis en mate van geestelijk leven ook zij, allen 
hebben rust en vrede en blijdschap. Zeer zeker kan zulks 
meer of minder genoten worden. Dit hangt af van het 
geloovig annnemen van het woord des Heeren. Maar dit 
neemt niet weg, dat dit het deel is van allen, die gelooven, 
omdat het onvoorwaardelijk geschonken wordt, en alleen 
afhankelijk is van het offer en het werk van Christus. 

Doch er is een andere rust, een andere vrede en een 
andere blijdschap. Die zijn niet onvoorwaardelijk; maar 
kunnen alleen dan genoten worden, wanneer wij de voet
stappen van Jezus drukken, wanneer wij ons vertrouwen 
stellen op God, en wanneer wij onze betrekking tot den 
Vader kennen en genieten. 

Nadat de Heer gezegd had: „Komt tot mij, allen die 
vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven," zegt 
Hij: „Neemt mijn juk op u , en leert van mij. want ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 
vinden voor uwe zielen." Deze woorden richt Hij niet 
tot de vermoeiden en belasten, zooals velen denken. O 
neen! Hij zegt ze tot hen, die als vermoeiden en belasten 
tot Hem gekomen zijn, en van Hem rust gekregen hebben. 
Zoudt gij het niet wreed vinden, als ik tot iemand, die 
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onder een zwaren last gebogen ging, zou zeggen: neem 
dezen last er nog bij ? En zoudt gij dan denken, dat de 
Heer zulks doet ? Zou Hij tot een zondaar, die vermoeid 
is van al zijn werken, en die beladen is onder den zwaren 
last zijner zonden, zeggen: neem nog een juk, en dan 
wel mijn eigen juk, er bij ? Neen, dat heeft de Heer 
niet gedaan. Maar als Hij den vermoeide rust gegeven, 
en den belaste zijn last ontnomen heeft, dan zegt Hij tot 
den zoodanige, die dus geheel vrij daar staat: neem nu 
mijn juk op u. Als wil Hij zeggen: Ik nam uwen druk
kenden last weg, neem nu in de plaats daarvan mijnen last, 
die licht is. Zie, dat is heerlijk. Dat is de genade. Het 
eerste zou de wet zijn. Onder de genade is er nimmer 
spraak van goede werken of van heiligmaking of van het 
wandelen in de voetstappen van Jezus, dan nadat het 
oude is voorbijgegaan en alles nieuw geworden is. 

Dit gewichtige beginsel, van welks toepassing ons prak
tisch geluk afhankelijk is, wordt duidelijk uitgedrukt in 
de woorden van Paulus in Kol. I I I : „Indien gij dan met 
Christus opgewekt zijt, zoo zoekt de dingen, die boven 
zijn, waar Christus is , zittende aan de rechterhand Gods; 
bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde 
zijn; want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus 
verborgen in God." 

Tot de geloovigen, die rust voor-hun geweten ontvan
gen hebben, zegt de Heer: „Neemt mijn juk op u." Hij 
zegt niet: uw juk, maar mijn juk. Het is dus niet het
zelfde , als wat de Heer elders zegt: „Wie zijn kruis niet 
opneemt, en mij navolgt, is mijns niet waardig." Neemt 
mijn juk op u. Het is het juk, dat de Heer Jezus droeg; 
de last, dien Hij op zich genomen had. Gelijk een He-
breeuwsche slaaf in het jaar zijner vrijlating uit liefde tot 
zijn meester bij hem verkoos te blijven om hem eeuwig 
te dienen, en zich als teeken daarvan de ooren liet door
boren, zoo had Gods Zoon, die vrij en onafhankelijk was, 
de oppermachtige gebieder in hemel en op aarde, zich 
vrijwillig tot een eeuwigen dienstknecht zijns Vaders ge
steld. Komende in de wereld zegt Hij: „Slachtoffer en 
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offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een 
lichaam toebereid." (Volgens Ps. X L : „Gij hebt mij de 
ooren doorboord.") „Zie, ik kom, om uwen wil te doen, 
o God!" Hij heeft zicbzelven vernietigd, de gestaltenis 
eens slaafs aannemende, den mensohen gelijk geworden 
zijnde. Eer en heerlijkheid verliet Hij, macht en majes
teit gaf Hij over, kroon en schepter leide Hij neer; en 
Hij kwam hier beneden, den menschen is alles gelijk 
geworden, arm en afhankelijk, in de gestaltenis eens 
slaafs, niet doende zijnen wil, maar den wil Desgenen, 
die Hem gezonden had, hoewel Hij altijd was God boven 
al te prijzen tot in eeuwigheid. 

Deze plaats der afhankelijkheid van God, deze plaats 
van dienstknecht, van slaaf in te nemen, dat was de last, 
die Hem op de schouders gelegd was. Den wil te doen 
des Vaders, die in de hemelen is, dat was het juk, het
welk Hij droeg. Maar dat juk was niet hard; die last 
was niet zwaar; o neen! „mijn juk is zacht en mijn last 
is licht." "Want Hij had zich vrijwillig de ooren laten 
doorboren. Hij behoefde niet te dienen. Neen! maar Hij 
wilde dienen. Dienen was zijn genot, zijne vreugde. „Mijne 
spijs is , dat ik doe den wil Desgenen, die mij gezonden 
heeft, en zijn werk volbrenge." 

En nu zegt de Heer tot de zijnen: „Neemt mijn juk 
op u." Dat wil dus zeggen : Neemt, evenals ik, deze plaats 
van afhankelijkheid van God in; doet den wil des Vaders; 
onderwerpt u aan zijn gebod. Hoe heerlijk is dit! Jezus 
wil, dat wij zijne voetstappen drukken; dat wij Hem 
navolgen; dat wij zijne gezindheid openbaren. Van nature 
zijn wij geneigd onzen eigen wil te doen, onzen eigen 
weg te gaan en het eigen-ik de eerste plaats in te ruimen. 
Maar Hij heeft ons bekwaam gemaakt, door ons met Zich 
te verbinden, en ons der goddelijke natuur deelachtig te 
doen worden, zijne voetstappen te drukken. Wel een 
bewijs, hoe volkomen wij verlost zijn. "Wij kunnen zijn 
juk op ons nemen; wij kunnen den wil doen des Vaders, 
die in de hemelen is, en ons aan Hem toewijden. Jezus 
zou het niet zeggen, indien wij het niet konden. Maar 
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wij moeten het leer en, want wij hebben het vroeger nooit 
gedaan; wij deden het tegenovergestelde. En bovendien, 
wij weten niet, welke de wil van God is; wij kennen den 
weg niet, die door de woestijn leidt naar Kanaan. Wie 
zal het ons leeren? Jezus zelf. Luistert slechts: „Neemt 
mijn juk op u , en leert van mij, want ik ben zacht
moedig en nederig van hart." Hij kent den wil van God, 
en heeft dien wil in alles betracht. Hij baande door deze 
duistere, zondige wereld een weg naar den hemel. De 
Overste Leidsman en Voleinder des geloofs is Hij. Hij 
kan ons derhalve den wil Gods leeren en den waren weg 
wijzen. En geen leermeester is aan Hem gelijk. Hij is 
zachtmoedig en nederig van hart. Hoe onleerzaam waren 
zijne discipelen, en met welk een geduld heeft Hij hen 
onderwezen! Hoe eigenwijs en kleingeloovig waren zij, 
en met welk een liefde heeft Hij hen verdragen! Hij is 
altijd dezelfde. Geen omstandigheden, geen tegenstand, 
geen teleurstellingen kunnen Hem doen veranderen. Hij 
verdroeg de tegenspreking der zondaren, en de eigenliefde 
en onleerzaamheid der zijnen. 

Niemand behoefde er tegen op te zien, zich aan zijne 
voeten neer te zetten. En wie het deed, ondervond den 
gezegenden invloed van zijn onderwijs. Maria van Bethanië, 
die zich door Jezus liet onderwijzen, leerde zijn hart 
kennen, zoodat zij op het rechte oogenblik door Hem ge
troost kon worden, en begreep welk goed werk Hem aan
genaam wezen zou. 

Dit leidt ons vanzelf tot het gevolg van het op ons 
nemen van Jezus' juk. „Neemt mijn juk op u , en leert 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, 
en gij zult rust vinden voor uwe zielen." Rust zullen wij 
vinden. Niet rust voor het geweten. Dat is de eerste rust. 
Maar rust voor onze zielen in deze wereld vol onrust, 
gejaagdheid en onbeslistheid. Rust, die het gevolg is van 
het kennen en doen van den wil van God. Is het onze 
vreugde den wil des Vaders te doen, en kennen wij dien 
wil, dan staan wij niet verlegen, welken weg wij te gaan 
hebben; dan worden wij niet heen en weer geslingerd; 
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dan deert het ons niet, of de menschen ons al veroor-
deelen. Jezus ging altijd kalm en rustig zijnen weg. Te 
weten, dat Hij in Gods weg was, en zijns Vaders wil 
volbracht, maakte Hem onaandoenlijk voor de aanmer
kingen en berispingen der menschen. „Wist gij niet, dat 
ik zijn moest in de dingen mijns Vaders?" vroeg Hij op 
twaalfjarigen leeftijd aan zijne moeder; en later zeide Hij: 
„Vrouw, wat heb ik met u te doen, mijne ure is nog 
niet gekomen." — „Gaat gijlieden op naar dit feest, ik ga 
niet op naar dit feest," antwoordde Hij, toen zijne broe
ders er op aandrongen, dat Hij zich aan de wereld ver-
toonen zou. •— Twee dagen bleef Hij rustig in Galilea, 
toen Hij vernomen had, dat Lazarus, zijn vriend, krank 
was; want zijn toeven zou ter heerlijkheid Gods zijn.— 
„Ik heb u gezegd, dat ik het ben. Indien gij dan mij 
zoekt, laat dezen heengaan," zeide Hij in Gethsérnané 
tot de bende, die Hem wilde gevangen nemen; en nadat 
Hij zijne macht getoond had om allen te dooden, laat 
Hij zich binden en wegvoeren. — Diezelfde rust zullen 
wij vinden, indien wij zijn juk op ons nemen, en den wil 
doen des Vaders, die in de hemelen is. Kennen wij den 
goeden en welbehagehjken en volmaakten wil van God; 
(Rom. XII : 2.) hebben wij beproefd, wat het beste is; 
(Fil. 1 : 10.) en dat leeren wij in gemeenschap met Jezus ; 
dan gaan wij rustig onzen weg, en laten ons niet heen 
en weer slingeren. 

Deze rust is dus niet onvoorwaardelijk. Integendeel, 
wij kunnen die niet vinden, indien wij het juk van Jezus 
niet op ons nemen, en den wil des Vaders niet doen. 
Evenzoo is het met den tweeden vrede. De eerste vrede 
is de vrede met God, door Jezus voor ons gemaakt. De 
tweede vrede is de vrede Gods, dien wij alleen genieten 
kunnen, indien wij een volkomen vertrouwen stellen op 
de liefde en de zorg van God voor ons. 

De Heer Jezus genoot dien vrede onafgebroken. Hij 
stelde zijn vertrouwen op den Heere. (Ps. XVI.) Hij was 
gezeten in de schuilplaats des Allerhoogsten , en vernachtte 
in de schaduw des Almachtigen; en zeide tot Jehovah, 
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zijnen God: „Mijne toevlucht en mijn burg! mijn God, 
op welken ik vertrouw!" (Ps. XCI.) Daarom was Hij 
onbewogen. Wat er ook gebeurde, Hij verloor dien vrede, 
die alle verstand te boven gaat, nooit. God staat boven 
de omstandigheden. Jezus was dit ook door zijn volkomen 
vertrouwen op God. God weet het einde aller dingen. Jezus 
wist dit ook door zijne onafgebroken gemeenschap met 
zijnen Vader. Als de Joden Hem van de steilte des bergs 
naar beneden wilden werpen, ging Hij kalm en onbe
vreesd door hun midden weg. Te midden van den storm , 
die de discipelen met angst vervulde, lag Hij rustig te 
slapen Toen Johannes de dooper zich aan Hem ergerde; 
de oversten der Joden Hem bespotten en voor een vraat 
en een wijnzuiper uitmaakten; en de steden, in welke 
zijne meeste krachten geschied waren, Hem verwierpen, 
hief Hij zijne oogen ten hemel, en zeide: „Ik prijs U , 
Vader! Heer des hemels en der aarde! dat Gij deze din
gen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt 
ze aan kinderkens geopenbaard." Dezen vrede nu, dien 
Jezus zelf genoot, geeft Hij ons. „Vrede laat ik u , mijnen 
vrede geef ik M." Wonderbare genade! 

Paulus zegt tot de geloovigen te Filippi: „Weest in 
geen ding bezorgd, maar laat uwe begeerten in alles, 
door gebed en smeeking, met dankzegging, bekend wor
den bij God; en'de vrede Gods, die alle verstand te boven 
gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewaren in Christus 
Jezus." Ziedaar, de voorwaarde voor het genieten van den 
vrede Gods. „Weest in geen ding bezorgd," want God 
zorgt voor u; gij kunt op Hem staat maken en Hem ge
heel vertrouwen. Hij zal ü niet begeven en u niet ver
laten. Wat er ook gebeure, gij zijt voor zijne rekening. 
„Maar'laat uwe begeerten in alles (in zijne vreeze natuur
lijk) door gebed en smeeking (niet alleen door eenvoudig 
vragen, maar door dringend bidden) met dankzegging, 
bekend worden bij God." Welk een voorrecht! Al wat wij 
begeereh, in de moeitevolle wegen hier beneden, mogen 
wij God, onzen Vader, door gebed en smeeking voor
stellen, doch in het geloof aan zijne liefde en wijsheid, 
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die alles wel maakt, die alles leidt tot ons heil, die alles 
doet uitloopen tot zijne verheerlijking. Met dankzegging 
derhalve, niet nadat mijne begeerte vervuld is , maar op 
hetzelfde oogenblik, dat ik mijne begeerte bekendmaak, 
omdat ik weet, dat Hij niets kan doen, dan. wat goed en 
gezegend voor mij is. In deze gezindheid biddende, ben 
ik rustig en gelukkig. Volkomen vertrouwende op Gods 
liefde, weet ik, dat mijne begeerten in alles, naar zijnen 
wil en op zijn tijd, zullen worden vervuld; en de vrede 
Gods, die alle verstand te boven gaat, zal hart en zinnen 
bewaren in Christus Jezus. 

De vrede Gods — de vrede, dien God zelf geniet, en 
die daarom alle verstand te boven gaat, door het verstand 
niet kan worden beschreven of begrepen, zal onze harten 
voor elke twijfelzueht, onrust en ongeloof, en onze zinnen 
voor al wat aftrekt en verleidt bewaren in gemeenschap 
met Christus Jezus, die ook dezen vrede Gods steeds 
genoot en voortdurend geniet. Te midden van de stormen 
des levens, bij al de aanvallen des satans, en bij al de 
verzoekingen der wereld, verheffen wij ons op de vleu
gelen des geloofs boven de omstandigheden, en genieten 
dien vrede, welke door God genoten wordt, en in welken 
Hij altijd leeft en blij ft, zoodat Hij de God des vredes 
genoemd kan worden. 

Wij kunnen derhalve de rust en vrede genieten , welke 
door Jezus genoten werden, indien wij den wil des Vaders 
doen, en vertrouwen stellen in Gods liefde; en wij kunnen 
de blijdschap smaken, welke Jezus genoot, indien wij 
onze betrekking tot den Vader kennen en genieten. „Deze 
dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijne blijdschap 
in u zij, en uwe blijdschap vervuld worde." De Heer wil 
ons niet slechts zijne rust en zijnen vrede, maar ook zijne 
blijdschap schenken. Door het genot dier blijdschap, zal 
de blijdschap, die wij hebben over onze bekeering en 
over ons deelgenootschap aan Christus vervuld, dat is 
vol gemaakt worden. 

En waarin bestond de blijdschap van Jezus? In het 
genot van de innige betrekking, waarin Hij tot zijnen 
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Vador stond, en in de gemeenschap, welke Hij met zijnen 
Vader oefende. Welnu, Hij wil, dat wij daarin met Hem 
deelen zullen. Daartoe heeft Hij ons bekend gemaakt met 
de betrekking, waarin wij tot den Vader staan. Hoort 
slechts, wat Hij zegt: „Deze dingen heb ik tot ti gespro
ken, opdat mijne blijdschap in u zij." Als wij het Evan
gelie van Johannes lezen, en vooral de laatste woorden 
van den Heer tot de zijnen, dan wordt het ons duidelijk, 
in welk een innige betrekking en gemeenschap Hij ons 
met den Vader gebracht heeft. Hij kwam om ons den 
naam des Vaders bekend te maken , en het hart des Vaders 
bloot te leggen. Hij heeft ons niet alleen van onze zonden 
verlost en van den dood en den duivel bevrijd, maar Hij 
heeft ons tot kinderen van zijnen Vader gemaakt; want 
zoovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij het recht 
gegeven kinderen Gods genoemd te worden. Na zijne op
standing uit do dooden kon Hij zeggen: „Ik vaar op tot 
mijnen Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen 
God." Niet slechts heeft God opgehouden onze Rechter 
te zijn, maar Hij is onze Vader geworden, zoodat Jezus 
tot de zijnen kon zeggen: „De Vader zelf heeft u lief," 
en daarom kunt gij rechtstreeks, zonder tusschenpersoon, 
tot den Vader gaan. In het huis van den Vader bereidde 
Hij ons plaats; aan de bewaring des Vaders vertrouwde 
Hij ons toe; en aan het eind van zijn gebed tot den Vader 
kon Hij deze heerlijke woorden uitspreken: „En ik heb 
hun uwen naam bekend gemaakt, en zal dien bekend 
maken; opdat de liefde, waarmede Gij mij liefgehad hebt, 
in hen zij, en ik in hen." 

In een nauwere betrekking tot God kunnen wij niet 
komen. Een inniger gemeenschap met God bestaat er niet. 
De engelen zijn dienaren, maar geen zonen. Zoo bestaat 
er dan ook geen grootere blijdschap dan de blijdschap 
over de betrekking, waarin wij tot den Vader gebracht 
zijn. In zijnen eersten brief zegt Johannes, die ons deze 
woorden van Jezus in zijn Evangelie mededeelt, en die 
door den Heiligen Geest verkoren is om ons onze betrek
king tot den Vader bekend te maken: „Deze dingen 



14 

schrijven wij u , opdat uwe blijdschap volkomen zij." 
Wonderbare genade! De God en Yader van onzen Heer 
Jezus Christus is onze God en onze Vader. Met dezelfde 
liefde, waarmede de Vader Jezus liefhad, heeft Hij ons 
lief. In zijne gemeenschap heeft Hij ons opgenomen. Wij 
hebben gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon 
Jezus Christus. In Jezus' heerlijkheid zullen wij deelen. 
In het Vaderhuis zullen wij wonen. De heerlijkheid, 
welke de Vader Jezus gegeven heeft, zullen wij aan
schouwen en genieten tot in eeuwigheid. 

Geve de Heer ons genade om de diepe beteekenis te 
verstaan en de zaligheid te kennen en te genieten van 
Jezus' rust, van Jezus' vrede en van Jezus' blijdschap! 

De gouden kandelaar. 

„En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot 
Aaron, en zeg tot hem: Als gij de lampen aansteken zult, 
recht tegenover den kandelaar zullen de zeven lampen 
lichten. En Aaron deed alzoo: tegenover vooraan den 
kandelaar stak hij deszelfs lampen aan; gelijk als de 
Heer Mozes geboden had. En dit werk des kandelaars 
was van dicht goud, tot zijne schacht, tot zijne bloemen 
was het dicht; naar de gedaante, die de Heer Mozes 
getoond had, alzoo had hij den kandelaar gemaakt." 
(Num. V I I I : 1—4.) 

Hierin vinden wij een schoone voorafschaduwing van 
het werk en het getuigenis des Heiligen Geestes, gegrond 
op het zoenoffer van Christus. De zeven lampen stellen 
voor de volmaaktheid van het licht des Heiligen Geestes. 
De schacht van dicht goud, waarmede deze zeven lampen 
vereenigd waren, stelt Christus voor als het fondament 
van de geheele werkzaamheid des Geestes. Doch niet 
slechts waren de zeven lampen onafscheidelijk verbonden 
met de gouden schacht, maar zij wierpen ook hun licht 
onmiddellijk op denzelven; daardoor typisch aantoonende, 
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dat het groote doel van den Heiligen Geest hierin bestaat, 
in al zijne werkingen getuigenis te geven aan den Persoon 
van Christus en dien Persoon te verheerlijken. De zeven 
lampen wierpen hun licht op de gouden schacht, die hen 
droeg. 

Ziedaar de voorafschaduwing; en als wij thans voor een 
oogenblik onze aandacht bepalen bij het derde hoofdstuk 
van de Handelingen, dan zullen wij daar een treffend 
voorbeeld vinden van de toepassing van dit type. Christus, 
het groote tegenbeeld van de gouden schacht, had deze 
wereld verlaten, en zijne plaats in de hemelen ingenomen; 
en de Heilige Geest, het groote tegenbeeld van de zeven 
gouden lampen, is van den hemel gekomen om het licht 
der goddelijke getuigenis in deze duistere wereld te ver
spreiden. En van Wien geeft deze Geest getuigenis? Altijd 
en eeniglijk van Jezus. Wien zoekt Hij te verhoogen ? 
Eenig en alleen den Naam van Jezus. Zooals het in de 
type is , zoo is het ook in de antitype: „de zeven lampen 
lichten recht tegenover den kandelaar." Wordt er bekee
ring en vergeving van zonden gepredikt, zoo is het in 
den Naam van Jezus. Worden er zielen gered, zoo is de 
behoudenis alleen in den Naam van Jezus. Als een arme 
kreupele wordt genezen, zoo kan de genezing alleen ge
vonden worden in den Naam van Jezus. De zeven lampen 
kunnen slechts licht geven recht tegenover den kandelaar. 

Dit alles treedt treffend in Handelingen III op den voor
grond. Petrus, vervuld met het licht en de kracht des 
Heiligen Geestes, geeft op de krachtigste wijze getuigenis 
van Christus, en schrijft al wat hij doet aan Christus 
alleen toe. De arme kreupele verwachtte slechts een aal
moes van een weldadig mensch. Petrus evenveel treedt 
dadelijk op den achtergrond, en verhoogt den Naam des 
Heeren Jezus in deze merkwaardige woorden: „Zilver 
en goud heb ik niet; maar wat ik heb, dat geef ik u ; 
in den naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op 
en wandel!" Hier zien wij de zeven lampen hun licht 
geven recht tegenover den kandelaar. Moet er een wel
daad aan een arm mensch bewezen worden, dan moet 
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die weldaad rechtstreeks komen van den opgestanen Hei
land. Petrus was geen weldadig menseh, die zijn zilver 
en goud met kwistige hand uitdeelde, maar een vat, ver
vuld met den Heiligen Geest, getuigenis gevende aan den 
heerlijken en eenigen Naam onder den hemel gegeven, 
door welken menschen kunnen behouden worden. 

Van den Trooster, dien Jezus aan zijne discipelen be
loofde, zeide Hij : „Die zal mij verheerlijken; want hij 
zal het uit het mijne nemen, en het u verkondigen." 
(Joh. XYI : 14.) De Heilige Geest, die licht en leven 
geeft, die in alle waarheid leidt, die de toekomende din
gen verkondigt, is de Trooster, de Plaatsbekleeder van 
Jezus, en spreekt niet van zichzelven, maar van Hem, 
wiens plaats Hij bij ons inneemt. Hij getuigt van Jezus. 
Hij leidt tot Jezus. Hij verheerlijkt Jezus. Dat is zijn 
werk. De zeven lampen werpen hun licht op de gouden 
schacht. Jezus, zooals Hij hier beneden wandelde, leed 
en stierf — Jezus, zooals Hij , opgestaan uit de dooden, aan 
zijne discipelen verscheen — Jezus, zooals Hij thans, aan 
Gods rechterhand verheven, met eer en heerlijkheid gekroond 
is , en wederkomen zal om ons tot Zich nemen en om 
de wereld te oordeelen, wordt door den Heiligen Geest 
voor onze oogen geschilderd en aan onze harten aange
prezen, opdat wij ons in Hem verblijden en verlustigen. 

Dit is de toetssteen voor elke prediking en voor elke 
werkzaamheid. De prediking moet Christus tot voorwerp, 
en de dienst Christus als bron hebben. Is dit niet het 
geval, dan deugen zij niet. De Heilige Geest verheerlijkt 
Jezus. Worden wij door Hem geleid, dan prediken wij 
Christus; dan is zijne verheerlijking ons doel en ons geluk; 
dan treden wij op tegen al wat Hem onteert of in de 
schaduw stelt. Op zijn heerlijken Persoon en op zijn vol
brachte werk laten wij dan al het licht vallen, zoodat 
wijzelven, en die ons hooren, tot Hem aangetrokken wor
den en zich in Hem verlustigen. 
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Met van de wereld. 
„Zij zijn niet van de wereld, gelijk ik van 

de wereld niet ben. Heilig hen door de waar
heid ; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij 
mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik 
hen in de wereld gezonden. En ik heilig mij-
zelven voor hen , opdat ook zij geheiligd mogen 
zijn door de waarheid." Joh. X V I I : 16—19. 

"Wat is de wereld? 
De „wereld," waarvan liet beginsel ontstond, toen 

Adam, in plaats van aan God, aan den duivel gehoor
zaamde, heeft haar tegenwoordigen vorm verkregen door 
Kaïn, zoodat zij nu is hetgeen Kaïn, nadat hij zijnen 
broeder Abel doodgeslagen had, van de menschelijke 
maatschappij gemaakt heeft. Door God vervloekt van den 
aardbodem, die hem zijn vermogen niet meer geven zou, 
heeft Kaïn toen opgehouden een landbouwer te zijn, en 
is een stedenbouwer geworden. Hij en zijn geslacht gingen 
er zich op toeleggen om de menschelijke maatschappij 
zoo genotvol te maken, als maar mogelijk was. In plaats 
van zich onder Gods oordeel te buigen, beijverde men 
zich om het gevoel daarvan te verdooven onder het geklank 
der muziek en de drukte der nijverheid. (Gen. IV : 21, 22.) 
Het levensbeginsel was haat: bij Kaïn begonnen, omdat 
God voor Abel was; in Lamech voortgezet, omdat men 
hem te na kwam. Het einde was, dat God de gansche 
wereld door den zondvloed omkeerde. 

Daarna werd op de nieuwe, de tegenwoordige, aarde 
hetzelfde beginsel vertegenwoordigd door hen, die zeiden: 
„laat ons een stad bouwen," gelijk Kaïn, maar nu met 
„een toren" er bij, teneinde het vonnis over Kaïn — dat 
hij een zwerveling zou zijn — te verijdelen, „opdat wij niet 
over de gansche aarde verstrooid worden." (Gen. X I : 4.) 

Ziedaar Babel, het type van de wereld, als een stelsel, 
dat zich zonder God geluk wil verschaffen, en tegen Christus, 

xxx/v 2 



18 

in wien God het geluk schenkt, gekant is. Het letterlijke 
Babel, waarvan Nimrod de eerste koning was, werd onder 
Nebukadnezar het hoofd der wereldmonarchie, en is naar 
de profetie verwoest, opdat zij niet de aarde erven, „en 
de wereld vervullen met steden." (Zie Jes. XIV: 21.) 

Al is echter het uitwendige Babel verwoest, Babel 
zelf is zedelijk nog aanwezig. Niet Nebukadnezar is het 
zedelijk hoofd van de wereld als tegen Gfod gekante 
macht; de Heer noemt als „overste dezer wereld" den 
duivel, door Paulus betiteld als de „god" dezer eeuw. 
(Joh. X I I : 31 ; 2 Kor. IV : 4.) De menschen op deze 
aarde, voor het meerendeel zonen der ongehoorzaam
heid, worden door dien „overste" en „god" bewerkt en 
bezield. (Efez. I I : 2.) Wat de duivel in het paradijs begon, 
heeft hij daar buiten voortgezet. Zijn geest, zijne gezind
heid , het Kaïnswezen, vervult den mensch, zoodat hij is 
„hatelijk en. den ander hatende." Dit is wel, gelijk bij 
het eerste Kaïnsgeslacht, onder een schoonen schijn ver
borgen , omdat de duivel, die zich zelf kan voordoen als 
een engel des lichts, aan zijne trawanten die kunst ge
leerd heeft; doch in het wezen der zaak brengt dit geen 
verandering aan. Zelfs wil de mensch, op het voetspoor 
van Kaïn, godsdienstig zijn en Grode een deel brengen 
der vruchten van zijnen arbeid. Ja , ook de Zoon van 
Grod is door den mensch gerechtelijk ter dood gebracht 
op godsdienstige gronden; en nadat die Zoon van Gtod 
in den hemel verheerlijkt was, ging Saulus voort Hem, 
op dezelfde gronden, in de zijnen te vervolgen. 

De Heer, die, boven allen, het opperbestuur in handen 
heeft, laat dit alles vooreerst zoo gaan. Zedelijk heeft 
Hij de wereld en hare macht reeds overwonnen aan het 
kruis. Feitelijk zal Hij ze als christelijke wereld teniet 
doen, wanneer Openb. XVII en XVIII vervuld, en uit
geroepen wordt: „Wee, wee, de groote stad Babyion, 
de sterke stad! Want in ééne ure is haar oordeel ge
komen." En nadat, volgens Openb. XIX en XX, vóór 
en na het duizendjarig rijk, het beest, de valsche profeet 
met zijn aanhangers, benevens de voor het laatst verleide 
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volken geoordeeld zullen zijn, is het voorgoed gedaan 
met die wereld als antichristelijk systeem, als tegenwer
king van Gods genade, als weerzin om zich onder het 
oordeel te buigen, en als poging om zichzelven een geluk 
te bereiden, dat de duivel den mensch in het paradijs 
reeds voorgespiegeld had! 

Die wereld in haar geheel ligt, volgens Johannes 
(1 Joh. V : 19.) in den booze, en aan de beginselen dier 
wereld zijn wij afgestorven. (Koloss. I I : 20.) Met het oog 
daarop lezen wij dan ook in de woorden, die boven dit 
opstel staan, dat wij niet van de ivereld zijn, niet tot haar 
behooren, van haar geen deel uitmaken. Vroeger waren 
wij in haar, en maakten een deel van haar uit; doch 
thans danken wij den Vader, „die ons verlost heeft uit 
de macht der duisternis, en overgezet in het koninkrijk 
van den Zoon zijner liefde." Christus heeft Zichzelven 
gegeven voor onze zonden, „opdat Hij ons trekken zou 
uit de tegenwoordige booze wereld." De wereld —• zegt 
Paulus — is voor mij gekruisigd, en ik ben gekruisigd 
voor de wereld. Tusschen de wereld en hem ligt Christus' 
kruis als een slagboom van Godswege, dien geen mensch 
ooit meer opheffen kan, wijl het onmogelijk is het werk 
van Christus ongedaan te maken, of het feit van het 
kruis te vernietigen. 

Daar hetzelfde levensbeginsel vroeger in ons was, dat 
ook in de wereld heerscht, was er geen wezenlijke schei
ding van de wereld voor ons mogelijk dan door den dood 
heen. Persoonlijk hebben wij dien dood niet ondergaan, 
maar Christus' dood is ons toegerekend, zoodat, wijl Hij 
stierf, wij geacht zijn als menschen van de wereld ook 
een einde te hebben genomen. Het zou niet gebaat heb
ben, of wij al , van de wereld zijnde, anders waren gaan 
handelen dan de wereld, omdat wij daarmee niet van 
den wortel der wereld afgesneden zouden zijn. Die af
snijding greep alleen plaats voor allen, die in Christus 
gelooven, toen Hijzelf werd „afgesneden" uit het land 
der levenden. 

Indien wij nu echter aan het levensbeginsel der wereld 
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waren afgestorven, zonder meer, zouden wij van alle 
levensbeginsel ontbloot zijn. Dit is nochtans, dank zij 
Gods genade, niet zoo. "Waar Johannes verklaart, dat de 
gansche wereld ligt in den booze, heeft hij er onmiddellijk 
aan laten voorafgaan, dat wij uit God zijn, en dat wij 
dat „weten." Vroeger lagen wij met de gansche wereld 
in den booze, thans zijn wij uit God. Uit God geboren, 
dat is: ons nieuw levensbeginsel hebbende van God. Dit 
kwam tot stand door Christus' opstanding. „Gezegend zij 
de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die 
naar zijne groote barmhartigheid ons heeft wedergeboren 

door de opstanding van Jezus Christus." 
(1 Petr. 1 : 3.) In Christus' dood eindigde ons oude leven, 
met Christus' opstanding begon ons nieuwe leven. Door 
den doop met Hem begraven als oude menschen, die in 
de wereld leefden, wandelen wij nu als nieuwe menschen, 
die hun burgerschap hebben in de hemelen. Op de „ge
lijkheid zijns doods" volgt de „gelijkheid zijner opstanding." 

Daarom zijn wij, op dezelfde wijze, niet van de wereld 
ais Christus. De manier en de mate onzer gescheidenheid 
van de wereld wordt bepaald door Christus' eigen ge
scheidenheid van diezelfde wereld. „Zij zijn niet van de 
wereld" — zegt Christus zelf — „gelijk ik van de wereld 
niet ben." Niemand zal wel moeite hebben om in te zien 
en toe te stemmen, dat Christus niet van de wereld was; 
dat Hij niet tot haar behoorde, van haar geen deel uit
maakte. Hij was van boven, uit den hemel, al vertoefde 
Hij eenmaal in de wereld, om voor haar het verzoenings
werk te volbrengen en onze zonden te dragen. Hij zou 
elk oogenblik, wat zijn eigen natuur aangaat, hebben 
kunnen teruggaan naar den hemel, waartoe Hij behoorde, 
ware het niet, dat Hij, om ons te trekken uit de tegen
woordige booze wereld, die wereld eerst verliet, nazich-
zelven te hebben overgegeven voor onze zonden. (Gal. 1 : 4.) 
„Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld 
gekomen; wederom verlaat ik de wereld, en ga heen tot 
den Vader", zoo spreekt Hij tot de zijnen. 

Indien het dan nu duidelijk is, dat wij niet tot de 
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wereld behooren, gelijk Christus er niet toe gerekend 
kon worden, dan volgt daaruit, dat die gescheidenheid 
moet blijken aan ons, gelijk zij gebleken is aan Hem. 

En hoe bleek zij aan Hem? 
Hierin dat Hij in al zijn doen en laten, in al zijn 

denken en spreken door andere beginselen geleid werd dan 
de wereld. Bij de wereld heorscht haat, zelfzucht, afkeer 
van God, ongehoorzaamheid aan zijne geboden, lust in 
de ongerechtigheid, zucht om op de plaats van God te 
gaan staan, verzet tegen de genade, kortom de zonde 
in haar duizenderlei afzichtelijke openbaringen, hier en 
daar onder uiterlijk schoon verborgen. Bij Hem was van 
alles het tegenovergestelde: liefde, zelfverloochening, wel
behagen in God, onderworpenheid als mensch, lust in 
goeddoen, verheerlijking van de genade; in één woord 
Hij zocht niet zichzelven, maar Gods eer en, in verband 
daarmede, het heil van verlorenen. Hijzelf drukte het 
uit in de woorden, dat Hij niet gekomen was om gediend 
te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven 
tot een losgeld voor velen; en tot den Vader terug-
keerende, zegt Hij : „Ik heb II verheerlijkt op de aarde." 
Hij handelde niet alleen anders dan de wereld, maar 
had andere beweegredenen, een andere gezindheid dan 
zij. In alles werd openbaar, dat Hij in zijn gevoelen en 
bedoelen door hemelsche drijfveeren bewogen werd. 

"Welnu, ons wordt die hemelsche mensch tot model 
gegeven. „Wandelt in liefde, gelijk ook Christus ons lief
gehad heeft." „Die gezindheid zij in u , welke ook in 
Christus Jezus was." „Die zegt, dat hij in hem blijft, be
hoort ook zelf alzoo te wandelen, gelijk hij gewandeld heeft." 
•„Hij heeft zijn leven voor ons gesteld, en wij zijn schuldig 
het leven voor de broeders te stellen." Dit is wat anders, 
liever wat meer, dan de wet der Joden te onderhouden, 
of een leven te leiden, dat naar menschelijken maatstaf 
zedelijk goed kan genoemd worden. Bij ons moet, op dezelfde 
wijze als bij Hem blijken, dat wij niet van de wereld, 
maar dat wij uit God zijn, en door Gods gedachten en 
beginselen ons laten besturen. Openbaar moet het worden, 
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dat onze afstamming uit Adam door den dood van Christus 
te niet gemaakt is, en dat wij nu afstammen uit den tweeden 
mensch, die van den hemel is, zoodat wij in de wereld 
als hemelsche menschen verkeeren. 

Opdat wij echter niet gevaar zouden loopen iets voor 
„hemelsch" te houden, wat het niet is , zijn wij niet over
gelaten aan onze- eigene gedachten, die wij misschien voor 
ingevingen des Geestes konden houden. "Wij hebben „het 
Woord," waarin God Zijne gedachten neergelegd heeft; 
en onze gescheidenheid van de wereld wordt bepaald door 
dat „Woord." Daarom zegt ook de Heer Jezus: „Heilig 
hen door de waarheid; uw woord is de waarheid." Door de 
waarheid, d. i. Gods woord, moeten wij geheiligd, d. i. 
praktisch afgezonderd, gescheiden zijn van de wereld. De 
vraag is dus niet: wat zeggen en doen de brave, verstandige 
menschen , zelfs niet: wat zeggen en doen de Christenen, 
maar: — wat zegt Gods Woord, en wat doet Christus? 
Ten aanzien van alles, wat ons voorkomt, geldt alleen 
het antwoord op de laatste vraag. 

Ach, indien wij hetgeen zelfs de Christusbelijders thans 
dikwerf zeggen en doen vergelijken, niet alleen met „de 
letter," maar met „den inhoud" der leer, waarin het Woord 
ons onderwijst, (zie Bom. V I : 17.) welken treurigen indruk 
verkrijgen wij! Wat wordt er al niet geleerd op godsdienstig, 
wat wordt er al niet gedaan op politiek gebied, dat, in 
plaats van gescheidenheid van de wereld, juist vermenging 
met en gelijkvormigheid aan de wereld predikt! En hoe 
staat het op maatschappelijk en huiselijk terrein met de 
Christusbelijders? Heeft daar de grootschheid des levens, 
de begeerlijkheid des vleesches en de begeerlijkheid der 
oogen geen macht uitgeoefend op de behandeling van zaken, 
de opvoeding der kinderen, de inrichting des dagelijkschen 
levens ? Hoe is het gesteld met ons verkeer in huis, onder 
vrienden, tegenover hen, „die buiten zijn?" Is het op al 
die onderscheidene terreinen, in al die verschillende ver
houdingen duidelijk aan ons te zien, dat wij niet van 
de wereld zijn; en dat de waarheid, het woord van God, 
ons afgezonderd heeft van haar? Bedenken wij ook wel, 
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dat het Woord niet alleen uitspraak doet over onze hande
lingen, maar ook spreekt over onze gezindheid onder die 
handelingen, omdat het een oordeelaar is van de gedachten 
en overleggingen des harten. 

Herzien (van grondwetten) en hervormen (van kerkelijke 
instellingen) is het woord van onzen tijd; maar ik zou 
wel wenschen, dat wij, die niet van de wereld zijn, onze 
beginselen mochten herzien en onze gedragingen hervormen 
naar den eenigen standaard, ons door God gegeven, HET 
WOORD ! Zoo ooit, dan is er in onze dagen van gisting 
en woeling en onderstbovenkeering op allerlei gebied, 
dringende behoefte aan Gods Lamp voor onzen voet en 
Gods Licht op ons pad. En daar, helaas! valsche leeraars 
onder de Christenen, zoowel als oproerpredikers onder 
de volksmassa, zich vaak beroepen op datzelfde Woord, 
om er hunne verderfbrengende theorieën mee te dekken, 
is er niet minder dringende behoefte aan het gebed, om 
den waren zin van Gods Woord te mogen verstaan. Alleen 
op die wijze zullen wij bewaard blijven, en niet in ver
warring gebracht en misleid worden door de algemeene 
verchristelijking van hetgeen niet anders is en blijft dan — 
de wereld. 

Doch — zoo zou gevraagd kunnen worden — is dan 
onze afzondering van de wereld in niets anders gelegen 
dan in het gewapend staan tegenover de wereld? Geens
zins! De Heer Jezus gaat voort met te zeggen: „Gelijk 
Gij mij in de wereld gezonden hebt, zoo heb ik ook hen 
in de wereld gezonden." Hij was een gezondene in de wereld, 
komende van den hemel, om hier, te midden van's werelds 
vijandschap tegen God, en haar gevolg van ellende en 
smart, het Vaderhart van God bloot te leggen, en red
ding uit ellende en smart aan te brengen. Daarom ging 
Hij het land door, predikende en goeddoende. Hoewel 
Hij niet van de wereld was, en het ware karakter der 
wereld, als vijandig tegen God, volkomen doorzag, heeft 
niemand, gelijk Hij, zulke innerlijke bewegingen van 
ontferming gehad over haar. Want God had zijnen Zoon 
niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld oor-
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deelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden 
worden. Al moest Hij , de wereld, die Hem uitwierp, ver
latende, zeggen: „Rechtvaardige Vader! de wereld heeft 
U niet gekend," toch, zoolang Hij in haar vertoefde, was 
het de wensch zijns harten en het doel zijns levens haar 
ten zegen te zijn, in haar te zijn als Een, die dient, en 
haar door openbaring van de gezindheid Gods, zijns Vaders, 
te bewegen tot aflegging van hare vijandschap. Hij wist, 
dat de arme mensch, door gehoor te geven aan de leugen 
des satans, harde gedachten aangaande God koesterde, 
en Hij bewees door woord en daad het tegendeel, al bleef, 
helaas! de meerderheid vasthouden aan de leugen en vol
harden in hare vijandschap. Maar als men ook Hem niet 
langer in de wereld dulden wilde, zoo zond Hij, tot den 
Vader terugkeerende, de zijnen de wereld in, op dezelfde 
wijze en met hetzelfde doel, als waarmede de Vader Hem 
eerst daarin gezonden had. Doch een ontzaglijk groot ver
schil is er tusschen Hem en ons, dat Hij , en niet wij, 
spreken kon van het geven van zijn vleesch voor het leven 
der wereld; maar verkeerde Hij hier als vredesgezant 
van God, zijnen Vader, wij hebben hier teverkeerenals 
vredesgezanten van Christus. „Zoo zijn wij dan GEZANTEN 

VOOR CHRISTUS , alsof God door ons bade, wij bidden voor 
Christus: Laat u met God verzoenen." (2 Kor. V : 20.) 
En zijn wij niet allen, zooals de apostelen vroeger en de 
evangelieboden thans, geroepen om dit te doen door 
openbare prediking, het karakter van ons doen en laten 
in deze wereld moet toch deze strekking hebben, dat wij 
allen schijnen als lichten in de wereld, die het woord des 
levens vertoonen, dat wil zeggen, door wie het woord des 
levens zichtbaar en hoorbaar gemaakt wordt voor de oogen 
en ooren van de menschen der wereld. In geduldige liefde 
en zachtmoedige wijsheid hebben wij, gelijk Hij , goed te 
doen aan allen, en meest aan de huisgenooten des geloofs. 
Dienen, helpen, zegen verspreiden, tranen drogen, en 
de wereld zoeken te overtuigen, dat wij dit doen, omdat 
wij van Christus zijn, als bewijs dat zij verkeerd denkt 
over Hem, zoowel als over God, die Hem zond, . . . . 
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ziedaar onze heerlijke roeping en ons dierbaar voorrecht 
tevens! Welk een genade en eere alzoo zijne voetstappen 
te mogen drukken hier beneden, in dat groote zieken
huis, de wereld, waar allen krank zijn, doodelijk krank 
naar lichaam en ziel. Gelijk Christus altijd vroeg: „waar 
kan ik iemand troosten, onderwijzen, helpen, gelukkig 
maken?" zoo mogen wij, in dezelfde gezindheid, dit korte 
leven tot een vruchtbaar leven maken; en ons vermogen, 
't zij geestelijk 't zij natuurlijk, is ons gegeven, om het 
tot dat doel dienstbaar te maken. Ach, hoeveel gezegender 
en gelukkiger zouden wij zijn voor ons eigen hart, indien 
wij meer het hart van anderen verkwikten en vertroostten! 
Het nieuwe leven uit Gfod, dat ons geschonken is, heeft 
aan zulke openbaringen en werkingen en uitstralingen 
behoefte; en het kan onmogelijk tieren in een dampkring 
van zelfzucht, eigenbaat, onverschilligheid, hardheid en 
onmeedoogendheid. Het was Kaïn, de maker der eerste 
wereld, die zeide: „ben ik mijns broeders hoeder?" Het 
was Christus, de grondlegger der nieuwe wereld, der 
tweede schepping, die zeide: „Ik heb mijne vijanden lief." 

Hier moeten wij echter een noodige opmerking maken, 
namelijk dat wij, bij al ons getuigen in en hulp bieden 
aan de wereld, zorgvuldig te waken hebben, dat het aan 
ons te zien zij, dat wij niet zijn van de wereld. Juist 
omdat wij niet van de wereld zijn, niet tot haar behooren, 
zijn wij in de wereld gezonden. Maakten wij een deel 
van haar uit, dan was het onmogelijk, dat wij in haar 
afgezonden werden. "Welnu, wij zijn uit God en behooren 
den hemel toe; en als zoodanig zendt Christus ons de 
wereld in, niet om onze afkomst te verloochenen, maar 
om op grond daarvan te dienen en onze krachten en gaven 
voor anderen over te hebben Met de staatkundige inrich
ting der wereld hebben wij ons dus niet in te laten, omdat 
ons eigenlijke burgerschap in den hemel is. (Fil. III : 20.) 
Aan de regeering der wereld moeten wij nu nog geen deel 
nemen, omdat de Heer ons zegt, dat wij later de wereld 
zullen oordeelen. (1 Kor. YI : 2.) Nu te heerschen zonder 
den Heer Jezus deugt niet, omdat wij straks met Hem 
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zullen heersenen. (2 Tim. II : 12.) Wij moeten Hem 
niet vóór willen zijn, evenmin als de mannen van David 
wilden optreden, omdat David zelf dit niet deed,zoolang 
de voor het oordeel rijpende Saul feitelijk Israëls Overste 
bleef. Verbetering in den staatkundigen toestand aan te 
brengen, zoolang de duivel onder goddelijke toelating en 
leiding de overste dezer wereld blijft, is onze roeping 
niet; en de Schrift verzekert ons bovendien, dat het 
altijd erger zal worden, totdat, als het op zijn ergst 
gekomen is, Hij er niet alleen een einde aan zal maken, 
maar het wereldbestuur door een ander — dat van 
Zichzelven — zal vervangen. Het eenige, waartoe wij 
geroepen zijn, waartoe wij zelfs door het Woord opge
wekt worden, is , dat wij voor koningen en overheden 
bidden. (1 Tim. II : 1, 2.) Voorts vermaant hetzelfde 
Woord ons tot onderwerping aan de machten, omdat 
God ze verordend heeft. (Eom. XIII : 1.) En dan hebben 
wij, op grond van 's Heeren woord, om den keizer te geven 
wat des keizers is, getrouw en gewillig onze belasting 
te betalen. 

Omdat wij als Christenen niet van de wereld zijn, 
hebben wij ons ook niet in te laten met de godsdienstige 
instellingen: genootschappen voor godsvereering, voor 
zending, voor opleiding tot leeraars en evangelisten, naar 
de wijze der wereld ingericht. De kinderen Gods in haar 
hartelijk liefhebbende als onze broeders in Christus, hebben 
wij daar buiten te blijven, eensdeels omdat een gemeen
schappelijke godsvereering door geloovigen met de wereld 
tegen het begrip zelf van godsvereering indruischt, en 
anderdeels omdat het bestaan en in stand houden van 
zulke genootschappen door aanneming van leden, kiezen 
van bestuurders, geheel naar den trant Aan elke wereldsche 
sociëteit, de souvereiniteit van Christus in het aangezicht 
slaat. Wij vergenoegen ons dan daarmede, dat God zelf, 
door ons te bekeeren, ons toegevoegd heeft als leden aan 
het ééne, door Hem erkende, Lichaam, waarvan Christus 
het Hoofd is, en hetwelk Hij bestuurt door zijnen Geest, 
die daarin woont. Nu, door de schuld van den mensch, 
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dat ééne Lichaam verscheurd en onder de wereld ver
strooid is, blijft er voor den geloovige, die gehoorzaam 
wil wandelen, niets anders over dan die gehoorzaamheid 
als persoon te oefenen, en voorzooveel ook andere geloo-
vigen dit doen, gemeenschappelijk den dood des Heeren 
te verkondigen, totdat Hij komt, en „te jagen naar recht
vaardigheid, geloof, liefde, vrede met hen, die den Heer' 
aanroepen uit een rein hart." (2 Tim. II : 22.) Indien 
toch de Schrift zegt, dat wij ons onbesmet zullen bewaren 
van de ivereld, dan zal dit natuurlijk ook toegepast moeten 
worden op de godsdienst der wereld, en die wereldgods
dienst is tegenwoordig het Christendom. Zich onbesmet 
te bewaren van de schouwburgen en huizen van ontucht 
dezer wereld, is niet zoo moeielijk; maar zich niet met 
haar te vereenigen in christelijke tempels of huizen des 
gebeds vereischt meer behoedzaamheid. Zoo wij echter 
bedenken, dat Kaïn, de grondlegger der wereld, ook 
godsdienstig was en Grode een offer bracht; en dat de 
duivel als „Overste" dezer wereld niet alleen haar staat
kundig hoofd, maar als „god" dezer eeuw tevens haar 
godsdienstig hoofd is geworden, tot zoolang de Heer dit toe
laat ; dan kunnen wij onmogelijk onze aanbidding in geest en 
waarheid aan den uiterlijken dienst der wereld vastknoopen. 

Door zoo te doen, blijven wij dan ook voor de tegen
strijdigheid bewaard van aan hen, met wie icij God dienen 
en vereeren, te zeggen, dat zij zich bekeeren moeten, 
omdat zij nog verloren zondaars zijn. Dit prediken van 
bekeering en geloof heeft immers alleen zin, als het komt 
van hen, die door zich buiten de godsvereering dier ver
loren zondaars te houden, dezen niet als bekeerden en 
als geloo-\ igen behandelen of toespreken. En weiverre, dat 
dit hooghartige zelfverheffing zou zijn, is het veeleer een
voudige eisch der waarheid en oprechtheid. 

Na aldus aangetoond te hebben, dat en waarom wij ons, 
als niet van de wereld zijnde, buiten haar staatkundige 
en godsdienstige instellingen hebben te houden, zou er 
nog gevraagd kunnen worden, of het dan, uit kracht van 
ons beginsel, ook altijd ongeoorloofd is ons met haar zuiver 
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menschlievende en maatschappelijke instellingen in te laten. 
Wij antwoorden, dat, indien het ook dikwijls door de 
bepalingen, die daarbij gemaakt worden, ondoenlijk zal 
blijken aan de uitvoering daarvan mede te werken, er op 
zichzelve geen vermenging met de wereld gelegen is in 
het schenken van een geldelijke bijdrage om een school 
met den Bijbel te bouwen, of een gevallen meisje uit het 
zedelijk verderf op te heffen. "Wij hebben aan deze waar
schuwing, om niet ons met de wereld en het hare te ver
mengen , laten voorafgaan een dringende opwekking om, 
als gezondenen in de wereld, ons te onderscheiden door 
goeddoen, hulp verleenen, zegen verspreiden, en het woord 
des levens niet alleen te prediken, maar te vertoonen. 
Moge Gods genade ons in staat stellen om te bewijzen , dat 
juist onze gescheidenheid van de wereld ons gemaakt heeft 
tot ijverige en liefdevolle gezanten in de wereld, op het 
voetspoor van Christus, die, hoewel Hij van de wereld 
niet was, meer dan iemand zich over hare nooden ontfermd 
en de hand tot redding uitgestoken heeft. Sta dan niemand 
onzer beschaamd op het oogenblik, dat onze Zender ons 
rekenschap zal vragen van de wijze, waarop wij onze zending 
vervuld hebben! 

De Heer gaat nu voort met te zeggen: „Ik heilig mij-
zelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn door 
de waarheid." (vs. 19.) Voor zichzelven behoefde de Heer 
zich nooit te heiligen, wijl Hij altijd en onder alle omstan
digheden heilig, dat is: afgezonderd van de wereld en voor 
God was en bleef. Als Hij dus sprak van zich te heiligen, 
dan moest en kon dit alleen voor ons zijn, ten onzen behoeve ; 
en dan moest dit dus tevens een doel hebben, dat ons 
gold, gelijk Hij ook zelf zegt: „opdat ook zij geheiligd 
mogen zijn door de waarheid." 

Nu weten wij, dat de Heer Jezus dit zegt in een rede, 
waarin Hij ook verklaart: „Ik kom tot IJ." Hij ging dus, 
gelijk Hij vroeger meegedeeld had, tot den Vader, waar 
wij dan nu ook, door het geloofsoog, Jezus zien, „met 
heerlijkheid en eer gekroond," zich gezet hebbende „aan 
de rechterhand der Majesteit in den hooge." (Hebr. 1 : 3.) 



29 

Door welken weg heen is Hij zich echter daar gaan zetten ? 
Wij weten het allen; door den weg van lijden en dood. 
Om den wille van zichzelven behoefde Hij niet door den 
dood heen te gaan, om plaats te nemen in de heerlijkheid, 
want Hij bezat de heerlijkheid bij den Vader, eer de 
wereld was. Daar Hij echter tot de zijnen gezegd had: 
„Ik ga heen om u plaats te bereiden," was het om de 
eere Gods en onzen zondigen toestand noodzakelijk, dat 
Hij Gods oordeel over onze zonden droeg, alvorens Hij 
ten onzen behoeve plaats nam in de heerlijkheid. Zelf 
vraagt Hij aan de in verlegenheid gebrachte Emmaüs
gangers: „Moest niet de Christus deze dingen lijden, en 
in zijne heerlijkheid ingaan?" En „betaamde" het niet aan 
God, als Hij vele zonen tot de heerlijkheid zou leiden, dat 
Hij den oversten Leidsman hunner behoudenis door lijden 
volmaakte? (Hebr. I I : 10.) De zonen, die tot heerlijkheid 
geleid moesten worden, waren zondaars; en als zondaars 
konden zij onmogelijk in de heerlijkheid geplaatst worden, 
tenzij Hij, die het op zich nam hen in de heerlijkheid te 
brengen, eerst hun vonnis aan zichzelven liet voltrekken. 
Geprezen zij zijn heerlijke Naam! Hij heeft zich daartoe 
overgegeven. Heengaande door dood en graf (wat ons 
lot had moeten zijn) verscheen Hij voor God, Die zijn 
werk wist te waardeeren, en zette zich in de heer
lijkheid. Hij «nam in dien weg bezit van de heerlijk
heid, om er ons in te doen deelen, gelijk Hij er ons 
dan ook straks in overbrengen zal. Toen Hij zich dus 
aan G ods rechterhand plaatste, bezette Hij, door er als 
Gestorvene en Opgestane te komen, een plaats voor ons, 
die in Hem als den Gestorvene en Opgestane gelooven. 
Dit gaan zitten nu in de heerlijkheid, na gestor-ven en 
opgestaan te zijn, is de wijze, icaarop Hij zich afgezon
derd, d. i. geheiligd, heeft voor ons. 

