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Paulus, de rijke jongeling" en 
de discipelen. 

Het onderscheid tusschen dag en nacht, tusschen licht 
en duisternis, tusschen leven en dood is groot, zeer groot; 
maar grooter nog is het verschil tusschen hem, die uit 
den H. Geest is wedergeboren, en hem., die in de blind
heid zijns harten voortholt op den weg des verderfs. 
Terwijl deze een kind des daags is , door het licht verlicht 
en met een eeuwig leven bezield, doolt gene als een kind 
des nachts in stikdonkere duisternis des doods rond. Terwijl 
deze in Jezus alles gevonden heeft wat hem ontbrak, 
leven, vrede, vergeving, geregtigheid, heiligheid, eeuwige 
heerlijkheid — kan gene met een vermeend licht wel eenigen 
tijd Jezus navolgen en Hem als een groot profeet hul
digen, doch zoodra hem de waarheid wordt geopenbaard, 
gaat hij bedroefd henen. Hij vindt het leven niet, wijl hij 
zijn eigen leven niet wil verliezen; hij vindt geenen vrede 
en geene vergeving, wijl de weg om die te verkrijgen met 
te veel smaad is verbonden; hij vindt geene geregtigheid, 
wijl hij zijne eigene aan God wil voorstellen en daarom 
ontbreekt hem ook heiligheid en heerlijkheid. 

Dit onderscheid is groot — de kloof tusschen deze twee 
klassen van menschen is onoverkomelijk — en het ware te 
wenschen dat het in de praktijk altijd zoo levendig te voor
schijn trad, als ik het hier boven beschreef. Doch, helaas! 
ook onder hen, die uit den H. Geest zijn wedergeboren — 
onder hen, die dezelfde voorregten deelachtig zijn — 
onder hen, die zich in dezelfde mate kunnen verheugen, 
bestaat een groot verschil. Velen zijn er, die hoewel 
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zij kinderen Gods zijn, in zeer geringe mate openbaren, 
dat de H. Geest in hen woont; zij zelven zijn het mid
delpunt van al hunne gedachten; hun voordeel, hunne eer, 
hun aanzien staat bij hen op den voorgrond, al mag dit 
ook nog zoo fijn onder allerlei godsdienstige vormen zijn 
verborgen. Weinigen daarentegen zijn e r , die waarlijk 
hun eigen leven verloren hebben, die alle dingen schade 
en drek achten bij de uitnemendheid der kennis van 
Christus. Velen zijn er , die zichzelven zoeken — weinigen, 
die alleen Christus trachten te gewinnen. Velen zijn er , 
die terugdeinzen voor smaad, hoon en vervolging der 
wereld — weinigen, die hun kruis opnemen, Jezus navol
gen, zelfs tot in den dood en dat alleen om Hem geheel 
te gewinnen. 

Dit dubbele onderscheid wordt ons met duidelijke trek
ken afgeschilderd in Klip. 3 : 4—11 , vergeleken met 
Mark. 10 : 17—40; en wel met betrekking tot de r e g t -
v a a r d i g m a k i n g , h e t k r u i s en de h e e r l i j k h e i d . 

1. In het derde hoofdstuk van den brief aan de Filip-
pensen vinden wij eene heerlijke beschrijving van de wer
king des H. Geestes in eene ziel, die met Hem vervuld 
is. Hoe heerlijk treedt hier de uiterlijke wandel te voor
schijn! Welk eene standvastigheid voor God! Welk eene 
ware vrijheid! De H. Geest openbaart Christus aan de 
ziel en de ziel aanschouwt Hem zoo duidelijk, dat zij alles 
wat niet Christus is , als tegen Hem overstaande, verwerpt. 

Het is Paulus, die daar voor ons staat. Alle voorreg-
ten, waarop een Jood trotsch kon zijn, waren zijn deel. 
Hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliël, den beroemd-
sten Rabbijn; hij was een burger van Tarsen, eene stad 
vermaard (om de hedendaagsche spreekwijze te gebruiken) 
door eene hoogeschool; hij was onderwezen in alle weten
schappen en — wat nog meer zegt — hij kon zich beroemen 
op eenen onberispelijken wandel. Dit alles heeft groote 
waarde voor den mensch — en dit had het ook voor 
Saulus— zoo lang hij Christus nog niet door het geloof had 
aanschouwd. Saulus bezat al datgene, waarop de mensch 
zich kan beroemen. Was er iemand, die meende zich in 
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het vleesch te kunnen betrouwen, dan kon hij het nog 
meer. Maar door de genade Gods werd Saulus in Paulus 
veranderd en nu Christus aan zijne ziel geopenbaard was, 
kon hij zeggen: «Hetgeen mij gewin was heb ik om 
Christus wil schade geacht." 

In welken toestand was de ziel van Paulus? Ik moet 
Christus gewinnen; dit is alles wat ik te doen heb, dit 
is mijn eenig streven; al wat ik daarnevens op mijnen 
weg ontmoet, is slechts schade. Ziedaar de heerlijke wer
king van den H. Geest in eene ziel, die Jezus toebehoort. 
Paulus wordt door niets in verwarring gebragt; het is 
hem helder als de zon, dat al wat Christus zelf niet is , 
slechts schade aanbrengt; de tijd daarmede doorgebragt 
is een verlorene tijd. Hij ziet Christus te midden van 
elke omstandigheid. Ontmoet hem lijden op zijnen weg, 
zooveel te beter, het zal hem nader tot Christus brengen. 
Zijn eenige wensch is Christus gelijkvormig te zijn, Hem 
volmaakt te kennen, Hem geheel te bezitten. "Wat zijn 
daarbij aardsche schatten, eer bij menschen, geleerdheid 
en braafheid! Alles is schade wat niet uit Christus 
vloeit! 

Doch een ander beeld treedt voor onze oogen (Mark. 10.) 
Het is dat van eenen jongeHng, rijk in goederen dezer 
wereld, maar tevens van een beminnelijk karakter, zoodat 
zelfs Jezus hem beminde (vs. 21.) Ook hij kon getuigen: 
»A1 deze dingen heb ik van mijne jonkheid af onderhou
den." Niet zoo als Saulus, met haat en nijd tegen Jezus 
van Nazareth vervuld, had hij daarentegen in Hem een 
meer dan gewoon mensch ontdekt, van wien hij op goede 
gronden de oplossing eener vraag meende te kunnen ver
wachten, die hem reeds sedert lang bezig hield en hem 
verontrustte: »Wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige 
leven beërve?" Het was hem tot op zekere hoogte ernst 
met het dienen van God en daarom kwam hij tot Jezus. 
Maar welk een onderscheid tusschen hem en Saulus! 
Beiden aanschouwen Jezus — hoe verschillend is echter 
de invloed, die dit gezigt op beiden uitoefent! Saulus, op 
den weg naar Damascus Jezus aanschouwende, ziet in 
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Hem zijn eenigen Verlosser en verliest op eenmaal zijne 
gansene geregtiglieid, alles waaraan hij tot Hiertoe groote 
waarde had gehecht en als een naakt en verloren zondaar 
omvat hij Jezus; — de jongeling, Jezus aanschouwende, 
ontdekt in Hem niets meer dan een goeden meester en 
daarom blijft hij in zijne eigene geregtigheid en eigen 
waarde voor Hem staan. Hij wilde wel God dienen, doch 
zijne dienst ging altijd van zichzelven uit; zijne blikken 
reikten niet buiten den engen kring zijner eigene gedachten 
en vermogens. Zijn hart, gebonden met de ketenen dér 
wet, had de wonderbare genade nog niet verstaan, dat het 
eeuwige leven »eene gave Gods," en geen gevolg van 
menschelijk werken is. »Goede Meester wat zal ik doen, 
opdat ik het eeuwige leven beërve?" Het eigen ik treedt 
hier te voorschijn; hij zelf wenschte het eeuwige leven te 
verkrijgen. Zoo is het hart van den mensch altijd; hetzij 
hij in dolle drift voortholt op den weg der zonde; hetzij 
hij als een braaf man tot Jezus komt; altijd treedt zijn 
nietig persoon, zijn ellendig ik op den voorgrond. 

En wat antwoordt Jezus op deze eigengeregtige vraag? 
Hij wijst hem naar Mozes; hij zendt hem terug naar den 
voet van Sinaï, om daar onder donderslagen en bliksem
schichten, onder duisternis en storm de ernstige les te 
leeren, dat de mensch onmogelijk in staat is het eeuwige 
leven te beërven, aangezien hem daar gezegd wordt, dat 
hij gestorven is. Het is mij als wil de Heer met Zijn 
»Gij kent de geboden" zeggen: »Uwe pogingen komen 
honderden van jaren te laat. Reeds op Sinaï is het geble
ken, dat het beginsel van doen onmogelijk uitgevoerd kan 
worden. Ik ben hier, wijl 's menschen werken niets 
meer kunnen uitrigten. Eeuwig leven is Gods gave, 
niet 's menschen oogst." 

De schrikwekkende teekenen van Sinaï hadden echter op 
het hart des jongelings niet den minsten invloed. Even als 
zijne voorvaderen gezegd hadden: » Al wat de Heer spreken 
zal, dat zullen wij doen;" zoo antwoordt ook hij in het 
gevoel zijner eigenwaarde, in het bewustzijn zijner braaf
heid: (altijd naar zijne gedachten) »A1 deze dingen heb 
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ik van mijne jonkheid af onderhouden." Ongelukkige 
zelfverblinding 1 De gansche blindheid zijns harten wordt 
openbaar; hij dacht in staat te zijn de heilige wet Gods 
te kunnen volbrengen en zijn antwoord sloot in zich, dat 
hij volmaakt was of dat de wet Gods onvolmaakt was. 
De Heer had hem naar den tuchtmeester gezonden; nu 
zijn hart echter onbewogen bleef, slaat Hij eenen anderen 
weo- in, om: indien het mogelijk ware, zijne oogen te 
openen. «Één ding ontbreekt u , ga heen, verkoop alles 
wat gij hebt, en geef het den armen; en kom herwaarts, 
neem het kruis op en volg mij." — Op dit woord nam 
het gesprek eene geheel andere wending. Is dit de weg 
tot het eeuwige leven, was de vraag, die in zijn hart (en 
in hoe veler hart na hem?) opkwam; is dit dan de eenige 
weg en dat uit den mond van dien grooten en voortref-
felijken leeraar, van dien goeden meester? Neen dit kan 
niet zoo zijn. Hoe beminnelijk en achtenswaardig de jongeling 
ook was, het kruis op te nemen (en dat voor een Jood I) dat was 
hem te zwaar; zijn goed te verkoopen, dat was te veel van 
hem gevergd. De wereld was hem te schoon — het kruis 
te veracht. Christus met al wat hij had te volgen, dat 
wilde hij wel; maar alles te verlaten om zijne smaadheid 
te dragen, daartoe kon hij niet komen. Hij g i n g 
b e d r o e f d h e n e n . 

Zijne verwachting was geheel te leur gesteld. En zoo 
zal het een ieder gaan, die bij Jezus komt om Hem te 
vragen: »Wat moet ik doen." Komt men als een bedelaar 
tot Hem, dan verlaat men Hem als een rijke; komt men 
als een verlorene, men gaat heen als een verloste; komt 
men als een zondaar, men wordt veranderd in een kind — 
doch komt men als een rijke tot Jezus, dan gaat men 
als een arme bedroefd henen. "Wil men, echter als een 
bedelaar, als een verlorene, als een zondaar tot Jezus 
komen, dan moet men alle eigene werken opgegeven en 
erkend hebben, dat er geene menschelijke geregtigheid 
bestaat. Dit was hetgeen bij Paulus geschied was en 
daarom zegt hij ook: »Ik reken alle dingen schade en 
acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen 
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en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijne regtvaar-
digheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in 
Christus is, de regtvaardigheid, die uit God is door liet 
geloof," Dit had de H. Geest in Paulus bewerkt door 
hem eenen Christus in heerlijkheid te openbaren. Paulus 
zag Christus en zeide: «Dat is mijne regtvaardigheid, ik 
hecht geene waarde aan de mijne." Hij verlangde geene 
menschelijke, maar eene goddelijke geregtigheid te bezitten. 
Beiden kunnen onmogelijk ons deel zijn; want indien God 
mij Zijne geregtigheid schenkt, zoo kan ik Hem niet 
voorstellen, hetgeen van mij zelven komt. 

Veronderstel dat ik de geheele wet had onderhouden 
en zonder gebrek ware, dan nog zou zulk eene geregtig
heid slechts die eens menschen — niet, die van God zijn. 
De wet van God eischt, dat de mensch God boven al 
en den naasten als zichzelven zal liefhebben — en dit kan 
de mensch niet; maar al ware hij hiertoe ook in staat, 
zoo zou hij slechts eene menschelijke geregtigheid bezitten; 
terwijl ik in Christus eene vrij wat betere bezit, de gereg
tigheid van God zelven. Vraagt de wet van mij, dat 
ik mijn leven zal geven om God te verheerlijken en dat 
nog wel voor verlorene zondaars ? (In waarheid ik zou niet 
weten hoe zulk een bevel op te volgen) Christus echter 
heeft dit gedaan; hij kon zeggen: »Ik heb U verheerlijkt op 
de aarde; ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gege
ven hebt om te doen;" Hij is gehoorzaam geweest tot den 
dood — tot den dood des kruises. Dat Christus aan het 
kruis gestorven is toont ten volle de onmagt des menschen. 
God moest eenen anderen geven om te volbrengen wat 
wij niet volbrengen konden. Christus heeft God als mensch 
verheerlijkt en is nu met God verheerlijkt. Alzoo zag 
Hem Paulus en hij zeide: »Dit is de geregtigheid die 
ik behoef." 

Zoolang wij eene menschelijke geregtigheid zoeken zoo
lang kennen wij de geregtigheid Gods niet. En ach, hoe 
velen zijn er niet die dezen weg bewandelen! Hoe velen 
zijner niet die met den rijken jongeling vragen:» Wat moet 
ih doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?" Gij, die zoo 



7 

vraagt, gij, die door uwe werken Gode aangenaam wilt 
ziin al moogt gij deze beschuldiging ook verre van u wer
pen en roepen: ik wil alleen door genade zalig worden, 
ziet naar den gekruisten Jezus en zoo gij daar niet overtuigd 
wordt dat liet voor den mensch hopeloos is zijne geregtigheid 
aan God voor te stellen, dan is er geene mogelijkheid 
meer om u van de waarheid te overtuigen. 

Zoo Christus in ons leeft, dan is ons datgene wat niet 
van Hem komt schade en drek. Wij moeten Christus 
gewinnen. Hebben wij eens door het geloof de geregtig
heid Gods ontvangen, zoo kunnen wij ons ook niet meer 
met de onze bezig houden. De rijkdommen waaraan het 
hart. des jongelings was gehecht, hadden voor Paulus geene 
waarde meer; hij had Christus aanschouwd en door Hem 
de geregtigheid Gods en de kampprijs der hemelsche 
roeping. 

2. Nadat de rijke jongeling bedroefd was heengegaan 
zegt Jezus: »Het is ligter, dat een kemel ga door 
het oog van eene naald, dan dat een rijke in het 
koningrijk Gods inga." (Mark. 10 : 25.) Met groote ver
bazing riepen de discipelen uit:»"Wie kan dan zalig worden?" 
Hoe, het is dus onmogelijk voor den mensch om zalig te 
worden? »Bij den mensch," antwoordt Jezus »is het on
mogelijk, bij God niet." Bij den mensch, hoe voortreffe
lijk hij ook zijn moge is het onmogelijk; hij heeft het geld 
lief; hij is eerzuchtig; in één woord, hij bezit geene magt 
zich zelven te redden. »Bij God echter zijn alle dingen 
mogelijk." Het was daarom ook door de kracht Gods, 
dat Petrus zeggen kon: «Zie, wij hebben alles verlaten, 
en zijn u gevolgd." Zij stonden verre boven den rijken jon
geling. Voor hen was Christus zooveel waard dat zij alle 
aardsche goederen hadden verlaten om Hem te volgen. Zij 
zouden dan ook niets verliezen want Jezus wil niemands 
schuldenaar zijn. Hij , die Hem volgt, ontvangt van Hem 

weder»honderdvoud in dezen tijd, en in de toekomende 
eeuw het eeuwige leven." 

Velen hebben even als de discipelen alles verlaten om 
Jezus te volgen en het is hun waarlijk te doen om in opregtheid 
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met Hem te wandelen. Te beginnen om Jezus te volgen 
is echter nog geen volharden. De eerste voet op den 
weg te zetten is nog geen wandelen daarop. 

»En zij waren o.p den weg, opgaande naar Jeruzalem; 
en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem 
volgende, waren zij bevreesd." (vs. 82.) Hoe, bevreesd? Had
den zij niet vrijwillig alles verlaten om Jezus te volgen? O ja; 
maar zij hadden niet voorzien dat het kruis op hunnen weg 
lag. Zij hadden de rijkdommen en genoegens dezer wereld 
verlaten, maar zij hadden niet gerekend op de vreeselijke duis
ternis , die den weg naar Jeruzalem beschaduwde; en daarom 
waren zij verbaasd en bevreesd toen zij daarvan hoorden. Zij 
waren niet zoo als de rijke jongeling bedroefd heengegaan, 
maar zij volgden Jezus in vreeze om de duisternis van den weg. 
Zij hadden leven, en behoefden het niet meer door de 
vervulling der wet te verkrijgen, doch toen er sprake was 
van het volgen van Jezus op den weg naar Jeruzalem — 
naar het kruis, toen bleek het dat zij de kosten niet over-
rekend hadden. Alles om Zijnentwil te verlaten daartoe 
komen velen; doch buiten de legerplaats Zijne smaadheid te 
dragen — met Hem te sterven, daarvoor schrikken de 
meesten terug. 

En toch — het kruis is de weg tot de heerlijkheid. Dit 
was hetgeen Paulus begeerde. De discipelen waren ver
baasd en bevreesd, Paulus daarentegen zegt: «Opdat ik 
Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeen
schap Zijns lijdens, Zijnen dood gelijkvormig wordende." 
(Fil. 3 : 10.) In plaats van bevreesd te zijn, dacht hij: 
»Ik zal een deelgenoot aan het lijden van Christus zijn! 
Dan zal ik veel meer van Hem bezitten; ik zal dan Hem 
gelijkvormig zijn, niet meer mij zelven leven, maar Hem en 
Hem alleen!" Het was hem niet te doen om vervolgd 
te worden, o neen! dit is niet de begeerte van den mensch 
en ook niet van den christen; maar het lijden van Jezus, 
den dood van Jezus gehj'kvormig te worden, dat was zijn 
wensch, want daardoor zou hij Hem meer leeren kennen 
en Hem geheel gewinnen. 

En Paulus heeft ook getoond dat deze wensch niet 
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alleen over zijne lippen kwam, maar ook in zijn hart leefde. 
Met vreugde, met moed, met zelfverloochening heeft hij 
zijn kruis op zich genomen en is Jezus gevolgd. Hij is 
Zijn lijden en Zijnen dood gelijkvormig geworden. Hij 
heeft Zijne smaadheid gedragen — lang en overvloedig 
gedragen. En hij heeft Christus steeds meer 'en meer 
leeren kennen, zoodat hij zeggen kon: «Zijt mijne na
vol o-ers, gelijk ik die van Christus ben." 

In vergelijking met hetgeen hij te dragen had is ons 
kruis ligt. Dragen wij het met vreugde, of volgen wij 
Jezus vreezende en bevende? Is het onze eenige wénsch 
Jezus gelijkvormig te worden, of schrikken wij voor het 
dragen Zijner smaadheid terug? Strekken wij ons uit naar 
den prijs der roeping Gods, of wenden wij onze blikken 
achterwaarts, bevreesd voor den strijd en de moeijelijkbe-
den, die ons wachten? 0 1 geliefden, dit zijn ernstige en 
gewigtige vragen. Jezus zegt »zoo iemand achter mij wil 
komen die neme zijn kruis op en volge mij." En toen 
Petrus Hem van Zijn lijden wilde afhouden, klonken hem 
die vreeselijke woorden in de ooren: «Ga weg achter mij 
Satanas! gij zijt mij een aanstoot: want gij verzint niet 
de dingen, die Gods zijn, maar die der menschen zijn." 

Door lijden is onze dierbare Heer tot de heerlijkheid 
ingegaan en dit zal ook ons deel zijn. Even als Jezus 
gezegd heeft: «Vader, in uwe handen beveel ik mijnen 
geest," zoo roept ook Stefanus uit: Heer Jezus, ontvang 
mijnen geest." Staat het kruis vóór mij! Welnu! Ik 
zal daardoor Christus gewinnen, Hij ging mij voor, ik 
wil Hem volgen; de H. Geest zegt in mij . . . . . »of ik 
eenigzins moge komen tot de wederopstanding der dooden." 
Ik zie Christus in heerlijkheid; welnu, ik wensch bij Hem 
te zijn en aan Hem gelijk te zijn. Ik begeer Hem juist 
zoo te bezitten als ik Hem zie, en om dat te bereiken, 
Hem meer dan nu te gewinnen, wil ik zelf door den dood 
gaan, sterven is mij gewin. Is dat ons aller wensch? 
Waar de H. Geest in het hart werkt, daar is licht en 
daar weet men ook dat Christus alles waard is en dat al 
het andere niets waard is. 
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3. Nadat Jezus Zijn lijden en sterven aan Zijne disci
pelen voorspeld had, kwamen Jakobus en Johannes tot 
Hem met de vraag: »Geef ons, dat wij mogen zit
ten , de een aan uwe regter-, de ander aan uwe linker
hand in uwe heerlijkheid." Zij begeerden eene goede plaats 
in het koningrijk. Jakobus en Johannes geloofden, trots 
de velerlei gevaren die zij op den weg naar Jeruzalem 
zagen, dat Jezus de heerlijkheid en het koningrijk ont
vangen zou en zij vroegen: ••> Geef ons vooral eene goede 
plaats." Maar aan wien dachten zij? Aan Jakobus en 
Johannes. Jezus echter spreekt tot hen van den drink
beker , dien Hij drinken moest en van den doop waarmede 
Hij gedoopt moest worden en stelt hun daardoor wederom 
Zijn lijden en sterven voor; zoo ook zij dezen konden drin
ken , dan zou de heerlijkheid hun deel zijn. Hier worden 
wij eene schrede verder gevoerd. Van de regtvaardig-
heid naar het kruis; van het kruis naar de heerlijkheid. 
Het verlangen naar de heerlijkheid ging hier echter niet 
verder dan het eigen ik, en hiermede kan de H. Geest 
nimmer gemeenschap oefenen. Een hart dat met liefde 
tot Christus vervuld is , is volkomen voldaan met het bewust
zijn bij Hem te zijn. Niet de plaats waar, maar de persoon 
met wien ik zijn zal, zal het middelpunt en de bron mijner 
eeuwige vreugde zijn. Paulus heeft zijne Mikken niet gerigt 
op de plaats die hij in het koningrijk zal beslaan. Neen: 
»Christus te gewinnen," dat was het eenige en heerlijke 
doel waarmede zijn hart vervuld was. Van het oogenblik 
af dat hij de schoonheid en uitnemendheid van Jezus op den 
weg naar Damascus had aanschouwd, tot Op het oogenblik, 
dat hij als martelaar te Rome zijn leven liet, werd hij 
gedreven door eene brandende liefde tot den Heer. De 
kracht des H. Geestes had dit in hem bewerkt en zijne 
blikken op Jezus gerigt, zoodat hij om zoo te spreken in 
Jezus verzonken was. De werking des H. Geestes doet 
elke gedachte aan het eigen ik verdwijnen; slechts één 
voorwerp — Jezus — staat alsdan voor onze oogen; en 
Hem te gewinnen, Hem gelijkvormig te worden is alsdan 
de eenige begeerte onzer harten. Paulus had meer gear-
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beid dan al de andere apostelen, voorwaar hij had den 
drinkbeker gedronken en was met Zijnen doop gedoopt; en 
hij had daarom, naar de gedachten der menschen, aanspraak 
gehad op de hoogste eereplaats in het koningrijk — doch 
wel Verre van daaraan te denken, achtte hij veel meer alles 
schade en drek en had slechts een doel voor oogen — 
niet zelf met eere gekroond te worden — maar Jezus te 
gewinnen. Indien hij Hem gewon, welk eene heerlijk
heid ; welk eene vreugde! Ontmoette hem lijden op zijnen 
weg, het zou hem nader tot Christus brengen; moest hij 
sterven, het was hem gewin, alles zou hem ten goede 
medewerken. 

Welk een onderscheid, niet waar, tusschen Johannes 
en Jakobus vervuld met zich zelven, vervuld met hunne 
plaats in het koningrijk en Paulus alleen vervuld met 
Christus! Aan wien zijt gij gelijk, geliefde broeders. Zijt 
gij, even als Jakobus en Johannes met u zelven bezig; 
hebt gij eigen eer en aanzien tot middelpunt van uw 
verlangen gesteld? Of is Christus het eenige voor
werp , waarom uw hart zich naar den hemel voelt getrok
ken? O het hart des menschen is zoo arglistig en de 
zelfzucht, het eigen ik is zoo diep in het hart geworteld. 
Zelfs in die dingen, waar men alleen geestelijke gedachten 
en gevoelens zou verwachten, vindt men zoo vaak niets 
dan eigenliefde en zelfzucht. Hoe treurig toch is het een 
christen naar den hemel te zien verlangen, omdat hij daar 
eene hooge plaats verwacht, of omdat hij gaarne van deze 
aarde wil verwijderd zijn. Met Paulus moet ons eenig 
verlangen zijn Jezus te zien, Hem geheel te gewinnen, 
bij Hem te zijn. Toen Jezus hier beneden was vergat Hij 
zich zelven om aan zijne discipelen, om aan ons te 
denken en wij — zullen wij in de eerste plaats aan 
ons zelven denken! O laat ten minste ons verlangen en 
heimwee naar den hemel vrij blijven van alle vleeschelijke 
beweegredenen en alleen daarom ons hart vervullen, omdat 
wij Hem verlangen te aanschouwen, die alles voor ons 
verliet, om ons alles te geven! 
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Het werk des H. Geestes in Ierland. 

Gedurende eenige maanden werden onze harten verblijd 
door berigten uit Ierland over eene treffende en uitgebreide 
werking des Geestes in dat tot hiertoe zoo dorre en dood-
sche land. Wie heeft niet gehoord van die duizende bekee
ringen, die aldaar plaats vonden? Zouden zich niet alle 
volgelingen van Christus verblijden in de toebrenging van 
nieuwe leden tot de gemeente des Heeren? Wij kunnen 
niets anders veronderstellen; doch gelooven toch dat er bij 
velen eene gansch verkeerde voorstelling heerscht over 
het ware karakter van dit werk Gods. Wij dachten daar
om onzen lezers geenen ondienst te doen, door hun twee 
brieven mede te deelen, die wij van broeders ontvingen 
die ooggetuigen waren zoowel van den aan- als van den 
voortgang van dit werk. 

Men veroorlove ons vooraf eenige opmerkingen te maken. 
Menigeen heeft in twijfel getrokken of dit werk wel 
waarlijk uit God is en dat wel om de daarmede gepaard 
gaande ligchamelijke bewegingen in enkele gevallen. Dit is 
eene grove dwaling. Het is toch niet onze zaak om den 
Almagtigen Werkmeester voor te schrijven, op welk eene 
wijze Hij zijn werk moet ten uitvoer brengen. Bij sommigen 
mag Hij de nieuwe geboorte zoo langzaam, zoo zacht, zoo 
stil doen plaats vinden, dat zij die er bij staan geheel 
onwetend zijn welk een heerlijk werk Hij daargesteld heeft. 
Anderen daarentegen leidt Hij door zulke diepe wegen dat 
zij onder het gevoel hunner schuld in luid schreeuwen 
uitbarsten. Zijn wij bekwaam dit onderscheid te beoordeelen? 
Worden wij hiertoe geroepen? Voorzeker niet. Zie, bij 
voorbeeld, het onderscheid tusschen Lydia en den stok
bewaarder in Hand. 16. Van de eerste lezen wij:»welker 
hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen 
van Paulus gesproken werd." De stokbewaarder daaren
tegen »sprong in en werd zeer bevende en viel neder voor 
Paulus en Silas." Nu zou het even zoo onverantwoordelijk 
zijn om bezwaar te hebben in de opgewondenheid welke 
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met de bekeering van den laatste gepaard ging, als om de 
waarheid van Lydia's bekeering in twijfel te trekken, om
dat zij zoo bedaard is gebleven. Noch de opgewondenheid, 
noch de bedaardheid hebben iets tot de redding der ziel 
bijgebragt. De een viel neder; de andere niet; beiden 
waren door Christus behouden. 

Zie ook het treffende verschil tusschen de rustige bekee
ring van den kamerling in Hand. 8 en de zeer aangrijpende 
van Saulus van Tarsen in Hand. 9. De werkelijkheid der 
eene was even zoo groot als die der andere, ofschoon de 
omstandigheden hemelsbreed verschilden. Iemand kan 
bekeerd worden zonder van zijne zitplaats op te rijzen, 
zooals bij den kamerling het geval was; of ter aarde vallen, 
zooals Saulus. Hij kan terstond met vreugde en vrede 
vervuld zijn, of drie dagen verslagen ter aarde liggen; de 
omstandigheden maken in geenen deele de bekeering tot 
werkelijkheid. De vereeniging met Christus en niet de 
wijze waarop ik met Hem vereenigd wordt redt mijne ziel. 
De waarheid eener bekeering in twijfel te trekken om de 
vreemde verschijnselen, die er zich bij op deden, is even 
zoo onverantwoordelijk als zulke verschijnselen tot het 
wezenlijke der bekeering te maken. 

De wedergeboorte is een werk Gods. Hij die het ten 
uitvoer brengt is de H. Geest. Het middel is het Woord 
Gods. De wijze waarop zij plaats heeft is evenzeer boven 
en buiten ons als het middel en de bewerker. God is al-
magtig. Hij geeft geene rekenschap van een Zijner daden; 
en wij dwalen grovelijk, indien wij meenen dat ons eigen 
oordeel hierin een regel kan zijn. De geheimen en 
wonderen van Gods nieuwe schepping zullen den wijssten 
en geleerdsten man in verwarring brengen. Er zullen 
zich altijd omstandigheden voordoen, waarvoor het arme 
menschelijke verstand in verwondering stil staat, en waar
van men alleen zeggen kan «Het is de vinger Gods." 

Indien ons een geval voorkomt dat klaarblijkelijk tegen 
Gods Woord strijdt, zoo zijn wij geregtigd daarover te oor-
deelen, daar Gods Woord en Geest nimmer kunnen liegen; 
maar laat ons ook dan voorzigtig zijn voor wij zulks uit-
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spreken; wij kunnen ons ligt vergissen. Een eenvoudig 
en nederig gemoed zal echter de wegen Gods van de 
dwaalwegen des Satans kunnen onderscheiden. 

De eerste brief uit Newtownlimavadij in de provincie 
Ulster in het noorden van Ierland, luidt aldus; 

Geliefde Broeder! Het is mij eene aangename taak u 
eenige bijzonderheden mede te deelen aangaande het groote 
werk, dat God hier in deze streken heeft aangevangen. 
Ik zeg het werk dat God heeft aangevangen en waarlijk 
zoo ooit, dan heeft Hij hier getoond, dat Hij geene 
menschenhulp behoeft. De Geest Gods heeft den mensch 
elke gelegenheid benomen om zich te verheffen. Niemand 
kan zich beroemen het werktuig tot deze herschepping te 
zijn geweest. God heeft getoond dat alle menschelijke 
kracht en wijsheid bij Hem dwaasheid is, opdat geen vleesch 
zou roemen voor Hem. Eenige weinige woorden over den 
aan- en voortgang van dit werk zullen het gezegde bevestigen. 

In Conner, een dorp in het graafschap Autriin, werd 
voor ongeveer drie jaren een man, arm naar de wereld en 
van zeer geringe beschaving, door den Geest Gods over 
zijnen zondenlast verontrust. Twee jaren lang bragt hij in 
dezen toestand door, en daar hij geene kennis bezat van 
den weg der zaligheid, trachtte hij, gelijk honderden met 
hem doen, zijne eigene regtvaardigheid op te rigten; hij 
vond echter geene rust voor zijn arm, verontrust hart. In 
dezen zielstoestand hoorde hij van eene christelijke vrouw 
die zich een tijd lang in Ballymena had opgehouden, doch 
nu op het punt stond eene streek te verlaten waar zij zoo 
weinig, ja in het geheel geene geestelijke gemeenschap kon 
vinden, waar men alleen koude, doode harten aantrof. 
Hij besloot deze vrouw op te zoeken en van hare lippen 
vernam hij de blijde tijding eener volkomene, vrije, oogen-
blikkelijke en persoonlijke behoudenis door de eene offerande 
van Jezus Christus op het kruis. Hare woorden waren 
balsem voor zijn verwond hart. Hij vond vrede door het 
bloed des kruisesl Doch bij de onbeschrijfelijke vreugde, 
die zijn hart vervulde, ontstond eene droefheid over den 
verschrikkelijken toestand van de menschen, waaronder hij 



15 

woonde. Hij vereenigde zich met een of twee even een
voudige zielen als hij zelf, om God te bidden den dooden 
het leven te geven. Zij baden. God hoorde — hoorde 
en antwoordde — antwoordde, zooals Hij altijd doet, verre 
boven hunne verwachting. 

Ziehier dus, waarde broeder, in weinige woorden de 
oorsprong van deze gezegende werking, die zich in de 
geheele provincie Ulster vertoont. Laat ons niet naar 
nevenoorzaken zoeken of trachten langs eenen anderen 
weg deze zaak duidelijk te maken voor het verstand. Gods 
woord en het gebed moeten als de eenige middelen van 
den aan- en voortgang van dit werk beschouwd worden. 
Waar is de roem des menschen? Een ongeleerd man, uit 
de geringe klasse, leert van de lippen eener vreemdelinge 
het eenvoudige evangelie van Jezus. Hij, met een of twee 
anderen, beginnen te bidden en te prediken, te prediken 
en te bidden. God zegende en de stroom dier zegeningen 
heeft met verwonderlijke snelheid het gansche land besproeid. 
Duizenden zijn er door verkwikt. De vijand heeft zijnen 
loop willen stuiten, doch de kracht, waarmede hij voort
gestuwd werd, was te sterk. 

God was het , die door Zijnen Geest de harten be
werkte en hen aan de voeten van Jezus bragt. Meer dan 
honderd zielen zijn er in ééne week alleen in de plaats 
mijner woning bekeerd. Vooral een dag was mij zeer 
treffend. Het was Zaturdag. Een trouw dienstknecht des 
Heeren zou het evangelie verkondigen. Vijf duizend menschen 
waren in de open lucht verzameld en luisterden met gespan
nen aandacht naar de woorden des vredes. Naauwelijks had 
de prediker eenige minuten gesproken of velen werden 
getroffen en vielen luid schreijende over hunne zonden ter 
aarde. Na eenige oogenblikken hadden zij vrede gevon
den. Weder nieuwe werden getroffen — en vonden vrede. 
Het tooneel werd steeds treffender — de Geest des Heeren 
werkte krachtelijk en bewees, dat Hij nog dezelfde was 
als toen op den Pinksterdag deze aarde tot Zijne woonplaats 
koos. — Eerst des morgens te 7 ure hadden allen de 
plaats, waar zoo velen geboren waren, verlaten. 
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Indien gij mijne stad doorwandeldet en u de moeite 
gaaft de helft der huizen binnen te treden, zoo zoudt 
gij in allen menschen vinden, die met elkaar spraken, 
zongen, baden, lazen en zich grootelijks verheugden. Man
nen en vrouwen, jongen en ouden, vrijen en dienstbaren 
zoudt gij de groote werken hooren verkondigen, die de 
Heer aan hunne ziel gedaan heeft. Mijne pen is niet in 
staat den indruk te beschrijven dien dit werk des Geestes 
in de ziel te voorschijn roept. 

J a hetgeen hier geschiedt is eene ernstige les voor de belij
dende kerk. De H. Geest heeft getoond — op nieuw getoond-
dat Hij vrij wil zijn in Zijne werking. Hij heeft de in
stellingen en gedachten der menschen te schande gemaakt. 
Hij nam grootendeels de ongeleerdste mannen om zielen 
van de duisternis in het licht te voeren. Zoo deed Hij in 
de apostolische tijden; zoo deed Hij in de middeleeuwen; 
zoo doet Hij nu. Wanneer zullen der christenen oogen 
open gaan? God geve, dat ook dit eene vrucht zij van 
dit gezegende werkl Ik heb duizenden vergaderd gezien, 
hangende aan de lippen van eenen man, die waarlijk geen 
enkele volzin goed engelsch kon spreken. Waarlijk een 
ongeleerde landbouwer, met Christus in het hart, is beter 
dan een christelijk geleerde met al de wetenschappen aan 
de toppen zijner vingers. Het wordt hier duidelijk, dat 
alle geleerdheid moet verdwijnen zoodra men met zielen 
moet omgaan; onze wijsheid wordt daar te schande ge
maakt en God toont dat hetgeen bij den mensch dwaas
heid is, voor Hem diepe wijsheid is. 