Hij heeft dit alles gedaan, „opdat ook wij geheiligd 
mogen zijn door de waarheid." De waarheid door hare 
kracht is nu het middel tot onze heiliging, gelijk Christus 
door zijn lijden er de Bewerker van is, terwijl God door 
zijn wil er de eerste oorzaak van genoemd wordt. 
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(Hebr. X : 10.) De Heilige Geest is nu van den hemel 
gezonden, en werkt in menschen om het Evangelie te 
doen verkondigen, door te getuigen van het lijden, dat 
op Christus komen moest, „en van de heerlijkheid daar
na." (1 Petr. I : 11 , 12.) De „waarheid" omvat thans 
niet alleen het feit, dat Christus in de wereld gekomen 
is, en dat Hij zijn leven gegeven heeft tot een losgeld 
voor velen, maar ook dat Hij voor de zijnen plaats heeft 
bereid in het Vaderhuis, vanwaar Hij spoedig komen zal 
om hen daar in te voeren. Deze „waarheid" nu oefent 
heiligende kracht. Zij werkt bij hen, die ze aannemen, 
de behoefte om nu reeds in overeenstemming te zijn met 
hetgeen zij straks wezen zullen, als de Heer zijn werk 
aan hen zal voltooien door hen in een lichaam der heer
lijkheid op te nemen tot zich. Die deze hoop op Hem 
heeft — zegt Johannes — reinigt zichzelven, gelijk Hij 
rein is. Hij zegt niet: die moet zich reinigen, maar die 
reinigt zich; hij doet het. En de maatstaf zijner reiniging 
is Christus zelf. Hij vergenoegt zich niet met zoo rein te 
wezen als deze of gene zedelijk wandelende mensch, want 
dit is bestaanbaar met allerlei wereldsche dingen, zooals 
de begeerlijkheid des vleesches en de grootschheid des 
levens; maar hij reinigt zichzelven, „gelijk Christus rein 
is." Wetende dat Hij straks uitwendig, naar het lichaam, 
aan Christus gelijk zal zijn, en nu reeds inwendig, naar 
de ziel, Hem gelijk geworden, beijvert Hij zich te wan
delen, niet gelijk een zedelijk mensch, maar „gelijk Hij 
gewandeld heeft." 

Wel verdient het opmerking, dat in onzen tijd, waarin 
door vele Christenen de verwachting van Christus' komst 
om de zijnen te halen, niet alleen verworpen, maar be
streden en bespottelijk gemaakt wordt, deze zelfde Christenen 
zich met de wereld vereenzelvigen in haar staatkunde en 
godsdienst, dat is: dezelfde verhouding innemen tot de 
dingen van het heden en die van de toekomst. Zij vleien 
zich met de ijdele hoop, die door de Schrift tegenge
sproken wordt, dat door hun deelname aan die staatkunde 
en godsdienst de wereld verbeterd en Christus algemeen 
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aangenomen zal worden, zoodat „de aarde vol zal zijn 
van kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem 
der zee bedekken." Zij vergeten echter, dat als in het 
9e vers van Jesaja XI deze voorspelling gegeven wordt, 
daaraan voorafgaat in het 4e vers, „dat Hij de aarde zal 
slaan met de roede zijns monds, en met den adem zijner 
lippen den goddelooze zal dooden." Het oordeel dus, niet 
onze verbetering, zal den toestand op aarde veranderen; 
en vóór dat oordeel worden de geloovigen opgenomen 
vuit de ure der verzoeking, die over het geheele aardrijk 
komen zal." (Openb. I I I : 10.) 

Het evangelie moet niettemin gepredikt worden in de 
wereld; en bidden wij den Heer des oogstes, dat Hij 
arbeiders uitstoote in zijnen wijngaard, opdat die verkon
diging toeneme in de lengte en breedte, maar vooral in 
de diepte en hoogte . . . . doch daartoe is het niet noodig, 
dat wij ons één maken met de wereld, of het doen naar 
de wijze van de wereld. 

Ook zijn de verhoudingen en toestanden in de wereld, 
als een gevolg der zonde, van dien aard, dat hare schreiende 
nooden luide roepen om ontfermende liefde en barmhartige 
hulp. Welnu laat ons, gelijk Christus, met ontferming'be
wogen, hare bedroefden troosten, hare zieken verzorgen, hare 
hongerigen voeden en hare naakten kleeden, kortom zooveel 
zegen verspreiden, als waartoe God ons in staat stelt, 
en overtreffen wij daarin de wereld, niet door uitwendig 
vertoon, maar door te dienen »als uit kracht, die God 
verleent." 

In alle dingen trede het te voorschijn, dat wij niet 
zijn van de wereld, gelijk Christus van de wereld niet 
is; maar dat wij, als afgezanten van Hem in de wereld, 
een goede reuke van Christus zijn, brieven van Hem, 
gekend en gelezen door alle menschen. (2 Kor. I I I : 2.) 
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Correspondentie. 
Zoo de Heer wil, hoop ik ook in dit jaar weder vragen 

over plaatsen uit de Schrift en over het praktische leven te 
beantwoorden. Aangenaam zal het mij zijn, indien de corres
pondenten hunne vragen duidelijk stellen en op een afzonderlijk 
papier schrijven. Enkele vragen heb ik niet beantwoord, om
dat die reeds meermalen gedaan en reeds meer dan eens be
antwoord waren. Voor men een vraag inzendt, raadplege men 
het Register op de Jaargangen van den BODE. 

1. C. v. H. te Overschie vraagt een verklaring van 
Mark. IV : 11, 12. 

Eeeds bij de geboorte van onzen Heer bleek het, hoe Hij 
in deze wereld ontvangen werd. Herodes trachtte het kindeken 
te dooden; en na een leven van strijd en lijden, na met allerlei 
hoon en bespotting overladen te zijn, riepen de Joden: »Wij 
willen niet, dat deze over ons koning wezen zal." De Heer 
Jezus werd door zijn volk verworpen, en daarom kwam het 
oordeel der verharding over hen, gelijk Jesaja zulks in hoofdst. 
VI : 9 en 10 voorspelt. De verborgenheid van het koninkrijk 
Gods was alleen voor de uitverkorenen; tot de anderen, die 
van Hem niet wilden weten, sprak de Heer in gelijkenissen, 
en dit was een oordeel, dat over hen kwam. Aan het eind van 
de Handelingen der Apostelen wordt dit oordeel over Israël op 
duidelijke wijze door Paulus uitgesproken. 

2. A. J. V. te Aalten vraagt, wat door het gebeurde met 
den vijgeboom in Matth. XXI : 18- 20 wordt voorgesteld. 

Dit gebeurde is een treffend beeld van den vloek, die weldra 
op het Israëlietische volk komen zou. Israël was Jehovah's 
vijgeboom; doch hij besloeg onnuttelijk de aarde. Hij was be
dekt met bladeren, en zag er dus uiterlijk goed uit; doch er 
was geen vrucht aan. De door den Heer veroordeelde vijgeboom 
verdort onmiddellijk. Zoo zou het einde zijn van het Israëlietische 
volk, 't welk van den beginne af hardnekkig geweest was tegen 
God, en nu ook zijnen Messias verwierp. Wij kunnen er wel 
bijvoegen: dat zoo het einde ook is van den mensch in het 
vleesch, die bij al zijne voorrechten en bij alle genadebewijzen 
Gods geen vrucht voor den Heer voortbrengt. 
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Wat is de dood voor den Christen? 
„Zoo roeme dan niemand in menschen; want 

alles is bet uwe; hetzij Paulus, hetzij Apollos, 
hetzij Kefas , hetzij wereld, hetzij leven, hetzij 
dood , hetzij tegenwoordige , hetzij toekomende 
dingen, het is alles het uwe, en gij zijt van Chris
tus , en Christus is van God." (1 Kor. III: 21—23.) 

Wonderbare en heerlijke tentoonspreiding van de vol
komene verlossing, welke door het geloof in Christus 
Jezus ons deel werd! Alles is het onze. Niet alleen al de 
gaven in de gemeente des Heeren; niet slechts de wereld 
en liet leven, de tegenwoordige en de toekomende dingen; 
maar ook de dood, onder wiens macht wij waren, die 
ons scheidde, en, zonder Christus, ons eeuwig zou hebben 
gescheiden van God, de bron des levens. 

Voor den zondaar, die buiten Christus is, bestaat er 
niets schrikkelijkers dan de dood. Terecht noemt de Schrift 
hem „de koning der verschrikking". Hij is het gerechtelijk 
eind van het bestaan des eersten Adams. Door de zonde 
is de dood gekomen. En met de zonde het geweten; met 
de zonde de macht des satans; en wat nog meer zegt, 
met de zonde Gods oordeel. Welnu, de dood is de uit
drukking en de getuigenis van dat alles. De dood is de 
bezolding der zonde, de schrik voor het geweten, de macht 
des satans over ons, want de duivel heeft de macht des 
doods. Kan God hier helpen? Helaas, het is Zijn eigen 
oordeel over de zonde. De dood geldt als het bewijs, dat 
de zonde niet onbemerkt voorbijgezien wordt. Hij is de 
schrik en de plaag van het geweten, als getuigenis van 
het oordeel Gods; de openbare aanklager van den mis
dadiger, en het bewijs zijner schuld in het gezicht van 
het toekomend oordeel. De dood is het zegel op den val, 
het verderf en de veroordeeling van den eersten Adam. 
Voorwaar, hij kan niet anders dan schrikkelijk zijn! 

X x x i v 3 
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En die dood is ons; — niet in den algemeenen zin, 
zoodat, gelijk het den mensch gezet is eenmaal te sterven, 
ook wij sterven kunnen, maar in den meest verheven 
zin, daar God den dood door den dood van Christus heeft 
te niet gedaan, en hem zoo doende gemaakt heeft den weg 
tot het leven en de heerlijkheid; zoodat hij wel verre 
van voor mij een koning der verschrikking te wezen, 
geworden is mijn dienstknecht, die mij voert uit deze 
booze, verdorvene, vergankelijke wereld in de woningen 
des levens en des lichts, in het onbewegelijk koninkrijk 
onzes Heeren. 

Vanzelf vestigen onze gedachten zich in de allereerste 
plaats op den dood onzes Heilands. Wondervol zijn de 
uitdrukkingen der Schrift dienaangaande. „De dood des 
Heeren;" (1 Kor. X I : 26.) „de dood van Gods Zoon"; 
(Rom. V : 10.) „de dood van den Vorst des levens" (Hand. 
111:15.) wordt ons door de heilige mannen Gods, gedre
ven door den Heiligen Geest, voorgesteld als de oorzaak 
der verzoening, der vergeving, der rechtvaardiging, des 
eeuwigen levens, in één woord als de oorzaak van ons 
eeuwig heil. 

„Ik ben de opstanding en het leven", zegt de Heer. 
Maar dit kon Hij, naar de goddelijke raadsbesluiten, voor 
ons niet zijn zonder den dood, evenmin als Hij openlijk 
als het leven, als de laatste Adam, als de levendmakende 
Geest kon geopenbaard worden, dan nadat Hij gestorven 
was. „Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en 
sterft, blijft het alleen; maar indien het sterft, draagt 
het veel vrucht." (Joh. X I I : 24.) „Daarom heeft de Vader 
mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom 
neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mij 
zelven af; ik heb macht het af te leggen, en heb macht 
het wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijnen 
Vader ontvangen." (Joh. X : 17, 18.) En gedurende zijn 
geheele loopbaan kon Hij zeggen: „Maar ik moet met een 
doop gedoopt worden, en hoe word ik geperst, totdat het 
volbracht is!" (Luk. XI I : 50.) Want het doel Aran de komst 
van Gods Zoon hier beneden was om als de Zoon des 
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menschen te sterven „den dood, ja den dood des kruises." 
(Pil. I I : 9.) 

Wonder boven alle wonderen! Onbegrijpelijk voor het 
menschelijk verstand! Ondoorgrondelijk voor de engelen 
zelfs! Gods Zoon — de Schepper en Onderhouder van 
het gansch heelal — de Yorat des levens, die het leven 
was, en het daarom geven kon aan wien Hij wilde — 
die gesteld is tot Rechter over levenden en dooden — 
als Zoon des menschen gekruisigd in zwakheid! (2 Kor. 
X I I I : 4.) Nooit heeft zijne goddelijke heerlijkheid schit
terender uitgeblonken dan toen. Een schepsel toch, hoe 
hoog de plaats ook zijn moge, die hij inneemt, heeft 
nimmer het recht de hem aangewezen sfeer te verlaten. 
Doet hij dit — zooals b. v. de satan deed — dan wordt 
hij opstandeling tegen God. Maar Gods Zoon had het 
recht dit te doen. Hij had het recht om in de hemelen 
aangebeden te worden, en het recht, om, indien Hij zulks 
wilde, als Zoon dos menschen te sterven. De heerlijkheid 
van een schepsel bestaat in do eer, die hem gegeven is. 
De goddelijke heerlijkheid heeft zich hierin geopenbaard, 
dat Christus zich van alle uitwendige heerlijkheid, ver
bonden aan de plaats, welke Hij innam, ontdeed, zich-
zelven vernederende, opdat Hij zou kunnen zijn de vol
maakte uitdrukking van zijne overeenstemming met de 
gedachte en den wil zijns Vaders. Hij had één zelfde 
gedachte met den Vader; en Hij wilde dit toonen in den 
dood, den dood des kruises. 

De dood is de bezolding der zonde. Christus is tot 
zonde voor ons gemaakt, en Hij onderging den dood als 
de macht des satans en als het oordeel van God. In 
zijnen dood heeft de Zoon van God, in zijne volmaakte 
liefde, de goddelijke raadsbesluiten vervuld, en voor de 
wereld, den duivel en het gansche gevallen menschelijke 
geslacht Gods natuur en karakter gerechtvaardigd en 
verheerlijkt. Aan het kruis aanschouwen wij den waren 
aard van het vleesch en van het leven, dat in het bloed 
is. Toen Christus zijn leven gaf tot een losprijs voor ons, 
toonde Hij terzelfder tijd, in één en dezelfde daad, 
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zijne eigene volmaaktheid en de afschuwelijkheid van liet 
vleesch. In ziclizelven was Hij heilig, zonder vlek of 
smet, gescheiden van de zonde. Gods gerechtigheid vond 
in Hem geen enkel gebrek. Hij was de eenige, die 
niet kon verlaten worden ter oorzake van hetgeen Hij 
was. Alles was in Hem volmaakt. Daarom kon Hij 
onze zonden dragen in zijn lichaam op het hout. In 
hetgeen Hij op het kruis onderging, zien wij, wat de 
mensch is, wat zijne vijandschap tegen God is onder de 
macht des satans; en aanschouwen wij, wat God denkt 
over onze zonde , en hoe Hij Hem, die onze zonden op 
zich nam en tot zonde voor ons gemaakt werd, door zijn 
oordeel trof. De eenige Rechtvaardige — de Plaatsver
vanger van de vele onrechtvaardigen — nam den beker 
van Gods toorn uit de handen des Vaders, en riep uit: 
„Mijn God! mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten p" 

Met den blik gevestigd op Jezus, gestorven aan het 
kruis als mijn Plaatsvervanger, kan ik vrijmoedig zeggen: 
De dood is voor mij geen koning der verschrikking meer! 
Zijn dood toch — de dood in zijn volkomenste uitdruk
king — de dood, zooals Hij alleen dien ondergaan kon — 
is onuitsprekelijk kostelijk en heerlijk. Bewondering en 
aanbidding vervullen mijne ziel, als ik denk aan dien dood 
van mijnen Heer en Heiland, die als het ware een ge
opende deur geworden is, door welke de heerlijkheid van 
den God der opstanding mij tegenkomt, en die mij in 
staat stelt om uit te roepen: „Spijze ging uit van den 
eter, en zoetigheid ging uit van den sterke." 

Want doordien onze gezegende Heer voor ons in den 
dood ging, is dood en oordeel mijne verlossing geworden. 
De zonde, van welke de dood de bezolding is, is door 
den dood zelven weggenomen! Het oordeel is voor ons 
daar gedragen. De dood is geen verschrikking meer voor 
onze ziel; hij is geen teeken meer van straf of oordeel, 
maar het heerlijkste en volkomenste bewijs van de liefde, 
omdat Christus in den dood ging. Van de wet, die tegen 
ons was, zijn wij bevrijd, want de wet heeft slechts 
macht over een menseh, zoolang als hij leeft; en in 
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Christus zijn wij der wet gestorven. God heeft, door den dood, 
met de zonde en het oordeel rekening gehouden. Met één 
woord, Christus, de zondelooze, gekomen in de gelijkheid 
des zondigen vleesches, en voor de zonde, heeft den ge-
heelen toestand van den eersten Adam op zich genomen, 
en naar Gods rechtvaardigheid al de gevolgen van dien 
toestand ondergaan; en zoo doende zijn door den dood 
de oude mensch, de macht des satans, de zonde, 
het oordeel, de sterfelijkheid zelfs, die met den ouden, 
zondigen mensch verbonden waren, voor altijd wegge
daan. Wij leven nu voor God in den opgestanen Chris
tus, nadat Hij al wat tot den ouden mensch behoorde, 
voor ons ondergaan heeft. Zoo kan het geloof zegevierend 
uitroepen: „Dood! waar is uw prikkel? Hades! waar is 
uwe overwinning?" en: „In dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad!" 

Wij zijn van Christus, en Christus is van God. Ver
borgen in den rotssteen, die geslagen werd, rust de 
schaduw des doods niet meer op mij, op mijn geweten, 
op mijne gedachten. Want de Zoon, die thans op den 
troon des Vaders zit in die heerlijkheid, welke Hij bij 
den Vader had, eer de wereld was — die Zoon heeft 
mij zoo volkomen van de zonden, met welke ik beladen 
was, bevrijd, als Hij zelf persoonlijk altijd vrij van de 
zonde geweest is. God had nimmer iets tegen Hem, en 
thans heeft God, door den dood zijns Zoons, niets tegen 
mij. God vond steeds zijn welbehagen in den Zoon zijner 
liefde; en thans — o wondervolle genade! — vindt God 
in Christus zijn welbehagen in mij. 

Zoo zijn dan het oordeel en de verdoemenis voor hen, 
die in Christus Jezus zijn, geheel verdwenen. Het 
schrikkelijk godsgericht is voorbij. Een ander onderging 
het in onze plaats. Dientengevolge is onze verlossing er 
van overeenkomstig de gerechtigheid van God. De wateren, 
welke de Egyptenaren verzwolgen, waren voor Israël een 
muur aan hunne rechter- en aan hunne linkerhand, en 
baanden hun een weg van ontkoming uit Egypte. Gods 
verlossing was daar. Egypte en zijn verdrukkende macht 
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werden achter hen gelaten. De dood van Christus brengt 
ons verlossing en behoudenis aan. 

Maar er is meer. In de kracht van Christus' opstanding 
zijn wij levend gemaakt. Christus is ons leven geworden. 
Wij hebben, indien ik dit zoo zeggen mag, met het leven 
van den ouden mensch afgedaan; wij bezitten het leven 
van den nieuwen mensch. Maar Hij, die thans als de 
Opgestane ons leven is, is door den dood gegaan. Daarom 
wordt er nimmer gezegd, dat wij der zonde sterven 
moeten. Dit kan niet. De oude mensch doet dit niet en 
wil dit niet; en de nieuwe mensch heeft geen zonde, 
waaraan hij zou moeten sterven. Er wordt gezegd, dat 
wij gestorven zijn, en dat wij het daarvoor houden moeten. 
„ Alzoo ook gij, houdt u voor de zonde dood, maar voor 
God levend in Christus Jezus." (Rom. V I : 11.) „Want 
gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen-
in God." (Kol. I I I : 3.) En op grond daarvan worden wij 
vermaand onze leden, die op de aarde zijn, te dooden, 
in de kracht van dit nieuwe leven en van den Heiligen 
Geest, die in ons woont. 

Doch wij kunnen nog verder gaan. Christus is in de 
heerlijkheid, en wij zijn nog in den strijd hier beneden. 
Doch wij gaan de heerlijkheid tegen. Waar Christus is, 
zullen wij ook zijn. Zoolang wij nog in de woestijn ver
toeven , gebruikt Hij de omstandigheden, den strijd, het 
lijden om ons te leeren, wie Hij is in zijne genade en 
macht, en wie wij zijn in onze zwakheid en ellende. 
Maar weldra, als de heerlijkheid komen zal, zal Hij de 
kroon zetten op zijn werk, en door het leven alle sterfe
lijkheid en verderfelijkheid doen verdwijnen en ons een 
nieuw, geestelijk, onsterfelijk, onverderfelijk lichaam 
geven, aan het lichaam zijner heerlijkheid gelijkvormig. 
Wie blijft leven, totdat Jezus komt om zijne gemeente 
tot zich te nemen, sterft niet, maar wordt in een punt 
des tij ds, in een oogenblik veranderd. „Wij zullen niet 
allen ontslapen," zegt Paulus in 1 Kor. XV; en „wij, 
de levenden, die overblijven tot de komst des Heeren, 
zullen niet voorkomen hen, die ontslapen zijn." (1 Thess. 



39 

I V : 15.) Dan zal het blijken, dat de Christen niet aan 
den dood onderworpen is. Als God wil, kan en zal hij 
sterven, maar hij behoeft niet te sterven. O neen! hij 
kan zonder te sterven de heerlijkheid ingaan. Aan den 
algemeenen regel: „het is den menschen gezet eenmaal 
te sterven," is hij niet meer onderworpen; want Christus 
heeft in zijne plaats den dood en het oordeel ondergaan, 
en hem daardoor van dood en oordeel bevrijd, zoodat hij 
de komst van Christus in heerlijkheid verbeidt. „Christus, 
eenmaal geofferd om veler zonden te dragen, zal ten 
tweeden male zonder zonde verschijnen aan hen, die Hem 
verwachten tot behoudenis." (Hebr. I X : 27, 28.) 

Op het schitterendst zal het dan openbaar worden, dat 
wij aan de macht des doods zijn ontrukt door de over
winning, welke Christus in zijnen dood behaald heeft over 
hem, die de macht des doods had, dat is den duivel, 
en dat wij, die door vreeze des doods, ons geheele leven 
door, aan de slavernij onderworpen waren, van den dood 
zijn verlost. Een groote schaar van menschen, die door 
hunne geboorte uit Adam, aan den dood onderworpen 
waren, zullen niet sterven, zullen nimmer de scheiding van 
ziel en lichaam ondervinden, maar de macht des levens, 
waardoor hunne ziel werd levend gemaakt, zal zich mede-
deelen aan hun lichaam, waarmede zij onsterfelijk en 
heerlijk den hemel zullen binnengaan. 

Zullen wij niet tot deze zalige schaar behooren; blijven 
wij niet leven, totdat Jezus komt; ja , dan zullen wij 
sterven; maar wat zal dat sterven voor ons zijn? Green 
sterven in de gewone beteekenis van het woord. O, neen! 
want sterven beduidt voor ons al wat sterfelijk en ver
derfelijk is te verlaten, en voor altijd elke betrekking met 
de bewegelijke dingen af te breken. De banden, die ons 
bonden aan het stof, worden verbroken. Evenals de vlinder 
de cel verlaat, waarin zij gevangen was, verlaat onze 
ziel den aardschen tabernakel, om ontdaan van zonde, 
moeite, strijd en smart, vrij en zalig naar boven te zweven, 
en eeuwig bij Christus te zijn. Uitwonende uit het lichaam, 
wonen wij in bij den Heer, en wachten daar met Hem 
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op den dag der openbaring zijner heerlijkheid, wanneer 
ons lichaam onsterfelijk en verheerlijkt uit het graf ver
rijzen zal, en wij met de anderen den Heere te gemoet in 
de lucht zullen worden opgenomen, om altijd met Hem 
te wonen in het huis des Vaders. 

Daarom wordt het sterven van den Christen een ont
slapen genoemd. In 1 Thess. IV spreekt Paulus van ons 
ontslapen door Jezus; dat wil zeggen: door Jezus' lijden 
en sterven zijn wij van den dood verlost, en is het sterven 
voor ons geen sterven meer in den eigenlijken zin van het 
woord. De Christen , die sterft, legt zich, om zoo te spreken, 
te slapen, om na enkele oogenblikken door Jezus' komst 
uit dien slaap te worden opgewekt. Gelijk de Heer tot 
zijne discipelen zeide van Lazarus: „Lazarus, onze vriend, 
slaapt, en ik ga heen om hem uit den slaap op te wekken," 
zoo zegt Hij ook van allen, die in Hem ontslapen zijn. 
Voor Hem bestaat geen tijd. Duizend jaar is als één dag, 
en één dag als duizend jaar. Zouden wij heden sterven, 
welnu morgen worden wij opgewekt. Welk een liefelijk 
denkbeeld is dit! Al het akelige en schrikwekkende, dat 
aan den dood verbonden is, is daardoor verdwenen. Om
dat Jezus den dood voor ons smaakte en de angsten des 
doods in onze plaats onderging, is het sterven voor ons 
geen sterven meer, maar is het gelijk geworden aan een 
rustigen slaap, waaruit men weldra ontwaken zal. Daarom 
is dan ook, in den regel, het heengaan van een Christen 
zoo liefelijk en aangenaam om bij te wonen. Waar de 
omstanders weenen, straalt het gelaat van den stervende 
van hemelsche vreugde; en het heengaan gelijkt vaak op 
een triomftocht, waarbij door den stervende reeds het 
jubellied der engelen wordt vernomen. 

En voorwaar, dit is geen wonder! Ontbonden te wezen, 
en bij Christus te zijn is toch zeer verre het beste. Deze 
zondige aarde, met al haar zorgen en moeiten, met al 
haar strijd en ellende te mogen verlaten om te gaan naar 
het hemelsch paradijs, en daar, ontdaan van zonde en 
sterfelijkheid, den heerlijken dag der opstanding te ver
wachten, kan niet anders dan de ziel met vreugde ver-
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vullen. Neen! die ziel slaapt daar niet, zooals, helaas! 
sommigen leeren; zij leeft daar in geen onbewusten toe
stand ; maar zij geniet de hier beneden ongekende vreugde 
van de tegenwoordigheid van Jezus; zij smaakt reeds de 
ongestoorde rust en het onbewolkt genot van Gods ge
meenschap. De Schrift leert ons dit duidelijk en klaar. 
„Heden zult gij met mij in het paradijs zijn," was Jezus' 
antwoord aan den moordenaar, die zich vertrouwend tot 
Hem wendde. „Uitwonende uit het lichaam, wonen wij 
in bij den Heer," zegt Paulus, die daarom dan ook het 
heengaan van deze aarde om voor eeuwig bij Christus 
te zijn, boven het blijven hier beneden te verkiezen acht. 
En dit zou niet verkieselijk zijn, indien wij, na hier op 
aarde de gemeenschap des Heeren gesmaakt en de vreugde 
der hemelsche dingen genoten te hebben, in een toestand 
zouden worden overgebracht, waar van genot noch vreugde 
sprake kan zijn. 

Zoo is dan de dood geen koning der verschrikking 
meer voor ons. De prikkel des doods is de zonde, en de 
kracht der zonde is de wet; maar Gode zij dank, die 
ons de overwinning geeft door onzen Heer Jezus Christus. 
De dood — ah hij tot ons komt, want bedenken wij het 
wel, wij behoeven niet te sterven — is geen vijand, maar 
een vriend; want hij is Gods bode, die ons uit deze 
zondige, moeitevolle wereld brengt bij Hem, die ons zoo 
onuitsprekelijk liefheeft, en aan Wien wij ons onafschei
delijk verbonden gevoelen. 

Nog één woord moet ik hier bijvoegen. Deze of gene 
mijner lezers zou kunnen zeggen: „Maar dan heeft dus 
de dood voor u niets te beteekenen, naar het schijnt." 
Hierin zou hij zich evenwel geheel vergissen. De dood 
op zichzelf toch is verschrikkelijk en geheel in strijd met 
onze natuur en ons wezen, want wij zijn niet geschapen 
om te sterven, maar om te leven; doch Christus neemt 
het bittere uit den dood weg, en verandert de duisternis 
in licht. Die in Hem is, maar ook die alleen, kan zeggen: 
„Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad." Die, maar ook die alleen, kan zeggen: „Dood! 
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waar is uw prikkel? Hades! waar is uwe overwinning?" 
En in het oogenblik van sterven geeft de Heer de noodige 
genade om wat in strijd is met onze natuur, vol vreugde, 
met den blik op Jezus en de heerlijkheid, door te staan. 
Die genade schenkt Hij evenwel eerst dan, wanneer die 
noodig is. Zoolang wij niet op ons sterfbed liggen, of op 
andere wijze den dood voor oogen zien, behoeven wij 
deze genade niet; daar wij niet den dood, maar de komst 
van Jezus verwachten, die ons zonder sterven in de 
heerlijkheid wil opnemen. 

De dood bij den mensch is de vrucht van de zonde; 
daarom ligt er in het sterven een schrikkelijke waarheid; 
het toont de algemeene ontbinding, welke de zonde over 
het menschelijk lichaam gebracht heeft, en predikt luide 
den tweeden dood, „waar de worm niet sterft, en het 
vuur niet uitgebluscht wordt." Wat dit zeggen wil, aan
schouwen wij in Christus op het kruis. Toen Hij daar het 
oordeel over onze zonden onderging, bleek het duidelijk, 
dat de bezolding der zonde veel verschrikkelijker is dan 
al wat de mensch zich voorstellen kan, zelfs bij al het
geen ons is medegedeeld over het eeuwig verderf des 
verloren zondaars in den poel van vuur en zwavel, toe
bereid voor den duivel en zijne engelen. Het kruis van 
Christus doet ons zien, dat er geen gemeenschap hoege
naamd zijn kan tusschen Gfod en den Zoon des menschen, 
tot zonde gemaakt voor ons en gehoorzaam tot in den 
dood. Christus ontving geen enkelen lichtstraal van Gods 
aangezicht, zoolang Hij als plaatsvervanger van den zon
daar Gods oordeel droeg. „Mijn God! mijn God! waarom 
hebt Gij mij verlaten?" 

Maar Hij overwon. Door dood en graf heengaande, 
werd Hij verlost van de hoornen des eenhoorns, en kon 
Gods naam aan zijne broederen vertellen, en in het midden 
der gemeente God prijzen. Er rust nu geen oordeel der 
zonde meer op de ziel van een iegelijk, die in Christus 
gelooft. Zijn oordeel is onze verlossing. Maar hoewel wij 
verlost zijn, zoo zijn wij toch nog niet bevrijd van het 
sterfelijk en verderfelijk lichaam, waarin de zonde woont. 
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„Wij dragen thans altijd om de dooding onzes Heeren 
Jezus Christus, opdat ook het leven van Christus in ons 
sterfelijk vleesch zou geopenbaard worden;" en als wij ge
roepen worden om deze aarde te verlaten en ons lichaam 
af te leggen, dan zal de Heer, evenals Hij zulks deed 
bij Stefanus, zijne genade aan onze zielen openbaren en 
zijne heerlijkheid voor onze oogen stellen. 

En in zeker opzicht is ons sterven aan het sterven van 
Jezus gelijk. Beschouwen wij zijnen dood in verbinding 
met den toorn en den vloek, welke Hij droeg, als Gods 
oordeel over onze zonden en als het einde van den eersten 
Adam, dan is Hij geheel alleen. Memand kon daarin 
eenige gemeenschap met Hem hebben. Hij droeg de straf 
en het oordeel, Hij leed en stierf in onze plaats; zoodat 
wij den dood als het oordeel over de zonde nimmer zullen 
ondergaan; wij zijn er voor eeuwig vrij van, en leven tot 
in eeuwigheid. Maar wanneer wij den dood des Heeren 
beschouwen als de wijze, waarop Hij ophield onder de 
menschen te wonen, in een lichaam dat sterven kon, dan 
was die dood voor Hem een verlossing uit al den strijd, 
het lijden, de moeiten en de zonden dezer booze wereld; 
en dat is ons sterven ook. Voorwaar, het is een kostelijk 
en gezegend voorrecht om ook hierin, in onze zwakke 
mate natuurlijk, de ondervindingen op te doen, welke 
onze dierbare Heer en Heiland gemaakt heeft! Het was 
deze overweging, welke Paulus er toe bracht om te ver
langen niet alleen naar de kennis van Christus en van 
de kracht zijner opstanding, maar ook naar de gemeen
schap zijns lijdens, zijnen dood gelijkvormig wordende, 
of hij op eenigerlei wijze komen mocht tot de opstanding 
uit de dooden. (Fil. 111:7—11.) 
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Een woord over verdrukking. 

Onze natuur deinst voor verdrukking terug; nochtans 
hebben wij, als de verdrukking komt, en wij ons in ge
meenschap met God bevinden, vreugde en kracht. Ik heb 
de ervaring opgedaan, dat ik veel meer leed in de „ver
wachting" van de verdrukking, dan wanneer zij werkelijk 
aanwezig was. Zijn wij er nog niet in , dan vreezen wij, 
dat zij komt, en denken aan haar, terwijl, als zij er wer
kelijk is, wij tot den Heer opzien. Natuurlijk moet de 
kracht des Heiligen Gfeestes in ons zijn. 

Het is waar, dat wij een zeer vreesachtige natuur 
hebben. Maar wij zien Paulus te midden van vele ge
varen , zoodat zelfs zijn leven in gevaar was, doch hij 
wordt wonderbaar gesteund, en hij dacht er niet aan om 
die gevaren te ontvluchten, maar om er door heen te 
gaan, en dan is alles betrekkelijk gemakkelijk! 

Het onderscheid tusschen de natuur en de werking des 
Heiligen Greestes zien wij duidelijk in Fil. I I I en Markus X. 
In het laatste hoofdstuk ontmoeten wij den rijken jongeling, 
in wettische geregtigheid roemende; — in het eerste 
hoofdstuk vinden wij het ontzeggen aan alles — alles 
voor schade en drek te achten. In Markus X de gehecht
heid aan het geld, en in Fil. III het geheel afzien van 
alles en van zichzelven. De discipelen waren er over 
verbaasd, en vreesden Hem te volgen en gemeenschap 
aan „zijn lijden" te hebben! 

In Fil. I I I zien wij de volle werking des Heiligen 
Greestes. Er wordt daar noch van de zonde gesproken 
noch van het vleesch. Wij *\ ernemen daar van de onder
vinding van een, die in den Greest leeft en door Zijne 
kracht; en daarom is dit hoofdstuk in elk opzicht zoo 
bijzonder schoon. Paulus weet niet, wat te kiezen: den 
dood of het leven; — het eerste was gewin voor hem-
zelven; het tweede was arbeiden voor Christus. En hij 
aanvaardt vrijwillig zijne verdrukking, omdat het voor 
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de heiligen goed was, dat hij bleef. Er was genade in 
overvloed in Christus, daarom wilde hij blijven. 

Daarbij was hij bezield met dezelfde gezindheid, die 
in Christus was, toen Hij in den dood ging; en ook geheel 
doordrongen van het welzijn van „anderen," 't welk zich 
op zulk een bewonderenswaardige wijze openbaarde. Hij 
was beslist om Christus te volgen, Die in de heerlijkheid 
als het voorwerp zijns geloofs voor hem stond : — Hem te 
gewinnen en met Hem te komen tot de opstanding uit 
de dooden. 

Een Christus in vernedering vormt het karakter; een 
Christus in de heerlijkheid geeft kracht om „slechts één 
ding" te doen; — en praktische kennismaking met de 
algenoegzaamheid van Christus in alle omstandigheden 
verheft ons boven alle dingen. 

In den geheelen brief aan de Filippiërs wordt ons de 
ervaring eens Christens voorgesteld. Ik geloof niet, dat 
Paulus om verdrukking bad, hoewel wij in het algemeen 
mogen wenschen, gemeenschap aan Jezus' lijden te hebben. 
„U is het gegeven, niet alleen in Hem te gelooven, maar 
ook voor Hem te lijden." 

Niemand verlangt naar verdrukking op zich zelve. Alleen 
als de verdrukking aanwezig is, is zij geen zaak van 
vreugde. Er wordt dan geloof voor gegeven. De Apostel 
was in de gevangenis, en wachtte zijn vonnis af. Maar in 
zijn leven als bedienaar des Evangelies kon hij zeggen: 
„Van buiten strijd, en van binnen vrees." 

Wat nu het „lijden" voor Christus betreft, zoo weet 
ik, dat, als de Heer ons er in brengt, Hij ons ook de 
kracht geeft, om Hem te verheerlijken. Wij kunnen niets 
doen; maar als wij werkelijk in het binnenste onzer zielen 
met Hem leven, dan zal het ons niet zwaar vallen voor 
Hem te sterven. Ziet, hoe verheugd Stefanus was, hoe 
kalm, — hoe hij neder knielde, om voor zijne vervolgers 
te bidden. Hij was vol des Heiligen Geestes. Wij moeten 
den Heer bidden, dat wij zoo mogen vervuld worden, 
dat, wat er van ons te voorschijn komt, Christus is, 
en Christus gepast voor hetgeen voor ons staat. Ik geloof, 
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dat dit in de praktijk de ware toetssteen is, in hoeverre 
ik aan Hem gelijkvormig ben. De Heer deed niet alleen 
wat recht was, maar Hij deed steeds alles op de rechte 
wijze en op het rechte oogenblik. 

De Heer geve ons, lieve broeders! om Christus „alles 
voor ons" te vinden, zoodat wij ons kunnen verblijden, 
wat wij ook van Hem mogen ontvangen; en dat wij zóó met 
Hem omgaan, dat wij het bewustzijn van gemeenschappelijke 
belangen hebben, hoewel Hij onze Heer en Meester blijft; 
maar toch als dezulken, die zijne geheime gedachten en zijne 
plannen kennen, — met één woord, als dienstknechten, 
die zijne belangen op het hart dragen, tot zij Hem zien 
en met Hem blijven voor eeuwig. 

J. N. D. 

Correspondentie. 
3. J. v. M. te Gouda vraagt een verklaring van Joh. XX : 23. 
Nadat de Heer Jezus zijnen discipelen den vrede verkondigd 

had, dien Hij door zijn lijden en sterven voor hen verworven 
had, (vs. 19.) zendt Hij hen in de wereld om daarvan getui
genis af te leggen. Hij zegt wederom tot hen: »Vrede zij u! 
gelijk de Vader mij gezonden heeft in de wereld, zend ik ook 
u." Zelf den vrede, dien Hij aangebracht had, smakende, en 
hunne voeteu met dien vrede geschoeid hebbende, worden zij 
in de wereld gezonden om dien vrede te verkondigen. Hij geeft 
hun den Heiligen Geest, opdat zij, naar de kracht van dien 
Geest, de vergeving der zonden brengen zouden tot een wereld, 
die onder het juk der zonde gebogen gaat. Aan een iegelijk, 
die in Jezus geloofde, konden zij de vergeving der zonden 
verzekeren, terwijl zij allen, die niet geloofden, moesten aan
zeggen, dat hunne zonden bleven, en zij zich onder den toorn 
Gods bevonden en het oordeel te verwachten hadden. 

4. A. J. V. te Aalten. — In de gelijkenis van de arbeiders 
in den wijngaard (Matth. XX : 1—16.) stelt de Heer voor, 
hoe de genade en de vrijmacht Gods zich openbaart in hetgeen 
Hij geeft, en jegens hen, die Hij roept. Zijne gaven aan de 
arbeiders in den wijngaard hangen af van die genade en van 
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die roeping. Dit is van algemeene toepassing. Paulus b.v., die 
veel later door God geroepen werd, en derhalve eerst laat tot 
den arbeid inging, gaf een krachtiger getuigenis van de ge
nade dan de arbeiders, die van den dageraad des evangelies 
gewerkt hadden. 

In de gelijkenis van het bruiloftskleed (Matth. XXII : 1—14.) 
geeft de Heer een beeld van liet koninkrijk der hemelen. God 
wil zijnen Zoon eeren door het vieren zijner bruiloft. Eerst 
worden de Joden, die reeds vroeger uitgenoodigd waren, tot 
de bruiloft geroepen. Zij weigeren echter om te komen. Dit 
geschiedde gedurende het leren van Jezus. Daarna, zendt God, 
toen alle dingen bereid waren, de Apostelen tot hen om hen 
tot komen te bewegen; doch zij verachten de boodschap en 
dooden de boodschappers. Het gevolg hiervan is, dat deze 
booze menschen worden omgebracht en hunne stad wordt ver
woest. Dit had plaats bij de verwoesting van Jeruzalem. Daarna 
worden de ellendigen, de heidenen tot de bruiloft geroepen en 
ingebracht; en de bruiloftszaal werd vol gasten. 

Vervolgens wordt ons voorgesteld het oordeel over hetgeen 
in het koninkrijk der hemelen gevonden wordt. Voor een brui
loftsfeest past een bruiloftskleed. Al is men uitwendig in het 
koninkrijk gekomen en een belijder van het Christendom ge
worden, zoo men niet bekleed is met Christus zelf, dan wordt 
men buitengeworpen. 

5. J. V. T. te 's Hage vraagt een verklaring van 2 Kor. 
V : 3, waar wij lezen: »Zoo wij namelijk, bekleed zijnde, niet 
naakt gevonden worden." 

Ontkleed worden, wil zeggen: het lichaam afleggen of sterven; 
overkleed worden wil zeggen: zonder sterven een ander lichaam 
krijgen; bekleed zijn beteekent dus: nog in het lichaam op 
aarde vertoeven. 

Paulus' vurig verlangen was niet ontkleed, maar overkleed 
te worden, niet te sterven, maar te blijven leven tot Jezus 
komt om de zijnen in den hemel op te nemen, opdat het ster
felijke in het lichaam door het leven verslonden worde. Dit 
kan evenwel alleen het deel zijn van hen, die in Jezus gelooven, 
en die dientengevolge voor God bekleed zijn met zijne gerech
tigheid ; en daarom voegt Paulus bovenstaande woorden er aan toe. 

Lezen wij ze nog eens in het verband. Want ook in dezen 
(tabernakel) zuchten wij, vurig verlangende met onze woonstede, 
die uit den hemel is, namelijk het nieuwe, onsterfelijke lichaam, 
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overkleed te worden; zoo wij namelijk, bekleed zijnde, dat wil 
zeggen: zoo wij namelijk, nog in het lichaam op aarde levende, 
niet naakt (d. i. niet ontbloot) van de gerechtigheid Gods zullen 
gevonden worden. Of met andere woorden: Indien wij blijven 
leven tot Jezus komt om de zijnen op te nemen, en wij be-
hooren dan werkelijk tot de gerechtvaardigden, dan zullen Avij 
niet sterven, maar met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed worden. 

6. B. H. D. te Aalten. — Het oordeel, dat in Matth. 
XXV : 31—46 beschreven wordt, is het oordeel, 'twelk de 
Heere Jezus, de Zoon des menschen, als Plij komen zal in zijne 
heerlijkheid hier op aarde, over de volken, die dan leven, zal 
uitspreken. Het heeft dus plaats bij het begin des duizend
jarigen rijks. Het oordeel der dooden voor den grooten witten 
troon komt, volgens Openb. XX, aan het einde, wanneer niet 
alleen de duizend jaren zullen zijn voorbij gegaan, maar wan
neer de aarde en de hemel wegvlieden voor het aangezicht van 
Hem, die op den troon zit. 

7. N. N. vraagt een verklaring van 2 Kor. IV : 1G. 
Paulus had veel lijden te verduren en vele vervolgingen te 

ondergaan. In 2 Kor. XI noemt hij een geheele reeks van 
verdrukkingen op, die om Christus' wil over hem gekomen 
waren. Dit lijden had natuurlijk invloed op zijn lichaam. In 
Gal. VI : 17 zegt hij: «Ik draag de litteekenen van den 
Heer Jezus in mijn lichaam." Doch dit hinderde hem niet; 
integendeel hij verblijdde er zich over; want zegt hij: «al 
wordt ook onze uitwendige mensch verdorven, nochtans wordt 
de inwendige van dag tot dag vernieuwd." In gemeenschap 
met God wandelende en het oog gericht op de onzienlijke 
dingen, werd de inwendige mensch hoe langer zoo sterker en 
gelukkiger, naarmate de uitwendige verdorven werd; want de 
verdrukking werkt volharding, en de volharding bevinding, 
en de bevinding hoop. 
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Jezus in Grethsémané. 
(Lukas XXII: 39—46.) 

In het Evangelie van Lukas wordt Christus ons voor
gesteld als mensch. Wij vinden Hem in dit Evangelie 
veel meer dan in de andere Evangeliën in het gehed. 
Na zijn doop door Johannes werd de hemel boven Hem 
geopend, terwijl Hij bad. (Luk. 111:21.) En terwijl Hij 
bad, werd op den berg der verheerlijking de gedaante 
zijns aangezichts veranderd, en werden zijne kleederen wit 
en glinsterende. (Luk. IX.) Den nacht bracht Hij door in 
het gebed tot God, eer Hij zijne twaalf Apostelen ver
koos. (Luk. V I : 12.) Dit alles is van een buitengewoon 
gewicht en van uitnemend belang voor het hart. 

Doch bij de overdenking van de verzen, die voor ons 
liggen, worden nog andere beginselen voor onze aandacht 
gesteld. Een groote verandering had er in die oogenblikken 
plaats in de positie van onzen Heiland. Tot aan die ure 
had Hij, door zijne goddelijke macht, in al de behoeften 
zijner discipelen voorzien, geheel miskend als Hij was, 
en voor zijn dagelijksch brood schijnbaar afhankelijk van 
de goedheid van enkele vrouwen en van sommige anderen, 
wier bijzonder voorrecht het was zich aan Hem toe te 
wijden. Zij brachten Hem al datgene, wat noodig was 
om in zijne behoeften te voorzien. En toen Hij zijne dis
cipelen uitzond om in de steden en dorpen van het hei
lige land te prediken, wist Hij de harten der menschen 
zóó te bewerken, dat het hun aan niets ontbrak. Maar 
thans zou Hij verworpen worden. De dingen aangaande 
Hem moesten hunne goddelijke en wondervolle oplossing 
verkrijgen, en in overeenstemming met de diepte der god
delijke raadsbesluiten vervuld worden. Niet om zijne dis
cipelen tegen de boosheid der menschen te beschermen 
ging Hij heen, maar om zichzelven over te geven, en 
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blootgesteld te worden aan de beleedigingen van hen, die 
riepen: „Anderen heeft hij verlost, zichzelven kan hij 
niet verlossen. Indien hij Israëls koning is, dat hij nu 
afkome van het kruis, en wij zullen hem gelooven." 
Christus dronk nog niet den beker des toorns. Dit werd 
vervuld op het kruis. Daar was het, dat Hij leed door 
de hand van God, en alleen dat lijden was plaatsvervan
gend en verzoenend. Maar het oogenblik was gekomen, 
't welk Hij zelf in deze woorden beschrijft: „Dit is uwe 
ure, en de macht der duisternis." Het was de ure der 
verzoeking — niet des toorns, maar der verzoeking — 
in welke de Heiland tegelijkertijd moet gedacht hebben 
aan den schrikkelijken beker, die voor Hem stond. De 
vijand trachtte Hem te overweldigen door de omstandig
heden, voor welke de menschelijke natuur als zoodanig 
moest terugschrikken; en door het verlaten zijn van God 
te midden dier omstandigheden. Onze Heiland ging in dit 
oogenblik in de verzoeking in; doch Hij ging er in elk 
opzicht op volmaakte wijze in, den beker in gehoorzaam
heid uit de handen zijns Vaders aannemende. Ten aanzien 
van de omstandigheden en van hetgeen zijne ziel bezwaarde, 
waren de satan en de menschen onder diens macht alles; 
doch ten opzichte van den toestand zijner ziel waren zij 
niets, en was zijn Vader alles. Dit is een van de meest 
volkomene en diepe onderwijzingen in al onze moeielijk-
heden. 

Het is met het oog op deze ure, dat de Apostel 
Johannes meer dan eenmaal zegt, als niemand den Heer 
aanraakte of aanraken kon: „Zijne ure was nog niet 
gekomen." 

Doch laat mij een weinig nader ingaan op het karakter 
van deze ure der verzoeking. De Heer verwaardigde zich 
in zijne genade, om, geleid door den Heiligen Geest, 
verzocht te worden, nadat Hij onze deelgenoot geworden 
was, ten einde aan al onze ellenden en moeiten deel 
te nemen. De duivel verzocht Hem in den beginne door 
alles wat (de zonde uitgenomen) den mensch bewegen 
kan om naar zijn eigen wil te handelen, door hetgeen 
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hem, indien hij naar zijn eigen wil luistert, tot zonde 
zou brengen — de behoefte aan voedsel, de wereld en 
hare heerlijkheid, de beloften buiten het pad der gehoor
zaamheid en in wantrouwen aan God en zijne getrouwheid. 

Maar de Tweede Mensch handhaafde zijne volmaaktheid, 
en de satan kon in zijne poging om Hem het pad van den 
man Gods te doen verlaten, niet slagen. De sterke werd 
gebonden; en Christus keert terug, in de kracht des Gcestes, 
ongeschonden en ongerept, om den sterke zijne vaten te 
ontrooven. Hij verloste allen, die door den duivel ge
bonden waren, want God was met Hem. Hij was de mensch, 
die overwon, die de zegepraal over den satan behaalde, 
terwijl de eerste mensch in de macht des duivels gekomen 
was. Door den Geest van God wierp Hij de duivelen uit. 
Het koninkrijk Gods was gekomen. Al de gevolgen van 
de heerschappij des satans, tot zelfs de dood, verdwenen 
voor Hem. 

Helaas! dit veranderde geenszins het hart des menschen, 
die in de begeerlijkheden zijn/vleesches in vijandschap tegen 
God was. De dood was noodzakelijk voor de verlossing van 
den mensch. Een nieuwe toestand der dingen moest komen, 
's menschen verzoening met God. De gerechtigheid van 
God moest verheerlijkt worden. De macht, welke de satan 
in den dood over den mensch had door de zonde, en dat wel 
door het oordeel van God, moest verbroken en te niet gedaan 
worden. De rechtvaardige gramschap van God tegen hetgeen 
Hem vijandig was moest worden geopenbaard. Zoodat al 
de vijandschap van den mensch tegen God, al de schrikke
lijkheid van den dood als de macht des satans en als het 
oordeel van God, al de kracht van den duivel, en eindelijk 
de toorn van God (en door het dragen daarvan is de ver
zoening volbracht) moesten komen op Jezus, moesten treffen 
het hoofd van het Lam Gods, dat zijn mond tegen zijne 
onderdrukkers niet open deed. Schrikkelijk getuigenis der 
waarheid, dat de ure van den mensch en van zijnen wil 
de macht der duisternis is! De ure van God in gerechtigheid 
is niet anders dan de rechtvaardige toorn, welke Christus 
verliet, en welke aan het einde aller dingen buiten Gods 
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gemeenschap sluit een iegelijk, die in vijandschap tegen 
Hem volhardt. Welk een machtig en heerlijk bewijs van 
Gods genade, dat Christus dit in zijne onuitsprekelijke 
liefde voor ons onderging; dat God Hem overgaf, opdat 
wij zouden worden verlost! 

De macht des satans* en de boosheid der menschen 
brachten Christus in den dood en tot het drinken van den 
beker van Gods toorn. En het was op deze wijze, dat de 
volmaaktheid van Christus dit tweeledige lijden wist te 
scheiden; en het schrikkelijke lijden door de macht des 
satans in den dood wist te veranderen in volkomene gehoor
zaamheid aan God, zijnen Vader, daar Hij door die ont
zettende ure der verzoeking heenging met God, zonder voor 
een enkel oogenblik aan zijnen eigen wil toe te geven. 
Ziedaar Gethsémané. Het is niet het drinken van den beker 
des toorns; maar de macht des satans in den dood en de 
vijandschap des menschen, wraak nemende — om zoo te 
spreken — op God („de smaadheden dergenen, die U 
smaden, zijn op mij gevallen;") dit alles geheellijk en 
volkomen gevoeld en ondergaan, maar in een algeheele 
onderwerping aan zijnen wil gebracht tot God. Wij aan
schouwen daar Christus wakende, biddende, worstelende 
in de hoogste mate; de macht en de schrikkelijkheid van 
den dood, over zijne ziel gebracht door den duivel, en 
verzwaard door het bewustzijn van wat zij waren voor God, 
wiens aangezicht toen niet voor Hem verborgen was. Hij 
had zijn Yader toen steeds voor Zich; Hij gaf zich geheel 
aan den wil zijns Vaders over, zonder ook maar één 
oogenblik te wankelen, of te trachten aan dien wil te 
ontkomen door het doen van zijn eigen wil. Aldus neemt 
Hij niets uit de handen van den satan of uit de handen 
van den mensch, maar alles eenig en alleen uit de hand 
van God. Zoodra Hij ten volle overtuigd is, dat het de 
wil zijns Vaders is dien beker te drinken, is alles voor 
Hem beslist. „De drinkbeker, dien de Vader mij geeft, 
zou ik dien niet drinken?" Alles was tusschen Hem en 
zijnen Vader; de gehoorzaamheid is kalm en volkomen. 
Welk een onvergelijkelijke overwinning! Welk een ver-
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heven kalmte! Lijden was het, maar een lijden tusschen 
Hem en God! De duivel had niets meer te zeggen, en de 
menschen waren de instrumenten van Gods wil, of de 
verlosten door zijne genade. Aanschouwt, wat er gebeurde, 
toen zij kwamen. Jezus treedt naar voren; en toen Hij 
zich bekend maakt, vallen zij allen ter aarde. Hij geeft 
zich vrijwillig over om zijn werk te volbrengen, en laat 
zoo doende in veiligheid heengaan hen, die geen kracht 
hadden om zichzelven te beschermen, on staande te blijven 
in dat ontzettende oogenblik, toen de triomf over goed 
of kwaad moest worden beslist, en toen de gerechtigheid 
van God tegen de zonde zijne kracht bewees over de macht 
des doods en over de boosheid van hen, die de vrijwillige 
slaven waren van hem, die de macht des doods had. 

De volmaakte band der liefde heeft overwonnen door de 
onderwerping van Christus als mensch aan het oordeel 
tegen de zonde, waardoor de gerechtigheid kan zegepralen 
in overeenstemming met de liefde. De verzoening der 
zonde is teweeggebracht, en de macht des satans en des 
doods is te niet gedaan voor hem, die door Jezus tot God 
komt. Lukas XXII : 39—44 stelt ons Christus voor, zich 
volkomen bewust van hetgeen gebeuren zou, en als mensch, 
in gemeenschap met zijnen Vader, zich bezig houdende 
met dezen laatsten en beslissen den strijd. Zou Hij aan de 
verzoeking gehoor geven, dat wil zeggen, zou Hij zijn 
eigen wil doen door de begeerte om aan den dood en het 
drinken van den beker van Gods toorn te ontkomen; of 
zou Hij er een gelegenheid in vinden om gehoorzaam te 
zijn en zichzelven niet te sparen ? "Voor Plem was gehoor
zamen, hoe schrikkelijk het lijden ook was, de vreugde 
en de spijze zijner ziel. 

Het oordeel van God niet te vreezen zou niets dan onge
voeligheid geweest zijn. Te trachten er aan te ontkomen 
zou ongehoorzaamheid aan den wil des Vaders geweest 
zijn, welken wil te volbrengen Jezus van den beginne af 
op zich genomen had. De verlossing van den mensch, waarin 
het karakter van God zich zelfs aan de engelen open
baarde, zou onmogelijk geweest zijn. Maar Christus gaat 
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door deze ure in volkomene onderwerping aan den wil 
van God met al de angsten en smarten, die daaraan ver
bonden waren. Hij bidt. Vers 43 stelt ons dit in verheven 
eenvoud voor. Een engel verschijnt om Hem te sterken. 
Hij is een mensch, die behoefte heeft aan hulp van boven. 
Ware Hij dit niet geweest, Hij zou de verlossing van den 
mensch niet hebben kunnen teweeg brengen. 

De angst der ziel werd sterker, naarmate onze Heer 
meer gevoelde, wat Hij zou moeten doorstaan; doch deze 
zielenangst dreef Hem slechts te meer tot een vurig smeek
gebed. Zijne ziel klemde zich nog sterker aan God vast; 
en nadat Hij, in zijne ziel, gegaan was door het dal der 
schaduw des doods, door de macht des satans en door de 
schrikkelijkheid des kwaads, 't welk zich tegen God stelde, 
staat Hij op als overwinnaar. Den beker, dien de Vader 
Hem te drinken zou geven, wilde Hij drinken. Als Hij 
dien drinkt, is er geen spraak meer van strijden, waken 
of bidden, maar van volkomene onderwerping. Een vol
maakte kalmte kenmerkt het kruis — een kalmte der 
duisternis, door welke het menschelijk oog niet heendringen 
kan. De onderwerping is volkomen. Daar roept Hij uit: 
„Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mijn verlaten?" 
Maar Hij voegt er bij: „Doch Gij zijt heilig, wonende 
onder de lofzangen Israëls." 

Het was volmaaktheid, de volmaaktheid des lijdens. De 
volmaaktheid der onderwerping tevens. Geen strijd, in 
welke de ziel roept tot God om niet in de verzoeking te 
komen. En denken wij er wel aan; deze verzoeking was 
niet door de een of andere begeerlijke zaak, gelijk in de 
woestijn, maar door de gansche macht des kwaads, des 
doods, des satans, die trachtte om den Heer terug te doen 
deinzen voor het drinken van den schrikkelijken beker van 
Gods toorn, die op het pad der gehoorzaamheid door 
Hem moest gedronken worden — een beker, die onze zalig
heid en de heerlijkheid van Jezus als mensch zou bewerken. 
Op het kruis, in de uren van zijn plaatsvervangend, ver
zoenend lijden, vond alles plaats tusschen de ziel van Jezus 
en God. In Gethsémané, te midden van de goddelooze 
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pogingen des satans, verheft Jezus zijne ziel in vurig smeeken 
tot God, ten einde niet in de verzoeking te vallen, en 
volgt Hij het pad der gehoorzaamheid, al zou Hem dit 
ook tot de diepste vernedering brengen. Daarop daalt Hij 
af in de nederste deelen der aarde, alleen, miskend, 
verworpen, verraden, verloochend, en, wat meer zegt dan 
dit alles, verlaten door God — volmaakt, overwinnend, 
gehoorzaam, de Heiland van allen, die Hem gehoorzamen. 

En hier moeten wij opmerken, dat om deze reden in 
Gethsémané onze Heer een voorbeeld is voor ons, hoe 
oneindig verre ook zijn lijden het onze overtreft. Wij 
moeten waken en bidden, strijden in den gebede misschien, 
opdat wij niet in verzoeking komen zouden. Somtijds, 
wanneer het een of ander lijden over ons komt ten ge
volge van onze eigen schuld, (bij Jezus was het door de 
schuld van anderen,) kan het moeielijk zijn ons aan de 
wegen Gods te onderwerpen. Het is hetzelfde geval als 
wanneer op de een of andere wijze het pad der gehoor
zaamheid en der oprechtheid, het pad des levens, moeielijk 
is. Ben gemakkelijker pad, aantrekkelijker voor de oogen 
des vleesches, ligt daarnaast. In deze onze kleine moeielijk-
heden is het ons deel, evenals de Heer, te waken en te 
bidden, opdat wij niet in verzoeking komen. Het pad der 
beproeving is het pad des levens. (Ps. XVI.) God wordt 
daar gevonden. Daar is de verlossing tot zijne heerlijk
heid en de onze. Moge God er ons op houden! Wij be
hoeven zijne genade; wij moeten somtijds worstelen inde 
tegenwoordigheid van God om het goede te behouden; 
en Hij, die overwon, is met ons. En indien wij door de 
moeielijkheden der omstandigheden met God gegaan zijn, 
dan worden die omstandigheden zelve de aanleiding tot 
gehoorzaamheid. Dat is het geheim van het praktische leven. 

In het lijden ter verzoening was Christus onze plaats
vervanger, en geenszins ons voorbeeld, tenzij dan in de 
volkomene overgave van zichzelven tot dat werk. Er 
waren zonder twijfel op het kruis groote smarten van 
lichaam en ziel, in welke de Heer ons een voorbeeld van 
geduld en overgegevenheid is; maar als wij over het kruis 
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spreken, dan zijn wij vrijwel gewoon, en terecht, om 
het werk der verzoening voor ons te zien. En het is in 
dezen zin alleen, dat ik een onderscheid maak ten op
zichte van het voorbeeld. In onze dagen is het van het 
uiterste gewicht om zoo beslist mogelijk de waarheid der 
plaatsvervanging, waarin Christus geheel alleen stond, te 
handhaven. Men wil Christus wel als brandoffer, als een 
Heiland, die Zichzelven opofferde, aannemen; maar men 
wil Christus niet als een offer voor de zonde. Moeten wij 
zei ven voor onze zonden lijden en ze dragen? Er is, in 
zedelijk opzicht, een heerlijkheid in dê  verzoening, in 
het kruis, welke zelfs in de heerlijkheid niet gevonden 
wordt. Wij zullen de heerlijkheid van Christus met Hem 
deelen door de oneindige genade, welke ons hiertoe ver
waardigde. Maar zou ik ooit het kruis met Hem hebben 
kunnen deelen? Ieder Christen weet, wat hij daarop te 
antwoorden heeft. Moge God ons in de beoefening der 
godzaligheid doen toenemen, maar moge Hij ons bovenal 
standvastig doen blijven in de eenvoudigheid van dat ge
loof, 't welk rust op een volkomene verzoening, volbracht 
door Hem, die onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam 
op het hout. 

Derhalve, om Gethsémané te kunnen verstaan, moeten 
wij Christus als mensch kennen, zooals Hij was ten tijde 
zijner eerste verzoeking in de woestijn; en dan moeten 
wij inzien, dat de macht der zonde en des doods in de 
hand des satans, en in het gezicht van het oordeel Gods 
over de zonde in den dood, daar door Hem werd gevoeld. 
Als Christus er niet doorheen gegaan ware, wie zou er 
dan doorheen kunnen gaan? De duivel trachtte onzen 
Heer te verschrikken door Hem den afgrond te doen zien, 
welke door onze zonden geopend was; hij trachtte dien 
te stellen tusschen zijne ziel en God. Maar de uitwer
king dezer poging was, dat Jezus zich des te nauwer 
vastklemde aan God, en met te meer aandrang tot Hem 
riep; en terwijl Hij al de schrikkelijkheid van die ure 
in gemeenschap met den Vader gevoelde, gaf Hij zich 
geheel aan den wil des Vaders over, en vond in de ver-
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zoeking slechts een nieuwe aanleiding tot gehoorzaamheid. 
Den beker des toorns en des oordeels zelf dronk Hij eerst 
op het kruis. 

J. N. D. 

De kenteekenen van ware bekeering. 
In onzen tijd zoekt men door allerlei uitwendige mid

delen indruk op de menschen te maken; en daarom is 
het van belang, .dat de dienstknecht van Christus er wel 
acht op geeft, wat naar de Schrift de kenteekenen eener 
ware bekeering zijn, waardoor God doet zien, dat iemand 
„wedergeboren" is. 

Dat er een geloof kan bestaan zonder de kracht Gods, 
zegt de Schrift ons, en zij voegt er bij, welke waarde dat 
geloof heeft. In Joh. I I : 23 en 24 lezen wij: „velen geloofden 
in zijnen naam, ziende zijne teekenen, die hij deed. 
Maar Jezus zelf vertrouwde zich hun niet toe, omdat hij 
allen kende; en omdat hij niet noodig had, dat iemand 
getuigen zou van den mensch, want hijzelf wist, wat 
in den mensch was." In 1 Kor. 11:3 en 4 zegt Paulus, 
dat hij niet te Korinthe was gekomen in overredende 
woorden van wijsheid, maar in betooning van den Geest 
en van kracht; en dat hij niets onder hen had willen 
weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd, „opdathun 
geloof niet zou zijn in wijsheid van menschen, maar in 
de kracht Gods." En de gelijkenis van den zaaier 
(Matth. XIII.) leert ons duidelijk, dat er gevallen zijn, 
waar een schijn van ware aanneming van het Evangelie 
gevonden wordt, terwijl er nochtans geen leven en geen 
wortel is. Die het woord terstond met vreugde ontvangt, 
gelooft maar voor een tijd, en gaat weer terug, als ver
drukkingen en verzoekingen komen. 

Dit alles roept ons toe, op onze hoede te zijn, niet 
slechts uit vrees, dat wij aannemen, wat niet waar en 
wezenlijk is, maar ook uit vrees van er toe mede te 
werken om een valschen en vleeschelijken ijver op te 
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wekken, wat niet alleen hoogst nadeelig werkt voor de 
zielen, maar ook een verlies is voor den dienstknecht, 
daar eens iegelijks werk door het vuur beproefd zal 
worden. Hoe getrouwer een dienstknecht is, des te meer 
zal hij er zich op toeleggen een waarachtig, welgegrond 
werk te doen. De groote drukte of beweging van sommiger 
prediking bevredigt den geestelijken mensch niet, en hij 
laat zich ook niet verblinden door het schijnbare succes; 
alleen de zekerheid, dat hij voor den Heer gearbeid, 
en zijn wil gedaan heeft, kan hem bevredigen. Daarom 
is de dienstknecht, die geestelijk gezind is, niet vol
daan met den roem van zijn werk, zelfs niet met de 
goedkeuring van zijn geweten; hij heeft de goedkeuring 
des Heeren noodig. (1 Kor. IV : 1—5.) Zou er iets be-
droevender voor een dienstknecht kunnen zijn, dan te 
ontdekken, dat zijn werk niet echt of van geen goed ge
halte is? De zielen, door Paulus toegebracht, waren in 
den beginne gezond, hoewel velen later door allerlei ver
leiding der joodschgezinde leeraren van de eenvoudige 
waarheid afweken. Maar zij waren, zooals wij te Thessa-
lonika en zelfs in Galatië zien, beslist en verzekerd, wat 
hunne wedergeboorte betrof, en al de brieven van den 
Apostel toonen, hoeveel belang hij in hen stelde, en hoe
zeer hij begeerde, hen in een oprechten en gezonden 
toestand te zien, opwassende in de genade en de kennis 
van God. „Vermanende," zegt hij, „en leerende ieder 
mensch in alle wijsheid, opdat wij ieder mensch volmaakt 
stellen in Christus." (Kol. 1: 28, 29.) Green woorden zijn 
hem te sterk om den ijver van zijn verlangen ten dezen 
opzichte uit te drukken. „Mijne kinderen! van wie ik 
wederom in barensnood ben, totdat Christus in u een 
gestalte krijge," en elders: „Ik wil, dat gij weet, hoe 
groot een strijd ik voor u heb." (Kol. I I : 1—3; Gal. 
I V : 19, 20.) Memand kan met den Geest Gods vervuld 
zijn, en niet tevens doordrongen wezen van de geduldige 
en volhardende bezorgdheid van Paulus voor de zielen. 
J a , de bezorgdheid van Paulus strekte zich zelfs uit tot 
degenen, die zijn aangezicht in het vleesch niet gezien 
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hadden. (Kol. 11:1.) En Petrus voorziet in de behoeften 
der geloovigen voor den tijd, waarin hij niet meer bij 
hen zal zijn. (2 Petr. 1:13—15.) 

Hoe meer wij dit alles overdenken, des te meer zal 
het onzen ijver opwekken, en ons met ernst doen letten 
op het welzijn der zielen voor God. Tranen en harts
tochtelijke uitroepen of sterke uitdrukkingen van geloof 
en inzicht bedriegen hem niet, die met den Heer wandelt, 
die bij ondervinding weet, dat het werk Gods aan andere 
kenteekenen te herkennen is. Hij weet, wat het is in de 
tegenwoordigheid van een heilig God zich gesteld te zien, 
en daar den Zaligmaker te vinden, aan Wien men een 
onmisbare behoefte had. Daaraan denkt hij, zoo dikwerf 
een zondaar belijdt zich tot Christus gewend te hebben. 

Het eerste kenteeken van iemand, die wezenlijk met 
God te doen heeft gekregen, zal altoos zijn, dat hij het 
gevoel en besef heeft God te hebben beleedigd, en dat hij, 
als een schuldig en verloren zondaar, in Christus een zalig
maker gevonden heeft. Jezus is gekomen om te zoeken en 
te behouden, wat verloren was; Hij is een Verlosser; en 
een Verlosser is aantrekkelijk voor een gevangene en schul
dige. Alle ware bekeering wordt in de tweede plaats ge
kenmerkt door de vreeze Gods, omdat het "Woord Gods 
het geweten heeft getroffen, en er daarna voor het geweten 
rust gevonden is door Jezus, den Zaligmaker. Indien de 
vrees en de angst groot zijn, dan is ook het gevoel van 
rust groot, wanneer de Zaligmaker getrouw wordt voor
gesteld ; en naar evenredigheid van de diepte van dit gevoel, 
is het hart naar den Zaligmaker gekeerd en aan Hem 
verbonden. 

De zondares, die den weg vond tot Jezus in het huis 
van Simon, den farizeër, (Luk. VII.) had, ongetwijfeld, 
in vele opzichten weinig kennis; zij had van den Zaligmaker 
hooren spreken, en dewijl zij zichzelve als een schuldige zon
dares had leeren kennen, gevoelt zij zich tot Hem door het 
geloof aangetrokken. Jezus had den zoon der weduwe te 
Naïn opgewekt. Het gerucht is verspreid geworden: „God 
heeft zijn volk bezocht." De Zaligmaker heeft aantrekke-
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lijkheid voor den zichzelf schuldigkeurenden zondaar, 
zooals de reddingboot aantrekkelijkheid heeft voor den 
schipbreukeling, die dreigt te verdrinken. Zij passen bij 
elkander. De vrouw wordt tot Jezus aangetrokken; zij ziet 
de genade, die Hij brengt; zij heeft vertrouwen in Hem 
gekregen; haar hart dringt haar tot Hem te gaan; al was 
het ook in het huis van den farizeer. Zij gaat er in, want 
haar Zaligmaker is daar. Hem te vinden, met Hem in 
aanraking te komen, is hare eerste behoefte. Het is het 
eerste, wat een wedergeborene doet. 

Gelijkerwijze zien wij bij den moordenaar aan het kruis, 
dat hij eerst ondekt, wat hij door zijne zonden waardig was, 
daarna dat er vreeze Gods in hem was, en ten derde, dat hij 
geloovig de toevlucht nam tot den Heere Jezus. Hij wendt 
zich tot den Heer; hij heeft vertrouwen in Hem en in 
zijne goedheid- „Heer! gedenk mijner, wanneer gij in uw 
koninkrijk zult komen." Hij ziet, evenals de vrouw, Jezus' 
persoonlijke heerlijkheid. Deze vereering van den Zaligmaker 
mag wel het vierde kenmerk genoemd worden. 

Tegenwoordig zijn er twee zeer schadelijke en slechte 
dingen. Het ééne is de lichtvaardige wijze, waarop men 
over de bekeering spreekt, alsof het de uitwerking is 
van een krachtig, verstandig roepen; en men vergeet bijna 
de schepping, die door God wordt bewerkt bij de bekeering. 
(Joh. I : 12, 13; I I I ; Efeze I I : 1—13; IV : 24, enz.) 
Het andere is de onverschilligheid ten opzichte van het 
opwassen der bekeerden in de genade. Men stelt er zich 
tevreden mede, dat een zekere belijdenis is afgelegd, en dat 
men dezulken derhalve als wedergeborenen kan beschouwen. 
Maar waar is de ijver van Paulus, opdat Christus een ge
stalte in hen verkrijge ? Waar is „de groote strijd" voor 
diegenen zelfs, die zijn aangezicht in het vleesch niet hadden 
gezien, opdat zij samengevoegd zouden zijn in liefde en 
tot allen rijkdom van de volle verzekerheid des verstands, 
tot kennis van de verborgenheid Gods, in wien al de 
schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn ? Laat 
ons toch toezien en er voor zorgen, dat dit zóó is. Indien 
er een dieper gevoel ware van wat werkelijk de bekeering 
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is, dan zou er ook ernstiger belangstelling in de bekeerden 
wezen. Onverschilligheid omtrent de voor Christus gewonnen 
ziel verraadt gebrek aan ernst in het doen van het werk 
om hen te winnen. 

Dat de Heer ons in zijne liefde geve voor de zijnen te 
leven, meer te letten op de kenteekenen van ware be
keering, en vervuld te zijn met ernstige bezorgdheid en 
geduldige volharding in den arbeid ter opwassing in de 
genade en tot geestelijk welzijn der bekeerde zielen. (Zie 
2 Kor. X : 1 on vervolg; Efeze I : 15 en vervolg; 
III : 14—21; IV : 17 en vervolg; Fil. 1 : 8—11 , 27—30; 
Kol. I , II en I I I , enz.) 

„Houd Jezus Christus in gedachtenis." 
(2 Tim. II : 8—13.) 

De vermaning, in bovenstaande woorden vervat, richtte 
de apostel Paulus aan Timotheüs, toen hij aan het einde 
zijns levens gekomen was, en spoedig dacht te zijn bij 
zijnen Heer, dien hij door zijne dienst vele jaren lang 
verheerlijkt had. En Timotheüs kon die vermaning goed 
gebruiken, want het was, en het is ook heden ten dage 
nog, niet gemakkelijk voor God te arbeiden in een wereld, 
die Jezus verworpen en gekruisigd, en het evangelie der 
genade, dat God armen zondaren om niet aanbiedt, afge
wezen heeft. De wereld, die den Heer Jezus verworpen 
had, wierp Paulus in de gevangenis, en toonde daardoor 
opnieuw, hoezeer zij in haar innerlijk bestaan in vijand
schap is tegen God. Over alles kan men in deze wereld 
spreken: over kunst, politiek, wetenschap en den vooruit
gang der menschen; doch zoodra men over het evangelie 
der liefde Gods begint te spreken, kan men zeker zijn 
een slecht onthaal te vinden, indien men ook al niet, 
evenals de Apostel Paulus, mishandeld en gevangen gezet 
wordt. 

Doch de moeielijke loopbaan des Apostels was thans 
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ten einde, en in dit bewustzijn vermaant hij Timotheüs, 
op den weg der getuigenis voor God te volharden tot aan 
het einde. Letten wij wel op de uitdrukking, die Paulus 
gebruikt: „Houd Jezus Christus in gedachtenis." Dengene, 
die met geduld en volharding den wil van God in deze 
wereld deed, en die nu uit de dooden opgestaan en ver
heerlijkt is, Hem moeten wij steeds beschouwen, indien 
wij Hem ten minste willen navolgen. 

Wij hebben in de twee bepalingen, die er bijgevoegd 
worden: „uit de dood*en opgewekt," en „uit het zaad 
Davids", twee steunpilaren van het evangelie; namelijk 
ten eerste de kracht der opstanding, en ten tweede de 
trouw van God in de vervulling zijner beloften. De eerste 
spreekt van de goddelijke macht, die zich openbaarde in 
de opwekking van zijnen Zoon; de laatste van de zekere 
vervulling van alles, wat Hij beloofd heeft, gelijk Hij dit 
zoo duidelijk getoond heeft, toen Hij door Christus de 
beloften vervulde, welke Hij aan David in zijne genade 
gegeven had. (Zie Ps. LXXVIII : 68—72.) 

Deze dingen zijn van groot gewicht ook voor ons, die 
in de laatste dagen leven, en ons in een wereld bevin
den, waarin de vijand groote macht heeft — een macht, 
die wij maar al te vaak gering achten, en waardoor wij er 
niet genoeg voor op onze hoede zijn. Hier beneden vinden 
wij nooit iets, dat ons op den weg naar den hemel voor
uit kan helpen, integendeel zullen wij ook in onze mate 
de tegenspraak der zondaren moeten verdragen. Wie ge
trouw wil zijn, ondervindt zeer vele moeielijkheden en 
hinderpalen, waarbij hij dikwijls geen uitweg weet, en zich 
van zijne onmacht bewust wordt. In zulke tijden leeren 
wij echter juist ons voorrecht kennen en waardeeren, op 
Jezus te mogen zien, die opgestaan is uit de dooden, 
opdat wij door de kracht Zijns levens onze vrijmaking 
zouden verwachten, en door diezelfde kracht zouden over
winnen. 

Er is geen beproeving, geen moeielijkheid, waaruit God 
ons niet helpen kan door de kracht, die wij zoo heerlijk 
zien uitkomen in de opstanding van Zijnen thans ver-
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heerlijkten Zoon. Ja, welk een hulp en welk een machtige 
drijfveer tot getrouw volharden is dit voor ons, Hem in 
gedachtenis te houden, die zachtmoedig en nederig van 
hart door deze wereld ging, en Die in geduld zijne dienst 
der genade volbracht, niettegenstaande de vele hinder
palen, welke de vijand Hem in den weg stelde. 

En welk een heerlijke troost is het aan Gods trouw 
en de vervulling zijner belofte te kunnen denken! Zij is 
het tweede punt, waarop het evangelie steunt. Zij komt 
on weder sprekelij k hierin uit, dat Jezus Christus uit het 
geslacht van David was, een nakomeling van den koning, 
die van God zulke wonderbare beloften gekregen had, 
welke voor het grootste gedeelte betrekking hadden op 
den Messias, die uit hem zou voortkomen. 

En zoo mogen ook wij met zekerheid er op afgaan, dat 
eenmaal alles, wat wij nu nog in het geloof bezitten, in 
vervulling treden zal. Want hoewel wij werkelijk het 
eeuwige leven en den Heiligen Geest reeds ontvangen 
hebben, zoo is de rust in het Vaderhuis toch nog iets, 
waarnaar wij verlangend uitzien. Maar deze toekomst be
hoort ons zeker, ons die met Christus verbonden zijn; en 
niet één van de beloften Gods zal onvervuld blijven. 

"Wie weet, hoe spoedig alle heiligen, die nu nog ver
strooid zijn, voor eeuwig zullen zijn in de plaats, die de 
Heer ons bereid heeft, waar wij het Lam zullen zien, in 
het licht der heilige stad, waar zijn naam op onze voor
hoofden zal zijn, en zijne knechten Hem dienen zullen. 

En de invloed, lieve broeders! die deze dingen op ons 
uitoefenen, welke moet die zijn? Moet deze kracht der 
opstanding, deze hoop der heerlijkheid niet geduld en 
volharding bij ons bewerken, zooals wij dit bij Paulus 
zien ? Hij verdroeg alles om der uitverkorenen wil, opdat 
ook zij het heil verkrijgen mochten, dat in Christus Jezus 
is met eeuwige heerlijkheid. Lijden, dat is ons deel hier 
beneden; verdragen, totdat het einde van onze loopbaan 
bereikt is, terwijl wij elkander dienen, zoo goed wij 
kunnen, en aan de wereld de blijde boodschap der liefde 
Gods brengen. 
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Geduldig lijden, dat is een hoofdkenmerk van de ware 
volgelingen van Christus. Dit zeide de Heer ook van 
Paulus, toen Hij hem tot zijne dienst riep: „Ik zal hem 
toonen, hoeveel hij lijden moet om mijns naams wil." Hij 
sprak er niet van, wat Paulus doen zou, maar wat hij 
lijden moest. 

En dat moet men ook aan ons kunnen waarnemen. Wij 
zijn niet hier om te genieten, maar om te lijden, en om 
met volharding alle moeielijkheden van onzen weg en 
eiken tegenstand der wereld te verdragen, totdat wij de 
rust zullen ingaan bij onzen Heer. Hij heeft zooveel ge
leden op deze aarde, en al kunnen wij ons ook niet op 
dezelfde wijze als Hij , voor anderen overgeven, toch 
kunnen wij zijne voetstappen drukken hier in dit tranen
dal, en in gemeenschap met Hem tot het einde toe ge
tuigenis geven van Hem. Moeten wij het niet erkennen, 
dat wij veel te weinig Jezus in gedachtenis houden ? God 
heeft in onzen tijd groote en heerlijke waarheden aan het 
licht gebracht, maar de vraag is: „Houden wij Jezus in 
gedachtenis ? Nemen wij zijn kruis op, en volgen wij Hem 
na?" Wat wij noodig hebben, is niet alleen de leer, maar 
Jezus zelf. „Het woord is getrouw, want indien wij met 
Hem gestorven zijn, zoo zullen wij ook met Hem leven." 
Onze Heiland vond hier beneden niets dan een kruis. 
En wij zijn één met Hem, wiens leven van deze aarde 
werd weggenomen. Doch nog slechts een korte tijd, en 
wij zullen met Hem leven in de heerlijkheid, in welke 
Hij nu reeds is ingegaan als onze Voorlooper. „Indien 
wij verdragen, zoo zullen wij ook met Hem heersenen." 
Mochten onze harten en gedachten met Hem vervuld zijn, 
en mochten wij Hem in alles navolgen en zijne gezind
heid openbaren! 
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Gemeenschap met den Yader en met 
zijnen Zoon Jezus Christus. 

Het Evangelie en de eerste Brief van den Apostel Jo-
hannes vangen beiden aan met het begin. Nochtans is het 
niet hetzelfde begin. In het Evangelie wordt over het begin 
der eerste schepping, in den Brief over het begin der 
tweede schepping gesproken. 

„In den beginne was het "Woord." In den beginne, 
toen het heelal geschapen werd, toen door Gods almacht 
alle dingen uit niet te voorschijn kwamen, toen dus het 
begin begon, was, niet werd, maar was, bestond het 
Woord. Dat Woord is dus onbegonnen. Het is van eeuwig
heid — Gods eeuwige Zoon. „En het Woord was bij God 
en het Woord was God." Eén in natuur en wezen met 
den Vader, was dat Woord een zelfstandig Persoon. Het 
Woord was God en het Woord was bij God. Dat Woord 
was de Schepper aller dingen. „Alle dingen zijn door 
hetzelve geworden, en zonder hetzelve is niet één ding 
geworden, dat geworden is." In dat Woord was het leven 
als bron en oorsprong. 

Dat Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons 
gewoond. Gods eeuwige Zoon, de Schepper aller dingen, 
het Leven, heeft den hemel verlaten, is mensch geworden, 
ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, en heeft als 
mensch op deze aarde in het midden der menschen ge
woond. Van dat begin spreekt Johannes in zijnen Brief. 
„Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord, 
hetgeen wij gezien hebben met onze oogen, hetgeen wij 
aanschouwd en onze handen getast hebben aangaande het 
woord des levens dat verkondigen wij u." 

Want hoewel de nieuwe schepping voor ons eerst tot volle 
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ontvouwing komt in de opstanding van Christus, zoo was toch 
het vleeschgeworden Woord, in zijn eigen persoon, het begin 
dier nieuwe schepping. „Indien iemand in Christus is — een 
nieuwe schepping; het oude is voorbijgaan, zie het is 
alles nieuw geworden." Maar dit is in de opstanding van 
Christus. Niemand was met Christus vereenigd, toen Hij 
hier beneden wandelde. Christus had wel volgelingen, 
dienstknechten, vrienden, maar nog geen broeders. Hij 
was alleen. „Indien het tarwegraan niet in de aarde valt, 
en sterft, zoo blijft het alleen." Vereeniging van den 
zondaar met Christus was onmogelijk. Maar toen Hij door 
zijnen dood het oude had te niet gedaan; toen Hij de straf 
en het oordeel des zondaars had gedragen, en de oude 
mensch met Hem gestorven was, toen kon Hij na zijne 
opstanding uit de dooden de zijnen zijne broeders noemen, 
en zeggen: Mijn Vader is uw Vader en mijn God is uw 
God. Het tarwegraan, in de aarde gevallen en gestorven, 
droeg veel vrucht. Allen, die in Hem gelooven, zijn in 
de opstanding met Hem vereenigd, leden van ééne 
familie, van welke Hij de eerstgeborene is, en 
leden van één lichaam, van hetwelk Hij het hoofd is. 
Doch hoewel onze Heiland Jezus Christus den dood heeft 
te niet gedaan, en het leven en de on verderfelijkheid 
eerst aan het licht gebracht heeft door het evangelie, zoo 
was Hij toch in zichzelven de opstanding en het leven. 
Hij is dit niet geworden in de opstanding, maar Hij was 
dit van den beginne af. Niemand kon vóór zijne overgave 
in den dood met Hem vereenigd worden, maar dit kon 
juist daarom niet, omdat Hij als de opstanding en het 
leven geheel alleen en van allen afgezonderd was. Hij is 
de tweede mensch, de laatste Adam. „De eerste mensch 
Adam werd een levende ziel; de tweede mensch is uit 
den hemel." En in Kol. I vat Paulus alles te zamen in 
deze heerlijke woorden: „Die het beeld is des onzienlijken 
Gods, de eerstgeborene der gansche schepping; want door 
Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en 
die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, 
hetzij tronen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen 
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zijn door hem en tot hem geschapen; en hij is vóór alle 
dingen, en alle dingen bestaan te zamen door hem; en 
hij is het hoofd des lichaams, der gemeente, hij die het 
begin is, de eerstgeborene uit de dooden, opdat hij in 
alle dingen de eerste plaats zou innemen." 

In Johannes' dagen, 't was aan het eind der aposto
lische eeuw, waren vele verkeerde leeraren in de gemeente 
des Heeren opgestaan, die voorgaven verder gevorderd te 
zijn in de kennis der waarheid, nieuwe openbaringen 
ontvangen te hebben, en heerlijke dingen aan de leer der 
Apostelen te kunnen toevoegen; doch die inderdaad de 
waarheid, zooals die in Christus is, en door de Apostelen 
des Heeren was verkondigd geworden, verdierven en ver-
valschten, en zoo doende de geloovigen van hunne vastig
heid afleidden en met allerlei mensehelijke filosofie bezig
hielden. Vooral omtrent den persoon en het werk van 
Christus leerden zij allerlei verkeerde dingen. Wat zijne 
Godheid betreft, stelden zij Hem voor als een uitvloeisel 
van God, en ten opzichte zijner menschheid leerden zij, 
dat Hij slechts in schijn en niet een waarachtig mensch, 
zooals wij, geweest was. (Zie 1 Joh. I I : 18—27; I V : 1 
— 4 ; V : 20, 21.) Dit werd evenwel op zulk een wijze 
door hen voorgesteld, dat onnadenkende en onvaste geloo
vigen den indruk moesten verkrijgen, alsof zij heerlijke, 
gewichtige en de godzaligheid bevorderende dingen leerden. 
Door den Heiligen Geest geleid, stelt zich de Apostel 
Johannes met al den ernst zijner ziel tegen hun onzalig 
drijven, waarschuwt de geloovigen door hen op de ge
volgen dier leeringen te wijzen, en leidt hen terug tot 
hetgeen zij geleerd hadden, tot hetgeen zij wisten, en 
voor alles tot hetgeen van den beginne was, tot Christus 
zei ven, het Woord des levens, God geopenbaard in het 
vleesch, den waarachtigen God en het eeuwige leven. 

Hoe belangrijk ook voor ons! De dwaalleeraren zijn niet 
verminderd. Nog meer dan toen kan tot ons gezegd 
worden: „Kinderkens! het is de laatste ure; en gelijk gij 
gehoord hebt, dat de antichrist komt, zoo zijn ook nu 
vele antichristen geworden." Nieuwe dwalingen zijn opge-
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komen, en oude dwalingen worden in nieuwe vormen 
opgedischt; en evenals toen onder het voorgeven van beter 
de waarheid te verstaan en juister de dingen te onder
scheiden. Doch wij hebben geen nieuwe dingen noodig. 
Zelfs de kinderkens in Christus, de minstgevorderden op 
den weg des levens, bezitten, omdat zij de zalving van 
den Heilige hebben, namelijk den Heiligen Geest, die 
de Geest der waarheid is en in alle waarheid leidt, de 
gansche waarheid, zoodat zij niemand noodig hebben om 
hen te leeren. Voorzeker moeten zij, en wij allen, in de 
geopenbaarde waarheid, in de leer der Apostelen, onder
wezen worden; maar wij moeten allen afwijzen, die, met 
het voorgeven van nieuwe dingen gevonden te hebben, 
tot ons komen, aangezien wij, in de geopenbaarde waar
heid, alle dingen weten. 

Hetgeen van den beginne was, is dus niet Gods eeuwige 
Zoon, zooals Hij vóór de grondlegging der wereld bij den 
Vader was, en de werelden heeft geschapen, maar Gods 
eeuwige Zoon mensch geworden, het vleesch geworden 
Woord, onze Heere Jezus Christus, als in het vleesch 
gekomen. Dit blijkt duidelijk uit hetgeen volgt. Gods 
eeuwige Zoon, zooals Hij van eeuwigheid bij den Vader 
was, heeft niemand gehoord, gezien, aanschouwd of be
tast. Maar het Woord is vleesch geworden, en heeft onder 
ons gewoond, vol van genade en waarheid; en wij hebben 
— zoo kon Johannes zeggen — wij hebben zijne heer
lijkheid aanschouwd; wij hebben het woord des levens 
gehoord, met onze oogen gezien, aanschouwd, d. i. gade
slagen, bestudeerd, zoodat wij zijne heerlijkheid leer4en 
kennen, en met de handen getast. Wat ontoegankelijk 
was, is door de menschwording des Zoons toegankelijk 
geworden; wat onbereikbaar was, is binnen ons bereik 
gekomen. „Memand heeft ooit God gezien; de eenigge-
boren Zoon, die in den schoot des Vaders is , die heeft 
Hem ons verklaard." 

Christus was het Woord des levens. In het woord was 
het leven, en het leven was het licht der menschen. In 
het Woord, dat in den beginne was, en door hetwelk 
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alles geworden is, was het leven, maar dat Woord, in 
hetwelk het leven was, is vleesoh geworden, en zoo was 
het leven het licht der menschen. Zoo leert Johannes in 
zijn Evangelie; en in zijnen Brief zegt hij, dat het leven 
geopenbaard is. Maar als het leven geopenbaard is ge
worden, dan bestond het van te voren. Wij hebben ge
zien , en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, 
dat bij den Vader was (eer het geopenbaard werd, en 
dus van eeuwigheid) en ons geopenbaard is. Het eeuwige 
leven, dat bij den Vader was vóór het begin, Gods 
eeuwige Zoon, het Woord des levens, is geopenbaard ge
worden , is vleesch geworden, heeft onder ons gewoond, zoo
dat wij het hebben gehoord, gezien, aanschouwd en getast. 

In het Woord was het leven, en dat Woord is vleesch 
geworden. In het vijfde hoofdstuk van zijnen brief zegt 
Johannes: „En dit is de getuigenis: dat God ons het 
eeuwige leven gegeven heeft, en dat leven is in zijnen 
Zoon." Wij hebben het leven, maar Christus «het leven. 
Van ons kan niet gezegd worden, dat wij het leven zijn, 
en evenmin dat het leven in ons is. Het leven is in 
zijnen Zoon. Alleen in zooverre wij het leven hebben, 
is het leven ook in ons, maar dan is het een ontvangen 
leven, terwijl het leven in den Zoon is als bron en oor
sprong. Daarom kan de Zoon het leven geven aan wien 
Hij wil. Wij zouden het leven, dat AVIJ bezitten, niet aan 
een ander kunnen geven, zonder het zelf te verliezen; maar 
Christus "kon het leven geven aan zoovelen Hij wil, en 
steeds het leven blijven. Een levende fontein geeft altijd 
water. Al komen er honderd duizenden om te drinken, 
de fontein blijft altijd springen. Christus geeft aan millioenen 
het eeuwige leven, en blijft toch altijd het leven in zich 
houden, omdat Hij het leven is. 

Het leven was het licht der menschen. Dit wil niet 
zeggen, dat de menschen het licht begrepen hebben: 
geenszins, want „het licht schijnt in de duisternis, en 
de duisternis heeft het niet begrepen." Toch zegt Johannes; 
„Dit was het waarachtige licht, hetwelk, komende in de 
wereld, iederen mensch verlicht." Vooronderstel: er zitten 
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in een duistere zaal eenige blinde menschen; geen van 
hen bemerkt de duisternis; breng een licht in die zaal, 
zoo worden allen door dat licht verlicht, hoewel geen 
hunner het licht ziet, omdat allen blind zijn. Christus 
was het licht der wereld. Ieder mensen werd daardoor 
verlicht. Maar de wereld, die in de duisternis is, heeft 
het niet begrepen; de menschen, die blind waren, heb
ben Het niet gekend. Om het licht te kunnen begrijpen, 
moet men oogen hebben om te zien. Toch was Hij het 
licht der menschen. Dat licht scheen helder en klaar. En 
dat licht was het leven. Zijne woorden waren woorden 
des levens. Zijne daden waren de tentoonspreiding van 
het leven. Door zijne woorden en door elk zijner daden, 
door zijn geheele zijn, werd openbaar wie en wat Hij 
was — dat eeuwige leven, hetwelk bij den Vader was, 
en ons is geopenbaard. 

Wie , zooals Johannes, oogen gekregen had om te zien, 
erkende Hem als het eeuwige leven. De zoodanige werd 
niet slechts door het licht beschenen, maar begreep het 
licht. Hij koesterde zich in de stralen van dat licht. Hij 
hoorde, zag met zijne oogen, aanschouwde en tastte met 
de handen het woord des levens; en zeide: „Tot wien 
zullen wij heengaan, gij hebt de woorden des eeuwigen 
levens". 

Dat eeuwige leven nu, 't welk bij den Vader was, en 
ons is geopenbaard, verkondigen wij u , zegt Johannes; 
„hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, 
opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben; en onze 
gemeenschap is met den Vader en met zijnen Zoon Jezus 
Christus." Wie deze getuigenis aanneemt, heeft derhalve 
gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon Jezus 
Christus. God heeft ons het eeuwige leven gegeven, en dat 
leven is in zijnen Zoon. Die den Zoon heeft, heeft het leven; 
die den Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
Door het bezit van dat eeuwige leven hebben wij gemeen
schap met den Vader en met zijnen Zoon Jezus Christus. 

De belangrijke vraag is nu: wat is gemeenschap? Als 
twee menschen denzelfden weg gaan, hebben zij dan 
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daarom gemeenschap met elkander? Wel neen; want zij 
kunnen in hevigen twist met elkander zijn. Als twee in 
één huis wonen, en dagelijks met elkaar omgaan, wil 
dit dan zeggen, dat zij gemeenschap met elkander hebben ? 
Geenszins, want het is mogelijk, dat zij in oneenigheid 
met elkander leven, en hemelsbreed van elkander ver
schillen. Wat is dan gemeenschap ? Wel , als wij één en 
dezelfde gedachte hebben, als één voorwerp ons aantrekt, 
als wij één doel najagen, als wij één en dezelfde gezind
heid hebben. 

In dezen zin hebben de geloovigen gemeenschap met 
den Vader en met zijnen Zoon Jezus Christus. Wij hebben 
met den Vader en met zijnen Zoon Jezus Christus één
zelfde gedachte; wij hebben onzen blik op hetzelfde voor
werp gericht; wij jagen éénzelfde doel na, en dezelfde 
gezindheid vervult onze ziel. Dit is waar van alle ge
loovigen — van den zwaksten zoowel als van den sterksten, 
van den pasbekeerden zoowel als van den verstgevorder-
den, van het kind in de genade zoowel als van den vader 
in Christus. Voorzeker, er is hierin toeneming mogelijk. 
Wij kunnen Gods gedachten telkens beter leeren verstaan; 
wij kunnen steeds meer door den Heere Jezus worden 
aangetrokken; wij kunnen het doel van God steeds meer 
najagen en Zijne gezindheid steeds meer openbaren. Maar 
toch ieder geloovige, van het kind in de genade af, heeft 
gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon Jezus 
Christus. 

Zoodra iemand bekeerd wordt, denkt hij van zichzelven, 
dat hij een arm, verloren, schuldig zondaar is. Dit denkt 
God ook. Zijn woord geeft daarvan getuigenis. En God 
zegt, dat zijn Zoon Jezus Christus de eenige naam is, 
onder den hemel gegeven, door welken zondaren kunnen 
zalig worden; en tot dien Jezus neemt de zondaar zijne toe
vlucht, en werpt zich in zijne armen. Waar hij vroeger in 
lijnrechte tegenspraak met Gods gedachte was, stemt hij nu 
niet alleen Gods Woord toe, maar vindt in Gods getuige
nissen zijne vreugde. 

En welk is het voorwerp van Gods welbehagen? Zijn 
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geliefde Zoon. Vóór de grondlegging der wereld was die 
Zoon Gods vermaking. Toen Hij hier beneden wandelde, 
vond de Vader in Hem al zijn welbehagen. Thans nu 
Hij , aan Gods rechterhand gezeten, met eer en heerlijk
heid is gekroond, is Hij de vreugde en het genot zijns 
Vaders. Welnu, ieder geloovige vindt in Jezus zijn alles. 
Voor de heele wereld zou hij Jezus niet willen missen. 
Een ieder zegt in zijne mate uit den grond zijns harten: 
Gij zijt de schoonste der menschenkinderen, de schoonste 
onder tienduizenden; om de kennis van Jezus Christus, 
mijnen Heer, acht ik alle dingen schade en drek; wien 
heb ik nevens U in den hemel, nevens U lust mij niets 
op de aarde. Wel is dit vaak zwak verwezenlijkt. Wel 
hebben wij ons dikwerf van veel lauwheid en koudheid 
te beschuldigen. Maar toch antwoordt ieder waar geloovige 
op de vraag van den Heer: Wilt gij ook niet heengaan ? 
„Tot wien zullen wij heengaan, gij hebt de woorden des 
eeuwigen levens." Geroepen om een keuze te doen, kiest 
hij Jezus, zelfs boven vader en moeder, boven vrouw en 
kinderen. 

En wat is het doel van God ? De Apostel zegt het ons 
in Efeze I. God heeft ons, naar zijn welbehagen, de ver
borgenheid van zijnen wil bekend gemaakt, „hetwelk Hij 
bij zichzelven had voorgenomen, aangaande de bedeeling 
van de volheid der tijden, om alles onder één hoofd te 
zamen te brengen in Christus, wat in den hemel en wat 
op de aarde is." God heeft Christus gezet „aan zijne rech
terhand in de hemelsche gewesten, 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, en heeft alle dingen zijnen voeten onder
worpen , heeft hem als hoofd boven alle dingen gegeven 
aan de gemeente." Zoodat Christus het middelpunt van 
alle dingen zijn zal en alles onder zijn heerschappij zal 
worden gesteld. Welnu, is de verheerlijking van Christus 
niet onze vreugde ? Zien wij niet verlangend uit naar het 
oogenblik, dat den satan zijne heerschappij zal ontnomen 
worden, en Christus als de Koning der koningen en de 
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Heer der heeren zal geopenbaard worden, zoodat alsdan 
de door de wereld verachte Jezus door allen als Heer 
zal worden erkend, en alle knie zich voor Hem zal buigen ? 
En is Hij niet thans reeds het middelpunt van ons ver
langen? Scharen wij ons niet om Hem? en buigen wij 
ons niet in aanbidding voor Hem neer? 

Doch wij hebben niet alleen met God éénzelfde ge
dachte, hetzelfde voorwerp des welbehagens en hetzelfde 
heerlijke doel, maar ook dezelfde gezindheid. De liefde, 
waarmede de Vader den Zoon heeft liefgehad, is in ons. 
(Joh. XVII : 26.) Wij hebben de kinderen Gods lief. 
(1 Joh. V : 1—3.) Evenals God haten wij de zonde, en 
hebben de gerechtigheid lief. Dit begint dadelijk bij de 
bekeering. Paulus zegt tot de Thessalonikers: Gij hebt u 
van de afgoden bekeerd tot God om den levenden en waar-
achtigen God te dienen, en zijnen Zoon uit de hemelen te 
verwachten. En de geloovige verlangt ook daarom zoo zeer 
naar den hemel, omdat hij daar van alle zonde, gebrek en 
zwakheid bevrijd zal zijn, en ongestoord zich aan de ver
heerlijking van God en Christus zal kunnen toewijden. 

Hetzelfde zouden wij omtrent onze gemeenschap met 
den Heere Jezus kunnen zeggen. Evenals met den Vader 
hebben wij ook met Zijnen Zoon Jezus Christus éénzelfde 
gedachte, éénzelfde voorwerp, éénzelfde doel en éénzelfde 
gezindheid. Gods Woord was een lamp voor zijnen voet 
en een licht op zijn pad; het was zoeter voor zijne ziel 
dan honig en honigzeem, en kostelijker dan uitgelezen 
goud. Op God was zijn oog gericht, en op Hem zijn ver
trouwen gevestigd. Gods verheerlijking was zijn spijze en 
de liefde des Vaders zijne vreugde. Zoo is het bij ons 
ook, in onze zwakke mate natuurlijk, op een oneindigen 
afstand van Hem, maar zoo is het toch door Zijne genade. 

Deze gemeenschap nu met den Vader en met zijnen 
Zoon Jezus Christus zouden wij niet kunnen hebben, in
dien wij niet der goddelijke natuur deelachtig waren ge
worden. Om ééne gedachte, één voorwerp, één doel en 
ééne gezindheid met God te kunnen hebben, moeten wij 
Gods natuur bezitten. De natuurlijke mensch kan geen 
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gemeenschap met den Vader hebben, hij kan niet eens 
de dingen des Geestes, de dingen Gods verstaan. Die 
dingen kunnen alleen geestelijk onderscheiden worden, en 
om geestelijk te kunnen onderscheiden, moeten wij gees
telijk zijn. 

Doch wij zijn der goddelijke natuur deelachtig ge
worden. Wij zijn uit God. De Zoon van God is gekomen, 
en heeft ons het verstand gegeven, opdat wij den Waar
achtige kennen, en wij zijn in den Waarachtige, in zijnen 
Zoon Jezus Christus. De Zoon is het eeuwige leven, dat 
bij den Vader was en ons geopenbaard is. Als zoodanig 
is Hij ons verkondigd, en als zoodanig hebben wij Hem 
aangenomen. In Hem geloovende hebben wij het eeuwige 
leven, en zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. 
„Zoovelen Hem aangenomen hebben, die gaf Hij het recht 
kinderen Gods te worden, hun die in zijnen naam geloo-
ven, die niet uit den bloede, noch uit den wil des vleesches, 
noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn." 
(Joh. I : 12, 13.) Daardoor zijn wij in staat en geschikt 
om gemeenschap te hebben met den Vader en met zijnen 
Zoon Jezus Christus. Gods leven, Gods natuur deelachtig 
in en door Christus, kunnen wij ook Gods gedachten kennen 
en Gods gezindheid hebben. 

Op welke wijze dit mogelijk is geworden, en hoe wij 
daaraan deel verkrijgen, wordt ons in het vijfde hoofd
stuk van Johannes' eersten brief gezegd. Het leven is 
door den dood. De oude mensch moet niet veranderd of 
verbeterd worden; dit kan niet; want het vleesch onder
werpt zich niet aan de wet van God, ja dit kan ook 
niet; maar de oude mensch moet sterven. Zoolang dit 
niet had plaats gevonden, kon de nieuwe mensch niet 
optreden. De nieuwe geboorte, de reiniging en de ver
zoening — zij zijn allen een gevolg van Jezus' lijden en 
sterven. Hij trad in onze plaats. Hij onderging de straf 
en het oordeel, door ons verdiend. Hij droeg den toorn, 
die op ons rustte. Hij ging in den dood, waarin wij 
lagen — in den dood als de bezolding der zonde. Daar
door baande Hij voor ons den weg tot het leven. Met 
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Hem vereenigd in de opstanding hebben wij het leven; 
zijn wij nieuwe schepselen geworden; kan er van ons ge
zegd worden: het oude — de oude mensch met al wat 
daartoe behoort — is voorbijgegaan, en ziet alles is nieuw 
geworden. 

Hoor op welke wijze zulks door Johannes wordt voor
gesteld. Eerst lezen wij: „Deze is het, die gekomen is 
door water en bloed, Jezus, de Christus; niet door het 
water alleen, maar door het water en het bloed. En de 
Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid 
is. "Want drie zijn er, die getuigen: cle Geest en het water 
en het bloed; en deze drie zijn eenstemmig." Aldus ge
tuigenis gevende van Jezus' sterven als de oorzaak der 
nieuwe geboorte, der reiniging en der verzoening. En 
daarna spreekt hij over het eeuwige leven, dat ons in 
Christus geschonken is. „Dit is de getuigenis: dat God 
ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dat leven is in 
zijnen Zoon. Die den Zoon heeft, heeft het leven; die den 
Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet." 

Merkwaardig is het, dat Johannes, die zoowel in zijn 
Evangelie als in zijne Brieven zooveel over het eeuwige 
leven spreekt, en ons verkondigt, dat wij door het geloof 
in Christus het eeuwige leven bezitten, en daardoor ge
meenschap hebben met den Vader en met zijnen Zoon, 
Jezus Christus, zoo voortdurend aandringt op de noodza
kelijkheid van Jezus' sterven. Geen Apostel doet dit zooals 
hij. Johannes, die ons niet den Zoon des menschen, maar 
den Zoon van God voorstelt, en ons Jezus' Godheid en 
goddelijke macht telkens en voortdurend, tot in zijn sterven, 
doet aanschouwen, weet als het ware geen woorden sterk 
genoeg te vinden om ons de werkelijkheid van den dood 
des Heeren te verkondigen. „Maar een der krijgsknechten 
doorstak zijne zijde met een speer, en terstond kwam er 
bloed en water uit. En die het gezien heeft, getuigt het, 
en zijne getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij 
zegt, wat waar is, opdat ook gij gelooven moogt." 

Den dood van Gods Zoon als onweersprekelijk vast te 
stellen was van het uiterste gewicht voor hem, die ons 
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leert, dat, „gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, alzoo ook de Zoon des menschen moest ver
hoogd worden, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe;" en dat 
men geen leven in zichzelven hebben kan, tenzij men het 
vleesch van den Zoon des menschen gegeten, en zijn 
bloed gedronken heeft. (Joh. I I I en IV.) Zouden wij leven 
kunnen, dan moesten wij eerst sterven. Wij hadden den 
dood verdiend, en door den dood moesten wij ophouden 
te bestaan als oude menschen, als kinderen van Adam. 
Daarom moest Christus, die ons kwam verlossen en ons 
het eeuwige leven wilde schenken, onzen dood sterven. 
Hij moest zijne ziel uitstorten. Hij moest zijn leven op
offeren. Dit feit moest onweersprekelijk zijn. Anders zou 
de grond voor onze verlossing ontbreken. 

Nu Christus evenwel gestorven is, hebben wij, in Hem 
geloovende, het eeuwige leven. Gelijk Johannes zoo sterk 
aandringt op de noodzakelijkheid van Jezus' sterven, dringt 
hij even sterk aan op de zekerheid van het bezit van 
het eeuwige leven door een iegelijk, die gelooft. „Dit is 
de getuigenis — zoo zegt hij — dat God ons het eeuwige 
leven gegeven heeft, en dat leven is in zijnen Zoon." 
De Zoon is de bron des levens — zooals wij vroeger op
merkten — het leven is in Hem; en wij hebben het 
eeuwige leven door Hem, God heeft het ons in Hem 
gegeven. „Die den Zoon heeft, heeft het leven." De Zoon 
is het leven. Daarom die den Zoon heeft, heeft het leven. 
Is de Zoon het leven, dan kan men den Zoon niet heb
ben, zonder het leven te hebben. Deze twee dingen zijn 
onafscheidelijk aan elkaar verbonden. 

En wie heeft den Zoon? Alwie in den Zoon gelooft; 
al wie den Zoon heeft aangenomen. „Deze dingen heb ik 
u geschreven, opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven 
hebt, gij die in den naam van den Zoon Gods gelooft." 
En in zijn Evangelie zegt hij: „Zoo velen Hem aange
nomen hebben, die heeft Hij het recht gegeven, kinderen 
Gods te worden, hun die in zijnen naam gelooven." 

De Heer heeft gezegd: „Die in den Zoon gelooft, heeft 
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het eeuwige leven." Let wel op: Hij zegt niet: die zal 
eeuwig leven. Dit is ook waar. Die in den Zoon gelooft, 
zal tot in eeuwigheid leven. Maar er staat: die heeft het 
eeuwige leven. Dit is veel meer. Het wil zeggen: die 
bezit dat leven, 't welk van eeuwigheid af bestaan heeft 
en eeuwiglijk blijven zal, 't welk zonder begin en zonder 
einde is. Dat leven is in zijnen Zoon. Dat leven, 't welk 
bij den Vader was van eeuwigheid, is geopenbaard, wordt 
ons verkondigd, en is ons deel, zoodra wij in den Zoon 
gelooven. 

Nemen wij nu dit getuigenis van God betreffende zijnen 
Zoon aan, dan hebben wij de getuigenis in onszelven, 
dan zijn wij verzekerd van het bezit van het eeuwige 
leven, dan gevoelen wij ons veilig en gelukkig. Nemen 
wij dit getuigenis van God niet aan, en maken wij dus 
God tot een leugenaar, dan hebben wij wel het leven, 
maar dan zijn wij niet gelukkig, niet verzekerd en kunnen 
God niet verheerlijken. Daarom dringt Johannes er zoo sterk 
op aan, dat zij Gods getuigenis zouden gelooven. Wij nemen 
wel, zoo zegt hij, het getuigenis der menschen aan, zou
den wij dan het getuigenis van God, 't welk toch meerder 
is, niet aannemen? Laten wij Hem toch niet tot een 
leugenaar maken. Gelooft het getuigenis van God betref
fende zijnen Zoon. „Ik heb u deze dingen geschreven, 
opdat gij weet, dat gij het eeutvige leven hebt, gij die in 
den naam van den Zoon Gods gelooft." 