En nu, geliefde broeder, voor ik ga eindigen, nog eenige 
weinige woorden. Verhaal alle broeders en zusters in 
Christus wat God hier heeft gedaan. Zoo er blijdschap 
is in den hemel over éénen zondaar, die zich bekeert, zou 
er dan bij ons geene blijdschap zijn waar zoo velen den geloove 
gehoorzaam worden? Zeg hun, dat God hier het gebed 
der zijnen, in eenvoudigheid tot Hem opgezonden, heeft 
verhoord; dat Hij gedaan heeft boven bidden en denken. 
Zeg hun, dat zij bidden en prediken, prediken en bidden, 
en van God den zegen verwachten. Ja laat ons bidden, 
laat ons wachten, altijd wachten — God zal antwoorden. 
Maar bedenken wij, dat niet wij opwekkingen kunnen 
maken — laat deze gedachten verre van ons zijn, want 
juist dit zou de grootste hinderpaal zijn voor den Geest 
om te werken. 
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Hoop op God! 
(Psalm 42). 

Niets kan heerlijker en van meer zegen voor ons zijn, 
dan de beschouwing van den Heer zei ven. Het zij wij 
Hem in zijnen wandel op aarde, of in zijn sterven aan 
het kruis of als wederlevend in den hemel beschouwen, 
overal vinden wij zegen en blijdschap. In Hem vindt 
het hart volkomene voldoening. »Want in Hem woont 
de gansche volheid der godheid ligchamelijk." Welgeluk-
zalig hij, die Hem kerit en Hem liefheeft, wiens hart aan 
Hem verbonden is, en die altijd zeggen kan: Gij zijt 
m ij n J e z u s I In en met Hem zijn wij rijk gezegend; 
de grootste zegen echter is, dat Hij zelf ons deel is. God 
heeft ons het beste gegeven wat Hij had, zijnen een-
geboornen en geliefden Zoon, zoodat wij nu altijd zeggen 
kunnen: >• Zou Hij ons met Hem niet alle dingen schenken." 
Het hart dat deze gave kent, is altijd vol vertrouwen op 
God, op zijne genade en liefde. 

Indien wij den Heer in zijne diepe vernedering en in 
zijne verhooging aan de regterhand Gods geloovig volgen, 
zoo kunnen wij slechts bewonderen en aanbidden. Dit 
alles gaat de kennis te boven. «Want het is des Vaders 
welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid zou wonen." 
In Hem is alles heerlijkheid; en in Hem bezitten wij al de 
volheid; ons oog is echter te zwak om zelfs een gedeelte 
daarvan te doorzien. »Want wij kennen ten deele en wij 
profeteren ten deele," zegt de Apostel. Gelukkig zoo de 
oogen onzer harten door den H. Geest zoo zeer zijn 
verlicht dat wij zijne heerlijkheid aanschouwende, uitroepen: 
»O diepte des rijkdoms I"' Mogten wij er slechts zooveel 
van bevatten dat onze harten met blijdschap zijn vervuld. 
Het middelpunt zijner heerlijkheid is de liefde. En hoewel 
ook de liefde van Christus alle kennis te boven gaat, zoo 
is zij nogtans ons deel. In haar kan ons hart volkomen 
rusten. Zij doet ons Hem en zijne volheid kennen. 
»Een ieder, die liefheeft is uit God geboren en kent God; 
die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God 
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is liefde." In zijne liefde vinden al onze behoeften hunne 
volkomene bevrediging. 

De Heilige Schrift plaatst Jezus overal en altijd als het 
voorwerp van haar getuigenis op den voorgrond. De H. 
Geest en ook het woord getuigen van Hem en zijne vol
heid. Zonder Hem ware het woord slechts een doode 
letter en eene dwaze prediking. Vooral in de psalmen 
wordt ons de persoon van Christus als middelpunt van 
hunne getuigenis voorgesteld. Hier vinden wij zijne ver
nedering tot den dood des kruises, zijne vérhooging ter reg-
terhand Gods, en zijne heerschappij over de gansche aarde. 

Psalm 42 stelt ons Jezus voor in zijnen wandel en in 
zijn lijden hier op aarde, en het is zeer gezegend voor 
ons als wij Hem op dien weg van stap tot stap volgen. 
Wij leeren daar God en zijne gezindheid jegens ons kennen 
en tevens den diepen ootmoed en de volkomene overgave 
van den Zoon des menschen. »Hij vernietigde zichzelven 
en werd gehoorzaam tot in den dood des kruises." Als een 
arme verachte dienstknecht wandelde Hij door deze wereld. 
«Hij was zoo veracht, dat men het aangezigt voor Hem 
verborg." Hij, die de wereld geschapen had, wandelde 
op deze aarde, door de zonde tot eene woestijn gemaakt, 
zonder eene plaats te vinden waar Hij zijn hoofd kon 
nederleggen. Hij ging door alle omstandigheden en 
moeijelijkheden, die ook ons op den weg ontmoeten, zonder 
murmureren of klagen. »Want wij hebben geenen Hooge-
priester, die niet kan medelijden hebben met onze zwak
heden , maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht 
geweest, zonder zonde." (Hebr. 4 : 1 5 ; zie ook Hebr. 2 : 
17, 18.) 

Welk eene troost voor onze harten, te weten, dat de Zoon 
van God als Hoogepriester in onze plaats getreden is, die 
al onze zwakheden kent, die met ons lijdt en die zelf in 
al onze omstandigheden en moeijelijkheden hier beneden 
geweest is. Hij verstaat wat wij gevoelen en Hij weet 
hoe wij in de menigvuldige verzoekingen te moede zijn. 
Onze verzuchtingen treffen in Hem altijd een hart aan, 
dat zelf in alle verzoekingen geleden heeft. J a , mijne 
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broeders, deze gedachte doet ons getroost en blijmoedig 
onzen weg hier beneden bewandelen. 

Jezus had de heerlijkheid, die Hij bij zijnen Vader had, 
verlaten en wandelde in de gestalte van eenen dienstknecht 
op deze ellendige aarde, waar Hij in plaats van lafenis, 
verachting, hoon en vervolging vond. Hij plaatste zich 
in onze omstandigheden om een offer voor de zonde te 
worden en om als mensch God te verheerlijken, die door 
ons zoo zeer onteerd was. Als zoodanig was Hij de 
eenige. Niemand is Hem hierin gevolgd, noch kan of 
zal Hem hierin volgen; wij zijn onbekwaam deze diepte 
te peilen. Dit wordt ons duidelijk -bij het lezen der 
psalmen, waar ons zijn lijden, zijn angst, zijn jammeren 
op eene roerende wijze geschilderd wordt. Om een uit 
de velen te kiezen, nemen wij ps. 22. Mijn God, mijn 
God! waarom hebt Gij mij verlatend verre zijnde van mijne 
verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God! ik 
roep des daags, maar Gij antwoordt niet, en des nachts en 

ik heb geene stilte Ik ben een worm en geen man, 
een smaad van menschen en veracht van het volk. Allen, 
die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schud
den het hoofd. Hij heeft op den Heere vertrouwd, dat Hij 
hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan 
hein heeft! . . . . . . . Zoo wees niet verre van mij, want 
benaauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren 
hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij 
omringd. Zij hebben hunnen mond tegen mij opgesperd, als 
een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als 
water, en al mijne beenderen hebben zich van één gescheiden; 
mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns 
tngewands. Mijne kracht is verdroogd als eene potscherf en 
mijne tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het 
stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, eene 
vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben 

mijne handen en mijne voeten doorgraven Welk 
eene schildering van het lijden van Jezus! De menschelijke 
taal is veel te arm om zijne angsten, zijn lijden onder 
woorden te brengen; onze harten zijn te zwak en te onbe-
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kwaam, om deze diepte te aanschouwen. Dit ééne weten 
wij; het was v o o r ons. Jezus »werd voor ons tot zonde 
gemaakt." »Al onze zonden lagen op Hem," en »om 
onzer zonden wil werd Hij overgegeven." Aan het kruis 
aanschouwen wij het Lam Gods voor onze zonden geslagt; 
daar ontmoetten toorn en liefde, geregtigheid en genade 
elkander; daar zien wij wie God en wie de mensch is; 
daar werd het werk onzer verzoening en verlossing voor 
altijd volbragt. »Want met ééne offerande heeft Hij in 
eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden." 

••Gelijk e e n h e r t s c h r e e u w t n a a r de w a t e r 
s t r o o m e n , alzo-o s c h r e e u w t mijne z i e l t o t U , 
o G o d ! Mi jne z i e l d o r s t n a a r G o d , n a a r den 
l e v e n d e n God . W a n n e e r z a l i k i n g a a n e n . v o o r 
G o d s a a n g e z i g t v e r s c h i j n e n ? " — Ziedaar een beeld 
van zijn leven, hetwelk eenigzins verschilt van het boven 
aangevoerde, doch evenwel naauw aan hetzelve verbon
den is. Wij hebben reeds opgemerkt, dat de Heer hier 
in een dor land was, waar zijne ziel niet de minste ver
kwikking vond. Er was hier noch spijs noch drank en daarom 
moest Hij honger en dorst lijden. Hij was verre van God 
verwijderd in eene woestijn, en daarom schreeuwde en dorstte 
zijne ziel naar God. En toen aan het kruis de geheele 
zwaarte van onzen zondenlast op Hem lag (ofschoon Hij 
zelf zonder zonde was); toen de magt des doods Hem, 
den vorst des levens, omgaf, hooren wij Hem uitroepen: 
Mij dorst! — Maar ach 1 deze arme, ongelukkige wereld 
had voor Hem geene verkwikking; de zonde heeft alles 
onrein en bitter gemaakt. En zoo ooit, dan dorstte zijne 
ziel aan het kruis naar den levenden God. Zijn verlan
gen was in te gaan en voor God te verschijnen. God alleen 
was in staat zijne ziel te verkwikken, en Hem door zijne 
tegenwoordigheid te verblijden. (a) 

(*) Hierbij merken wij aan, dat, wanneer David of een ander heilige 
eenen psalm zong of schreef, in dergelijke omstandigheden was, zoo 
als de psalm die uitdrukt; de volkomene uitdrukking, de geheele ver
vulling echter vinden wij in den persoon van Christus, of in de verdruk
kingen en de zegeningen van het getrouwe overblijfsel Israëls kort 
voor of in het duizendjarige rijk. 
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«Mijne t r a n e n zijn mij t o t spijs d a g en n a c h t ; 
o m d a t zij den g a n s e n e n d a g t o t mij z e g g e n : 
"Waar is uw G o d ? " Hoezeer toonen ons deze weinige 
woorden den kommer en de smart van onzen geliefden 
Heer. Wij vinden hetzelfde in Hebr. 5 : 7 : » Die (Jezus) 
in de dagen zijns vleesches, gebeden en smeekingen tot-
dengenen, die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke 
roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde 
uit de vreeze, hoewel Hij de Zoon was, gehoorzaamheid 
geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden; en geheiligd 
zijnde, is hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, eene oorzaak 
der eeuwige zaligheid geworden." Hier, worden wij gewaar 
hoeveel moeite en strijd zijne ziel voor ons had, en hoe
veel het Hem gekost heeft, om ons uit het verderf der 
zonde te verlossen. De koopprijs is niet gering, en gelukkig 
voor ons dat hij meer geldt, dan onze zonden. 

Li een ander vers van dezen psalm, lezen wij: «De 
a fg rond r o e p t tot den a f g r o n d , bij het g e d r u i s c h 
u w e r w a t e r g o t e n ; a l u w e b a r e n en u w e g o l v e n 
zijn o v e r mij h e e n g e g a a n . " Alle pijlen des god-
delijken toorns troffen Hem, de geheele zwaarte van het 
oordeel over de zonde moest Hij dragen, ja al de verschrik
kingen des doods kwamen over Hem. Vrijwillig stelde 
Hij zich in onze plaats; met onze zonden beladen ontmoette 
Hij God, en Hij moest den bitteren kelk tot op den bodem 
ledigen. De angst zijner ziel was groot; de goddelijke 
geregtigheid eischte zelfs den laatsten penning. In Gethsé-
mané zien wij Hem, worstelende in den strijd, en zijn 
zweet viel gelijk bloeddruppelen op de aarde; zijne ziel 
was zeer bedroefd tot den dood toe. Hij bad: «Vader indien 
het mogelijk is laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan!" 
Hij wist hoe schrikkelijk het was hem te ledigen, doch 
Hij moest het geheel doen, omdat Hij in onze plaats 
stond, en Hij dronk hem met de vrijwilligste gehoorzaam
heid. Alle golven en baren gingen over zijn hoofd, maar 
geene klagt kwam over zijne lippen. — Welk een gruwel 
is de zonde voor het regtvaardige en heilige aangezigt 
Gods. Zelfs de Zoon, die voor ons tot zonde gemaakt 
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werd, hoewel Hij zelf zonder zonde en de geliefde Zoon 
was, moest de verschrikkingen van het oordeel in al zijne 
uitgestrektheid ondergaan; doch dank, eeuwig dank zij 
zijner goddelijke genade en liefde, dat wij, die de zijnen 
zijn, de geregtigheid Gods ten opzigte van onze zonden 
niet meer te vreezen hebben. Wij zijn volkomen verzoend, 
het oordeel Gods over de zonde ligt achter ons, en wij 
zijn aangenaam gemaakt in den Geliefde. 

Wij lezen in vs. 10 en 1 1 : » I k z a l z e g g e n t o t 
G o d : M i j n e s t e e n r o t s ! w a a r o m v e r g e e t Gij 
mij? w a a r o m g a i k in h e t z w a r t , v a n w e g e 
des v i j a n d s o n d e r d r u k k i n g ? M e t e e n e n d o o d 
s t e e k in mi jne b e e n d e r e n h o n e n mij mi jne we-
d e r p a r t i j d e r s , a l s zij d e n g a n s c h e n d a g t o t m i j 
z e g g e n : W a a r is uw G o d ? " Welk een verschrik
kelijke toestand, onder de verdrukking der vijanden door 
God vergeten te zijn; zich van rondom in het grootste 
gevaar te bevinden en nergens eenen redder te zien; 
in plaats van hulp en troost, spot en verachting te 
vinden! En toch dit was de toestand van Jezus, als offer 
voor onze zonden. Hij was van God verlaten, hoe ver
schrikkelijk was dit voor zijne ziel, en Hij hoorde om 
zich heen den hoon en den spot der vijanden: »Waar is 
uw God?" Dit werd aan het kruis in zijne geheele ver
schrikkelijkheid vervuld. Satan openbaarde daar ten volle 
zijne boosheid en magt; de wreede vijand is echter ver
slagen door Hem, die aan het kruis in zulk eenen troos-
teloozen, verlatenen en jammervollen toestand verkeerde. 
In plaats van te zegepralen, toen Jezus aan het kruis 
hing en stierf, is hij zelf overwonnen geworden . . . . » e n 
de magten en overheden uitgetogen hebbende, heeft Hij 
die in het openbaar ten toon gesteld, en heeft door het
zelve over hen getriomfeerd." (Col. 2 : 15). J a , de 
magtige vijand is voor altijd verslagen I Wij zijn van zijn 
geweld bevrijd; onze slavernij heeft een einde genomen. 
Trots alle verzoekingen, waarmede hij ons verzoekt, weet 
hij , dat hij overwonnen is. «Wederstaat den duivel, en 
hij zal van u vlieden;" — meer hebben wij niet noodig. 
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Hij vliedt, zoodra hij de kracht van Christus ontmoet. 
Met hoeveel vertrouwen en vreugde kunnen wij thans 

het kruis van Christus aanschouwen. Wij zien daar de 
verzoening onzer zonden, de uitoefening van het oordeel 
Gods over ons in Christus, en de zegepraal over den 
Satan. Evenmin als wij de liefde van Christus kunnen 
bevatten, evenmin kunnen wij ook zijn veel omvattend 
en schrikkelijk lijden voor ons bevatten, Doch ééne zaak 
weten wij, dat zijne liefde en zijn lijden ons onuitsprekelijke 
zegeningen hebben aangebragt. In zijn vergoten bloed 
hebben wij vergeving en reiniging van al onze zonden, en 
in zijnen dood hebben wij het leven gevonden. Het 
bloed van Christus alleen maakt onze aanneming bij God 
mogelijk; uit kracht van dit bloed en van dit offer is God 
voor en met ons. Het offer van Christus behoudt eeuwig 
zijne waarde en is de eenige grond waarop onze betrek
king tot God rust. Zijn bloed is voor den genadetroon, 
om zonder ophouden voor de oogen Gods te zijn, zoo 
dat wij thans met den psalmist zingen kunnen: »Welgeluk-
zalig is h i j , wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt 
is! Welgelukzalig is de mensch dien de Heer de onge-
regtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is!" 

Er komt in dezen psalm nog meer voor wat betrek
king heeft op het lijden van onzen Heer, doch wij willen 
daarop later terug komen. Uit het tot hiertoe gezegde 
blijkt genoeg, dat Jezus eenen weg ging, dien wij niet 
gaan kunnen, en dank zij zijner liefde, dat Hij hem 
alleen voor ons gegaan is. Doch er is ook een weg, van 
welken Hij tot ons gezegd heeft: «Volg mij na!" en van 
welken Paulus zegt, «Zijt mijne navolgers, gelijk ik van 
Christus." En zoodra wij door het geloof aan het kruis 
van Christus onze verzoening door zijn bloed gevonden 
hebben, en met Hem door den dood en het oordeel zijn 
heengegaan en uit den dood zijn opgestaan, bevinden wij 
ons op dezen weg. Dan geldt voor ons het woord des 
Apostels: . . . . . . Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij 

door zijn eigen bloed het volk zou heiligen buiten de poort 
geleden. Zoo l a a t ons d a n t o t H e m u i t g a a n b u i -

iS 
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t e n de l e g e r p l a a t s , z i j ne s m a a d h e i d d r a g e n d e . " 
(Hebr. 13 : 12, 13). Onze plaats is nu niet meer in de 
legerplaats der wereld, maar daar buiten met Jezus. Ook 
wij vinden nu eene woestijn met menigvuldige bezwaren, 
verzoekingen en strijd; wij zijn hier beneden pelgrims 
en vreemdelingen, en treffen overal de smaadheid van 
Christus aan. Evenwel is het een gezegend voorregt, dat 
wij met Christus onzen weg kunnen bewandelen. Het 
einde van dezen weg weten wij reeds, want wij zien Jezus 
aan de regterhand Gods. «God heeft Hem verhoogd," en 
zijne opstanding geeft aan onze harten getuigenis van 
de heerlijkheid in den hemel. Ook voor ons is het hier 
beneden een dor land waar geene beken vloeijen om de 
dorst onzer zielen te lesschen. Hier beneden is alles bitter. 
«Wie van dit water drinken zal, zal wederom dorsten," 
zegt Jezus tot de Samaritaansche vrouw. Die hier drinkt, 
zal altijd weder dorsten en dan sterven. In deze woestijn 
vloeijen slechts beken des doods. Iedere spijs en iedere drank 
is vergankelijk, en kan het onvergankelijke sterken noch 
verkwikken. ledere dronk uit den beker dezer wereld, 
maakt ons slechts dor en mat. "Wandelen wij echter op 
den weg van Jezus, dien de Heer zelf voor ons gebaand 
heeft door de woestijn, dan vinden wij de beken des levens. 
Christus is de bron des levens, en al wat tot onze ver
kwikking op dezen weg dient, vloeit uit Hem. «Maar 
zoo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem 
geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het 
water, dat ik hem geven zal, zal in hem worden eene 
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven." 
Zien wij de voetstappen van Jezus, volgen wij zijne 
schreden, dan zullen wij de volheid der zegeningen vinden, 
dan zal het ons aan geene verkwikking ontbreken. Hij 
is onze spijze, ons manna in de woestijn. Zijne gehoor
zaamheid, zijn ootmoed, zijne liefde, zijn erbarmen, zijne 
mildheid, met één woord alles is voedsel voor onze ziel. 
Buiten Hem vinden wij niets. Slechts in Hem, in den 
levenden God, is de bron des levens, daar vindt iedere 
behoefte der vernieuwde ziel volkom ene bevrediging. De 
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getrouwe Heer beware ons, geliefde broeders, om in de 
woestijn lafenis te zoeken! 

Slaan wij Jezus in de moeijelijkste omstandigheden en 
in bet zwaarste lijden gade, zoo vinden wij Hem altijd 
geduldig en volkomen overgegeven aan God. In den 
diepsten angst zijner ziel, in de zwaarste vervolgingen van 
den kant zijner vijanden, als Hij nergens troost of hulp 
zag, bleef God toch zijne toevlugt, en stelde Hij steeds 
zijn vertrouwen in Hem. J a , rustig en kalm treffen wij 
Hem in de verschrikkelijkste oogenblikken aan. Beschou
wen wij Hem voor een oogenblik in Gethsémané. Hoe 
groot was de nood en angst zijner ziel, hoe hevig de 
strijd waarin Hij worstelde, hoe woedend de haat der 
wereld; al zijne vijanden hadden zich tegen Hem gekeerd, 
en — z'jne discipelen konden niet één uur met Hem waken! 
Doch hetzij wij den Heer in dezen vreesselijken toestand, 
hetzij wij Hem in zijne gevangenneming, voor Kajaphas, 
voor Pilatus, voor Herodes, op den zwaren weg naar 
Golgotha, of aan het kruis gadeslaan, overal worden wij 
getroffen door zijne goddelijke rust, zijne volkomene over
gegevenheid en zijn geduldig volharden. Hij zeide steeds tot 
zijne ziel: « W a t b u i g t gij u n e d e r , o mij ne z i e l ! 
en w a t zi j t gij o n r u s t i g (of jammert) in mij? 
H o o p o p ' G o d , w a n t ik z a l H e m n o g l o v e n ; 
Hij is de m e n i g v u l d i g e v e r l o s s i n g mi jns aan -
g e z i g t s en mijn God. — Overal, waar wij den Heer 
ook aantreffen, klinken ons deze woorden in de ooren: 
»Hoop op God! want ik zal Hem nog loven, Hij is de 
menigvuldige verlossing mijns aangezigts en mijn God." 
Hij geeft zich in alle omstandigheden aan God over en 
vertrouwt Hem volkomen. Niets kan Hem in vrees of 
verlegenheid brengen, omdat Hij zich niet door de 
moeijelijkheden leiden liet, maar met God door alles heen 
ging. »Ik ben gekomen, om uwen wil te doen, o God." 
Zijne spijze was den wil zijns Vaders te.doen, niet zijn' 
eigen' wil. Deze volkomene overgegevenheid stelt de 
Apostel ons ten voorbeeld, wanneer hij ons opwekt van dat 
gevoelen te zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was. 
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.)Die in de gestaltenis Gods zijnde, geenen roof geacht 
heeft Göde even gelijk te zijn; maar heeft zichzelven 
vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den menschen gelijk geworden; en in 
gedaante gevonden als een mensch, heeft Hij zichzelven 
vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, j a , 
den dood des kruises." (Fil. 2 : 5—8). Hoe heerlijk is 
het voor ons den Leidsman onzer verlossing door lijden 
tot heerlijkheid te zien ingaan; te weten dat Hij gevoelde 
en leed, gelijk wij gevoelen en lijden, doch zonder zonde; 
dat Hij vrijwillig deze nederige gestalte aannam, om ons 
in alles gelijk te worden; en moest uitroepen. »"Wat buigt 
gij u neder, o mijne ziel en zijt onrustig in mij! . . . J a , 
alles wat wij in Christus zien, is onze bewondering en 
aanbidding waardig, alles opeirbaart ons zijne volkomenheid 
en zijne oneindige liefde. Hoe meer wij Hem leeren kennen, 
des te meer vrijmoedigheid en vertrouwen zullen wij verkrij
gen met Hem om te gaan, en des te rustiger en gelukki
ger maakt ons zijne gemeenschap. 

« H o o p op G o d ! w a n t ik za l H e m n o g l o v e n , 
w a n t Hij i s de m e n i g v u l d i g e v e r l o s s i n g mijns 
a a n g e z i g t s en mijn God . " Onze Heer is niet te leur 
gesteld; zijn vertrouwen heeft eene groote belooning ont
vangen. Hij heeft zijn werk volbragt en zijnen loop hier 
beneden voleindigd, voleindigd voor altijd. Zijn weg ging 
door de diepste diepte en zijn uitgang tot de hoogste 
hoogte. God verhoogt de nederigen. »Wij zien Jezus 
met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig min
der dan de engelen geworden was van wege het lijden 
des doods." (Hebr. 2 : 9). En na de boven aangehaalde 
woorden uit den brief aan de Filippensen, waarin de 
Apostel ons den ootmoed en de gewillige gehoorzaamheid 
des Heeren ter navolging voorstelt, gaat hij verder voort: 
»Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft 
Hem eenen naam gegeven, welke boven allen naam is, 
opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie 
dergenen, die in den hemel en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, dat Jezus 
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Christus de Heer zij, tot heerlijkheid Gods, des Vaders." — 
Jezus aan de regterhand Gods toont ons het heerlijke 
einde van den weg Gods; en dit einde bereiken allen, 
die zich op dezen weg bevinden. Tot allen wordt gezegd: 
» . . . . . . ziende op Jezus, den oversten Leidsman en 
Voleinder des geloofs, dewelke voor de vreugde, die Hem 
was voorgesteld, het kruis heeft verdragen, en schande 
veracht en is g e z e t e n a a n de r e g t e r h a n d d e s 
t r o o n s v a n God . " (Hebr. 12 : 2). 

En nu, geliefde broeders I het is voor ons in de eerste 
plaats noodig, te weten op welk standpunt wij hier beneden 
staan. Wij zijn verzoend en vrijgemaakt; de Heer geve, 
dat ^wij allen onze vrijheid regt verstaan en waarderen; 
wij zijn aangenaam gemaakt in den Geliefde en zijn 
kinderen Gods; ja , "gelijk Hij (Jezus) is, alzoo zijn ook 
wij in deze wereld." Met betrekking tot onze zonden en 
het oordeel over dezelve, is alles tusschen God en ons 
afgedaan, aangezien zij door het werk van Christus volko
men zijn weggenomen. Wij zijn nu echter in eene woestijn 
en God wil, dat wij daarin zijn zullen; op dezen weg ont
moeten wij vele moeijelijke omstandigheden en verzoekingen, 
en God wil, dat wij die ontmoeten; ook is er veel strijd 
voor ons hier beneden, en God wil, dat wij den goeden 
strijd des geloofs zullen strijden. Wilde God het niet, dan 
zou het voorzeker anders zijn; want Hij heeft ons lief en 
heeft geen welgevallen aan ons lijden. Wij bevinden ons 
overeenkomstig den volmaakten wil Gods op dezen weg; 
en dit is een groote troost voor ons. »Want het is 
u uit genade gegeven, in de zaak van Christus niet 
alleen in Hem te gelooven, maar ook voor Hem te lijden," 
schrijft de Apostel aan de Filippensen. Mijn weg is de 
weg Gods, het is de weg van den Heer Jezus; alle om
standigheden , moeijelijkheden en verzoekingen laat God 
over mij komen om mij daardoor te zegenen. De plaats 
waar ik lijden, strijden en volharden moet, is daar, 
waar God mij geplaatst heeft. Daar wil God mij onder 
wijzen, en daar kan ik mijne ziel toeroepen: H o o p 
op G o d ! 
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Verder is het noodig te verstaan, dat onze vijanden 
listig en boos zijn. »Want onze strijd is niet tegen vleesch 
en bloed, maar. tegen de overheden, tegen de magten, 
tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht." (Efez. 
6 : 1 2 ) . In alle omstandigheden, waarin wij ons bevinden, 
zoekt de Satan voortdurend op onze zielen te werken, het 
geloof te verzwakken, den moed en het vertrouwen te schok
ken , en den vrede en de vreugde des harten te verstoren. 
En wat vermógen wij te midden dier moeijelijkheden en 
bezwaren? Wat zijn wij tegenover de list en de boosheid 
des Satans ? — Niets dan een aarden vat, een zwak schepsel 
vol gebreken en ellende. Maar indien ik dan al deze 
moegelijke omstandigheden zie, indien ik Satans list en 
boosheid ken, en van mijne zwakheid en gebreken volko
men overtuigd ben, kan dit voor mij troost, vreugde en 
vrede zijn? Voorzeker niet, Kan dit geene vrees, angst 
en onrust in mijn hart te weeg brengen? Voorzeker; hier 
beneden is niets voor ons; hier vinden onze zielen geene 
verkwikking, geene vreugde, en onze voet geen rust. 
O , hoe goed is het, dit in waarheid te erkennen, en altijd 
te leeren zeggen: »Hoop op God! want ik zal Hem nog 
loven, Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezigts 
en mijn God." J a , in God alleen vind ik genoeg om al 
datgene, wat mij ontmoet, als niets te achten, en altijd 
met een rustig hart vol troost, blijdschap en kracht hier 
beneden te wandelen. Het is goed, wanneer wij noch onzen 
ernstigen strijd, noch onze zwakheid vergeten om geheel en 
al te gevoelen, hoezeer wij noodig hebben, ons zelven 
ieder oogenblik toe te roepen: » Hoop op GodI" Zij, die 
hier beneden in de omstandigheden hunne rust en hunnen 
vrede zoeken, bereiden zich zelven veel smart. Men 
vindt echter opregte zielen, die zich moeite geven in de 
omstandigheden stil en gelukkig te zijn, zij denken er 
echter niet aan, dat in de moeijelijkheden en verzoekingen 
zelven niets liefelijks voor ons gelegen is , en vergeten 
dat onze rust, blijdschap en kracht alleen afhangt 
van het »Hoop op God!" Onze sterkte is alleen in 
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den Heer en zijne wapenrusting kan slechts de onze zijn. 
Voert God ons in onze zwakheid door deze -woestijn en hare 

moeijelijkheden, zoo heeft Hij zijne verheerlijking en onze op
voeding ten doel. In onze zwakheid en in de moeijelijke 
omstandigheden kan Hij juist zijne kracht openbaren. Zijn 
onze oogen verlicht en onze harten nuchteren, dan zullen 
wij overal de verborgene hand Gods opmerken. Hij 
openbaart ons zijne trouw, zijne liefde, zijne lankmoedig
heid, zijnen wil; Hij troost, sterkt en verkwikt ons op 
velerlei wijzen. J a , in onze zwakheid en in de omstandig
heden hier beneden, leeren wij God op eene wijze kennen, 
zooals wij het zelfs in de heerlijkheid niet zullen kunnen. 
De wereld mag zich over het volharden der heiligen in 
den strijd en de verzoekingen der woestijn verwonderen; 
zij kent echter het verborgen manna niet, dat ons voort
durend op onzen weg tot spijze is. God is altijd bereid 
in alles zijnen naam te verheerlijken, en waar de' zwak
heid het grootste en de omstandigheden het moeijelijkste 
zijn, daar kan Hij dit het beste doen. Iedere poging tot 
z;lfredding staat zijne verheerlijking in den weg. Altijd 
geldt dit woord: »Hoop op God! want ik zal Hem nog 
loven, Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezigts 
en mijn God." Indien wij regt verstaan, dat het God is, 
die zich in onze omstandigheden wil verheerlijken; indien 
zijne verheerlijking onze blijdschap is, dan zal ook bij ons 
het woord des Apostels waarheid z i j n : » . . . . . zoo zal 
ik dan veel liever in mijne zwakheden roemen, opdat de 
kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een 
welbehagen in zwakheden, in. smaadheden, in nooden, 
in vervolgingen, in benaauwdheden, om Christus wil: 
want als ik zwak ben, dan ben ik magtig." (2 Cor. 
12 : 9, 10). Bevinden wij ons in moeijelijke omstan
digheden , zonder uitkomst te zien, en is onze zwakheid 
openbaar geworden, dan is het tijd om te zeggen: 
«Hoop op God! want ik zal Hem nog loven, Hij is de, 
menigvuldige verlossing mijns aangezigts en mijn God." 
Zijn wij inderdaad zonder kracht, dan zal ons geene 
kracht ontbreken. »Hoop op God!" dat is onze kracht en 
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onze uitkomst. Deze kracht zullen wij op den weg door 
dit leven leeren waarderen. Indien wij dezen weg bewan
delen, dan w e t e n wij wel, dat wij in God alles hebben, 
maar wij leeren op den weg zelven dat wij in Hem 
werkelijk alles h e b b e n . Wij leeren en leeren altijd 
meer, tot dat wij den Apostel Paulus kunnen nazeggen: 
« W a n t i k h e b g e l e e r d , in h e t g e e n i k b e n , v e r 
g e n o e g d t e zijn. En ik weet vernederd te worden, 
ik weet ook overvloed te hebben; allezins en in alles ben 
ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, 
beide overvloed te hebben en gebrek te lijden." Wat de 
Apostel hier ten opzigte van uitwendige behoeften zegt, 
dat moeten wij ook in alle dingen leeren. Alle heiligen 
zijn hier in eene school; in de school Gods. Hoewel wij 
in Christus volmaakt zijn, zoo is er toch in het praktische 
leven altijd te leeren en toe te nemen, «totdat wij allen 
zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis 
van den Zoon Gods, tot eenen volkomenen man, tot de mate 
van de grootte der volheid van Christus." (Efez. 4 : 13). 
Daarom, mijne broeders, laat ons niet moede worden te 
leeren, tot dat wij in alle dingen op God vertrouwen, en 
in iederen toestand zeggen kunnen: »Ik heb geleerd, 
vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben." 

Verstaan wij onze betrekking en verhouding tot God in 
hare geheele volheid en uitgestrektheid, dan zal het ons 
eene blijdschap zijn, ons zelven gedurig toe te roepen: 
»Hoop op God!" »Wij zijn aangenaam gemaakt in den 
Geliefde," en verstaan wij, wat het zegt: »de God en 
Vader van onzen Heer Jezus Christus," dan begrijpen 
wij ook ons gezegend standpunt. De heiligen op de aarde 
zijn het voorwerp der verpleging, der voorzorg en der liefde 
Gods, des Vaders. Gelijk vroeger zijn welgevallen op 
den Z o o n hier beneden rustte, zoo rust het thans op ons, 
zijne k i n d e r e n . <> Vader, Gij hebt hen lief gehad, gelijk 
Gij mij lief gehad hebt." Het oog Gods waakt altijd 
over ons; zijn hart is altijd vervuld met liefde en vaderlijk 
gevoel jegens ons. Zonder ophouden, zonder verandering 
gedenkt Hij aan ons, want »wij zijn aangenaam gemaakt 
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in den Geliefde." Op aarde heeft God thans geen ander 
voorwerp voor zijne liefde en zorg, dan zijne kinderen, 
»uitverkorenen Gods, heiligen en geliefden." Hij is altijd 
met hen bezig om hen te zegenen en rijkelijk te over
laden, en hoe meer wij in goede werken toenemen, hoe 
grooter ook onze blijdschap zal zijn. Daarom treft ons 
niets op onzen weg wat Hij niet ziet, waarin zijne liefde 
niet voor ons werkzaam is. Geene zaak, geene omstan
digheid is voor Hem te klein of te gering om er zich 
mede te bemoeijen; alles zoekt Hij voor ons tot zegen te 
maken. Het is onmogelijk, dat ons iets zou kunnen treffen, 
wat Hem onverschillig is. Hij kan ons verlaten, noch bege
ven. Geen haar valt zonder zijnen TVÜ van ons hoofd. 
God wil zich met onze kleinste en geringste omstandighe
den getrouw en gaarne bemoeijen. Zoo wij slechts oogen 
hebben om te zien, zoo zullen wij in alles zijne liefderijke 
en zegenende hand gewaar worden, en daarom altijd vol 
moed en vertrouwen kunnen uitroepen: «Hoop op God!" 
Zelfs zijne kastijdingen zijn een uitvloeisel zijner liefde en 
vaderlijke zorg. Hij wil, dat wij zijner, heiligheid deel
achtig worden. Welk een zegen, welk een heerlijk voor-
regt voor ons! J a , indien wij ons zei ven door nalatig
heid , zelfzucht, of wat het ook zij, in moeijelijke omstan
digheden gebragt hebben, dan is zijn hart toch altijd nog 
bezig, om er ons zoo uit te helpen, dat wij hierdoor 
rijkelijk gezegend worden. Hij zoekt alles voor ons ten 
zegen te maken, omdat wij zijn eigendom zijn, en omdat 
Hij ons zoo volkomen bemint. Daarom ook, indien wij 
gekastijd worden, indien wij in eenig opzigt gefaald hebben 
zoo kunnen wij toch altijd uitroepen: «Hoop op God! 
want ik zal Hem nog loven, Hij is de menigvuldige ver
lossing mijns aangezigts en mijn God." 