Wat God vereenigd heeft, scheide de mensch niet. 
Laat ons dan ook niet deze twee dingen van elkander 
scheiden. Zij zijn door God onafscheidelijk aan elkaar 
verbonden. Het bezit van den Zoon en het bezit van het 
eeuwige leven. Het een kan zonder het ander niet bestaan. 
Gij kunt het leven niet hebben zonder den Zoon; maar 
zoo gij den Zoon hebt, hebt gij ook het leven. „Die den 
Zoon heeft, heeft het leven; die den Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet." Kunt gij dus waarlijk zeggen, 
dat gij in den Zoon gelooft, dat gij den Zoon hebt aan
genomen, dan kunt gij ook zeggen: ik heb het leven; 
want die den Zoon heeft, heeft het leven. En zoodra gij 
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dit getuigenis van God gelooft, draagt gij de zekerheid 
in u om, op grond van Gods getuigenis, dat gij het 
eeuwige leven bezit. 

Het bezit van het eeuwige leven hangt dus af van het 
bezit van den Zoon. Omdat de Zoon het leven is, heb ik 
het leven, zoodra ik den Zoon heb. Maar de zekerheid 
van het bezit van het eeuwige leven hangt af van het 
geloovig aannemen van Gods getuigenis. Zoodra ik dit 
getuigenis aanneem, weet ik, dat ik het eeuwige leven 
heb, omdat God zegt: gij die in den naam mijns Zoons 
gelooft, hebt het eeuwige leven. Mets is eenvoudiger dan 
dit. En toch wordt het zoo weinig door de geloovigen 
verstaan. Hoevelen zouden wel op de vraag: „Hoe weet 
gij, dat gij het eeuwige leven hebt?" het eenig juiste ant
woord geven: „Omdat ik in den Zoon geloof, en omdat 
God zegt: die den Zoon heeft, heeft het leven?" Het is 
zoo heerlijk, als men dit heeft verstaan. Dan kunnen wij 
waarlijk gelukkig zijn. Ons vertrouwen is dan niet gericht 
op ons bedriegelijk en veranderlijk gevoel, op onze er
varingen , op den toestand waarin wij ons bevinden, maar 
op het levend en eeuwigblijvend woord van dien God, 
die niet liegen kan. Dat is de rots, waarop wij dan staan. 

Daar nu het bezit van het eeuwige leven afhangt van het 
bezit van den Zoon, zoo heeft ieder geloovige het eeuwige 
leven, en dat wel in dezelfde mate. Dit spreekt vanzelf. 
De een kan het niet meer hebben dan de ander. Want 
een ieder, die in Christus gelooft, heeft het eeuwige 
leven, omdat Christus het eeuwige leven is. Daarom zegt 
Johannes tot allen, en geenszins tot sommigen, geenszins 
tot enkele vergevorderden of geestelijk gezinden: „Deze 
dingen heb ik u geschreven, opdat gij weet, dat gij het 
eeuwige leven hebt, gij die in den naam van den Zoon 
Gods gelooft." En tot de kinderkens, tot de pasbeginnenden 
zegt hij: „Ik schrijf u , kinderkens! omdat gij den Vader 
kent." Allen zijn in gemeenschap met den Vader, omdat 
allen in den Zoon het leven hebben. 

Welk een onuitsprekelijke genade is derhalve ons deel 
geworden! Wat kan grooter en heerlijker zijn, dan ge-
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meenschap te hebben met den Vader en met zijnen Zoon 
Jezus Christus! Daarom besluit Johannes dit deel zijner 
prediking met de woorden: „En deze dingen schrijven 
wij u , opdat uwe blijdschap volkomen zij." Dichter bij 
God kunnen wij niet komen, nu wij zijne kinderen ge
worden en zijne natuur deelachtig zijn. In nauwer ver-
eeniging met den Zoon kunnen wij niet zijn, nu wij zijne 
broeders geworden zijn, en zijn God en Vader ook onze 
God en Vader is. En daarom kan er ook geen grooter 
blijdschap zijn, dan de blijdschap, die wij hebben, zoodra 
wij dit hebben leeren verstaan. Deze blijdschap kan niet 
overtroffen worden. Het is de blijdschap van Jezus, van 
welke de Heer zeide: „Deze dingen heb ik tot u ge
sproken, opdat mijne blijdschap in u zij, en uwe blijd
schap vervuld worde." (Joh. XV : 11.) 

Onze gemeenschap is met den Vader en met zijnen 
Zoon Jezus Christus. In deze gemeenschap zijn wij ge
komen , doordien wij den Zoon, Jezus Christus, als het leven, 
dat bij den Vader was, en ons is geopenbaard, hebben 
aangenomen, en door Hem het eeuwige leven bezitten. 
Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig en kinderen 
Gods geworden, en hebben met den Vader en met zijnen 
Zoon Jezus Christus ééne gedachte, één voorwerp, één 
doel, ééne gezindheid. Dit is ons aller deel. Dit is ons 
deel van het eerste oogenblik af, dat wij in Christus ge
loofden. Maar bedenken wij nu wel, dat wij hierin kunnen 
en moeten toenemen. "Wat de heerlijke vruchten van het 
eeuwige leven, wat de openbaringen der goddelijke natuur 
zijn, wordt ons door Johannes in zijnen brief zoo schoon 
en treffend voorgesteld. Welnu, die moeten zich meer en 
meer bij ons vertoonen. Gods gedachten moeten wij meer 
en meer leeren verstaan en ons daarin verlustigen. Ons 
oog moet meer en meer op den Heer der heerlijkheid 
gevestigd zijn, zoodat onze ziel zich aan Hem vastklemme 
en in Hem haar één en alles vin de. Het heerlijke doel 
van God, de verheerlijking van Christus, moeten wij 
meer en meer najagen, en Gods gezindheid in alle 
dingen steeds meer openbaren. In dit opzicht is er toe-
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nemen en opwassen mogelijk. Er zijn kinderkens, jonge
lingen en vaders in Christus. Er is veel te genieten. Er 
is een onuitputtelijke bron van levend water. Er is een 
volheid van zegen, van kracht, van troost. Wij kunnen 
veel ervaren, veel leeren verstaan, veel genot smaken. 
In gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon Jezus 
Christus gebracht, kunnen wij met Hen omgaan, met Hen 
spreken, Hun alles zeggen, aan Hunne vreugde deelnemen 
en Hunne verheerlijking bedoelen. O, laten wij er veel 
gebruik van maken! Vergenoegen wij ons niet met het 
bezit van het eeuwige leven, maar laat dat leven in ons 
werken, bij ons openbaar worden, zijn licht in deze duistere 
wereld verspreiden! Laat ons de zonde haten en vlieden! 
Laat ons de gerechtigheid najagen! Oefenen wij ons in 
godzaligheid! Wandelen wij met God, en volgen wij onzen 
dierbaren Heer en Heiland na! Vestigen wij voortdurend 
onzen blik op Hem, die ons in de heerlijkheid voorging, 
ons daar plaats bereidde, en weldra komen zal om ons tot 
Zich te nemen! Dan zullen wij Hem gelijk zijn, want 
wij zullen Hem zien, gelijk Hij is, en ons in eeuwigheid 
in Hem verheugen met een ongestoorde en onuitsprekelijke 
vreugde! 
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Ons roemen in het kruis. 
(Lees Gal. VI.) 

Niets is moeielijker voor een mensch, dan zichzelven 
te verloochenen. Het is zelfs onmogelijk, tenzij hij een 
nieuwe natuur ontvange. De mensch beroemt zich op 
alles, wat hem eer geeft, op alles waarmee hij boven 
zijn buurman uitmunt. Het komt er niet op aan, wat 
het zij, misschien zelfs daarop, dat hij langer is dan een 
ander. Wat zijn hoogmoed begeert, is hooger te staan 
dan anderen. 

Sommigen beroemen zich op hunne bekwaamheden. Er 
is groote verscheidenheid in den zin der menschen. Bij 
den een is ijdelheid, de begeerte dat anderen een goeden 
dunk van hem hebben; bij anderen is het hoogmoed, een 
hooge gedachte van zichzelven. Rijkdom, kennis, ja alles 
wat een mensch onderscheidt, zal tot steun van zijnen 
hoogmoed dienen, en ieder maakt een kleine wereld om 
zich heen. 

Maar behalve bekwaamheden, rijkdom, afkomst, is er 
nog iets anders, waarop de menschen zich beroemen, 
namelijk hunne godsdienst. Neem b.v. een Jood: hij zal 
er zich op beroemen, dat hij geen Turk is; en een naam
christen beroemt er zich op, dat hij geen heiden of tol
lenaar is. 

De mensch maakt van hetgeen God hem gegeven heeft 
om zich te leeren verloochenen, gebruik om iets bijzon
ders te zijn. Zij, die zóó verblind zijn, dat zij zich voor 
hun afgod Jaggernaut neerwerpen, hebben misschien 
minder reden om zich te beroemen, of om zich te ver
beelden , dat zij zich kunnen beroemen, maar wat er waar 
is in hetgeen zij doen of belijden, is juist de beweegreden 
voor den ijdelen roem. Bij voorbeeld, de Turk, die den 
XXXIV 6 
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waren God belijdt, zal zich beroemen op zijne godsdienst 
tegenover hen, die den waren God niet belijden; en de 
Jood zal zich beroemen op zijne godsdienst: hij bezit de 
waarheid, en de „zaligheid is uit de Joden." (Rom. I I I : 
1.7—20; Joh. IV : 22.) De Christen uit de volken 
heeft ook de waarheid, maar hij verhoovaardigt er zich 
op, en bederft daardoor alles. De list des vijands is dan 
vooral duidelijk, wanneer hij den mensch er toe brengt, 
zich op de waarheid te beroemen; en die list is niet zoo 
moeielijk te ontdekken, want als men trotsch is op zijn 
Christendom, dan is men op den verkeerden weg. Het is 
duidelijk, dat, wanneer een waar en oprecht kind Gods, 
die in de kracht van het kruis wandelt, er zich op be
roemt God te kennen, dit geheel iets anders is. 

Jona was vol van dit hoogmoedig roemen; hij beroemde 
er zich op een Jood te zijn, en hij wilde niet naar Ninevé 
gaan, gelijk God hem bevolen had, omdat hij vreesde 
zijn goeden naam te zullen verliezen. Veel liever had 
hij gezien, dat geheel Ninevé verwoest werd, dan zijn 
goeden naam als profeet te verliezen! Jona was een waar 
profeet, maar hij roemde in zichzelven, en maakte van 
zijne godsdienst een oorzaak om zich te verhoovaardigen. 

Waarmede gij nu het eigen-ik ook opsiert, al ware het 
zelfs met de kennis der Schrift, gij zoudt u slechts 
in het vleesch beroemen. De onbeduidendste zaak kan 
voldoende zijn om ons behagen in onszelven te doen 
krijgen; wat wij bij een ander niet zouden opmerken, 
is voldoende om ons in onze eigene oogen te verheffen. 

Zich te beroemen in de godsdienst is een ernstiger 
zaak. Alles wat van den mensch komt, kan van geen 
waarde zijn. Een mensch kan er zich niet op beroemen, 
dat hij een zondaar is. Het geweten kan zich nooit be
roemen; en er is geen ware godsdienst zonder het ge
weten, — zonder nog te spreken van de rechtvaardig
heid Gods. Waarop zou de mensch zich in de godsdienst 
beroemen? Het kan nooit iets anders zijn dan wet
tische gezindheid, omdat hij iets te doen wil hebben, 
strenge boetedoeningen, eenig moeielijk werk; het 



83 

komt er niet op aan tot welken prijs, mits het ik er 
de eer van ontvange. „Zoovelen een schoon gelaat willen 
toonen naar het vleesch, die noodzaken u besneden 
te worden, alleen opdat zij om het kruis van Christus 
niet vervolgd worden; — zij willen, dat gij besneden 
wordt, opdat zij in (uw vleesch roemen." (vers 12, 13.) 
De mensch kon lasten opleggen, die moeielijk te dragen 
waren. Maar waarom zou hij het doen? Omdat zoo 
doende het ik wat te doen heeft. De mensch, die in ziehzel-
ven roemt, kan een zekere waarheid bezitten, maar zijn 
godsdienst heeft dan altijd een wettisch karakter, omdat 
de mensch behoefte heeft iets voor God te doen. Zich in 
het vleesch te beroemen is niet zich te beroemen in de 
zonde, maar, zooals wij het in het derde hoofdstuk van 
den brief aan de Filippiërs zien, het is een godsdienstige 
hoogmoed, het is zich beroemen in iets buiten Christus. 

„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." (vers 14.) 
In het kruis heeft de mensch niets behalve Christus om 
zich op te beroemen. Het kruis is niet mijn kruis, het 
is „het kruis van onzen Heer Jezus Christus," en het 
eenige deel, dat ik aan het kruis van Christus gehad 
heb, is de zonde. Mijne zonde had met het kruis iets 
te maken, want zij heeft er Christus aan gebracht, en 
dit feit buigt den mensch in het stof. Dit kruis, dat den 
mensch redt, en waarin God zijn welbehagen vindt, 
heeft de mensch in het geheel niet kunnen dragen. „De 
dwaasheid Gods is wijzer dan de menschen." (1 Kor. 1 : 25.) 
Het eenige deel, dat ik aan het kruis heb, is , ik her
haal het, mijne zonde. 

Nog meer, zonder het kruis zijn wij geheel verloren. 
De goddelijke liefde behandelt mij als een geheel ver
loren zondaar; en hoe meer ik deze volmaakte liefde 
zie, des te meer zie ik, hoe bedorven, verachtelijk , ver
ontreinigd en verloren ik ben. Ik had er vermaak in 
mij te verontreinigen; ik ben een ellendige, tot onrein
heid vervallen slaaf. Het kruis vernietigt mijn ijdelen 
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roem, zoodra ik versta, wat het is; en meer nog, het 
brengt de waarheid in het hart; want het toont mij niet 
alleen, hoe slecht ik ben, maar het maakt ook, dat ik 
mij gelukkig gevoel door mijne zonden te belijden, in 
plaats van die te willen verontschuldigen. Mijn geweten 
is ontwaakt, en ik zeg: „ik ben schuldig, doordien ik 
al deze dingen heb liefgehad." De liefde opent het hart, 
en maakt mij bekwaam tot God te gaan en Hem te 
zeggen, hoe slecht ik ben. Ik vind mijne blijdschap in 
hetgeen Christus gedaan heeft, en al wat ik Hem schul
dig ben, is dankbaarheid. Van harte belijd ik mijne ver-
keerdheid; er is geen bedrog meer in mijn hart. Ik heb 
geen genot meer in de zonde, maar smaak blijdschap 
in het geneesmiddel. 

God vindt ook zijne blijdschap in het kruis. „Trede 
gemaakt hebbende door het bloed des kruises", (Kol. 
I : 20.) geeft God ons de genade, om ons met Hem 
te verblijden in de waardij van het kruis. In de eerste 
plaats aanschouwen wij in het kruis de onuitsprekelijke 
liefde Gods, niet een liefde opgewekt door een voorwerp, 
dat waardig was bemind te worden, o neen! want „God 
bevestigt zijne liefde jegens ons hierin, dat Christus 
voor ons gestorven i s , toen wij nog zondaars waren." 
(Rom. V : 8.) De liefde, op het kruis geopenbaard, was 
een liefde, die uit eigen beweging, alleen uit zichzelve 
handelde, — een liefde, zoo volkomen goddelijk, dat zij 
zich uitstrekt tot hen, die niet geschikt zijn om de 
voorwerpen dezer liefde te wezen. Het werk en de 
wegen Gods zijn op zulk een wijze geopenbaard, als de 
mensch het niet kon uitdenken. Ik ben een arm, 
ellendig zondaar, en ik zie op het kruis de liefde Gods 
hierin geopenbaard, dat Hij Zijnen eigenen Zoon voor 
mij overgeeft. Wanneer God vergeeft, is er in die ver
geving de stellige en werkzame kracht der liefde, door het 
uitnemendste, datgeen wat Hem het naaste aan het hart 
lag, voor de zonde, de meest door Hem gehate zaak, 
over te geven, en Zijnen Zoon „tot zonde11 voor ons te 
maken. Wanneer ik mijne oogen op het kruis richt, zie 
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ik de volmaakte en oneindige liefde: God Zijnen Zoon 
gevende om tot „zonde gemaakt" te worden. Ik zie ook 
een volmaakte en oneindige wijsheid. (2 Kor. V : 2 1 ; 
1 Kor. I : 18—31.) 

Omdat ik een geweten heb, kan ik de liefde Gods 
niet genieten zonder God bezig te zien met mijne zonde. 
God kan goed zijn voor een muschje, dat is waar, maar 
kan God mij ontvangen in mijne zonden? Kan Hij een 
onvolmaakte offerande aannemen? Zooals Micha zegt: 
„Zou ik God de vrucht mijns buiks kunnen geven voor 
de zonden mijner ziel?" (YI : 7.) Kaïn brengt de vrucht 
van zijnen arbeid zonder eenig besef van zonde; hij toont 
door deze daad de hardheid zijns harten en een geheel 
vergeten van zijne zonden. 

Met het oog op het kruis leer ik verstaan wat mijne 
zonde is. De mensch heeft God zoo zeer vergeten, dat hij 
zich verzette tegen Hem, die Gods geneesmiddel was voor 
zijne ellende. Toen moest het oordeel Gods uitgevoerd en 
het gezag Gods gehandhaafd worden. „Het betaamde 
Hem . . . . dat Hij , vele zonen tot de heerlijkheid lei
dende, den oversten Leidsman hunner behoudenis door 
lijden zou volmaken. (Hebr. I I : 20.)" Moeten de engelen 
den mensch zich tegen God zien verzetten, zonder dat 
God zich er over bekommert? Neen, dit was onmogelijk; 
en daarom betaamde het Hem, om wien alle dingen zijn en 
door wien alle dingen zijn, „dat Hij den oversten Leids
man onzer behoudenis door lijden zou volmaken. God 
is een rechtvaardig rechter, en het oordeel moet uitge
voerd worden. Men ziet op het kruis zoowel het oordeel 
als de liefde. "Wij zien daar niet slechts een heilige natuur 
beladen met de zonde, maar Christus, die het oordeel 
onderging, hetwelk op de zonde rustte. Wij zien daar den 
toorn Gods tegen de zonde, en tegelijkertijd de vol
maakte liefde Gods voor den zondaar. Op het kruis is 
de majesteit Gods , die wij geschonden hadden, gewroken. 
De Zoon zelf buigt zich voor haar neer, want indien 
Hij den glans der heerlijkheid Zijns Vaders wil hand
haven, moet Hij haar karakter beschermen. Op deze wijze 
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werd de waarheid Gods aan het kruis bewezen. „De be-
zolding der zonde is de dood." (Rom. VI : 23.) De 
mensch had vergeten, wat God tot Adam had gezegd, 
maar Christus, de getuige Gods, komt in een wereld 
als de onze, en toont, dat hetgeen God gezegd heeft, waar 
is. „De bezolding der zonde is de dood;" en de liefde 
waardoor God den mensch tot zich trekt, bewijst tege
lijkertijd hetzelfde. 

Br ligt nog meer in het kruis. Door hetzelve vervult 
God al zijn voornemens. Hij leidt „vele kinderen tot de 
heerlijkheid." (Hebr. II : 12.) En hoe kon Hij deze on
reine zondaren in dezelfde heerlijkheid met Zijnen Zoon 
brengen? Omdat God zóó volmaakt het werk volbracht 
heeft, dat, wanneer wij met Christus in de heerlijkheid 
zullen zijn, wij een deel van de openbaring dezer heer
lijkheid zullen uitmaken. Daarom zegt hij: „Opdat Hij 
zou betoonen in de toekomende eeuwen den uitnemen-
den rijkdom zijner genade in goedertierenheid over 
ons in Christus Jezus;" (Ef. II : 7.) — een Maria Mag-
dalena, een boosdoener op het kruis zijn de zegeteekenen 
dezer genade tot in alle eeuwigheid! En hoe kon Hij hen 
op zulk een plaats brengen met zijnen eigenen Zoon? 
Zijne eigene heerlijkheid en zijne liefde hebben al onze 
zonden overwonnen en geheel te niet gedaan; God zelf 
heeft het werk volbracht. 

Bijgevolg heeft het kruis voor ons twee dingen gedaan. 
Het heeft ons den vrede des gewetens gegeven, en niet 
wat de mensch uitwendig zien en dan bederven kon. 
Neen, „Hij heeft in eeuwigheid volmaakt degenen, die 
geheiligd worden." Al de zonde is uitgewischt en te niet 
gedaan. Ik kan mij dus in het kruis beroemen, want 
mijne zonden zijn niet meer. 

Doch er is meer. Wij zijn nu „door God gekend gewor
den,"— arme, ellendige schepselen, die wij zijn, om tot vaten 
van zulk een liefde en genade gemaakt te worden! Het 
geweten heeft zekerheid en vrede, en meer dan dat, 
het heeft vertrouwen, zooals Adam in zijn onschuld nooit 
gehad kon hebben. Er is gemeenschap en vrede in het 
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hart, en nog iets anders, een duidelijk inzicht in de 
wegen Gods. Kan ik God naderen met een reeks van 
plechtigheden en plichtplegingen, om iets tot de vol
maaktheid toe te doen, die mij gegeven is door het kruis? 
Gij kent het kruis niet; gij weet niet, wat Christus, 
wat God door het kruis heeft gedaan, indien gij andere 
middelen beproeft om u beter te maken. „Zal de Moor
man zijne huid veranderen?" (Jer. XIII : 23.) Indien gij 
het kruis goed hebt leeren kennen, dan kunt gij al deze 
pogingen niet meer aanwenden om uw geweten te bevre
digen en gerust te stellen. Indien gij het kruis kent, zijn 
de geestelijke genegenheden vrij. Wanneer ik op het 
kruis zie, kan ik God liefhebben. Indien ik Hem belee-
digd heb, kan ik onmiddellijk tot Hem gaan en het Hem 
zeggen. Ik ben zijn kind, en mijne betrekking tot Hem 
is niet veranderd door mijne zonde, ofschoon de zonde 
mijne gemeenschap stoort. Mijne gemeenschap is met den 
Vader en met den Zoon, — dat is mijn gelukkig voorrecht. 

Wanneer ik mij in het kruis kan beroemen, beroem 
ik mij niet meer in mijzelven, want ik ben niets dan 
een zondaar. Christus heeft ons door het kruis tot God 
gebracht, want Hij heeft geleden, de rechtvaardige voor 
de onrechtvaardigen. Beroemen wij ons in het kruis van 
den Heere Jezus Christus, of wel in de ijdelheid of in 
ons eigen ik? Indien gij u niet in het kruis beroemt, 
is het tot uwe eigene schade, om niet te zeggen dat het 
uwe zonde is , want het is onmogelijk, dat gij de liefde 
Gods, de heiligheid Gods, de wijsheid Gods, de waar
heid Gods ooit zóó ziet, gelijk gij ze op het kruis aanschouwt. 
Daar waar gij zijt, kunt gij het kruis leeren kennen, 
want gij hebt geen moeielijken, steilen weg te betreden 
om het te bereiken; het kruis is tot u gekomen, waar 
gij zijt. Gij hebt ook niet te wachten, totdat gij beter 
zult zijn om te naderen. Gij kunt niet naderen, wanneer 
gij beter zijt, alhoewel het kruis u beter maakt. Als 
zondaar moet gij tot het kruis komen. De Apostel kwam 
als „de voornaamste der zondaren". (1 Tim. I : 15.) 
Daarna zeide hij: „de wereld is mij gekruisigd en ik der 
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wereld." (Gal. VI : 14.) De natuur zelve, die zich met 
de wereld verbindt, is het, die den dood van Christus 
veroorzaakte, en daarom, wanneer ik mij beroem in het 
kruis, ben ik der wereld gekruisigd! 

J. N. D. 

De prijs der hemelsche roeping. 
(Fil. III.) 

Het is van groot belang het bijzonder karakter van 
dezen brief te verstaan. Hij stelt ons den wandel hier 
beneden in deze wereld, van een hemelsch mensch voor. 
Hij zegt ons, wat het karakter en de wandel behooren 
te zijn van een mensch, die niet van deze wereld is , en 
die zich naar den geest in den hemel bevindt, ofschoon 
hij, wat zijn lichaam betreft, nog op de aarde vertoeft. 
In het achtste hoofdstuk van den brief aan deKoineinen 
wordt ons het standpunt van den nieuwen mensch de 
grond, waarop hij geplaatst is, aangegeven, en in den 
brief aan de Filippiërs vernemen wij, welke wandel 
zoodanig mensch betaamt. Het Woord Gods zegt ons 
niet alleen, hoe een Christen moet wandelen, maar het 
doet ons ook zien, hoe Paulus, zijn geheele leven door 
gewandeld heeft als een man, die verheven was boven al, 
wat zich in de wereld bevindt. 

Wij zijn hier beneden door allerlei hindernissen omge
ven. Niets omringt ons, wat voor den nieuwen mensch 
voordeelig is , — integendeel, alles komt met den ouden 
mensch overeen, en vindt weerklank in onze oude natuur. 
Het is dus hoogst belangrijk de kracht te kennen, waar
door wij in het midden van zulk een wereld wandelen 
kunnen als degenen, die verheven zijn boven al wat ons 
omringt. Alles op onzen weg is geschikt om ons van den 
weg af te brengen of op te houden, en er is niets, wat 
voldoet aan de behoeften onzer harten. Ben ik evenwel 
een hemelsch mensch, dan word ik uit den hemel onder
steund; de hemel moet mijn uitgangspunt zijn. Houdt gij 
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u voor een hemelsch mensch? „Zooals de stoffelijke is , 
zoo zijn ook de stoffelijken; en zooals de hemelsche is, 
zoo zijn ook de hemelschen." (1 Kor. XY : 48.) Indien 
ik Christus toebehoor, dan ben ik een hemelsch mensch. 
Dit te openbaren, is natuurlijk een andere zaak. Maar 
indien wij uitgaan van het feit, dat wij hemelsche men-
schen zijn, dan moeten wij de wereld vaarwel zeggen. 
De Christenen zijn, helaas! zoo aan deze ellendige wereld 
gehecht. Zij stellen zich zoo gaarne op betzelfde standpunt 
als de geloovigen des Ouden Testaments om van de 
wereld te genieten. De geloovigen des Ouden Testaments 
leefden op de aarde, en rekenden op de hulpbronnen der 
aarde; maar Christus is hier beneden geweest, en is door 
de wereld verworpen en naar den hemel gegaan; en daar
door is alles veranderd. Moge een iegelijk onzer daarvan 
diep doordrongen zijn! Hij, aan Wien wij alles te danken 
hebben, is door de wereld verworpen; en hoe zouden wij 
dan onze rust en ons genoegen vinden in een plaats, waar 
Hij verworpen is geworden, en waar Hij, de Zoon van 
God, is ter dood gebracht! Alles behoorde Hem toe, 
maar men weigerde Hem zijne plaats hier beneden; de 
menschen hebben een moordenaar verkozen boven den 
Zoon van God. Zij gaven Hem een kribbe bij zijne 
geboorte en een kruis tusschen twee boosdoeners in, 
bij zijnen dood. 

In Handelingen YII zien wij , wat het ware karakter van 
het Christendom is. Stefanus, vol des Heiligen Geestes, 
staarde naar Boven, naar den hemel; hij zag niet meer 
naar beneden, naar de aarde. De Heilige Geest richt 
altoos onzen blik naar Boven, naar den hemel. Stefanus 
zag de heerlijkheid Gods en Jezus aan de rechterhand 
Gods. Zijn te huis is daar, waar zijn Zaligmaker is. Hij 
zag Jezus in den geopenden hemel — Jezus met wien 
hij vereenigd was. In den brief aan de Filippiërs 
zien wij de uitwerking van het gevestigd houden van 
onzen blik op Christus. Paulus had niet slechts ver
geving van zonden en vrede met God gevonden, maar 
hij was van het oogenblik af, dat hij Jezus in de heer-
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hjkheid gezien had, Tan alle dingen hier beneden losge
maakt. Hij had alles, wat hij hier beneden wenschen 
kon, om hem aan de wereld te verbinden, doch hij achtte 
dit alles voor „schade en drek." Niemand kon zooveel 
opsommen als hij, waardoor hij zich in het vleesch kon 
beroemen. Door zijne afkomst bezat hij alle mogelijke voor
rechten; hij was vroom en godsdienstig; hij was een 
ijveraar voor de voorvaderlijke inzettingen; hij haatte den 
verheerlijkten Jezus, en was een verwoede vervolger der 
heiligen op aarde. Maar al wat de mensch in het vleesch 
voor gewin achtte, achtte hij voor schade om Christus 
wil. Wat had deze verandering bij hem te weeg gebracht? 
Hij had hen, die Jezus liefhadden, willen dwingen zijnen 
naam te lasteren, en thans verklaarde diezelfde man, 
dat Jezus alles voor hem is. Hij had den Heere Jezus in 
de heerlijkheid gezien; hij had Zijne stem gehoord; daar
door was alles voortaan voor hem veranderd, en hijzelf 
was veranderd ten opzichte van alle dingen. Hij ontving 
niet alleen de zaligheid, maar hij leerde de uitnemend
heid van de kennis van Christus kennen. Christus, dien 
hij op den weg naar Damaskus ontmoet had, en die hem 
bij zijnen naam geroepen had, was voor hem boven alles 
in waarde verheven. Hij had Hem in de heerlijkheid 
gezien, en Christus deed elk ander voorwerp voor zijn 
hart de waarde verliezen. Alles was door de heerlijkheid 
van Christus verduisterd, dien hij het voorrecht had 
gehad te zien als den opgestane uit de dooden en den 
verheerlijkte aan Gods rechterhand. Hij zag Hem, die 
de zonde gedragen en weggenomen had; hij zag Hem, en 
hoorde Hem zeggen, dat de heiligen, welke hij vervolgde, 
één zijn met Hem; en hij was verblind door dit gezicht. 
Andere geloovigen hebben ook ervaren, hoe het zien van 
den verheerlijkten Jezus alles uit het hart wegneemt, 
waaraan zij vroeger gehecht waren, en hoe de wereld, 
die hen omringt, hun toescheen duister, arm en ijdel te 
zijn, vergeleken bij Christus. 

Paulus zegt: „Ik acht alle dingen schade te zijn om 
de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen 



91 

Heer, om wiens wil ik de schade van alle dingen geleden 
heb, en acht die drek te zijn." Hij zegt niet alleen: „Ik 
heb geacht;" maar „ik a c h t . . . . " Dit woord klinkt ons 
tegen uit de gevangenis te Eome in de ure der beproe
ving en des lijdens. De dood zag hem in het aangezicht; 
maar de heerlijkheid en de schoonheid van Christus ston
den levendiger dan ooit voor zijne oogen, en hij roept 
uit: „Ik acht alle dingen als d r e k . . . . " 

Het is van zooveel gewicht voor de Christenen om tot 
het einde toe vast te houden, wat zij in het begin van 
hunnen weg hebben verkregen. (Vergelijk Hebr. I I I : 6, 
14; Kol. 1 : 2 3 ; 1 Joh. 11:24; 2 Petr. 1 :12, enz.) Zijt 
gij begonnen met het bewustzijn, dat Christus u meer 
waard is dan alles in de wereld? O houdt dit dan vast! 

Paulus zag uit naar de opstanding. Hij wenschte over 
te gaan uit den toestand, in welken hij nog in betrekking 
stond tot den eersten Adam, tot de opstanding uit de 
dooden: „Of ik op eenigerlei wijze moge komen tot de 
opstanding uit de dooden." Hij zegt dit niet, alsof er eenige 
twijfel in zijn hart was, maar hij wil zeggen: het is mij 
om het even, op welke wijze ik tot de opstanding uit de 
dooden kome. Het is iets wonderbaars, als het hart de 
uitnemendheid van de kennis van Christus begint te ver
staan , als Christus het hart inneemt, ons alles wordt, en 
het hart beheerscht, Christus is genoegzaam om het hart 
te vervullen en er al het andere uit te drijven; om ons 
bekwaam te maken door deze wereld te gaan „als niets 
hebbende en nochtans alles bezittende." 

Is Christus voor u genoeg, mijn broeder ? Is Hij in alle 
opzichten voldoende, om al de begeerten van uw hart te 
bevredigen? Kunt gij zeggen: Ik BEZIT Hem, en ik ben 
onuitsprekelijk rijk ? (Vergelijk Hand. X X V I : 29.) Indien 
dit zoo is , dan moet gij voor altoos de wereld den rug 
hebben toegekeerd. 

Hoe heerlijk en kostelijk is het voor hen, die den 
Heere toebehooren, dat er een opstanding uit de dooden 
is! Welk een oogenblik zal het zijn, wanneer wij zullen 
opwaken en opstaan, of wanneer ons sterfelijk lichaam 
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zal levend gemaakt worden, wanneer wij ontdaan zullen 
zijn van alles, wat nu nog hinderlijk is. Op die toekomst 
was het oog des Apostels bestendig gericht. Wij moeten 
vooruit dat geluk genieten. Het feit, dat wij het nog niet 
verkregen hebben, houdt ons ootmoedig; maar dat wij 
Christus moeten gewinnen, doet ons met volhardenden 
ijver er naar jagen. Voor velen is het Christendom slechts 
een negatieve zaak. Indien gij de oogen op Jezus gevestigd 
hebt, zult gij alles, wat niet van Hem is, wegwerpen, 
en gij zult slechts één voorwerp in het oog houden; „gij 
zult loopen, het wit aanschouwende." Hebt gij dit voor
werp in het oog? Staat „de prijs der hemelscheroeping" 
voor uwe ziel ? Zoekt gij Christus ? Is het uw vurig ver
langen Hem te kennen? Wilt gij door en onder lijden 
Hem leeren kennen? Men moet niet naar de Jordaan 
zien, — dat ontmoedigt, — maar naar de ark, die vóór 
het volk er door ging. „Ik jaag naar den prijs, of ik dien 
ook grijpen mocht, aangezien ik door Christus Jezus 
ook gegrepen ben." Hoe gelukkig, dat Christus mij ge
grepen heeft tot een doelwit. Ik jaag naar datgeen, 
waartoe ik gegrepen ben. Het is iets groots, wanneer 
een mensch zeggen kan: „Dat is het wit, 't welk ik najaag." 
Indien er werkelijk het verlangen is om het wit te grij
pen , dan zal men met volhardenden ijver loopen om het 
te verkrijgen. „De luiaard wenscht slechts, en verkrijgt 
niets; maar de ziel des vlijtigen zal vet gemaakt worden." 
(Spr. XIII : 4.) Als het oog eenvoudig op Christus ge
richt is , maakt dat tot alles bekwaam. Indien ik Christus 
heb, kan ik zeggen: Ik heb aan niets anders behoefte. 
Gij kunt allerlei smarten en moeielijkheden ontmoeten, — 
de Jordaan hebben door te gaan; maar met het oog op 
de ark zult gij een voor u bereiden weg vinden. 

Het Christendom geeft kracht over alle dingen, en doet 
ons boven alles verheven zijn. Indien ik Christen ben, 
dan heb ik een voorwerp in de heerlijkheid, waardoor 
mijn hart op aarde gevormd en gesterkt wordt. Door aan 
Christus te denken, zooals Hij is, wandelen wij, zooals 
Hij gewandeld heeft; door de oogen op Hem gericht te 
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houden, verandert de Geest van God ons naar zijn beeld. 
(2 Kor. I I I : 18.) 

Het is van groot gewicht een duidelijk te onderscheiden 
wit voor oogen te hebben. Zoolang men nog met zich-
zelven bezig is , heeft men dit niet. Gij kunt niet met 
Christus en met uzelven tegelijk bezig zijn. Hij , die op 
zoo volmaakte wijze mij tot het voorwerp zijner zorg 
gemaakt heeft, heeft mij vrijgemaakt, zoodat ik met Hem 
bezig kan zijn, één ding doende, zooals Maria in Luk. X. 
Maria wist, wat het was Jezus in haar huis te hebben, 
waardoor al het andere voor haar verdween. Zij kende 
niets anders dan Hem, die hare behoeften bevredigen en 
haar hart vervullen kon. En in Joh. XII gevoelde zij met 
Hem mede. „Ik gedenk, dat gij met mij geweest zijt in 
mijne verdrukking." „Hij doet mij nederliggen in grazige 
weiden." Welk een heerlijk tooneel, waar geen gebrek 
meer is; waar niets het genot afbreekt of wegneemt; 
waar ieder verlangen door Hem voldaan wordt; waar Hij 
zelf alles met zijn tegenwoordigheid, en niet slechts met 
gunstbewijzen of genadegaven, vervult! Die alleen begeeren 
en verwachten, dat zegeningen op aarde op hen nederdalen, 
zullen altoos dor zijn. Zij zijn nog niet gekomen tot de 
bron van alle goed. Wanneer de Heer den stroom zijner 
goedgunstigheden inhoudt, roept gij het misschien met 
verwondering uit, om aan zijne goedheid en zorg voor u 
te twijfelen. Indien gij Hem zelf kent, zult gij nooit zijne 
gunstbewijzen beschouwen als de maatstaf van wat zijn 
hart voor u is. Hoe meer gij het hart van Christus kent, 
des te minder behoefte zult gij hebben, dat Hij u bewijze , 
wat Hij is. Het zal in uwe gedachten niet opkomen om 
zijne liefde aan de betooningen van goedheid af te meten, 
omdat gij zijn hart kent, en wat Hij is in Zichzelven. Gij 
zult Hem voor elk zijner gunstbewijzen danken, maar gij 
zult er niet op wachten om verzekerd te worden van 
zijne liefde. 

Wij moeten er ons op toeleggen om boven te leven en 
beneden te sterven. Het geheele tooneel dezer wereld is 
een tooneel van teleurstelling en dood. Laat ons op aarde 
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geen goederen zoeken noch een te huis, omdat wij alle 
dingen in Christus buiten deze wereld bezitten! Nemen 
wij alles aan, wat ons hier beneden toebedeeld wordt! 
De duisternis en donkerheid der aarde doen zoo
veel te meer de heerlijkheid des hemels, waar Christus 
is aan de rechterhand Gods, uitkomen. — Paulus wenscht 
deel te hebben aan het lijden van Christus. „Vergetende 
hetgeen achter is." Hij vergat den afgelegden weg, de 
dingen, die hij had achtergelaten, de smarten, die hij door
gestaan had. Velen zijn opgehouden in hunnen loop, 
omdat zij den weg overdachten, dien zij hadden afgelegd, 
terwijl de Apostel vergeet de dingen, die achter zijn; — 
zelfs de blijdschap in Christus houdt hem niet op, hij 
volhardt in het loopen; „zich uitstrekkende naar hetgeen 
voor is . . . . ; " loopt hij, slechts één voorwerp voor oogen 
hebbende. 

Zóó was de wandel van den Apostel. Maar „velen, van 
wie ik u dikwijls zeide, en nu ook weenende zeg, wan
delen als vijanden van het kruis van Christus . . . . ; die 
aardsche dingen bedenken", (vs. 18, 19.) Denkt gij aan 
de dingen der aarde? Een hart, vervuld met de dingen 
dezer wereld, is aan het kruis van Christus vijandig. 
Het kruis is het einde der wereld. „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. VI : 14.) Indien de tegen
woordige dingen u in hare macht hebben, zij fc gij vijanden 
van het kruis van Christus. (Vergel. Jak. I V : 4 ; 1 Joh. 
I I : 15—17.) „Onze wandel is in de hemelen." (vs. 20.) 
Wij moeten vreemdelingen op aarde zijn, verwachtende 
van den hemel den Zaligmaker, om ons uit deze tegen
woordige eeuw te verlossen. Hij zal zijne kracht open
baren in die lichamen, in welke de zonde, de dood en 
het oordeel hun werk hebben verricht. De mensch in de 
heerlijkheid is door den Heiligen Geest het voorwerp des 
geloofs; en wij verwachten, dat Hij komen zal, om het 
lichaam onzer vernedering, dezen aardschen tabernakel, 
dit aarden vat, dat één rukwind in één oogenblik omver-
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werpt, dat in één nacht valt, te veranderen. De open
baring van Jezus heeft nu alles naar den Geest veranderd; 
en wanneer Hij komen zal, zal Hij zijne hand op onze 
vernederde lichamen leggen, en ze aan zijn heerlijk lichaam 
gelijkvormig maken. 

Door deze wereld gaande, ontmoeten wij overal den 
dood, maar de luisterrijke macht van Christus zal overal 
leven verspreiden. Hij betoont nu zijne macht aan onzen 
geest, —• later zal Hij ze aan onze lichamen bewijzen. 

Waaraan denkt gij op dit oogenblik? Waarmede zijn 
uwe gedachten vervuld? Waaraan het hart meest gehecht 
is , dat houdt gewoonlijk ook de gedachten het meeste 
bezig. Dat de Heer door zijne genade en door zijnen 
Geest onze oogen daarheen richte, waar Hij zelf is , en 
dat, waar Hij is, ons hart zich thuis moge gevoelen! Welk 
een heerlijke zaak een woning, een tehuis te hebben, 
daar waar alles volmaakt en altoosdurend is! De dingen 
dezer wereld, die gij bezit, zult gij vroeg of laat moeten 
verliezen; zij, die u het dierbaarste is , hem, dien gij 
het meeste acht, veroorzaken u het meeste vrees en droef
heid, omdat zij moeten sterven. Wat is de kostelijkste 
zaak in de wereld? De liefde; — maar aan den wortel 
der liefde zit de scherpste doorn; alles is sterfelijk hier 
beneden, de dood is overal. Er is geen plaats, waar de 
dood niet kan komen, geen enkele plaats, waar het hart 
voldaan is. Richt utce oogen naar Boven, daar waar Jezus 
is. Daar zult gij vrede en rust vinden, en gij zult alle 
dingen hier beneden in het aangezicht kunnen zien, en 
zeggen: ik bezit alle dingen in Christus; Hij heeft mij 
vervuld, ik heb aan niets anders behoefte. Het doel des 
Geestes is om ons aldus met Christus bezig te houden, 
„naar de werking der macht, die Hij heeft om alle dingen 
aan zichzelven te onderwerpen." 
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Strijd. 
Er is zeker geen pijnlijker toestand dan die van een 

hart, waarin ernst genoeg ontwaakt is om het goede, het 
heilige te willen, ofschoon het nog onbekend bleef met 
de verlossing, nog niet tot het geloof in den Heer Jezus 
kwam. 

Niets smartelijker dan de ondervinding, dat de begeer
lijkheid levendiger wordt, naarmate men dieper gevoelt 
het gezag van dat woord: „Gij zult niet begeeren." 

Niets meer ontmoedigend dan die gedurige ervaring, 
dat, „als men het goede wil doen, het kwade ons bij ligt." 

Niets afmattender dan het toestemmen, „dat de wet 
goed i s , " en dat men onophoudelijk „doet, wat men 
niet wil." 

Niets wanhopiger dan zichzelven te moeten bekennen, 
dat de onrust des levens eerst recht gekomen is, sedert 
men bij heiligheid en deugd rust gezocht heeft. 

Alle kracht in dien strijd verliezende, vindt men de 
hulpe, die God heeft besteld. 

De hoop der heiligheid opgevende, komt men tot het 
geloof in den Heer Jezus, ziet men zich door Hem 
verlost, ontvangt men den Heiligen Geest, en daardoor 
de kracht tot heiligmaking, tot een wandel in de vreeze 
Gods. 

„Ik ellendig mensch, wie zal mij verlossen uit het 
lichaam dezes doods ?" Ziedaar de noodkreet, waaruit ge
boren wordt de triumfzang der dankbaarheid aan God en 
Jezus Christus en de nieuwe leuze, waaronder men een 
nieuwen strijd (niet dien der wet) maar den eenig goeden 
strijd, den strijd des geloofs, aanvangt, om te eindigen 
met „ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den 
loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; voorts is 
mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, welke mij de 
Heer, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; 
en niet alleen aan mij, maar ook aan allen, die zijne 
verschijning liefhebben." 
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G-ij zult uwe zonde gewaar worden, 
als zij u vinden zal. 

(Wum. XXXII: 23.) 

De kracht van een ketting, of de maat Yan vertrouwen, 
die men in hem stellen kan, hangt af van zijn zwaksten 
schakel. Indien er slechts één zwakke schakel in is, en 
al de andere schakels zijn sterk en in goeden staat, dan 
zal, als de ketting op de proef gesteld wordt, die zwakke 
schakel doen zien, hoe sterk de ketting is. 

Ieder mensch heeft een zwakke zijde, waardoor de kracht 
of de eigen wil zijner natuur openbaar wordt. Velen weten 
niet, welke hunne zwakke zijde is; en men houdt die over 
het algemeen zooveel mogelijk verborgen. Bij kinderen is 
het dadelijk te zien; maar op rijper jaren gekomen, er
kennen weinig mensch en hun heer schenden hartstocht, 
die, ik behoef het nauwelijks te zeggen, steeds de eigen
liefde is onder den een of anderen vorm. In dezen heer-
schenden hartstocht zijn of worden ieders eigenwil en de 
kracht der natuur duidelijk openbaar; en waar juist dan 
het lijden in het vleesch het noodzakelijkste is,'worden 
meestal al de krachten der natuur aangewend om dit lijden 
te verwijderen. Alsdan heeft Grod het voornemen om door 
de genade den heerschenden hartstocht te dooden; maar 
de mensch wendt al de kracht des vleesches aan om dien 
te sparen. Dikwerf zal men alles in het werk stellen, ja 
zelfs alles lijden, om dezen afgod te verbergen of te ver-
schoonen; want het is een afgod, gelijk alles, wat het hart 
en het leven meer beheerscht dan God. 

Iedereen heeft zijn afgod, iets dat hem zoo dierbaar is 
als zijn leven. Voor den een is het zijn goede naam; bij 
den ander zijn stand, of zijn fortuin, of eenige bijzondere 
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begeerlijkheid; en alle pogingen worden in het werk gesteld, 
om zich van het bezit hiervan te verzekeren. 

Nu is de tucht, waaraan ieder Christen, die met den 
Heer wandelt, onderworpen ia, het beste middel om hem 
te leeren, waarin zijn heerschende hartstocht of zijn afgod 
bestaat; want op dit bijzondere punt wordt door den Heer 
de tucht toegepast. Van den eenen kant is de kracht des 
vleesches werkzaam om zijn heerschappij te behouden; en 
van den anderen kant is de Heer op de een of andere 
wijze werkzaam om het vleesch in bedwang te houden, 
de kracht des vleesches tegen te gaan en te niet te doen. 
Velen denken misschien, dat zij geen bijzonderen eigen 
wil hebben, en hun karakter of hunne gewoonten laten 
daarvan ook niets merken; maar indien wij de wegen 
Gods met ons nagaan, dan zullen wij stellig ontdekken, 
waarom God zóó en niet anders met ons handelt; en in
dien wij ons waarlijk aan de tucht onderwerpen, zal 
een blij gevoel van verlossing ons deel zijn, en wij zullen 
dientengevolge waken tegen deze zwakke zijde. 

Indien er in eenigen verborgen hoek mijns harten een 
begeerte is , die ik mijzelven niet durf bekennen, dan zal 
ik, hoe dichter ik bij den Heer ben, des te eer die be
geerte ontdekken. Toen Paulus uit den derden hemel was 
terug gekomen, waarin hij opgetrokken was geweest, kende 
hij niet het verborgen verlangen of de geneigdheid, die 
in hem, dat is in zijn vleesch was, totdat hij zich tot den 
Heer gewend had vanwege den „doorn voor het vleesch." 

De heerschende hartstocht, ofschoon dikwerf onderdrukt, 
of in zekere omstandigheden bijna gedood, wordt weer levend 
in andere omstandigheden, die op de een of andere wijze 
den terugkeer begunstigen, zoodat het steeds noodig is, 
het vleesch, de leden, die op de aarde zijn, te dooden, 
opdat wij voor verlies en schade behoed worden. Wanneer 
het vleesch het meest werkzaam is, is het noodig, dat 
eerst de dood tusschenbeide kome. En de wegen Gods 
leiden daar altoos heen. 

De menschen hebben over het algemeen geen voldoend 
gevoel van de gerechtigheid Gods en van het feit, dat 



99 

God onze daden weegt. Zij verbeelden zich te gemakkelijk, 
dat, indien zij voor het oogenblik niet gestraft worden, 
zij ten slotte zullen vrij zijn. Maar indien wij onze eigene 
geschiedenis nagaan, of indien wij goed die van anderen 
kennen, dan zullen wij erkennen, dat de Heer oordeelt 
naar eens ieders werk. Indien ik mijn vleesch spaar, en 
de tucht des Heeren verwerp, zal ik eensklaps verbroken 
worden, zoodat er geen genezen aan is. Spreuk. XXIX : 1. 

Het eerste wat een bekeerd mensch leert, ofschoon hij 
er zich niet altoos rekenschap van kan geven, is, dat er 
iets in hem is, 'twelk strijd tegen den Geest. (Gal. V : 17.) 
Hij moge niet in staat zijn om den bij zonderen vorm van de 
begeerlijkheid zijns vleesches te onderscheiden, doch zoodra 
hij eenigszins het gevoel heeft van de nieuwe natuur, 
die hij bezit, gevoelt hij ook, dat er geen kracht in hem 
is om overeenkomstig die natuur te handelen; zijne goede 
begeerten blijven zonder uitwerking; zij kunnen het vleesch 
niet onderwerpen, noch het noodzaken voor hen te wijken. 
De Geest van God is de eenige kracht, die in staat stelt 
om de heilige begeerte der nieuwe natuur krachtig te doen 
zijn. „De geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak." 
De tegenstand of de onbekwaamheid, die de geloovige onder
vindt in zichzelven, als hij naar den wensch der nieuwe 
natuur wil handelen, doet hem de kracht des vleesches 
gevoelen, — van zijn afgod of van zijn heerschenden harts
tocht. De afgod wil niet gaarne buitengeworpen worden, 
hij zoekt tegen te staan, en zijn eigen weg te volgen. 

Hebbende in mij het gevoel van een inwendig weer
streven, ofschoon ik niet altoos bepalen kan, welke bij
zondere vorm van zelfzucht het is, zoo ondervind ik, 
dat God in zijne wegen en in zijne tucht jegens mij 
mij altoos opnieuw staande houdt op een wijze, die ik 
zeer levendig gevoel. Ik gevoel het 't levendigst, daar 
waar het vleesch het werkzaamst is. 

Er zijn twee dingen, die aantoonen, welke onze heer-
schende hartstocht is: het eene is de inwendige tegen
stand tegen de genade Gods; en het andere, het lijden, 
dat ik onderga door de tucht, die God op mij toepast. 
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Maar de Geest Gods is altijd tegenwoordig, gereed om zijne 
kracht te bewijzen, en mij te leeren, hoe ik moet wandelen 
tegenover deze twee dingen, waarover ik zoo even gesproken 
heb. De Geest begeert tegen het vleesch, en kan aan het 
vleesch niets veroorlooven. Zijn wil staat lijnrecht tegenover 
het vleesch, opdat zijne overwinning volkomen zij. 

Wanneer een Christen door den Geest wandelt, zal 
hij dus wederstaan, he.tgeen aan zijn vleesch voldoet. Dit 
alleen, dat het vleesch zijn genot, zijne voldoening vindt 
in zekere zaak, moest genoeg zijn om het aan het vleesch 
te weigeren; want deze voldoening zegt duidelijk genoeg 
van welken aard de zaak is, en wijst op het gevaar, 
'twelk zij hem doet loopen. Hij zal gevoelen, hoe noodig 
het is ten allen tijde over zichzelven te waken, en de 
onderwijzing des Heeren door de tucht aan te nemen. 
Indien hij wandelt door den Geest, zal hij bestendig bezig 
gehouden worden in deze nuttige en heilige oefening. 
Indien hij daarentegen, zooals Petrus, den raad des woords 
verwerpt, zal hij zich op den een of anderen tijd in 
omstandigheden bevinden, op wier moeielijkheden hij niet 
zal zijn voorbereid; en als hij dan bij het vuur zal zitten 
om zich te verwarmen, (Mark. XIV: 54 en 57.) zal zijne 
zonde hem vinden. Petrus hield van besturen, en hij was 
er toe geroepen; maar zijn vleesch moest eerst verbroken 
en gedood worden, voordat hij een vat van Christus kon zijn. 

Alleen wanneer wij naar den Geest wandelen, volbren
gen wij de begeerlijkheden des vleesches niet. (Gal. V : 6.) 
De Geest is de eenige kracht, die ons behoeden kan voor 
de verzoekingen van het vleesch. Elke dag heeft zijne 
moeielijkheden en zijne bijzondere verzoekingen; en indien 
wij niet door den Geest wandelen, in het gevoel onzer 
zwakheid, dan zullen wij niet in de afhankelijkheid van 
God blijven, en onze zonde zal ons vinden. Abraham had 
geen geloof'om in het land te blijven, toen de honger 
daar kwam; maar zijn hart werd onder de hand Gods 
onderwezen, en in zijne zwakheid leerde hij van God 
afhankelijk te zijn, en als hij aldus weder in den rechten 
toestand gebracht was, laat hij aan Lot de keus van het 
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land, en woonde zelf in Kanaan. (Gen. XIII.) Lot daar
entegen heeft zichzelven niet geoordeeld en zijne zwak
heid niet leeren kennen; daarom zoekt hij, wat hem 
behaagt: de schoone, vruchtbare vlakte der Jordaan; en 
niettegenstaande de kastijding en smartelijke wederwaar
digheden , die hij over zich brengt, verootmoedigt hij zich 
niet onder de tucht, verhardt zijn nek; — en aan het 
einde vindt hem zijne zonde. 

Wij denken er weinig aan, hoezeer wij de tucht des 
Heeren verachten, hoeveel moeite wij hebben den afgod 
te verlaten, die in ons hart zetelt. Het is dikwijls na lange 
jaren, dat alles ontdekt wordt, en dat het berouwhebbend 
hart gedrongen wordt om te zeggen: ik ben voor dit kwaad 
gewaarschuwd geweest; ik ben reeds lang geleden daarvoor 
gestraft en gekastijd geworden. De mensch verlaat, zooals 
in Eden, het woord om zijn ik te voldoen. En indien hij 
zoo gehandeld heeft in den toestand van onschuld, hoe
veel te meer zal hij het doen, nu zijn eigen wil en een 
booze geest hem drijven, om in een weg van zonde te 
volharden. Petrus rekende niet met het woord des Heeren; 
niet dat hij het met een voornemen des harten naliet, 
maar hij gaf geen acht op het woord van Jezus. Lo 
bekommerde zich weinig over zijne roeping; zijn hart en 
zijne gedachten waren naar een andere zijde gekeerd; hij 
streefde naar zijn voordeel. 

Er zijn drie soorten van Christenen. De eene, die nooit be
proefd hebben om de wereld te verlaten, noch het voornemen 
gehad hebben om dit te doen. Die alzoo doen, vallen in de 
woestijn. De andere, die, evenals Abraham, ofschoon strui
kelende , met volharding en getrouwheid een weg van af
zondering en een hemelschen wandel gevolgd hebben. De 
derde eindelijk, die goed begonnen, maar van het pad zijn 
afgedwaald door de begeerlijkheid der tegenwoordige dingen. 
Het is deze laatste klasse, die ik vooral op het oog heb. 
De eerste vertoont zich, zooals zij is in al hare wegen; — 
zij wil behouden, wat de wereld aanbiedt: de fijne bescha
ving , de kunsten, de kleederpracht; en hare zonde vindt 
haar; hij, die alzoo is, heeft geen geloof om het land in 
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te gaan, om als een hemelsch mensen te wandelen. Die 
de tweede klasse uitmaken, worden bewaard door de kracht 
Gods. Eindelijk zij, die tot de derde behooren, hoe schoon 
ook hunne eerste schreden waren, zij keeren naar het 
veld terug, waaruit men hen had doen komen, als een 
opgejaagden haas; zij keeren tot de ijdelheid, tot de Ter
maken, tot de kleederpracht en tot alles wat de wereld 
najaagt terug, dewijl hun hart deze dingen niet veroor
deeld heeft, en hunne zonde vindt hen. Daardoor kan 
men de slecht samengevoegde huwelijken, zondige ver
bintenissen en andere dingen van datzelfde soort ver
klaren. De neiging der natuur wordt gevoed en aange
moedigd; de band is geknoopt door wat de eigenliefde 
bevredigt, doch niet door wat ons tot hulp en welzijn 
zou zijn. Men ziet zich gewikkeld in verbintenissen en 
omstandigheden, die men in zeker tijdperk zeer afgekeurd 
zou hebben. De volmaaktste kennis van ons standpunt, 
en de diepste oefeningen des harten, ten dezen opzichte, 
kunnen ons niet beveiligen, indien wij het woord onzer 
roeping verwaarloozen. Jakob is in het land wedergekeerd; 
hij is op zijne plaats; hij is door den nacht van worsteling 
gegaan en heeft den naam Israël ontvangen; en evenwel, 
omdat hij zijn hartstocht] niet heeft geoordeeld, die in 
plannen te maken bestond, en zijn voordeel te zoeken in strijd 
met zijne roeping, vestigt hij zich te Sukkoth, en verdriet 
en gewelddadigheid ondervindt hij aldaar. (Gen. XXXIII.) 

De ware maat van de kracht eens menschen, dat is zijne 
afhankelijkheid van God, wordt op den een of anderen 
tijd openbaar; het gebeurt dikwijls, hoe treurig het ook 
zij, dat het eerst op het sterfbed plaats vindt, en dat dan 
het hart de worsteling en den strijd moet doormaken, eer het 
onbewolkte licht van de tegenwoordigheid des Heeren het 
vervullen en verblijden kan. 

Dat de Heer ons leere in het gebed te waken, door 
ons rustig op Hem te verlaten, verzekerd, dat zijne oogen 
zien, en dat zijne oogleden proeven de menschenkinderen; 
(Ps. X I : 4.) en dat wij ter bekwamer tijd zullen maaien, 
indien wij niet verslappen. Van een anderen kant zal het, 
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ten opzichte van ieder, openbaar worden, dat, „die in het 
vleesch zaait, uit het vleesch verderfenis maaien zal." 
(Gal. V I : 7—9.) 

Een woord over de uitoefening der 
tucht in de gemeente Gods. 

Hoewel de uitoefening van de tucht in de gemeente 
Gods reeds meermalen tot een onderwerp van ernstige 
bespreking gediend heeft, gevoelt de schrijver dezer regelen 
zich nochtans gedrongen, nogmaals een woord van liefde
volle vermaning tot zijne broeders te richten, aangezien, 
helaas! vele geloovigen, in deze ernstige zaak een zeer 
onschriftuurlijke plaats innemen. Zij gaan met dezulken, 
die van de tafel des Heeren uitgesloten zijn, om, alsof zij 
nog in gemeenschap waren; zij geven hun de hand, spreken 
met hen op broederlijke wijze, vermanen hen over hunnen 
toestand; en meenen, door een tegemoet komende houding 
tegenover hen aan te nemen, hen tot bekeer ing te kunnen 
bewegen. Zij bewijzen hierdoor, hoe weinig zij in over
eenstemming zijn met Gods gedachten ten aanzien van de 
uitoefening der tucht. — Zij vergissen zich in drie ver
schillende opzichten: zij bedroeven den Heiligen Geest; 
zij verzwakken de tucht, en zij strekken hen, die onder 
de tucht staan, tot schade. 

Zij bedroeven den Heiligen Geest, daar zij zich door 
hunne eigene gedachten en menschelijke gevoelens, en 
niet door den Geest laten leiden. De Heilige Geest leidt 
ons door het Woord van God — en Hij vermaant ons 
door hetzelve geen omgang te hebben met iemand, die een 
broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierig
aard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een 
dronkaard, of een roofgierige — ja , dat wij met zoo iemand 
zelfs niet zullen eten. Wanneer wij nu met iemand, die om 
zulke of dergelijke zonden is uitgesloten, in verbinding 
blijven door hem de hand der gemeenschap te geven, en 
op broederlijke wijze met hem om te gaan, dan bedroeven 
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wij den Heiligen Geest, en zondigen tegen het Woord Gods. 
Niettegenstaande dit, trachten velen een dergelijke ver

houding te rechtvaardigen door te zeggen : wij geven zoo 
iemand ook niet als .broeder de hand, maar gelijk aan 
iederen bekende of handelsvriend; en verder, er staat ook 
niet geschreven, dat men hem de hand niet geven mag; 
er staat slechts dan men niet met hem eten zal. — Doch 
zulke uitvluchten komen slechts uit onoprechtheid des harten 
voort. De uitgeslotene is, zoolang hij zich niet verootmoedigd 
heeft, een booze, met wien wij geen omgang mogen hebben. 
De Heilige Geest zegt ons door den Apostel: „Doet den 
booze uit uw midden weg!" Ieder nauwgezet Christen zal 
begrijpen, dat de uitdrukking „gij zult geen omgang hebben", 
eiken omgang, elk verkeer, dus ook het handgeven, buiten
sluit, al is dit juist niet woordelijk opgenoemd. Hoe ge
wichtig en van beteekenis het handgeven onder geloovigen 
is, blijkt duidelijk uit Gal. I I : 7—9, waar wij lezen: „en 
toen zij de genade, die mij (Paulus) gegeven is, erkenden, 
gaven Jakobus en Kefas en Johannes, die geacht werden 
zuilen te zijn mij en Barnabas de rechterhand der gemeen
schap." — Deze drie gaven dus aan de beide apostelen 
der heidenen niet eer de hand, dan toen zij erkenden, 
dat God werkelijk met hen was, en in hen werkte. 

Intusschen wordt door zulk een onbesliste houding tegen
over een uitgeslotene niet alleen de Heilige Geest bedroefd, 
maar de tucht wordt er ook zeer door verzwakt. Hij , die 
uitgesloten is, gevoelt bij lange na niet de scherpte der 
tucht, zooals hij die moest gevoelen. Hij vindt veeleer een 
zekere verlichting, een zekere erkenning er in, dat men 
hem, evenals vroeger de hand, geeft. Hij weet heel goed, 
dat het handgeven geen bloote vorm, maar wel degelijk 
een teeken van gemeenschap is. 

Zeer zeker is een uitsluiting, die overeenkomstig Gods 
Woord heeft plaats gehad, een zeer ernstige zaak. En een 
vergadering zal daarom eerst dan tot de uitsluiting over
gaan , als alles, wat er gedaan kon worden, gedaan is; als 
de uiterste noodzakelijkheid er toe dwingt, en er geen 
andere weg meer open blijft om de eer des Heeren te 
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handhaven, en om den broeder (of de zuster) tot zegen 
te zijn. De broeder of zuster, die uitgesloten is, is van elke 
gemeenschap met de geloovigen, ja van elke gemeenschap 
met den Heer zelven uitgesloten. De Heer handelt in deze 
zaak in volkomen overeenstemming met zijne gemeente. 
Wanneer de tucht door de gemeente, geleid door den 
Heiligen Geest, op aarde wordt uitgeoefend, wordt die in 
den hemel erkend. De uitsluiting geschiedt in den Kaam 
van onzen Heer Jezus Christus; en de Heer zegt op plechtige 
wijze : „Voorwaar ik zeg u : 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." 
(Matth. XVI I I : 18.) Derhalve kan de uitgeslotene niet 
zeggen, dat hij met den Heer in gemeenschap is, zoolang 
zijne gemeenschap met de gemeente niet hersteld is. En 
deze kan hem eerst dan weer opnemen en vergeven, als 
hij werkelijk verootmoedigd is, en deze vergeving is dan 
voor den betrokken persoon de bevestiging, dat ook God 
hem de zonde, die de oorzaak van de uitsluiting geweest 
is, vergeven heeft. Sommige geloovigen, die zich meer 
door hunne menschelijke gevoelens dan door den Geest 
van God laten leiden, denken, dat de uitoefening van zulk 
een tucht hard en streng is. 

Daarom zoeken zij de tucht op de een of andere wijze 
te verzachten; zij bedenken echter niet, dat zij, door zulk 
een ongeestelijke verhouding, niet alleen de tucht ver
zwakken, maar ook den uitgeslotene zelven tot groote 
schade zijn. Zij denken, dat een uitgeslotene van tijd tot 
tijd vermaand moet worden, in plaats van naar Gods Woord 
de tucht te handhaven en eiken omgang te vermijden. Zij 
bewijzen hierdoor echter, dat zij denken wijzer te zijn dan 
God, en meer liefde te bezitten dan God, want naar Gods 
wijsheid en liefde is de uitsluiting het laatste en eenige mid
del , dat overgebleven is tot herstelling van den gevallene. 

De uitsluiting zelve is het bewijs, dat alles, wat er gedaan 
kon worden, gedaan is; dat alle waarschuwingen, alle 
vermaningen, alle beden tevergeefs en vruchteloos ge
bleven zijn. De uitsluiting geschiedt daarna alleen met 
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het doel en in de hoop, dat de scherpte der tucht ver
ootmoediging en inzicht in het bedreven kwaad zal teweeg 
brengen. Hieruit volgt, dat de strenge en nauwgezette 
uitoefening der tucht, de grootste liefde is, die wij 
een uitgeslotene bewijzen kunnen. Wat hardheid schijnt 
te zijn, is in waarheid goddelijke liefde; terwijl de voor
gegeven liefde dergenen, die de tucht verzwakken, inder
daad slechts een menschelijke en ongoddelijke is. Zulke 
personen houden de verootmoediging en herstelling van 
den gevallene tegen, in plaats van die te bevorderen. 

Ieder oprecht geloovige zal toegeven, dat wij in de 
behandeling van een uitgeslotene steeds in overeenstem
ming met God en met de werkzaamheid des Heiligen 
Greestes behooren te zijn. Welnu, vooronderstel eens het 
geval, dat een vader het noodig oordeelde, om een van 
zijn kinderen vanwege zijn slecht gedrag van de overigen 
te verwijderen, en dat de moeder, tegen den wil des 
vaders, het booze kind weer bij de anderen brengen 
zou, zou zij zoo doende de tucht niet totaal werkeloos 
maken? En dit niet alleen, maar zou zij niet dat booze 
kind in zijn slechten toestand stijven en misschien de 
oorzaak zijn van zijn geheele verharding? Het is geheel 
en al tegen de Schrift en niet in overeenstemming met 
de tucht, om een uitgeslotene na te gaan, en hem te ver
manen. „Maar," zal men zeggen, „moeten wij ons dan in 
't geheel niet meer om hem bekommeren? Moeten wij 
hem maar gevoelloos voorbijgaan, alsof hij voor ons in 't 
geheel niet meer bestond?" Dit zou inderdaad hoogst 
treurig zijn. Zullen de leden eener in liefde verbonden 
familie gevoelloos blijven, als aan een van hen de boven
genoemde strenge tucht wordt uitgeoefend ? Zullen zij niet 
allen leed dragen en treuren, en den afgedwaalde mogelijk 
met nog inniger liefde gedenken dan voorheen. Zóó zal 
het in een vergadering ook zijn, als zij zich in een goeden 
toestand en in de rechte gezindheid bevindt; zij zal leed 
dragen, zich verootmoedigen en veel voor hen, die zich 
onder de tucht bevinden, bidden, dat God zich over hen 
ontfermen en hen van hunne verkeerde wegen terug-
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brengen moge. Verder kan zij echter niets voor een uitge
stotene doen, en zij heeft hem eenvoudig aan God over 
te laten. Eerst dan, wanneer de Heilige Geest in hem 
werkt, en er zich teekenen van verootmoediging voordoen, 
en er zelfveroordeeling gevonden wordt, dan is voor de 
vergadering het oogenblik gekomen, zich weer met hem 
te gaan bezighouden. En wij kunnen verzekerd zijn, dat 
de Heer ons deze teekenen op de een of andere wijze 
zal doen waarnemen, zonder dat wij noodig hebben zoo 
iemand na te gaan. Zoolang de Heer niet werkt, bevindt 
zich een uitgeslotene niet alleen buiten de vergadering, 
zooals bij Israël de melaatsche zijn verblijf had buiten 
het leger, maar hij staat ook buiten alle broederlijke 
gemeenschap en toezicht. En zekerlijk, hoe dieper door 
ons de beteekenis van deze ernstige zaak wordt gevoeld, 
des te ernstiger en inniger zullen onze gebeden zijn, die 
wij voor den uitgeslotene doen opstijgen. Ik behoef hier wel 
nauwelijks aan toe te voegen, dat dit van veel meer nut 
voor hem zijn zal, dan eenige menschelijke werkzaamheid. 

Wij hebben reeds opgemerkt, dat de vergadering bij 
de uitoefening der tucht, steeds twee dingen in het oog 
heeft te houden, namelijk de zorg voor en de hand
having der heiligheid Gods in haar midden, en ten 
tweede, de herstelling van den afgedwaalde. Hoe wordt 
echter dit eerste doel bereikt? Hierdoor, dat de vergade
ring den booze uit haar midden wegdoet. Wanneer nu 
sommige geloovigen desniettegenstaande lichtvaardig met 
een uitgeslotene omgaan, dan stellen zij zichzelven hier
door in tegenspraak met de vergadering en met de heilig
heid Gods. Ja , nog meer; in vele gevallen ligt de oorzaak 
van hunne verhouding in een betreurenswaardig gemis 
aan beslistheid tegenover de zonde. Zij hebben voor zich
zelven niet in werkelijkheid gebroken met de zonde; hoe 
zouden zij andera den omgang met iemand, die door de 
vergadering als boos en onrein uit haar midden verwij
derd is, kunnen voortzetten. Het ontbreekt hen aan een 
wezenlijk bewustzijn der heiligheid Gods, en hetgeen voor 
zijne tegenwoordigheid in de vergadering gepast is. Het 
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voortdurende offer en het voortdurende vuur op het altaar 
des Heeren was voor Israël het bestendige getuigenis van 
de heiligheid Desgenen, die in hun midden woonde. (Lev. 
VI : 12, 13.) En de dood van Christus, zijn doorboorde 
handen en zijne doorstoken zijde zijn voor ons de eeuwige 
getuigenis, dat wij waarlijk niet ten koste, maar op grond 
van de heiligheid Gods, deel hebben gekregen aan de 
genade der verlossing. 

Moeten wij liefde oefenen ten koste der heiligheid Gods ? 
De Apostel zegt: „want God heeft ons niet geroepen tot 
onreinheid, maar tot heiliging. Zoo dan wie dit veracht, 
veracht niet een mensch, maar God, die u ook zijnen 
Heiligen Geest gegeven heeft." Laat ons niet denken, dat 
de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes in ons midden 
minder aanspraak maakt op praktische heiligheid en rein
heid der vergadering, als vroeger de tegenwoordigheid 
van Jehovah in het midden van Israël. Hoe plechtig werd 
het volk telkenmale aan de tegenwoordigheid en heiligheid 
des Heeren herinnerd: „Verontreinigt dan het land niet, 
waarin gij gaat wonen, in welks midden Ik wonen zal; 
want Ik ben de H E E R E , wonende in het midden dei-
kinderen Israëls." (Num. XXXIV : 35.) En: „Want Ik 
ben de HEERE UW God, daarom zult gij u heiligen, 
en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij zult uwe ziel 
niet verontreinigen aan eenig kruipend gedierte, dat zich 
op de aarde roert, want Ik ben de HEERE, die u uit 
Egypteland doe optrekken, opdat Ik u tot een God zij, 
en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben." (Lev. 
XI : 44, 45.) Het gevolg der verlossing van Israël en 
van de tegenwoordigheid Gods in het midden van zijn 
volk moest dus zijn: „Weest heilig, want Ik ben heilig." 
En als wij nu vragen: wat moet het gevolg va-n onze 
volkomen verlossing en van de tegenwoordigheid des Hei
ligen Geestes in ons midden zijn? dan kan het antwoord 
niet anders luiden dan: Een wandel in heiligheid en 
besliste afzondering van alle kwaad. „Zouden wij in de 
zonde blijven? dat zij verre." (Eom. VI : 1, 2.) 

O, laat ons allen meer bedenken, wat God van zijne 
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gemeente verwacht, in wier midden Hij woont. „Want 
;gij zijt de tempel des levenden Gods, gelijk God gezegd 
heeft: „Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal 
hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat 
uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heer, 
en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u aanne
men." (2 Kor. VI : 16—18.) 

Een woord tot de moeden. 
„De Heere HEERE heeft mij een tong der geleerden 

gegeven, opdat ik wete met den moede een woord ter 
rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij wekt 
mij het oor, dat ik hoore, gelijk die geleerd worden." 
(Jes. L : 4 , 5 , 6.) 

Niets is aandoenlijker en wonderbaarder dan de wijze, 
waarop de persoon en de eerste komst des Heeren ons 
voorgesteld worden in dit merkwaardig hoofdstuk, 'twelk 
geen uitlegging behoeft, maar alleen overdenking. 

Jehovah, die hemel en aarde naar zijnen wil bestuurt, 
heeft geleerd „om een woord ter rechter tijd" te spreken 
tot de vermoeiden en belasten, daar Hij zelf de plaats 
van vernedering en ootmoed ingenomen heeft. Wij hooren 
Hem, den Heer Jezus, zijn hart hier uitspreken, vol van 
teederheid en diepe deelneming. Over deze verzen pein
zende, wend ik mij tot u , die moede zijt van des levens 
plichten en zorgen, en ik vraag u : Verheugt het u niet 
om van zulk een liefde te lezen? Verstaat gij eenigszins 
de diepte dezer woorden? Willen wij ze te zamen over
denken ? Zij zijn zoo heerlijk! Zijt gij vermoeid ? De Heer 
heeft een bijzondere zorg voor u. Wordt gij 's ochtends 
wakker met een gevoel van zorg en druk ? De Heer Jezus 
staat bij u. Hij doet u ontwaken tot uwe dienst van arbeid 
of lijden? Zie zijn blik van liefde! Zie in dat oog, wat 
Hij voor u gevoelt. Welk een blik om u te begroeten bij 
uw ontwaken! Hij weet, wat elke dag met zich brengt. 
Hij zegt: „Arme vermoeide, leg uw hoofd op mijne borst; 
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wees niet mismoedig; ik zal heden met u zijn; gij hebt 
smarten, ik ken ze; en ik alleen weet alles; doch geef 
ze aan mij over, en ga heen en zorg voor anderen: ver
geet uzelven, en denk aan hen, die ook, zooals gij, belast 
en vermoeid zijn." Gij zult dien blik, die stem der liefde 
toch niet kunnen weerstaan? Gij zult zekerlijk al wat u 
bekommert, op de schouders leggen van Hem, die wacht 
om het alles te dragen; en dan met vroolijken stap en 
een verlicht hart gaat gij voort met het volbrengen 
uwer plichten, niet denkende aan uwe zorgen, maar den 
Heer altijd lovende; en men ziet u op uw kantoor, of in 
uw winkel, of in het midden van uw huisgezin, de paden 
van anderen verhelderen gelijk een zonnestraal, en de 
lasten van anderen dragen, omdat gij weet, dat de uwen 
voor u gedragen worden. De Heer zoekt niet iets groots, 
maar is verheugd over hetgeen aan Hem en voor Hem 
gedaan wordt onder zijne beproefden. Eén blik, één woord 
beteekent veel voor een arm gewond hart. Weten wij niet 
allen, hoe het ons moed doet vatten, als wij terneer ge
drukt zijnde, een handdruk ontvangen, al was het zonder 
het spreken van één enkel woord? Sommigen kunnen 
niet spreken, doch allen kunnen deelneming bewijzen. De 
blik van deelneming, wie heeft niet de kracht daarvan 
ondervonden ? Gij vermoeiden, bidt, dat gij uzelven moogt 
vergeten, en moogt leeren de smarten van anderen te 
dragen. Denkt aan den Heer, toen Hij op aarde was; 
ziet wat zijn hart toen was; dan zult gij leeren, hoe de 
harten der beproefden te bereiken. Maakt u meer bekend 
met hen. Spreekt tot Hem als tot een vriend, en leert 
van Hem. Hoe gewillig, hoe gereed was Hij altijd om 
zijne deelneming uit te spreken, ofschoon Hij zelf zeggen 
moest: „Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen; 
en naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden." 

„De Heere HEERE heeft mij het oor geopend, en ik 
ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts." Mis
schien is er iemand onder mijne lezers, die rusteloos is , 
en begeert om den weg te verlaten, waarin God hem ge
plaatst heeft. Indien dit zoo is, zie dan in de aangehaalde 
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verzen het onderscheid tusschen dezen volmaakten Mensch 
en uzelven. Bedenk, dat 's Heeren weg op aarde geen weg 
van gemak en genot was. Waarschijnlijk heeft Hij als een 
timmerman gewerkt. — „Is deze niet de timmerman?" 
(Mark. V I : 3.) Denkt er aan! Het is zeer treffend, merk
waardig en liefelijk. Gewillig deed Hij al het werk, dat 
zijn Vader Hem gaf te doen. 

Verdriet het u om uw werk te verrichten, omdat gij 
in aanraking komt met de goddeloozen ? Denkt gij, dat 
Hij, die op aarde was, de Heilige, het vlekkeloos Lam 
Gods, uwe droefheid niet weet ? Hij kon welgemoed zijn, 
zelfs te midden van een tooneel, waar alles tegen Hem 
was. Hoe moet het Hem dan grieven te zien, dat gij zoo 
onwillig zijt, om de beproevingen te dragen in den weg, 
welken God voor u bestemd heeft; om te zien, hoe gij 
dagelijks terugdeinst voor uw kleine moeielijkheden, en 
niet gewillig uw kruis op u neemt, terwijl Hij met lijd
zaamheid „zulk een tegenspraak van de zondaars tegen 
Zich heeft verdragen!" Haakt gij naar eigen gemak, naar 
verlichting van hetgeen w ongelegen komt? Zou het niet 
beter zijn om, in plaats van te wenschen uit den weg van 
beproeving verlost te worden, den Heer te vragen om kracht 
en zegen daarin? Hoe heerlijk zou het zijn, indien het 
gezien werd door hen, die „van de wereld" zijn, dat gij 
iets hebt, hetwelk zij niet hebben, een steun, een vrede, 
waarvan zij niets weten! Als zij u droefgeestig en onge
lukkig zien, dan zullen zij reden hebben om min te denken 
van uwe belijdenis — van de vreugde, welke gij voorgeeft 
te genieten. Zij zullen denken, dat de Meester, dien gij 
dient, een harde meester is, en de godsdienst, waarvan 
gij spreekt, een zeer lastige. 

Hebt gij ooit er aan gedacht, dat in plaats van de wereld 
een gunstig denkbeeld van het Christendom te geven, gij 
het zeer verkeerd voorstelt? En dat doet gij toch, ja , 
gij onteert Christus, als de wereld u zoo terneergedrukt 
ziet. Gezegend zij zijn naam! in spijt van al onze tekort
komingen, heeft Hij Zichzelven aan ons gegeven. Hij 
noemt ons zijne vrienden. Hij deelt ons de geheimen zijns 
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harten mede. O , laat ons die liefde beantwoorden! 
Hij zal onze voeten wasschen, en ons voor zijne 
dienst geschikt maken. Zien wij maar toe, dat wij 
ledige vaten zijn, „bekwaam tot gebruik des Meesters." 
De tijd is kort; spoedig komt de Heer. Er zullen dan 
geen gelegenheden meer zijn om Hem te dienen onder 
droevige omstandigheden. Laat ons het tegenwoordig oogen-
blik waardeeren van in de woestijn te dienen — te 
deelen in de verdrukking en in de volharding van Jezus. 
Hij zal komen, en al zijne moede pelgrims tot zich nemen. 
Hij zal ons rust geven. „Er blijft dan een sabbatsrust 
over." Wij zullen van onze werken rusten. En in dien 
dag zullen wij de belooning krijgen voor „de werken," 
voornamelijk voor „den arbeid der liefde." Zullen sommigen 
ons herkennen als degenen, die hen geholpen en aange
moedigd hebben, toen zij mede-pelgrims met ons waren ? 

Laat geen gelegenheid om liefde te bewijzen ongebruikt 
voorbijgaan. Velen komen vermoeid en belast tot de ver
gadering. Weten wij, wat het is om voor hen te zorgen, ze dra
gende op onze harten voor den Heere, of hen te vertroosten, 
indien mogelijk, door de vertroosting, waarmede wijzelven 
door God vertroost worden? Wij erkennen Christus als 
het Hoofd des lichaams, en dat alle volheid in Hem 
woont, ook, dat uit Hem „het gansche lichaam, te zamen 
gevoegd en verbonden door alle ondersteunende geledin
gen, naar de werking van elk deel in zijne maat, den 
wasdom des lichaams bewerkt tot zijns zelfs opbouwing 
in de liefde." Aldus bedient Christus de leden zijns 
lichaams door de andere leden. Hij heeft ons het levend 
water gegeven; in ons is een „fontein van water, sprin
gende tot in het eeuwige leven;" en Hij heeft ook ge
zegd: „Die in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: Stroomen 
van levend water zullen uit zijnen buik vloeien." Moge 
Hij ons geven, dat er geen verhindering in onze wegen, 
en geen verhindering in onze harten zijj, in deze dienst, 
door den Heiligen Geest. 
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„Weest niemand iets schuldig." 
(Rom. XIII : 8.) 

„Weest niemand iets schuldig." Deze vermaning is zoo 
duidelijk mogelijk en voor geen tweeërlei uitlegging vat
baar. De woorden zijn even beslist en afdoende als het 
gebod: „Gij zult niet stelen," waarop in het volgende 
vers gewezen wordt. Ieder, die het Woord Gods eert, 
en zich daaraan onderwerpen wil, en niet tracht om het 
naar eigen inzicht of wensch te verklaren, zal overtuigd 
zijn, dat door deze woorden het maken van schulden 
stellig verboden wordt. Mocht iemand de opmerking maken, 
dat het slot van den zin de woorden van het eerste ge
deelte van het vers een weinig veranderen, dan geef ik 
dit gaarne toe, evenwel met de bijvoeging, dat de be-
teekenis dezer woorden daardoor niet verzwakt, maar 
veeleer versterkt wordt. „Weest niemand iets schuldig, 
dan elkander lief te hebben; want die den ander lief 
heeft, heeft de wet vervuld." Deze woorden kan men 
toch niet anders dan op de volgende wijze omschrijven: 
„Elke schuld is verboden, met uitzondering van deze 
ééne, waaraan gij u nimmer onttrekken kunt, namelijk 
de broederliefde en de daarmede verbonden plichten." 
Het is duidelijk genoeg, dat, zoolang wij hier beneden 
wandelen, wij nooit kunnen zeggen, dat wij onzen broeders 
niets meer schuldig zijn, en geen plichten der broederlijke 
liefde meer te vervullen hebben. Met deze enkele uit
zondering is ons evenwel het maken van elke andere 
schuld verboden, zoodat wij er geen maken kunnen, zonder 
ons aan een bepaalde overtreding van Gods gebod schul
dig te maken. 

Het is evenwel noodig en belangrijk te onderzoeken, 
wat tot het verboden schulden maken behoort, en wat daar 
niet toe kan gerekend worden. Een Christen, zelfs een 
XXXIV 8 
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zeer trouw en nauwgezet Christen, kan door tegenspoed 
en door allerlei moeielijke omstandigheden buiten zijn 
toedoen in schulden komen. Hij kan, b.v., lijden door 
het bankroet yan een ander, en zich daardoor in hoogst 
moeielijke omstandigheden gebracht zien. Mogelijk heeft 
hij zich wel over onvoorzichtigheid en lichtvaardigheid te 
beschuldigen, maar de moeielijkheden, waarin hij gekomen 
is, zijn niet door zijn toedoen of wil gekomen, maar onder 
de toelating Gods het gevolg van de verkeerdheid of 
trouweloosheid van anderen. 

Dit was, b.v. het geval met de weduwe van één van 
de zonen der profeten, die, hoewel een godvreezend man, 
bij zijnen dood zijne arme vrouw in de handen van een 
gierigen en wreeden schuldeischer achterliet, welke haar 
alles dreigde te ontnemen, zelfs hare beide kinderen. Wat 
deed de arme, onderdrukte vrouw? Wel, zij nam hare 
toevlucht tot God, die beloofd heeft de Rechter der wedu
wen te zullen zijn, en zij werd op wonderbare wijze ge
holpen en uitgered. (2 Kon. IV : 1—7.) 

O, mochten wij in dergelijke omstandigheden haar ge
lijken ! In zulk een toestand, waarin wij duidelijk de hand 
des Heeren zien, kunnen wij ons volkomen aan Hem toe
vertrouwen , en in kinderlijk geloof om uitredding smeeken, 
die Hij alleen geven kan en wil. In zulk een geval toch 
is de zware last, die ons drukt, een beproeving van God, 
en geenszins het gevolg van onze zonde. 

Er is ook nog een ander geval mogelijk. Wanneer een 
Christen, b.v., zooveel bezittingen heeft, dat daardoor 
zijne schuld meer dan gedekt is, of wanneer het door 
hem geleende geld door voldoend onderpand verzekerd 
is, dan kan men niet zeggen, dat hij in schulden zit, 
daar hij in het ergste geval zijn eigendommen zelfs onder 
de waarde verkoopen en dan zijn schuld aflossen kan. 
Toch zou ik denken, dat hij wijs handelt, indien hij zoo 
spoedig mogelijk zich van zijne schuldeischers vrijmaakt. 

Deze en eenige gelijksoortige gevallen uitgezonderd, 
kan een Christen geen schulden maken, zonder zich tegen 
God en zijn gebod te bezondigen. Ik herhaal: het gebod 
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Gods is te dezen opzichte ondubbelzinnig en zoo beslist 
mogelijk. Hoe verkeerd en slecht het is om schulden te 
maken, zal ons nog duidelijker worden, als wij naar de 
oorzaak van zulk een gedrag onderzoeken en de gevolgen 
er van bedenken. 

De drijfveeren of beweegredenen, welke een kind Gods 
er toe brengen, om zulk een weg te bewandelen, zijn 
vlak het tegenovergestelde van die, waardoor hij zich moet 
laten leiden. Meestal zijn hoogmoed, eerzucht, hebzucht 
en wereldschgezindheid de oorzaken van deze treurige 
openbaringen. Een Christen, die onder een kleineren of 
grooteren schuldenlast zucht, heeft waarschijnlijk nog nooit 
goed zijne aandacht bepaald bij de volgende woorden der 
Schrift: „Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en Der-
genoegt u met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: 
Ik zal u niet begeven en u niet verlaten; zoodat wij 
vrijmoedig durven zeggen: „De Heer is mij een Helper, 
en ik zal niet vreezen; wat zou een mensch mij doen?" 
(Hebr. XIII : 5, 6.) Wanneer nu een Christen door geld 
leenen in schulden komt, bewijst hij dan, dat hij zich 
vergenoegt met het tegenwoordige, en dat hij de belofte 
gelooft: „Ik zal u niet begeven en u niet verlaten ?" Toont 
hij dan, dat hij vrijmoedig durft zeggen: „De Heer is 
mij een Helper," en dat zijn hart in deze heerlijke waar
heid leeft? Is zijn gedrag, integendeel, niet een bewijs, 
dat hij niet op God vertrouwt, en dat zijn hart zich van 
Hem heeft afgewend, en hij op den arm des vleesches 
en op den mensch zijn vertrouwen stelt? 

Waarom leent men geld, en waarom maakt men schul
den ? Meestal omdat men met de omstandigheden, waarin 
men zich bevindt, niet tevreden is, en men zich zoo 
gaarne in andere omstandigheden zou brengen. In plaats 
van zich tot de nederigen te houden, zoekt men naar 
hooge dingen, en tracht men in betere omstandigheden 
te komen. Is dat de gezindheid, welke het sieraad zijn 
moet van een discipel van Hem, die zichzelven vernietigde, 
en zich tot in den dood des kruises vernederde? Van 
Hem, die zachtmoedig en nederig van hart was, die geen 



116 

plaats had, waar Hij zijn hoofd kon neerleggen? Heet 
dat wandelen in de voetstappen van Hem, die hier be
neden arm was en veracht; die de laagste plaats op aarde 
innam; die bij zijne geboorte een kribbe, en bij zijn ster
ven een kruis vond? Helaas, neen! Het is het tegen
overgestelde er van. Treurig is het, maar waar, dat op 
vele Christenen onzer dagen de woorden des Heeren, 
eenmaal tot Baruch gesproken, toepasselijk zijn: „Zoudt 
gij u groote dingen zoeken? Zoek ze niet! Want zie, Ik 
breng een kwaad over alle vleesch, spreekt de Heere; 
maar ik zal u uwe ziel tot een buit geven in alle plaat
sen , waar gij zult henentrekken." (Jer. XLV : 5.) En de 
woorden van den profeet Elisa, tot den eerzuchtigen en 
hebzuchtigen Gehazi gesproken, mogen ook thans wel tot 
de ooren van menigen Christen gebracht worden: „Was 
het tijd om zilver te nemen, en om kleederen te nemen, 
en olijfboomen, en wijngaarden, en schapen, en runderen, 
en knechten en dienstmaagden?" (2 Kon. Y : 26.) 

Wanneer men mij hierbij tegemoet voert, dat het toch 
noodig is om zoowel voor eigen onderhoud als voor dat 
der familie het een en ander te doen en te ondernemen, 
dan stem ik dit gaarne en volmondig toe; want God zelf 
gebiedt ons met onze eigene handen te werken en ons 
brood te verdienen; j a , Hij wil zelfs, dat wij zooveel 
verdienen, dat wij hebben mede te deelen aan hem, die 
gebrek heeft. (Efeze. IV : 28.) Nochtans moeten wij wel 
bedenken, dat God onmogelijk kan willen, dat wij iets 
beginnen of ondernemen, waartoe Hij ons de middelen 
niet gegeven heeft. Denken wij aan den gulden regel: dat 
al wat niet mogelijk is , ook niet noodig is. God zegt ook 
in dit opzicht tot ons, wat Hij eens tot Gideon zeide: 
„Ga heen in deze uwe kracht." (Richt. VI : 14.) Met de 
kracht en met de middelen, welke de Heer schenkt, en 
met niets anders, kunnen en mogen wij voortgaan. Verder 
gaan dan dat is niets anders dan zich in schulden steken, 
en derhalve den weg der zonde bewandelen. God is mach
tig ons in één oogenblik rijk te maken, of ons ten minste 
in staat te stellen onze plannen te volvoeren. Doet Hij 
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dit niet, welnu, dan is het duidelijk en klaar, dat wij 
blijven moeten, wat wij zijn. Hebben wij geld noodig voor 
een onderneming, die wij op het oog hebben, en de Heer 
gaf of geeft ons dat geld niet, dan is het duidelijk, dat 
die onderneming niet uit Hem is. 

Eer gij dus een huis of een stuk grond koopt, of een 
zaak begint —• hetzij klein of groot — ga dan eerst in 
uwe binnenkamer, stel u voor het aangezicht des Heeren, 
en bereken in zijne tegenwoordigheid de kosten, om te 
zien, of uwe omstandigheden zóó zijn, dat gij uw plan 
kunt uitvoeren, en om te weten, of de fleer er zijne 
goedkeuring aan schenkt. "Wel is Avaar, gelukt het den 
kinderen dezer wereld om zich langs den tegenovergestel
den weg geld en goed te verschaffen; maar zij kennen 
God niet; zij vinden hun geluk in deze wereld; zij zoeken 
den wil des Heeren niet, en staan daarom niet onder de
zelfde verantwoordelijkheid als de kinderen Gods. Gij 
zoudt toch met hen niet willen ruilen? Gij zoudt toch 
zeker liever gelijk zijn aan den armen Lazarus dan aan 
den rijken man? Zoo ja , welnu handel dan niet, zooals 
de lieden der wereld handelen. Vraag niet naar hunne 
gewoonten, naar hunne manier van doen, naar hunne 
beginselen; maar onderwerp u aan Gods woord en wil. 
In het doen van zijnen wil is groote vreugde. 

Helaas! vele Christenen hebben de treurige ondervinding 
opgedaan van de waarheid van het woord des Apostels: 
„Die rijk willen worden, vallen in de verzoeking en in 
een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeer
lijkheden, die de menschen doen verzinken in verderf en 
ondergang." Sommigen, die rijkdommen najaagden, zijn 
van het geloof afgedwaald, en hebben zichzelven met vele 
smarten doorstoken, (vs. 10.) 

Mochten wij, geliefde broeders! door de genade bewaard 
worden in deze strikken te vallen'.Wie er in valt, eindigt 
gewoonlijk met smadelijken ondergang, waardoor den naam 
des Heeren smaadheid aangedaan en het Evangelie van 
Christus gelasterd wordt door hen, die grootere of kleinere 
verliezen lijdende, zich aan u ergeren, en zich van de 
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waarheid afwenden; terwijl een reine en loutere wandel de 
leer van God, onzen Heiland zou hebben gesierd. Daarom, 
wie gij ook zijn moogt — werkman, bediende of ambte
naar — blijft in de roeping, waarin God u geroepen heeft; 
en verlaat die niet, voordat God u den weg daartoe wijst 
en de deur daartoe opent. En als gij een betrekking be
kleedt, die u noodzaakt schulden te maken, dan is zulks 
een zeker bewijs, dat deze betrekking niet uit God zijn 
kan, en gij moet die zoo spoedig mogelijk verlaten. Het 
kan toch onmogelijk naar Gods wil zijn, dat gij in een 
toestand blijft, waardoor gij gedwongen wordt tegen Gods 
gebod te handelen. Alleen dan als iemand met God in 
zijne roeping zich bevindt, moet hij daarin blijven. (1 Kor. 
V I I : 24.) Zoodra het geweten het gevaar inziet, is het 
verlaten van die plaats geboden. En wanneer uw hart, 
niettegenstaande deze omstandigheden, aan uwe betrekking 
of aan uwe zaak hangt, dan is het te meer noodzakelijk 
om dezen voor uwe ziel zoo gevaarlijken strik te ontvlieden, 
en zonder toeven het gebod des Heeren te gehoorzamen: 
„Indien uw rechteroog u ergert, trek het uit, en werp 
het van u , want het is u nut, dat één uwer leden verga, 
en niet uw geheele lichaam in de hel geworpen worde." 

Zegt gij misschien: „Ik moet wachten, totdat God mij 
toont, wat ik doen moet," dan is mijn antwoord: „Gij 
bevindt u op den weg der zonde, en gij hebt geen bij
zondere openbaring van Gods wil noodig; want zijn wil, 
dien gij kennen moet, is , dat gij niet verder zondigt." — 
„Maar," zal iemand zeggen, „als ik mijne betrekking of 
mijne zaak opgeef, dan weet ik niet, wat ik beginnen 
zal." Daarop antwoord ik: Begin met na te laten, wat 
verkeerd is. Dat is het, wat de Heer in de allereerste 
plaats van u verlangt. Hebt gij dezen onvermij delijken 
stap gedaan, dan zal Hij u gewis helpen om den vol
genden te doen. Vertrouw op Hem, wandel in geloof, 
dat wil zeggen: zonder te weten, waar gij heengaat. Op 
deze wijze zult gij, van uzelven vrijgemaakt, door Gods 
Geest worden geleid. 

Wees tevreden met de plaats, die de Heer u aange-
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wezen, met het werk dat Hij u opgedragen, met de zaak, 
die Hij u toevertrouwd heeft. Het kan zeer goed zijn, dat 
uwe zaak door verbetering en uitbreiding, door den aan
koop van een huis en van betere werktuigen, of door de 
aanschaffing van nieuwe machines met meer voordeel en 
winst gedreven worden kan. En zeker staat het u vrij om 
u deze dingen aan te schaffen of deze inrichtingen te 
treffen, indien gij daartoe de noodige middelen hebt. 
Wanneer gij echter geld moet opnemen, en derhalve 
schulden moet maken, dan kunt gij er van verzekerd 
zijn, dat zulks niet naar Gods wil is. Gij moet dan Ie eren 
deze dingen te ontberen; gij moet stille zijn en wachten. 
Laat u toch leiden door de troostvolle waarheden, die 
ons in de volgende verzen worden voorgesteld: „Vertrouw 
op den Heer, en doe het goede; bewoon de aarde, en 
voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den Heer, 
zoo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel 
uwen weg op den Heer, en vertrouw op Hem, Hij zal 
het maken Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, 
is beter dan de overvloed veler goddeloozen Ik ben 
jong geweest, en ik ben oud gewoiden, maar heb niet 
gezien den rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende 
brood Let op den vrome, en zie naar den oprechte, 
want het einde van dien man zal vrede zijn." (Ps. XXXVII.) 
„Doch de godzaligheid met vergenoegdheid is een groot 
gewin; want wij hebben niets in de wereld ingebracht, 
het is duidelijk, dat wij ook niets daaruit kunnen weg
dragen. Als wij nu voedsel en deksel hebben, wij zullen 
ons daarmede vergenoegen." (1 Tim. VI : 6— 8.) „De 
lichamelijke oefening is tot weinig nut ; maar de godzalig
heid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des 
tegenwoordigen en des toekomenden levens." (1 Tim. IV : 8.) 
„Vertrouw op den Heer met uw gansche hart, en steun 
op uw verstand niet. Ken Hem in al uwe wegen, en Hij 
zal uwe paden recht maken. Zijt niet wijs in uwe oogen, 
vrees den Heer, en wijk van het kwade." (Spr. I I I : 5—7.) 

Welgelukzalig hij, die zich alzoo toevertrouwt aan 
zijnen God en Vader! Welgelukzalig Hij, dien het ter 
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harte gaat, Gode welbehagelijk te zijn en zijnen wil te 
doen! Hoevele moeielijkheden, zorgen, beproevingen en 
smarten bespaart hij zich, als hij met God, overeen
komstig Diens wil en in Diens nabijheid, wandelt; als hij 
in alle moeielijke omstandigheden op Hem zijn vertrouwen 
stelt, en in eiken nood tot Hem zijne toevlucht neemt! 
Hij moge arm, van alles ontbloot, krank en droevig zijn — 
dat is het deel, 't welk de Heer den getrouwen hier be
neden belooft; maar in deze omstandigheden kan hij in 
den Heer zich verblijden, zijnen onuitsprekelijken vrede 
genieten en zonder bezorgdheid zijn, omdat hij het be
wustzijn heeft, dat zijn hemelsche Vader al zijne behoeften 
kent beter dan hij zelf ze kent, en dat Hij machtig en 
barmhartig is om hem te schenken naar den rijkdom 
zijner genade al wat hij noodig heeft. Hij, die zijnen eigenen 
Zoon gegeven heeft, zal ook zeker alles schenken, wat 
wij in deze woestijn behoeven. „Zou Hij ons met Christus 
niet alle dingen schenken ?" Wie in het genot dezer heer
lijke waarheden leeft, zal zich zonder tegenspreken aan 
het gebod des Heeren onderwerpen: „En gij, zoekt niet, 
wat gij eten of wat gij drinken zult, en weest niet on
rustig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; 
maar uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. Maar 
zoekt zijn koninkrijk, en al deze dingen zullen er u bij 
gegeven worden." (Luk. X I I : 29—31.) Waarlijk er is in 
de moeielijkste omstandigheden niets, dat de gemeenschap 
van een oprecht en getrouw Christen met den Vader en 
den Zoon kan storen of afbreken; niets dat hem ver
hinderen kan om zich met al zijne begeerten vol ver
trouwen tot God te wenden, en alle zorgen op Hem te 
werpen. Welk een geluk, welk een vreugde, als het 
woord des Apostels een praktische waarheid wordt voor 
de ziel: „Zoo dan ook, die naar den wil van God lijden, 
dat zij, goeddoende, hunne zielen den getrouwen Schepper 
aanbevelen." (1 Petr. I V : 19.) Welgelukzalig zijn daarom 
allen, die den weg des geloofs en der gehoorzaamhid be
wandelen — een weg, die, wat er ook gebeuren moge, 
steeds met zegeningen bezaaid wordt. Hoe gelukkig is het 
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hart, dat de hulp des Vaders in uren van nood en gevaar 
mag ondervinden, en met den Heere Jezus mag uitroepen: 
„De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken!" 
(Ps. X X I I I : 1.) 

Dit kan evenwel niet gezegd worden van hen, die door 
ongeloof, hebzucht of wereldschgezindheid zieh hebben 
laten verleiden om schulden te maken, om handel te 
drijven of om op een grooten voet te leven met het geld 
van anderen. Dezulken zijn veeleer van den weg des 
geloofs en der gehoorzaamheid afgeweken, en kunnen 
daarom onmogelijk op God rekenen en zich aan Hem 
toevertrouwen. Door het doen van hunnen eigenen wil, 
door het handelen zonder den Heere om raad te vragen, 
j a , in tegenspraak met zijn uitdrukkelijk gebod, hebben 
zij zichzelven in het ongeluk gestort, en zijn de moeielijk-
heden, waarin zij zich bevinden, hun eigen schuld. Daar 
komt dan geen vertrouwen meer op den Heer te pas, 
maar is een verlaten van den verkeerden weg en veroot
moediging voor God noodig. Is zulk een verootmoediging 
waarlijk voorhanden, en is de wil in het hart om den 
verkeerden weg te verlaten, dan zal de Heer in zijne 
groote genade en barmhartigheid zeker uitkomst geven, 
natuurlijk verbonden met groote verliezen en veel pijn 
en smart. Dat kan niet anders, want wat iemand zaait, 
dat zal hij ook maaien; en de gevolgen onzer zonde 
moeten wij altijd dragen. „Het zwaard zal van uw huis 
niet wijken tot in eeuwigheid," zeide God tot David. 
Maar verootmoedigd voor God en genezen van het kwaad, 
zal men dan, evenals David, met een onderworpen hart 
de gevolgen der zonde dragen. 

Laat mij u daarom waarschuwen, lieve broeder! Is uw 
geweten ontwaakt; ziet gij in, dat gij verkeerd handeldet; 
gevoelt gij, dat gij u op een weg van ongehoorzaamheid 
aan Gods gebod bevindt, verlaat dan zonder toeven den 
weg, die voor uwe ziel ten valstrik is. Zeker zullen ver
nederingen en verliezen daarvan het gevolg zijn, maar 
bedenk wel, dat zoo gij dit besluit niet spoedig ten uit
voer brengt, en alzoo aan de stem van uw geweten ge-
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hoor geeft, gij van kwaad tot erger zult komen; want 
wanneer wij de vermaningen des gewetens niet opvolgen, 
dan wordt het geweten langzamerhand afgestompt, en ten 
slotte zóó verhard, dat het alle gevoel verliest. Helaas! 
het komt soms zóó ver, dat Christenen, die in de ijdele, 
hoop zich uit hunne moeiehjkheden te redden, zonder 
hun verkeerden weg te willen verlaten, oneerlijke midde
len aanwenden, tot welke zelfs de lieden der wereld niet 
gaarne hunne toevlucht nemen zouden. Zoo verbeeldt zich, 
b.v. menigeen, dat, wanneer hij broeders tot schuldeischers 
heeft, het niet zoo noodig is hunne schuldvorderingen te 
betalen. Men belooft en houdt geen woord. Men misleidt 
zichzelven door evenals de struisvogel zijn oogen voor het 
gevaar te sluiten. Men tracht door groote uitgaven de 
oogen van anderen te verblinden, en hen in den waan te 
brengen, dat de zaken voortreffelijk gaan. Men doet aan 
den vooravond van een bankroet nog inkoopen, of leent 
geld met de belofte het binnen enkele dagen terug te 
zullen geven. Zoo komt het ééne kwaad uit het andere. 
Eenmaal op dat hellend vlak staande, daalt men lang
zamerhand af, en stort eindelijk in de diepte. Hoe schrik
kelijk is zulk een toestand! Soms moet zelfs de mensche-
lijke gerechtigheid aan zulk een goddeloos bedrijf een 
einde maken. 

Deze of gene zal misschien zeggen: „Deze woorden zijn 
hard!" Toch verzekeren wij hem, dat wij niet uit hardheid, 
maar uit liefde tot de broeders geschreven hebben, daar 
wij vast overtuigd zijn, dat velen zich in dit opzicht be
zondigen , en licht tot een even treurig eind kunnen komen, 
indien de Heer hen niet van hunne lichtzinnigheid geneest. 
Wie schulden maakt, of zaken doet, die boven zijne 
macht gaan, of aan dingen deelneemt, waartoe de Heer 
hem de middelen niet gegeven heeft, die zal zeker op de 
een of andere wijze ten val komen, en den naam des 
Heeren smaadheid aandoen. En het is zeker de ware liefde 
daartegen te waarschuwen door de dingen bij hunnen naam 
te noemen, en de schrikkelijke gevolgen van dit kwaad 
voor oogen te stellen. O, mochten toch allen er naar 
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luisteren! Mocht toch het verlangen naar rijkdom, het 
streven naar meer en beter, de geest van ontevredenheid, 
door ons allen worden geoordeeld. Mochten wij toch allen 
vergenoegd zijn met het tegenwoordige, en ons wachten 
voor gelijkvormigheid aan de wereld." 

Laat mij nu nog de woorden van een door ons hoog-
geachten engelschen broeder aanhalen, welke hij over het 
maken van schulden aan een zijner vrienden geschreven 
heeft: 

„Mijne meening is, dat een Christen in den regel geen 
schulden moet maken. De woorden des Apostels: „Weest 
niemand iets schuldig", bevatten een zoo duidelijk bevel, 
dat zelfs een kind zich niet vergissen kan. Ik wil nu niet 
onderzoeken, in hoeverre handelaren dezen heiligen regel 
kunnen opvolgen. Fabrikanten verkoopen hunne waren 
aan groothandelaren en deze weder aan winkeliers en 
kramers op tijd, en geven hun zoo doende eenige maanden 
crediet. Zoolang nu deze termijnen getrouw en nauwkeurig 
worden in acht genomen, valt het moeielijk te beoordeelen, 
of en in hoeverre iemand schulden heeft. Naar mijne 
meening zou het voor iederen handelaar of fabrikant het 
allerbeste zijn steeds contant te betalen. Maar in elk geval 
is hij in schulden, wiens kapitaal met de gelden, die hij 
heeft uitstaan, niet genoegzaam is om zijne aangegane 
verplichtingen na te komen. Het is, naar mijne meening, 
een treurige, slechte, afschuwelijke zaak met een gefin
geerd kapitaal handel te drijven, alle mogelijke middelen 
om staande te blijven aan te grijpen, en op kosten van 
zijne schuldeischers te leven. 

„Zulke personen evenwel, die met den handel niets te 
maken hebben, kunnen geen enkelen grond aangeven tot 
rechtvaardiging van het maken van schulden. Heb ik voor 
God en menschen het recht een jas of een hoed te dragen, 
dien ik niet betalen kan? Heb ik het recht een mud 
kolen, een stuk vleesch of andere dingen te bestellen, 
welke ik niet in staat ben te betalen ? Men zal misschien 
zeggen: Maar wat moet ik dan beginnen? Voor een op
recht hart en een teeder geweten is de zaak hoogst een-
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voudig. Het is veel beter deze dingen te ontberen dan 
schulden te maken — veel beter een stuk brood te eten, 
dat ik betaald heb, dan vleeseh dat ik nog schuldig ben. 
Ach! hoe weinig nauwgezetheid wordt er in dit opzicht 
onder de geloovigen gevonden, en welk een gebrek aan 
gezonde begrippen en aan deugdelijke beginselen! Menig
een neemt elke week zijne plaats in aan de tafel des 
Heeren, legt daardoor een openlijke belijdenis af van zijn 
christelijk geloof en van zijne gemeenschap met den Heer, 
en steekt toch over zijn ooren in schulden, doet inkoopen, 
welke zijne verdiensten verre te boven gaan, koopt levens
middelen en kleeding op crediet bij lieden, die hem ver
trouwen , en dit alles niettegenstaande hij heel goed weet, 
dat er niet de minste kans bestaat om die schulden ooit 
naar behooren te dekken. Is zulk een gedrag niet schan
delijk ? Is het niet in de hoogste mate ergerlijk ? En moeten 
de gevolgen niet schrikkelijk zijn? Kan zulk een gedrag 
tot iets anders leiden dan tot oneer van den naam des 
Heeren en tot schade voor de verbreiding der waarheid? 

„Het gebrek aan nauwgezetheid, dat ten opzichte van 
deze zaak bij velen gevonden wordt, is waarlijk allertreurigst. 
De Geest van God wordt daardoor bedroefd, en de ziel 
wordt dor, mat en krank. Het woord van Christus kan 
niet rijkelijk wonen in iemand, die er geen bezwaar in 
vindt schulden te maken. Hij handelt geheel in strijd met 
het woord en den wil van God. En ik houd het er voor, 
dat een getrouwe uitoefening der persoonlijke tucht een 
goede uitwerking zou hebben. Men leze wat Paulus in 

{ 2 Thess. I I I : 11 — 14 daarover zegt. 

„Naar mijne vaste overtuiging zijn allen, die bankroet 
gegaan zijn of met hunne schuldeischers geaccordeerd 
hebben, zedelijk verplicht hunne geheele schuld, zoodra 
zij daartoe in staat zijn, af te betalen. Zij hebben naar 
mijne meening schulden, zoolang niet alles tot den laatsten 
penning toe is terug gegeven. Geen homologatie, geen 
uitspraak van het gerechtshof kan hen van deze zedelijke 
verplichting ontheffen. Zoolang niet alles terugbetaald is, 
blijft hij voor God de heele som schuldig. Ik gevoel mij 
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gedrongen om zoo beslist over dit punt te spreken, omdat 
er zulk een hoogst treurige nalatigheid en onverschillig
heid in dit opzicht onder de geloovigen heerscht. Moge de 
Heer het geweten van Telen wakker schudden en hen tot 
ware verootmoediging brengen! 