Er zijn nog eenige verzen in dezen psalm, die wij niet 
met stilzwijgen kunnen voorbij gaan. Wij lezen in vs. 3 
en verder: « W a n n e e r z a l i k i n g a a n , en v o o r 
G o d s a a n g e z i g t v e r s c h i j n e n ? I k g e d e n k 
d a a r a a n en s t o r t m i j n e z i e l u i t i n mij , o m d a t 
ik p l a g t h e e n t e g a a n o n d e r de s c h a r e , m e t 
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b e n te t r e d e n n a a r G o d s h u i s , m e t e e n e s t e m 
v a n v r e u g d e g e z a n g en lo f o n d e r de f e e s t h o u -
d e n d e m e n i g t e . . . . m ij ne z i e l b u i g t z i c h n e d e r 
i n m i j , d a a r o m g e d e n k ik U w e r u i t h e t l a n d d e r 
J o r d a a n en H e r m o n , u i t h e t k l e i n g e b e r g 
te . " — Hier wordt ons het lijden des Heeren, toen Hij 
op aarde was en ook het lijden der zijnen beschreven. 
Reeds merkten wij op, dat de Heer hier beneden geheel en 
al vreemdeling was. De wereld kende Hem niet, en 
hoewel »Hij tot het zijne kwam, zoo hebben de zijnen Hem 
niet aangenomen." Zijn eigendom had zich aan de wereld 
gelijkvormig gemaakt. Jezus was hier geheel vreemdeling, 
zelfs in het midden van zijn volk; niemand kende of verstond 
Hem. Hij zelf zeide tot zijne discipelen: »Voorwaar voorwaar, 
ik zeg n: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt 
en sterft zoo b l i j f t h e t a l l e e n . " (Joh. 12 : 24). Hij 
was de eenige, die God werkelijk kende, en die Hem 
aanbad in geest en in waarheid; de eenige, die Hem 
door geheele overgave en gewillige gehoorzaamheid volko
men verheerlijkte. De godsdienst van zijn volk bestond in 
eenen uitwendigen vorm; in dezen dienst was de volledige hard
heid huns harten openbaar geworden; altijd had zich het 
vleesch als vleesch in zijne vijandschap tegen God geopenbaard. 
Hoe groot het verlangen des Heeren ook was, zich met 
zijn volk te verblijden en te verkwikken, zoo vond Hij 
toch in den toenmaligen toestand de schare en de feest
vierende menigte niet, met welke Hij wenschte onder 
vreugdegezang en lof naar het huis Gods op te gaan. 
Het huis Gods was een kuil der moordenaren geworden, 
en het volk, dat zich daar vergaderde, was vol haat, 
bitterheid en vijandschap tegen den Heer des huizes. In deze 
omstandigheden bevond zich de Heer hier beneden, en wij 
verstaan zijne woorden, die zijne diepe smart uitdrukken: 
«Ik gedenk daaraan en stort mijne ziel uit in mij." 
Jeruzalem, de stad Gods; Zion, de berg zijner heiligheid; 
de tempel, zijne heilige woning; het volk, zijn eigendom, — 
met één woord alles, was thans eene woestijn. Onder 
zijn volk zijnde, was Hij verre van de «feestvierende 
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menigte, die met vreugdegezang en lof naar Gods huis 
opgingen;'' hetzij Hij in Jeruzalem, hetzij in den tempel 
was, Hij was altijd in de woestijn, in den kuil der moor
denaars en der wilde dieren. Hierover drukte Hij zijne 
diepe droefheid in deze woorden uit: «Mijne ziel buigt 
zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land 
der Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte." Met 
betrekking tot het gevoel zijns harten, bevond zich de 
Heer, wanneer Hij aan God dacht, nooit op Zion in het 
huis Gods, maar verre van daar; Hij dacht aan Hem 
ï) uit het land der Jordaan, uit Hermon, uit het klein 
gebergte," — als het tegenovergestelde van Zion. 

Een gedeelte van het vurig verlangen onzes Heeren is 
vervuld. Hij is in het heiligdom daarboven ingegaan, en 
voor Gods aangezigt verschenen. — Zijn verlangen was 
naar den hemel, dewijl Hij hier niets vond om het hoofd 
op neder te leggen; Hij zegt zelf tot zijne discipelen: 
«Wanneer gij mij liefhebt, zoo hadt gij u verblijd, dat ik 
tot den Vader ga; want mijn vader is meerder dan ik." 
Slechts daar was -Hij volkomen te huis, daar vond Hij 
alles in volle overeenstemming met het gevoel en de nei
gingen zijns harten. En hoewel de zijnen nog in de 
woestijn zijn, zoo is zijn hart vol verlangen met hen 
volkomen vereenigd te worden. Indien de apostel in 
de gevangenis te Rome zijnde, zijn verlangen naar de 
Filippensen wil uitdrukken dan zegt hij: »Want God is 
mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met 
innerlijke bewegingen van Jezus Christus." De Heer is 
geheel één met de zijnen, en hun lijden op den weg door 
deze woestijn gevoelt zijn hart met hen, dewijl Hij vol 
liefde, vol van de teederste toegenegenheid, vol van het 
diepste medelijden jegens ons is. 

En voorzeker is dit voor ons een heerlijk gevoel, vol 
troost en vreugde, volkomen overtuigd te zijn, dat wij 
altijd in Hem zulk een hart voor ons vinden. Wandelen 
wij hier beneden met den Heer, genieten wij door het 
geloof zijne gemeenschap, dan zullen ook wij voorzeker 
verlangen daarboven te zijn, en zijn aangezigt te aan-
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schouwen. Hoe groot ook onze troost en vreugde in 
den Heer hier beneden mag zijn, zoo zijn wij toch in 
dezen aardschen tabernakel bezwaard; wij zijn in een land 
waar de zonde woont en de vorst dezer wereld heerscht. 
En wanneer wij het gevoel des Heeren tot de zijnen 
deelen, — en hoe kunnen wij anders, indien zijne liefde in 
onze harten door den Heiligen Geest is uitgestort?— dan zullen 
wij met het oog op de groote verwarring en verflaauwing 
van zijn volk, des te vuriger verlangen daar te zijn, 
waar geene zonde woont, waar de satan hen niet meer 
ver deelen kan, die zoo volkomen één zijn. Daar zal deze 
éénheid tot eer en roem van zijnen naam volkomen verwer
kelijkt en de Heer in het midden zijner heiligen Volkomen 
verheerlijkt zijn; daar zullen alle heiligen in zigtbare 
eenheid en heerlijkheid God en het Lam prijzen zonder 
ophouden. — Geliefde broeders! is dit thans het verlan
gen en de blijdschap onzer harten? — Dan zullen wij 
evenzoo vurig verlangen, aangezien alles den Zoon over
gegeven'en zijne heerlijkheid de onze is, dat zijn rijk op 
deze aarde kome, waar Hij als Koning over alles regeren en 
op Zion in het midden van zijn volk »met vreugdegezang 
en lof onder de feestvierende menigte" zijn zal. J a , hoe 
inniger onze geneenschap met den Heer hier beneden ver
werkelijkt is , des te meer zal ons hart vervuld zijn met 
datgene, waarmede zijn hart bezig is; zijn belang zal het 
onze, en zijne blijdschap onze blijdschap zijn. 

Er is nog iets in dezen psalm, waarop ik ten slotte met 
weinige woorden opmerkzaam wil maken. Wij vinden er 
de uitdrukking: nMijn G o d ! " «Mijne s t e e n r o t s ! " — 
In de inoeijelijkste omstandigheden, op de donkerste wegen, 
zelfs daar, waar iedere hulp ontbreekt, blijft God voor 
het vertrouwen en de hoop van Jezus altijd «zijn G o d 
en zijne s t e e n r o t s ! " — Sedert Jezus is opgestaan, 
sedert Hij gezegd heeft: »Ik vare op tot mijnen Vader 
en uwen Vader, tot mijnen God en uwen God," mogen 
ook wij ten allen tijde en in iedere omstandigheid zeggen: 
«Mijn G o d ! Mi jne s t e e n r o t s ! " Indien wij gezien 
hebben, hoe heerlijk het vertrouwen van Jezus was op zijnen 
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God, als zijne steenrots, — ofschoon Hij door de zwaarste 
omstandigheden zonder ergens eenige hulp te zien door
ging — gekroond is geworden, zoo geeft ons dit vertrouwen 
oorzaak om in alle omstandigheden geloovig te zeggen: 
»Mijn God en mijne steenrots 1" En wij zullen insgelijks 
ervaren, dat God »de menigvuldige verlossing onzes aan-
gezigts is en onze God!" — En dan is het ook voor ons 
zulk eene rijke vertroosting en blijdschap, indien wij 
erkennen, wat God is, indien wij zijne liefde en genade 
verstaan, indien wij overal zijne zegenende hand opmer
ken, altijd te kunnen zeggen: «Mijn G o d en mijne 
s t e e n r o t s ! " 

Geve de getrouwe Heer, ons altijd meer de volheid, die in 
Christus Jezus is, te erkennen en te genieten, opdat wij 
onze verzoening en bevrijding regt verstaan, Hem door woord 
en wandel prijzen, en op de vervulling onzer hoop met 
vurig verlangen en volharding wachten. 

Het werk des H. <Jeestes in Ierland. 
(Vervolg en slot Tan bladz. 16). 

De tweede brief dien wij wenschten jnede te deelen is 
van eenen broeder, die eenige maanden lang de provincie 
Ulster bereisde, om de groote werken Gods met eigene 
oogen te aanschouwen. 

Zeer waarde broeder in Christus! 

Sedert twee maanden ben ik hier in de provincie Ulster, 
en ga u nu met een vrolijk hart eenige mededeelingen 
doen over hetgeen ik tot hiertoe zag en hoorde. Ik ging 
hier heen met een dubbel doel, ten eerste om voor mij 
zelven over dit werk te kunnen oordeelen en ten tweede 
om door de prediking des woords, zoover als de Heer mij 
daartoe in staat zou stellen, zielen tot Jezus te brengen. 
De indruk van al wat ik gezien en gehoord heb is eene 
diepe en volkomene overtuiging, dat het een werk uit 
God is. 
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Het is onmogelijk om in eene juiste beschrijving te treden 
van de plaatsen waar en de wijze waarop God zielen tot 
Jezus heeft gebragt. Dikwijls vielen 150 personen in eene 
vergadering ter aarde, en daar dit over het geheele land 
plaats had, zoo kan men daaruit opmaken, dat het geven 
van bijzonderheden uiterst moeijelijk wordt. Ik wil mij dus 
bepalen tot eene algemeene beschrijving van dit werk Gods. 

Ieder, die hier geweest is, getuigt dat de H. Geest in 
ons midden de heerlijke wonderen zijner nieuwe schepping 
tot stand brengt. Voor onze oogen worden zielen ten 
leven opgewekt over de lengte en breedte des lands. Stre
ken waar Satan zijnen zetel scheen geplant te hebben, 
zijn bestraald door het heerlijk licht des evangeliums. Dis-
trikten, waar enkel koude godsdienstige vormen te zien waren, 
hebben de levengevende stem van Jezus gehoord. Straten 
en huizen waar de kreten van brooddronkenheid en losban
digheid werden vernomen, weergalmen nu van lof- en dank-
gezangen. Huisgezinnen, waar vroeger wanorde heerschte, 
zijn nu een toonbeeld van orde en liefelijke gemeenschap. 
Publieke huizen zijn gesloten. Herbergen zijn zonder 
bezoekers. De godlasterlijke en ongebondene taal-is ver
anderd in godverheerlijkende gesprekken. Dit zijn daad
zaken en met dezulken voor ons kunnen wij niet twijfelen, 
uit wien dit werk zijnen oorsprong heeft. Er zijn ook 
dwalenden, dezulken die niet waarlijk bekeerd zijn; maar 
het werk in zijn geheel is uit den H. Geest. 

Wat echter nog meer dan dit alles voor de goddelijkheid 
van dit werk pleit, is dat de liefde van Jezus het eenige 
is wat de beangste ziel voldoet. Verre weg de meesten 
hebben niet den minsten twijfel aangaande hunne persoon
lijke en volkomene redding. Niet alleen vertrouwen zij op 
het gestorte bloed van Christus, als de eenige grond huns 
behouds, maar zij stellen ook een groot vertrouwen in 
zijnen persoon. Hun eenige belijdenis is: »Hij heeft mij 
lief en gaf zich zelven voor mij in den dood." Is 
eene ziel over hare zonden beangst zoo kan men zeker 
zijn dat de aanhaling eener plaats uit de schrift, waarin 
de persoon of het offer van Christus wordt voorgesteld, 
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eenen gezegenden invloed heeft en een balsem voor het 
hart is. Geene pen kan de vreugde beschrijven, waar
mede zoo velen, jong en oud, den Heer Jezus belijden, 
als hunnen eenigen en geliefden Zaligmaker. 

Het is zeer opmerkelijk, dat zeer velen uit hunnen 
zondeslaap ontwaken zonder dat hun een enkel woord is 
toegesproken. Op het veld, bij den weg, in huis worden 
in een oogenblik zielen met een' vreeselijken angst vervuld 
en sehreijen luid om genade. Het is in dezen toestand van 
zeer groot belang, dat hun het zuivere evangelie des 
behouds — behoud alleen uit genade — behoud door 
bloed — behoud door het geloof, wordt gebragt. Zij moeten 
de volheid, de uitgestrektheid, de algenoegzaamheid en de 
kostbaarheid van het offer op het kruis aanschouwen, al 
het andere zal hen in eenen staat van duisternis en twijfel 
brengen. — Een andere karaktertrek is evenzeer opmer
kelijk. In bijna iedere plaats schijnt de Heer eenige 
groote en bekende zondaars tot bekeering te hebben gebragt, 
om daardoor een zigtbaar teeken zijner genade voor zijne 
vijanden achter te laten. Sommigen, die een pest waren 
voor het omliggende land, zijn ter neder geveld door de 
alvermogende kracht der genade Gods en zitten nu aan de 
voeten van Jezus, aan anderen verhalende wat groote din
gen de Heer aan hunne zielen heeft gedaan. 

Een paar van deze gevallen wil ik u mededeelen. Het 
eerste is dat van een' dronkaard -, die de gewoonte had 
om dit geheele werk te bespotten zoowel als ieder, die onder 
deszelfs invloed kwam. Denzelfden avond zijner bekeering 
was hij er in geslaagd van zijne moeder eenig geld te 
verkrijgen, met het doel om «r drank voor te koopen, 
doch toen hij op weg naar de herberg was, trof hem de 
hand Gods op eene opmerkelijke wijze. Hij werd in een 
oogenblik door de overtuigende kracht des H. Geestes 
ter aarde geworpen; en, eer de morgen aanbrak, was de 
dronke lasteraar in een' gelukkigen aanbidder Gods ver
anderd ; en zij die hem den volgenden dag bezochten vonden 
hem in diep nadenken verzonken over eenige dierbare 
plaatsen van Gods woord. 



38 

Eenige dagen geleden bezocht ik een timmerman, die voor 
zijne bekeering van een zeer schandelijk gedrag was geweest. 
Hij stond dô or de geheele buurt voor een' geduchten 
drinker bekend, en was aan vele misdaden schuldig, die 
met dit losbandige leven verbonden waren. Nadat hij vele 
jaren door zijn gedrag de plaag en de pest der gansche 
omstreek was geweest, werd hij dit ten laatste moede en 
besloot een einde aan zijn ellendig leven te maken. Hij 
schreef een brief, waarin hij den vreesselijken toestand 
zijner ziel beschreef en waarin hij de plaats aanwees, waar 
men zijn ligchaam zou vinden. Hij ging uit om zijn onge
lukkig plan te volvoeren doch —• wie kan den rijkdom 
der genade Gods begrijpen! — op dezen weg trof een pijl 
uit den pijlkoker Gods, met oneindige liefde afgeschoten, 
zijn geweten, en hij viel plotseling ter aarde. O welke 
genade! welke oneindige, 'onverdiende genade! Verlost 
uit de handen Satans, die hem met rassche schreden naar 
de hel voerde, is hij nu in de handen Gods. Spoedig 
werden zijne blikken gevestigd op de liefde des Heeren en 
op het reinigende en vrede gevende bloed van Jezus. 
Waarlijk dit is wel een hout uit het vuur gerukt. Welk 
een heerlijk monument van de genade Gods! 

De volgende bekeering werd mij door de persoon zelve 
verhaald! Zij zeide, »ik was in de stad geweest en was 
den geheelen morgen zeer onrustig. Toen ik te huis kwam 
ging ik aan mijn werk en na eenige oogenblikken schoot 
er een straal van licht door mijne ziel; ik sprong op, liep 
naar mijnen buurman, en gedurende vier uren kon ik 
niets doen dan om genade roepen." Velen worden getrof
fen, terwijl zij aan hun werk zijn en blijven somtijds 36 
uren zonder eten en slapen, alleen uitroepende: »O Jezus 
kom! O kom en reinig mij door uw bloed." 

Nog een zeer aangenaam gesprek wil ik u mededeelen 
en dan mijnen brief besluiten. 

Op mijne reis bezocht ikeene zieke vrouw, eerst binnen 
kort bekeerd. Wij vonden haar in eenen toestand van 
vrede en geluk. Zij wist dat zij in de hand des Heeren 
was en was zeer gelukkig zich op Hem te kunnen verlaten. 
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Na een weinig met haar gesproken te hebben vroeg ik haar: 
»En heeft de Heer u dan waarlijk zoo gelukkig gemaakt." 
» 0 j a , dat heeft Hij gedaan, geprezen zij zijn hei

lige naam. Ik ben nu volkomen gelukkig in Hem. Ik 
kan zeggen, dat ik volkomen tevreden ben." 

«Maar nu gij ziek zijt, zijt gij ook nu volkomen tevre
den met hetgeen Hij nu doet?" 

»O ja ! Hem zij de eer! Indien het zijn wil is, dan 
ben ik tevreden hier te zijn. Ik ben volmaakt gelukkig. 
Indien het zijn wil is, zoo kan Hij mij spoedig weder oprigten." 

«Voorzeker, dat is waar; en ik geloof dat het goed is 
Hem te bidden, niet zoo zeer om u beter te maken, dan 
wel om u te doen verstaan wat Hij u door deze ziekte 
leeren wil. Maar zeg mij nu eens wat u zoo gelukkig 
maakt ?" 

» 0 ! het is Jezus, de dierbare Jezus! Ik heb niets dan 
Hem. Maar wij hebben ook niet meer noodig. Hij heeft 
al onze zonden uitgewischt door zijn kostbaar bloed en Hij 
zal ons nooit verlaten." 

»Maar zijt gij dan zoo zeker dat Hij ook de uwen 
heeft weggenomen?" 

«Volkomen zeker, ik twijfel er volstrekt niet aan. Hij 
heeft mij lief en gaf zich zelven voor mij in den dood, 
ik heb in het geheel geen twijfel, Hem zij alleen de eer!" 

Niet waar, lieve broeder! wat is heerlijker dan uit den 
mond van zulk eene jonge discipelin des Heeren zulke 
woorden tot lof van Gods genade te hooren. 

Ziedaar eenige mijner ontmoetingen. Ik zou er nog 
vele bij kunnen voegen; doch voor ditmaal genoeg. De 
Heer, die God, die zulke groote wonderen doet in onze 
dagen, zij rijkelijk uw troost en uwe blijdschap en bekrachtige 
u door zijnen Geest in eiken Hem welbehagelijken arbeid. 

Uw broeder in Christus. 

Heerlijke vruchten van Gods almagtige kracht, niet waar, 
geliefde broeders! Laat ons vervuld zijn met lof en dank 
voor de groote genade, die Hij nog in deze laatste dagen 
bewijst — maar laat ons ook volharden in het gebed, opdat 
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de Heer nog vele — vele zielen f ukke uit deze ellendige 
wereld om hen tot toonbeelden zijner genade te maken! 
God verhoort het gebed des geloofs! Hij belooft het in 
zijn woord — Hij heeft het nu weder getoond in Ierland! 
Hij schijnt er nog velen uit deze wereld aan het ligchaam 
zijns Zoons te willen toevoegen! Met rassche schreden 
gaat de tijd voorwaarts! Wie weet hoe spoedig de laatste 
zal zijn toegebragt, dan is dat ligchaam volmaakt — dan 
komt Jezus om het tot zich te nemen in heerlijkheid! J a , 
Hij komt haastiglijk! «Amen. J a , kom, Heere Jezus!" 

Filippus vond Nathanaël. 
(Joh. I : 45). 

Er is eene beminnelijke, ongekunstelde eenvoudigheid 
en natuurlijkheid in de wijze waarop de H. Geest door 
Johannes het evangelie schrijft. Het goddelijke leven ver
toont zich daar, handelende in de grootste onafhankelijk
heid van menschelijke regels en instellingen en toch is 
alles in volmaakt schoone orde. Welke uitdrukking kan, 
bij voorbeeld, eenvoudiger en natuurlijker zijn, dan »Filip
pus vond Nathanaël?" Hierin is niets werktuigelijks, 
niets officieels; en toch is er schoone zedelijke orde. Het 
is de geestdrift van het goddelijke leven in de ziel geplant, 
zich openbarende in zijne frissche eenvoudigheid en aan-
geborene kracht. Het is de levende kracht der genade in 
het hart, die zich in den eigenen vorm naar buiten ver
toont. 

»Filippus vond Nathanaël." Maar vóór Filippus Natha
naël vond, had hij Christus gevonden. Hij kon met alle 
verzekerdheid en vertrouwen zeggen «wij hebben hem 
gevonden. Hij zegt niet »wij zoeken hem en hopen hem 
te vinden; kom en help ons in het zoeken van zulk eene 
goede zaak." Dit was voor Filippus niet meer noodig; 
zijn ernstig zoeken was geëindigd in een vreugdevol vin
den ; zoo als altijd het geval is; en toen hij Christus gevon
den had, ging hij heen en vond Nathanaël. Als de ziel, 
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in het laatste hoofdstuk van de Openbaring, uit den 
hemel het heerlijke woord »kom" gehoord heeft, keert zij 
zich terstond naar het tooneel dat rond haar ligt en her
haalt »kom." Zoo was het met Filippus; toen hij Chris
tus voor zich zelven gevonden had, ging hij heen om een 
medezondaar te zoeken en hem deelgenoot te maken van 
dezelfde zalige blijdschap. 

Nu is het duidelijk dat hier geen sprake was van eene 
bediening of bijzondere gave. Het was alleen de kracht 
des goddelijken levens die Filippus uitdreef Nathanaël te 
zoeken. Het is het uitvloeisel van den stroom der genade 
in een liefhebbend hart , gelukkig door de ontdekking van 
een nieuw voorwerp waaraan het zijne liefde kan betoo-
nen. Waarom ik hier zoo op aandring? Om de verontschul
digingen van een ingesluimerd hart te beantwoorden, dat 
zich achter de roeping van eene bijzondere gave verschuilt 
en in gebreke blijft de kracht van het goddelijke leven 
te openbaren. Men zegt »ik heb geene gave, geene roe
ping." Dit is mogelijk, maar hebt gij geen leven? Gij 
moogt niet geroepen zijn om voor groote vergaderingen 
op te treden, maar kunt gij geen Nathanaël vinden ? Kent 
gij niemand, in wiens oor gij de heerlijke woorden kunt doen 
weerklinken, « f l heb hem gevondenV Hebt gij geen vriend, 
geen buurman, geene betrekkingen, wien gij toeroepen kunt 
»kom?" Om het »kom" in de ooren te doen weerklinken, 
heeft men de gaven van een' Paulus, een' Luther, een' 
Chalmers, een' Monod niet noodig. Wat gij noodig hebt 
is een hart vervuld met onuitsprekelijke vreugde over den 
nieuw gevondenen schat. Dit is alles wat gij behoeft. 
Indien er meer zoekende Filippussen waren zouden er ook 
meer Nathanaëls gevonden worden. Indien iedereen zoo 
deed als Filippus, hoe gezegend zou dan de zaak der 
evangelieverkondiging voorwaarts gaan! Dit is de weg 
die ingeslagen moest worden; en dit is de weg, die inge
slagen zou worden, indien er meer menseben waren, die 
met onwrikbaar vertrouwen zeggen konden »wij hebben 
hem gevonden." De twijfelingen hieromtrent — het gebrek 
aan een heilig vertrouwen in de getuigenis Gods — het 
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gemis aan eene gevestigde zekerheid omtrent de volheid 
en algenoegzaamheid der verzoening en van zijne persoon
lijke toepassing, veroorzaken dezen onwil en deze onbe
kwaamheid om aan anderen van Christus te getuigen. 
Met één woord, vóór Filippus Nathanaël vinden kon, 
moest hij eerst Christus vinden. Deze twee gaan te zamen. 
Ik moet zelf den weg gevonden hebben aan de voeten 
des Heilands, voor dat ik er mijn medezondaar kan henen
voeren. Het is iets anders over de godsdienst te spreken, 
iets anders te kannen zeggen: »Ik heb Christus gevonden." 
Dit laatste is het geheim van alle vruchtgevende evan
gelisatie. Het is eene verschrikkelijke misleiding — ja eene 
ontzettende dwaasheid en zonde, wanneer iemand Christus 
aan anderen gaat verkondigen, voor hij Hem voor zich-
zelven gevonden heeft. Niemand is in zulk eenen gevaar
lijken toestand als een prediker zonder Christus — een 
spreker over de godsdienst zonder Christus. 

Lezer, sta mij toe een ernstig en persoonlijk beroep op 
uw hart en geweten te doen. Hoe is het op dit oogen-
blik met uwe kostbare ziel ? Kunt gij met Filippus zeggen: 
»Ik heb Christus gevonden?" Zijt gij gelukkig in de 
liefde des Heilands ? Hebt gij vergeving en vrede gevon
den in zijn verzoenend bloed? Indien gij hierop beves
tigend kunt antwoorden, indien gij zeggen kunt: »Gode 
zij dank j a , " dan vraag ik u : Zoekt gij eenen Nathanaël ? 
Doet gij wat gij kunt om de kennis van Jezus te versprei
den? Denk, ik bid u , aan de schoone les van Klippus' 
geschiedenis. Zij omvat, hoewel kort, een rijken schat 
van kostbare leering. «Des anderen daags wilde Jezus 
heengaan naar Graliléa en v o n d F i l i p p u s en zeide tot 
hem: V o l g mij . . . . . F i l i p p u s v o n d N a t h a n a ë l 
en zeide tot hem: Wi j h e b b e n dien g e v o n d e n j van 
welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, 

Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth K O M 
E N Z I E . " 
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MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS 
IN ONZE DAGEN. 

Onder dezen titel hopen wij, zoo de Heer wil, in elk 
nommer iets mede te deelen van het groote werk, dat 
de Heer onze God in deze dagen in zoo vele landen heeft 
aangevangen. Het is eene groote vreugde, dat wij mede-
deelgenooten zijner blijdschap mogen zijn, en daarom 
vertrouwen wij ook, dat ieder kind Gods met blijdschap 
zal vervuld zijn bij het hooren van zoo vele treffende wonde
ren van Gods genade. 

LONDON. — Even als in Ierland heeft de Heer ook in Lon-
don een goed werk begonnen. Menig hart , dat nooit behoef
te aan het gebed had gevoeld, is» nu vervuld met lof 
en dank aan God, die zulk een magtig werk in de ziel 
wrocht. Overal zijn lokalen geopend, waar men tot het gebed 
te zamenkomt. Zondag avond woonde ik zulk een bidstond 
bij en ik deel u mede wat bijzonder mijne opmerk
zaamheid trok. Hier zag men eenigen in het gebed; 
daar wederom eenigen, die met verontruste zielen spraken 
en hen op Jezus wezen; weder elders verscheidenen, wier 
gelaat van vreugde schitterde over de pas ontvangene genade. 
Het was een treffend gezigt. 

Het was zeer opmerkelijk, hoe juist hier, waar men 
zoo zeer de werking des Geestes kon opmerken, 
menige groote evangeliewaarheid, die langen tijd als in 
een graf verborgen was met kracht te voorschijn trad. 
De eenheid des ligchaams werd heerlijk aanschouwd 
Het was één geest, die de harten verbond, hoewel men 
tot verschillende partijen behoorde. Christenen, die elkaar 
vroeger naauweujks aanzagen, omhelsden elkaar. En dan 
op welk een heerlijke wijze werd de vrijheid der gaven 
openbaar en erkend. De jongbekeerden waren niet het 
eigendom eener partij, neen! van allen. De een was meer 
geschikt om den toestand des zondaars te schilderen, een 
ander om hen tot Jezus te leiden. De een sprak met onver
schilligen, een ander met pas ontdekten; een derde met 
hevig, verontrusten. O , het was een heerlijk gezigt!.— 
een straal van licht, die van den hemel daalde. De avond 
was rijk gezegend. Menigeen, die in tranen uitbarstte, ju
belde spoedig van vreugde. De Heer was daar, en zijne kin
deren waren zijne medearbeiders! Ja er was vreugde in 
den hemel — en ook vreugde op aarde! Het was heerlijk 
om te zien hoe het leven en de kracht Gods, van boven 
komende, alle sektarische regelen der kerk overschaduwde; 
en daar ontvingen wij als één ligchaam, naar den nieuwen 
regel (ofschoon inderdaad reeds zeer oud) de pas geborene 
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kinderen met groote vreugde in de kerk van Christus, 
Het was net werk Gods en het is wonderlijk in onze 
oogen. {Brief uit t/ie Revival.) 

AMERIKA. — In de dagelijksche bidstond s die alhier 
plaats heeft, viel voor eenige dagen het volgende voor.— 
Een jongeling vroeg aan een' evangelist, die juist de trap
pen opliep, om naar de vergadering te gaan: — » Wilt gij 
aan de vergadering vragen om voor mij te bidden? Ik 
kan niet langer leven zoo als ik nu ben. Ik ben zoo be
angst en ongelukkig, dat ik behoefte aan het gebed heb." 
De evangelist deelde deze woorden aan de vergadering 
mede en zeide: «Bid toch voor dezen jongeling." 

Den volgenden dag kwam de jongeling terug en sprak de 
volgende woorden: »Ik ben de jongeling, voor wien gis
teren uwe gebeden gevraagd zijn. Ik ben degene, die 
naast den evangelist stond, toen hij u mijne woorden 
mededeelde. Ik kom nu hier om u te vertellen, welk 
een' vrede ik gevonden heb. O ! een zoo als ik nooit, nooit 
te voren gekend heb. Ik weet nu , dat mijne zonden, 
welke velen zijn, allen zijn vergeven en ik stel mijne hoop 
in Jezus Christus. Welk eene groote verandering sinds 
gisteren morgen. O , de Heer is rijk in genade! Bid nu 
voor mij, dat ik Hem verheerlijke, die mij het nieuwe, 
eeuwige leven heeft gegeven." (N. Y. Observer.) 

TOSKANK. — De bijzondere correspondent van de Times 
schrijft het volgende uit Florence. 

«Sedert eenigen tijd hoort men hier spreken van evan
gelisch christendom. Ik kan er slechts weinig van mede-
deelen, daar de regering de zaak zooveel mogelijk onder
drukt en de nieuwe sektariërs daardoor meer in het geheim 
moeten handelen. De beweging schijnt echter dagelijks 
toe te nemen. Twee, drie, vijf honderd, ja soms wel 
duizend menschen staan zondags avonds voor eene kleine 
zaal waar de broeders, zoo noemen zij zich, bijeenkomen. 
Zij zoeken naar een grooter lokaal. Hun getal i s , zoo 
ik hoor, bijna 300, die het avondmaal houden, en hoe
wel al degenen, die komen luisteren zeker geene bekeer
den zijn, zoo is het toch niet te berekenen welk eenen 
invloed dit op het volk zal uitoefenen. Deze nieuwe 
vergadering heeft tot nu toe geene bepaalde symbolen, 
geene aangestelde geestelijkheid, zij belijden hun geloof 
te gronden op het evangelie en op vrijheid van onderzoek. 
Behalve eene geregelde vergadering des zondags hebben 
er in de week ook nog plaats, meer bepaald tot evangelie
verkondiging voor het volk. Ik heb reeds gehoord, dat 
één priester de katholieke kerk verlaten en zich bij deze 
broeders heeft aangesloten. 
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Onze reg-tvaardigmaking" uit het g-eloof. 

o Wij dan geregtvaardigd zijnde uit het 
geloof, hebben vrede bij God, doar onzen Heer 
Jezus Christus! (Hom. 5:1.) 

C h r i s t u s en zijn v o o r ons v o l b r a g t w e r k is 
de eenig ware en zekere grond, waarop onze regtvaardig-
making en onze vrede met God rusten. Hij, die in het 
geloof op dit werk rust en daarop alleen vertrouwt, zal 
ook met volkomene zekerheid kunnen zeggen: »A1 mijne 
zonden zijn voor eeuwig weggenomen, voor eeuwig heb ik 
vrede met God!" 

Vele in waarheid bekeerde zielen zijn echter in dit 
opzigt dikwijls in onrust en onzekerheid. Dan eens geloo-
ven zij, dan weder gelooven zij niet; het eene oogenblik 
is hun hart met vreugde en dank, het andere weder met 
vrees en onrust vervuld. Van waar komt deze toestand? 
Ontbreekt het zulk eene ziel aan eene volkomene overtui
ging van hare geheele verdorvenheid? Het is zeer ligt 
mogelijk dat er in dit opzigt iets ontbreekt. Men kan 
eene natuurlijke kennis van zonden bezitten, eene kennis, 
die door de wet, door opvoeding of door het geweten ver
kregen wordt; doch deze kennis brengt ons nimmer tot 
het bewustzijn dat wij verloren zijn. Toen Adam gevallen 
was kon hij het goede van het kwade onderscheiden. De 
natuurlijke mensch bevindt zich in eene wereld vol zondaars; 
hij vergelijkt, geleid door zijne eigenliefde, zijnen eigenen 
toestand met dien van anderen en, hoewel hij er sommi
gen vindt, die beter zijn dan hij, zoo zijn de meesten in 
zijne oogen toch slechter; en daarom is het onmogelijk 
dat hij aan een verloren zijn denkt. Hij vergeet geheel 
en al, dat hij ver van God verwijderd is in eene reeds 
lang verlorene en geoordeelde wereld. (Joh. 12 : 31. Ps. 
14 : 1—3), en dat hij met deze verloren en geoordeeld is. 
Hij openbaart zijne vreeselijke verblinding door in dezen 
toestand er aan te denken, in de tegenwoordigheid Gods 
te verschijnen — Hem te aanbidden en Hem te dienen 
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alsof er een innige band tusschen hem en God bestond. 
Hij ziet noch wie bij zelf is en in welk eenen treurigen toe
stand bij zich bevindt, noch wie God en zijne heilige tegen
woordigheid is. Zoodra hij echter zijnen waren toestand 
erkent, en er aan denkt, dat hij eenmaal zoo als hij is en 
geleefd heeft voor God moet verschijnen, wordt hij met 
onrust en vrees vervuld; en deze vrees zal toenemen, 
naarmate de kennis van zijnen toestand en van de heilig
heid Gods toeneemt. Hij gevoelt alsdan, dat hij tot nu 
toe dien heiligen en regtvaardigen God in zijne majesteit 
beleedigd, veracht, «onteerd en verworpen heeft, en dat 
hij Hem desniettegenstaande moet ontmoeten om van Hem 
het loon zijner daden te ontvangen. Dit bewustzijn kan 
voorzeker slechts vrees en schrik in de ziel te voorschijn 
roepen. Eene nog diepere smart zal hem vervullen, wan
neer hij de liefde en genade Gods aanschouwt; wanneer 
hij verstaat, dat God zijnen eengeboren Zoon voor zondaars, 
voor goddeloozen, voor zijne vijanden heeft overgegeven en 
dat Hij, hoewel de zondaar nog altijd deze daad zijner 
onuitsprekelijke liefde veracht en verwerpt, hem met geduld 
en langmoedigheid blijft dragen om hem tot bekeering te 
brengen. 

Zoo lang de mensch niet erkent, dat hij verloren is; zoo
lang hij de onmogelijkheid niet inziet van zichzelven te 
redden; zoo lang hij niet weet, dat hij het met eenen vol
komen heiligen en regtvaardigen God te doen heeft, zoo 
lang wil hij ook in eigene kracht zijnen zondigen weg ver
laten, trachten om beter te worden en zoo doende zijn 
eigen heiland zijn. Indien hij met opregtheid dezen weg 
bewandelt, zoo zal hij spoedig van zijne geheele onmagt 
en van zijne voortdurende neiging tot de zonde overtuigd 
worden. Hij is dan wel is waar eene schrede voorwaarts, 
doch zoo zijne kennis van zichzelven niet diep gaat, wan
neer hij niet volkomen zijn eigen werken opgeeft, zal hij 
wel zijne toevlugt tot God nemen, echter niet zoo zeer 
om gered te worden dan wel om in zijne pogingen tot 
zelfredding door de kracht Gods ondersteund te worden. 
Menigeen brengt langen tijd in deze vergeefsche pogingen 
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der eigene geregtigheid door; en God overtuigt hen op 
dezen weg in zijne goedheid en genade van zijne heiligheid 
en van hunne ganschö verdorvenheid. Zijn zij hiervan 
overtuigd, dan roepen zij in het bewustzijn, dat de heilige 
God tevens de liefde is, om genade en erbarmen. In 
het licht der heiligheid en geregtigheid Gods kan de mensch 
echter niets dan een verworpen en verloren zondaar zijn. 
Zijne tegenwoordigheid is slechts in staat hem met angst 
en schrik te vervullen. En toch moeten wij eenmaal voor 
God staan; hetzij wij nu als verlosten en verzoenden in 
zijne tegenwoordigheid gezegend, met vrede en vreugde 
vervuld zijn; hetzij wij later met vreeze en beven voor 
Hem zullen verschijnen. Nu heerscht de genade, dan de 
geregtigheid; nu is God in Christus een Begtvaardiger 
der goddeloozen, dan een vreeselijk Eegter. 