„Het is zeker mogelijk, dat iemand buiten zijne schuld 
door allerlei ongelukkige omstandigheden in schulden 
geraakt is; heeft hij nu een oprecht hart en een nauw
gezet geweten, dan zal hij al zijne krachten inspannen 
om van zijne schuld af te komen; hij zal zijne uitgaven 
zooveel mogelijk inkrimpen en zich gaarne allerlei ont
beringen getroosten, ten einde zijne schuld zoo spoedig 
mogelijk af te doen. Wat hij maar sparen kan, al zou het 
ook wekelijks slechts één gulden zijn, zal hij sparen, en 
de Heer zal hem zegenen. 

„Moge de Heer ons genade geven om dit belangrijke 
onderwerp in zijn licht, met al den ernst, dien het ver
dient , te beschouwen! Moge Hij ons allen bekwaam maken 
om zijnen wil te doen, opdat wij een goed geweten be
komen of bewaren!" 

Tot zooverre de woorden van onzen broeder, welke de 
Heer in zijne genade rijkelijk zegenen moge! 

Laat mij nu nog over een paar punten, die met ons 
onderwerp in nauw verband staan, mijne gedachten mede-
deelen. 

Zooals wij opmerken, is het tegen den uitdrukkelijken 
wil van God schulden te maken; en eveneens is het, naar 
mijne overtuiging, tegen Gods wil de broeders in het 
maken van schulden behulpzaam te zijn. Het leenen van 
gelden om zaken te beginnen of handel te drijven, of het 
borg blijven voor gelden tot hetzelfde doel, tenzij er vol
doende goederen ten onderpand kunnen gesteld worden, 
strekt slechts om hen aan wie het geleend wordt, in 
het ongeluk te storten. Zij bevinden zich op een ver
keerden weg, en daar God niet met hen zijn en hen niet 
zegenen kan, moeten zij over korter of langer tijd te gronde 
gaan, zonder nog te rekenen de schade aan hun geestelijk 
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leven toegebracht. Het is daarom in overeenstemming met 
de liefde tot de broeders al zulk leenen en borg blijven 
te weigeren. Wie het gedaan heeft, heeft in de meeste 
gevallen ondervonden, dat hij niet geholpen, maar veeleer 
bedorven heeft. Paulus zegt dan ook in Pil. 1 : 9. „En 
dit bid ik, dat uwe liefde nog meer en meer overvloedig 
worde in kennis en alle inzicht, opdat gij beproeft, wat 
het beste is, zoodat gij zuiver en zonder aanstoot zijt tegen 
den dag van Christus." Voor iemand, die geld en veel 
broederlijke liefde heeft, is het moeielijker te weigeren 
dan te geven, maar als zijne liefde met inzicht gepaard 
gaat, dan zal hij beproeven, wat het beste is, en zal 
zich liever aan een verkeerde beoordeeling zijner weigering 
blootstellen, dan door zijn leenen of borgblijven zijnen 
broeder in het verderf storten. 

Men voere mij hier niet tegen, dat God ons toch gebiedt 
om aan een iegelijk, die zulks van ons vraagt, rijkelijk 
te leenen; want in alle plaatsen, waar daarover gesproken 
wordt, is van zulk leenen, als hier boven bedoeld wordt, 
in het geheel geen spraak. Er wordt in al die plaatsen 
gesproken over armen en behoeftigen, en aan hen moeten 
wij rijkelijk leenen, zonder iets weder te hopen, dat wil 
dus zeggen : wij moeten dezulken met al ons vermogen, 
zonder aanzien des persoons, ondersteunen en hun rijkelijk 
verleenen, wat zij behoeven. (Lees aandachtig Deut. XV 
in verband met Matth. V : 42 en Luk. V I : 34—36.) Van 
geld leenen om handel te drijven, winkels op te zetten, 
zaken uit' te breiden, is hier evenwel in het geheel geen 
spraak. 

Maar wat uit al deze plaatsen wel duidelijk blijkt, is, 
dat wij met een vroolijk hart onze broeders, ja zelfs onze 
medemenschen in den nood moeten bijstaan en in hunne 
behoeften rijkelijk moeten voorzien. „Weest niemand iets 
schuldig dan elkander lief te hebben." Van deze schuld 
der liefde kunnen wij ons nooit ontslagen rekenen. Ook 
dan niet, wanneer iemand door eigen schuld in moeielijke 
omstandigheden gekomen is. Al zijn wij ook, naar den 
aard der liefde, (want de liefde verblijdt zich in de waar-
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heid,) verplicht, hem ernstig over zijne lichtzinnigheid en 
verkeerdheid te bestraffen, zoo mogen wij nochtans onze 
hand niet terugtrekken en ons hart toesluiten, waar zijne 
lichtzinnigheid of verkeerdheid hem in nood en ellende 
gebracht heeft. Zulks te doen zou in strijd zijn met de 
genade, die ons van Godswege is wedervaren. Wij moeten 
navolgers zijn van Hem, die goedertieren is over ondank
baren en boozen. Hij heeft zich over ons ontfermd, zouden 
wij ons dan niet over anderen ontfermen ? O j a , laat ons 
barmhartig zijn, gelijk ook onze Vader barmhartig is. 
Laat ons steeds, in alle dingen, hoeveel er ook gevraagd 
en hoe menigmaal onze hulp ook ingeroepen wordt, denken 
aan de heerlijke en verheven drijfveer, welke de Apostel 
Paulus den Korinthiërs bij de aanbeveling van een collecte 
voor de heiligen te Jeruzalem geeft: „Want gij kent de 
genade onzes Heeren Jezus Christus, dat hij, rijk zijnde, 
om uwentwil is arm geworden, opdat gij door zijne ar
moede zoudt rijk worden." (2 Kor. YIII : 9.) 

In verband hiermede moet ik nog een opmerking maken, 
die van veel belang is, en die is deze: dat het niet in 
overeenstemming met de liefde, ja in strijd met Gods ge
bod is , wanneer wij onzen werklieden het hun verschul
digde loon niet op tijd uitbetalen, of wanneer wij hun 
een loon geven, waardoor zij buiten staat zijn zich en de 
hunnen te onderhouden. In Deut. XXIY : 14, 15 lezen 
wij: „Gij zult den armen en nooddruftigen daglooner niet 
verdrukken, die uit uwe broederen is , of uit uwe vreem
delingen, die in uw land en in uwe poorten zijn. Op 
zijnen dag zult gij zijn loon geven, en de zon zal daarover 
niet ondergaan; want hij is arm, en zijne ziel verlangt 
daarnaar; dat hij tegen u niet roepe tot den Heer, en 
zonde in u zij." Zoo sprak God tot Israël, en zouden wij 
minder barmhartig zijn dan de menschen onder de wet? 
Ach! laat ons toch in ware liefde en naar de gezindheid 
van God handelen! Menigeen zou niet in nood en ellende 
zijn; de zooveel besproken arbeiderskwestie zou een groote 
schrede nader tot haar oplossing zijn, indien ieder werk
gever naar Gods gebod handelde. In deze booze wereld, 



128 

vol zelfzuchtige menschen, kunnen wij niets anders ver
wachten; eerst wanneer de Heer komt, en zijn heerlijk 
rijk hier beneden opricht, zullen waarheid en gerechtig
heid in alle dingen en in alle verhoudingen betracht 
worden. Maar wij zijn kinderen Gods, geliefden! wij leven 
niet voor onszelven; wij worden door hemelsche en geeste
lijke beginselen en drijfveeren geleid; welnu, laten wij 
dan ook in deze booze wereld, te midden van zooveel 
ongerechtigheid, hardvochtigheid en zelfzucht, de godde
lijke beginselen van waarheid, gerechtigheid, barmhartig
heid en liefde toepassen. Maken wij geene schulden! Geven 
wij geen aanleiding er toe! Maar betrachten wij daaren
tegen de ware broederlijke liefde en de rechte barmhar
tigheid, die zich naar het voorbeeld onzes gezegenden 
Meesters overgeeft en toewijdt, j a , indien het noodigzijn 
zou en geëischt werd, het leven stelt voor de broederen! 
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De onveranderlijkheid van Jezus. 

Behalve do heilige olie, waarmede de tabernakel en 
zijn gereedschap, benevens Aaron en zijne zonen , moesten 
gezalfd worden, moest Mozes een heilig reukwerk maken, 
hetwelk voor de getuigenis in de tent der samenkomst 
tot een liefelijken reuk voor Jehovah moest worden aan
gestoken. Het was een heiligheid der heiligheden. Niemand 
mocht het voor zichzelven als reukwerk namaken. Wie 
dit deed, zou worden uitgeroeid uit zijne volkon. Jehovah 
alleen verlustigde zich in den liefelijken geur van dit 
reukwerk. (Exod. XXX : 34—38.) 

Dit reukwerk stelt ons zinnebeeldig den heerlijken 
persoon onzes Heeren en Heilands voor, in Wien God 
steeds al zijn welbehagen vond en vindt; die in al zijne 
wegen en daden, in zijne gedachten, gezindheid en ge
negenheden een liefelijken reuk verspreidde voor God, 
zijnen Vader. „Niemand kent den Zoon dan de Vader." — 
„Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen 
gevonden heb." — „Christus heeft ons liefgehad, en 
zichzelven voor ons overgegeven als een offerande en een 
slachtoffer, Godo tot een wrelriekenden reuk." 

Dit reukwerk was gemaakt uit vier specerijen — 
mirre, oniche, galban en wierook. Deze vier specerijen, 
elk op zichzelf welriekend, moesten vereenigd worden, 
om dit eenige reukwerk te vormen, en aldus voor den 
Heere een aangenamen geur te verspreiden. Zoo stellen 
ons de vier Evangelisten, ieder op zichzelf, de schoonheid 
en heerlijkheid van Christus voor uit het oogpunt, uit 
hetwelk de Heilige Geest aan een ieder hunner den 
Heiland deed aanschouwen; doch bijeengenomen geven 
zij een volmaakt beeld van den heerlijken Persoon des 
Heeren, in wien God, zooals Hij Hem aanschouwde en 
XXX/V 9 
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kende, en dit was geheel en volledig, al zijn welbehagen 
vond. Hadden wij slechts één Evangelie, dan stond de 
heerlijkheid van Gods Zoon slechts gedeeltelijk voor ons. 
Vier moesten er zijn, om ons zijne schoonheid en heer
lijkheid van alle zijden en in alle betrekkingen en om
standigheden te doen zien en to doen bewonderen. Mattheüs 
stelt Hem voor als Messias, Markus als Profeet en Dienst
knecht, Lukas als Zoon des menschen en Johannes als 
Zoon van God. Te zamen genomen geven zij een volledig 
en volkomen beeld van dien Eenige, van wien wordt 
gezegd, dat Hij is de schoonste der menschenkinderen, de 
schoonste onder tien duizenden; en tot Wien wij allen zullen 
zeggen: „Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens 
U lust mij ook niets op de aarde? Tot wien zullen wij 
heengaan, gij hebt de woorden des eeuwigen levens!" 
Want ook hier komt weer uit het groote onderscheid 
tusschen de oude en nieuwe bedeeling, en leeren wij de 
voorrechten kennen, die aan ons door Gods onuitspreke
lijke genade geschonken zijn. Was het heilig reukwerk 
in Israël alleen voor Jehovah, en mocht geen Israëliet 
zich in den geur daarvan verheugen, wij zijn verwaar
digd geworden om gemeenschap te hebben met den 
Vader in zijn welbehagen en zijne vreugde in den Zoon zijner 
eeuwige liefde. 

Doch ik wil thans niet verder hierover uitweiden; een 
ieder onzer denke er in Gods tegenwoordigheid over na, 
opdat de heerlijke Persoon onzes Heilands hem steeds 
dierbaarder en aantrekkelijker worde. Ik heb dit alleen 
gezegd, omdat ik uwe aandacht bepalen wilde bij de 
onverandelijkheid van Jezus. In den brief aan de Hebreërs 
zegt Paulus: „Wij zien Jezus, die een weinig minder 
dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des 
doods, met heerlijkheid en eer gekroond." En in dien-
zelfden brief vermaant hij ons van alle andere dingen 
af te zien en onzen blik uitsluitend te richten op Jezus. 
„Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des 
geloofs, Jezus, die om de vreugde, welke voor hem lag, 
het kruis heeft verdragen, de schande verachtend, en 
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gezeten is aan de rechterhand van den troon Gods." 
Waarop dan in het laatste hoofdstuk, merkwaardiger
wijze, volgt: „Jezus Christus is gisteren, en heden de
zelfde , en tot in eeuwigheid." Jezus, dien wij in den 
hemel met eer en heerlijkheid zien gekroond, is dezelfde, 
die hier benoden wandelde, wiens daden ons in de 
Evangeliën verhaald, wiens woorden ons medegedeeld, 
wiens gezindheid en genegenheden ons geschilderd worden. 
Hij is niet veranderd. De omstandigheden, waarin Hij 
verkeert, zijn veranderd, maar Hij is dezelfde gebleven. 
Door de Evangeliën weten wij, wie Hij is, die thans 
aan Gods rechterhand is gezeten. Wij kennen Hem, en 
als Hij komt, zullen wij Hem zien gelijk Hij is , van 
aangezicht tot aangezicht. 

In Lukas XXIV wordt ons deze waarheid zoo treffend 
en heerlijk voorgesteld. Wij ontmoeten daar onzen Heer 
na zijne opstanding uit de dooden. Het is dezelfde Heer. 
Hij is in niets veranderd. Lukas, die ons Jezus teekent 
als den Zoon des menschen, stelt Hem ons voor, na de 
opstanding en bij zijne hemelvaart, als de waarachtige 
mensch, die dezelfde liefde, hetzelfde geduld, dezelfde 
goedheid openbaart als van te voren. 

Hij is niet veranderd. Hij ziet er niet anders uit. Indien 
Hij zich op den weg naar Emmaus aan zijne discipelen 
had vertoond, zonder dat hunne oogen gehouden werden, 
dat zij Hem niet kenden, dan zouden zij dadelijk geweten 
hebben, wie Hij was; maar dan zou ook het gesprek, 
dat Hij met hen houden wilde, onmogelijk zijn geweest. 
Het was dezelfde Heer. Zooals zij Hem vroeger gezien 
hadden, zoo wandelde Hij thans nevens hen. Zij zouden 
Hem dadelijk herkend hebben. Maar hunne oogen werden 
gehouden, dat zij Hem niet kenden, (vs. 16.) En later lezen 
wij, toen zij in Emmaus aan tafel zaten: „En hunne 
oogen werden geopend, en zij herkenden Hem." 

De opgestane Jezus was dezelfde Heer. Hij geeft zich 
alle mogelijke moeite om zijne discipelen daarvan te over
tuigen. Toen Hij aan den avond van dienzelfden dag in 
hun midden verscheen, meenden zij, dat zij een geest 



132 

zagen. „Waarom zijt gij ontroerd?" zegt de Heer daarop, 
„en waarom komen er in uwc harten overleggingen op? 
Ziet mijne handen en mijne voeten, dat ik het zelf ben; 
betast mij en ziet; want een geest heeft geen vleesch en 
beenen, gelijk gij ziet, dat ik heb." (vs. 38, 39.) Daarop 
toont Hij hun zijne handen en voeten, waarin de teekenen 
der nagelen te zien waren. En toen zij het van blijdschap 
nog niet geloofden, on zich verwonderden, zeide de Heer 
tot hen. „Hebt gij hier iets te eten?" En toen zij Hem 
een stuk van een gebraden visch en van homgraten ge
geven hadden, nam hij het en at het voor hunne oogen. 

Het was dus dezelfde mensch Christus Jezus, met wien 
zij drie jaren hadden omgegaan, die thans voor hen stond. 
De omstandigheden waren veranderd. De toestand van 
zwakheid en van onderworpenheid aan al de gevolgen der 
zonde had opgehouden. De behoefte aan spijs en drank, 
aan slaap en aan al wat tot het leven op aarde behoort, 
bestond niet meer. Maar het was dezelfde Heer, in het
zelfde menschelijke lichaam. De teekenen van zijn lijden 
en sterven waren in dat lichaam te zien. Dezelfde organen 
waren aanwezig. Het gelaat had geen verandering onder
gaan , want zij zouden Hem dadelijk hebben herkend, indien 
hunne oogen niet door God waren gesloten geworden. Jezus 
was wel gestorven, en gestorven onder het rechtvaardig 
oordeel van God over onze zonden, maar zijn lichaam had 
geen verderving' gezien. Hij was niet sterfelijk, d. i. Hij 
behoefde niet te sterven. Hij stierf vrijwillig om ons te 
redden, maar Hij was niet aan den dood onderworpen. 
Beide door Petrus en Paulus wordt dit aan de Joden be
wezen met een beroep op Ps. XVI. „En dat Hij hem uit 
de dooden heeft opgewekt, om niet meer tot verderving 
terug te keeren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal u de 
gewisse weldadigheden Davids geven. Waarom hij ook in 
een anderen psalm zegt: „Gij zult uwen Heilige niet over
geven om verderving te zien. Want David . . . is ont
slapen . . . . en heeft verderving gezien; maar hij, 
dien God opgewekt heeft, zag geen verderving." (Zie 
Hand. I I : 26—32; XIII : 34—37.) 
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Zoo stond dus de Heer, na zijne opstanding, met het 
mensehelijk lichaam, 't welk Hij hier beneden aangenomen 
had, en in hetwelk Hij zooveel had geleden, met hetwelk 
Hij aan het kruis hing, en waarin Hij gestorven was, 
in het midden van zijne discipelen. En met ditzelfde 
lichaam voer Hij ten hemel, en zette Hij zich aan de 
rechterhand Gods. Lukas deelt ons dit in zijn Evangelie 
mede. De geschiedenis der hemelvaart, met al wat daarbij 
plaats vond, verhaalt hij ons in de Handelingen; en men 
zou licht kunnen vragen, waarom spreekt hij er dan over 
in zijn Evangelie. Men denke niet, dat het een overbodige 
herhaling is. Integendeel, het is van uitnemend gewicht. 
De man, die ons den Zoon des mensehen op aarde voorstelt, 
deelt ons mede, dat die Zoon des menschen, uit de dooden 
opgestaan, volmaakt dezelfde was, en doet ons zien, dat 
die Zoon des menschen zóó als Hij, vóór en na zijne 
opstanding, mot zijne dispelen verkeerde, in den hemel 
is opgenomen. 

Dit is een belangrijk punt van de leer des heils. De 
Zoon van God moest mensch worden, ons in alles gelijk, 
uitgenomen de zonde, opdat Hij ons menschen zou kunnen 
verlossen. Evenals de kinderen, die God Hem gegeven 
heeft, bloed en vleesch deelachtig zijn, zoo moest Hij ook 
desgelijks daaraan deelnemen, opdat Hij door den dood 
hem zou te niet doen, die de macht des doods had, dat 
is den duivel, en allen verlossen zou, die door vreeze 
des doods, hun geheele leven door, aan de slavernij onder
worpen waren. (Hebr. II : 14—18.) Maar Gods Zoon 
moest ook, nadat Hij het werk der verzoening en ver
lossing volbracht had, als mensch ten hemel varen, en 
als mensch aan Gods rechterhand plaats nemen, opdat 
Hij daar onze barmhartige en getrouwe Hoogepriester zou 
kunnen zijn , on ons een plaats in het huis des Yaders 
zou kunnen bereiden. Ware Hij niet als mensch ingegaan 
in den hemel, en bleef Hij daar niet eeuwig de Zoon des 
menschen, dan zouden wij in den hemel geen plaats 
kunnen vinden. Als Gods eeuwige Zoon was de hemel 
zijne eeuwige woning; doch dit gaf ons geen toegang tot 
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den hemel. Nu Hij evenwel mensen geworden is , als mcnscli 
den Vader verheerlijkt en het werk, dat Hem te doen 
gegeven was, volbracht heeft, en als mensch in den hemel 
is teruggekeerd, kan Hij allen, die in Hem gelooven, 
in de heerlijkheid doen deelen, die de Vader Hem als 
mensch gegeven heeft, en kunnen zij komen daar, waar 
Hij is. Als onze voorlooper is Hij, die naar de ordening-
van Melchizedek hoogepriester tot in eeuwigheid geworden 
is, binnen het voorhangsel ingegaan, zoodat wij Hem 
daar volgen. In een van de merkwaardigste plaatsen in 
Paulus' brieven zegt de Apostel: „En ongetwijfeld de 
verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard 
in het vleesch, gerechtvaardigd in den Geest, gezien door 
de engelen, gepredikt onder do volken, geloofd in de 
wereld, opgenomen in heerlijkheid." (1 Tim. I I I : 16.) 

De Zoon des menschen is opgenomen, waar Hij tevoren, 
als Gods eenige Zoon, was. Hij is heengegaan naar het 
huis des Vaders, waar vele woningen zijn, om ons daar 
plaats te bereiden, en Hij komt weer om ons tot zich te 
nemen, opdat wij zijn mogen, waar Hij is. Hoe heerlijk 
zal het zijn, als wij Hem zien zullen! Dan zullen wij 
Hem gelijk zijn. Het lichaam onzer vernedering zal ge
lijkvormig gemaakt worden aan het lichaam zijner heer
lijkheid. Als de Eerstgeborene onder vele broederen zal Hij 
in ons midden verkeeren, en ons den Vader voorstellen, 
die ons aan Hem gegeven heeft. Dat is de vreugde, voor 
welke Hij het kruis heeft verdragen, de schande van dat 
kruis verachtend. Eeuwig blijft Hij mensch. Ware het 
mogelijk, dat Hij ophield mensch te zijn, dan zouden wij 
op datzelfde oogenblik niet langer in den hemel kunnen 
blijven. Eeuwig zullen wij in zijn gezegend lichaam de 
teekenen van zijn lijden en sterven aanschouwen, on ons 
aanbiddend neerbuigen voor het Lam, dat voor onze 
zonden geslacht werd. 

Welk een vreugde zal het zijn, als wij den mensch 
Christus Jezus, die het welbehagen des Vaders, zijne 
vreugde en zijn vermaak is, zullen aanschouwen! Als wij 
den Man van smarten zullen zien! Als wij den Heiland 
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zullen aanschouwen, die des nachts Nicodcmus ontving, 
die bij de fontein van Jakob de samaritaanscho vrouw 
zalig maakte, die aan het kruis don moordenaar tot zijn 
deelgenoot in de hemelsehe vreugde aannam! Wat zal 
het heerlijk zijn, als wij een ongestoorde gemeenschap 
zullen genieten met Hem, die voor ons leed en stierf, 
die onze straf droeg, voor ons door God verlaten werd, 
in de nederste deelen der aarde afdaalde om ons tot God 
te brengen! Welk een genot zullen wij smaken, als wij 
met Hem spreken zullen, gelijk een vriend spreekt met 
zijn vriend, en de uitlegging zullen vernemen van al de 
raadselen onzes levens, om vol bewondering te aanschou
wen, hoe al zijn wegen met ons wegen van trouw en 
goedheid, van wijsheid en genade geweest zijn. 

Maar ook, welk een vreugde is het nu reeds Hem te 
kennen, met Hem te mogen spreken, zijne goedertieren
heid te mogen ondervinden. Want ziet, ook dat wordt 
ons in het laatste hoofdstuk van Lukas' Evangelie zoo 
treffend voorgesteld. De Heer was dezelfde in liefde en 
trouw, in genade en geduld. Hoewel opgestaan uit de 
dooden, en dus niet meer onderworpen aan de ellende 
van het menschelijk leven op aarde, is Hij in geen enkel 
opzicht veranderd. Leest de treffende geschiedenis der 
Emmaüsgangers! Hoe waarachtig menschelijk is de Heer! 
Hoe nederbuigend goed! Met hoeveel geduld en verschoo
ning behandelt Hij zijne onwetende en ongeloovige dis
cipelen ! Hij voegt zich bij hen op den weg. Droevig en 
verslagen, niet wetende, wat zij van de gebeurtenissen, 
die hadden plaats gevonden, moesten denken, loopen zij 
van Jeruzalem naar Emmaus. „Welke woorden zijn dit, 
die gij, wandelende met elkander wisselt ? en waarom 
ziet gij droevig?" is zijne eenvoudige vraag. En toen 
Kleopas vol verwondering antwoordt: „Zijt gij alleen een 
vreemdeling in Jeruzalem, en weet niet de dingen, die 
dezer dagen daarin geschied zijn?" vraagt Hij eenvoudig: 
„Welke?" om hun gelegenheid te geven hun hart geheel 
uit te storten. Eu daarna vangt hij met het grootste ge
duld aan om hen te onderwijzen, de Schriften voor hen 
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te openen, en hen zóó voor te bereiden voor de blijde 
verrassing, die hun deel zou worden, als zij in Hem hun 
Heiland en Heer zoudon erkennen. 

Bedenken wij wel: dit was niet do Heer in zijne 
armoede en vernedering, maar de opgestane Heiland, die 
op het punt stond in den hemel verheerlijkt te worden. 
En toen Hij verheerlijkt was, was Hij toen anders? Neen, 
Hij is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid. 
"Wilt gij een bewijs? Slaat dan cle Handelingen op, en 
leest dat gemeenzame onderhoud tussohen Jezus en Ananias. 
„De Heer zeide tot hein in een gezicht: Ananias! En 
hij zeide: Zie, hier ben ik, Heer! — En de Heer zeide 
tot Hem : Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, 
en vraag in het huis van Judas naar iemand, met name 
Saulus van ïa r sus ; want zie, hij bidt." — En Ananias 
antwoordde vrijmoedig, zonder eenigen schroom, gelijk 
wij zouden doen, als wij met een onzer vrienden spraken: 
„Heer! ik heb van velen gehoord aangaande dezen man, 
hoeveel kwaads hij aan uwe heilig en in Jeruzalem ge
daan heeft; en hij heeft hier macht van de overpriesters, 
om allen te binden, die uwen naam aanroepen." Hoe 
eenvoudig! 't Is alsof twee menschen met elkaar spreken ; 
en toch de eene is de Heer der heerlijkheid en de ander 
een mensch van gelijke beweging als wij. Jezus wist van 
alles, en toch spreekt Ananias de bezorgdheid zijns harten 
uit, alsof de Heer met de omstandigheden niet bekend 
was. En de Heer laat zich dit welgevallen. Hij maakt 
geen aanmerking. Hij zegt niet: zoo moogn gij tot mij 
niet spreken; neen! 't is alsof Hij dit vertrouwen aange
naam vindt. Hij zegt eenvoudig: „Ga heen, want deze 
is mij een uitverkoren vat." En Ananias, als een trouw 
dienstknecht van Jezus, gaat heen, heeft al zijn vrees en 
vooroordeel verloren, en treedt de kamer binnen, waar 
Saulus zuchtte en bad, met de woorden: „Saul, broeder! 
de Heer heeft mij tot u gezonden." 

Hoe schoon is dit alles! De verheerlijkte Heer is dus 
dezelfde als de opgestane Jezus; en de opgestane Jezus 
is dezelfde als de Man van smarten, de moede Pelgrim, 
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die geen plaats had, waar Hij zijn hoofd kon neerleggen. 
Als wij derhalve in de Evangeliën lezen van Jezus' daden 
en woorden, dan kunnen wij zeggen tot onszelven en 
elkander: Zooals Hij toen was gedurende zijne omwan-
deling op aarde, zoo is Hij nu nog. De omstandigheden 
zijn veranderd. In plaats van vernederd te zijn, is Hij 
verheerlijkt. Maar Hij is niet veranderd. Hij is nog altijd 
de mensch Christus Jezus, de Zoon des menschen, in de 
wereld gekomen om te zoeken en te behouden, wat ver
loren was; Hij heeft niet alleen dezelfde macht, maar Hij 
heeft hetzelfde liefdevolle hart, hetzelfde geduld, dezelfde 
goedheid en genade. Hij weet, waar wij wonen, en zoekt 
ons op. Hij kent ons adres, we zouden kunnen zeggen: 
het nummer van ons huis, en Hij geeft het nauwkeurig 
aan. Hij weet onze gedachten, en neemt deel aan onze 
droefheid on vreugde. Hij kent onze nooden, onzen strijd, 
onze bezwaren, en Hij lokt ons uit, met toedere deelne
ming , om ons hart uit te storten voor Hem, wel wetende, 
dat dit reeds balsem is in de geslagen wonde. Hij weet, 
hoe onwetend wij zijn, hoe ongeloovig vaak, en Hij on
derwijst ons met het grootste geduld en de hartelijkste 
toegenegenheid. 

Als wij, uit dit oogpunt gezien, de Evangeliën lezen 
en overdenken, hoe belangrijk en heerlijk worden zij dan. 
Zooals Jezus daar voor ons staat, zoo is Hij thans. De
zelfde in macht. Dezelfde in trouw en goedheid. Dezelfde 
in geduld en lankmoedigheid. Zooals Hij met zijne disci
pelen omging , zoo gaat Hij met ons om. Gelijk Hij in 
al hunne nooden voorzag, zoo voorziet Hij in de onze. 
Gelijk Hij hen beschermde en behoedde, zoo beschermt 
en behoedt Hij ons. Ook voor ons stelt Hij zijn leven. 
In Gethsémané zeide Hij: „Indien gij dan mij zoekt, zoo 
laat deze heengaan." En Hij werd gevangen genomen, 
en zij gingen vrij uit; niemand dorst de handen aan hen 
te slaan. Zoo doet Hij nog. Ook tot ons zegt Hij : „Leert 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart." 
Nooit verliest Hij zijn geduld. Met de grootste lankmoe
digheid verdraagt Hij ons onverstand en ongeloof. Zeventig 
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maal zeven maal vergeeft Hij op één dag. Een over
vloeienden beker schenkt Hij in. In grazige weiden leidt 
Hij ons, on aan frissche waterbeken voert Hij ons. Mets 
zal ons ontbreken, daar Hij onze goede herder is. 

Leest het wonderbare zeventiende hoofdstuk van Johannes' 
Evangelie. Opdat wij zijne blijdschap vervuld mogen hebben 
in onszelven, spreekt Hij deze woorden tot den Vader. Hij 
wilde, dat wij weten zouden, hoe Hij, aan Gods rechterhand 
verheven, in het huis des Vaders ingegaan, over ons 
denkt, en wat Hij thans in den hemel voor ons van den 
Vader afsmeekt. Door dit gebed, 't welk Hij uitsprak, 
toen Hij nog in de wereld was, weten wij, wat Hij thans 
in den hemel voor ons bidt. 

Denkt aan de instelling van het Avondmaal. In den 
nacht, toen Hij verraden werd, en al de machten der 
duisternis op Hem aankwamen, stelde Hij dit feest ter 
zijner gedachtenis in ; en toen Hij verheerlijkt was — 
niet meer in het lijden, maar in de vreugde — toen gaf 
Hij opnieuw, door openbaring, aan zijnen dienstknecht 
Paulus die instelling over, opdat hij die overgeven zou 
aan al de gemeenten onder de volken, en zóó allen, over 
de geheele aarde, zijne gedachtenis zouden vieren, zich 
in zijne liefde zouden verheugen en gemeenschap zoudon 
hebben met zijn voor ons overgegeven lichaam en zijn 
voor ons vergoten bloed. 

AVeldra zullen wij bij Hem zijn. Dan zullen wij Hem 
zien gelijk Hij is , en Hem gelijk zijn. Maar wat nog heer
lijker is: wij zullen in de innigste gemeenschap met Hem 
verkeeren. Op den berg der verheerlijking — een voor
afschaduwing van de aanstaande heerlijkheid van Christus 
in zijn koninkrijk —• kwamen Mozes en Elia in dezelfde 
heerlijkheid met den Heer om met Hem te spreken over 
zijnen uitgang, dien Hij te Jeruzalem volbrengen zou. Zoo 
zullen wij in de heerlijkheid met Hem spreken. En ieder 
onzer zal persoonlijk met Hem omgaan, en een afzonder
lijk onderhoud met Hem hebben. In de Openbaring wordt 
ons gezegd, dat de overwinnaars een witten keursteen 
zullen ontvangen, op welken een naam geschreven staat, 
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dien niemand zal weten, dan die hem ontvangt. Dat wil 
zeggen: ieder zal afzonderlijk met Hem spreken en met 
Hem gemeenschap hebben. Tot dien oogenblik, zoolang wij 
op aarde vertoeven, is do Heilige Geest de Trooster in 
Jezus' plaats, die ons herinnert door het Woord, wat Jezus 
gesproken en gedaan heeft, en die het uit Hem, die aan 
Gods rechterhand verheven is , neemt, en ons verkondigt. 
Onschatbaar voorrecht, ons geschonken! Met Hem, die 
bij God uitverkoren en dierbaar is , zijn wij verbonden ; 
ons, die gelooven, is de kostbaarheid. Het voorwerp van 
's Vaders welbehagen en vreugde is het voorwerp onzes 
geloofs en onzer vreugde. Gelijk de Israëlieten in de 
woestijn door het manna, dat brood der machtigen, gevoed 
werden, zoo genieten wij thans den Heere Jezus als het 
hemelsche manna, het brood des levens, en straks in het 
heerlijk huis des Vaders, zullen wij eten van het ver
borgen manna, en al do schoonheid en heerlijkheid, al de 
liefde en genade, al de wijsheid en trouw genieten en 
bewonderen van Gods geliefden Zoon, in wien de Vader 
al zijn welbehagen gevonden heeft, en dan de waarheid 
erkennen van dat heerlijke woord des Apostels: „JEZUS 

CHRISTUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE, EN TOT IN 

EEUWIGHEID." 

Onze voorrechten en onze verant
woordelijkheid. 

Ik wonsch de aandacht van mijne lezers te bepalen bij 
drie zeer kostelijke voorrechten, die aan alle ware ge-
loovigcn verleend zijn — drie waardigheden, waarmede 
zij door oneindige genade bekleed zijn. Zij zijn geroepen 
om „kanalen te zijn van den Heiligen Geest;" Joh. VI I : 
38; om „Christus te openbaren," 2 Kor. I I I : 18; en om 
„navolgers van God" te zijn. Efez. V : 1. 

Dit zijn inderdaad voorrechten van de hoogste soort] 
en zij zijn het deel van ieder kind Gods , van ieder lid 
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van hot lichaam van Christus over de geheele aarde. 
Helaas, velen zijn er, die deze voorrechten niet kennen, 
niet genieten, niet waardeeren; evenals menigeen niet 
weet, dat zijne zonden vergeven zijn, en dat hij het 
eeuwige leven bezit. Doch wij kunnen er zeker van zijn, 
dat het de vurige wensch van God is, dat zelfs de 
zwakste in de familie dor geloovigen wete on geniete 
de dingen, die uit genade zijn gegeven aan allen, die waar
lijk gelooven in don Naam des eongoboren Zoons van God. 

Ja , wij mogen er bijvoegen, dat de voorrechten van 
het christelijk standpunt, en de bekwaamheid om die 
te genieten, de waardigheden en do macht om die te 
handhaven en te openbaren, allen de vrucht zijn van cle 
souvereine genade. Het eeuwige leven, met al de rijke 
zegeningen daaraan verbonden, is de gave Gods. De bron, 
waaruit ze allen voortvloeien, is het hart van God. Het 
kanaal, waardoor ze stroomen, is hot volbrachte werk 
van Christus. De kracht, waardoor wij ze genieten en 
op prijs leeren stellen is de Heilige Geest. Alles is der
halve van God, den grooten en heerlijken Gever van alle 
goede gave en van elke volmaakte gift. 

Staan wij nu stil bij het eerste punt van ons onder
werp; wij zullen dan zien, hoe iemand een kanaal wordt 
van den Heiligen Geest. „Op den laatsten dag, den grooten 
dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zoo 
iemand dorst, die kome tot mij en drinke. Die in mij 
gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stroomen des levenden 
waters zullen uit zijnen buik vloeien." (Joh. VI I : 37 en 38.) 
Welk een genade straalt ons uit deze woorden togen! 
Iedere dorstige ziel wordt uitgenoodigd om te komen. Niets 
kan eenvoudiger zijn. Heeft iemand dorst? Dan kan hij 
van deze kostelijke uitnoodiging gebruik maken. Christus 
geeft het levend water aan een iegelijk, die komt, evenals 
Hij zeide tot de vrouw van Samarië: „Indien gij de gave 
Gods kendet, gij zoudt van Hem hebben begeerd, en Hij 
zou u levend water gegeven hebben." En wederom : „Al 
wie drinken zal van het water, dat ik hem geven zal, 
dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water, 
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dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein 
van water springende tot in het eeuwige leven." 

Alles is de vrije gave Gods — vrij voor iedere dorstige 
ziel — vrij als de lucht, die wij inademen, vrij als do 
zonnestralen. „Kom tot mij en drink." Willen wij kanalen 
zijn, dan moeten wij drinken; als wij drinken, dan vloeien 
do stroomen. Als iemand dorst heeft, is drinken geen 
inspanning, maar een genot, een onuitsprekelijke zegen. 
En de praktische gevolgen zullen openbaar worden in 
stroomen van lof, die opstijgen tot den troon van God, 
en stroomen van zegen voor allen om ons hoen. 

Doch do Christen is niet alleen een kanaal voor de 
stroomen des Heiligen Geestos , hij openbaart ook Christus. 
Welk een groot en heilig voorrecht is daardoor verleend 
aan ieder lid van het lichaam van Christus! Niet allen 
kennen en genieten het, maar toch komt het allen toe; 
elk geloovige kan de heerlijkheid van Christus weerkaatsen. 
Hoe kan hij dit doen? Hoort het antwoord van den 
Apostel: „En wij allen met ongedekten aangezichte de 
heerlijkheid des Heeren aanschouwende, worden naar het
zelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid 
als door den Heer, den Geest." Als wij do laatste verzen 
van Hand. VII nagaan, dan zullen wij daarvan een schoon 
en treffend voorbeeld vinden. In Stefanus zien wij een 
schitterende weerkaatsing van de heerlijkheid van Christus. 
Hij was vervuld met den Heiligen Geest, standvastig 
opziende naar den hemel en starende op den verheerlijkten 
Zoon van God. Wat was het gevolg? Hij werd gevormd 
naar Hem, op Wien hij zag. Zijn aangezicht was als het 
aangezicht eens engels. Hij weerkaatste de stralen der 
heerlijkheid van onzen aanbiddclijken Heer. De mannen 
in den raad konden niet zien, wat hij zag, maar zij 
konden er de weerkaatsing van zien. De Avereld kan Jezus 
niet zien; maar wij zien Hem door het geloof; en hoe 
aanhoudender wij op Hom staren, des te getrouwer zullen 
wij Hem weergeven. Dit kan niet anders. Het kost 
geen inspanning om op een aantrekkelijk voorwerp te 
zien; en de weerkaatsing is het noodzakelijk gevolg 
van het zien er op. Als mijn hart door Christus wordt 
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aangetrokken, dan vertoon ik Hem in al mijn woorden, 
wegen en handelingen. Dat is het praktische Christen
dom — geheel verschillend van godsdienstigheid, mysti
cisme of vleesehelijke vroomheid. 

Hoe schoon is het op te merken, dat Stefanus, zoowel 
in zijn loven als in zijn sterven, Christus vertoont en 
openbaart. Niet alleen blonk zijn aangezicht, toen hij 
voor den raad stond, maar in zijn stervensure werd hij, 
evenals zijn gezegende Meester, door den inwonenden 
Geest bekwaam gemaakt, voor zijne moordenaars te bid
den, en kalm zijnen geest in de handen des Heeren te 
stellen. Welk een heerlijke zegepraal! Laat ons dit vooi*-
beeld der Schrift ernstig overwegen. De wet kon nooit zoo 
iets te voorschijn roepen. Geen stelsel van menschelijke 
godsdienst is in staat zulk een heerlijk resultaat op te 
leveren. Keen, het is de kostelijke vrucht van ons heer
lijk christendom, dat ons den verheerlijkten Mensch in 
den hemel openbaart en God wonende in den mensch op 
de aarde. Christus, nadat Hij het werk der verzoening 
volbracht en God ten opzichte van de zonde verheerlijkt 
had, heeft zijne plaats ingenomen aan de rechterhand 
Gods, en heeft den Heiligen Geest gezonden om in alle 
ware geloovigen te wonen, en hen gelijkvormig te maken 
aan het beeld van hun verheerlijkt Hoofd. Het ware beeld 
van een Christen is iemand vervuld met den Heiligen 
Geest, bezig met een opgewekten en verhoogden Christus, 
en Zijne deugden vertoonende in alle omstandigheden en 
tooneelen van het menschelijk leven. Dit, en dit alleen 
is het ware christendom. Laat ons nooit mot iets minder 
tevreden zijn. De Heer geve ons, door de krachtige wer
king des Geestes, ons oog te vestigen op Christus en 
aldus Christus te vertoonen. 

Ten slotte willen wij ons met het derde punt van ons 
onderwerp bezig houden, dat den Christen voorstelt in 
het liefelijk karakter van een navolger van God. 

„Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen." (Ef. 
V : 1.) Welk een kostelijk voorrecht is dit! Wonder
baar is de gedachte, dat schepselen, als wij zijn, ge-
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roepen worden, dit te zijn! Waarlijk, het gaat alle 
menscholijke gedachten to boven, en toont op do heer
lijkste wijze aan, wat do genade Gods vermag, en spreidt 
de heerlijke gevolgen der verlossing ten toon. Wij waren 
dood in zonden en misdaden ; maar door do oneindige genade 
Gods tot hot standpunt en de betrokking gebracht van „ge
liefde kinderen." Dit is van het begin tot het einde een god
delijk werk. De Heer zij geprezen, dat het zoo is. Wij worden 
niet geroepen om door het „navolgen van God" „geliefde 
kinderen" te worden. Waar zou het met ons heen, als 
dit het geval ware. Neen, het is door Gods „rijke genade" 
en „groote liefde", krachtens „Zijn eeuwig voornemen," 
gegrond op het volbrachte werk van Christus, door de 
werkzaamheid van den Heiligen Geest, dat wij in de 
eeuwige betrekking van kinderen zijn gebracht, aange
nomen in al de welbehagelijkheid van den „Geliefde", 
en dit alles voor er ooit een woord van vermaning of 
waarschuwing tot ons gekomen is. Het is niet een voor
recht, dat bereikt wordt door aan de verantwoordelijkheid 
te voldoen, maar een verantwoordelijkheid, waarvan men 
zich kwijt, doordat men voorrechten geniet. 

Maar hoe zullen wij navolgers van God worden? 
Matth. V geeft ons een kostelijk antwoord op deze vraag. 
Daar stelt de Heer ons het voorbeeld van onzen Yader in 
den hemel voor, die „zijne zon doet opgaan over boozen 
en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaar-
digen," en daarop zegt Hij: „ Weest dan gijlieden volmaakt, 
gelijk uw Yader, die in de hemelen is, volmaakt is." 

Dit is even eenvoudig als kostelijk en praktisch. Onze 
Vader handelt thans in onuitsprekelijke genade met de 
wereld. Eerlang zal Hij de wereld oordeelen in gerechtig
heid ; maar zijn tegenwoordige wijze van handelen is louter 
genade, en dit moet ons model zijn. Wij behooren Hem 
na te volgen. Wij behooren do uitdrukking te zijn van 
wat Hij is. In ons geheele gedrag, in onze wijze van 
doen, in onzen handel en wandel zijn wij bevoorrecht 
om de onuitsprekelijke genade van onzon Vader in don 
hemel ten toon te stellen. Om dit te kunnen doen moeten 
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wij ons gezegend model bestudeeren. O, welk een kostelijke 
studie! Mochten wij ons er met een onverdeeld hart aan 
wijden, onder de genadige werking des Heiligen Geestes. 
Hoe meer wij de atmosfeer van de tegenwoordigheid 
onzes Vaders inademen, des te meer zal zijne genade, 
liefde on goedheid in al onze wegen terug gevonden worden. 

Lieve lezer! wij verzoeken u ernstig en dringend, u 
met ons in het gebed te vereenigen, opdat de groote 
en gewichtige onderwerpen, die ons hebben bezig ge
houden, kracht mogen uitoefenen op onze harten. 
Om ze in hunne geheele uitgestrektheid te behandelen 
zouden boekdeelen noodig zijn, doch de Geest van God 
alleen kan ons bekwaam maken ze ter harte te nemen, 
er ons eigen mede te maken, zoodat ze ook in ons leven 
uitkomen , en hunne vormende kracht in al de omstandig
heden van ons dagelijksch leven uitkomen. Ze samenvat
tende geven zij een antwoord op de vraag: „Wat is een 
Christen?" Een Christen is een kanaal van den Heiligen 
Geest; een weerkaatser van Christus; een navolger van 
God. En als men eindelijk vraagt: „Hoe kunnen deze 
dingen geschieden?" dan is het antwoord: niet door 
wettische pogingen, maar door het kalme genieten van de 
voorrechten, die het de genade behaagd heeft ons in een 
opgewekten Christus te schenken en ons door den Heiligen 
Geest in het boek der ingeving te openbaren. Vergeten 
wij het nooit, dat het ware genot onzer voorrechten altijd 
zal gepaard gaan met de ernstige begeerte om aan de heilige 
verantwoordelijkheid, die er aan verbonden is, te beant
woorden. Het is waar, dat wij arme, gebrekkige schepselen 
zijn; doch wij kunnen als een vast beginsel aannemen, dat 
waar men nalatig is in de verantwoordelijkheid, de voorrech
ten niet genoten worden. „Die zegt, ik ken Hem en zijne ge
boden niet bewaart, is een leugenaar, en de waarheid is niet 
in hem. Maarzoo wie zjjn "Woord bewaart, in dezen is waarlijk 
de liefde Gods volmaakt; hieraan weten we , dat wij in hem 
zijn. Die zegt, dat hij in hem blijft, behoort ook zelf alzoo te 
wandelen, gelijk hij gewandeld heeft." (1 Joh. 11 : 4—6.) 
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Bezitten wij een openbaring van God? 

Bezitten wij een openbaring van God ? een mededeeling 
zijner gedachten, waarop wij ons verlaten kunnen? Zie
daar een vraag van het grootste gewicht. Bestaat er te 
midden van do tegenstrijdige meeningen der menschen, 
te midden van de talrijke godsdiensten iets zekers, iets 
bepaalds, 'twelk met zulk een gezag bekleed is, dat ik 
zeggen kan: ik bezit de waarheid Gods ? Bezitten wij van 
Godswege een openbaring zijner gedachten, welke mijn 
volkomen vertrouwen verdient, zoodat ik uit zijnen eigenen 
mond weet, wie God is? 

Op den mensch kan ik geen vertrouwen stellen. De 
mensch, die zulk een openbaring van God niet ontvangen 
hooft, verzinkt tot hot laagste poil, waartoe de mensche-
lijke natuur komen kan. Op de kerk en hare leeraars 
kan ik ook niet vertrouwen. Ook zij hebben hunne geschie
denis — en welk een geschiedenis! En in onze dagen zijn 
zij een riet, dat de hand doorboort van hem, die er op 
leunt. Waarheen moet ik mij wenden om te kunnen zeg
gen : Ziehier de waarheid, die ik liefheb, en op welke ik 
mij verlaten kan? Ziehier iets, dat God zelf mij gegeven 
heeft? Om dit te kunnen zeggen, moet ik twee dingen 
hebben. Vooreerst: een openbaring van God. En ten 
tweede: die openbaring, op zulk een wijze medegedeeld, 
dat ik er onbepaald op vertrouwen kan. 

Het is een feit, dat do mensch zonder een openbaring 
God niet heeft gekend. Het heidendom, beschaafd of onbe
schaafd , is van dit feit een sterksprekend getuigenis. Toen 
God zich in den beginne aan hen had bekend gemaakt, 
heeft het hun niet goedgedacht, God in erkentenis te 
houden. De bewering, dat de aanbidding van katten en 
ezels en ossen een erkentenis van God is, is eenvoudig 
bespottelijk. Het moge bewijzen-, dat de mensch aan een 

XXXIV 10 
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god behoefte heeft, dat hij zonder een god niet leven 
kan; maar het bewijst tevens, dat hij niet in staat is den 
waren God te vinden, of dat hij Hem niet erkennen wil. 

"Waar kunnen wij dan God en zijne waarheid vinden? 
In het grove heidendom, dat de menschelijke hartstochten 
vergoddelijkt, natuurlijk niet; maar mogelijk bij do hei-
densche filosofen, bij Plato bij voorbeeld ? Het wordt 
beweerd, maar het tegendeel is waar. Plato leert het 
grofste communisme, tot de vrouwen incluis; maakt man
nen en vrouwen eenvoudig tot bloote instrumenten om 
menschelijke wezens voor de republiek te leveren; ont
kent, dat de opperste God gemeenschap met den mensch 
hebben kan; hij was met de rabbinistische Joden de uit
vinder van het vagevuur; en is de vader, om zoo te 
zeggen, van het latere Arianisme, waardoor de Kerk 
zooveel geleden heeft. 

Zullen de Mohamedanen ons God en de waarheid leeren 
kennen? De Koran of „het zwaard" der Mohamedanen is 
geen openbaring van God, maar een ellendig bedrog, met 
zoogenaamde openbaringen, die gemaakt werden, al naar 
gelang de omstandigheden ze wenschelijk maakten. 

Zullen de Joden mij de kennis van God brengen? Zij, 
die naar hunne eigene schriften, door God verworpen 
zijn ? — Of de Jezuïten misschien, die door hunne listen 
en intriges alle volken der aarde verontrusten ? — Of de 
paus, wiens onfeilbaarheid door de geschiedenis wordt 
gelogenstraft, en eigenlijk door niemand dan door de 
onwetende menigte wordt geloofd? Moet ik de vergulde 
beelden van de moeder Gods aanbidden, die men in de 
kerken en op de landwegen heeft opgericht? 

Of moet ik mij wenden tot de Protestanten, wier talrijke 
leeraars in de verschillende landen voor het meerendeel 
rationalisten of atheïsten zijn? Wier orthodoxe geloofs
belijdenissen hemelsbreed van elkander verschillen, doch 
allen in één punt, namelijk in de wedergeboorte door den 
doop, overeenstemmen ? Zouden er velen zijn, die hunne 
formulieren onderteekenen, waarlijk overtuigd zijnde 
van de waarheid der door hen aangenomen stellingen? 
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Wat moet ik doen te midden dier grenzenlooze ver
warring? Met Pilatus vragen: wat is waarheid? en in 
radeloosheid mijne handen wasschen en Christus aan zijne 
vijanden prijsgeven? Maar, neen! Gode zij dank! daartoe 
behoeft het niet te komen! Want ik bezit een openbaring 
van God, door Hemzelven gegeven in zijn Woord. Dat 
is vast en zeker. Op een Hem waardige wijze heeft God 
zich aan mij geopenbaard. 

Maar denk nu eens — nu tracht men op de wreedste 
manier mij te ontgoochelen, door mij te zeggen: „Wat gij 
voor het Woord van God houdt, is het Woord van Grod 
niet. Het is niets meer of minder dan een samenstelling 
van verschillende overleveringen en documenten, welke 
eerst zeven of achthonderd jaar later dan de aangegeven 
tijd is vervaardigd. Waar men die documenten vandaan 
gehaald heeft, en wie ze geschreven heeft, weet niemand; 
maar één ding staat vast, dat God ze niet gegeven heeft." 

Als wij de geleerde mannen van onzen tijd gelooven 
willen, dan zijn de Heilige Schriften geenszins het Woord 
van God, maar een gansch onvertrouwbare verzameling 
van boeken, welke in den loop van Israëls geschiedenis 
ontstaan zijn. Wat het Oude Testament betreft, zoo werd 
dit eensdeels geschreven door priesters, onder wie de wet 
zich langzamerhand heeft ontwikkeld; anderdeels door 
profeten, die tegen de beginselen van het volk (maar 
geenszins tegen hunne zonden) opkwamen; on eindelijk 
voor een deel door mannen uit het volk zelf. En wat het 
Meuwe Testament aangaat, zoo zijn waarschijnlijk vier 
brieven door Paulus geschreven, als de uitdrukking van 
het hooger geestelijke leven in den Christen; terwijl de 
overigen zeer twijfelachtig zijn, en de meesten van hen 
niet veel meer zijn dan een poging van later tijd om de 
paulinische en petrinische partijen in de kerk met elkaar 
te verzoenen, enz. enz. 

Tegenover al deze ongeloofs-theoriën vragen wij: Waar 
is het Woord van God? En ons antwoord is: waar het 
steeds was, evenals het licht is in de zon. Men moge in 
de zon vlekken ontdekt hebben en lichter en donkerder 
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gedeelten, en men moge daarover meer of min juiste 
verklaringen of geleerde beschouwingen geven; wie oogen 
heeft om te zien, wandelt gelijk van te voren in haar 
door God gegeven licht. De zon schijnt met de
zelfde pracht en volheid, als zij het altijd gedaan heeft. 
Evenzoo is het met het Woord van God. Het schijnt 
heden ten dage met onveranderden glans gelijk voor 
duizend en meer jaren; en de ingang in dit Woord geeft 
den eenvoudige licht en verstand. Deze eenvoudigen be
zitten een natuur, die het Woord van God in zijn waar 
karakter, gelijk God het gegeven heeft, weet te waar
deeren. Voor de wijzen en verstandigen heeft God deze 
dingen verborgen, maar ze den kinderkons geopenbaard. „Zij 
zullen allen door God geleerd zijn", is de verklaring van 
den Heer en van zijne profeten tot allen, die kunnen hooren. 

Dat de oud-testamentische schriften in hunnen tegen-
woordigen vorm verzameld waren, lang voordat onze Pleer 
op aarde was, wordt door niemand bestreden; j a , onze 
Heer zelf erkent de verschillende deelen des Ouden Tes-
taments, zooals zij in onze handen zijn, als de Heilige 
Schriften. De bekende joodsche geschiedschrijver Jozefus 
is ook zeer beslist in zijne verklaringen. Hij spreekt niet 
van een onzeker, maar van een bepaald getal boeken, 
twee en twintig; en hij zegt, dat er wel schriften zijn 
geschreven na de regeering van den perzischen koning 
Artaxerxes, doch die ingeenen deele hetzelfde gezag hebben. 
Wij kunnen er God voor danken, dat deze boeken te 
zamen gebracht zijn. Of men nu de geschiedenis van Ruth 
met de Richteren, en de klaagliederen met Jeremia ver
bindt, of niet, is van weinig belang. De hun toekomende 
plaats in de geschiedenis ligt voor de hand. De vraag, 
wie het boek Ruth geschreven heeft, is voor de geloovigen 
ook van weinig belang. Want een geloovige neemt de 
Schriften aan als het Woord van God, en is overtuigd, 
dat God zelf de bewei'ker er van is. Dat er hier en daar 
bij hunne bijeenvoeging enkele korte opmerkingen zijn 
toegevoegd (zooals, b. v. „en zij zijn daar tot op dezen 
dag", Jozua IV : 9, enz.) is heel goed mogelijk, maar 
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heeft niets te maken met de goddelijke openbaring. Het 
boek toont duidelijk in zichzelf, dat het als een geheel 
door God ingegeven is, en dat Hij zoowel in de samen
voeging der bijzondere schriften, als ook in de bijvoeging 
dezer opmerkingen zijne hand heeft gehad. 