Het is mogelijk, dat iemand zegt: Ik weet wel, dat ik 
een zondaar en geheel verloren ben; maar ik gevoel dit 
niet diep genoeg. — Ik antwoord hierop: Hoe diep moet 
dit dan gevoeld worden? En waar is de mensch, die het 
ooit in zijne geheele uitgestrektheid heeft gevoeld? Zulke 
gedachten zijn de uitvinding van ons verstand, zij komen 
voort uit de eigene geregtigheid, die toch gaarne iets bren
gen wil en niet alles om niet wil ontvangen. Het stuit hen 
tegen de borst, dat hun behoud alleen uit genade kan zijn 
en dat aan God alleen alle roem toekomt. Jezus zegt 
eenvoudig en duidelijk, dat Hij tot redding van verlorenen 
gekomen is. Dit heeft Hij dikwijls gezegd; maar nimmer 
heeft Hij eene beschrijving van de diepte des gevoels van 
den verlorenen toestand gegeven; nimmer heeft Hij hun, 
die tot Hem kwamen, gevraagd: Hoe diep hebt gij uwen 
verlorenen toestand gevoeld ? In dit opzigt stelt Hij geene 
voorwaarden. Het is echter waar, dat hoe volkomener wij 
ons eigen werken opgeven, hoe dieper ook onze overtui
ging zal zijn, dat wij door en door verdorvene zondaars 
zijn; onze aanneming bij Jezus is evenwel van de diepte 
van ons gevoel niet afhankelijk. Wij zijn geheel en al 
verloren; Hij echter heeft eene eeuwige en volkomene 
verlossing aangebragt. Hij is in het vleesch gekomen en 
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heeft aan het kruis zijn onuitsprekelijk zwaar werk voor 
ons volbragt. Zijt gij van harte overtuigd, dat gij wer
kelijk verloren zijt 5 zoo geloof, dat Christus gekomen is 
»om t e z o e k e n en t e b e h o u d e n w a t v e r l o r e n 
is ." Laat u door de redeneringen van het verdorven 
verstand en van uwe eigene geregtigheid niet langer terug
houden. G e l o o f me t v o l k o m e n v e r t r o u w e n en 
m e t v o l k o m e n e z e k e r h e i d , d a t Hij v o o r u geko 
m e n is, en d a t Hij a l l e s , w a t Hij v o l b r a g t heeft , 
ook v o o r u h e e f t v o l b r a g t ; ge loof s l e c h t s v a s t 
en g e e f a a n g e e n e n twi j fe l p l a a t s ! — Slechts 
hun komt deze troost niet toe, die hem niet noodig heb
ben, die in plaats van te verlangen om behouden te worden, 
in hunne blindheid de hoop in zich voeden, dat zij wel zon
der deze genade den hemel kunnen binnen gaan. 

Velen worden op eene andere wijze terug gehouden om 
het heil in Christus door het geloof aan te nemen. Zij 
bekennen, dat zij verloren zijn; dat slechts in Christus 
verlossing voor hen te vinden is; maar zij gelooven, niet 
waardig genoeg te zijn, om zich deze verlossing, die in 
Christus den verlorene wordt aangeboden, toe te eigenen. 
Zij willen niet z i c h z e l v e n zalig maken — zij erkennen, 
dat dit onmogelijk is — maar zij gelooven in staat te zijn 
zich voor de a a n n a m e dezer verlossing waardig te maken. 
Treurige verblinding! Deze gedachte openbaart ten klaar
ste de blindheid van ons verstand en onze diep gewortelde 
eigen geregtigheid. Welk eene tegenspraak is het toch 
niet — eensdeels te erkennen dat men geheel en al ver
loren en verdorven is en anderdeels te denken dat men 
in staat is zich voor deze verlossing waardig te maken. 
Te vergeefs verwacht men zoet water uit eene bittere bron; 
te vergeefs goede vruchten van eenen slechten boom. Al 
uw trachten en streven, al uw bidden en smeeken, al tiw 
doen en laten zal geen haar breed tot uwe verbetering toe
brengen; het is alles vergeefsche moeite. Hetzij heden, of mor
gen, of over tien jaren, altijd zult gij even slecht, even verdor-

"ven, even verloren zijn. Daarom kom nog heden, kom 
in dezen oogenblik, juist zoo als gij zijt; gij kunt niets 
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dan uwe zonden en uwe gansclie verdorvenheid mede
brengen. Jeztis zoekt juist zulke zondaars, zulke verlore
nen, als gij zijt, die niets meer bezitten en niets anders 
dan hunne zonden en hunne onmagt kunnen medebrengen; 
ja , dezulken wil Hij behouden en aan dezulken wil Hij 
cle genade en liefde Gods in hare gansche volheid verheer
lijken. Het is de vreugde zijns harten dit te doen; en 
daarom laat u toch niet door de twijfelende overleggingen 
uws harten terughouden om in deze vreugde te deelen. 
Alles wat gij verder nog wenscht te bezitten, kan niets 
dan de vrucht uwer eigene geregtigheid zijn, die u niet 
tot Christus, maar steeds verder van Hem afvoert. Het 
heil in Christus is volkomen; het is om niet verworven en 
wordt u om niet geschonken. Daarom kom, zoo als gij 
zijt, en ge loof m e t v o l k o m e n v e r t r o u w e n en m e t 
v o l k o m e n e z e k e r h e i d , d a t Hij v o o r u g e k o m e n 
i s , en d a t Hij a l l e s , w a t Hij v o l b r a g t h e e f t , ook 
v o o r u h e e f t v o l b r a g t ; g e l o o f s l e c h t s v a s t e n 
g e e f a a n g e e n e n t w i j f e l p l a a t s ! — 

Bij velen bestaat weder eene andere hinderpaal om in 
het werk van Christus te berusten. Zij wenschen een 
teeken, een tastbaar en zigtbaar bewijs te hebben dat de 
verlossing in Christus werkelijk voor h e n daar is en dat 
zij r e g t hebben om het in het geloof aan te nemen. —• 
Ach hoe weinig begrijpt het menschelijke hart toch van de 
liefde Gods en hoe moeijelijk gelooft het Gods woord! 
Het vertrouwt veel meer op de zwakke en bedriegelijke 
zintuigen dan op de onwankelbare liefde en trouwe Gods. 
Kon ons een grooter bewijs zijner liefde voor verlorene 
zondaars gegeven worden, dan dat Hij zijnen eengeborenen 
Zoon voor hen heeft overgegeven, of een grooter bewijs 
der liefde van Christus, dan dat. Hij zijn eigen leven voor 
ons opofferde, toen wij nog zondaars waren? (Kom. 5 : 8) 
Is Christus hangende aan het kruis niet het volkomenste 
bewijs voor de liefde des Vaders en des Zoons? En toch 
verlangt gij nog een ellendig en zwak bewijs door uwe 
zintuigen waargenomen, om zeker te zijn, dat Hij u lief
heeft en dat de genade in Christus ook voor u is? Deze 
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wensch alleen is reeds in staat om u van de volkomene 
blindheid en slechtheid der menschelijke natuur te over
tuigen ! 

En wat uw r e g t tot aanneming van het heil in Chris
tus betreft, zoo vraag ik u : Welk r e g t heeft de verlorene 
en veroordeelde zondaar? Heeft een moordenaar r e g t op 
de begenadiging des konings? Voorzeker niet; maar niet 
te gelooven, en het door Christus verworvene en aangebo
dene heil niet bereidwillig aan te nemen, is niet alleen het 
g r o o t s t e o n r e g t , maar toont ook de zonde in hare 
t r e u r i g s t e g e d a a n t e . J a , treurig; de mensch heeft 
zich van God verwijderd; hij leeft als zijn vijand, onver
schillig en overmoedig in eene godvergetene wereld — 
God echter heeft alles tot zijn behoud en tot zijne aan
neming voorbereid; Hij wil hem zelfs in zijn eigen huis 
ontvangen. En achl hoeveel arbeid en moeite, hoeveel 
liefde en genade heeft het gekost om dit te kunnen doen! 
En nu Hij alles volbragt heeft en den zondaar vriendelijk 
en liefdevol uitnoodigt om tot Hem te komen en dan 
eeuwig gelukkig te zijn, vraagt deze: «Mag ik wel geloo
ven? Heb ik wel r e g t om te komen?" Moest niet ieder 
die zulke gedachten in zich voedt van schaamte en smart 
de oogen nederslaan? God z e l f is het, die alles voor 
u uit den weg heeft geruimd; God z e l f is het, die 
u , verloren zondaar, opzoekt, die u roept en bij u 
aanklopt, die het verlangen naar genade in uw hart 
heeft gewerkt. Daarom wacht niet langer op een zigt-
baar teeken; denk daaraan niet meer, maar g e l o o f 
m e t v o l k o m e n v e r t r o u w e n en met v o l k o m e n e 
z e k e r h e i d , d a t Hij v o o r u g e k o m e n is en d a t 
Hij a l l e s , w a t Hij v o l b r a g t h e e f t , ook v o o r u 
h e e f t v o l b r a g t , g e l o o f s l e c h t s v a s t en g e e f 
a a n g e e n e n twi j f e l p l a a t s ! — 

Eindelijk zijn er ook dezulken, die wel gevoelen en 
overtuigd zijn, dat zij genade noodig Irebben; maar die 
niet verstaan, dat de weg om dit heil in Christus deel
achtig te worden eenvoudig het g e l o o f is — die niet 
verstaan wat het zegt: « g e r e g t v a a r d i g d t e zijn u i t 
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h e t ge loof ." Zij belijden, dat hunne zonden groot en 
zij geheel en al verloren zijn; zij meenen echter, dat het 
werk van Christus, hetwelk buiten hen volbragt is , ook 
in hun eigen hart moet volbragt worden, voordat zij 
kunnen gelooven. Zij denken, dat er voor zulken, als zij 
zijn, iets zeer bijzonders moet gebeuren; dat het voor hen 
niet genoeg is , eenvoudig te gelooven. En de duivel 
tracht langs allerlei wegen deze gedachten in hunne harten 
te onderhouden, en het verstand en de eigene geregtigheid vin
den daarin ruimschoots voedsel. Het gevolg van dit alles is, 
dat zulke zielen hunne oogen steeds op datgene gevestigd 
houden, wat in hun hart omgaat, zonder ze in het geloof 
daar heen te rigten, waar alles voor bun beboud volbragt 
is — n a a r h e t w e r k v a n C h r i s t u s . Zij belijden, dat 
de liefde en genade Gods voor de verlorenen zondaars 
voorhanden en dat Christus voor hen gestorven is; in der 
daad gelooven zij het echter n i e t . Zij zeggen: »Wij 
gelooven wel, maar ons geloof is zonder kracht en zonder 
werking;" maar zij bedenken niet, dat het daarom zonder 
kracht is , wijl het geen werkelijk geloof is. Zij houden 
het echter voor het ware geloof en daarom denken zij, 
dat eenvoudig te gelooven niet voldoende is. En zoo gaan 
zij in hunne eigene wegen altijd voorwaarts, om zich 
onder veel bidden en smeeken met hunnen ijdelen arbeid 
te vermoeijen, zonder verhoord te worden, dewijl God 
alleen het g e l o o f beantwoordt. Het geloof is de volko
men overtuiging van datgene, wat God tot ons gesproken 
en Christus voor ons gedaan heeft. — Veronderstel, dat 
ik eene groote som gelds schuldig was, die men van mij 
terugvorderde. Dit zou mij voorzeker in de grootste onrust 
en verlegenheid brengen, zoo ik niets had om te betalen. 
Als echter mijn vriend, die rijk was en mij zeer beminde, 
deze schuld had gedekt en mijn schuldeischer mij verze
kerde, dat hij volkomen voldaan was en niets meer van 
mij te vorderen had, en ook mijn vriend mij verzekerde, 
dat hij mijne geheele schuld had betaald en nimmer iets 
van mij terug verlangde, — zou ik dan nog, als ik al 
deze getuigenissen geloof schonk, met betrekking tot mijne 
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schuld in onrust en verlegenheid zijn? Voorzeker niet. 
Wel is waar had het geloof aan de delging mijner schuld 
mij niet van haar bevrijd — een ander had ze voor mij 
betaald — maar zoodra ik volkomen en vast geloofde, dat 
een ander ze voor mij betaald had, ben ik van de o n r u s t 
mijns harten en van mijne v e r l e g e n h e i d in betrekking 
tot mijne schuld bevrijd. Dit is eenvoudig en klaar; welnu 
evenzoo eenvoudig en klaar is het met betrekking tot mijne 
bevrijding van de schuld der zonde. Een ander, namelijk 
Jezus, droeg en betaalde, waarvan ik het geringste niet 
kon betalen, en zoodra ik dit w e r k e l i j k en v o l k o m e n 
geloof, ben ik van alle onrust en angst mijns harten ver
lost. Het is echter niet het g e l o o f dat mijne zonden
schuld ui tdelgde, maar C h r i s t u s ; door het geloof echter 
aan zijn voor mij volbragt werk wordt ik verlost van het 
kwade geweten en van mijne verzoening met God en van 
de delging mijner schuld volkomen overtuigd. 

Het werk van Christus is ook niet afhankelijk van miin 
geloof; het was lang volbragt vóór dat ik geloofde. God 
had reeds in zijne genade aan mij gedacht, vóói ik aan 
Hem dacht. Christus had reeds zijn bloed voor mijne zon
den vergoten, als ik nog in dezelve leefde. Alleen-de 
genade Gods in Christus Jezus heeft alles volbragt. Zij 
zorgde vooreerst voor de delging mijner zonden, daarna 
zocht zij mij en deed mij den rijkdom dezer genade en 
liefde in Christus Jezus aanschouwen en genieten. Mijn 
geloof bewerkt en volbrengt bij God niets; het ont
vangt alles wat Christus voor mij volbragt heeft, om 
niet. «Wij d a n g e r e g t v a a r d i g d u i t h e t ge 
l o o f h e b b e n v r e d e bij God. d o o r o n z e n H e e r 
J e z u s C h r i s t u s . " (Rom. 5 : 1). En gelukkig voor 
ons, dat ons heil b u i t e n ons in C h r i s t u s volbragt 
is! Wee ons, indien dit werk in ons moest volbragt wor
den ! wij zouden dan allen omkomen. Jezus alleen heeft het 
gedaan en Hij alleen vermogt het te doen. Het verschrikke
lijke oordeel des heiligen Gods over onze zonden kon aan Hem, 
«d i e g e e n e zonde k e n d e , " voltrokken worden. In 
Hem is de deur der genade wijd voor ons geopend; ja zij is 
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veel wijder, dan al onze zonden groot zijn. Dit verklaart 
Gods woord ons op zeer vele plaatsen en in hetzelve bezit
ten wij de getuigenis des Vaders, des Zoons en des H. 
Geestes. Daarom g e l o o f m e t v o l k o m e n v e r t r o u w e n 
en m e t v o l k o m e n e z e k e r h e i d , d a t Hij v o o r n g e-
k o m e n is, en d a t Hij a l l e s , w a t Hij v o l b r a g t heeft, 
ook v o o r u h e e f t v o l b r a g t ; g e l o o f s l e c h t s v a s t 
en g e e f a a n g e e n e n t w i j f e l p l a a t s ! — Want, indien 
al uwe zonden niet reeds voor altijd in Christus geoordeeld 
en weggedaan waren, toen Hij op Golgotha stierf, zoo 
zoudt gij voor eeuwig verloren zijn. Wij weten echter, 
dat zijn werk voor ons v o l b r a g t is, — volbragt voor 
altijd, en dat God zelf het volkomen aangenomen en beves
tigd heeft. Nimmer zal of kan een nieuw werk voor de 
zonden geschieden en nimmer zal het noodig zijn. 

Ik ben nu eigenlijk wel een weinig van mijn onderwerp 
afgeweken, doch ik hoop dat het voor zekere lezers niet 
onnut zal geweest zijn. Het is voornamelijk mijn doel voor 
zulke zielen te schrijven, die, hetzij uit allerlei schijngron-
den geen moed hebben om te gelooven, hetzij, wanneer 
zij gelooven, niet regt bevestigd en gegrond in dit geloof 
zijn en daarom dikwijls door twijfel en onzekerheid over 
hunne begenadiging verontrust worden. 

Het onderwerp dat hen het meeste bezig houdt is, of 
d o o r h e t w e r k v a n C h r i s t u s v o l k o m e n g e n o e g 
g e d a a n is v o o r h u n n e z o n d e n , en of zij t e r a l l e r 
tijd a l l e e n op d i t w e r k m e t o n w r i k b a a r v e r 
t r o u w e n s t e u n e n k u n n e n . — Dit is voorzekereene 
vraag Van het hoogste gewigt; met haar staat of valt ons 
gansche heil. De Heer geve ons daarom genade deze 
vraag op eene waardige wijze te beantwoorden. 

Het k r u i s v a n C h r i s t u s is het eenige toevlugtsoord 
voor den verloren zondaar. Op dit kruis hebben g e r e g-
t i g h e i d en g e n a d e datgene, wat de verlorene ziel 
vreest en datgene, wat zij zoekt — elkander ontmoet. De 
stroom der g e r e g t i g h e i d trof Hem die geene zonde 
kende," maar die, voor ons tot zonde gemaakt was;" en 
de stroom der g e n a d e treft hem, die niets dan zonde. is. 
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«Hij is o v e r g e l e v e r d om o n z e z o n d e n , en op
g e w e k t om o n z e r e g t v a a r d i g m a k i n g . " (Rom. 
4 : 2 5 ) . «De s t r a f , d i e ons d e n v r e d e a a n b r e n g t , 
was op H e m , en d o o r z i jne s t r i e m e n is ons 
g e n e z i n g g e w o r d e n . " (Jes. 5 3 : 5 ) . J a , evenzoo 
volkomen als de geregtigheid Gods op zijn hoofd is neder ge
komen, stroomt zijne genade op ons. Aan Hem werd zijne ge
regtigheid in gerigt — aan ons zijne genade in liefde volko
men verheerlijkt en bevredigd. Hi j , die zonder zonde 
was, nam onze plaats in de wereld als zondaar voor God 
in, opdat wij in den hemel zijne plaats, als zonen, zou
den kunnen innemen. Onbegrijpelijke genade en liefde! 

De verloren zondaar nadert tot God onder het gevoel 
van zijne schuld en ongeregtigheid in den angst en den 
nood zijns harten, en zie! — hij vindt zijne zonde niet 
meer. Voor dat hij kwam, had God reeds aan hem gedacht, 
en Christus had reeds lang van te voren »met sterke 
roeping en tranen" onder den last zijner zonden gezucht 
en zijne zonden voor eeuwig uitgedelgd. — Wie is in staat, 
deze ondoorgrondelijke genade, deze oneindige liefde te 
verstaan? De zondaar verwerpt God in de vijandschap 
en verdorvenheid zijns harten, terwijl God bezig is, alles 
te doen, om hem in zijne zalige tegenwoordigheid te bren
gen en hem volkomen gelukkig te maken. God baant 
hem den weg; Hij delgt voor eeuwig de gansche schuld 
door het bloed van zijnen eengeboornen en geliefden Zoon; 
Hij zoekt hem op in eene vijandige wereld en doet hem 
bidden, zich te laten verzoenen; en als hij eindelijk omkeert, 
dan komt Hij hem te gemoet, brengt hem in zijn eigen 
huis en overlaadt hem met zegeningen; j a , Hij doet alles 
om niet, opdat de verloren zondaar zou gelooven, dat Hij 
de liefde is en dat die liefde ook voor hem is. En wat 
doet de zondaar ? Ach, hoe lang laat hij zich nitnoodigen! 
Hoe menigmaal slaat hij eerst andere wegen in om behou
den te worden, voor dat hij tot Hem komt en zijne genade 
zoekt. En als hij dan eindelijk geenen anderen weg kan 
vinden, dan die God hem geopend heeft, dan vraagt hij 
nog met een hart vol twijfel: »Is het wel inderdaad zoo? 



55 

Zou ik het wel durven gelooven? Kan ik mij wel vol
komen daarop verlaten? En is het waarlijk ook voor mijl" 
O , hoe veel geduld en langmoedigheid, hoeveel liefde en 
genade moet God gebruiken, voordat eene enkele ziel 
Hem volkomen vertrouwt en in zijne zalige tegenwoordig
heid rustig en gelukkig is! 

God was in Christus in deze wereld, en de wereld 
heeft hem niet gekend; zelfs dooi het zijne werd Hij 
niet aangenomen. (Joh. 1 : 10, 11). In het midden der 
zondaars was nergens eene rustplaats voor Hem te vinden; 
maar Hij heeft den zondaar eene eeuwige en heerlijke 
rustplaats bereid en heeft alles uit den weg geruimd, opdat 
de zondaar deze zou kunnen verkrijgen. 

Er is echter geene verzoening, geen behoud mogelijk 
buiten het bloed van het Lam Gods; en er kan geen 
bewustzijn van een goed geweten, geen vrede met God 
zijn, zoo wij niet door het geloof rusten in het werk, 
dat Christus voor ons heeft volbragt. Indien de gereg-
tigheid Gods niet volkomen op het kruis was verheerlijkt, 
zoo zou er nooit sprake kunnen zijn van de vergeving 
onzer zonden. God is en blijft altijd God en openbaart 
zich nooit op eene andere wijze, hetzij in zijne geregtig-
heid, hetzij in zijne genade. Gelukkig voor ons, dat dit 
alzoo is! Want nu kan de verloren zondaar, die tot God 
komt, volkomene genade en liefde verwachten, daar op 
het kruis van Christus aan zijne geregtigheid is voldaan. 
De wijsheid Gods heeft eenen weg gevonden en de liefde 
Gods heeft dien gebaand, op welken de zondaar volkomen 
kan behouden worden, en Hij, als God, volkomen is ver
heerlijkt. Jezus zegt: »lk heb u verheerlijkt op de aarde; 
ik heb voleindigd het werk, dat gij mij gegeven hebt om 
te doen." (Joh. 17 : 4). God rust nu van zijn werk, en 
laat den zondaar uitnoodigen aan zijne rust deel te nemen. 
Alleen in het door Christus volbragte werk kan God ons 
genadig zijn. Overal elders zouden wij voor eeuwig ver
loren zijn. Ontmoeten wij Hem door het geloof op het 
kruis van Christus, dan is er geene sprake meer van 
onze zonden. Door deze ééne offerande van Christus zijn 
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wij voor God geregtvaardigd en met Hem verzoend. Jezus 
zegt: «Z ie , ik kom om u w e n w i l te d o e n , o 
G o d ! in w ' e lken w i l wij g e h e i l i g d zijn 
d o o r de o f f e r a n d e des l i g c h a a m s v a n J e z u s 
C h r i s t u s , e e n m a a l g e s c h i e d . " (Hebr. 10 : 10, 11)— 
En welke geregtigheid is ons in het werk van Christus 
geschonken? De g e r e g t i g h e i d G o d s zelve. « W a n t 
d i e n , d i e g e e n e z o n d e g e k e n d h e e f t , h e e f t Hij 
z o n d e v o o r ons g e m a a k t , o p d a t wij z o u d e n 
w o r d e n r e g t v a a r d i g h e i d G o d s in H e m . " (2 
Cor. 5 : 21). En welke geregtigheid zoü ons deel gewor
den zijn, indien het mogelijk geweest was al de geboden 
volkomen te onderhouden? Slechts eene m e n s e h e l i j k e 
geregtigheid — eene geregtigheid, die ons nooit in den 
hemel in de tegenwoordigheid Gods zou hebben kunnen 
brengen. In Christus Jezus en door zijn voor ons volbragt 
werk bezitten wij echter de geregtigheid Gods en dat om 
niet; nu kunnen wij zonder vrees in zijne tegenwoordig
heid in den hemel verschijnen. 

Voor God geldt niet — o moge het diep in onze harten 
ingedrongen zijn — wat wij waren of wat wij vermogen, 
maar alleen hetgeen Christus is en hetgeen Hij voor ons 
gedaan heeft. In Hem bezitten wij de uit genade geschon-
kene geregtigheid Gods, die echter alleen hem, die gelooft, 
hem, die niet op w e r k e n steunt of om eigen d o e n 
denkt — volkomen toegerekend wordt; j a , door het geloof 
is deze geregtigheid het heerlijke en blijvende deel des
genen , die niets dan zonden had, die geene andere vrucht 
kon voortbrengen dan vruchten des doods, die geene 
andere magt bezat dan zijne onmagt en wien niets anders 
overbleef dan door het geloof zich datgene toe te eigenen, 
wat Christus voor hem volbragt had. En heeft hij zelf 
iets hiertoe bijgedragen? Geheel en al onbekwaam zijnde om 
uit eigene kracht de geregtigheid uit de wet te verkrij
gen — zou hij dan iets kunnen doen om de geregtigheid 
Gods te verwerven? 

« D o c h d e n g e n e n , d i e n i e t w e r k t , m a a r g e l o o f t 
in H e m , d ie d e n g o d d e l o o z e n r e g t v a a r d i g t , 
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w o r d t zijn g e l o o f g e r e k e n d t o t r e g t v a a r d i g -
h e i d . " (Eom. 4 : 5) Rusten wij door het geloof alleen 
in het werk van Christus, dan kunnen wij ook met 
onwrikbaar vertrouwen uitroepen: Zoo G o d v o o r ons 
i s , w i e z a l t e g e n ons zijn? D i e ook z i jnen e i g e n 
Z o o n n i e t g e s p a a r d h e e f t , m a a r t e e ft h e m v o o r 
ons a l l e n o v e r g e g e v e n , h o e z a l H i j o n s o o k m e t 
h e m n i e t a l l e d i n g e n s c h e n k e n ? W i e z a l b e s c h u l -
d i g i n g i n b r e n g e n t e g ê n d e u i t v e r k o r e n e n Gods? — 
G o d is h e t , d i e r e g t v a a r d i g m a a k t . W i e i s h e t , 
d i e v e r d o e m t ? — C h r i s t u s is h e t , d i e g e s t o r v e n 
i s ; j a w a t m e e r i s , d ie ook o p g e w e k t i s , d i e o o k 
t e r r e g t e r h a n d G o d s i s , d i e ook v o o r ons b i d t . 
W i e z a l ons s c h e i d e n v a n de l i e f d e v a n C h r i s 
t u s ? " (Eom. 8 : 3 1 - 3 5 ) 

Wat moet de zondaar dus d o e n , als hij tot God wil 
komen? Wat hij doen k o n , heeft hij gedaan: — g e z o n 
d i g d . Al het andere moet hij aan God overlaten. 
Treurig genoeg voor de. eigene geregtigheid, dat dit zoo 
is. Zij heeft geenen roem, gelijk wij in Eom. 3 : 27, 28 
lezen: « W a a r is d a n de r o e m ? Hij is u i t g e s l o t e n . 
D o o r w a t wet? d e r w e r k e n ? N e e n , m a a r d o o r 
de w e t des g e l o o f s . Wij b e s l u i t e n d a n , d a t de 
m e n s c h d o o r h e t g e l o o f g e r e g t v a a r d i g d w o r d t 
z o n d e r de w e r k e n d e r we t . " De verloren zondaar 
heeft dus, tot God komende, slechts te gelooven, v a s t 
en m e t v e r t r o u w e n t e g e l o o v e n , wat God in 
Christus voor hem heeft gedaan. Al zijn zijne zonden nog 
zoo groot en meer dan het zand aan den oever der zee, 
Christus heeft ze a l l e n gedragen, en daarom heeft hij 
niets meer te doen dan dit met vol vertrouwen en met 
volle zekerheid te gelooven, en alzoo is hij g e r e g t -
v a a r d i g d u i t h e t g e l o o f e n h e e f t v r e d e m e t God . 

Het zijn dus niet de vele en groote zonden, welke den 
verlorene verhinderen tot God te komen; neen, het is zijn 
ongeloof en de goede gedachte, die hij van zichzelven 
koestert. Wil hij tot God komen, wil hij behouden wor
den, wil hij de geregtigheid Gods deelachtig worden en 
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zijne heerlijkheid verkrijgen, zoo moet hij afzien van alle 
eigenwerk. Een ander heeft voor hem gewerkt; Christus 
heeft op het kruis voor hem gearbeid. Door en in Hem 
is de behoudenis mogelijk gemaakt, de geregtigheid Gods 
verworven en de heerlijkheid bereikt. En dit alles is voor 
den verlorenen zondaar geschied en wordt dengenen, die 
gelooft, om niet geschonken. Waarom zou hij dan nog 
aan werken denken, om dit alles te verkrijgen, daar het vol
komen volbragt en verkregen is? Christus heeft niet voor 
zichzelven, maar voor hem gewerkt en zijn werk volbragt. 
Denkt hij dan het beter te kunnen volbrengen of te kun
nen volmaken? Voorwaar, hij moet zijn eigen werken 
geheel en al opgeven. God kan niets van hem aannemen 
of voor goed erkennen; want Hij heeft gezegd: « D a a r 
i s n i e m a n d , d i e g o e d d o e t , o o k n i e t t o t e e n t o e . " 
God heeft reeds het oordeel over zijnen arbeid geveld; Hij 
heeft het gewogen en verworpen. Het werk van Chris
tus echter, in zijne plaats volbragt, is door God volkomen 
aangenomen. »Hij i s o p g e w e k t om o n z e r e g t v a a r -

d i g m a k i n g . " 
(Wordt vervolgd.) 

//Uw hart worde niet ontroerd." 
(Joh. 14.) 

Het was een treffend, een roerend, oogenblik voor de 
discipelen, toen zij uit den mond van Jezus deze woorden 
moesten vernemen: »Kinderkens! nog eenen kleinen tijd 
ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik den Joden 
gezegd heb: Waar ik heenga kunt gij niet komen; alzoo 
zeg ik ulieden ook." Nog eenen kleinen tijd en — hun 
geliefde Meester ging hen verlaten. Geen wonder, dat zij 
bedroefd waren. Wanneer het hart eens zoons met droef
heid vervuld is bij het afscheid nemen zijner dierbare 
ouders — wanneer eene moeder zich naauwelijks scheiden 
kan van haar geliefd kind — wanneer een vriend met 
smart denkt aan het oogenblik, dat zijn boezemvriend 
hem gaat verlaten — wanneer een echtgenoot zich slechts 
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met moeite uit de armen zijner teerbeminde gade losrukt — 
hoeveel te meer moest het hart der discipelen niet breken 
bij de gedachte, dat Hij , die meer was dan ouders, dan 
kind, dan vriend, dan gade, van hen afscheid ging nemen. 

Het was drie jaren geleden, dat zij in Hem, «dien 
gevonden hadden, van welken Mozes in de wet geschre
ven had en de profeten." Nog stond Johannes en Andreas 
met frissche, levende trekken dien eersten dag bij Jezus 
doorgebragt voor den geest; — nog had Petrus de woorden 
niet vergeten: «Gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij 
zult genaamd worden Cefas;"—nog klonk Filippus en 
Mattheus het: »Volg mij" in de ooren; — nog herinnerde zich 
Nathanaël den onwederstaanbaren indruk, die zijn woord: 
»Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart 
zag ik u , " op zijn hart gemaakt had. Levendiger dan 
ooit kwam hun dit alles nu voor den geest. En dan die 
drie jaren met Hem doorgebragt. Met hoe veel liefde en 
trouw had Hij hen verzorgd; met hoe veel langmoedigheid 
onderwezen; met hoeveel geduld gedragen; met hoe veel 
zachtmoedigheid teregt gewezen! Drie jaren lang waren 
zij Hem gevolgd en hadden steeds meer en meer zijne 
grootheid, zijne liefde, zijne heiligheid, zijne godheid 
aanschouwd en ondervonden. Drie jaren lang hadden zij 
lief en leed met Hem gedeeld; zij hadden alles om zijnent 
wil verlaten en • hoewel menigmaal met veel ongeloof, 
vreezende en bevende, toch waren zij Hem gevolgd. En 
nu ging Hij , van wien zij gezegd hadden: »Tot wien 
zullen wij henengaan, gij hebt de woorden des eeuwigen 
levens," hen verlaten. En dat op welk eene wijze! Hij, 
van wien zij zulke hooge verwachtingen koesterden, had 
hun zoo even gezegd dat één van hen Hem zou verraden, 
dat zij Hem allen zouden verlaten en Hij moest lijden en 
sterven. Geen wonder dus dat hun hart met droefheid 
vervuld was. 

Zij hadden Hem lief— zeer lief, zij verloren in Hem 
een' goeden Meester, een' liefdevollen Verzorger, een' 
trouwen Leidsman, een' geliefden Vriend; met regt waren 
zij bedroefd. En Jezus — verstaat Hij hunne smart? O, 
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wie zou er aan twijfelen! Hij, die weende bij Lazarus 
graf; Hij, die medelijden had met kranken en lijdenden; Hij, 
die zijne moeder op zulk eene treffende wijze aan zijnen 
geliefden discipel toevertrouwde — zou Hij de smart zijner 
jongeren niet verstaan? Voorzeker Hij verstond hen 
en Hij wist nog beter, dan zij zei ven het gevoelden, 
wat zij in Hem verloren. En daarom vergat Hij zijn 
eigen leed, daarom vergat Hij voor een oogenblik het 
lijden dat Hem wachtte, den strijd dien Hij te strijden had, 
om zich met hen bezig te houden en hun hart te vertroos
ten; en het » Uio hart worde niet ontroerd" vloeide van zijne 
lippen. Heerlijke woorden uit den mond van eenen, dien 
men vertrouwt! Uw hart worde niet ontroerd! Waarom 
niet ? Omdat ik wel heenga — maar tot uw nut; omdat ik 
wel heenga — maar om u in mijne plaats een' ander te 
zenden, die u in alle waarheid zal leiden; omdat ik nu wel 
heenga — maar tot u wederkom als ik u in de vele wonin
gen mijns Vaders plaats zal bereid hebben. Voorzeker dit 
waren woorden van troost en bemoediging, die zelfs de 
grootste droefheid kunnen doen verdwijnen. Jezus ging 
heen; maar het was om een werk voor de zijnen te vol
brengen, waardoor het mogelijk zou zijn, dat zij voor 
altijd aan Hem gelijkvormig zouden worden. En daarom— 
uw hart worde niet ontroerd! Jezus ging heen; maar Hij 
zou de zijnen niet alleen laten te midden eener vijandige 
en zondige wereld; Hij zou hun dien Geest zenden, die 
van den Vader uitging en van Hem zou verkondigen. En 
daarom — uw hart worde niet ontroerd! Jezus ging heen; 
maar Hij ging naar het huis zijns Vaders, waar vele 
woningen waren, om aldaar den zijnen plaats te bereiden, 
en dan tot hen weder te komen. En daarom — uw hart 
worde niet ontroerd! 

»Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd;" 
dit woord goldt den discipelen; dit woord geldt ook ons. 
J a , geliefde broeders! wij weten en verstaan het misschien 
beter dan de discipelen, dat Jezus niet hier beneden blij
ven kon; dat Hij het werk ter onzer verzoening en ver
lossing volkomen moest volbrengen en daarom zijne plaats 
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aan de regterhand Gods moest innemen; ja wij weten 
liet, dat de EL Geest als zijn plaatsvervanger hier bene
den o-ekomen is, om in ons te wonen, ons in alle waar
heid te leiden en ons van Hem, dien wij niet gezien hebben, 
maar nogtans liefhebben te getuigen; — maar niettegen
staande dit alles, niettegenstaande wij ons hierover met 
eene onuitsprekelijke vreugde verheugen, ontbreekt ons 
hier beneden iets. Wij gevoelen ons hier vreemdelingen 
en pelgrims; ons hart vindt hier geene rust; onze oogen 
dwalen hier over eene zondige, verdorvene wereld rond 
en daarboven in den hemel klopt voor ons een hart, waaraan 
wij zoo gaarne zouden rusten; daarboven is een vriend, 
dien wij zoo gaarne zouden zien; daarboven is een Heiland, 
een Verlosser, dien wij zoo gaarne zouden omarmen en 
daarom zijn ook onze harten met droefheid vervuld. Wij 
verlangen Hem te aanschouwen, die ons zoo oneindig 
heeft liefgehad. Welnu het»uw hart worde niet ontroerd" 
komt ook tot ons. Dezelfde mond roept het ons toe, het
zelfde hart wil er ons mede vertroosten. 

J a , geliefden! Hij, die de heerlijkheid zijns Vaders ver
liet om voor verlorene zondaars te lijden en te sterven; 
Hij, die voor ons tot zonde werd gemaakt, voor ons den 
toorn Gods droeg en het oordeel Gods onderging, Hij roept 
ons toe: »uw hart worde niet ontroerd; ik kom weder en 
zal u tot mij nemen." Hij komt weder — Hij , die u te 
midden uwer zonden en ongeregtigheden zijne genade deed 
ondervinden, Hij , die uwe eigene geregfcigheid verbrak, 
om u de geregtigheid Gods te openbaren; Hij, die u, toen 
gij niet tot Hem durfdet komen, toeriep: »Volg mij;" 
Hij, die u de diepste verborgenheden uws harten open
baarde; Hij, die u langen tijd zocht, doch dien gij steeds 
hebt afgeweerd, tot dat zijne genade u te magtig werd; 
Hij , die Jezus, uw Verlosser, uw Heiland, uw Vriend. 
J a , die trouwe Heer, die ons zoo langen tijd met liefde 
heeft gedragen; die ons de hand reikte, als wij gelijk 
Petrus in de diepte zouden verzonken zijn, die ons, toen 
wij afgedwaald waren, als een herder zijn schaap op de 
schouderen heeft genomen en ons tot de kudde heeft terug-
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gevoerd; Hi j , die ons zoo veel en zoo menigmaal heeft 
vei'geven; Hij, die onze tranen droogde, onze smart lenig
de, onze wonden heelde; die onze gebeden verhoorde, 
die onzen dorst leschte, onzen honger stilde; Hij, het brood 
des levens, de fontein van levend water, ons één en ons 
alles komt weder en zal ons tot zich nemen, opdat ook 
wij zijn mogen waar Hij is. 

Welk eene troost geliefden! Jezus komt weder, ja 
Hij komt spoedig weder; want Hij roept ons toe: »Zie 
ik k o m h a a s t e l i j k ! " Dit woord gaf Hij ons ten staf 
in deze woestijn, waar wij, gelijk Hij eenmaal, als vreemde
lingen rond dolen, zonder eene plaats te vinden waar 
ons rust bereid is. Zijn wij versaagd te midden van alles 
wat ons omringt; zien wij de zonden hoe langer hoe 
meer heersenen; Hij roept ons toe: »Uw h a r t w o r d e 
n i e t o n t r o e r d . " Gevoelen wij ons eenzaam hier bene
den en verlangen wij Hem te aanschouwen; Hij roept ons 
toe: » I k k o m w e d e r . " Nog slechts een korten tijd, 
nog slechts weinige oogenblikken en van den hemel daalt 
de Bruidegom neder om zijne Bruid tot zich te nemen. 
Dan zien wij Hem, dien wij beminnen — dan zijn wij Hem 
gelijk — dan is de strijd in overwinning veranderd. Dan 
zijn alle tranen afgewischt — dan is smart en lijden ver
dwenen — dan zijn wij geene vreemdelingen meer — dan 
is hetgeen ten deele was te niet gedaan — dan is het 
geloof in aanschouwen verwisseld, de hoop verwezenlijkt — 
dan liggen wij allen in de armen van dien trouwen Jezus, 
die ons hier beneden toeriep: »Uw h a r t w o r d e n i e t 
o n t r o e r d . " 

MEDEDEELINGEN OYER HET WERK GODS 
IN ONZE DAGEN. 

SCHOTLAND. — GLASGOW. De volgende brief is van 
een jongeling eerst onlangs bekeerd. 

Waarde vriend I — Ik heb nu eene goede boodschap 
voor u. Ik heb vrede gevonden; ik weet het. Ik ben er 
niet hoogmoedig op, maar ik wilde het u toch mededee-
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len. Vertel M , dat zijne gebeden zijn verhoord. 
Ik ben er zoo zeker van als ik weet dat ik leef. Jezus is 
mijn dierbare Heiland. Hij is verantwoordelijk voor de 
zaligheid mijner ziel. O , ik ben zoo gelukkig. Waarom 
heb ik Hem zoo lang tegengestaan, zoo lang bedroefd. 
Geprezen zij zijn naam, dat Hij mij niet opgegeven heeft. 
Verheug u met mij, mijn vriend. Denk nimmer aan 
uwe gevoelens of aan uw geloof. Het is alleen Jezus. 

Donderdag avond heb ik Hem gevonden, terwijl ik 
met een' vriend sprak. O , nu kan ik sterven. Op dit 
oogenblik zou ik deze wereld kunnen verlaten, maar 
ik weet dat Hij nog werk voor mij heeft. J a , dat weet 
ik; en zou ik het niet gaarne doen voor Hem, die zooveel 
voor mij heeft gedaan? Maar ik doe het niet zelf. O 
neen het is Jezus; ik ben alleen een middel in zijne hand. 
Hij kan alles zonder mij doen, maar Hij wil mij in zijne 
genade gebruiken. Indien de zondaars slechts wisten welk 
een trouwe Heiland Hij is, hoe zouden zij zich niet aan 
Hem overgeven. Maar de duivel doet hen twijfelen aan 
de blijde boodschap. Dit heeft hij bij mij ook gedaan. 
Ik zag niet dat Hij alleen mij kon en wilde behouden. 
Niets anders kan behoud schenken. Jezus is mijn Verlos
ser. Hallelujah! 

Schrijf mij spoedig hoe het u gaat. Wij hebben nog 
altijd onze vergaderingen. De Heer zal ons verhooren. 
Het is nu de eerste rustdag op mijne reis naar den hemel. 
Het is eerst drie dagen dat ik mi] op den smallen weg 
bevind, maar ik ga steeds voorwaarts. De hemelsche 
stad is in het gezigt. Ik zie haar duidelijk. O , hoe 
gezegend is het gebed, en alleen te zijn met Jezus, Hem 
te bezitten. Maar de hoogmoed komt soms; en dan zeg 
ik het aan Jezus en Hij neemt het weg. Bid voor ons, 
lieve vriend — Ik weet nu wat het gebed vermag; maar 
het moet gebed zijn. O mogt iedereen Jezus leeren kennen! 

(Wynd Journal.') 
MONTEOSE en TEEHIJDEN. — Het volgende is een uit

treksel uit eenen brief in de Scottish Guardian. Op 
mijne reis door Schotland bezocht ik ook Montrose en zag 
aldaar iets van het werk des Heeren. De opwekking in 
dat gedeelte van Schotland ontstond door het volgende 
merkwaardige voorval. Een jongeling van hier bragt een 
bezoek aan zijnen broeder in Ierland, die voor zijne aan
komst den Heer had gevonden. Deze jonge man niet 
wetende welk eene verandering er bij zijn' broeder had 
plaats gegrepen kwam in Ierland en was niet weinig ver-



64 

raat, ja vrij boos over al hetgeen hij zag, daar hij zelf 
zeer ligtzinnig was en veel vloekte. Hij ging echter mede 
naar eene vergadering en werd aldaar hevig ontroerd en 
beangst over zijne zonden. Kort daarop vond hij vrede en 
keerde naar Montrose terug, zich verheugende in Jezus. 
Zoodra was hij niet t'huis gekomen of hij verhaalde de 
groote wonderen, die Hij in Ierland gezien had, en daar 
iedereen de groote verandering bij hem waarnam, zoo kon 
niemand zijn verhaal betwijfelen. Op eene zeer eenvou
dige wijze verkondigde hij het evangelie en de Heer zegende 
het op eene treffende wijze, zoo dat de geheele plaats er door 
aangegrepen werd. Velen werden er bekeerd, onder anderen 
ook eene dame, die later zelf het middel werd tot de 
bekeering van haren man, zoon en vele anderen. Zij werd 
hevig getroffen door eene prediking van dien jongeling 
en was drie dagen in de grootste angst. Den vierden dag 
vond zij vrede en zoo groot was hare vreugde, dat zij 
haar werk verliet en terstond naar haren man liep en 
tot hem zeide: »Ik heb Hem gevonden, ik heb Hem 
gevonden." 

Van Montrose ging de opwekking naar Terryden, een 
goddeloos plaatsje van 1200 inwoners, die bijna allen 
visschers zijn. Ik bezocht aldaar zeer velen en was bij 
allen welkom. De vreugde die ik bij de meesten vond, 
was onbeschrijfelijk en dat na de weinige weken dat zij 
vrede gevonden hadden. Het eerst bezochten wij eene jonge 
vrouw, die met haren man en hare zuster bekeerd was. 
Zij was zeer gelukkig en kon niet nalaten aan iedereen 
te vertellen, wat zij in Jezus gevonden had. Haar man 
bragt eenige bange dagen door. Op zekeren dag rustte 
hij met. zijn hoofd op hare knie, terwijl tranen langs zijne 
wangen vloeiden. » O , " zeide zij mij, »dat was een geluk
kige dag, toen ik hem daar zoo zag, want ik wist dat 
de Heer hem zou aannemen." Wij bezochten ook eene 
familie, waarvan vrouw, man en vader, 80 jaar oud, 
vrede hadden gevonden. Ik sprak den laatsten aan en vroeg 
hem, hoe het hem ging. »Ik heb voor eene week vrede 
gevonden." Hij zeide dit met tranen in de oogen. Het 
was een heerlijk gezigt. Wel was hij als de moordenaar 
aan het kruis nog juist bij tijds gered. Ook bezocht ik 
een huisgezin, waar allen, man, vrouw, kinderen en 
dienstbaren bekeerd waren. O nimmer bragt ik zulk een 
zalig uur door. De Heer zij geprezen voor zijne genade! 
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Onze regtvaardig-making- uit het geloof. 
(Vervolg van bladz. 58). 

Christus was het door God uitverkorene offerlam, en 
in Hem vindt mijn geloof volkomene rust. Hij nam mijne 
plaats in; al mijne zonden lagen op Hem, en met deze 
beladen ontmoette Hij God op het kruis. Hij, die de 
geregtigheid en het leven is, kon voor zichzelven het oor
deel en den dood niet ondergaan. Hij, die altijd ->in den 
schoot des Vaders was," kon ongehinderd den hemel bin
nengaan; de tegenwoordigheid Gods was ook in zijne ver
nedering , als mensch op deze aarde, de eenige en gelukkige 
rustplaats zijns harten. Op Golgotha echter stond Hij aan 
mijne plaats, droeg Hij den last mijner zonden, onderging 
Hij de straf mijner ongeregtigheid, en Hij wilde den hemel 
niet weder binnengaan, eer Hij voor mijne zonden volko
men had betaald en mijne schuld geheel had verzoend. J a , 
om mijnentwil kwam Hij in het. vreeselijke oordeel Gods, 
dat mij voor altijd zou vernietigd hebben; om mijnentwil 
gingen alle golven en baren over Hem henen, waarin ik 
geheel zou verzwolgen zijn; en om mijnentwil trof Hem 
de toorn Gods, welke mij zou verteerd hebben. Nu Hij 
echter door de heerlijkheid des Vaders is opgewekt en 
aan zijne regterhand zit, is het oordeel over mijne zonden 
voltrokken; voor eeuwig sta ik zonder zonde als volkomen 
regtvaardig voor het aangezigt Gods. De opstanding van 
Christus is het stelligste bewijs mijner regtvaardigmaking 
voor- en mijner aanname bij God. Hij heeft eiken grond 
tot twijfel weggenomen; en zoo ik dezen toch plaats geef, 
zoo twijfel ik niet alleen aan zijn woord, maar ook aan 
het werk van Christus — aan zijnen dood en aan zijne 
opstanding. Indien er voor mijne zonden nog iets gedaan 
moest worden, zoo zou dit de zaak zijn voor Hem, die 
in mijne plaats is getreden en door God als zoodanig is 
aangenomen. « M a a r d e z e , e en s l a g t o f f e r v o o r 
d e z o n d e n geof fe rd h e b b e n d e , is in e e u w i g 
h e i d g e z e t e n a a n de r e g t e r h a n d G o d s . " (Hebr. 
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10 : 12). Met betrekking tot onze zonden heeft Hij niets 
meer te doen, want Hij had op zich genomen alles te 
doen. »Met é é n e o f f e r a n d e h e e f t Hij in e e u w i g 
h e i d v o l m a a k t d e g e n e n d i e g e h e i l i g d w o r d e n . " 
(vs. 14). Heb ik nog meer noodig dan volmaakt te zijn? 

Hoe stellig en duidelijk spreekt Gods woord, en hoe 
traag van hart is de mensch om Hem te gelooven! Hoe 
moeijelijk is het hem om te begrijpen, dat g e l o o v e n 
niets anders is, dan volkomen overtuigd te zijn, dat God 
de waarheid spreekt, dat Christus »is overgeleverd om 
onze zonden, en opgewekt om onze regtvaardigmaking," 
en dat n i e t gelooven niets anders is, dan dit alles in 
twijfel trekken. Indien de zondaar met volkomene over
tuiging des harten het woord der genade Gods en het 
werk van Christus gelooft, zoo zal vrede en vreugde zijn 
hart vervullen; doch zoolang er nog eenige onrust over 
zijne zonden overblijft, zal er twijfel in zijn hart zijn en 
kan hij onmogelijk gelooven, dat hij in Christus volkomen 
begenadigd is. « W a n t u i t g e n a d e zijt gij z a l i g 
g e w o r d e n d o o r h e t g e l o o f ; en d a t n i e t u i t 
u — h e t is G o d s g a v e — n i e t u i t dë w e r k e n , 
o p d a t n i e m a n d r o e m e . " (Ef. 2 : 8 , 9). 

De eigene geregtigheid is echter zoo groot, dat men 
zelfs van het geloof een werk maakt, om toch iets te 
kunnen doen en ten minste een weinig roem bij God in 
te oogsten, als het ware om hem te bewegen ons genade 
te schenken. O , hoe diep schuilt toch de eigene gereg
tigheid in het menschelijk hart! Hoe onmogelijk is het 
haar, om de genade Gods als eene volkomene en vrije 
genade te erkennen. Wanneer zij gevoelt, dat God alles 
heeft afgesneden, wanneer er niets dan genade overblijft, 
dan nog zou zij, om deze genade te verkrijgen, zoo 
gaarne een weinig moeite doen. — Op zoodanige wijze 
stellen vele zielen allerlei pogingen in het werk, en 
worden van de eenvoudigheid des geloofs afgehouden. 
God echter kan en wil niets van onze geregtigheid aanne
men. Slechts het werk van Christus voor ons is Hem 
welbehagelijk; en door dit werk is Hij ten opzigte onzer zonden 
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an overtredingen volkomen bevredigd en verheerlijkt; eis 
wij kunnen Hem nu slechts verheerlijken door met vast 
vertrouwen te gelooven, dat het alzoo is en dat al onze 
zonden weggedaan en wij volkomen geregtvaardigd zijn. 
De gedachte aan onze werken, zoowel als elk beginsel 
van ongeloof of twijfel onteert God en het werk van Chris
tus. « Z o n d e r g e l o o f is h e t o n m o g e l i j k , H e m 
t e b e h a g e n . " (Hebr. 1 1 : 6 ) . En wanneer wij met God 
te doen hebben en ons op het werk van Christus verlaten, 
zoo gelooven wij nooit te vast, vertrouwen nooit te zeker 
en verwachten nooit te veel. Hij zal ons niet beschamen, 
wel onze verwachtingen verre overtreffen. J a , hoe vaster 
en volkomener wij zijn woord en het werk van Christus 
gelooven, hoe meer wij daarop vertrouwen, zoo veel te meer 
is Hij in zijne trouw, genade en liefde aan ons verheerlijkt. 

En toch worden er menschen gevonden, die het voor 
gevaarlijk houden, om met zulk een vast vertrouwen te 
gelooven en zoo ten volle verzekerd te zijn van de ver
geving hunner zonden. Menigeen zegt of denkt: »Het is 
zeker goed en noodig voor mij om meer of minder in 
de onzekerheid te blijven, want ik zal daardoor ootmoedig 
blijven."—Wees verzekerd, lieve lezer! dat, indien gij 
zoo spreekt, gij u vergist, God denkt niet, zoo als gij, 
en zijn woord heeft ons niet den geringsten grond tot 
twijfel overgelaten. En zou het waarlijk een be.vijs van 
ootmoed zijn, indien gij een waarheidlievenden en trouwen 
vriend geen geloof schenkt? Zou het niet veeleer een 
verwerpelijk wantrouwen zijn, waardoor gij hem zeer 
zoudt bedroeven? En zou zulk een wantrouwen u waar
lijk in ootmoed houden? Het is toch duidelijk, dat oot
moed geene vrucht van wantrouwen kan zijn. Wij hebben 
met den Waarachtigen te doen, die niet liegt — en het 
is voorzeker geen ootmoed, Hem niet volkomen te geloo
ven. Met het ongeloof, maar het vaste geloof gaat met 
ootmoed gepaard. De hoofdman te Kapernaum zeide: 
»Heer, ik ben niet waardig, dat gij onder mijn dak zoudt 
inkomen, maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht 
zal genezen worden." (Matth. 8 : 8). Dat is een vast en 
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volkomen geloof met waren ootmoed gepaard.—Ach! het 
ongeloof ziet gevaar, waar geen gevaar is; maar waar 
werkelijk gevaar is ziet het niets. De dwaasheid waar
schuwt altijd voor de wijsheid, en het vex*stand voor het 
geloof; God echter, roept ons toe: » Geloof slechts! Geloof 
met vol vertrouwen en twijfel niet!" Kent Hij mogelijk 
het gevaar niet, hetwelk velen zoo vreezen? Of zou 
Hij er niet aan denken? Hoe gaarne zou de mensch 
wijzer en voorzigtiger zijn dan God! Kan dan het vol
komene bewustzijn der oneindige liefde en genade Gods 
voor den ellendigen en verlorenen zondaar ons onverschillig 
en hoogmoedig maken, en is het de twijfel of het halve 
onzekere vertrouwen, waardoor wij ernstig en ootmoedig 
blijven? Voorzeker niet, geliefden! maar wanneer wij 
Hem noch ons zelven kennen, wanneer wij niet eenig en 
alleen op zijne genade in Christus Jezus vertrouwen, zoo 
zijn wij in gevaar of moedeloos of hoogmoedig te worden. 
Laat ons daarom vast en met volle zekerheid gelooven en 
op het werk van Christus vertrouwen, zoo zullen wij Hem 
ook met een ootmoedig hart kunnen prijzen. 

Een enkel woord wilde ik nog rigten tot hen, die hun 
zwak en onzeker geloof zoeken te verontschuldigen met 
de woorden: « H e t g e l o o f i s n i e t a l l e r . " — Is het 
geene dwaasheid den naam van eenen geloovigen te dra
gen en dan deze woorden op zichzelven toe te passen? 
Men zegt toch duidelijk daarmede: »Het geloof is niet 
mijne zaak." Ik ben echter overtuigd, dat velen deze 
woorden napraten, zonder te onderzoeken, wat zij zeggen, 
want indien ieder geloovige zelf het verband dezer woor
den van den Apostel, die wij in, 2 Thess. 3 : 2 vinden, 
naging, dan zou het voorzeker geen hunner invallen om 
ze op zichzelven toe te passen. Paulus zeide dit van 
de ongeschikte en booze menschen, van welke hij wenschte 
verlost te worden. Hij zegt: »Voorts, broeders! bidt voor ons, 
opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en booze 
menschen; want het geloof is niet aller." Deze ongeschikte 
en booze menschen waren ver van het geloof, wie zal dit 
echter van eenen geloovigen durven beweren? Laat ons toch 
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niet door zulke nietige tegenwerpingen den Heer bedroeven 
en ons geloof verzwakken. Slechts het geloof eert Hem en al
leen door het geloof kunnen onze harten zeker en gewis zijn. 

Het werk van Christus is de eenige rustplaats onzer ziel, 
en kan het ook alleen zijn. Want hierin rust God, dewijl 
Hij in hetzelve volkomen verheerlijkt is. De eerste mensch — 
Adam en met hem zijn gansche geslacht — heeft God vol
komen onteerd; de tweede Adam, de mensch Jezus Chris
tus , heeft Hem volkomen geëerd en verheerlijkt. En alzoo 
is God d o o r den m e n s c h in den eersten Adam onteerd 
en d o o r d e n m e n s c h in den tweeden Adam verheerlijkt. 
Hij is echter in Christus Jezus verheerlijkt voor allen, 
die gelooven; zoodat deze door het geloof tot eenen ver
heerlijkten God naderen. En zij naderen tegelijkertijd tot 
Hem als geheiligden in Christus Jezus, tot zijne aanbid
ding en tot zijnen dienst bereid. Dit is nu het heerlijke 
voorregt van alle ware geloovigen. Het offer van Jezus 
Christus heeft hen voor altijd als gereinigde aanbidders 
in de nabijheid Gods gebragt. Zij zijn geheiligd door den 
wil Gods, door de offerande des ligchaams van Jezus 
Christus, eenmaal geschied. Christus heeft God verheer
lijkt door de vervulling van dien wil, en deze wil had 
onze heiligheid ten doel. De offerande des ligchaams van 
Christus was het algenóegzame antwoord op datgene, wat 
God wilde. Hij sprak: «Z ie , i k k o m , om u w e n w i l 

t e d o e n , o G o d ! in (door ) WELKEN WIL wij 
g e h e i l i g d z i jn , DOOK DE OFFERANDE DES LIGCHAAMS 

VAK JEZÜS CHKISTUS, e e n m a a l g e s c h i e d . " (Hebr. 
10 : 10.) Zoo ligt dan onze heiligheid niet in ons willen 
of doen, maar geheel en al buiten ons in den wil Gods 
en in het werk van Jezus Christus. Wat wij niet ver-
mogten te doen, is nu volkomen geschied, en wij' ont
vangen en genieten het door het geloof. Niets is voor 
ons, die in het geloof toetreden, te vreezen overgebleven; 
niets kan ons in zijne heilige tegenwoordigheid verontrus
ten , niets kan ons van Hem verwijderen. God zelf heeft 
ons in Christus eene heiligheid bereid en geschonken, 
waardoor wij altijd in staat zijn in de tegenwoordigheid 
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êijner heiligheid te vertoeven, j a , in Christus zijn allen,, 
die gelooven, zijne eigene heiligheid deelachtig geworden. 

Het bloed van Jezus heeft ons vrijmoedigheid gegeven 
om op eenen verschen en levenden weg het heiligdom 
binnen te gaan. De poort is wijd geopend, want het voor
hangsel is voor altijd gescheurd. Nu kan de Apostel ons 
dit.heerlijke woord toeroepen: «Dewij l wij d a n , b r o e 
d e r s ! v r i j m o e d i g h e i d h e b b e n , om in te g a a n in 
h e t h e i l i g d o m d o o r h e t b l o e d v a n J e z u s , op 
e e n e n v e r s c h e n en l e v e n d e n w e g , w e l k e n Hij 
ons i n g e w i j d h e e f t d o o r h e t v o o r h a n g s e l , d a t i& 
zijn v l e e s c h ; en e e n e n g r o o t e n p r i e s t e r o v e r h e t 
h u i s G o d s ; zoo l a a t ons t o e g a a n m e t een w a a r 
a c h t i g h a r t , in v o l l e v e r z e k e r d h e i d d e s ge1-
l o o f s , o n z e h a r t e n g e r e i n i g d z i jnde v a n h e t 
k w a a d g e w e t e n en h e t l i g c h a a m g e w a s s c h e n 
zi jnde met r e i n w a t e r . " (Hebr. 10 : 19—22.) Het 
bloed van Jezus heeft den geloovige voor eeuwig gerei
nigd en in veiligheid gebragt, en dit bloed is steeds 
voor ons in het hemelsche heiligdom. « C h r i s t u s i s 
DOOK ZIJN EIGEN BLOED e e n m a a l i n g e g a a n i n h e t 

h e i l i g d o m , e e n e e e u w i g e v e r l o s s i n g t e w e e g 
g e b r a g t h e b b e n d e . " (Hebr. 9 :12 . ) En door hetzelfde 
bloed gaat ook de geloovige in, en is welkom en aange
naam voor God. Naar de mate dit bloed, j a , Jezus 
zelf, waarde heeft voor God, is hij aangenaam voor 
Hem. Op geen anderen grond, dan dit bloed, kunnen 
wij ooit voor God verschijnen, en niets dan dit kan ons 
in zijne tegenwoordigheid houden. Het bloed van Jezus, 
en dit bloed alleen, geeft ons voor altijd vrijmoedigheid 
om het heiligdom in te gaan, en stelt ons ten allen tijde 
zonder vrees in zijne tegenwoordigheid. Wij zouden allen 
moeten omkomen, indien wij op eenen anderen grond nader
den. Komen wij tot God, z"oo is er geen spraak van 
onzen wandel, noch van ons gevoel, maar alleen van het 
bloed van Jezus, dat ons van alle zonden reinigt en voor 
ons in het heiligdom is. God kan van de zonden van hem, die 
in het geloof op dezen grond rust, niet meer spreken; ja•, 
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Hij kan ze niet meer zien daar zijn oog altijd op dit kost
bare bloed, waardoor Hij verheerlijkt is, gevestigd blijft. 

Het is voorzeker geene onverschillige zaak, Gode wel-
behagelijk te wandelen en in zijne tegenwoordigheid een 
gelukkig hart te hebben — dit te beweren, zou eene gering
schatting zijn van al de vermaningen van den Heer en 
zijne apostelen; maar het verraadt ten minste eene groote on
kunde van ons behoud, wanneer wij het werk van Christus,— 
hetwelk ons alleen veilig voor God plaatst, — met onzen 
wandel of met ons gevoel verwarren. Zoodra er sprake 
is van onze r e g t v a a r d i g m a k i n g v o o r G o d , van 
onzen vrede met Hem en van de zekerheid in zijne tegen
woordigheid, zoo is het werk van Christus volkomen van 
onzen wandel gescheiden; en tracht ik deze twee te ver
eenigen , zoo kan slechts zwakheid, onzekerheid en verwar
ring in mijn hart ontstaan. Indien ik datgene, wat Chris
tus gedaan heeft, of de vrijmoedigheid dit alles door het 
geloof voor mij te omhelzen, geheel of ten deele van mijnen 
wandel afhankelijk maak, zoo kan ik nimmer volkomen zeker 
en gelukkig zijn. En toch zijn er vele zielen die in de eerste 
plaats hunne oogen op zichzelven en dan op het werk van 
Christus of wel °P beiden te gelijk vestigen; j a , zij vinden 
het zelfs gevaarlijk anders te handelen. Ach! hoe moeijelijk 
is het voor het menschelijk hart aan eene volkomene genade 
te gelooven, en volkomen op God te vertrouwen; hoe 
moeijelijk, God als God te erkennen. Niets dan zondert 
te bezitten, en van God niets dan genade en liefde te ont
vangen,— dat is het, "wat wij zoo bezwaarlijk verstaan. 
En toch, het is hoogst noodzakelijk, dat wij het verstaan;. 
want anders zal ons hart nimmer geheel gerust zijn, God 
kan voor mijn behoud niets aannemen, dan het werk van 
Christus; Hij kan tot mijne verzoening niets geldig reke
nen, dan zijn bloed. Hij wil niets anders hebben. Hij 
is door dit werk en dit bloed volkomen voldaan en ver
heerlijkt. Waarom wilt gij dan nog aan iets anders den
ken , daar er toch niets is, wat Gode aangenaam zijn kan 
en door Hem kan worden aangenomen? Alleen het werk 
van Christus heeft waarde voor Hem, en dit werk is voov 
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ons volbragt. Hij heeft volkomen gedaan, wat er te doen 
was. Hij heeft onze zonden voor eeuwig uitgedelgd en 
ons als eenmaal gereinigde aanbidders in de tegenwoordig
heid Gods gehragt. Daarom worden wij vermaand te geloo-
ven, met volle zekerheid te gelooven, en door het geloof 
ons te verblijden en God te loven. Indien wij echter 
slechts willen gelooven naar mate wij waardiglijk wande
len of ons gelukkig gevoelen, zoo onteeren wij God en 
het werk van Christus, en ontzenuwen de kracht en de 
werking van dit werk op het geweten. Slechts het geloof 
ontvangt en geniet, wat God gesproken en Christus vol
bragt heeft; alleen het geloof dat rust in het werk van 
Christus wordt door God beantwoord. Voor Hem geldt 
slechts dat geloof, hetwelk niets anders heeft noch brengt, 
dan hetgeen Christus voor den verlorenen zondaar heeft 
gedaan. De ware aanbidding in de tegenwoordigheid Gods 
kan alleen de vrucht zijn van een gezond en nuchter geloof, 
hetwelk in het werk van Christus rust. Evenzoo is het dat 
geloof, dat altijd uit de onzigtbare, nimmer uitgedroogde 
bron, uit Christus zelf, genade voor genade, ja alles wat 
wij behoeven, in overvloedige mate put. En hoe volko-
mener wij gelooven, des te vrijmoediger zullen wij putten, 
des te meer zullen wij ontvangen en wij zullen overvloed 
hebben. De twijfelaar gaat ledig henen. (Jak. 1 : 6, 7). 

Nog eenige woorden wenschte ik Her te schrijven over 
de liefde, die in het hart Gods woont tegenover hem, 
die afgedwaald is — en hoe hij door God wordt ontvangen, 
wanneer hij in het geloof terugkeert. Waar zouden wij een 
getrouwer beeld dezer aanname kunnen vinden, dan in de 
gelijkenis van den verloren zoon door den Heer zelven in 
Lukas 15 verhaald? — Eigenwillig had hij het huis zijns 
vaders verlaten en diens vermogen in een vreemd land 
overdadig en in zonden doorgebragt. En wanneer zag 
hij eerst zijne dwaasheid en zijn schandelijk leven in? Eerst 
toen hij van honger den draf der zwijnen wilde eten en 
niemand hem dien gaf. En tot wien wilde hij zich wenden ? 
Tot zijnen vader. Hoe wonderbaar! Hem, wien hij het 
zwaarst had beleedigd, tegen wien hij het meest had gezon-
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digd, schreef hij de meeste liefde toe. En toch had hij 
hem kunnen verlaten! En wat verwachtte die zoon van 
de liefde zijns vaders! Hij wilde tot hem zeggen: »Maak 
mij als een van uwe huurlingen." Hij had gebrek aan 
brood, en dit hoopte hij niettegenstaande zijn schandelijk 
gedrag van hem te verkrijgen. Zoo ver, maar niet ver
der, reikte zijne kennis van de liefde des vaders. Hij 
verstond niet, wat een vader voor zijn kind gevoelt, hij 
dacht niet aan de smart en het verlangen van het vader-
hart , hij kende de kracht en de groote mate dezer liefde 
niet, wier vreugde en geluk geheel is vernietigd, zoolang 
het verlorene kind afwezig blijft; hij verstond niet, dat 
deze vreugde in volle kracht terug keert, zoodra het 
verlorene is wedergevonden. Hij beoordeelde de liefde 
zijns vaders naar zijne eigene bekrompene gedachten en 
deze deden hem eene ontvangst als huurling verwachten. 

«En a l s hij n o g v e r w a s , z a g h e m zijn v a d e r 
en w e r d me t i n n e r l i j k e o n t f e r m i n g b e w o g e n ; 
en t o e l o o p e n d e, v i e l h e m om d e n h a l s , en 
k u s t e h e m . . . . . E n hij z e i d e t o t zijne d i e n s t 
k n e c h t e n : B r e n g t v o o r t h e t b e s t e k l e e d en 
d o e t h e t hem a a n , en g e e f t e é n e n r i n g a a n zi jne 
h a n d , en s c h o e n e n a a n de v o e t e n , en b r e n g t 
h e t g e m e s t e k a l f en s l a g t h e t ; en l a a t ons 
e t e n en v r o l i j k zijn. enz." Ontvangt men aldus een 
huurling? Of neemt men alzoo eenen zoon wederom aan, 
die zijnen vader moedwillig verliet en in een vreemd land 
het vermogen op eene treurige wijze heeft doorgebragt? 
God alleen is in staat, dit te doen; slechts zijne liefde en 
genade zijn zonder grenzen. Jezus wil ons hier niet ver
halen , waartoe de mensch bekwaam is — daarvan geeft 
Hij ons een treurig beeld in den verlorenen zoon — maar 
wel hoedanig het gevoel van het hart zijns vaders is voor 
zulk eenen zoon. Dezen, toen hij nog verre was, te 
gemoet te gaan, hem zonder een enkel verwijt om den 
bals te vallen, onder tranen hem te kussen, geen' bestraf-
fenden blik op zijne verscheurde en bemorste kleederen te 
werpen, hem met geschenken te overladen en om zijnent-
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wil een vreugdefeest aan te leggen — voorwaar, zulk eene 
opname kan alleen uit het hart des vaders voorkomen. 
De mensch kent noch hezit deze liefde. Hij kan wel een 
verloren zoon als een huurling ontvangen, maar hij is 
onbekwaam, hem met zulk een hart en met zulk eene 
liefde, als zoon te ontvangen. 

Het is voorzeker zeer verblijdend en liefelijk, een ver
loren zoon te zien terugkeeren, maar het heerlijkste is 
het geluk des vaders en de handeling zijner liefde. Het 
hart des zoons was zekerlijk, hoewel verslagen door zoo
veel liefdebewijzen, vol vreugde en zaligheid; maar de 
grootste vreugde, die, welke Jezus alleen waardig keurt 
in hare gansche volheid voor te stellen — is de liefde des 
vaders. De vreugde van den verlorene heeft gewoonlijk haren 
grond in de zekerheid der wederaanname; hoezeer zou zij 
echter niet verhoogd worden, indien hij tegelijkertijd de 
vreugde Gods kon verstaan. God komt hem te gemoet met de 
gansche volheid zijner genade en liefde: en overlaadt hem 
met zegeningen; en terwijl hij hem alzoo ontmoet, voldoet 
hij aan zijne eigene liefde en vervult zijne eigene vreugde. 

Men zon nu kunnen vragen: »Maar hoe is het moge
lijk, dat God, die toch ook volkomen heilig en regtvaardig is, 
alzoo in liefde kan handelen?" — Het kruis van Christus alleen 
geeft een volkomen bevredigend antwoord. Daar heeft 
Hij in zijne heiligheid en regtvaardigheid een ander ont
vangen, en wel hem, die alleen waardig was als soon 
ontvangen te worden en die alleen op de liefde des vaders 
aanspraak kon maken; want Hij had altijd zijnen naam 
verheerlijkt. Christus heeft om onzentwil van deze vreugde 
afstand gedaan, en is vrijwillig in onze plaats getreden. 
Op Hem lagen onze zonden en met deze ontmoette Hij 
God in zijne heiligheid en geregtigheid. En hoe werd hij 
ontvangen? De volkomen gehoorzame zoon werd aan het 
kruis verlaten, — geene vaderarmen waren Hem geopend — 
over den geliefden Gods kwam de stroom des goddelijken 
toorns, en den regtvaardigen trof het verschrikkelijke 
oordeel van den goddeloozen zondaar, — een oordeel, het
welk dezen voor eeuwig zou verteerd hebben; ja , Hij 
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alleen kon dezen beker drinken en Hij heeft hem tot 
den laatsten droppel geledigd. God heeft in zijne gereg-
tigheid den geliefden Zoon op het kruis ontmoet, als eenen 
goddeloozen zondaar; en daarom kan Hij dézen nu als den 
geliefden zoon ontvangen. Wel kan de mensch in het 
gevoel zijner schuld denken als een huurling ontvangen 
te worden; wel kan hij uitroepen: »O als ik slechts ver
geving mijner zonden had! Als ik sleehts voor altijd 
een dorpel wachter mijns Gods kon zijn!" Maar zie! 
als hij nog verre is, ijlt God hem te gemoet en ontvangt 
hem met de liefde eens vaders; j a , Hij ontvangt hem als 
Christus zelf. Van zijne zonde is geen sprake meer. Deze 
zijn op Golgotha verdwenen, en nu kan God den geheelen 
stroom zijner liefde en genade den vrijen loop laten; 
want alle hinderpalen zijn voor eeuwig uit den weg 
geruimd. Duisternis was over het geheele land toen de 
geregtigheid over het hoofd van Jezus heenging; vreugde, 
eeuwige blijdschap is er wanneer nu de genade Gods op 
het hoofd des zondaars rust. God roept: » L a a t o n s 
ETEN en VROLIJK Z I J N ; w a n t d e z e mijn zoon 
w a s d o o d en is w e d e r l e v e n d g e w o r d e n ; hij 
w a s v e r l o r e n en is g e v o n d e n . " 

Laat ons opmerken, geliefden! dat, indien God een in 
het geloof tot Hem komende zondaar ontvangt als ont
ving Hij Christus zelf, Hij Christus daarmede eert; 
want Jezus heeft de hem toekomende eer van de hand 
gewezen, opdat zij ons zou kunnen geschonken worden. 
Werden wij versmaad, zoo zou Hij versmaad worden; 
werden wij zonder vreugde en eer ontvangen als een 
huurling, zoo zou Hij onteerd worden. En ook de 
Vader zelf kan ons niet anders ontvangen, dewijl Hij regt-
vaardig en de liefde is. Zijnen eeniggeborenen Zoon kon 
Hij op Golgotha van wege zijne geregtigheid niet met 
een Vaderhart ontmoeten; en zou Hij dan, nu Hij den 
zondaar in liefde kan ontvangen hem niet met al de 
gevoelens der oneindige liefde van een vaderhart te gemoet 
gaan? J a , voorzeker; wie omvat de oneindige diepte der 
liefde Gods! Hoe diep beschamend en treurig is het daarom, 
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wanneer men met vrees en twijfel van verre blijft staan met 
de vraag:«Mag ik wel komen, zooals ik ben ? Zou God mij 
wel willen aannemen?" Al deze vragen en al deze twijfel 
bewijzen maar al te duidelijk, hoe weinig men de genade 
Gods verstaat, en boe weinig de waarde van het werk van 
Christus op prijs wordt gesteld. Indien ons behoud van ons 
zelven afhankelijk was, dan hadden wij reden genoeg om 
te twijfelen; doch nu niet meer. Ons heil is gegrond in 
Christus en daar is geene onzekerheid mogelijk. 

De teruggekeerde zoon zal zich zeker diep geschaamd 
hebben zulk eenen vader zoo lang te hebben verlaten en 
hem zoo onteerd te hebben; doch geene vrees, twijfel of 
onzekerheid woonde er meer in zijn hart , toen hij in de 
armen zijns vaders diens liefde ondervond. He t : »Maak 
mij tot een van uwe huurlingen," kon niet over zijne lippen 
komen. Hoe zou dit ook mogelijk geweest zijn! Zou hij 
door zulke woorden zijnen vader niet bedroefd hebben? 
Alles wat hij hoorde en zag getuigde van de grootste en 
teederste liefde. Wat kon hij andeis doen, dan zwijgen 
en zich laten beminnen? wat anders, dan vrolijk zijn in 
de vreugde en liefde zijns vaders ? En toch ontbreekt het 
niet aan zielen, die het voor gevaarlijk houden, zich altijd 
volkomen in de genade Gods te verblijden. Zij deelen wel 
is waar niet de nijd en den toorn van den eigen geregtigen 
oudsten zoon, maar zij vreezen om hunne vreugde plaats te 
geven, omdat hen dit ligtvaardig en hoogmoedig kan maken. 
De vader echter zeide:» L a a t ons e t e n en v r o l i j k zijn." 
Zij zouden niet alleen aan de vreugde des zoons, maar 
aan zijne vreugde, aan zijn geluk deelnemen. Al blijven 
dan velen van verre staan, al hebben velen allerlei beden
kingen — het welbehagen Gods is, zich volkomen en ten 
allen tijde in zijne liefde en genade te verheugen en in 
zijne tegenwoordigheid gelukkig te zijn. 