Het Boek belijdt, dat het een mededeeling bevat van 
al de wegen van God van de schepping af (en zelfs, wat 
Gods raadsbesluiten betreft, van vóór de grondlegging der 
wereld) tot op de wederkomst des Heeren, ja , tot het 
einde aller dingen, wanneer God zal kunnen zeggen: 
„Het is geschied! Ik ben de alpha en de oméga, het begin 
en het einde." Het zegt ons verder, dat het ons een 
openbaring geeft van den Vader in den Zoon. Is deze 
onoverzienbare onderneming een openbaring van Gods wege, 
of is het, zooals deze geleerden believen te zeggen, niets meer 
dan de ontwikkeling van het nationale leven in een klein en 
gering volk? „Memand heeft ooit God gezien, de eenigge-
boren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem 
ons verklaard." Is dit een openbaring van God, of niet? 

Het Boek wordt als een geheel op zulk een wijze door 
den Heer en zijne Apostelen behandeld, dat daaruit blijkt, 
welk een welbekend en kenmerkend karakter het draagt. 
„De Schrift kan niet verbroken worden." (Joh. X : 35.) 
„Toen opende hij hun verstand, opdat zij de Schriften 
verstonden." (Luk. XXIV : 45.) „Gij onderzoekt de 
Schriften, . . . . en die zijn het, die van mij getuigen." 
(Joh. V : 39.) „Dit zijn de woorden, die ik tot u sprak, 
toen ik nog bij u was, dat het alles moest vervuld worden, 
hetgeen van mij geschreven staat in de ivet van Mozes en 
de profeten en de psalmen." Onze Heer nam derhalve, 
toen Hij hier beneden was, de Schriften (wat wij het 
Oude Testament noemen) juist zoo aan, als wij ze thans 
bezitten, en als de Joden ze vroeger hadden; en Hij be
riep zich op hun gezag als het Woord van God. Na zijne 
opstanding hooren wij : „En begonnen hebbende van Mozes 
en van al de profeten, leide hij hun uit, in al de Schriften, 
hetgeen van hem geschreven stond." (Luk. XXIV : 27.) 
Denkt nu eens na over de onzinnige beweringen dezer 
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geleerde heeren. Volgens hen zou de opgestane Heer 
slecht samengestelde en tegenstrijdige oude documenten, 
die den naam van Mozes en do profeten dragen, hebben 
uitgelegd, en het verstand zijner discipelen hebben geopend 
om deze ondergeschoven en samengeflanste joodsche ge
schriften te verstaan! Een eenvoudig gemoed heeft slechts 
noodig deze bewering te kennen, om er zich met veront
waardiging van af te wenden. 

Doch onze Heer heeft niet alleen de Schriften des Ouden 
Testaments in hun geheel, als met goddelijk gezag be
kleed , erkend, maar Hij heeft ook hunne sehrijvers, ieder 
afzonderlijk, als door Gods Geest geleid, ons voorgesteld. 
Hoort slechts, wat Hij zegt. „Heeft Mozes u niet de wet 
gegeven? en niemand van u doet de wet." (Joh. V I I : 19.) 
„Daarna gaf Mozes u de besnijdenis, niet dat zij uit Mozes 
is, maar uit de vaderen." (vs. 22.) „Meent niet, dat ik 
u bij den Vader zal aanklagen; die u aanklaagt, is Mozes, 
op wien gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes ge-
loofdet, gij zoudt mij gelooven; want hij heeft van mij 
geschreven. Maar indien gij zijne schriften niet gelooft, 
hoe zult gij mijne woorden gelooven?" (Joh. V : 45—47.) 
„Indien Hij hen goden noemt, tot wie het woord Gods 
geschiedde, en de Schrift niet kan verbroken worden." 
(Joh. X : 35.) En in de gelijkenis van den rijken man 
on Lazarus laat de Heer Abraham zeggen: „Zij hebben 
Mozes en de profeten; dat zij die hooren." En toen de 
rijke man zeide: „Neen, vader Abraham! maar zooiemand 
van de dooden tot hen heengaat, zij zullen zich bekeeren;'' 
antwoordt Abraham: „Indien zij Mozes en de profeten 
niet hooren, zoo zullen zij ook, al stond iemand uit de 
dooden op, zich niet laten overreden." (Luc. X V I : 29—31.) 
Hoe waar zijn deze woorden ten opzichte van de Joden 
in die dagen, en hoe waar zijn zij van de ongoloovige 
geleerden in onze dagen! Het Christendom en de opstan
ding des Heeren hebben geen waarde, indien Mozes en 
de profeten niet geloofd worden. „Hij heeft van mij ge
schreven; indien gij zijne schriften niet gelooft, hoe zult 
gij mijne woorden gelooven?" 
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Ten aanzien van de profeten is het getuigenis van 
onzen Heer even beslist. In Matth XXIV: 15 beroept hij 
zich op Daniël, de echtheid van wiens boek het aller
meest in twijfel getrokken wordt. In Matth. XV zegt Hij: 
„Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd," en haalt daar een 
plaats aan uit het eerste deel dier profetieën. Maar ook 
het tweede deel, dat zoo vinnig bestreden wordt, is door 
den Heer erkend, als Gods "Woord. In de synagoge te 
ïfazareth werd Hem het boek van den profeet Jesaja 
overgegeven; en toen Hij het ontrold had, vond hij de 
plaats, waar geschreven stond: De Geest des Heeren is 
op mij En nadat hij het boek opgerold en aan den 
dienaar wedergegeven had, zeide hij: „Heden is deze 
Schrift in uwe ooren vervuld." Onze Heer nam deze pro
fetieën van Jesaja ais van Jesaja aan, en wat van meer 
gewicht is, Hij erkende die als door God zelven gegeven. 
(Luk. I V : 17—21.) In hetzelfde hoofdstuk erkent Hij het 
gezag van het boek der Koningen en van de profeten 
Elia en Elisa; terwijl Hij in een volgend hoofdstuk nog
maals het laatste gedeelte van Jesaja als met goddelijk 
gezag bekleed aanhaalt. (Luk. V I I : 27.) 

Doch waartoe zoudon wij meer plaatsen aanhalen. Het 
geheele leven en de leeringen en toespraken van den Heer 
Jezus zijn zóó doorvlochten met de in de wet en de profeten 
geopenbaarde waarheden, dat wij de gansche openbaring 
van Christus uit den Bijbel zouden moeten schrappen, 
wilden wij het gezag van de wet en de profeten er uit ver
wijderen. Om over te houden, wat ? Een armzalige, in Esra's 
tijd bewerkte samenvoeging van menschelijke schriften? 
Een stel oude documenten, van hoogst twijfelachtige 
waarde, door welke de wet, die vroeger onbekend was, 
langzamerhand werd gevormd? Of het Woord van God, 
door inspiratie gegeven aan Mozes en aan hen, die door 
Jehovah gezonden werden ? Christus werd in Bethlehem 
geboren, omdat de profeet zulks naar Gods wil van te 
voren gezegd had. Christus sterft, omdat anders de Schriften 
niet konden vervuld worden. J a , waarlijk, hemel en 
aarde zullen voorbijgaan, maar niet één jota, niet één 
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tittel van de wet zal voorbijgaan, totdat alles vervuld is. 
Wenden vrij ons thans tot de dienstknechten onzes 

Heeren Jezus Christus, tot de Apostelen en schrijvers des 
Nieuwen Testaments. Zij allen beroepen zich telkens en 
telkens weer op de schriften des Ouden Testaments, gelijk 
wij die nu nog bezitten, en zij bevestigen overal, dat het 
een door God ingegeven mcdedeeling is, geschreven door 
hen, wier namen de boeken dragen. Maar natuurlijk, de 
mensch in zijn trotschen waan meent beter te kunnen 
zeggen, wat het Christendom en de waarheid is , dan 
Christus en zijne Apostelen. Arme mensch! met al uw 
geleerdheid zijt gij dwaas en verdwaasd; en maakt uzelven 
hopeloos ongelukkig. 

En wat zeggen de Apostelen ? Nemen wij eerst de brieven 
van Paulus, die volgens deze ongeloovige heeren den 
grondslag van het historisch Christendom bevatten. In 
zijnen brief aan de Romeinen begint hij met de erkenning 
van de Heilige Schrilten en van de Profeten. God heeft 
zijn evangelie van te voren beloofd door zijne profeten 
in heilige schriften. Daarop volgt de bewijsvoering, dat 
alle menschen, Joden zoowel als Heidenen, onder de zonde 
besloten zijn. Had de Jood dan geen voorrechten ? Zeer zeker; 
want hem waren de ivoorden Gods toevertrouwd. Toch was hij 
een zondaar; en de Apostel levert het bewijs hiervoor uit 
de Schriften. (H. III.) Elke vraag wordt door een beroep 
op de Schrift beantwoord. Zoo ook in hoofdst. IV. „Wat 
zegt de Schrift?" En dan volgt een aanhaling uit het 
eerste boek van Mozes en uit de Psalmen. Ook de vol
gende hoofdstukken zijn vol aanhalingen uit het Oude 
Testament. Zoowel de boeken van Mozes als de Psalmen 
en Profeten worden telkens weer aangehaald als het Woord 
van God, met goddelijk gezag bekleed. 

Ook in de overige brieven van Paulus vinden wij tal
rijke aanhalingen uit de schriften des Ouden Testaments; 
en evenzoo is het in de geschriften van Johannes en 
Petrus en van al de overige schrijvers in het Nieuwe 
Testament. Om slechts een paar voorbeelden te geven. 
Johannes verhaalt ons, dat de krijgsknechten Jezus' klee-
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deren verdeeld, en over den rok het lot geworpen hebben, 
„opdat de Schrift zou vervuld worden, die zegt: Zij hebben 
mijne kleederon onder elkander verdeeld, en over mijne 
kleeding hebben zij het lot geworpen." En in hetzelfde 
hoofdstuk zegt hij: „Deze dingen zijn geschied, opdat de 
Schrift vervuld zou worden: Green been van hem zal ge
broken worden. En wederom zegt een andere Schrift: „Zij 
zullen zien op hem, dien zij doorstoken hebben." (Zie 
Joh. XIX : 24, 36, 37.) — In zijne rede op den Pink
sterdag beroept Petrus zich op het goddelijk gezag van 
Joel, van David in Ps. XVI, van Mozes, van Samuël, 
ja van al de profeten, die tot op die dagen geprofeteerd 
hadden. En in zijne brieven vat hij alles te zamen in 
deze merkwaardige, alles afdoende woorden: „Dit eerst 
wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigene uit
legging. Want de profetie werd eertijds niet voortgebracht 
door den wil eens menschen, maar heilige menschen Gods, 
door den Heiligen Geest gedreven, hebben gesproken." 

Met één woord: in de Evangeliën en in de Brieven, 
in den mond des Heeren en in den mond zijner dienst
knechten, overal vinden wij de goddelijke autoriteit des 
Ouden Testaments, zooals wij het thans nog bezitten, ge
handhaafd. En ik behoef waarlijk niet te zeggen, dat 
het gezag van Christus en van zijne Apostelen mij meer 
waard is dan al de speculaties der menschen, die in elk 
bijzonder geval zich gronden op bijzondere persoonlijke 
indrukken, en die vergaan met de stroomingen, welke 
ze hebben te voorschijn gebracht. Gode zij dank! wij heb
ben door het gezag van Christus en van zijne Apostelen 
den waarborg, dat deze Schriften niet alleen geschreven 
zijn door hen, wier namen zij dragen, maar dat ook de 
waarheden, welke in dezelve vervat zijn, door God zelven 
zijn medegedeeld. 

De schrijvers spreken niet uit zichzelven. Mozes en de 
profeten des Ouden Verbonds beginnen hunne mededee-
lingen telkens weer met de woorden: „Alzoo spreekt 
Jehovah." En Paulus verzekert ons herhaaldelijk, dat 
hetgeen hij zegt, van God zelf tot hem gekomen was. 
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Hij heeft zelfs niet eens naar de juiste en gepaste uit
drukkingen gezocht, om de openbaringen, die hij van 
God ontvangen had, verstaanbaar te maken; integendeel, 
als hij van de dingen spreekt, die hem door God geschon
ken waren, zegt hij: „die wij ook spreken, niet met 
woorden, die menschelijke wijsheid leert, maar mot woorden, 
die de Geest loert, geestelijke dingen door geestelijke 
woorden mededeelende." (1 Kor. I I : 13.) Wat hij bracht, was 
niet het woord eens menschen, maar het woord van God. 
Wat hij schreef, waren de geboden des Heeren, en als zoo
danig moesten de geloovigen ze beschouwen en aannemen. 

De Bijbel is derhalve niet alleen een openbaring van 
Godswege, maar ook de mecledeeling dier openbaring is 
Gods werk. „Aldus spreekt Jehovah," heet het in het 
Oucle, en met Avoorden, die de Geest leert, in het Meuwe 
Testament, zoodat hetgeen wij bezitten het Woord Gods 
is. Het is „van Jehovah door den profeet", of in woorden, 
die de Heilige Geest leert. God heeft ons in geen enkel 
opzicht in het onzekere gelaten. Alleen wanneer het ons 
voorgesteld wordt, moet het geestelijk worden onderschei
den, of als het verworpen wordt, wordt het verborgen 
voor hen, die verloren gaan. 

Wellicht zal deze of gene tegenwerpen, dat er fouten 
zijn ingeslopen, en dat wij slechts onvolmaakte vertalingen 
van dit Woord in handen hebben. Ik stem toe, dat de 
Schrift aan de verantwoordelijkheid van den mensch is 
toevertrouwd, gelijk in zekeren zin de zaligheid; noch
tans is zij door God bewaard en beschermd geworden. 
Zooals wij het Oude Testament bezitten, wordt het aan
gehaald, erkend, met goddelijk gezag bekleed door den 
Heer zei ven en door zijne Apostelen; en op de wet be
roepen zich de oudste boeken der profeten. En wat de 
vertalingen aangaat, niemand geeft ze als een werk zonder 
gebrek, gelijk ook vanzelf spreekt, daar alle menschen-
werk onvolkomen is, maar dit doet eigenlijk niets ter 
zake, want de waarheid, zooals God ons die gegeven heeft, 
blijft daardoor onaangetast. En wat de grieksche vertaling 
der Zeventig betreft, die meermalen door de Apostelen 
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wordt aangehaald, zoo doen zij dit alleen dan, wanneer 
zij door God onderwezen zijn in de ware beteekenis der 
woorden, terwijl zij niets meer dan hunne aanhalingen 
er uit met goddelijk gezag bekleeden. 

Doch er is nog een ander, hoogst belangrijk punt, dat 
ik niet onaangeroerd mag laten; namelijk: de eenheid 
van den Geest in het geheele Oude en Nieuwe Testament. 
Al zijn de enkele boeken ook in verschillende tijdperken 
en door onderscheidene personen geschreven; al wijken 
ook stijl en taal der schrijvers zeer belangrijk van el
kander af; al is de voorstelling ook zeer verschillend; 
nochtans komt één ea dezelfde Geest ons overal tegen, 
en ligt één groot, welgevormd plan voor onzen verbaas
den blik. In het Boek van God vindt men geschiedenis 
en profetie, poëzie en zedelijke onderwijzingen; men treft 
den mensch aan vóór de wet en onder de wet; men ver
neemt de genade en de wonderbare gedachten van God 
ten opzichte van de gemeente; en toch hoe verschillend 
dit alles ook zij, het is door zulk een engen band te zamen 
verbonden, dat het zoo klaar is als het zonlicht, dat één 
en dezelfde Geest de verschillende schrijvers moet hebben 
geleid en geïnspireerd. Slechts één Geest, slechts ééne 
inspireerende kracht, die het eind van het begin af kende, 
en steeds het vastgestelde plan voor zich had, kan de 
wezenlijke Vervaardiger zijn van het Boek, dat wij Bijbel 
noemen. Als een doorloopende roode draad loopt het 
raadsbesluit van God door de verschillende deelen van dit 
Boek, en maakt elk deel op zijn plaats en in zijn soort 
dienstbaar aan het geheel, en verbindt aldus allen te zamen 
tot één groot, onverbreekbaar geheel. 

Nochtans is de Bijbel niet maar een mededeeling en 
samenstelling van feiten en gebeurtenissen, maar hij geeft 
ons ook en voornamelijk de zedelijke grondslagen voor de 
betrekking van den mensch tot God. Hij stelt ons den 
mensch voor in den staat der onschuld; hij toont ons het 
verlies dier onschuld, de zedelijke verantwoordelijkheid 
van den mensch, de met goddelijk gezag als een vol
maakte maatstaf der verantwoordelijkheid gegeven wet, 
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den door de overtreding van de wet dubbel schuldigen 
mensch; de poging om door het getuigenis der profeten 
en door de zending van Gods Zoon een heilmiddel voor 
den mensch te geven, en eindelijk, nadat alles tevergeefs 
was beproefd en als onmogelijk bereikbaar was gebleken, 
het oordeel der wereld. Nadat daardoor iedere mond ge
stopt en de geheele wereld als schuldig en veroordeelens-
waardig is gesteld, wordt door de genade van God een 
volkomene verlossing gepredikt — een verlossing, die 
overeenkomstig Gods natuur en heerlijkheid is, en die 
alle eeuwen door in de volheid des tij ds is geopenbaard 
geworden. En eindelijk wordt ons voorgesteld de hemelsche 
heerlijkheid en een onder de regeering van den Messias 
herstelde en gelukkige aarde, het nieuwe verbond, en 
ten slotte de eeuwigheid en den gelukzaligen toestand der 
heiligen. Hieraan zou ik nog kunnen toevoegen de gemeente 
in hare bijzondere verhouding tot Christus, als zijne Bruid 
en Vrouw. 

Als er in de wereld een zegening bestaat, behalve den 
zegen van God en Christus persoonlijk te kennen en te be
zitten, en met hen in gemeenschap te zijn, dan is het 
wel dit, dat wij het Woord van God hebben, gelijk God 
zelf het ons gegeven heeft — een goddelijk en hemelsch 
woord, 't welk voor den mensch en voor zijne behoeften 
volkomen geschikt is, en dat wij dit woord in onzen mond 
en in ons hart hebben. (Eom. X : 8.) Wat wij bezitten 
is het Woord van den levenden God, dat in de geloovigen 
werkt. Daarom „wat u aangaat, hetgeen gij van den be
ginne 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.) 

J. N. D. 

Iet Christus gestorven en opgestaan. 
Als ik zeg, dat Christus gestorven en opgestaan is voor 

mij, dan spreek ik van een voor mij volbracht werk, 
waardoor mijne zonden zijn uitgedelgd, en 't welk mij 



157 

voor God rechtvaardigt. Wanneer ik evenwel zeg: Ik ben 
gestorven en opgestaan met Christus, dan zeg ik daardoor, 
dat ik afgedaan heb (voor het geloof) met de natuur, 
waaruit de zonden voortkomen. Ik houd mij voor der 
zonde gestorven, en Gode levende door Christus. 

Maar ik zeg meer; ik spreek van vereeniging met Hem 
in zijne opstanding. "Wij zijn met Hem opgestaan, en Hij 
hoeft ons te zamen doen zitten in de hemelsche gewesten 
in Christus Jezus. Ik besta niet meer, wat mijn ouden 
mensch aangaat. Ik heb hem uitgedaan; en ik ben niet 
alleen levend gemaakt door Christus, maar ik heb den 
nieuwen mensch aangedaan. Ik heb met de zonde en met 
Adam afgedaan, en ik ben in Christus voor God. 

Het feit, dat Christus voor mij gestorven en opgestaan 
is, heeft mij als een vrijgekochte gebracht in de woestijn. 
Dit is de leer van den brief van Petrus. Ik heb een 
levende hoop op den hemel. Het feit, dat ik gestorven 
en opgestaan ben met Christus, brengt mij in het hemel
sche Kanaan. Dit is de leer van den brief aan de Efeziërs. 
De brief aan de Kolossers plaatst ons niet in den hemel, 
ofschoon wij er ons naar uitstrekken; ons loven is met 
Christus verborgen in God, en wij zoeken de dingen, die 
boven zijn. Door de verlossing komen wij in de woestijn. 
Wat is deze wereld anders dan een woestijn? Indien zij 
het niet is, dan is zij Egypte. De brief aan de Filippiërs 
plaatst ons in de woestijn. De zaligheid of de rechtvaardi
ging wordt daar aan het einde van de Christelijke loop
baan geplaatst. Ons burgerschap is in den hemel, maar 
wij zijn er nog niet. 

Overdrijven is schadelijk, en is een slecht teeken van 
den toestand der ziel. Kanaan en de woestijn zijn de 
twee deelen van het christelijk leven, hetwelk op de ver
lossing volgt. Christus heeft niet gevraagd, dat wij uit 
de wereld zouden worden weggenomen; en zijn wij erin 
zonder dat het voor ons een woestijn is, des te. erger. 
Heeft men geen behoefte aan manna? In de woestijn 
alleen vinden wij het, alsook de teedere zorgen van God, 
die ons door al de moeielijkheden leidt door een weg dien 
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Hij alleen kent. Zoo is het ook met het hoogepriesterschap 
van Christus, en met zijne voorspraak voor ons bij den 
Vader. „Ik ben volmaakt in Christus, en ik heb er geen 
behoefte aan," zegt men. Men verliest dan evenwel den 
geest van afhankelijkheid; men is hard, droog, tevreden 
met zichzelven en verre van God, ziedaar alles. De zorgen 
van Christus, de teedere liefde des Vaders ondervinden 
wij in de woestijn. In Christus in den hemel gezet, zijn 
wij volmaakt. De geheele ontwikkeling van het christelijk 
leven heeft in de woestijn plaats, door middel van wat 
hemelsch is, maar in de woestijn. De strijd met de geeste
lijke boosheden is in de hemelsche plaatsen. In de woestijn 
moeten wij geoefende zinnen hebben om het goede en het 
kwade te onderscheiden, in de woestijn worden wij be
proefd. In den hemel is geen smeltkroes. 

Een woord over de positie van den Christen in 
deze wereld-

Ik kan geen overheidsambt waarnemen, terwijl satan 
de god dezer wereld is; want ik kan geen twee heeren 
dienen. En indien ik als overheid niet kan uitspreken 
hetgeen Christus zegt, dat waar is, dan moet ik Hem 
onteeren en de wereld dienen. In het duizendjarig rijk 
zal het niet zoo zijn. Dan zullen wij heerschen, maar nu 
kan ik dat niet, omdat het beginsel, volgens hetwelk de 
macht wordt uitgeoefend, niet is de eere Gods. De over
heid bestraft het kwaad, maar het Woord zegt tot mij: 
„Zoo gij verdraagt, als gij weldoet en lijdt, dat is genade 
bij God." Ik verkies de „genade bij God" boven al de 
burgerlijke rechten in de wereld. De roeping der geloo-
vigen is zich te onderwerpen: een andere ken ik niet, 
of ik zou moeten handelen naar de beginselen, die het 
vleesch erkent. Ik kan geen goed doel najagen in een 
slechten weg. De weg, zoowel als het doel, moet van 
God zijn. 
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Het is zonderling, dat er nog over gesproken wordt, 
of de eer en de macht der wereld aan den geloovige be-
hooren! Daar toch gezegd wordt „dat geen vleesch zal 
roemen voor Hem." Wat is de eer in deze wereld? Er 
is geen goeds in, tenzij ze opgegeven worde voor den 
Heer; dat is het eenige goed, dat ik er aan vinden kan. 
Al besteed ik eiken gulden, dien ik bezit, in de dienst 
des Heeren, toch blijft hot „do mammon der ongerech
tigheid;" alleen heeft de Christen het voorrecht, dat hij 
zelfs den mammon der ongerechtigheid kan maken tot 
een uitdrukking der genade. Er zou in 't geheel geen geld 
of stand zijn, indien er geen zonde in de wereld was. 
Een persoon van rang is de ontvanger van eerbied; de 
anderen zijn de gevers daarvan. Als Christen geef ik 
gaarne, maar de persoon, die den eerbied ontvangt, is de 
bedelaar in deze wereld. Ik zeg dit niet in den geest van 
minachting, zulks zou verkeerd zijn, daar minachting 
jegens anderen verderfelijk is in het Christendom. Noch
tans bestaat het geheim des Heeren hierin, dat hetgeen 
gangbaar is in de wereld gegeven wordt door hen, die, 
hemelsche schatten bezittende, vrijelijk kunnen geven, 
wijl zij niets hebben, dat hun in den weg staat. 

Zal mijn beginsel zijn te nemen wat Christus niet nam ? 
Nimmer. Indien de hemel vreugde bedreef over den Zone 
Gods en Koning Israëls, liggende in een kribbe, wat 
moesten dan onze gevoelens zijn omtrent de eer dezer 
wereld ? 

J. N. D . 

Correspondentie. 
8. A. M. S. te Leiden. — Waarschijnlijk bedoelt Paulus met 

de woorden in 2 Kor. XI : 25 : „een nacht en dag heb ik in 
de diepte doorgebracht", de een of andere schipbreuk, waar
door hij op een wrak in de zee heeft rondgezworven, en door 
de woedende golven overdekt werd. 

In Hand. II : 42 lezen wij: „En zij waren volhardende in 
de leer der apostelen en in de gemeenschap, in de breking des 
broods en in de gebeden." De beide eersten behooren bij elkaar, 
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en de beiden laatsten ook. Het eerste heeft betrekking op het 
standpunt, dat zij innamen. Zij volhardden in de leer en in 
de gemeenschap der apostelen. Het tweede ziet op de praktijk, 
die zij beoefenden: zij volhardden in de breking des broods en 
in de gebeden. 

9. W. W. te Varseveld vraagt, hoe Joh. I : 33, 34, waar 
gezegd wordt, dat Johannes de dooper Jezus niet kende, in 
overeenstemming te brengen is met Matth. III : 14, waaruit 
blijkt, dat hij, eer hij Jezus doopte, wist, wie Hij was. 

De oplossing dezer moeielijkheid is te vinden in het ver
schillend doel der Evangeliën. Mattheüs stelt ons Jezus voor 
als Messias, en als zoodanig kende Johannes de dooper Hem. 
Hij wist, wat er voor en na zijne geboorte gebeurd was, en 
kende de profetieën omtrent den Messias in het Oude Testament. 
Hij wist daardoor evenwel niet, dat Jezus de Zoon van God 
was, en dat hij met den Heiligen Geest kwam doopen. Daartoe 
was een openbaring van God noodig. 

10. Z. K. te Elburg. — a. In het begin van Jesaja LXVI 
spreekt de profeet niet over den toestand in het Vrederijk, 
maar over de gezindheid van hen, die door God zullen geze
gend worden. De Heere zal zien op de armen en verslagenen 
van geest, en op hem, die voor zijn woord beeft; terwijl Hij 
de offeranden der anderen en al hunne godsdienstige verrich
tingen veracht, en zelfs den tempel, dien zij gebouwd hebben, 
niet erkent. Deze armen en verslagenen worden door de anderen 
bespot; zij zeggen spottend: „Dat de Heere heerlijk worde." 
Maar de Heere zal verschijnen om dezen te verderven en om 
hen, die op Hem wachten, te zegenen. 

b. Volgens Matth. X I I I : 44 kocht de Heer den akker (de 
wereld) om den schat (de gemeente), die daarin verborgen was, 
te bezitten. Hij kocht dus ook den schat — de gemeente. Die 
gemeente nu bestaat uit geloovigen uit alle geslachten, talen, 
volken en natiën. "Wordt er nu van de heiligen, die tot de ge
meente behooren, gesproken, dan kan er"dus gezegd worden, 
dat zij door het bloed van Christus Gode gekocht zijn uit alle 
geslacht en taal en volk en natie. Waarbij dan nog moet opge
merkt worden, dat er van hen staat, dat zij Gode gekocht 
zijn, wat nooit van de wereld gezegd wordt. 



161 

Het twistwater van leriba, of spreekt 
niet onkdachtelijk. 

(Lees Numeri XX.) 

„Zij maakten Hem ook zeer toornig aan het twistwater, 
en het ging Mozes kwalijk om hunnentwil, want zij ver-
bitterden zijnen geest, zoodat hij wat onbedachtelijk voort
bracht met zijne lippen." (Ps. CXVI : 32, 33.) 

Het is voor onze harten van veel belang, goed te ver
staan, dat de wegen, die God met ons houdt, gegrond 
zijn op zijne betrekking tot ons. 

„Ik zal hunne overtredingen met de roede bezoeken en 
hunne ongerechtigheden met plagen," is een van de be
ginselen van de wegen Gods; niet alleen voor het huis 
van David, (Ps. LXXXIX : 33.) maar ook voor gansch 
Israël, zooals wij dit in Amos III : 1—2 zien kunnen. 
God kan de zonden zijner heiligen niet ongestraft laten, 
zooals Hij dit met de wereld doet. „Hij kastijdt die Hij 
liefheeft." (Zie Hebr. XII.) De zonde van een kind Gods 
is een ernstiger zaak dan de zonde van een wereldsch 
mensoh, omdat de eer van God er veel meer door aan
gerand is. "Wat bij anderen van weinig gewicht zou kunnen 
schijnen, is het niet bij ons. Wij moeten elke zaak in de 
weegschaal des heiligdoms wegen, zullen wij goed kunnen 
onderscheiden, wat al of niet naar God is. 

Het is kostelijk, dat God in zijn Woord aan de zon
den der heiligen herinnert, en geenszins doet, alsof zij 
niet bestonden. Hij toont ons daardoor — want deze din
gen zijn tot onze onderwijzing geschreven, — dat, in 
weerwil van onze zonden, zijne getrouwheid jegens ons 
nooit faalt. Doch er is meer geestelijk verstand voor 
noodig om te zien, dat God de zonden zijns volks bezoekt, 
en ze toch tot hunne eindelijke zegening doet strekken. 



162 

„Maar mijne goedertierenheid zal Ik van hem niet weg
nemen, en in mijne getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn 
verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit mijne lippen 
gegaan is, zal Ik niet veranderen." (Ps. LXXXIX : 34, 35.) 
Hij kan zijn Woord niet verbreken; Hij kan zichzelven 
niet verloochenen. (2 Tim. II : 13.) 

Een ander opmerkelijk feit is het, dat de zonden der 
geloovigen, die ons medegedeeld worden, dikwerf de zoo-
danigen zijn, van welke wij niet hadden durven voor
onderstellen , dat zij daarin vallen zouden, zooals b.v. de 
verloochening van Petrus, die ons in alle bijzonderheden 
wordt medegedeeld. Eveneens de zonde van David. En 
ook de zonde van Mozes; „want hij sprak onbedachtelijk 
met zijne lippen." De Schrift maakt meermalen van deze 
zonde van Mozes gewag. Mozes zelf komt er dikwijls op 
terug om aan te toonen, dat zelfs een lichtvaardig uit
gesproken woord, (wat men voor een geringe zonde zou. 
kunnen aanzien,) niet ongemerkt door den Heer wordt 
voorbijgegaan. 

Ik geloof, dat wij voel zondigen door onbedachtelijk 
met onze lippen te spreken. Jakobus zegt: „Wij struike
len allon in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, 
die is een volmaakt man, bekwaam om ook het geheele 
lichaam in toom te houden." (Jak. III : 2.) Wanneer ik 
zie, dat een onbedachtelijk, in een oogenblik van verdriet, 
door Mozes uitgesproken woord aldus gestraft wordt, dan 
word ik diep doordrongen van de noodzakelijkheid om 
mijne tong in toom te houden. Hiermede overvalt ons de 
satan zoo dikwijls op een voor ons vernederende wijze; 
en de kinderen Gods hebben bestendig behoefte aan tucht, 
omdat zij zoo vaak onbedachtelijk met hunne lippen 
spreken. Van hoeveel verdriet en ellende is de tong de 
oorzaak! Men kan wel haast zoggen, dat oen groot deel 
van de ellende, waaronder de heiligen zuchten, het ge
volg is van onbedacht uitgesproken woorden. 

Wij kunnen tevens opmerken, op welke merkwaardige 
wijze de Schrift ons de getrouwheid van den Heer Jezus 
voorstelt, in dezelfde omstandigheden als waarin Mozes 
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heeft gefaald. Toen onze Heer hier beneden was, hebben 
allen, die op het gestoelte der spotters zaten, en die Hem 
zochten te Tangen in zijne woorden, nooit een onbedacht 
woord uit zijnen mond doen komen. Juist het tegendeel, 
toen Hij van alle zijden werd aangevallen, door Farizeën, 
Sadduceën en Herodianen, kwam zijne wijsheid op het 
treffendst aan het licht. ïfa hun allen beantwoord te 
hebben, bracht Hij hen door deze eenvoudige vraag tot 
zwijgen: „wat dunkt u van den Christus? wiens Zoon is 
Hij ? . . . Indien dan David Hem Heer noemt, hoe is Hij 
zijn Zoon?" (Matth. XXII : 41—45.) En Jezus is, zooals 
Petrus zegt, ons voorbeeld. „Indien gij goeddoende lijdt 
en verdraagt, dat is genade bij God. Want daartoe zijt 
gij geroepen; want ook Christus heeft voor u geleden, u 
oen voorbeeld nalatende, opdat gij zijne voetstappen zoudt 
navolgen; Hij, die geen zonde gedaan heeft, on geen be
drog is in zijnen mond gevonden, die, als Hij gescholden 
werd, niet weder schold; als Hij leed, niet dreigde, maar 
zich overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt." (1 Petr. 
I I : 20—23.) 

Hooren wij nu het verhaal van de gebeurtenis, die het 
onderwerp dezer overdenkingen uitmaakt! 

„Als de kinderen Israëls, de gansene vergadering, in 
de woestijn Zin gekomen waren, in de eerste maand, zoo 
bleef hot volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en zij 
word aldaar begraven. En er was geen water voor do 
vergadering; toen vergaderden zij zich tegen Mozes en 
tegen Aiiron. En het volk twistte met Mozes, en zij spra
ken , zeggende: Och of wij den geest gegeven hadden, 
toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren den 
geest gaven! Waarom toch hebt gijlieden de gemeente 
des Heeren in deze woestijn gebracht, dat wij daar ster
ven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij 
ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in 
deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch 
van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappe
len; ook is er geen water om te drinken." (vs. 1—5.) 

Het was geen ongewone zaak bij hen, die de verlossing 
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door het bloed des lams hadden gekend, door de Eoode 
zee gegaan en uit Egypte verlost geworden waren, aldus 
te murmureeren, omdat zij geen druiven, vijgen of granaat
appelen hadden. Wat konden Mozes en Aaron doen? Uit 
henzelven vermochten zij niets; zij konden alleen op hunne 
aangezichten vallen voor den Heer. „Toen gingen Mozes 
en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van 
de tent der samenkomst, en zij vielen op hunne aangezichten. 

Het is een zaak, die onze ernstige overweging waard 
is, dat dikwerf, als wij in de nabijheid des Heeren geweest 
zijn, en wat onze harten neerdrukte, ootmoedig voor den 
Heere gebracht hebben, op het oogenblik dat wij in de 
moeielijkheden, die ons tot den Heer dreven, terugkeeren, 
ons onverwacht iets overvalt, en wij zondigen. 

„En de heerlijkheid des Heeren verscheen hun." Welk 
een zegen voor Mozes! Dit is thans ook ons deel. Welke 
angst of beproeving het ook zij; welke omstandigheden 
ons overkomen, zoodra wij tot den Heer gaan, verschijnt 
zijne heerlijkheid. De Heer stelt haar voor ons tot ver
troosting en versterking onzer harten. 

„En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: Neem dien 
staf, en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, 
en spreekt gijlieden tot de steenrots voor hunne oogen, 
zoo zal zij hun water geven; alzoo zult gij hun water 
voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering 
en hare beesten drenken." (vs. 7, 8.) 

Op bevel van Jehovah had Mozes den staf ter aarde 
geworpen, en zij was een slang geworden; op bevel van 
Jehovah had Mozes zijn staf over de zee uitgestrekt, en 
de zee was teruggeweken, en Israël was er droogvoets 
doorgegaan ; op bevel van Jehovah nam Mozes nog eenmaal 
den staf, en de Avateren keerden weder, en de Egyptenaren 
kwamen om in het midden der zee. Zoodra nu de Heere 
hem zeide „den staf" te nemen, had Mozes zich een
voudig op den Heer moeten verlaten. Maar hebben ook 
wij het niet dikwijls zeer moeielijk gevonden, als ons 
beproeving op den weg ontmoette, en wij die voor den 
Heer gebracht hadden, die dan ook geheel in zijne 
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handen over te geven, en te wachten, wat hij beslissen zou? 
Dit geheele tooneel zegt ons, dat de Heer verwacht, 

dat wij in alle dingen de grootste aandacht zullen ver-
leenen aan zijn woord. De Heer had gezegd: „Spreek tot 
de rots in hunne tegenwoordigheid." Doch toen de verga
dering voor de rots bijeen was, sprak Mozes tot het volk, 
en hij sprak onbedachtelijk met zijne lippen. Hierin heeft 
Mozes gezondigd! 

De zonde moge weinig belangrijk schijnen, maar de 
Heer kan ze niet voorbij zien. Met ons is het evenzoo. 
„Jezus heeft de Gemeente liefgehad, en zichzelven 
voor haar overgegeven, opdat hij de gemeente voor zich 
zou stellen verheerlijkt, geen vlek of rimpel of iets der
gelijks hebbende, maar dat zij heilig en onberispelijk zou 
zijn." Daarom zien wij ook in het eerste en tweede hoofd
stuk der Openbaring Jezus in het midden der gemeenten 
wandelen met oogen als vuurvlammen, opdat al de ge
meenten weten zouden, dat Hij het is, die nieren en harten 
proeft. Door de tucht kan Hij zich met dingen in ons bezig
houden, die wij zelf niet kennen, maar die Hij ziet en oordeelt. 

Jezus heeft voor Petrus gebeden, opdat diens geloof niet 
zou ophouden. (Luk. XXII : 31—34.) En dit deed Hij, 
voor dat Petrus er aan dacht, dat hij er behoefte aan had, 
dat Jezus zich met hem bezighield. „Hij proeft de nieren 
en de harten;" en wij hebben behoefte er op te letten! 
Het is een ernstige zaak de tucht des Heeren te verachten. 
Hij kastijdt ons, omdat Hij ons liefheeft, en wij tot de 
zijnen behooren. 

Daar Mozes onbedachtelijk sprak met zijne lippen, mocht 
hij niet in Kanaan gaan, en verloor hij het groote voor
recht om Israël te leiden door de wateren der Jordaan. 
Ook wij lijden altoos verlies, wanneer wij zondigen, of
schoon de genade van Hem, met wien wij te doen hebben, 
onze harten kan troosten, en ze op een verhevener en 
vaster grond kan plaatsen dan waarop wij vóór onzen val 
stonden. God, die alles bestuurt, doet, in zijne genade, 
zelfs onze struikelingen tot ons welzijn keer en, wat echter 
geen verontschuldiging is, maar ons integendeel met 
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diepe beschaming en verootmoediging moet vervullen. 
Nog een anderen trek van de wegen Gods wordt ons 

voorgesteld in het merkwaardig tooneol, dat wij beschouwen. 
God vindt er altoos behagen in om zijne heiligen voor de 
oogen van anderen te eeren; maar zij moeten niet hunne 
eigene eer zoeken. God zal zijne dienstknechten steeds 
eeren; maar zoodra wij de plaats van dienstknechten ver
laten , en con hoogere willen innemen, vernedert God ons. 
Do Heer Jezus Christus, do getrouwe dienstknecht van 
Jehovah, verbergde zich altoos, opdat God verheerlijkt 
werd; en God eerde Hem altoos in de oogen van anderen, 
„hem getuigenis gevende door teekenon, wonderen en 
menigerlei krachten." Wanneer wij God eeren, dan eert 
God ons. „Ik zal eeren die mij eeren, maar die mij ver
smaden zullen licht geacht worden." (1 Sam. II : 30.) 

God zeide tot Mozes: „Neem den staf . . . , en spreek 
in hunne tegenwoordigheid tot de rots, zoo zal zij hun 
water geven; alzoo zult gij hun water voortbrengen uit 
de steenrots, en gij zult de vergadering en hare beesten 
drenken." Gij zult het doen! "Welk een eer voor Mozes 
voor de oogen van geheel Israël. Maar Mozes neemt den 
staf, en zegt: „Hoort toch, gij wederspannigen! Zullen 
wij water voor ulieden uit dezen rotssteen voortbrengen?" 
En zoo doende heiligde hij Jehovah niet in tegenwoordig
heid van de kinderen Israëls, want hij zeide „wij" en 
niet „ Jehovah." Zoodra wij voorgeven iets te zijn, hebben 
wij de plaats van dienstknechten verlaten. 

God openbaart ons ook hier de verleiding der zonde. 
„Mozes nam den staf van voor het aangezicht des Heeren; 
zooals Hij hem geboden had." (vs. 9.) Mozes gehoorzaamde 
tot op zekere hoogte, maar daar hield hij op. Hij ge
hoorzaamde ten deele; en een gedeeltelijke gehoorzaamheid 
is altoos noodwendig met den eigenwil verbonden. Zoo
danige was de gehoorzaamheid der schriftgeleerden en 
farizeën; zij hielden die gedeelten der wet, waardoor zij 
eer bij do menschen inoogsten, ze doende om van hen 
gezien te worden; maar zij deden geen ding dat zelfver
loochening kostte. Daarom zeide de Heer Jezus: „Zoo 
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uwe gerechtigheid niet overvloediger is dan die der schrift
geleerden en farizeën," e n z . . . . "Wij hebben behoefte ons 
dit in onze dienst te herinneren, opdat wij bewaard mogen 
blijven van onszelven te zoeken en aan de menschen te 
willen behagen. 

Mozes nam den staf zooals Jehovah hem had bevolen. 
„En Mozes en Aiiron vergaderden de gemeente voor de 
steenrots, en hij zeide tot hen:...." Dat was de onge
hoorzaamheid. God had Mozes niet bevolen dit te doen. 
Hij had hem bevolen tot de rots te spreken; maar Mozes 
sprak tot het volk zeggende: „Hoort toch, gij weder-
spannigen; zullen wij water voor ulieden uit dozen rots
steen voortbrengen?" (vs. 10.) Welke woorden! Mozes, 
Mozes! O zwakheid des vleesches! Mozes, de man Gods, 
spreekt onbedachtelijk met zijne lippen. Hij, de man die 
zeer zachtmoedig was, meer dan alle menschen, die op 
de aarde waren, (Sum. XII : 3.) zeide: „Hoort toch, gij 
wederspannigen! zullen wij voor u water uit den rotssteen 
voortbrengen," zich alzoo stellende op de plaats van God! 
Op de plaats van Hem, van Wien gezegd is: „Zij maak
ten Hem ook zeer toornig. . . ." En het ging Mozes kwalijk 
om hunnentwil, want zij verbitterden zijnen geest, zoodat 
hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijne lippen. Mozes 
sprak van zichzelven. Hij zeide „wij." Dit is een treurig 
woord in den mond van een heilige. Alles wat wij hebben, 
en alles wat wij bezitten, hebben wij door de genade des 
Heeren, en wij zijn schuldig er gebruik van te maken tot 
zijne verheerlijking, gedenkende dat wij het alzoo ont
vangen hebben. 

Mozes vergat de genade en de kracht van God. Het 
geloof doet niet alzoo. Paulus zeide: „Door de genade 
Gods ben ik wat ik ben; en zijne genade jegens mij is 
niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid 
dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met 
mij was." (1 Kor. XV : 10.) 

De zonde van Mozes moge velen gering toeschijnen; 
maar indien wij haar van naderbij bezien, oordeelen wij 
er anders over, en zullen zeggen, dat, wat hij deed, een 
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zeer verkeerde daad voor God was. „En Mozes hief zijne 
hand op, en sloeg de rots tweemaal met zijnen staf." 
God had hem gezegd tot de rots te spreken, maar 
Mozes slaat haar tweemaal, alsof de goddelijke kracht 
behoefte had aan ondersteuning door de mensehelijke 
kracht. Zeker „er kwam veel water uit." Het gebrek 
aan getrouwheid van den dienstknecht deed de getrouw
heid Gods niet te niet. Mozes is ontrouw, maar God 
verloochent Mozes niet als zijn dienstknecht; Hij ver
loochent ook de kracht van den staf niet. „Mozes hief 
zijne hand op, en sloeg de rots tweemaal, en er kwam 
veel water uit, zoodat de vergadering dronk en hare 
beesten." (vs. 11.) God kan de dienst van een mensch 
tot zegen van anderen gebruiken, zelfs op het oogenblik, 
dat Hij zijne kastijdende hand doet rusten op den mensch 
van wien Hij zich alzoo bedient. God blijft getrouw. Hij 
kan zijne waarheid (zijn naam zij er voor geprezen!) niet 
verloochenen, al wordt zij vermengd met veel zwakheid, 
ja dwaasheid van degenen, die haar prediken. 

„En Jehovah zeide tot Mozes en Aaron: Omdat gijlie-
den Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de 
oogen der kinderen Israëls, daarom zult gij deze gemeente 
niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun gegeven heb. 
Dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen van 
Israël met den Heere om getwist hebben; en hij werd 
aan hen geheiligd." (vs. 12, 13.) De Geest Gods maakt 
op vele andere plaatsen der Schrift melding van de zonde 
van Mozes. Wij zullen er hier enkele opnoemen. 

„Daarna zeide de Heer tot Mozes: Klim op dezen berg 
Abarim, en zie dat land, hetwelk Ik den kinderen Israëls 
gegeven heb. Wanneer gij dat gezien zult hebben, dan 
zult gij tot uwe volken verzameld worden, gij ook, gelijk 
als uw broeder Aaron verzameld geworden is, naardien 
gij mijnen mond wederspannig zijt geweest in de woestijn 
Zin, in de twisting der vergadering om Mij aan de wate
ren voor hunne oogen te heiligen. Dat zijn de wateren 
van Meriba, van Kades, in de woestijn Zin." (Num. 
XXVII : 12—14.) 
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Mozes verloor Kanaan door onbedachtohjk met zijne 
lippen te spreken; maar is daardoor de eeuwige raad der 
genade Gods op eenigerlei wijze veranderd? Of wordt 
niet Mozes' zonde de gelegenheid om te toonen, dat „de 
barmhartigheid van Jehovah van eeuwigheid tot eeuwig
heid is ten gunste van hen, die Hem vreezen." Het was 
noodig, dat Mozes gekastijd werd, en dat hij alzoo een 
voorbeeld werd van de wegen Gods jegens een ongehoor
zaam kind, maar daarom „verandert God niet, wat uit 
zijne lippen gegaan is." 

Wij zien Mozes later met den Heer Jezus in heerlijk
heid op den berg der verheerlijking. (Matth. XVII : 3 ; 
Mark. IX : 4 ; Luk. IX : 30.) Uit deze heerlijkheid kan 
hij terugzien op den geheelen weg, langs welken de goed
heid Gods hem geleid had, en kon hij onderscheiden, 
wat wij hier beneden dikwijls niet kunnen zien, hoe God 
alle dingen doet „medewerken ten goede voor hen, die 
Hem liefhebben." De zekerheid, dat, dien de Heer lief
heeft, (en Hij heeft lief tot den einde) door Hem ge
kastijd wordt, geeft rust aan de ziel. Hij kastijdt de heili
gen. Hij haat de zonde, en in zijne wegen met zijne 
kinderen bewijst Hij, welk een schrikkelijke zaak de zonde 
is. Wij moeten ons niet inbeelden, dat, omdat wij ge
rechtigheid Gods gemaakt zijn in Christus Jezus, en omdat 
wij erfgenamen der heerlijkheid zijn, God onze zonde 
onopgemerkt laat voorbijgaan. Integendeel, het is, omdat 
wij zijne kinderen zijn, dat Hij onze ongerechtigheden 
bezoekt, om ons te doen ondervinden, welk een slechte en 
bittere zaak het is tegen den Heer te zondigen, opdat 
Hij ons zijner heiligheid deelachtig make. 

Deut. I I I : 23—28. „Ook bad ik den Heere om 
genade, zeggende ter zelver tijd: Heere, Heere! Gij hebt 
begonnen uwen knecht te toonen uwe grootheid en uwe 
sterke hand, want wat God is er in den hemel en op de 
aarde, die doen kan naar uwe werken, en naar uwe 
mogendheden! Laat mij toch overtrekken, en dat goede 
land bezien, dat aan gene zijde der Jordaan is, dat goede 
gebergte, en den Libanon! Doch de Heer verstoorde zich 
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zeer om uwentwil over mij, en hoorde niet naar mij; 
maar de Heer zeide tot mij: Het zij genoeg; spreek niet 
meer tot Mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga, 
en hef uwe oogen op naar het westen, en naar het noor
den, en naar het zuiden, en naar het oosten, en zie toe 
met uwe oogen; want gij zult over deze Jordaan niet 
gaan. Gebied Jozua, en versterk hem, en bekrachtig hem; 
want hij zal voor het aangezicht van dit volk henen over
gaan, en zal hun dat land, dat gij zien zult, doen erven." 

De Heer verwierp het gebed van zijnen dienstknecht; 
en Hij doet desgelijks ten opzichte van onze gebeden, of 
Hij verhoort ons op een andere wijze dan wij verwachten. 
Zoo was het met den doorn voor het vleesch bij Paulus: 
„Hierover heb ik den Heer driemaal gebeden, opdat hij 
van mij zou wijken, en Hij zeide tot mij: Mijne genade 
is u genoeg; want mijne kracht wordt in zwakheid 
volbracht." (2 Kor. XII : 8, 9.) God laat somtijds 
de gevolgen van de zonde van een zijner kinderen hun 
geheele leven hier beneden op hen drukken. Mozes was 
tot aan de grenzen van het land gekomen, en hij zeide: 
„Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien." 
Maar God zeide tot hem: „Het zij genoeg, spreek niet 
meer tot Mij over deze zaak." 

Deut. XXXII : 48—52. „Daarom sprak de Heer tot 
Mozes, op dienzelfden dag, zeggende: Klim op den berg 
Abarim, (deze is de berg Nebo, die in het land van 
Moab is, die tegenover Jericho is) en zie het land Kanaan, 
dat Ik den kinderen Israëls tot een bezitting geven zal. 
En sterf op dien berg, waarheen gij opklimmen zult, en 
word vergaderd tot uwe volken; gelijk als uw broeder 
Aaron stierf op den berg Hor, en werd tot zijne volken 
vergaderd; omdat gijlieden u tegen Mij vergrepen hebt, 
in het midden der kinderen Israëls, aan het twistwater 
te Kades, in de woestijn Zin; omdat gij Mij niet geheiligd 
hebt in het midden der kinderen Israëls. Want van tegen
over zult gij dat land zien, maar daarheen niet inkomen, 
in het land, dat Ik den kinderen Israëls geven zal." 

"Wij zien hier, hoe de Heer spreekt en kan spreken 
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van de zijnen. Wanneer een mensch het leven van zijn 
medemensen verhaalt, zoekt hij zijne gebreken en zonden 
to bedekken, omdat hij den mensch wil verheerlijken. 
"Wanneer de Heilige Geest het leven van een geloovige 
verhaalt, verbergt Hij zijne gebreken en zonden niet, om
dat Hij de genade Gods zoekt te prijzen. En het is een 
zeer kostelijke zaak, wanneer wij door onze zonden zelve 
onderwezen worden om de genade Gods te prijzen. Wij 
lezen, dat God tot Mozes zeide: „gij zijt mijnen mond 
wederspannig geweest, en gij hebt gezondigd;" en even
wel zien wij Mozes vrijelijk met God spreken, van aan
gezicht tot aangezicht, en spreken met Hem als een vriend 
met zijn vriend; en God zegt hem de reden, waarom hij 
niet over de Jordaan zal kunnen gaan; en op het ver
langen van Mozes om het goede land aan de overzijde te 
zien, antwoordt Hij, (want dit verlangen was Hem aan
genaam,) door hem het land te doen zien van de hoogte 
van Pisga. God kan ons de wijsheid zijner wegen en 
zijner tucht toonen. Mets zal de vervulling zijner gena
dige bedoelingen jegens ons verhinderen. Mets zal doen 
veranderen, wat uit zijne lippen gegaan is. „Die Hij ge
rechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt." 
Maar tusschen de rechtvaardiging en de verheerlijking 
heeft de kastijding plaats. 

Deut. XXXIV : 1—7. „Toen ging Mozes op, uit de 
vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de 
hoogte van Pisga, welke recht tegen Jericho over is; en 
de Heer wees hem dat gansche land, Gilead tot Dan 
toe; en het gansche Nafthali, en het gansche land van 
Efraïm en Manasse, en het gansche land van Juda, tot 
aan de achterste zee; en het zuiden en het effen veld 
der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En 
de Heer zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, 
Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad 
zal Ik het geven! Ik heb het u met uwe oogen doen 
zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. Alzoo stierf 
Mozes, de knecht des Heeren, aldaar, in het land van 
Moab, naar des Heeren mond. En Hij begroef hem in 
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een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en 
niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag. Mozes 
nu was 120 jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet 
donker geworden, en zijne kracht niet vergaan." Jehovah 
begroef Mozes; en later heeft Hij hem, zooals wij gezien 
hebben, in de heerlijkheid met den Heer Jezus op den 
berg der verheerlijking doen verschijnen. 

Laat ons wel ter harte nemen, dat het oogenschijnlijk 
een weinig belangrijke zaak was een onbedacht woord 
te spreken, maar dat daardoor Mozes het land Kanaan 
niet mocht ingaan. Laat ons ook bedenken, dat het Nieuwe 
Testament er meer op aandringt, dat wij onze tong in 
toom zullen houden dan op eenig ander ding; „want uit 
uwe woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uwe 
woorden zult gij geoordeeld worden." 

De Apostel en Hoogepriester onzer 
belijdenis. 

„Beschouwt den Apostel en Hoogepriester onzer belij
denis, Jezus," zegt Paulus tot de geloovige Hebreërs, die 
van de andere Joden afgezonderd waren, en daarom 
„heilige broeders" genoemd worden, en die, in tegenstel
ling van hunne vroegere aardsche hoop en verwachting, 
een hemelsche roeping hadden. 

Beschouwt den Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis. 
Mozes was de Apostel, en Aaron de Hoogepriester der 
joodsche, der oud-testamentische belijdenis. De Apostel 
en Hoogepriester onzer, der Christenen belijdenis, is 
Jezus. Beschouwt Hem. Vestigt op Hem uw blik. Bepaalt 
bij zijne schoonheid en heerlijkheid uwe aandacht. 