Jezus zelf heeft ons in deze tegenwoordigheid gebragt, 
en zijn werk geeft ons altijd volkomene zekerheid en doet 
ons in vrede rusten. Velen mogen op hun gevoel ver
trouwen en daarom teleurgesteld worden en in onzekerheid 
blijven, daar het gevoel zoo veranderlijk is; het werk van 
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Christus stelt nooit te leur en laat ons nimmer onzeker. 
Dit werk is door Christus volbragt, door God aangeno
men, en door den H. Geest bevestigd. Het is voor ons 
geschied en kan ons nooit bedriegen. — Wat is daarente
gen het zwakke ellendige gevoel, of eene stem, die men 
meent gehoord te hebben, of een droom, die men gedroomd, 
of een licht, dat men gezien heeft? Een zwakke, bedrie-
gelijke grond, waarop zoo velen hunne eeuwige zalig
heid bouwen, een grond, die geen stand houdt, zoodra 
de waterstroomen komen. Het geheele gebouw, op dezen 
grond opgetrokken, stort ineen, en de arme ziel jammert 
gelijk voorheen: »Ik ben verloren! Wie zal mij verlos
sen?" O, hoe velen, die zich jaren lang van hunne zaligheid 
zeker waanden, hebben alzoo op hun sterfbed gejammerd! 
Hoe treurig om tegenover zulk een vast fondament, als ons in 
Christus en zijn werk wordt aangeboden op zulk eenen 
bedriegelijken grond te bouwen? Neen, noch het gevoel, 
noch een teeken, noch wat het ook zij, kan ons in het 
gezigt der eeuwigheid geruststellen en zoolang dit, en 
niet het werk van Christus de grond is , waarop men bouwt, 
zal onzekerheid en twijfel het hart vervullen. Men kan 
alleen rusten, waar God rust. Men mag zich met ande
ren , die het ook niet beter gaat, troosten — het woord van 
God vertroost u niet. Zou God er een welgevallen in heb
ben, dat wij zijn woord zoo weinig gelooven, en op zijne 
zoo volkomen geopenbaarde liefde zoo weinig vertrouwen? 
Kan het Hem verblijden, dat wij de overgave van zijnen 
eenig geborenen Zoon zoo weinig op prijs stellen, en diens 
voor ons volbragt werk zoo gering achten ? Voorzeker niet, 
mijn broeder! De alleen ware en gezegende toestand eens 
christens is niet een geheel of gedeeltelijk vertrouwen op 
ons gevoel, maar een volkomen betrouwen op de liefde Gods 
en het werk van Christus — een rusten met volle zekerheid 
des geloofs op den grond, waarop God zelf ons geplaatst 
heeft. Dan, en dan alleen zullen wij de volle waarheid 
dezer woorden verstaan en bezitten: » GEREGTVAAEDIGD 

UIT HET GELOOF HEBBEN WIJ VEEDE MET G O D DOOE 

ONZEN HEEK JEZUS CHEISTUS! 
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OP EEIS NAAR DEN HEMEL. 

Voorwaarts! Werelden verzwinden; 
Aardsche pracht en schoonheid zinkt in 't niet. 
Voorwaarts! Laat ons raste vinden; 
Hemelvreugde wacht ons in 't verschiet, 
's Heeren Geest, reeds in ons hart gegeven, 
Leidt ons veilig, trots des vijands magt. 
Zouden wij voor strijd of lijden beven, 
Nu ons zult een schoone kampprijs wacht? 

Voorwaarts dan! Komt, vol verlangen 
Uit de vreemd'lingschap naar 't vaderland! 
Geene vrees kan 't hart meer prangen, 
't Is Gods liefde, die de vrees verbant. 
Zouden Satans pijlen schrik verwekken, 
Drukt ons 't vele lijden van deez' tijd — 
Moedig broeders! Jezus handen strekken 
Ons ten schild in moeijelijken strijd. 

Laat ons wand'len, trachten, streven, 
Zoeken naar het goed, dat boven is, 
Daar met Christus nu ons leven 
Nog in onzen God verborgen is. 
Ja, weldra — als Christus 't eeuwig leven 
Wordt geopenbaard ter zijner tijd — 
Worden allen, die Hem zijn gegeven, 
Met Hem openbaar in heerlijkheid. 

Voorwaarts broeders! Welk verblijden, 
Als de Bruid daar staat in 't bruiloftskleed! 
Moedig dan door strijd en lijden! 
Jezus wacht ons, houdt u steeds gereed! 
» Kom!" — zoo roepen Geest en Bruid verbonden. 
Ieder, die het hoort, die roepe: »kom." 
Levenswater stroomt uit Jezus wonden; 
Hij, die dorst heeft, hij die wil, die kom. 

Ja, wij ijlen Jezus tegen; 
Slechts bij Hem is eeuwig ware rust, 
Steeds verkwikt door hemelzegen 
Keizen wij naar gindsche hemelkust. 
En den goeden kamp nu al te zamen 
Strijdend, roepen wij vol vreugde: e Kom!" 
ii Ja ik kom weldra!" — zoo spreekt Gij — « Amen!" — 
Sta ons bij! // Ja kom, Heer Jezus, kom!" 
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MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS 
IN ONZE DAGEN. 

ITALIË. — Het volgende is een uittreksel uit een brief van 
Signor Ferretti aan eenige vrienden te Edemburg. — 

»Op de grenzen van Lombardije, ongeveer twee mijlen 
van Milaan, bestaat een volkstam onbekend bij de mees
ten in Europa. Ofschoon behoorende aan Zwitserland 
zoo zijn zij toch eigenlijk Italianen — en spreken ook Itali-
aansch. Zij behooren sedert de 16e eeuw tot de protestant-
sche kerk; hunne eeredienst wordt in het Italiaansch en 
hoogst eenvoudig gehouden. Toen hunne naburen tot 
Oostenrijk behoorden konden zij geen enkel traktaat aldaar 
kwijt worden, doch sedert Lombardije bij het huis van 
Savoije is gevoegd, staat het open voor de evangelisatie. 
In vele steden en dorpen van dit land wordt dan nu ook 
het evangelie verkondigd. 

«Door brieven had ik reeds veel hiervan vernomen en 
ik besloot dus daarheen te reizen om met eigene oogen te 
zien. En hetgeen ik zag zou vellen papier vereischen om 
het u mede te deelen. De vergaderingen hebben aldaar 
niet alleen des zondags, maar iederen dag plaats en dat 
wel op het midden van den dag. En toch zijn de meeste 
toehoorders werklieden, die in plaats van hunnen schofttijd 
in bier- of koffijhuizen door te brengen, hier heen komen om 
het ééne noodige voor hunne ziel te hooren. De meeste bekeer
den waren vroeger de meest verachte leden der maatschappij. 

»Het volgende feit kan dienen tot een voorbeeld: In 
Alessandria woonde een goddeloos man, die de schrik 
van den omtrek was. Laster, dronkenschap en twistgierig-
heid waren zijne onschuldigste vermaken. Op zekeren 
avond kwam hij uit nieuwsgierigheid onder de prediking 
met het voornemen om opschudding te maken. Maar Hij, 
die Paulus ter aarde wierp op den weg naar Damascus, 
trof het hart van dezen deugniet en veranderde hem van 
een' tijger in een lam. Hij keerde tot zijne vrouw en 
kinderen, die hij verlaten had, terug; leerde lezen en de 
Heer heeft hem als middel voor de bekeering van vele 
anderen gebruikt. Deze man, voor wien iedereen bevreesd 
was, predikt nu Jezus. Bij zekere gelegenheid haalde hij, 
in plaats van zich met zijnen dolk te wreken, den bijbel 
uit den zak en las deze woorden: «Indien iemand u op 
de eene wang slaat, keer hem ook de andere." Deze 
woorden troffen zoo zeer het hart van zijn' tegenstander, 
dat hij tot Jezus bekeerd werd. 

»De bekeeringen in Italië zijn in overeenstemming met 
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Gods woord. Zij bestaan niet in eene gemaakte geloofs
belijdenis of in eene verandering van gedachten of leerstel
lingen, maar in eene vernieuwing van hart en wandel. 
Zij geven blijk van de nieuwe geboorte uit God. Eene vrouw, 
wier man bekeerd was geworden, antwoordde eenen pries
ter, die haar aanraadde zich van hem te scheiden, daar 
zij toch Eoomsch was, «Hoe! zou ik mij van mijnen man 
scheiden? Toen hij tot u behoorde, kwam hij iederen 
avond dronken te huis en sloeg mij, en dikwijls had ik geen 
droog brood Toor mijne kinderen, maar nu hij nimmer 
naar de mis gaat, en, zooals gij zegt, een ketter is, nu 
drinkt hij nooit, slaat mij niet meer en mijne kinderen heb
ben overvloed, en hij bemint mij zooals hij nooit te voren 
gedaan heeft." Zulke woorden zijn welsprekender en over
tuigender dan die van menigen predikant of evangelist. 

»De christenen te Florence laten hunne kinderen niet 
eer doopen, voor zij duidelijke bewijzen gegeven hebben 
van in Jezus te gelooven. Vroeger werden ongedoopte 
kinderen niet op de registers toegelaten en konden ook niet 
begraven worden; nu is dit alles veranderd." 

»In Florence zijn vele christenen. In Venetië en Napels zijn 
zij in geen gering aantal en zelfs in Rome, tot in het Vatikaan, 
zijn broeders, die voor de evangelisatie van Italië bidden." 

IERLAND. — Van denzelfden broeder, die ons de vorige 
brieven uit Ierland schreef, ontvingen wij het volgende 
schrijven: Newtoicnlimavady, 26 Julij 1860. 

Wanneer ik de uitwerkselen van de opwekking in dit 
distrikt, waar zoo menige ziel den Heer heeft gevonden, 
beschouw, dan is er alle reden om God voor zijne over
vloedige genade te danken. De meerderheid van hen, die 
bekeerd werden, volharden in het geloof, en de geheele 
vallei heeft een ernstig aanzien verkregen. Eenige weini
gen keerden wederom tot de wereld terug; doch de mees
ten zijn zeer gelukkig. Hun vernieuwde wandel, hunne 
groote begeerte om Gods woord te hooren, zijn zoovele 
bewijzen van hunne geboorte uit God. 

Het werk-blijft echter niet stilstaan, o neen, het gaat 
steeds voorwaarts, en hoewel de vergaderingen niet meer 
door zulke groote massa's bezocht worden, zoo hebben ze 
daarentegen aan degelijkheid veel gewonnen, daar het nu 
geene nieuwsgierigen, maar waarlijk behoeftigen zijn, die 
ze bijwonen. Er heerscht steeds groote opmerkzaamheid en 
velen worden er nog altijd bekeerd. Het werk heeft zich nu 
over het geheele noorden uitgebreid en is overal gezegend. 
Vooral zijn de predikingen in de open lucht van veel 
vrucht. Blijft aan ons in den gebede gedenken. 

Uw broeder in Christus. 
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De vrijmaking in ChristuSo 
//Want de wet des geestes des levens in 

Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de 
wet der zonde en des doods." (Rom 8:3). 

Van niet minder gewigt dan de leer der r e g t v a a r -
d i g m a k i n g u i t h e t g e l o o f is die d e r v r i j m a k i n g 
in C h r i s t u s . Geen van beiden mogen zij den waren chris
ten onverschillig zijn. Verzekert ons de regtvaardigmaking 
in Christus, dat wij voor eeuwig in de onmiddelijke tegen
woordigheid Gods zijn gebragt, zoo worden wij door de vrij
making in Hem in staat gesteld in deze tegenwoordigheid 
te wandelen. Onze zekerheid voor God rust op den dood 
van Christus aan het kruis; onze wandel voor Hem op 
het leven van Christus, als den opgestanen —• Christus voor 
ons en Christus in ons. 

Voordat wij dit gewigtige onderwerp verder behandelen, 
moeten wij eenige aanmerkingen laten voorafgaan. — Er 
zijn vele zielen, die in der daad niet vrijgemaakt zijn, en 
vele, die het zijn zonder nogtans de ware vrijmaking te 
hennen. Genen ontbreekt het eigenlijke karakter der vrij
making, dezen de kennis. Het onderscheid is zeer groot, 
hoewel de gevolgen en ondervindingen dikwijls dezelfde 
zijn. Gene worden meestal door verminking en verkeerde 
opvatting der waarheid, die zij hooren en lezen, jaren 
lang in onvrijheid en vrees gevangen gehouden; terwijl 
deze op dezelfde wijze verhinderd worden in de vrijheid 
te wandelen. Voor beiden is de heerlijke werking en de 
kracht der waarheid verloren. Het hart is onrustig en 
bezwaard, de wandel is zwak en gebrekkig, en de naam 
Gods wordt niet verheerlijkt; en daardoor zijn de vele en 
ernstige vermaningen des woords tot eenen waardigen 
wandel zonder nut en kracht en het getuigenis in de we
reld is als het ware onder eene korenmaat geplaatst. 

Dit alles zal voor den geloovige, wiens hart eenvoudig 
en opregt i s , van groot gewigt zijn; en hij zal zich ook 
niet met de treurige waarheid kunnen gerust stellen, dat 
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deze ervaringen iü onze dagen onder de christenen zoo 
algemeen zijn. Hij vreest en bemint zijnen Heer en wenscht 
niets liever, dan de verheerlijking zijns naams. Hij be
geert in der waarheid een onderdanige dienstknecht te 
zijn van Hem, die hem met zijn eigen bloed gekocht heeft, 
en een gehoorzaam kind van Hem, die hem naar zijne 
groote barmhartigheid heeft wedergeboren. Hij rekent het 
zich voor een groot voorregt de voetstappen zijns Heeren 
te drukken en zijnen smaad te dragen. Zoolang hij echter 
niet waarlijk vrijgemaakt is, of de ware vrijheid niet kent, zoo
lang ontmoet hij onoverkomelijke hinderpalen; het vleesch en 
de daarin wonende zonde versperren hem steeds den weg. 
Welk eene vreugde zou het echter voor hem zijn, wanneer 
hij in waarheid kon erkennen, dat God in Christus den 
weg volkomen heeft gebaand en iedere hinderpaal, om op 
denzelven te wandelen, is weggenomen. Voor hem, maar 
ook voor hem alleen zullen deze regelen van wezenlijken 
zegen zijn. 

Bij de l e e r d e r v r i j m a k i n g , zoowel als bij elke waar
heid Gods, is het vooral noodig te verstaan, dat zij niet 
door het natuurlijke verstand kan begrepen worden. » H e t 
d w a z e G o d s is w i j ze r d a n de m e n s c h e n ; en h e t 
z w a k k e G o d s is s t e r k e r d a n de m e n s c h e n . " 
(1 Kor. 1 :25). Voor zoover nu een christen het natuur
lijk verstand en de menschelijke wijsheid in het woord 
Gods brengt, in zoover verzwakt hij de waarheid voor' 
zichzelven. Indien God gesproken heeft, zoo hebben wij 
niets meer te zeggen, niets meer er bij te voegen — wij 
hebben alsdan niets te doen, dan eenvoudig te gelooven, 
met volle zekerheid te gelooven. Zeer verkeerd is het, zoo 
wij Gods woord onderzoeken na vooraf eene bepaalde 
meening of hetgeen men van anderen gelezen en gehoord 
heeft, te hebben vastgesteld. Ware wijsheid is het3 

indien men zijne eigene meening of het gelezene en 
gehoorde aan het woord toetst; — eene wijsheid, die vooral 
in onze dagen zoo noodzakelijk is , dewijl er zoo vele 
valsche leeringen in omloop zijn, ja zelfs door christenen 
zooveel over goddelijke zaken wordt geleerd en geschre-
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ren, hetgeen meer of minder met dwaling vermengd is, 
«laar zij hunne kennis, die toch aan het woord onderwor
pen moest zijn, boven hetzelve plaatsen. Onberekenbaar 
zijn de treurige gevolgen voor vele zielen, die zich, niet
tegenstaande hunne bewering van alleen het woord Gods 
als de eenige rigtsnoer huns levens en wandels aan te 
nemen, meer laten leiden door de woorden der menschen, 
door allerlei geschriften enz., dan door de eenvoudige, 
onvervalschte waarheid van dit woord. Indien de gedachte 
«Het is Gods woord," ons bij het onderzoek steeds met 
eerbied vervulde, zoo zou er eene heilige vrees in ons 
zijn, om op eenige wijze onze eigene meening te laten 
gelden. Het woord Gods alleen is de bron, waaruit.wij 
de zuivere waarheid kunnen putten, en de zalving des 
Geestes zal den eenvoudige veilig daarin leiden en hem 
het ware verstand door het geloof openen. — Laat ons 
daarom in het licht des H. Geestes al onze gedachten met 
betrekking tot het onderwerp, dat wij gaan behandelen, 
aan het woord Gods toetsen; laat ons alles wat niet met 
hetzelve in overeenstemming is, met beslistheid verwer
pen — al is het ook nog zoo oud en nog zoo algemeen 
aangenomen — en laat ons de leering Gods zoowel over 
dit als over alle onderwerpen met eenvoudige harten in 
volle zekerheid des geloofs aannemen en omvatten. 

In de eerste plaats willen wij het zevende hoofdstuk 
van den brief aan de Eomeinen — dit zoo dikwijls aange
haalde gedeelte der H. Schrift — naauwkeurig onderzoeken. 
Vele christenen worden door vele uitspraken daarin voor
komende in de war gebragt; niet omdat dit kapittel boven 
alle andere zoo moeijelijk is te verstaan, maar omdat het 
meestal zeer oppervlakkig wordt gelezen en de meening 
van anderen zoo ligtzinnig wordt aangenomen. Men vindt 
zeer vele ware christenen, die de laatste helft op zichzel-
ven toepassen, en hunnen eigenen toestand duidelijk trach
ten te maken door plaatsen als de volgende: » I k ben 
v leeschel i jk , ve rkoch t onder de zonde;" (vs. 14).— 
»Het goede, da t ik wil, doe ik niet , m a a i h e t kwade , 
da t ik n ie t w i l , da t doe ik." (vs 19). Zij passen dit 
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echter op ziehzelven toe, omdat zij gelooven, dat de apostel 
hier van zijnen eigenen toestand spreekt. Deze gedachte zou 
men echter geheel verbannen, indien men andere uitspra
ken des apostels met deze vergeleek. Wij lezen in 1 Thess. 
2 : 1 0 ; » Gij zijt ge tu igen en God , hoe h e i l i g en reg t -
v a a r d i g en onberispel i jk wij u , die gelooft , gewees t 
zijn." En hij kon den Korinthiërs toeroepen: » Wees t 
mijne n a v o l g e r s , gelijkerwijs ook ik van C h r i s t u s . " 
(1 Kor. 11 :1 ) . En tot Timotheus zegt hij: » Gij hebt 
ach t e rvo lgd mijne l e e r , wijze v a n doen , voor
n e m e n , geloof, l angmoed ighe id , l i e f d e , l i jdzaam
heid enz." (2 Tim. 3 :10 ) . Hoe komen nu met dit alles 
de woorden: » H e t goede dat ik w i l , doe ik n i e t " 
enz. overeen? Memand zal toch beweren, dat Paulus in 
de boven aangehaalde en in vele gelijkluidende plaatsen 
slechts van zijnen goeden wil spreekt, terwijl hij het tegen
deel heeft gedaan? En als hij den christen zoo dik
wijls toeroept: « W a n d e l t waa rd ig l i j k l " — dan doet 
hij dit toch niet met het doel om alleen goede voornemens 
tot of het verlangen naar eenen goeden wandel in hen te 
verwekken. O voorzeker niet! Hoe nutteloos en dwaas zou 
het geweest zijn, anderen zulke vermaningen toe te roe
pen, terwijl hij van zichzelven moest bekennen: » H e t 
goede , da t ik w i l , doe ik n i e t , m a a r he t k w a d e , 
da t ik n ie t wi l , da t doe ik ; " terwijl hij zelf onder de 
wet der zonde gevangen lag en het goede niet kon doen! 

De Heer Jezus zegt tot zijne discipelen: » D i e mi jne 
g e b o d e n h e e f t , en d e z e l v e b e w a a r t , d i e i s 
h e t , d i e mij l i e f h e e f t . " (Joh. 1 4 : 2 1 ) Hij bedoelt 
hier zekerlijk niet slechts den goeden wil tot het houden 
zijner geboden, maar de werkelijke daad. Bij eene andere 
gelegenheid zegt Hij : »Gij zijt mi jne v r i e n d e n , zoo 
g ij d o e t — niet doen w i l t — w a t ik u g e b i e d e." 
De apostel Johannes zegt: »En h i e r a a n kennen wij , 
da t wij H e m g e k e n d hebben , zoo wij zijne geboden 
b e w a r e n . D i e d a a r z e g t : I k k e n H e m en zi jne 
g e b o d e n n i e t b e w a a r t , is e en l e u g e n a a r , en 
i n d i e n i s de w a a r h e i d n i e t ; m a a r zoo w i e 
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zijn w o o r d b e w a a r t , i n d i e n i s w a a r l i j k de 
l i e f d e G o d s v o l m a a k t g e w o r d e n . " (1 Joh. 2 : 3—5) 
Nog zegt hij iets verder: » W a n t d i t i s de l i e f d e 
G o d s , d a t wij zi jne g e b o d e n b e w a r e n ; en zi jne 
g e b o d e n zijn n i e t z w a a r . " (1 Joh. 5 : 3 ) Al deze 
uitspraken toonen ons ten duidelijkste, dat er sprake is 
van het inderdaad volbrengen zijner geboden en niet alleen 
van het willen. 

Verder lezen wij in Hebr. 9 : 14 . . . . . « H o e v e e l 
te m e e r z a l h e t b l o e d v a n C h r i s t u s , d i e d o o r 
den e e u w i g e n Gees t z i c h z e l v e n G o d e o n s t r a f -
fel i jk o p g e o f f e r d h e e f t , uw g e w e t e n r e i n i g e n 
v a n d o o d e w e r k e n , om d e n l e v e n d e n G o d TE 
DIENEN." En in Titus 2 : 14 . . . . »die z i c h z e l v e n 
v o o r ons g e g e v e n h e e f t , o p d a t Hij ons z o u 
v e r l o s s e n v a n a l l e o n g e r e g t i g h e i d , en z i c h z e l 
v e n een e i g e n v o l k z o u r e i n i g e n , HVEEIG IN 

GOEDE WEBKEN." Deze en gelijkluidende plaatsen der 
Schrift worden, hoe heerlijk en gezegend zij ook zijn, 
weinig geacht en behartigd. De ware maar treurige oor
zaak hiervan is , dat wij ons zelven en niet de eere Gods 
zoeken. Bij vele christenen is de zekerheid van hun behoud 
de eerste en laatste en dikwijls de eenige zaak; Gods doel, 
een volk — een heilig volk te bezitten, dat Hem gewillig dient, 
wordt niet door hen behartigd, en nog minder het wel
gevallen des Vaders, om kinderen te hebben die door oot
moedige gehoorzaamheid Hem eeren. Hunne gedachten 
over het werk van Christus gaan niet verder dan hun 
behoud. Gods gedachten gaan echter verder. Wel dacht 
Hij in zijne erbarming het eerst aan ons behoud; Hij 
zocht ons geluk, toen Hij zijnen eeniggeboren Zoon voor 
ons overgaf; in ons geluk wordt echter het zijne vervuld, 
en in ons behoud en in onze aanname wordt zijne liefde 
en zijne vreugde bevredigd. 

Petrus roept den geloovigen toe: » M a a r gij zijt een 
u i t v e r k o r e n g e s l a c h t , e e n k o n i n k l i j k p r i e s t e r 
d o m , e e n h e i l i g v o l k , e en v e r k r e g e n v o l k ; 
o p d a t gij z o u d t v e r k o n d i g e n de d e u g d e n dos-
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g e n e n , d i e u u i t de d u i s t e r n i s g e r o e p e n h e e f t 
t o t zijn w o n d e r b a a r l i c h t . " (1 Petr. 2 : 9) Het 
was het doel Gods zulk een volk te bezitten. Waar was 
dit echter te vinden? Nergens op de aarde, tot God zelf 
het in Christus Jezus had bereid. Vroeger had Hij wel 
is waar Israël tot zijn volk verkoren, echter onder voor
waarde , dat het Hem zou gehoorzamen en in zijne wegen 
zou wandelen. Israël beloofde dit, daar het in zijne eigene 
blindheid noch zichzelven, noch de heiligheid Gods kende; 
en reeds spoedig openbaarde zich zijne ongehoorzaamheid 
en zijn afval. God betoonde dit volk zeer klaarblijkelijke 
bewijzen zijner bijzondere gunst. — Hij leidde hen met 
langtnoedigheid en liefde in zijne wonderbare wegen; Hij 
overlaadde hen met zegeningen van allerlei aard doch — 
na alle proefnemingen bleef het zich als een halstarrig 
Volk openbaren, onbesneden van hart en ooren. Dit volk 
beantwoordde alzoo niet aan het ware doel Gods, ook 
bevredigde het zijne liefde en vreugde niet, daar het een 
volk was, dat altijd den dwaalweg beminde. Daarom 
moest Hij eindelijk zeggen: "Gij zijt mijn volk nie t ." (") 
Hij wilde een heilig volk bezitten, dat Hem in waarheid 
diende en "ijverig in goede w e r k e n was ;" — doch 
Israël diende de zonde en was ijverig in booze werken. De 
geheele wandel onder de wet was eene vrucht ten doode; 
»zij waren vleeschel i jk , v e r k o c h t onder de zonde." 

Nu heeft zich God echter een volk verkoren, welks 
aanneming en zekerheid niet op de eigene gehoorzaamheid 
maar alleen op het bloed van Jezus gegrond is. Volgens 
het verbond op Sinaï werd het eerste zijn volk wanneer het 
Hem diende; het laatste dient Hem echter, omdat het zijn volk 
i s—«geschapen in C h r i s t u s J e z u s tot goede wer
ken." (Ef. 2 : 10) Het eerste bezat de wetten op steenen 
tafelen; het laatste heeft ze gegeven in het hart en geschre-

(*) Wij spreken hier natuurlijk niet over de enkele getrouwen 
onder hen, die in het geloof op den beloofden Messias en op zijne ver
lossing wachtende waren en daarom als het ware de eerstelingen 
waven van het ware volk. 
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ven op het verstand. Wanneer nu ook dit volk nog 
moest bekennen: » I k b e n vleescheli jk, ve rkoch t onder 
de zonde , " of: «het g o e d e , da t ik wi l , doe ik niet 
maa r h e t k w a d e , dat ik n ie t wi l da t doe i k , " — 
waarin zou dan met betrekking tot den wandel het onder
scheid bestaan tusschen het eerste en laatste volk? (") Al
leen daarin, dat genen niet wisten, dat zij God niet konden 
dienen, terwijl deze het iveten? Voorwaar, een zeer 
gering onderscheid! Het doel Gods zou dan ook niet bereikt 
zijn, daar Hij een volk wilde bezitten, dat Hem werkelijk 
diende en ijverig was in goede werken! Zou ook het bloed 
van Jezus niet ten deele zijn doel gemist hebben? Zou het 
niet eene gedeeltelijke verloochening zijn van de kracht van 
dit bloed? En zou eindelijk het getuigenis des H. Geestes, 
hetwelk van dit bloed betuigt, dat het ons geweten van 
doode werken reinigt en ons alzoo in staat stelt den leven
den God te dienen, niet tot leugen zijn gemaakt? 

Laat ons daarom mijne broeders! niet bij onze meenin
gen blijven stilstaan, noch onze ervaringen of die van 
andere christenen in de plaats van Gods woord stellen. 
Doen wij dit, zoo verijdelen wij het doel Gods, verzwak
ken de kracht van het bloed van Christus, onteeren het 
getuigenis des H. Geestes, en berooven ons zei ven van 
het heerlijke voorregt, God te dienen en zijnen naam te 
verheerlijken. Laat ons toch geene plaats geven aan de 
dwaze gedachte, dat deze dienst en déze verheerlijking 
door den wensch, het goede te willen, is volbragt. Niets 
onteert God meer, noch verzwakt meer de kracht van 
dat woord op het geweten, dan zulke gedachten. 

Wanneer men echter de zoo algemeen gewordene spreek-

(*) Hierbij moet men wel opmerken, dat Israël, als volk sleehts 
in zijnen toestand onder de wet op grond zijner eigene gehoorzaamheid, 
is verworpen; niet als Gods volk in het algemeen, op grond der aan 
de vaderen gesehonkene beloften; want // de genadegaven en de roe
ping Gods zijn onberouwelijk." Hij zal dit volk, voor een tijd ver
worpen, op grond van het bloed van Jezus, den Middelaar des 
nieuwen verbonds — op grond eener oneindige genade — weder aanne
men en zegenen. 
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wijze:»Ik wensch te God zoo g a a r n e te d ienen enz" 
bij vele zielen iets nader onderzoekt, zoo zal men helaas! 
ontdekken, dat het dikwijls niets anders is, dan eene 
spreekwijze, waardoor men het geweten zoekt gerust te 
stellen en de vermaningen des H. Geestes zoekt te ont
duiken. Zelfs vindt men vele christenen, — men zou het 
naauwelijks gelooven — die het voor een gebrek aan zelf
kennis en aan ondervinding houden, wanneer men van 
een waardigen wandel, van een rein gemoed en van het 
houden der geboden Gods en van Christus spreekt. Zij zien 
daarin slechts eene werkheiligheid, eene verloochening van 
de onmagt des menschen, die zij zoo vaak hebben onder
vonden; zij kennen echter noch het karakter des levens, 
hetwelk iedere vrijgemaakte ziel in den opgestanen Christus 
bezit, noch de kracht van den inwonenden Geest. Zij maken 
op deze wijze den apostel Paulus tot een leeraar der wet; 
en wij zien hoe juist deze apostel de geloovigen met groo-
ten ernst zoekt te overtuigen, dat zij vrij van de wet 
zijn, hoewel hij vele vermaningen tot eenen waardigen 
wandel aan hen rigt. Zulke zielen beoordeelen den Geest 
door het vleesch, en verheffen hunne ervaringen boven 
Gods woord. Zij achten het gezag van Gods woord te 
gering en daai'om is hun onderzoek meestal zeer ligtvaar-
dig en oppervlakkig, zoodat hunne kennis gebrekkig blijft. 
Het hoofdonderwerp van hunne stichtelijke gesprekken zijn 
de ervaringen over de verdorvenheid en de onmagt des 
vleesches; en zij gebruiken, helaasI dikwijls het woord 
Gods om hunne vleeschelijke ervaringen door uit het ver
band gerukte plaatsen te bewijzen. 

Wij herhalen, dat het Gods doel met ons is hier 
beneden een volk te bezitten, hetwelk, door het bloed 
van Jezus van doode werken gereinigd, Hem gewi l l ig 
d i en t , " — een volk «ijverig in goede werken." (") O 

(*) Er is hier alleen sprake van ons standpunt als volk Gods hier 
op aarde, en minder van onze verhouding als Unë tot den Vader, 
en nog minder van ons bijzonder en hemelsch standpunt tot Christus 
als zijne gemeente als zijn Ugehaam en jals een deel van Mem. 
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aiogten deze woorden, mogt dit heerlijk voorregt: »God 
te d i enen , " en «ijverig te zijn in goede w e r k e n " 
steeds levendig voor onze zielen blijven! 

Er zijn echter ook vele geloovigen die in opregtheid 
huns harten zeggen: »Ik wensch waarlijk Gode welgevallig 
te wandelen, maar ik kan het niet. Ik bemin het goede 
en wensch het te doen; doch het ontbreekt mij aan kracht. 
Ik ben daarover dikwijls bedroefd en onrustig; doch 
het wordt niet anders. Ik wend mij dikwijls in het 
gebed tot den Heer, en vindt dan ook verligting en 
troost; maar dit duurt niet lang; spoedig kom ik weder 
in denzelfden toestand en gevoel mij wederom op 
nieuw zonder kracht." — Dit is eene opregte taal, en 
de opregte heeft eene belofte. Zulke zielen zullen het 
zeker der moeite waard achten het woord Gods over 
dit ernstige en gewigtige onderwerp te onderzoeken; en 
daarom zullen ook zij, zoo wij hopen, deze regels niet 
zonder nut lezen. 

Laat ons nu tot de beschouwing van Romeinen 7 terug-
keeren. — Wij vinden in dit hoofdstuk zeer dikwijls het 
woordje »wet;" echter niet altijd, zooals wij zien zullen, 
in verbinding met een en dezelfde zaak. — Indien ik onder 
eene wet sta, dan sta ik onder een gezag, dat mij verplig-
tingen oplegt, of hetwelk vervulling vordert. Hetzij ik 
haar vervul of niet vervul, hetzij ik het kan of niet kan, 
hetzij ik wil of niet wil, hetzij ik het tegen mijnen wil of 
vrijwillig doe, de wet eischt en is slechts door hare vervul
ling tevreden gesteld. Aan dezulken nu, die de ware betee-
kenis der wet verstaan, wendt zich de apostel in het voor 
ons liggende hoofdstuk. »lk sp reek tot degenen die 
de wet v e r s t a a n " (vs. 1). Hier is de uitdrukking »wet" 
geheel algemeen. »Weet gij n i e t , b r o e d e r s ! da t de 
wet heerscht ove r den mensch zoo l a n g e n tijd als 
hij leef t?" Zoo lang er eene wet bestaat en in kracht is, 
zoo lang is ook de aan haar onderworpene aan hare eischen 
gebonden; slechts de dood kan deze betrekking opheffen. 
Dit bewijst de apostel in vers 2 en 3 door de wet des huwe
lijks: «Eene v r o u w , die onder den man s t a a t , is 
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aan, den l e v e n d e n man v e r b o n d e n door de we t ; 
maa r i n d i e n de man g e s t o r v e n i s , zoo is zij vr i j 
g e m a a k t v a n de we t des m a n s , enz.."—In vs. 4 vin
den wij de toepassing op de geloovigen. Wij merken hierbij 
op , dat wij in deze plaatsen onder het woordje »wet" niet 
alleen de tien geboden te verstaan hebben, maar ook iedere 
eisch die tot Israël gekomen was, en waarvan hunne ver
houding tot God afhing, ja zelfs alles, wat de geregtig-
heid Gods van den mensch als zoodanig vordert. — Onder 
deze wet kan de mensch niet anders, dan verloren zijn. 
Daarom is het ook voor allen eene gewigtige vraag: Hoe 
wordt ik van de wet vrij? Alleen het woord Gods kan 
ons een bevredigend antwoord geven. Wij kunnen ons nooit— 
dit is waar — op eenen onregtmatigen weg aan de heer
schappij van de door God gegevene wet ontrukken; want 
al zijne eischen aan den mensch zijn volkomen regtvaardig. 
God heeft echter in Christus voor ons eenen regtmatigen weg tot 
volkomene vrijmaking van de wet bereid — eenen weg, die 
ons geheel en al en voor altijd buiten haar bereik stelt. 
En deze weg is — de dood. »Zoo zijt dan ook gi j , 
mijne b r o e d e r s ! de r wet gedood door he t l i g c h a a m 
van C h r i s t u s —" (vs. 4). De dood is ook hier, 
even als bij de huwelijkswet, het eenige middel tot vrij
making,— de dood door he t l i g c h a a m v a n C h r i s 
tus. — Over de wijze en het karakter van dit sterven 
komen wij later terug; hier wijzen wij slechts op het feit.— 
De dood maakt ons derhalve vrij, ja volkomen vrij van de 
wet en van hare regtvaardige eischen: want de wet heeft 
slechts met levende en niet met doode personen te doen. 
De geloovige is, gelijk wij hier zeer duidelijk lezen, door 
het ligchaam van Christus der wet gestorven; als natuur
lijk, aan de wet onderworpen mensch, is Hij in dit ligchaam 
mede gedood en volkomen vernietigd, en staat nu in niets 
meer onder de heerschappij der wet. — Wij spreken hier 
niet van het heerlijke feit, dat de wet in Christus hare 
volle bevrediging met betrekking tot onze zonden heeft 
gevonden, maar van de waarheid, dat wij zelven, d. i. 
allen die gelooven, niet meer onder de wet zijn, en alzoo 
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in geenerlei betrekking meer tot haar staan — noch wat hare 
regtvaardige eischen, noch wat haar regtvaardig oordeel be
treft. Zij bestaat om zoo te spreken, voor ons niet meer, of 
liever, wij bestaan voor de wet niet meer, daar wij »door 
het l i g c h a a m van Chr i s tu s h a a r gedood zijn." 

Dit is de eenvoudige en duidelijke leer van Gods woord 
over dit punt, en door het geloof bezitten wij deze heerlijke 
waarheid en verheugen ons met dankbare harten in onze 
volkomene bevrijding van de wet De gedachte ligt nu 
echter voor de hand, dat het bewustzijn van zulk eene bevrij
ding van de wet onverschilligheid omtrent de zonde te voor
schijn roept. Lezen wij echter de tweede helft van dit vers 
dan zien wij, hoe menschelijk en ongegrond deze gedachte 
is :" . . . . . . opda t gij zoudt w o r d e n eens a n d e r e n , 

desgenen, die van de dooden opgewekt i s , opdat 
wij Gode v r u c h t e n d r a g e n zouden." Onder de wet 
zijnde brengen wij den dood vruchten voort (vs. 5) ; 
maar vrij van de wet en in betrekking met Christus, den 
waren man, gekomen, dragen wij Gode vrucht. Dit is 
voor den geloovige het heerlijke gevolg van de ware 
vrijmaking. 

Opmerkelijk is ook de uitdrukking in vs. 5 : « W a n t 
toen wij in het vleesch waren "— alzoo niet 
meer zijn, maar waren . Zoo lezen wij ook in Rom. 8 : 
9: «Gij zijt niet in het v leesch maar in den geest." 
Het zal naauwelijks noodig zijn aan te merken, dat hier 
en op vele andere plaatsen onder het woordje vleesch niet 
het uiterlijke, zigtbare vleesch — het ligchaam — bedoeld 
wordt, maar het moralische vleesch — het natuurlijke wezen, 
de geheele toestand waarin de natuurlijke mensch voor God 
en onder de wet staat. De in Christus vernieuwde mensch 
is niet meer in dezen toestand voor God. Hij is volkomen 
vrij van de wet, want hij is niet meer in het vleesch en 
daarom niet onder de wet, maar in den Geest. Het vleesch 
is wel is waar nog in hem aanwezig; doch hij staat niet 
meer onder zijne heerschappij, evenmin als het vleesch, 
gelijk vroeger, zijnen toestand voor God uitmaakt. Evenzoo 
heeft ook onze dienst een gansch ander karakter gekregen y 
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gelijk wij in vs. 6 lezen. Als der wet gestorven, kunnen 
wij noch in het vleesch, noch onder de wet onze dienst 
hebhen; de dood door het ligchaam van Christus heeft dezen 
geheelen toestand voor altijd op zijde gesteld. Wij zijn in 
Christus vernieuwd, en zijn in den Geest. Dit is de waar
heid met betrekking tot allen, die in Christus Jezus zijn. 
Het is Her niet de vraag, of dit zwak of sterk is. Er is 
hier volstrekt geen spraak van den wandel eens christens; 
maar alleen van het nieuwe standpunt, dat wij — alle geloo-
vigen — in den opgestanen Christus zonder ons toedoen 
verkregen en door het geloof ingenomen hebben. «Maar 
nu zijn wij v r i jgemaak t van de we t , overmi ts wij 
d ien g e s t o r v e n zijn, onder we lken wij g e h o u d e n 
w a r e n ; alzoo dat wij d ienen in n i euwighe id des 
gee s t e s , en niet in de oudheid der l e t t e r " (vs. 6). 

Daar het nu onder de wet onmogelijk was, Gode te die
nen, en men slechts den dood vruchten bragt, en daar men 
zelfs van de wet volkomen moest gescheiden zijn en vrij 
moest wezen, om in Christus God werkelijk te dienen en 
Hem vrucht te dragen — hoe ligt kon dan de gedachte 
niet opkomen, dat de wet zelve zonde was en eene kwade 
uitwerking had. — Zulk eene gedachte zoekt Paulus in de 
volgende verzen te bestrijden. Hij regtvaardigt de wet 
tegen iedere aanklagt en stelt haar waar karakter, zoowel 
als de afschuwelijkheid der zonde klaar in het licht. — 
Vooraf doen wij echter opmerken, dat de apostel zich hier, om 
zijne verklaring omtrent dit punt eenvoudig en duidelijk te 
maken, van het woordje Ik bedient. En toch worden vele 
zielen door dit woord in verwarring gebragt en in het ware 
verstaan dezer zaak verhinderd. Zij meenen namelijk, zoo-
als wij reeds opmerkten, dat Paulus hier van zichzelven 
en van zijnen eigenen toestand schrijft. En deze meening zijn 
zij daarom toegedaan, omdat zij dit gedeelte meestal slechts 
oppervlakkig lezen en zelden in verband met het voor
gaande en volgende hoofdstuk beschouwen; en velen hou
den dit ook daarom vast, omdat zij daarin eene geruststelling 
voor hunnen eigenen toestand vinden. Het 6de en 88te hoofd-
stuk zou echter vol tegenspraak zijn, en ook volstrekt gee-
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nen zin hebben, wanneer Paulus in de laatste helft van 
hoofd. 7 over zichzelven en over zijnen eigenen toestand 
schreef. Verder merke men op, dat in dit gedeelte noch 
van Christus, noch van den H. Geest sprake is, wel van 
de wet, van de kracht der zonde, van de onmagt en de 
verdox"venheid des vleesches en van de vergeefsche pogin
gen in dezen toestand aangewend. Eerst in vs. 25 wordt 
Christus ingevoerd, en wel als de eenige in wien toevlugt en 
redding te vinden is, voor den onder de wet der zonde en 
des doods gevangene; als het alleen voldoende antwoord 
op de vraag: « I k e l l end ig mensch ! wie zal mij ver 
lossen u i t he t l i gchaam des doods? — Moest de apos
tel zelf dit nog vragen? Was hij nog gevangen onder de 
wet der zonde en bragt hij door zijnen gansenen wandel 
slechts den dood vrucht? Was hij dan niet verzekerd van 
zijn behoud en van zijne vrijmaking door Christus? En had 
de H. Geest geene wonirfg in zijn hart gemaakt? Het juiste 
antwoord op al deze vragen te geven zal zeker voor nie
mand moeijelijk zijn. 

Laat ons nu dit gedeelte een weinig naauwkeurigar 
onderzoeken, en wij zullen zien, dat hier niet van den 
toestand des apostels of van dien eens vrijgemaakten 
christens, maar juist van eenen tegenovergestelden toestand 
sprake is. — In de eerste plaats wil de apostel, gelijk wij 
reeds opgemerkt hebben, de wet tegen iedere beschuldi
ging regtvaardigen en het ware karakter der zonde in 
het licht stellen, (vs. 7—13) Hij zegt in vs. 7, dat door 
de wet de kennis der zonde komt: »Ik k e n d e de zonde 
niet dan door de wet. W a n t ook h a d ik de begeer
li jkheid n ie t g e k e n d , i n d i e n de wet n ie t ze ide : 
Gij zu l t n ie t begeeren ." Aldus de zonde en de begeer
lijkheid worden door de wet in haar ware karakter geopen
baard en erkend. — De zonde is het in het vleesch wonende 
en werkende kwade grondbeginsel, eene der wet Gods 
tegenstrevende, vijandige magt. Zij werkt juist hetgeen 
de wet verbiedt, en omdat zij het verbiedt. De begeerlijk
heid is de in het vleesch oprijzende neiging of lust Als 
de wet zegt: »Gij zult niet begeeren," zoo geeft zij ons 
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daardoor te kennen, dat deze begeerten en neigingen des 
vleesches boos zijn. Wat doet nu de zonde? Zij werkt 
juist deze begeerlijkheid in mij, en daarom, dewijl de wet 
baar verbiedt. Dit openbaart bet ware karakter der zonde, 
bare groote vijandschap tegen bet goede. »Maar de 
zonde , oorzaak genomen hebbende door he t gebod 
heeft in mij a l le begeer l i jkheid gewrocht . " (vs. 8) — 
Wet en gebod zijn eigenlijk hetzelfde, hoewel onder het 

eerste meer de geheels wet, onder het laatste meer een 
enkel gebod verstaan wordt. — Men zou nu kunnen vragen: 
Is het dan niet klaarblijkelijk dat de zonde door de wet 
opgewekt en te voorschijn geroepen wordt? Voorzeker 
niet. De zonde was reeds aanwezig voor de wet kwam; 
«want to t de wet was de zonde in de were ld ;" 
(h. 5 : 13) «maar zonder wet is de zonde dood." 
(vs. 8) De wet schept de zonde niet, maar stelt haar 
ware karakter aan het licht. De zonde is er altijd; maar, waar 
geene wet is , is hare ware natuur verborgen. Zoodra 
echter het gebod komt, wordt zij levend, en toont zich in 
haar ware karakter als vijandschap tegen de wet Gods. 
«Zonder wet , zoo leefde ik eert i jds, — maar als het 
gebod gekomen is , zoo is de zonde weder levend 
geworden." (vs. 9) Wanneer leefde de apostel zonder 
wet? Dat is hier de vraag niet. Paulus spreekt hier 
noch van zichzelven, noch van een' ander mensch; hij 
bezigt deze wijze van schrijven om aan te toonen, dat het 
gebod de zonde heeft levend gemaakt om daardoor haar 
ware karakter in tegenoverstelling aan de zonde te open
baren. Wij ontdekken reeds bij een kind, hoe de begeer
lijkheid te voorschijn treedt, zoodra het eene zaak, die 
het tot daartoe zonder erg en zonder bijzondere lust heeft 
gedaan, verboden wordt. Door het gebod werd de zonde 
die zich tot hiertoe in die zaak als dood had voorgedaan, 
in het kind levend en drijft het tegen het gebod te 
handelen. Evenzoo is het bij volwassenen. — De volgende 
uitdrukking: «Doch ik ben g e s t o r v e n , " kon de apostel 
natuurlijk zich zei ven toepassen, even als ieder vrijgemaakte 
christen dit doen kan, doch daarover spreekt hij hier niet. 
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Hii wil bier eenvoudig het -wezen der zonde en hare 
treurige uitwerking aan het licht stellen. Is iemand 
zonder wet, zoo is de zonde wel aanwezig, maar zij is 
dood; zoodra echter het gebod tusschen heide komt, zoo 
wordt de zonde levend; en wat is hiervan het gevolg? Zij 
veroorzaakt den dood», «Doch ik ben ges to rven , en 
het gebod dat t en leven was , he tze lve is mij ten 
dood bevonden." (vs. 10) De wet zegt: «Doe da t , en 
gij zult leven;" de zonde brengt echter het oordeel des 
doods over mij en wel door de wet. De wet belooft den
genen, die haar onderworpen is, het leven; maar zij moet 
hem veroordeelen. En waarom? De zonde, die door de 
wet levend wordt, heeft hem bedrogen; zij heeft juist in 
hem gewerkt hetgeen de wet verbiedt en heeft hem tot 
overtreder gemaakt; en de wet, die heilig en regtvaardig 
is, kan nu niet anders dan hem veroordeelen. »Wan t 
de zonde, oorzaak genomen hebbende door he t 
gebod, heeft mij ve r l e id , en door hetzelve ge
dood." vs. 11) Het gebod heeft derhalve dezen dood 
niet veroorzaakt, maar de zonde. De wet heeft wel is 
waar van wege de zonde dit oordeel des doods uitgesproken 
doch dit kan niet anders, daar »de wet he i l ig is , en he t 
gebod he i l ig , r e g t v a a r d i g en goed is." (vs. 12) »Is 
dan het goede mij de dood geworden? D a t zij 
v e r r e ! Maa r de zonde , opdat zij zou openbaar 
worden zonde te zijn, we rkende mij door he t 
goede den dood, opdat de zonde boven mate wierd 
zondigende door he t gebod." (*) (vs. 13) Welk een 
treurig ding is de zonde toch! Hoe bovenmate slecht 
en verdorven is zij! Zij heeft door de heilige wet aanlei
ding genomen mij onder het regtvaardig oordeel dier wet 
te brengen en heeft alzoo door het goede mij den dood 
gewerkt. Dit openbaart ten volle haar ware karakter. 

De vraag ligt nu voor de hand: Waarom doen wij dan 
het booze en niet het goede? De volgende verzen geven 
ons op deze vraag een duidelijk antwoord. De weinige 

(*) Vertaal: opdat de zonde door het gebod bovenmate zondig wierd. 
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woorden in vs. 14: »Ik ben v leesche l i jk , ve rkoch t 
onder de zonde ," geven ons den sleutel ter verklaring 
van den treurigen toestand eener ziel, die ondervindt, 
wat in de volgende verzen geschreven staat. Zij moet 
erkennen: Ik hen vleeschelijk en de wet is geestelijk; ik 
ben eene slavin der zonde en de wet verlangt dat ik een 
slavin der geregtigheid zal zijn. Welk eene tegenstel
ling! Al kent ook het geweten hetgeen goed is, al stemt 
het ook toe dat de wet goed is (vs. 16) wat helpt mij dit 
alles, zoo lang ik het tegendeel doe? Al is ook de wil 
vernieuwd en volkomen bereid het goede te doen, wat 
geeft mij dit, wanneer het doen, van hetgeen goed is, 
niet gevonden wordt? (vs. 18) Ik weet, dat de wet slechts 
het goede eischt; ik weet ook, dat het regtvaardig is dit van 
mij te eischen; ik wensch ook niet dat deze eischen 
beperkt worden; maar ik heb geene kracht deze op te 
volgen. Het is waar, dat, wanneer ik bereid ben het 
goede te doen «ik dan he t kwade nu n i e t mee r doe, 
maa r de zonde, d ie in mij woont;" vs. 17) doch welk 
eene troost is daarin gelegen? Ik erken de afschuwelijk
heid der zonde en toch ben ik haar slaaf; ik erken het 
goede en toch doe ik het niet; ik haat het kwade en 
toch doe ik het. Indien ik met een vernieuwd geweten 
en eenen vernieuwden wil onder de heerschappij en de 
magt der zonde sta, zoo ben ik ongelukkiger dan voor
heen. Alle pogingen, al zijn zij nog zoo ernstig, zijn 
te vergeefs en vermeerderen slechts mijnen troosteloozen 
toestand, zij toonen mij steeds duidelijker hoe afschu
welijk de zonde is, en hoe volkomen ik onder haar ver
kocht ben, en zij overtuigen mij gedurig, dat »in mijn 
v leesch geen goed woont." (vs. 18) Voortdurend moet 
ik belijden: »Het goede , da t ik wi l , doe ik n i e t , 
maar he t kwade , da t ik n ie t wil , da t doe ik;" 
(vs. 19) doch er is geene kracht, geene volbrenging van 
het goede en daarom ook geen ware vrede des harten. 

In vers 21—23 wordt in verschillende beteekenis van 
de wet gesproken, waardoor de toestand eener niet vrijge
maakte ziel nog duidelijker in het licht wordt gesteld. 
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In vs. 22 vinden wij: »De wet Gods ; " de inwendige 
mensch — het vernieuwde geweten en de vernieuwde wil —-
heeft welgevallen in deze wet en dit welgevallen wordt 
in vs. 2 3 , de wet mijns gemoeds genoemd. VerS.er 
staat er: » I k zie eene andere wet in mijne leden." 
Van deze wet is reeds in vs. 21 gesproken: »de wet 
da t h e t k w a d e mij bijligt." Deze wet in mijne leden 
staat tegenover: »de wet mijns gemoeds , " en strijdt 
tegen dezelve — het in mij wonende kwade staat geheel 
tegenover het welgevallen des inwendigen menschen. Er 
is echter nog eene andere wet in mijne leden, » de wet 
der zonde" (vs. 23) — het in mijn vleesch wei-kende 
vijandige grondbeginsel; en onder deze heerschappij brengt 
mij het in mij wonende kwade, hetwelk tegen de wet 
mijns gemoeds strijdt. Alzoo ben ik in dezen toestand 
geheel en al een gevangene der zonde. Al zie ik het 
goede, zoo kan ik het toch niet uitvoeren; al haat ik het 
kwade, zoo moet ik het toch doen. Ik ben der zonde 
volkomen onderworpen; ik ben haar slaaf en onder haar 
verkocht, zoodat zij met mij doen kan, wat zij wil, en ik 
zie nergens eenen uitweg. Welk een treurige toestand! 
Kan daar wel eene andere vraag uit het hart oprijzen, 
dan die in vs. 24: » I k e l l end ig mensch ! W i e z a l 
mij ve r lossen u i t h e t l i g c h a a m des doods? 

Nog eenmaal vraag ik : Was dit de toestand van Pau
lus, of kan dit de toestand eens vrijgemaakten christens 
zijn? En is dit het heerlijke gevolg van het werk van 
Christus? Zijn wij, niettegenstaande dit werk, nog altijd 
gevangenen en slaven der zonde, om den dood vruchten 
voort te brengen? Heeft de inwoning des H. Geestes 
geene andere uitwerking op onzen wandel, dan deze 
treurige ervaring van het verderf en de onmagt des vlee-
sches? Hoe bedroevend zou dat zijn! En toch vinden wij in 
de laatste helft van dit hoofdst. niets dan slavernij, onmagt 
en vrucht des doods. De mensch is vernieuwd naar zijn 
geweten en naar zijnen wil — de inwendige mensch ge
noemd ; doch er is geene vrijmaking, geene kracht, geene 
God welgevallige vrucht. Vooral is echter de reeds vroe-
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ger gemaakte opmerking belangrijk, dat hier noch van 
Christus, den grond onzer ware vrijmaking, noch van den 
H. Geest, de bron onzer kracht, sprake is; waarom dus 
hier onmogelijk van den toestand eener ziel kan gesproken 
worden, in welke de H. Geest woont en die de ware vrij
making in het werk van Christus kent. 

Drie punten zijn ons dus bij de eenvoudige behandeling 
van dit hoofdstuk duidelijk geworden: 

1. De vri jmaking van de wet door den dood. 
(vs. 1—6). 

2. De kenn i s der zonde door de wet. (vs. 7—13), 
3. D e v e r n i e u w i n g van het gewe ten en van den 

w i l , doch nog in het vleesch en onder de 
magt der zonde. (vs. 13—23). 

Vele zielen nu —,wij hebben dit reeds opgemerkt — 
bevinden zich, hetzij uit wezenlijk gebrek aan de vrijheid, 
hetzij uit onkunde, in den toestand, welke in dit hoofd
stuk wordt geschilderd. Al bevinden zij zich naar de 
letter niet onder de wet — daar de wet alleen aan Israël 
gegeven was — zoo staan zij toch op denzelfden bodem, 
en de uitwerking is dezelfde. Zij zullen de in dit hoofd
stuk medegedeelde resultaten en ervaringen meer of minder 
bij zichzelven gewaar worden, en daarom gelooven zij 
zooveel te liever, dat de apostel hier van zichzelven spreekt, 
dewijl zij daardoor in zekere mate over hunnen eigenen 
toestand gerust gesteld worden. — God heeft ons echter in 
zijne rijke genade en liefde in Christus Jezus iets heerlij-
kers bereid, dan eene slavernij onder de zonde, dan de 
ervaringen van onze onmagt en een, hoewel gedwongen, 
wandelen in booze werken. — Hij heeft ons in Hem vrij
heid en kracht gegeven en tot ieder goed werk bekwaam 
gemaakt. 

Men zou nu de vraag kunnen doen: Zijn dan de 
ervaringen in dit hoofdstuk medegedeeld niet nuttig? 
Wij antwoorden: Zij zijn niet alleen nuttig, maar zelfs 
noodzakelijk om van eene geregtigheid door werken en 
van eene heiligheid in het vleesch volkomen afstand te 
doen, en om in waarheid het wezen der zonde, het ver-
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derf «n de onmagt des vleesches te leeren kennen, opdat 
wij ons vertrouwen geheellijk op de genade in Christus 
en op zijn werk stellen. Het is veel moeijelijker volko
men overtuigd te zijn, dat men geene k r a c h t heeft h e t 
goede te doen , dan te belijden, dat men gezond igd 
heeft. De ondervinding onder de wet is het middel om 
eene ziel van hare geheele onmagt te overtuigen. God 
heeft er echter geen welgevallen in haar in zulk eenen 
treurigen toestand te laten. Zoodra zij dezen toestand 
erkent, zoodra zij hulpeloos in zichzelve en overtuigd 
is, dat zij de geregtigheid Gods onmogelijk kan hereiken 
en derhalve moet uitroepen: » I k e l l end ig m e n s c h ! w i e 
zal mij ver lossen van h e t l i g c h a a m des doods" — 
openbaart God haar de volkomene vrijmaking in Christus 
Jezus. Dan verstaat zij haar standpunt in den opgesta-
nen Christus, haren waren man, om Gode vrucht te 
brengen, en haar hart is met lof en dank vervuld. Zij 
zal in waarheid uitroepen: » I k d a n k God door J e z u s 
C h r i s t u s , onzen H e e r ! " Zij vindt niet slechts haar 
s t andpun t in Christus, maar ook hare v r i j he id en hare 
k r a c h t . — De slotsom van al deze ervaringen deelt de 
apostel ons in vs. 26 mede, waar hij alles, wat hij in 
het geheele hoofdstuk over dien strijd heeft geschreven, 
in deze woorden te zamen trekt: »Zoo dan , ik zelf 
d ien we l met h e t gemoed de wet Gods maa r met 
he t v l eesch de wet de r zonde." Treurige strijd! 
Altijd te moeten doen wat de inwendige mensch niet wil! 
En toch zoo is het , zoolang niet de volkomene verlossing 
van den overwinnaar der zonde wordt aangenomen. Is 
men in Hem, dan is men in den Geest — dan is men 
verlost van het ligchaam dezes doods. 

(Wordt vervolgd.) 
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De redding-sboot. 

Voor eenige weken stoomde ik langs de kusten van 
Engeland en was ooggetuige van een tooneel, dat ik nim
mer zal vergeten. 

Onze stoomboot kwam in aanzeiling met eene kleine 
visschersboot, met dat gevolg dat deze spoedig begon te 
zinken. Er waren twee visschers aan boord van het vaar
tuig. Een van hen was een oud man, wiens hoed door 
den hevigen stoot terstond in het water gevallen was. 
Zijne grijze lokken fladderden in den wind; hij strekte 
zijne handen naar de stoomboot uit en riep met hartver
scheurende toonen om hulp. Zijn medgezel was met alle 
magt bezig het water uit de reeds zinkende boot te schep
pen. Waarlijk het was een roerend tooneel. Twee onster
felijke zielen stonden op den rand der eeuwigheid. Geen 
oogenblik was er te verliezen. En met de snelheid der 
gedachte lieten de matrozen der stoomboot de reddingsboot 
in zee, roeiden zoo hard als zij konden naar het zinkende 
vaartuig, terwijl op het dek alles in gespannen verwach
ting dit tooneel aanschouwde. Nog nimmer was mijne 
aandacht zóó geboeid geweest als op dit oogenblik. ledere 
seconde, die de matrozen gebruikten om de visschers te 
bereiken, scheen mij een uur. Doch, Grode zij dank, 
juist op het oogenblik dat de boot zonk, hadden zij haar 
bereikt en de twee visschers waren behouden. 

O , dacht ik, welk een treffend beeld van Christus stelt 
ons deze reddingsboot voor! De God van alle genade 
zag arme zondaars op het punt van te zinken, niet in de 
wateren der zee, maar in den eeuwigen afgrond der vuur
zee. Te vergeefs spanden zij alle pogingen in om het 
zinkende vaartuig hunner eigene geregtigheid te behouden. 
De wateren des doods stegen steeds hooger rondom hen 
en niets vermogten zij te doen om hunnen toestand eenig-
zins te veranderen. Dood en oordeel stonden als schrik
beelden voor hun aangezigt. Wat was er te doen? De 
verlossende liefde liet van den troon Gods eene volkomene 
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reddingsboot neder, om daarmede arme verlorene zondaars 
te redden. Die reddingsboot is Jezus, die, uit kracht 
der goddelijke liefde uit den schoot des Vaders nederdaalde 
in het midden van des menschen verderf— die de plaats 
der zondaars op het kruis innam — daar de zonden des 
zondaars droeg — den dood des zondaars stierf — de schuld 
des zondaars uitdelgde — de redding des zondaars ver
zekerde, zoodat allen die in zijnen naam gelooven voor 
eeuwig behouden zijn. 

Laat ons nu bij twee of drie punten in deze treffende 
geschiedenis een oogenblik stilstaan. 

I. De matrozen lieten de reddingsboot neder en roei
den naar de zinkende visschers, juist omdat zij op het 
punt waren te zinken. Waren zij niet in dien toestand 
geweest, zoo zou dit niet noodig geweest zijn. Alleen 
zinkende menschen behoeven eene reddingsboot. Hun vree-
selijke toestand deed de matrozen besluiten haastelijk tot 
hen te gaan. De visschers zeiden niet: » O , wij zijn reeds 
te ver weg; onze boot is reeds te ver gezonken; wij zijn 
onbekwaam om in de reddingsboot te gaan; wij moeten wach
ten tot dat wij onze boot verliezen en dan eerst kunnen 
wij in de andere over gaan; wij kunnen er niet aan den
ken zoo gemakkelijk gered te worden; wij moeten eerst 
nog een weinig water meer uithoozen; wij moeten trach
ten ons zelven te helpen, en dan is het mogelijk, dat wij 
u matrozen gebruiken kunnen! Zij dachten er niet aan 
aldus te redeneren. De zaak was zeer eenvoudig. Eene 
reddingsboot is voor zinkende menschen, en zinkende men
schen zijn voor eene reddingsboot. 

Zoo was het met de visschers zoo is het met ons. Een 
Behouder is voor de verlorenen; en de verlorenen zijn 
voor een Behouder. Zij zijn voor elkander geschikt. Ben 
ik niet verloren — geheel en al — hopeloos verloren, zoo 
behoef ik ook geenen Heiland. Mijn verloren toestand 
maakt mij voor Christus geschikt; en hoe meer ik dezen 
gevoel, hoe meer Hij mij waard zal zijn. Hoe meer 
gevaar er voor de visschers was om te verdrinken, van 
zoo veel te grooter waarde werd de reddingsboot voor 
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hen. Zij redeneerden in het geheel niet. De mensch 
redeneert nooit als de eeuwigheid met zijne verschrikkin
gen voor zijne oogen staat. Men had hier slechts te kie
zen tusschen leven en dood — in de diepte neder te zinken 
of in eene reddingsboot gered te worden. 

Uitvlugten en redeneringen zijn geheel nutteloos. Wij 
zijn verloren — verdorven — schuldig — onmagtig. Wij 
behoeven niet te wachten om te weten dat wij verloren 
zijn; wij zijn reeds verloren, en Christus stierf om ons te 
redden. In Hem is volkomen behoud voor de verlorenen, 
de verdorvenen, de schuldigen, de onmagtigen. Indien ik 
wacht, tot dat ik anders zal geworden zijn, zoo plaats ik 
mij buiten het bereik der genade, want»de Zoon des men-
schen is gekomen om te zoeken en te behouden wat verlo
ren is'' (Luk. 19 : 10) 

I I . Noch de pogingen tot redding, noch het geroep, 
noch de gebeden der zinkende visschers hadden hen gered, 
of iets tot hunne redding bijgebragt. De reddingsboot had 
hen gered en deze alleen. Hunne pogingen tot redding, hun 
geroep, hunne gebeden bewezen alleen, dat zij op het punt 
stonden te verdrinken, zij hadden hen echter noch gered, 
noch iets aan hunne redding toegebragt. Dat zij het water 
uit de boot trachten te hoozen bewees dat zij lek was. 
Dit was in de reddingsboot niet meer noodig. Toen zij 
in de laatste gezeten waren, voeren zij rustig en dank
baar over dezelfde baren, die hen een oogenblik vroeger 
hadden trachten te verzwelgen. 

Zoo was het met de visschers, zoo is het met ons. Onze 
boot is lek. De wateren des doods en des oordeels heb
ben er den vrijen toegang. Wij mogen werken, roepen, bid
den, alles is te vergeefs, wij zijn en blijven in eene 
zinkende boot. Onze toestand is slecht en hij kan bij geene 
mogelijkheid verbeterd worden. Wij moeten overstappen in de 
reddingsboot. Christus heeft eene volmaakte en eeuwige 
redding voor verlorene zondaars aangebragt, en God »ver
kondigt nu allen menschen, alom" in dit werk te rusten — 
»zich te bekeeren," en nu, voortaan en voor eeuwig ALLES 

in Christus te vinden. (Hand. 13 : 26—39; 17 : 30,31.) 
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I I I . Toen de visschers in de reddingsboot gezeten waren 
wisten zij dat zij er in waren. 7A] hoopten, wenschten of 
baden niet er in te komen. Zij wisten,. dat zij er in 
waren en verheugden zich daarover. Zij waren zeker, dat 
zij uit eene lekke boot in eene onbeschadigde overgegaan 
waren. Indien hun iemand gevraagd had, of zij nu vei
lig waren, zoo zouden zij »ja" geantwoord hebben. Zij 
zouden gewis niet gezegd hebben: »Wij vreezen dat wij 
de reddingsboot niet genoeg op prijs stellen, of wij voelen 
ons niet dankbaar genoeg jegens onze redders en wij vree
zen dat wij niet zoo zijn als wij zijn konden". Dit alles 
kon waar zijn. Hun gevoel kon zeer gebrekkig zijn. Zij 
konden ver verwijderd zijn van datgene, wat zij zijn moes
ten; hun gevoel had met hunne redding niets te maken. 
Zij waren niet door hun gevoel, maar door de reddingsboot 
gered. Zij hadden vertrouwen in de reddingsboot, anders 
waren zij er niet in gegaan. Zij was hen zoo nabij gebragt, 
dat zij zeggen konden: »wij hebben haar met onze oogen 
gezien, wij hebben haar aanschouwd en onze handen heb
ben haar getast". Ja zij hadden »het bewijs" reeds aan 
boord om allen, die zich aan de reddingsboot toevertrouw
den volkomen behoud te verzekeren. 

Zoo was het met de visschers, zoo is het met ons. 
Ons gevoel heeft niets met den grond van ons behoud en 
van onzen vrede te maken. CHRISTUS HEEFT ALLES VOL-

BKAGT. Hij heeft het werk voleindigd. Hij heeft de zonde 
weggenomen door zijn kostbaar bloed. Hij heeft aan Gods 
eischen in betrekking tot de zonde voldaan en zijne vol
maakte liefde voor den zondaar geopenbaard. In het vol
komene werk onzes Heeren Jezus Christus hebben » genade 
en waarheid elkander ontmoet, geregtigheid en vrede 
elkander gekust." Ieder die deze heerlijke getuigenis 
gelooft is »geregtvaardigd van alle dingen" — heeft vrede 
met God — hij staat in de genade — en hoopt op de heer
lijkheid. (Eom. 5 : 1 , 2). Hij ziet, dat Christus alles, 
wat tegen hem was, heeft weggenomen— dat Christus in 
zijne plaats den dood heeft ondergaan, in zijne plaats het 
oordeel heeft gedragen en dat er nu nieta meer voor hem 
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overblijft dan zich in eene onbewolkte gunst te verheugen 
en de blikken op eene onbewolkte heerlijkheid te vestigen. 

Ik kan deze regelen niet besluiten, geliefde lezer, zon
der in de tegenwoordigheid Gods een ernstig beroep op 
uw hart en geweten te doen. Hoe staat het in dit oogen-
blik met uwe ziel ? Zijt gij in de reddingsboot of zijt gij 
er nog buiten? J a , of neen! Antwoord opregt; het is 
eene gewigtige zaak. Bedenkt, dat gij er niet half in en 
half buiten kunt zijn. Gij zijt er geheel in, of geheel er 
buiten. Zijt gij in Christus, dan zijt gij zoo veilig als:hij 
zelf is; maar is er ook slechts ééne scheiding tusschen u 
en Hem, ter dikte van een goudstuk, zoo hebt gij geen 
leven in u. Indien gij vraagt, wat is het in Christus te 
zijn; zoo is het antwoord zeer eenvoudig. Wat wilde het 
zeggen in de reddingsboot te zijn? Doe afstand van uw 
eigen werken en rust in hetgeen Christus heeft gedaan. 
Geloof wat God zegt, omdat hij het zegt. »Geloof in 
den Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en 
uw huis." (Hand. 16 : 31). Christus is de ware reddings
boot, die den geloovige veilig over de bruisende baren des 
tijds kan henen voeren en hem in de haven van eeuwige 
rust en heerlijkheid kan doen aanlanden. 

God geve dat onze lezers zich mogen verheugen in deze 
volmaakte reddingsboot! (*) 

MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS 
IN ONZE DAGEN. 

AMERIKA. 

NEW-YERSY. — De volgende brief is van een jongen ma
troos aan den heer Stewart: 

Waarde broeder in Christus! ik groet u in den naam 
van onzen Heer en Zaligmaker. Ik ben nog altijd door 
de genade van mijnen hemelschen Vader op den weg 
waar mijn Jezus is. Ik heb veel oorzaak om in mijnen 
God te roemen voor de groote genade, die Hij mij ge
schonken heeft door mijn gebed te verhooren. 

Toen ik het eerst op dit schip kwam, wendde ik mij tot den 

(*) Dit stukje is afzonderlijk verkrijgbaar a IJ cent; 25 es, 25 et. 
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kapitein en vroeg hem of hij mij zou willen toestaan een 
biduur aan boord te houden. »Neen," was zijn antwoord. 
De hoop ontviel mij, doch God hielp mij. Hij hoorde 
mijn gebed, hoe weinig ik ook zijne liefde nog verstond. 
Toen wij bijna zes weken op reis waren, had ik op zeke
ren dag een gesprek met den scheepsschilder. Ik dankte 
mijnen God. Door den zegen des H. Geestes was ik het 
middel hem tot Jezus te brengen. Hij gaat voort in het 
geloof en dient zijnen Heer in allen ernst. Toen vingen, 
wij te zamen aan iederen avond te bidden dat de Heer 
ons den weg zou openen tot de harten der anderen. Zeer 
spoedig kwamen er vijf anderen bij ons, die zich met ons 
in het gebed vereenigden en in der waarheid bekeerd 
werden. Wij kwamen toen op het dek te zamen en zon
gen daar onze liederen. Eenigen tijd bleef dit zoo, totdat 
er wederom twee anderen werden toegedaan, waarop wij 
naar het tusschendek gingen. Hier zijn wij tot nu toe 
gebleven. Wij hebben geen verlof gevraagd, doch niemand 
verhindert ons meer; de kapitein noch de officieren zeggen 
iets, zij laten ons begaan. O de Heer is een hoorder 
der gebeden I Blijf voor ons bidden. 

NEW-YOBK. — In eene vergadering van christenen zeide 
een jong mensen: «Mets treft zoo zeer het hart van een 
onbekeerden zoon, dan het gebed zijner moeder." Ik 
ben altijd diep bewogen door deze gebeden van moeders 
voor hare onbekeerde kinderen. Twee jaar geleden, toen 
ik op zekeren morgen uitging, vroeg mijne moeder mij 
of ik wel wist welk een belangrijke tijd het voor mij 
was en welk eene groote verantwoordelijkheid er op mij; 
rustte nu de Heer zoo zeer velen rondom mij bekeerde? 
Het was een plegtig oogenblik voor mijne ziel, zeide zij „ 
en tranen stonden in hare oogen. 

Mijn hart was ongevoelig bij dit alles. Zij smeekte mij naar 
eene bidstond te gaan. Ik gaf geen antwoord. Zij vroeg 
het mij nogmaals en vermaande mij om er toch heen te 
gaan. » Ga, mijn zoon!" zeide zij, toen ik opstond om weg 
te gaan, » ga en onthoud dit — ik zal voor u bidden." 

Ik liep de straat door ongevoelig over alles wat zij mij 
gezegd had, uitgezonderd over dat ééne woord »ik zal 
voor u bidden." Dit klonk mij gedurig in de ooren en 
verschrikte mij. Ik ging naar de bidstond, en ik hoorde 
den ganschen avond niets dan: »Ik zal voor u bidden." 
Ik kon dat maar niet wegkrijgen. Het vervolgde mij 
overal en ik vond geen rust voordat ik al mijnen opstand, 
al mijne vijandschap aan des Heilands voeten had neder' 
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gelegd en mij zelven als een arm, verloren zondaar in 
zijne armen had geworpen. O! dat gebed mijner moeder. 
Mets trof mijn hart dan die woorden. Laat toch deze 
mijne geschiedenis eene aansporing voor alle ouders zijn 
om veel voor hunne kinderen te bidden. De Heer zal 
hooren. Ik sta hier voor u als een levend getuigenis van 
de verhooring van het gebed eener moeder. 

In dezelfde vergadering stond een ander op en zeide 
het volgende: Ik ben student op een seminarie en ben 
eerst binnen een jaar bekeerd; bij mijne bekeering waren 
mijne ouders nog buiten de ark des behouds. Onder de 
andere studenten waren er nog acht, die onbekeerde ouders 
hadden. Daaronder is er één, wiens geschiedenis ik u in 
het kort wil verhalen. Zijn vader was een zeer wereldsch, 
trotsch en wellustig mensch. Hij had zijnen zoon eene opvoe
ding laten geven om hem een goede plaats in de maat
schappij te laten innemen. Toen de tijd aankwam, dat 
zijn zoon zelf eene keus zou doen in welk vak hij wenschte 
te treden, zeide hij open tot zijnen vader, dat hij niet in 
de regten wenschte te studeren, maar naar het seminarie 
wenschte te gaan om predikant te worden. 

>' Gij wenscht in het theologisch seminarie te gaan, gij ? 
vroeg zijn vader in woede." 