Een apostel is een gezant, een afgezondene van Gfod 
tot ons. Een hoogepriester is een vertegenwoordiger van 
ons bij God. Jezus is beiden. En beiden hadden wij noodig. 
Zonder Hem als Apostel kunnen wij God als Vader niet 
kennen. Zonder Hem als Hoogepriester is er geen toena
dering tot God voor ons mogelijk. 
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Beschouwt den Apostel onzer belijdenis, Jezus! Hoe 
heerlijk is Hij! Hij is de Zoon, de Schepper der werelden, 
het afschijnsel van Gods heerlijkheid, en het afdruksel 
van Gods zelfstandigheid. Hij is de Onderhouder des 
heelals, de Heer en de Gebieder der engelen. In dien 
Zoon heeft God, die voortijds vele malen en op velerlei 
wijze gesproken had in de profeten, aan het einde van de 
dagen der profeten gesproken tot ons. Die Zoon is vleesch 
geworden, en heeft onder ons gewoond. Hij kwam hier 
beneden om God zijnen Vader te verheerlijken, en om het 
werk te volbrengen, dat de Yader Hem te doen gegeven 
had. Hij kwam vrijwillig. Hij liet zich de ooren doorboren, 
en gaf zich over om de gestaltenis eens slaafs aan te nemen. 
Maar Hij werd ook door den Vader gezonden, die ons 
door Hem in zijne gemeenschap wilde brengen. Zoo was 
Hij dus Gods Apostel, Gods Gezant bij ons. Hij kwam 
om ons God den Vader te leeren kennen; het hart van 
God voor ons te openen; Gods raadsbesluiten mede te 
deelen, Gods gezindheid te openbaren. De woorden, die 
Hij sprak, had Hij bij den Vader vernomen. De werken, 
die Hij deed, deed Hij uit kracht, die God verleende. 
De gezindheid, die Hij openbaarde, was de gezindheid 
des Vaders. Daarom kon Hij zeggen: „Die mij gezien 
heeft, heeft den Vader gezien." Voorwaar, Hij was verre 
verheven boven den Apostel des Ouden Verbonds. In 
Hem was God zelf neergedaald op aarde. AVonderbare 
genade! De Gezant, dien de almachtige God tot ons zond, 
opdat wij zijne gedachten, zijne gezindheid, zijne liefde 
zouden leeren kennen, was de eeuwige Zoon, die van 
eeuwigheid in den schoot des Vaders was en tot in alle 
eeuwigheid in dien schoot blijven zal. Wel mocht Paulus 
ons aansporen om op Hem onverdeeld onzen blik te ves
tigen. Gelijk de engelen in den hemel vóór en na de mensch-
wording, vallen ook wij in aanbidding voor Hem neer, 
die, hoewel mensch geworden, aan ons in alles gelijk, 
nochtans is God boven allen te prijzen tot in eeuwigheid. 

Doch hoe heerlijk dit ook is, en van hoe groote liefde 
deze zending van den Zoon als Gods Apostel ook getuigt, 
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dit alleen zou ons niet in gemeenschap met God kunnen 
brengen noch ons bekwaam kunnen maken in Gods heilige 
tegenwoordigheid te verschijnen. Daartoe hebben wij een 
vertegenwoordiger noodig bij God, en wel een vertegen
woordiger, op wien de heilige en rechtvaardige God met 
welgevallen kan zien, en die in alles aan zijne heilige 
eischen ten onzen opzichte heeft beantwoord. Welnu, Gods 
Zoon is niet slechts Apostel, maar ook Hoogepriester. 
„Beschouwt den Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis." 
Jezus is Gods Apostel bij ons, en onze Hoogepriester bij God. 

Toen Jezus hier beneden wandelde, was Hij geen hooge
priester. Hij kon op aarde geen hoogepriester zijn. „Indien 
hij op aarde ware," zegt Paulus, „zoo zou hij zelfs geen 
priester zijn, daar er zijn, die naar de wet de gaven 
offeren. Onze Heer is uit Juda gesproten, aangaande 
welken stam Mozes niets van priesters gesproken heeft." 
(Zie Hebr. VI I I : 4; V I I : 11 —17.) Aan het kruis was 
onze Heer het offer voor de zonde. Hij werd daar door 
God overgeleverd voor onze zonden. De straf, door ons 
verdiend, het oordeel dat ons dreigde, de toorn Gods, die 
op ons rustte, kwamen daar op Hem. Hij was in de duis
ternis; Hij werd door God verlaten; Hij stierf. Tot zonde 
voor ons gemaakt, deed Hij de zonde te niet. Onze zonden 
dragende in zijn lichaam op het hout, verzoende Hij die 
zonden. Hij was het Lam Gods, dat ons Godo kocht niet 
zijn bloed, en dat de zonde der wereld wegneemt. Door 
zijn leven, lijden en sterven heeft Hij den Vader ver
heerlijkt, en volbracht het werk, dat de Vader Hom te 
doen gegeven had. Daarna kon Hij als Hoogepriester in 
het hemelsche heiligdom ingaan, om altijd voor ons bij 
God tusschenbeicle te treden en onze zaken waar te nemen. 

De Leidsman onzer behoudenis moest in alles den broe
deren gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw 
hoogepriester zou zijn in de dingen, die God betreffen, 
om voor de zonden des volks het verzoeningswerk te vol
brengen. Daartoe moest Hij de hemelen doorgaan en zich 
aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de 
hemelen zetten. Op den grooten Verzoendag moest Aaron 
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het bloed van den bok der verzoening brengen in het heilige 
der heiligen voor den troon van God, om verzoening te 
doen voor zichzelvon en voor de zonden des volks. Zoo 
heeft de Heer Jezus, onze Hoogepriestor, het bloed der 
verzoening — niet het bloed van stieren en bokken, 't welk 
de zonden niet wegnemen kan, maar zijnen eigen bloed, 
op Golgotha vergoten —• genomen, en dit de hemelen door 
gedragen, om het te brengen in het hemelsch heiligdom 
voor den troon van God; en daarna heeft Hij zich gezet 
aan de rechterhand der Majesteit Gods. En God heeft dit 
bloed der verzoening aangenomen. Hij had Hem, die onze 
zonden droeg, en tot zonde gemaakt was aan het kruis, 
opgewekt uit de dooden, en daardoor ons rechtvaardig 
verklaard; en nu gaf Hij Hem als onze Hoogeprioster een 
plaats aan zijne rechterhand in den hemel, en kroonde 
Hem met eer en heerlijkheid. 

Beschouwt den Hoogepriestor onzer belijdenis! zegt 
Paulus. En waarlijk, wij mogen wol op Hem onze blikken 
vestigen! "Welk een volmaakte Hoogepriester is Hij! De 
hemelen doorgegaan, is Hij in het hemelsche heiligdom 
aan Gods rechterhand gezeten, en leeft daar tot in eeuwig
heid , om voor ons tusschenbeide te treden, zoodat Hij vol
komen behouden kan allen, die door Hem tot God naderen. 

Heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zon
daren , en hooger dan de hemelen geworden, had Hij niet 
noodig, gelijk de hoogepriesters in Israël, eerst voor zijn 
eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor die 
des volks, want dit deed Hij eens voor altijd, door zich-
zelven op te offeren; maar is volmaakt geworden en 
door God toegesproken als hoogepriester naar de ordening 
van Melchizédek, een oorzaak van eeuwig heil geworden 
voor allen, die Hem gehoorzamen. Door God aan zijne 
rechterhand geplaatst en met eer en heerlijkheid gekroond, 
is Hij de levende en eeuwige getuige van de verheerlijking 
van God en van de voldoening aan Gods heilige eischen 
ten opzichte van de zonde. En doordien Hij in alle dingen 
verzocht werd hier beneden gelijk wij, uitgenomen de 
zonde, zoo kan Hij medelijden hebben met onze zwak-
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heden; wat ons vrijmoedigheid geeft om toe te gaan tot 
den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen 
krijgen en genade vinden tot tijdige hulp. 

Van dezen Hoogeprieater getuigt ons de Heilige Geest. 
Toen Jezus nog op aarde vertoefde, was de Heilige 
Geest niet aan de geloovigen gegeven om in hen te wonen; 
maar na de verheerlijking van Jezus in den hemel is de 
Heilige Geest gekomen op aarde, en woont Hij in ieder ge-
loovige. Die Heilige Geest heeft den hemel verlaten, 
nadat Jezus als onze Hoogepriester het bloed der verzoe
ning in het hemelsche heiligdom gebracht had, en nadat 
Hij daar door God aan zijne rechterhand gezet en met 
eer en heerlijkheid gekroond was. Zoo getuigt ons de 
Heilige Geest, dat het bloed der verzoening door God is 
aangenomen, en onze Hoogepriester niet staat, maar zit 
aan de rechterhand Gods, wat de hoofdsom is van de 
dingen, waarover wij spreken, zegt Paulus; en dat dus 
alles, voor altijd, voor ons in orde is, en er nooit meer 
van een oordeel over onze zonde spraak kan wezen, aan
gezien God ten volle bevredigd en voldaan is. 

Dientengevolge hebben wij vrijmoedigheid om in het 
heiligdom, dat niet met handen gemaakt is, in te gaan, 
door het bloed van Jezus, 't welk daar is voor den troon 
van God, en 't welk de nieuwe en levende weg is, dien 
Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is 
zijn vleesch. (Toen Jezus stierf aan het kruis scheurde 
het voorhangsel des tempels van boven naar beneden, ten 
bewijze dat nu de hemel open was.) In dat heiligdom is 
onze groote Hoogepriester, die altijd leeft om voor ons 
tusschenbeide te treden; die ons draagt op zijn borst en 
op zijn schouders; die een bedienaar is van het heilig
dom. Als priesters door en met Hem treden wij voor Gods 
aangezicht, om Hem onze offeranden des lofs en der dank
zegging te brengen. 

Vestigen wij steeds onzen blik op Hem! Beschouwen 
wij den Apostel en Hoogepriester onzer belijdenis, Jezus! 
Verlustigen wij ons in Hem! En laat ons rusten in zijn 
werk, in zijne tusschentreding bij God voor ons, in Gods 
goedkeuring van zijn offer en aanneming van zijn bloed, 
opdat wij door Hem geleid worden tot de kennis van God, 
van Gods wegen en werken, van Gods licht en liefde, 
van Gods hulp en trouw! 
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Een woord van vermaning voor 
den tegenwoordigen tijd. 

„Geliefden! allen ijver hebbende om u te schrijven over 
ons gemeenschappelijk heil, ben ik genoodzaakt geworden 
u te schrijven en te vermanen, dat gij strijdt voor het 
geloof, hetwelk eenmaal den heiligen is overgeleverd." 
(Judas vs. 3.) 

Judas, de dienstknecht van Jezus Christus, had er mot 
allen ijver aan gedacht aan de „geroepenen, in God den 
Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard," over het 
allen Christenen gemeenschappelijk heil te schrijven, om 
hen daardoor op te bouwen en te troosten; doch hij werd 
daarin verhinderd, aangezien er iets anders noodig gewor
den was. De vijand was in do Gemeente des Heeren 
binnengedrongen, en deed zijn uiterste best om haar haren 
eersten gezegenden toestand voor God te doen verlaten, 
en haar tot afval van het allerheiligst geloof, van de 
haar toevertrouwde waarheid te verleiden. Zulks was het 
wakend oog van dien trouwen en ijverigen dienstknecht 
des Heeren niet ontgaan, en daarom rekende hij het zich 
tot plicht om de heiligen te vermanen, dat zij hunne 
wapenrusting aandoen, hunne lenden omgorden en voor 
het hun eenmaal overgeleverde geloof strijden zouden. De 
ernstige vermaning van den Apostel Paulus in Efeze 
VI : 10—18 is zeker ten allen tijde te behartigen, maar 
komt toch vooral te pas in dagen, in welke de vijand 
bezig is om de fondamenten der waarheid te ondermijnen. 
In zulke tijden moeten de geloovigen niet alleen „zich 
zelven opbouwen op hun allerheiligst geloof, biddende in 
den Heiligen Geest, en zichzelven bowaren in de liefde 
Gods, verbeidende do barmhartigheid onzes Heeren Jezus 
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Christus ten eeuwigen leven;" (Judas vs. 20, 21.) doch 
zij moeten ook bereid staan om tegen den vijand den strijd 
aan te binden. 

In onze dagen, in welke in de belijdende Christenheid 
de ongerechtigheid, gepaard aan het drieste ongeloof, 
steeds openlijker te voorschijn treedt, heeft zich de genade 
en barmhartigheid van God op buitengewone wijze geopen
baard. Duizende, en nog eens duizende verloren zondaars 
hebben zich opgemaakt om den toekomenden toorn te ont
vlieden. Door Gods genade en de werking des Heiligen 
Geestes in hunne zielen verlicht, hebben zij tot Jezus 
hunne toevlucht genomen, en vonden door het geloof in 
Hem vrede en vergeving, heil en leven. Vroeger op den 
weg naar de eeuwige verdoemenis, zijn zij thans toebereid 
om de eeuwige heerlijkheid in te gaan. Doch dit niet 
alleen, maar duizende verlosten zijn door den Geest van 
God uit de vele partijen der Christenheid tot de waarheid, 
tot hetgeen van den beginne was, teruggekeerd. Zij ver
gaderen in den naam van Jezus, onder de leiding des 
Heiligen Geestes, die zijne gaven uitdeelt aan wien Hij 
wil. (1 Kor. X I I : 11.) Zij erkennen, dat er op aarde slechts 
ééne gemeenschap Gods is, dat alle geloovigen door éénen 
Geest tot één lichaam gedoopt zijn; en op den eersten 
dag der week belijden zij aan de tafel des Heeren deze 
eenheid; „want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam, 
want wij allen zijn ééns broods deelachtig." Dagelijks den 
Heere Jezus verwachtende om hen op te nemen in het 
huis des Vaders, verheugen zij zich door het geloof in 
de heerlijke gedachten en raadsbesluiten van God, welke 
alle eeuwen door in God verborgen bleven, maar nu door 
zijne heilige apostelen en profeten geopenbaard werden. 
Zij leven in de zalige hoop weldra hunnen geliefden Heer 
en Heiland van aangezicht tot aangezicht te zien, en voor 
eeuwig bij en met Hem te zijn. 

Vrijwaart nu deze machtige werking der goddelijke 
genade of deze hoogere mate van kennis der waarheid 
de geloovigen tegen de aanslagen des duivels? Geenszins. 
De vijand blijft steeds dezelfde. Hij doet aan het eind 
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van de geschiedenis der kerk nog precies hetzelfde, als 
hij in den beginne deed; hij zoekt nog altijd te verleiden 
en te verderven. Hoe noodig is het daarom, waakzaam 
en nuchteren te zijn en te volharden in het gebed! "Wij 
weten, dat er in ons vleesch geen goed woont; en wij 
wandelen door een gevaar- en verzoekingsvolle wereld, 
wier vorst is de satan, die nooit rustende en steeds listige 
vijand van Gods volk. Hij tracht hen op allerlei wijze te 
verleiden, hetzij door de moeielijklieden der woestijn, 
hetzij door de begeerlijkheden en genoegens der wereld. 
Helaas! zijn boos opzet gelukt hem maar al te dikwijls. 
Het geweten van velen is langzamerhand ingeslapen, en 
de wereld en de zonde hebben post gevat in de ziel. 

Hoe gelukkig en gezegend is een vergadering , die in 
den naam van Jezus vergaderd is, in hare eerste frisch-
heid, als de gewetens rusten in het volbrachte werk van 
Christus, de harten met zijnen heerlijken persoon vervuld 
zijn, en allen met verlangen de komst des Heeren ver
wachten! Met een hart vol dankbaarheid en aanbidding 
verkondigen zij den dood des Heeren, en verheugen zij 
zich in zijne tegenwoordigheid. Zijn Woord is hun waar
lijk spijs en drank. Dagelijks is het hun een behoefte des 
harten, om met bidden en smeeken dat "Woord te onder
zoeken, en elke gelegenheid te gebruiken om zich met 
de geloovigen te vergaderen en van de door God geschon
ken gaven tot opbouwing en onderwijzing gebruik te maken. 
Met voorzichtigheid wandelen zij bij degenen, die buiten 
zijn. Zij hebben een teeder geweten en een fijn gevoel 
voor hetgeen betamelijk, liefelijk, rechtvaardig en rein 
is , en voor hetgeen wel luidt. Zij trachten naar hetgeen 
tot den vrede en de opbouwing der heiligen dient. De 
Geest van God in hen wordt niet bedroefd, en zijne 
vruchten worden aanschouwd. Zij waken met heiligen 
ijver over de eer en de heiligheid van 's Heeren tafel. 

Eveneens trachten zij met alle getrouwheid het schoone, 
hun toevertrouwde goed door den Heiligen Geest te be
waren, en wenden zich met beslistheid en verontwaardi-

* 
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ging af van een ieder, die leeringen brengt, door welke 
de waarheid ondermijnd en de eer van onzen aanbidde-
lijken Heer aangerand wordt; want Hij is de ware schat 
huns harten, het voorwerp hunner vreugde en huns wel-
behagens. Hij is het, aan Wien zij alles te danken hebben; 
in Wien zij nu reeds, en met Wien zij weldra alles be
zitten. Zij waken over zichzelven, en volharden in het 
gebed, daarin wakende met dankzegging. Zij hebben een 
innigen, verborgen omgang met hunnen geliefden Heer, 
die met een onveranderlijke liefde ten allen tijde aan de 
zijnen denkt, en met het innigst medegevoel op hen neder-
ziet in al hunne beproevingen. Ook beijveren zij zich om 
de eenheid des Geestes te bewaren in den band des vredes. 
Zij hebben elkander hartelijk lief; een ieder van hen is 
bereid om liefde te bewijzen, en niemand van hen denkt 
er aan liefdebewijzen te eischen. De een is den ander 
onderdanig in de vreeze van Christus, en zij dienen elkan
der met overgegeven bereidwilligheid. 

Ziedaar de gelukkige en gezegende toestand eener ver
gadering in hare eerste frischheid, zoolang de harten een
voudig en ootmoedig zijn, zoolang de blik onafgewend op 
Christus gericht en de wandel in waarheid met God is. 
Eust en vrede vervullen de ziel; Christus wordt verheerlijkt, 
en de duivel vindt geen aanrakingspunt. Welk een zegen, 
als het zóó staat in een vergadering! Welk een geluk zou 
het zijn, als het overal zóó was en bleef tot aan de weder
komst des Heeren! 

Maar, helaas! in de werkelijkheid ontrolt zich een ander 
tooneel voor onze oogen. De algemeene toestand der ge-
loovigen, welke Gods genade teruggebracht heeft tot het
geen van den beginne was, komt niet overeen met hunne 
verheven roeping en met hunne schoone belijdenis; j a , 
in menig opzicht is die toestand zelfs niet meer, wat hij 
20 of 30 jaren geleden was. Dezelfde bedroevende en 
smartelijke ervaring, die van den beginne af gemaakt is 
geworden, is ook ons deel. Alles wat God te eeniger tijd 
aan den mensch heeft toevertrouwd, is door den mensch 
bedorven geworden. Adam bezoedelde het heerlijke kleed 
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der onschuld, en bracht al zijne nakomelingen onder het 
oordeel des doods en der verdoemenis. Noach, de erfge
naam en bestuurder der door den zondvloed gereinigde 
wereld, bedronk en onteerde zich. Het uit Egypte verloste 
Israël maakte het gouden kalf, en brak daardoor het ver
bond, 't welk het met den Heere God gemaakt had. De 
zonen van den zoo hoog bevoorrechten priester in Israël, 
Nadab en Abihu, brachten vreemd vuur op het altaar 
des Heeren, zoodat Aaron voortaan niet meer in zijne 
heerlijke kleederen in het heiligdom mocht ingaan. Salomo 
had vele vreemde vrouwen lief, en boeleerde hunne goden 
na, en na zijnen dood werd het rijk in tweeën verdeeld; 
enz., enz. — In de Christenheid is het niet anders gegaan. 
God zond den Heiligen Geest in de Gemeente, en de mensch 
beloog Hem, zoodat een schrikkelijk oordeel noodzakelijk 
werd. (Hand. Y.) De Heilige Geest verleende wondervolle 
gaven aan de Gemeente; doch de mensch gebruikte die 
om zichzelven te verheffen, gelijk wij zulks vooral in de 
gemeente te Korinthe aanschouwen. Hij legde door de 
Apostelen het fondament van een heiligen tempel; maar 
door de ontrouw van den mensch ontstond er een „groot 
huis", waarin zich vaten ter eer en ter oneer bevinden, 
zoodat voor de ware geloovigen afzondering geboden is. 
Hij openbaarde de wonderbare waarheid van het ééne 
lichaam van Christus, en de mensch maakte ontelbare 
partijen en secten. Hij leidde in onze dagen vele duizende 
geloovigen over de gansche aarde uit de systemen en in
stellingen der menschen, en vereenigde hen weder op 
den bodem der waarheid tot een heerlijk getuigenis voor 
zijnen naam; en reeds bedreigen dit heerlijk getuigenis 
allerlei gevaren door de ontrouw en den eigenwil van den 
mensch; ja , het is helaas! reeds ten deele bedorven ge
worden. Hoeveel reden hebben wij om met het oog op 
zulke treurige en smartelijke ervaringen ons diep voor 
den Heer te verootmoedigen! 

God heeft nimmer gefaald in zijne trouw en zorg. Hij 
heeft in Christus Jezus alles geschonken, wat de mensch 
behoeft, hetzij om als een verloren zondaar gered tg 
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worden, of om als een verloste God welbehagelijk te 
wandelen. Alles is ons in Hem in overvloedige mate ge
schonken geworden. Maar wat baat een verlorene het 
heil in Christus, als hij er geen gebruik van maakt ? En wat 
baten aan verlosten de wijsheid en de kracht, ja de gansche 
volheid, die er voor hen in Christus is, als zij die ver
onachtzamen? Vele geloovigen weten en belijden — en 
dit stelt hen onder een ernstige verantwoordelijkheid — 
dat zij in zichzelven zwak en in alle dingen van God 
geheel afhankelijk zijn, en dat alleen in Christus de bron van 
vreugde en kracht te vinden is; doch hun wandel getuigt, 
dat deze belijdenis slechts een taal der lippen is. Als wij 
zwak zijn, en ons in een wereld vol verzoeking bevinden, 
dan moeten wij wakende en nuchteren zijn. Als wij in 
alles van God alleen afhankelijk zijn, dan voegt ons een 
voortdurend bidden en smeeken. Ach! hoe velen zijn daarin 
traag en nalatig geworden. Hoewel zij zich nog in den 
naam van Jezus vergaderen en aan de gezegende voor
rechten der zijnen deelnemen, leven zij toch niet meer 
met hetzelfde onverdeelde hart voor Hem, gelijk in 
vroegere dagen. Hij is niet meer in dezelfde mate het 
voorwerp hunner vreugde, gelijk in den eersten tijd na 
hunne bekeoring. Daar zij zich veelmeer met zichzelven 
en met de omstandigheden bezighouden dan met Christus 
en zijne liefde, is hun hart met onrust en zorg vervuld, 
in plaats van met vrede en vreugde in den Heer. Hunne 
waakzaamheid heeft afgenomen, en hunne gebeden zijn 
minder de vrucht van ware behoefte des harten., dan een 
middel tot geruststelling van het geweten; en hebben 
meerendeels eigen belang en persoonlijke moeielijkheden 
en bezwaren tot onderwerp, terwijl de dankzegging grooten
deels achterwege blijft. 

Voorwaar, zulk een toestand is hoogst ernstig, en de 
gevolgen kunnen niet anders dan treurig zijn, zoo er geen 
ware verootmoediging en terugkeer tot God komt. De 
aanbidding wordt steeds droger en matter, en het deel
nemen aan de tafel des Heeren geschiedt meer uit ge
woonte dan uit een diep gevoelde behoefte. De schoonste 
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lofliederen worden gezongen, maar niet meer, zooals 
vroeger, met een gelukkig en dankbaar hart. Het Woord 
van God verliest voor de zoodanigen meer en meer zijn 
kracht en waarde. Zijne kostelijke onderwijzingen en ernstige 
vermaningen oefenen weinig invloed uit; al maken zij ook 
voor een oogenblik indruk, zoo wordt nochtans alles 
spoedig vergeten, daar het geweten niet werkzaam is. 
Wellicht zegt men: „Ja het is, helaas! niet zoo bij mij, 
als het wezen moest!" maar daarbij blijft het dan ook. 
Het kwaad wordt niet in waarheid geoordeeld, en de 
slechte toestand blijft, zooals hij was. 

God heeft in deze laatste dagen waarlijk rijkelijk voor 
ons gezorgd. Wij kunnen ons in rust en vrede vergaderen, 
en mogen zonder stoornis van onze gezegende voorrechten 
gebruik maken. Hij heeft ook door zijnen Geest vele gaven 
geschonken tot onze opbouwing, onderwijzing en vertroos
ting. Maar de heerlijkste en rijkste gaven zijn zonder nut 
voor een onverschillig of vergetelijk hoorder. Hoevele ge-
loovigen zijn er ook niet in onze dagen, die de gewoonte 
hebben de bij eenkomsten te verzuimen, en zich daardoor 
van veel zegen berooven, dien de Heer den zijnen nooit 
onthoudt, als zij zich in vertrouwen op Hem om zijn 
Woord scharen, of hun begeerten in gemeenschappelijk 
gebed voor Hem bekend doen worden. Menigeen verkiest, 
zelfs op den dag des Heeren, een wandeling of een bezoek 
boven de samenkomst tot onderzoek des Woords. Wij be
hoeven waarlijk niet te zeggen, dat bij zulke zielen reeds 
lang de eerste liefde is verdwenen. Ware dit niet zoo, 
dan zouden zij daar gevonden worden, waar de geloovigen 
om den Heer en zijn Woord vergaderd zijn. De persoon 
des Heeren heeft voor hen zijne waarde en zijne aantrek
kelijkheid verloren. Zij hebben vergeten, dat zij tot zulk 
een duren prijs gekocht zijn, en niet meer zichzelven toe-
behooren. Zij denken aan zichzelven, en niet meer aan 
Christus en aan zijne verheerlijking. Hun geweten is in
geslapen; en als het somtijds zijne stem doet vernemen, 
dan weten zij die gemakkelijk tot zwijgen te brengen. 

Ook heeft de Heer niet slechts gaven tot de bediening 
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des Woords in de vergadering geschonken; maar Hij heeft 
ook in zijne goedheid en genade vele geschriften tot op
bouwing en onderwijzing in onze handen gesteld; en, ach! 
hoevelen mogen er wel gevonden worden, die deze ge
schriften niet lezen, en nog veel minder hun inhoud ter 
harte nemen. Zulke geloovigen bedenken niet, hoe zeer 
zij door hun gedrag den Heer onteeren en zijn Woord 
gering achten; hoe ondankbaar zij zijn, en hoe groot nadeel 
zij zichzelven en anderen berokkenen. J a , niet alleen dit; 
maar door zich aan den gezegenden invloed des Woords 
te onttrekken, komen zij onder den invloed des vijands; 
en als er een vermaning tot hen komt, worden zij toornig 
en verwijderen zich. De eigenwil is bij hen werkzaam; 
zij volgen hunne eigene gedachten, gevoelens en genegen
heden, en onttrekken zich geheel aan de leiding des 
Geestes. Hun hart zoekt de dingen, die beneden, en niet 
de dingen, die boven zijn. Wat zal het einde van zulk 
een weg zijn ? O, indien de Heer niet op bijzondere wijze 
tusschenbeide komt en hen uit den slaap doet ontwaken, 
dan komen zij ten slotte daar, vanwaar zij uitgegaan 
waren — in de zonde en in de wereld. Het hart is koud 
geworden, en het geweten toegesloten. Schrikkelijke toe
stand! Welk een verschil met die eerste dagen, toen de 
liefde van Christus en vrede en vreugde het hart vervulden! 

Deze en gene zal misschien uitroepen: „Dat is een 
donkere schildering!" Ik stem dit toe; maar de werke
lijkheid is , helaas! niet anders. Men zou zulke treurige 
verschijnselen onder geloovigen haast niet voor mogelijk 
houden, als niet de feiten luide spraken, en niet menige 
smartelijke ondervinding van een treurigen achteruitgang 
getuigde. En bedenken wij wel: het begin van achter
uitgang is steeds nalatigheid in waakzaamheid en gebed — 
een prijsgeven van den verborgen omgang met God. 

Zoolang er in een vergadering slechts enkelen zijn, die 
onverschillig en koud werden, terwijl het grootste deel 
in trouw en ijver voortgaat, wordt de treurige toestand 
niet zoo gevoeld. Wanneer evenwel de meesten hunne 
eerste liefde en frischheid verloren hebben, en traag om 
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te hooren geworden zijn; wanneer de waarheid een bloot 
weten geworden is, en niet meer als een levende kracht 
werkzaam zijn kan; wanneer vele dingen alleen daarom 
gedaan worden, om het eigen geweten gerust te stellen 
en den goeden naam bij de menschen te behouden, en 
niet uit behoefte des harten en uit hartelijke liefde tot 
den Heer — dan ziet het er inderdaad treurig uit. De 
uitwendige vorm moge dan nog voor de menschen be
houden blijven, doch de Heer, die het hart aanziet en 
vóór alle dingen waarheid en oprechtheid wil, kent den 
waren toestand, en oordeelt dien als gansch verwerpelijk. 

Mocht daarom ieder lezer dezer regelen, als hij moet 
toestommen, dat hij in waken en bidden traag geworden 
is, zich met een oprecht hart voor God verootmoedigen 
en om genade en kracht smeeken! De Heer is altijd 
bereid den ootmoedige genade te schenken. Den oprechte 
doet Hij het wel gelukken. Vergeten wij ook niet, om 
met volhardend geduld op elkander acht te geven, elkander 
in hartelijke liefde op te wekken, en zoo noodig te ver
manen; en onophoudelijk voor elkander te bidden en te 
smeeken. Spoedig is onze reis ten einde. De Heer is 
nabij. "Weldra zijn wij voor altijd bij Hem, en zullen 
Hem dan zonder stoornis en onophoudelijk lof, dank en 
aanbidding toebrengen. 

Het terugkeeren in de wereld is evenwel niet het eenige 
gevaar, hetwelk een onwaakzamen of nalatigen geloovige ot 
een vergadering, die in het hooren van Gods "Woord en het 
bijwonen der onderlinge bijeenkomst traag geworden is , 
bedreigt. Als de liefde tot den Heer verkoelt, dan ver
koelt ook de liefde tot do zijnen. De innige band, die in 
den beginne de harten omstrengelde en zoo gelukkig 
maakte, wordt langzamerhand losser. Een ieder begint 
op hot zijne en niet op dat der anderen te zien; en waar 
men zich vroeger beijverde om de eenheid des Geestes 
door den band des vredes te bewaren, ontstaat er lang
zamerhand partijzucht en ijdele roem; de een blaast zich 
tegen den ander op. Al verder en verder verwijdert men 
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zich van de gezindheid van Christus, en meer en meer 
wordt men door het vleesch in plaats van door den Geest 
geleid. De treurige gevolgen hiervan kunnen natuurlijk 
niet uitblijven. De Heer wordt onteerd, de harten worden 
door bitterheid, nijd en jaloerschheid verontreinigd, twist 
en tweedracht ontstaan, en soms komt het ook uitwendig 
tot scheuring. Do schoone belijdenis van het bewaren van 
de eenheid des Geestes, van te staan op den bodem der 
waarheid en van het openbaar doen worden van de Ge
meente naar Gods gedachte, wordt zonder waarde, daar 
men die door zijn wandel en gedrag tegenspreekt. 

Thans rest ons nog te wijzen op een gevaar, 'twelk 
het allerminst erkend en opgemerkt wordt, maar daarom 
juist te ernstiger is. Het is door alle tijden heen 
steeds het doel van den duivel geweest om Gods werk 
te verderven, en de menschen, ja, zoo mogelijk ook de 
geloovigen in het ongeluk te storten. De wegen, langs 
welke hij dit doel tracht te bereiken, zijn zeer ver
schillend. Op zijne boosaardige werking in zedelijk opzicht 
hebben wij reeds gewezen, en wij zagen, hoe hij het 
persoonlijke en gemeenschappelijke getuigenis zoekt te 
verzwakken en eindelijk te vernietigen. Doch er is nog een 
andere weg, dien hij inslaat, en die bestaat in het ver
derven van de leer der waarheid. Steeds heeft hij het er 
op toegelegd om onder de geloovigen leeringen ingang 
te verschaffen, waardoor het fondament van het Christen
dom aangetast, de waarheid verdorven en de heerlijkheid 
onzes hooggeloofden Heeren gesmaad wordt. Dit doet hij 
met veel behendigheid en sluwheid. Hij komt niet dadelijk 
met grove dwalingen, die terstond door allen zouden worden 
afgewezen. Maar onder den dekmantel van „ontwikkeling" 
der goddelijke waarheid, onder het voorgeven van nieuwe 
kostelijke waarheden te brengen, die tot hiertoe niet of 
slechts zeer gedeeltelijk werden verstaan, met de bewering, 
deze of gene zijde der christelijke leer in een beter en 
helderder licht te plaatsen — zoekt hij leeringen ingang 
te doen vinden, die het menschelijk verstand bezighouden 
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en aan de eigen wijsheid voet geven, terwijl zij het hart 
koud en dor laten, en tevens den smaak voor het hemelsche 
manna bederven. Zóó was het reeds in de dagen des Apostels 
en zóó is het nog. (Zie Kol. I I : 8.) 

Wanneer nu een vergadering van de eenvoudigheid in 
Christus is afgeweken; wanneer de eenvoudige, onge
kunstelde „waarheid, gelijk die in Jezus is," (Efez. IV: 21.) 
haar bekoorlijkheid voor het hart verloren heeft; wanneer 
zij er naar verlangt om wat nieuws te hooren; dan is 
den vijand de deur geopend, en wij kunnen er van ver
zekerd zjjn, dat hij de gelegenheid niet ongebruikt zal 
laten voorbijgaan. Hij kiest werktuigen, die hem, zonder 
het te weten of te willen, tot het bereiken van zijne booze 
bedoelingen dienen moeten; en de vergadering luistert 
naar wat deze leeraars brengen. De beste werktuigen 
vindt hij onder hen, die met een scherp verstand en een 
rijke kennis begaafd zijn, en die, in plaats van deze 
gaven in ootmoed en eenvoudigheid des harten te gebruiken, 
zichzelven zoeken te behagen en zoo doende door den 
vijand misleid worden. Hoe meer invloed zij hebben onder 
de geloovigen, in wier midden zij arbeiden, des te liever 
is het den vijand; want des te verderfelijker zal de uit
werking hunner leer en des te grooter de macht der ver
leiding zijn. 

Zulke leeraren bedienen zich vaak, gelijk nog in den 
laatsten tijd bewezen werd, van schoonklinkende beweeg
redenen voor hunne ijverige werkzaamheid. Zij willen, 
zooals zij zeggen, den zwakken, ongeestelijken toestand 
der geloovigen verbeteren, door hen met hoogere, hemel
sche waarheden bekend te maken; zij wenschen Christus 
beter te doen kennen, en alles in Hem aan zijne ware 
plaats te stellen. Dit klinkt wel schoon; maar, helaas! 
in plaats van met heilig ontzag en diepen eerbied den 
gezegenden persoon onzes Heeren en Heilands te beschou
wen en te genieten, zooals Grod Hem ons gegeven heeft, 
willen zij indringen in de verborgenheden zijns Persoons, 
welke God den menschenkinderen niet geopenbaard heeft; 
en daar zij den persoon van onzen aanbiddelijken Heer, 
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dien niemand kent dan de Vader, (zie Matth. XI : 27; 
Luk. X : 22.) als met een ontleedmes verdeelen, doen zij 
juist datgene, wat de vijand zoo gaarne wil: zij onteeren 
den Heer, vernederen, zooveel het van hen afhangt, 
zijne heerlijkheid, en berooven de geloovigen van dien 
Jezus, die do vreugde en het genot hunner zielen was. 

Meuwe, nooit gehoorde leeringen over de verschillende 
waarheden des Christendoms gaan hiermede hand in hand. 
In uitdrukkingen, welke het Woord van God niet kent, 
en die voor den eenvoudigen hoorder of lezer geheel 
onbegrijpelijk zijn, spreekt men in den tegenwoordigen 
tijd over het eeuwige leven, over de nieuwe geboorte, over 
de mensohheid van Christus, enz. En waarom dit? O, de 
duivel is listig. Hij weet wel, wat hij doet, als hij zijne 
werktuigen neemt uit hen, die zich op groote geleerdheid 
en uitgebreide kennis beroemen kunnen. Een eenvoudig, 
ongeleerd man zou spoedig ook door een eenvoudigen 
hoorder doorzien worden. De nieuwe leerstellingen worden 
voorgedragen in uitdrukkingen, die door den eenvoudigen 
geloovige niet worden verstaan, en in welke hij, ten 
minste in den aanvang, niets goeds of kwaads ontdekt. 
Toch is hij, den Heer zij er voor geprezen ! niet onbe
schermd aan de verleiding prijsgegeven. Is hij eenvoudig 
en godvreezend, dan zal hij, hoewel hij het voorgedragene 
niet begrijpen kan, toch spoedig bemerken, dat het geenszins 
de stem van den goeden Herder is , maar de stem van 
den vreemde. De stem van den goeden Herder verstaat 
hij; en daarom wendt hij zich dan ook van deze nieuwe 
leeringen af. 

Anderen, die in de waarheid bevestigd zijn, en de list 
des vijands kunnen doorzien, ontmaskeren den vijand door 
het verkeerde en verderfelijke der nieuwe leeringen in 
het licht te stellen. 'Wanneer nu evenwel velen van hen, 
die zich in den naam van Jezus vergaderen, en op den 
bodem der waarheid belijden te staan, ja zelfs vele be
gaafde en invloedrijke leeraars aan deze onschriftuurlijke 
leeringen vasthouden, wat moeten wij dan doen? Er 
blijft ons niet veel anders over dan den Heer te smeeken, 
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dat Hij hun oogenzalf geven moge, opdat zij het kwade 
erkennen en oordeelen, in beslistheid om er zich van af 
te wenden. Voor wie getrouw wil blijven bij het "Woord 
des Heeren, is het een moeielijke en pijnlijke tijd. Zij 
beven, en terecht, bij de gedachte aan scheiding; doch 
zij beven nog meer bij de gedachte aan een onteering 
van hunnen geliefden Heer, en begeeren, het koste wat 
het wil, zijne eer en zijne waarheid te handhaven. Al 
mogen ook honderde, ja duizende hunner broeders de 
verderfelijke leeringen aannemen; al mogen zelfs vele ge
liefde en begaafde leeraars deze leeringen met ijver ver
breiden en anderen er voor zooken te winnen, zoo wenden 
zij • zich toch, naar het gebod des Heeren, van dezulken 
af, die verkeerde dingen leeren, en tweedracht en ergernis 
verwekken tegen de leer, die zij geleerd hebben. 
(Rom. X V I : 17.) 

Het kan natuurlijk niet uitblijven, dat de aanhangers 
der nieuwe leer hun, die zich van hen afscheiden, toe
roepen: „Gij gaat te ver! De leeringen, waar het om 
gaat, bevatten geen dwaling, maar veeleer kostelijke 
waarheden; anderen door u en ons erkende leeraars 
hebben reeds dikwerf hetzelfde of toch iets dergelijks ge
leerd." Of wanneer deze of gene uitdrukking te zeer in 
strijd is met de Schrift, en het verkeerde er van niet 
kan geloochend worden, daar heet het: „De schrijver 
heeft zich onjuist uitgedrukt, en hij meent volstrekt niet, 
wat hij zegt." Doch wij weten, dat de duivel nooit meent, 
wat hij zegt; dit heeft hij reeds in het paradijs bewezen. 
Als nu een leeraar niet meent, wat hij zegt, dan gelijkt 
hij daarin op den duivel; en als hij niet in staat is om 
te zeggen, wat hij meent, dan moest hij zwijgen; want 
het kan degenen, die naar zijn woord luisteren, niets 
anders dan schade doen en hen tot dwaling brengen. En 
verder: als zijne onschriftuurlijke, den Heer onteerende 
uitdrukkingen door velen als zoodanig aan het licht zijn 
gesteld, en de schrikkelijke gevolgen er van in de ver
strooiing en scheuring van de geliefde kudde van Christus 
duidelijk openbaar geworden zijn, dan moest hij ze terug-
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nemen en verwerpen. Is hij oprecht en nederig, dan zal 
hij daartoe gaarne bereid zijn. Doet hij het niet, dan be
wijst hij daardoor duidelijk, dat zijne eigene eer hem meer 
ter harte gaat dan de eer des Heeren en het welzijn van 
de schapen en de lammeren van Jezus. 

Wij moeten ook niet vergeten, dat achter alles de 
vijand zich verbergt. In de meeste gevallen weet een 
valsche leeraar heel goed, wat hij zegt en wat hij meent. 
Daarom herroept hij ook nooit zijne verkeerde uitdruk
kingen , maar geeft allerlei verklaringen, of beklaagt zich 
over verkeerde opvatting zijner woorden, of beroept zich 
op andere door hem gebezigde uitdrukkingen, die het 
tegendeel schijnen te zeggen van hetgeen onrust veroor
zaakt en ergernis gegeven heeft; alles blijft echter on
duidelijk en onrein, en toont de list van den vijand, die 
het verderfelijke der leer zoekt te verbergen. De goede 
herder voert zijne schapen in grazige weiden, en geeft 
hun voedsel, waardoor zij verkwikt, gesterkt, bemoedigd 
en getroost worden. Wordt hun evenwel voedsel aange
boden , dat het tegendeel bewerkt, dat in plaats van stich
ting onrust veroorzaakt, dat het hart niet met Christus 
vervult en zijn heerijken Persoon niet dierbaarder doet 
worden — dan kunnen wij er van verzekerd zijn, dat 
de vijand er zjne hand in heeft. 

De aanhangers en verdedigers van deze verkeerde lee
ringen staan onder zijn invloed. Aanvankelijk waren zij 
ook in meerdere of mindere mate door de nieuwe dingen, 
die zij hoorden, verontrust; vele uitdrukkingen vonden 
zij ergerlijk en oneerbiedig. Daar zij er zich evenwel niet 
met beslistheid van afwendden, maar naar ds stem van 
den vreemde luisterden, heeft de vijand invloed en macht 
over hen verkregen. Wat hun in den beginne ergerde, 
heeft langzamerhand een andere gedaante voor hen ver
kregen; wat zij eerst voor verkeerd en onschriftuurlijk, 
of minstens voor opvallend en zonderbaar hielden, is thans 
„nieuwe kostelijke waarheid" voor hen geworden. De ver
keerde uitdrukkingen worden verontschuldigd, vergoelijkt 
en zooveel mogelijk weggemoffeld. In hunne geschriften 
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ontwijken zij de punten, die aanstoot en ergernis geven, 
en handelen zij over bijzaken, beschuldigen hunne broe
ders van liefdeloosheid, en klagen over hun afval van de 
waarheid, omdat zij zieh, naar den Woorde Gods, van 
deze verderfelijke leeringen en hunne aanhangers geschei
den hebben. Ongetwijfeld worden vele eenvoudige zielen 
door deze „overredende woorden" verleid en in hun geloof 
geschokt. Wij hebben echter vertrouwen in de genade en 
goedheid van God, dat Hij de oprechten onder hen over 
kort of lang uit de verderfelijke strikken des vijands ver
lossen zal. 

Het zijn gelukkige dagen, als de geloovigen zich in 
vrede vergaderen, om zich met elkander over hun gemeen
schappelijk heil te onderhouden, en elkander in hun aller
heiligst geloof op te bouwen. Doch de vijand der zielen 
vindt er zijn vermaak in, om zulke gezegende dagen in 
bittere en smartvolle te verkeeren, in welke de „geroe
penen, in God den Vader geliefd en in Jezus Christus 
bewaard," genoodzaakt worden zich tot den strijd tegen 
den vijand aan te gorden. Zóó ging het reeds in de eerste 
dagen dor Christelijke kerk op aarde, terwijl de Apos
telen nog leefden; en hoeveel te meer is zulks het geval 
in de „zware" tijden van het einde, in welke alles om 
ons heen, nabij en verre, in verval is en tot den afval 
rijpt! Vele jaren mochten wij ons rustig in den naam 
van Jezus vergaderen, en konden wij ons gemeenschap
pelijk in de waarheid, dat schoone, ons toevertrouwde 
goed, verblijden, en met verlangen des harten naar de 
wederkomst van onzen dierbaren Heer uitzien. Maar hoe 
staat het nu? De vijand is bezig ook dit laatste getui
genis te bederven en tweedracht en ergernis te verwekken. 
Uit ons midden, al is het ook niet in onze onmiddellijke 
nabijheid, zijn mannen opgestaan, die verkeerde dingen 
leeren, om de discipelen des Heeren achter zich af 
te trekken. (Hand. XX : 30.) Zoo ooit dan hebben de 
getrouwen thans noodig op hunne hoede te zijn, en 
de ernstige vermaning van Judas te behartigen: voor 
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het eenmaal den heiligen overgeleverde geloof te strijden. 
Onze eenige en altijd zekere toevlucht is de Heer. Wij 

worden vermaand „sterk te zijn in Hem en in de kracht 
zijner sterkte." In Hem vinden wij alles, wat wij tot den 
strijd behoeven, om aan de listen des vijands het hoofd 
te bieden en het veld te behouden. In Hem alleen, die 
„door zijn dood hem te niet deed, die de macht des doods 
had, dat is den duivel," (Hebr. I I : 14.) zijn wij vol
komen veilig. Mochten wij ons aan Hem vasthouden en 
steeds in Hem gevonden worden! Mocht Hij onze harten 
in zijne gemeenschap en ons oog eenvoudig houden! Dan 
zullen wij, ook dan wanneer onder den invloed des satans 
leeringen worden verkondigd en verbreid, door welke de 
heerlijkheid des Heeren gesmaad en de waarheid ver
minkt wordt, bekwaam zijn die met beslistheid te ver
werpen en ons af te Avenden van hen, die ze vasthouden 
en verdedigen. Laat ons op onze hoede zijn! De vijand 
is listig, en tracht door allerlei verklaringen ons met deze 
nieuwe leer bezig te houden, om ons, zoo mogelijk, te 
overtuigen, dat wij onrecht deden ons daarvan af te wenden. 
Hij zoekt ons te overtuigen, dat zij niet alleen niets 
onschr if tuur lij ks en verderfelijks inhouden, maar integen
deel waarheden voorstellen, door welke de geloovigen uit 
hunnen matten, ongeestelijken toestand kunnen worden 
opgeheven, en welke hun tot een diepere kennis van den 
Persoon van Christus brengen. Gelukt hem die list, dan 
worden wij wankelmoedig en onbeslist. 

Ook herinnert de vijand er ons gedurig weer aan, dat 
vele geloovigen in deze leeringen niets onschriftuurlijks 
en gevaarlijks ontdekken kunnen, en er veel zegen door 
genoten hebben. En dit is geen geringe verzoeking. Doch 
iedere getrouwe ziel, wie de eer des Heeren boven alles, 
en wie de handhaving der waarheid ter harte gaat, geeft 
aan zulke influisteringen en overredende woorden geen 
gehoor. Hij toetst de nieuwe* leer aan het Woord van 
God, en zoodra Hij ontdekt, dat zij verkeerd is, dat zij 
den Heer onteert en de waarheid verminkt; zoodra hij 
bemerkt, dat het niet de stem des goeden Herders, maar 
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die eens vreemden is, dan verwerpt hij haar beslist, en 
wendt zich af van de voorstanders en verdedigers dier 
leer. Want boven alle broeders en leeraars, hoe geacht 
en geliefd ook, staat onze eenige Meester en Heer, aan 
"Wien wij alles te danken hebben, en met Wien wij voor 
tijd en eeuwigheid verbonden zijn. Aan zijne goedkeuring 
en aan zijnen zegen is ons alles gelegen. 

Geliefde broeders! laat ons te midden van het treurig 
verval om ons heen door de genade Gods en door de 
kracht des Heiligen Geestes een zoodanige gezindheid ten 
opzichte van de verheerlijking onzes geliefden Heilands 
en van de handhaving van het schoone, ons toevertrouwde 
goed openbaren, als Hem welbehagelijk is. Laat ons 
een beslist standpunt tegenover het kwaad innemen, maar 
tevens voortdurend onze dwalende broeders in persoonlijke 
en gemeenschappelijke voorbode blijven gedenken, opdat 
de Heer hen uit de strikken des vogelvangers bevrijde, en 
aldus den weg bane tot een voortreizen in broederlijke 
liefde en eensgezindheid. 

Ik besluit met de woorden van den schrijver van den 
brief aan de Hebreërs: „Ik bid u , broeders! verdraagt 
het woord der vermaning." (Hebr. X I I I : 22.) En ik smeek 
den Heer, dat Hij dit zwakke getuigenis tot heil van 
vele duurgekochte zielen en tot verheerlijking zijns Naams 
moge doen strekken. De ernstige, hoogst bedroevende ver
schijnselen, met welke wij ons bezighielden, bewijzen 
klaar, hoe zwak de toestand der heiligen over het alge
meen zijn moet, en hoe noodig de vermaning des Apostels 
is: „Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dooden, 
en Christus zal over u lichten." (Efez. Y : 14.) De Heer 
geve in zijne genade, dat ook deze regelen menig sla
pende mogen doen ontwaken, menig onverschillige tot na
denken brengen, en menig afgedwaalde terugvoeren mogen! 
En de anderen, wier oog nog open, wier hart nog waak
zaam gebleven is, moge Hij opwekken, om voortdurend 
Hem aan te roepen, opdat Hij aan zijn werk gedenke, 
zjjn getuigenis beware en zijne genade groot make! 

Mocht toch overal onder Gods geliefde kinderen de be-
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hoef te ontstaan, om zich dikwerf met elkander te ver
eenigen tot gemeenschappelijk gebed en smeeking, tot 
verootmoediging en schuldbelijdenis en tot het inroepen 
van zijne ontferming en genade. Wij kunnen er verzekerd 
van zijn, dat Hij, die eenmaal aan Israël in zijne ver
nedering gedacht, (Ps. CXXXVI: 23.) ook aan ons in 
genade en ontferming gedenken en zich over ons erbarmen 
zal. Hij is steeds bereid te sterken, te herstellen, te be
waren en te genezen, want zijne goedertierenheid duurt 
tot in eeuwigheid. 

Gode zij dank! het oogenblik is nabij, dat onze dierbare 
Heer zal komen, om ons van deze arme aarde, het tooneel 
van zooveel zonde en afval, van zoo schandelijke onteering 
zijns Naams en zoo treurige tweedracht onder de zijnen, 
op te nemen in het heerlijk huis des Vaders, waar on
gestoorde gemeenschap en verzadiging van vreugde ons 
deel wezen zullen. 

Correspondentie. 
11. Z. K. te Elburg vraagt naar aanleiding van Matth. 

XIII : 58, of 's Heeren kracht afhankelijk is van het geloof 
der menschen. 

Geenszins, is mijn antwoord, 's Heeren kracht is in Hem-
zelven en derhalve geheel onafhankelijk van wien of van wat 
ook. Hij kan die kracht ten allen tijde openbaren. Niemand 
stond Hem daartoe in den weg. Maar Hij wilde die niet altijd 
openbaren. Als het ongeloof der menschen zóó groot was, dat 
een openbaring zijner macht niets baatte, dan openbaarde Hij 
zijne kracht niet. Toen daarom de lieden in zijne vaderstad den 
Heer verwierpen, en met verachting over hem spraken, zeide 
Jezus: «Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in 
zijn huis; en deed aldaar niet vele krachten." In Mark. V I : 5 
lezen wij: »En hij hm aldaar geen kracht doen." Dit wil niet 
zeggen, dat Hij er niet' toe in staat was, maar dat er een 
zedelijke onmogelijkheid was ten gevolge van hun ongeloof. 



195 

12. J. H. E. te Bocholt. — De overheden en de machten 
in de hemelsche gewesten, van welke in Efez. III : 10 gespro
ken wordt, zijn de engelen, aan wie door de gemeente, die 
de verborgenheid is, van alle eenwen en geslachten her in God 
verborgen, bekend gemaakt wordt de veelvoudige wijsheid Gods. 
Door de openbaring dezer verborgenheid zijn al de raadsbe
sluiten van God, vóór de grondlegging der wereld genomen, 
en in Hem al die eeuwen verborgen gebleven, aan het licht 
gekomen en in vervulling getreden, zoodat Paulus in Kol. I 
kan zeggen, dat door de openbaring dezer verborgenheid het 
Woord Gods voleind is, dat wil zeggen: volledig is gemaakt, 
zoodat er niets meer aan kan toegevoegd worden. 

13. F. D. te Heeg. — Het zweren, waartegen de Heer 
waarschuwt in Matth. V : 31, is zweren onder elkander, en 
geenszins het doen van een eed voor de overheid. De Joden 
waren gewoon tot bevestiging van wat zij zeiden, allerlei eeden 
te doen. Zij zwoeren bij den hemel, bij de aarde, bij Jeruzalem, 
bij hun hoofd, enz. enz. Dit verbiedt de Heer. »Zwreert gansche-
lijk niet. . . . Uw woord zij: ja, ja, neen, neen; wat meer 
is dan dit, is uit den booze." Voor ons is dit evenzeer geldig. 
Alle onnoodige en daarom lichtvaardige verzekeringen en be
vestigingen zijn uit den booze. Wanneer de hoogepriester even
wel zegt tot Jezus: »Ik bezweer bij den levenden God, dat gij 
zegt, of gij zijt de Chrisus, de Zone Gods," dan antwoordt 
de Heer in den toen gebruikelijken vorm van den eed: »Gij 
hebt het gezegd." En als Paulus zich te verdedigen heeft tegen
over zijne beschuldigers, dan zegt hij: »God is mijn getuige, 
dat ik niet lieg." 

14. S. V. te 's Hage vraagt een verklaring van de woorden 
in Kol. I I : 8 »naar de overlevering der menschen, naar de 
eerste beginselen der wrereld, en niet naar Christus." 

In de gemeente te Kolosse werden verschillende verkeerde 
leeringen ingevoerd. Heidensche filosofie en wettische be
ginselen trokken de geloovigen af van de eenvoudigheid, die 
in Christus is, en hielden hen bezig met de dingen, die hier 
beneden waarde hebben en aantrekkelijk zijn. Zie de verzen 
16 tot 19, waar de terugkeer tot de instellingen der wet en 
de heidensche leer van de vereering der engelen hand in hand 
gaan en scherp worden bestraft. Beide dingen zijn naar de over-
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levering der menschen, naar de eerste beginselen der wereld, 
en niet naar Christus. Onder de eerste beginselen der wereld 
wordt voornamelijk de wettische bedeeling verstaan, zooals blijkt 
uit vs. 20, waar de Apostel zegt: «Indien gij met Christus de 
eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, waarom onder
werpt gij u, alsof gij in de wereld leefdet, aan inzettingen: 
raak niet, en smaak niet, en roer niet aan." In Gal. IV : 3 
en 9 vinden wij hetzelfde. De geloovigen nit de Joden waren 
in slavernij geweest onder de eerste beginselen der wereld, en 
worden bestraft, nn zij zich weer tot de zwakke en arme eerste 
beginselen wilden wenden. 