» J a , dat wensch ik van harte," antwoordde de zoon. 
)> Om een predikant, een arme predikant te worden?" 
» Om een goed prediker des evangeliums te zijn?" 
» En heb ik u daarvoor opgevoed ?" 
»Neen, daarvoor niet. Maar ik geloof dat het mijne 

roeping is het evangelie van Jezus te gaan verkondigen." 
» En ge denkt naar het seminarie te gaan?" 
»Indien de Heer wil, ja." 
B Dan sluit ik u van dit oogenblik van alle erfenis met 

mijne andere kinderen uit, ik onterf u voor altijd." 
«Met voor altijd hoop ik," zeide de zoon. Hij kwam 

op het seminarie en hij was met mij een van de negen, 
die iederen avond te zamen baden voor de bekeering hun
ner ouders. Met volharding hebben wij gebeden, en ik 
kan u tot mijne groote blijdschap mededeelen, dat al deze 
onbekeerde ouders geloovig zijn geworden. Hoe zal ik u 
de ontmoeting beschrijven tusschen den onterfden zoon en 
zijnen bekeerden vader! Zoodra de groote omkeering had 
plaats gegrepen hebben zij elkander ontmoet. Welk eene 
verandering! O gij, die onbekeerde ouders hebt, verliest 
den moed niet voor hunne bekeering te bidden. Hij 
keert de rivieren, waarheen Hij wil, Hij heeft de harten 
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in zijne hand en Hij kan de harten dezer ouders tot u 
keeren zooals Hij uwe harten tot hen heeft gekeerd. 

ITALIË. De hier volgende brief is van eenen voorma-
ligen onderwijzer en nu agent van het britsch en buiten-
landsch bijbelgenootschap in Milaan. 

Lieve vriend! 

Het was reeds lang mijn voornemen u te schrijven — 
ik heb echte* gewacht tot ik u het gewigtigste, wat ik 
tot nu toe ondervonden heb, kon mededeelen. Van den 
Heer D. hebt gij reeds gehoord, dat in Milaan, zoodra 
dat land den koning van Sardinië is toegevallen, een 
bijbelgenootschap tot verbreiding van Gods woord is opge-
rigt, evenzoo eene avondschool voor onbemiddelde arbeiders. 

Ik houd het voor een bijzonder bewijs der genade 
Gods, dat de vrije evangelische kerk te Turijn, die reeds 
vele jaren bestaat, terstond na de overwinning een evan
gelist en twee colporteurs naar Milaan heeft gezonden, 
die zich hier hebben nedergezet en voortdurend vergade
ringen hebben gehouden. — Terstond na mijne terugkomst 
in M. werd ik met deze geloofsgenooten bekend, bezocht 
ook regelmatig hunne kleine vergaderingen (des zondags 
en op feestdagen tweemaal) om HEN VOOE ALLES NAAUW-
KEUKIG TÉ LEERENC KENNEN; ik vond spoedig in hen 
opregte en door het woord Gods onderwezene menschen, 
die zich van de dwalingen der roomsche kerk hadden 
losgemaakt en zich uit liefde tot Christus en tot het 
woord des levens met groote vreugde als offer hadden 
gebragt. Hoewel ik eigenlijk tot de kleine protestantsche 
gemeente behoor, waar ik echter, helaas! slechts weinig 
sporen van christelijk leven vind; en hoewel noch het 
bijbelgenootschap, noch de avondschool tot dezen tak der evan
gelisatie behoort, zoo heb ik mij, om des geloofs wille, 
bij deze lieve broeders gevoegd, en tot op dezen dag ben 
ik in hunne gemeenschap zeer gezegend geweest. ledere 
keer, wanneer ik hunne vergadering verlaat, verlang ik 
reeds weder naar den volgenden dag. Bij hen werden mijne 
godsdienstige behoeften volkomen bevredigd. Het ontbrak 
mij aan kennis in de Schrift, die ik tot hiertoe nergens 
beter leerde kennen dan daar, dewijl bij hen niets anders 
dan de Schrift geldt, niets anders dan de Schrift gelezen 
wordt. Van deze broeders heb ik geleerd, dat er een 
onderscheid moet gemaakt worden tusschen het «Rijk 
Gods" en de kerk van Christus; hierin lag mijn gebrek; 
nu ben ik in 't klare. Ook heb ik ondervonden wat het 
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zegt Gods woord dagelijks in gemeenschap van geloovige 
broeders te onderzoeken — en dat het woord des levens 
voor de geloovigen, aan wie het hoofdzakelijk is gerigt, 
volstrekt geene moeijelijke, kunstmatige of ook geleerde 
uitlegging behoeft; waardoor het eerst regt onverstaan
baar wordt. Kortom, lieve vriend, hoe dikwijls heb ik 
niet aan u gedacht, aan onze gesprekken, aan onze klag-
ten, enz. en gewenscht: Kondet gij slechts zes maanden 
bij ons zijn! Welk een geluk, welk een zegen! zoudt gij 
uitroepen. — Het lokaal, waarin wij iederen avond om acht 
uur vergaderen, is eene redelijk groote zaal in het loge
ment L—M.; daar vindt men eene tafel met bijbels en 
nieuwe testamenten, stoelen, twee lampen — en verder 
niets. — Een ieder echter weet en leeft in het bewustzijn, 
dat Christus het onzigtbare hoofd der kerk is — dat Hij 
daar is, waar twee of drie in zijnen naam vergaderd 
zijn — dat hier niets geldt als zijn woord — dit woord te 
lezen, te onderzoeken, met geloovigen vrij te bespreken, 
is het voorregt van iederen geloovige — geene aanmati
ging alzoo van de zijde der menschen — ieder formalisme 
valt van zelf weg 

Mogten toch onze duitsche geloofsgenooten van deze 
italiaansche leeren, zich te vergaderen, in gemeenschap 
met elkaar te treden, zich apostolisch te laten leiden, 
alle menschelijke stellingen, om Christus te gewinnen, 
te laten varen; zich dagelijks te vergaderen, want hoe 
minder wij dit doen, hoe zwakker ons leven wordt! — 
Nog ééne zaak; de italiaansche broeders zijn reeds dik
wijls uitgenoodigd geworden, hoofdzakelijk van Engeland, 
om iets schriftelijks of eene soort »geloofsbelijdenis" op te 
stellen; zij zullen zich echter wel wachten zulks te doen. 
Zij zeggen: de woorden van Christus zijn geest en leven, 
zij laten zich niet in een leersysteem brengen. Wij wil
len ons niet in onze eigene woorden vangen. Wie onze 
geloofsbelijdenis wil weten, leze van af het eerste vers 
van Genesis tot het laatste der Openbaring, dan weet 
hij van A tot Z wat wij gelooven — en wee ons, zoo wij 
er iets af of toe doen! 

Dan heb ik nog eene ondervinding gemaakt! Wij heb
ben van der jeugd af vele dwalingen in ons, die wij aan 
even onkundige leeraars te danken hebben, deze dwalin
gen verdrijft de H. G., zoodra wij ons door het woord 
Gods laten leiden. 

Nu lieve vriend! de Heer zij met u en schenke u 
rijkelijk genade. (Der Gr af scha/ter.) 
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De vrijmaking- in Christus» 
(Vervolg van pag. 99.) 

Wij hebben alzoo gezien wat het resultaat is van de 
pogingen des menschen om zich hetzij met betrekking tot 
de regtvaardigmaking, hetzij tot de heiligmaking aange
naam voor God te maken. — De ervaringen onder de wet, 
die Paulus ons in Rom. 7 beschrijft, kunnen en worden 
even zoo goed door den onbekeerdé als door den bekeerde, 
maar niet vrijgemaakte, ondervonden. De onbekeerde, 
doch aan zichzelven ontdekte mensch tracht door de ver
vulling der geboden Gods zich in den hemel te brengen, 
en indien hij nu daarbij opregt is met zichzelven voor God, 
dan zal hij dagelijks ontdekken, dat hij veel meer achteruit 
dan vooruit gaat; tot dat hij eindelijk tot de overtuiging 
komt dat hij eene onmogelijke zaak najaagt en in den nood 
zijns harten uitroept: »Ik ellendig mensch!" Jezus, die 
hem reeds zoolang zocht, die reeds zoolang bij hem aan
klopte zonder gehoord te worden, vindt eindelijk het hart 
bereid om zijne genade te ontvangen en met eene zalige 
blijdschap roept de verloste ziel uit : »Ik dank God door 
Jezus Christus, mijnen H e e r ! " — D e bekeerde, doch niet 
vrijgemaakte, gaat op dezelfde wijze te werk als de onbe
keerde , nu echter niet meer om den hemel te bereiken — 
o neen! daarvan heeft hij de onmogelijkheid leeren inzien — 
maar om zich als christen aangenaam voor God te maken. 
Hij heeft al de vermaningen in Gods woord gelezen en hij 
weet dat God van hem verwacht, dat hij heilig en onbe
rispelijk voor Hem in de liefde zal wandelen; in plaats 
van nu te verstaan, dat hij als kind Gods alleen in Chris
tus is en er dus uit Hem en door Hem alleen mogelijkheid 
bestaat om dit in de praktijk te zijn; zoo gaat hij met 
zijne eigene kracht aan het werk; in plaats van zich in 
Christus vrijgemaakt te zien van de wet en de zonde, zoo 
plaatst hij zich onder deze magt en kan dus slechts den 
dood vruchten voortbrengen. Indien nu ook hij slechts 
opregt is met zichzelven voor God en geene verontschuldi-

8 
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gingen zoekt voor zijne weinige Godsverheerlijking, zoo 
zal ook hij dagelijks ervaren in de praktische verwezenlij
king van hetgeen wij in Christus bezitten meer achteruit 
dan vooruit te gaan en derhalve de onmogelijkheid inzien 
om ook als kind Gods iets uit zichzelven te kunnen doen. 
Geene uitkomst vindt hij bij den mensch, noch bij zich
zelven en uit den grond des harten komt de uitroep: »Ik 
ellendig mensch!" als een bewijs, dat hij ophoudt met 
eigene pogingen, met eigen werken en zich volkomen werpt 
in de armen van Hem, die in zalige blijdschap doet uit
roepen: «Ik dank God door Jezus Christus onzen Heer." 

Zoo is het dan hieruit duidelijk dat de ervaringen in 
dit hoofdstuk beschreven nuttig en noodzakelijk zijn, ja 
wij durven gerust zeggen, dat ieder geloovige ze moet 
ondervonden hebhen vóór hij in waarheid zal vrijgemaakt 
zijn. Sommigen ondervinden het op het oogenblik zelf 
hunner bekeering, bij de meesten komt het echter eerst 
later. Zoolang men echter nog niet verstaan heeft, dat 
wij niets goeds kunnen doen, is men altijd nog in eigene 
geregtigheid bezig zich voor God aangenaam te maken en 
daarom is het zoo dwaas en Godonteerend, wanneer de 
christenen beweren, dat men in dezen toestand zijn moet. 
Neen, geliefden! niet moet maar wel kan, doch zoolang 
gij alzoo leeft, brengt gij den dood vruchten voort en 
God wenscht dat gij heilig en onberispelijk voor Hem zult 
zijn. Treurig, ja zeer treurig is het, eene menigte geloo-
vigen hun gansche leven in dien toestand te zien door
brengen. Wel roepen zij niet altijd: »Ik ellendig mensch!" 
wel hebben zij oogenblikken, waar zij roemen in den 
Heer, zooals zij zeggen; maar ach! ook dit is niets voor 
God, maar slechts een gevolg van het zwijgen der begeerten 
en hartstogten, van het zich bevinden in aangenamer 
omstandigheden; zoodra wordt niet de begeerlijkheid gevoeld 
en zijn de omstandigheden veranderd, of alles is weer 
bij het oude. Men leeft dus bij het gevoel en niet bij 
het woord Gods. En daarom heeft noch het: »Ik ellen
dig mensch! noch het roemen voor God iets te beteekenen. 

O , dat leven bij het gevoel is zulk eene ongelukkige 



111 

zaak! Indien toch de ervaringen des harten niet tot grond 
hebben het geloof in Jezus en in alles wat hij heeft 
aangebragt, zoo hebben zij niets te beteekenen en zullen 
als kaf verdwijnen in den dag der eeuwigheid. Velen 
verblijden, zich over ervaringen waarover zij waarlijk 
bedroefd moesten zijn. En de oorzaak hiervan i s , dat zij 
hunne ervaringen niet aan Gods woord, maar dat woord 
aan hunne ervaringen toetsen. Zij stellen alzoo hunne 
ervaringen boven of ten minste nevens dit woord. Het 
ongelukkige gevolg van deze zaak is natuurlijk, dat zij 
hun vertrouwen veel meer op het zigtbare en tastbare, 
dan op hetgeen alleen voor het geloof te genieten is, zet
ten; want de ervaringen bemoeijen zich met het gevoel, 
het woord Gods echter bemoeit zich met het geloof. Be
vinding volgt op geloof en niet geloof op bevinding. Eerst 
moet men vasten grond onder de voeten hebben en dan 
is het mogelijk te ervaren. Mmmet kunnen echter deze 
ervaringen de toetsteen worden van onzen toestand voor 
God; die is alleen van hetgeen buiten ons in Christus is 
volbragt afhankelijk. 

Hoe hoogst treurig is het daarom, dat men in onze 
dagen zijnen toestand afmeet naar zekere ervaringen 
van de boosheid des harten die andere christenen gemaakt 
hebben. Zal een krank en zwak mensch zich laten over
tuigen, dat hij gezond is, omdat vele anderen zich evenzoo 
gevoelen als hij ? Voorzeker niet. En waarom doet men 
dan toch hetzelfde in den christelijken wandel? Omdat 
men zulk eene groote waarde hecht aan de ervaringen des 
harten en — welligt aan het woord Gods zoo weinig gezag 
toekent. De ervaringen onder de geloovigen zijn evenzoo 
verschillend als hun karakter. Welk een verschil is er 
b. v. niet tusschen de ervaringen van Abraham en Jakob. 
Beiden waren geloovigen en beiden hadden dezelfde belof
ten; Abraham vertrouwde op God en wandelde met Hem; 
Jakob echter vertrouwde op de omstandigheden, op het 
zigtbare, en wandelde vele jaren in de wereld, waar hij 
geen altaar had. Hij verstond eerst na eene lange rij 
van treurige ervaringen gemaakt te hebben, dat God trouw 
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en waarachtig is — terwijl Abraham dit van het begin af 
reeds verstond. Hoe eenvoudig en gezegend zijn daarom 
de ervaringen van Abraham, en hoe treurig die van 
Jakob. Zoo kan men ook tusschen de ervaringen der 
tegenwoordige geloovigen een groot onderscheid vinden; 
slechts zeer weinigen wandelen in de voetstappen van 
Abraham , velen in die van Jakob. Zelfs zijn er, die de 
ervaringen van Jakob prijzen, en ze voor iederen christen 
nuttig en noodzakelijk achten. Zij zijn wel is waar nuttig 
en noodzakelijk, doch slechts voor een vleeschelijk en 
wereldsgezind hart , voor een hart, hetwelk in de omstan
digheden leeft en zich op het zigtbare verlaat; zij zijn 
echter niet noodig voor een eenvoudig en nuchter hart, 
hetwelk in geloof met God wandelt. 

Vele geloovigen beroepen zich ook op de treurige ondervin
dingen der kinderenIsraëls in de woestijn enbeoordeelen daar
naar de hunne. Maar welk een troost en welk eene rust ligt 
er voor ons in aan hen gelijk te zijn ? Hebt gij dan ver
langen om, even als zij, de treurige vruchten der ontrouw 
in te oogsten? Indien wij het oordeel Gods over de 
omwandeling van dit volk in de woestijn verstaan, of 
indien wij met opmerkzaamheid de ernstige woorden van 
den apostel in 1 Kor. 10 lezen, dan zullen wij ons voor
zeker niet meer met de ervaringen van dit volk troosten. 
Vele zielen, die dikwijls even snel als ligtvaardig de woorden 
door God tot dit volk gesproken: «Altijd dwalen zij 
met het h a r t , " op zichzelven toepassen, zouden zekerlijk 
verschrikken, wanneer zij ook het volgende ter harte namen: 
«Daarom heb ik in mijnen t o o r n gezworen , zoo zij in 
mijne r u s t zu l l en ingaan ." Ps. 95 : 7—11. Deze woorden 
vergat de apostel niet, toen hij de geloovige Hebreen waar
schuwde niet in de voetstappen van dat volk te wandelen. 

Zeer dikwijls hoort men onder de christenen het vol
gende : ii Het ontbreekt mij aan den waren ernst voor den 
Heer, ik heb zoo weinig ware liefde voor Hem en zoo 
weinig overgegevenheid; en ik gevoel hierover niet eens 
veel onrust." Hoewel op eene andere wijze en in eenen 
anderen vorm is dit toch hetzelfde als hetgeen wij in de 
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laatste helft van Bom. 7 lezen: eene e rken t en i s van 
het goede , een goede wil he tze lve te doen , maar 
geene k r a c h t om he t te k u n n e n doen. Het is een 
strijd in het vleesch met het vleesch, een strijd tegen de zonde; 
en daarom zijn alle pogingen vruchteloos en openbaren 
slechts de onmagt des vleesches en de kracht der zonde. 
Wat zou de grootste ernst toch helpen? Wat zou het 
baten , al gevoelde ik de vurigste liefde in mij, zoodat ik 
met Petrus kon zeggen: »Heer ik hen bereid met U in 
den dood te gaan I" Zou ik niet even zoo spoedig als hij 
Hem verloochenen, indien ik in de verzoeking kwam? 
Alles is geheel te vergeefs tot dat ik verstaan heb, dat 
buiten mij in den opgestanen Christus eene volheid voor
handen is, welke ik door h'et geloof in Hem bezit. Me
nigeen voert ons wel te gemoet: Ik weet, dat er in 
Christus genoeg kracht is, maar ik moet toch ook geloof 
hebben om daarvan gebruik te maken en dat vindt ik 
niet in mij; doch ik antwoord hem: Gij verstaat niet wat 
gelooven is'; want juist de overtuiging, dat in Christus 
kracht genoeg voor mij voorhanden ^.is, is gelooven; en 
zoodra ik naar deze overtuiging handel zal ik alles over
winnen. — En wat nu de klagt over gebrek aan liefde 
betreft, zoo is deze het gevolg van de dwaling, dat men 
de liefde meer of minder tot eene wet maakt. Men erkent 
de volkomene liefde van Jezus, die aan het kruis zijn 
leven voor ons gegeven heeft, en men ziet in die liefde 
den grond, om Hem weder lief te hebben; doch men 
vindt dat in het hart zoo weinig liefde is. Men moet 
Christus van ganscher harte liefhebben — een eisch die 
regtvaardig is; maar men bemint Hem niet alzoo, de zonde 
is de hinderpaal. En zoo staat men, al is het ook onder 
een en anderen vorm en bekleed met den naam van Chris
tus, onder eene menschelijke wet, welke zegt: «Gij zult 
God liefhebben met geheel uw hart." Zulke 'geloovigen 
denken veel meer aan het gebrek aan liefde tot Jezus, 
dan aan zijne volkomene liefde voor ons; j a , zij zijn dik
wijls zoo met dit gebrek bezig, dat zij naauwelijks de 
volheid zijner liefde zien, hoewel zij veel daarvan spreken. 



114 

Hoe zou hun hart zich echter verblijden, als zij eens hun 
gebrek volkomen op zijde stelden, en alleen den rijkdom 
zijner liefde beschouwden, want de kennis van die liefde 
maakt de liefde, welke door den H. Geest in onze harten 
is uitgestort, levend en werkzaam. Al onze pogingen 
Hem volkomen lief te hebben zijn echter te vergeefs en 
maken de ziel ten laatste mat en moedeloos. Zijne liefde 
alleen doet wederliefde ontstaan en hoe meer wij ons 
zelven vergeten en Hém aanschouwen, hoe grooter de 
liefde in ons zal zijn. 

Nog over een paar gedachten wenschten wij een enkel 
woord te zeggen. Vele christenen troosten zich bij hunne 
vruchtelooze pogingen, dat de door God gewilde wandel 
op eene onzigtbare wijze in den inwendigen mensch wordt 
volbragt. Eene wonderlijke voorstelling van den wandel 
eens christens ! Maar waartoe neemt men niet den toevlugt 
wanneer het hart in nood en onrust is? Men grijpt dan 
alles aan, wat ook slechts eenen schijn van rust geeft. 
Ik vraag echter eenvoudig: Was de wandel van den 
Heer onzigtbaar? Zou Hij door de zondaars om zijne 
geregtigheid zijn gehaat geworden, als zijn leven en wan
del onzigtbaar gebleven was? Of was die van Paulus 
onzigtbaar? Was zijn geestelijke wandel minder zigtbaar, 
dan zijn vleeschelijke onder de wet? Of zou de Heer 
een onzigtbaren wandel bedoelen, als Hij zegt: «Laa t uw 
l i ch t alzoo schijnen voor de m e n s c h e n , dat zij uwe 
goede w e r k e n mogen z i e n , en u w e n V a d e r , die in 
de hemelen i s , v e r h e e r l i j k e n ? " (Matth. 5:16.) 
Neen noch deze noch alle andere vermaningen in de 
Schrift spreken van eenen onzigtbaren wandel, en onge
lukkig hij, die zich door dergelijke gedachten laat in 
slaap wiegen 1 

Anderen stellen zich gerust met de gedachte, dat de 
Heer Jezus, daar Hij alles voor ons volbragt heeft, ook 
eenen waardigen wandel aan onze plaats reeds vervuld 
heeft. Laat ons toch tot zulke onzinnige gedachten niet 
den toevlugt nemen, geliefde broeders! waardoor wij ons 
zelven tot ons eigen nadeel bedriegen en de uitgebreidheid 
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van het werk van Christus, hetwelk ons, de van natuur 
onbekwamen, tot ieder goed werk bekwaam gemaakt 
heeft, niet verminderen. Hoe dwaas zonden toch de 
apostelen gehandeld hebben door zich zooveel moeite te geven 
om de christenen tot eenen waardigen wandel aan te 
sporen. Hoe zouden wij, indien die gedachte waar ware 
de woorden van Jeaas». »Wees t mijne n a v o l g e r s , moe
ten verstaan? Of hoe die van den apostel, als hij ons 
in Fil. 2 en op vele andere plaatsen den volmaakten 
wandel van Jezus voor de oogen schildert en ons toeroept: 
»Dat gevoelen zij i n u , h e t w e l k ook in C h r i s t u s 
Jezus was?" Of de vermaning: » W o r d t dan n a v o l 
gers Gods , als gel iefde k i n d e r e n ? " Of die in 1 Joh. 
2 : 6 : »Die z e g t , dat hij in H e m blijft , die moet 
ook zelf alzoo w a n d e l e n , gel i jkHij gewande ldhee f t ? " 

Weder anderen denken, dat zij naar den wil Gods in 
dezen toestand zijn, opdat zij niet hoogmoedig zouden 
worden. Maakt dan de getrouwheid den knecht hoog
moedig, en de gehoorzaamheid het kind trotsch? Het 
vertrouwen op eigene kracht is altijd met hoogmoed ver
bonden; het vertrouwen op de genade Gods en op de 
kracht van Jezus niet. — Sommigen van dezen trachten 
hunne nederighoid uit te drukken, door te roemen dat 
zij «arme zondaars ' ' zijn.—-Wie was wel de minste — 
de arme z o n d a a r , of JEZUS, de Zoon Gods? «Hij 
vernietigde zichzelven, hoewel Hij Gode even gelijk was." 
(Fil. 2:Q, 7.) En toch beschuldigde men Hem van 
hoogmoed, daar Hij God zijn Vader noemde. — Wanneer 
zijn wij inderdaad nederig, broeders ? — Wanneer wij 
«arme zondaa r s" willen zijn, of wanneer wij met dank
bare en ootmoedige harten op het standpunt staan, waarop 
ons God door Christus in genade gesteld heeft? Wij vin
den echter onder alle namen, waarmede de H. Geest de 
geloovigen betitelt, nimmer dien van «arme zondaar" . 
Als Hij van dezen toestand voor God tot de christenen 
spreekt, dan spreekt hij steeds over het verledene. Laat 
ons geenen ootmoed zoeken in dingen, die niet naar de 
waarheid zijn! 
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Wij hebben nu gezien, hoevele hoogst treurige toestan
den er onder de christenen in onze dagen zijn, — toestanden, 
die deels uit een werkelijk gebrek aan ware vrijmaking, 
deels uit eene groote onkunde in het woord Gods en het 
werk van Christus, of uit een gebrek aan waren ernst en 
getrouwheid voor God voortkomen. — Laat ons dan nu 
onze beschouwing over dit gewigtige onderwerp naar het 
woord Gods verder voortzetten, opdat wij leeren verstaan 
waarin eigenlijk de ware v r i jmak ing eens c h r i s t e n s 
bestaat. 

In Rom 5 : 20 zegt Paulus: «Maar ( d e ) wet is bo
vend ien i n g e k o m e n , opdat de misdaad te meerde r 
worde , en w a a r de z o n d e meerder g e w o r d e n i s , 
daar is de g e n a d e vee l meer o v e r v l o e d i g geweest ." 
Deze woorden konden ligt aanleiding geven tot de vraag: 
«Zul len wij in de zonde b l i jven , opda t de genade 
te meerder worde?1 ' en daarom haalt hij zelf deze vraag 
in hoofdstuk 6 : 1 aan, om haar voldoende te kunnen 
beantwoorden. Het is eene opmerkelijke karaktertrek der 
Schrift, dat zij alle tegenwerpingen, die men tegen de 
waarheid zou kunnen inbrengen, in zich opneemt, om 
door de beantwoording #den vijand de wapenen uit de 
handen te nemen. Zou de genade zich niet veel overvloe
diger aan ons kunnen verheerlijken, indien wij in de 
zonde voortleven? «Dat zij v e r r e ! " is het antwoord des 
apostels en daarop toont hij duidelijk en eenvoudig aan, 
dat znlk een voortleven in de zonde voor den christen 
onmogelijk i s , aangezien hij niet meer onder hare heer
schappij staat. 

«Wij, die der zonde g e s t o r v e n zijn, hoe zu l len 
wij nog in dezelve l e v e n ? " (vs. 12). Ook hier is het 
de dood, die ons, even als in hoofdstuk 7 van de wet, 
van den dienst der zonde en het leven in de zonde heeft 
vrijgemaakt. — In dit hoofdstuk verklaart de apostel ons 
het karakter en den aard van dien dood, en wij zullen 
bemerken, dat dit ges to rven zijn met C h r i s t u s niet 
slechts eene spreekwijze, maar eene waarheid is, die de 
heerlijkste gevolgen heeft, vooral voor den praktischen 
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wandel. Dit gestorven zijn kan echter nooit van den 
dood van Christus gescheiden worden. Het zou eene dwa
ling zijn, indien men zich buiten zijnen dood voor der wet 
en der zonde gestorven hield. Er heerscht evenwel over 
deze waarheid veel verwarring onder de christenen. Alleen 
de vrijgemaakte christen is in staat, dit woord gestorven 
met Christus te verstaan; de niet vrijgemaakte scheidt het 
van den persoon van Christus. Hij oordeelt steeds naar 
hetgeen hij in zich waarneemt en ondervindt; hij ziet, dat 
het vleesch en de zonde nog voorhanden zijn, en hoe kan 
het dan anders of hij houdt de toepassing der woorden: 
»Wij zijn der wet en d e r zonde g e s t o r v e n , " voor 
dwaling en hoogmoed en daarom voor zeer gevaarlijk? 
Het woord Gods echter spreekt het aan verscheidene plaat
sen bepaald uit, da t wij in C h r i s t u s mede ges to rven 
zijn, en daarom moet het waar zijn. (Eom. 6 : 4—8; Col. 
2:20; 3 : 30; 1 Petr. 2 : 24; 4 : 1 enz.). Al kan het 
natuurlijk verstand het niet begrijpen, zoo is het daarom 
toch eene waarheid Gods, en eene heerlijke waarheid voor 
het geloof. Zij is geene waarheid voor sommigen, maar 
voor allen. Dit is vooral duidelijk in den brief aan de 
Colossensen. De daar wonende christenen waren in gevaar 
de verwezenlijking hunner eenheid met Christus en hunne 
volmaking in Hem te verliezen en zich wederom tot nie
tige instellingen te wenden. Wat doet nu de apostel? 
Hij zegt niet: »Ik zie nu, dat gij nog niet met Christus 
de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven; want uw 
wandel bewijst dit;" maar hij roept hun toe: " I n d i e n 
gij dan met C h r i s t u s de eers te beg inse len de r 
were ld zijt a fges to rven , wat wordt gi j , gelijk of 
gij in de were ld leefdet , met i n z e t t i n g e n be las t ?" 
(hoofdstuk 2 : 2 0 ) . Zoo ook in hoofstuk 3 : 3 : » W a n t 
g\i z\jfc ges to rven , en uw leven is met Ch r i s t u s 
v e r b o r g e n in God." En hieraan knoopt hij de ernstige 
vermaning vast: «Doodt dan uwe leden , die op de 
aa rde zijn, hoe re r i j , o n r e i n i g h e i d , enz." (vs. 5). Dit 
moesten zij echter niet doen om te sterven, maar omdat zij 
gestorven en opgestaan waren; dit is het heerlijke resultaat 
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yan onze inplanting in den dood en de opstanding van 
Christus. 

Dikwijls hoort men de christenen de woorden van Pau
lus uitspreken: »Ik s ter f dage l i jks , " (1 Kor. 15 : 31) 
zonder dat zij daarbij denken aan het oneindige verschil 
tusschen dat sterven en het gestorven zijn in Rom. 6, 
ja zelfs zonder te weten, wat dit woord eigenlijk zeggen 
wil. Zoodra wij het in verband met het vorige en volgende 
vers lezen, zullen wij terstond bemerken, dat hier alleen 
van uiterlijke gevaren, van vervolgingen en andere moei-
jelijkheden, welke Paulus om des evangelies wil te ver
dragen had, sprake is. Dit lijden en de gevaren stonden 
gelijk aan een dagelijksch sterven, zooals hij het met andere 
woorden in Rom. 8 : 36 , waar hij ook van het lijden om 
Christus wil spreekt, uitdrukt. »Om u w e n t w i l worden 
wij den g a n s c h e n dag gedood ; wij zijn geach t a ls 
schapen t e r s l ag t i ng . " Zoo ook in 2 Kor. 4 : 1 1 : 
Alt i jd de d o o d i n g van den H e e r J e z u s in het l i g -
chaam o m d r a g e n d e . . . . want wij , die l e v e n , wor
den altijd in den dood ove rgegeven om J e z u s w i l . . ." 
Zeker zouden vele christenen, die de woorden » I k s t e r f 
dage l i jk s , " zoo dikwijls in den mond hebben, een weinig 
vreezen dezelve op zich toe te passen, indien zij den waren 
zin verstonden. Zoo men bij deze woorden aan een voort
durend afsterven der verdorvene natuur of der zonde in 
het vleesch denkt, dan geeft men er niet alleen eene 
valsche verklaring aan, maar men hoopt op iets, hetwelk 
nooit vervuld kan worden en waarvoor niet de minste 
grond in Gods woord te vinden is. De natuur of het 
karakter des vleescbes zal nooit veranderen. 

Ieder natuurlijk mensch is dood in zonden en misdaden; 
de ware christen echter is in Christus der zonde dood of 
gestorven. Gene is, om zoo te spreken, dood voor God 
en levend in de zonde, deze is der zonde dood en Gode 
levend. Dit onderscheid is zeer groot en hoogst belang
rijk. De dienst of het leven in de zonde is niet voor den geloovi-
ge, omdat hij door den dood van Christus daarvan gescheiden 
is. Het karakter van den natuurlijken mensch is zondige^ 
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dat van den geestelijken mensch niet zondigen. Dit wordt 
ons in de volgende verzen geleerd. 

«Weet gij n ie t , dat zoo ve len als wij in Chr i s tu s 
Jezus gedoopt zijn, wij in zijnen dood gedoopt zijn? 
"Wij zijn dan met H e m b e g r a v e n door den doop in 
den dood, opda t , gelijkerwijs C h r i s t u s ui t de doo-
den opgewekt is to t de heer l i jkhe id des "Vaders, 
alzoo ook wij in n i e u w i g h e i d des levens wande len 
zouden." (vs 3,4). De apostel zegt hier zeer duidelijk., 
dat wij, de geloovigen, met den dood van Christus in 
verbinding zijn gebragt, dat wij door den doop in den 
dood met Hem zijn begraven. Wij zijn alzoo uit den 
toestand, waarin wij als natuurlijke menschen voor God 
waren, waarin wij volkomen der zonde onderworpen en 
dienstbaar waren, gerukt. God kent niemand, die in 
Christus Jezus is, meer naar den eersten toestand in het 
vleesch, maar naar den nieuwen in den opgewekten 
Christus. Met Christus zijn alle geloovigen gestorven en 
met Hem zijn allen opgewekt, en als zoodanig wordt men 
door den doop in den dood van Christus begraven. De 
eerste toestand — de toestand des doods — is derhalve vol
komen veranderd doordien hij in den dood is gegaan; en 
wat in den dood of gestorven is heeft geene regten meer. 
De dood is de bezoldiging der zonde en waar de zonde 
deze bezoldiging heeft ontvangen, heeft zij dus alles ont
vangen, wat zij wenschen kon en kan derhalve niets meer 
eischen. Christus heeft — zondaar in onze plaats — den dood 
ondergaan, en zoo heeft de zonde in Hem hare bezoldiging 
ontvangen. Van ons, als in Hem gestorven heeft do 
zonde dus ook hare bezoldiging — den dood — ontvangen; 
en zij heeft dus van ons niets meer te eischen. Wij zijn 
vrij van haar. Het doel nu van deze vrijmaking door 
den dood van Christus is , «dat, gelijkerwijs Christus uit 
de dooden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, 
alzoo ook wij in n ieuwighe id des l evens zouden 
wandelen ." Dit was eerst nu mogelijk, want in den 
eersten toestand wandelden wij in de zonde en in den dood, 
omdat de zonde toen heerschappij en magt over ons had, 
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daar wij haar cijnsbaar waren; nu echter wandelen wij 
in nieuwigheid des levens, omdat wij in Christus zijn, die 
voor ons de zonde overwon en ons aan hare heerschappij 
ontrukte. 

»Want ind ien wij met Hem ééne p lan t geworden 
zijn in de ge l i jkmaking zijns doods , zoo zu l len wij 
het ook zijn in zijne ops tanding." Wij zijn alzoo als 
zondaars yoor God op zijde gesteld, daar wij ingeplant 
zijn in den dood van Christus en met Hem begraven 
zijnde nu als mede opgewekten in den opgestanen Christus 
voor God staan. De dood van Christus is onze dood; de 
opstanding van Christus de onze. Een onverbreekbare 
band is er tusschen ons en Hem gelegd. Ziet God Chris
tus , dan ziet Hij ons, en buiten Christus kent Hij ons 
niet; en zoo mogen wij ons zelven ook nooit buiten Chris
tus kennen. Buiten Christus zijn wij verloren, in Hem 
behouden. Dezelfde gedachte ontwikkelt Paulus in Col. 
2 : 12. »Zijnde met Hem begraven in den doop, in 
we lken gij ook mede opgewekt zijt, door he t geloof 
der we rk ing Gods, die Hem uit de dooden opge
wekt heeft." Zoo ook gelijk wij gezien hebben, in Col. 
3 : 1 — 3 ; ook in Ef. 2 : 6 lezen wij: »En heeft ons 
mede opgewekt ." Al deze plaatsen toonen ons tevens 
aan, dat het gestorven — en opgewekt zijn met Christus 
niet het voorregt van eenige, maar van alle ware chris
tenen is. Zij zijn allen, zonder uitzondering — zwak of 
sterk, jong of oud — in den Christus mede gestorven en 
mede opgewekt; zij zijn in zijnen dood naar hunnen ouden, 
natuurlijken mensch voor God weggedaan, en in zijne 
opstanding in eenen nieuwen toestand voor altijd voor 
Hem geplaatst. Doch alleen door het geloof zijn wij 
bekwaam deze heerlijke waarheid te verstaan en haar in 
de kracht des Geestes te verwezenlijken; en slechts dan, 
als wij haar waarlijk verstaan, zijn wij vrijgemaakt en in 
staat als vrijgemaakten te wandelen. Deze waarheid wordt 
geene waarheid als wij haar gelooven, maar is waarheid 
ook al gelooven wij haar niet; doch in het laatste geval 
heeft zij voor ons volstrekt geene kracht. Zoodra wij ophou-
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den ons in Christus te beschouwen dan zijn wij niet in 
staat om in nieuwheid des levens te wandelen. Zigtbaar 
zijn wij nog niet met Hem vereenigd, dat zal eerst bij 
zijne komst het geval zijn en daarom kan alleen het 
geloof het onzigtbare zigtbaar maken. Indien ik op mij 
zei ven zie dan vind ik het vleesch en de zonde in mij en 
vind derhalve geene kracht in mij om te wandelen, doch 
zie ik op Christus, in wien ik geplant ben, dan aan
schouw ik mij met Hem gestorven en opgestaan en kan 
dus naar den Geest wandelen. 

Daarom zegt Paulus ook verder: «Di t we t ende , dat 
onze oude mensch mede gek ru i s igd i s , opdat he t 
l i gchaam der zonde te n ie t gedaan w o r d e , opdat 
wij niet meer de zonde dienen." (vs. 6). De oude 
mensch — de oude levenstoestand is verdwenen; het lig
chaam der zonde is vernietigd. O hoe heerlijk is dat 
woordje »rnede" voor allen, die in Christus zijn, mede 
gekruisigd, mede gestorven, mede begraven, mede opge
wekt, mede levend gemaakt. Wij zijn met Christus vol
komen ééne plant geworden, zoowel in zijnen dood als in 
zijne opstanding. De levenstoestand is dus nieuw gewor
den, en dit leven wordt onderhouden door de sappen, 
die er uit de plant Christus in ons overgaan. Opdat dit 
doel zou kunnen bereikt worden, moest het oude eerst door 
het oordeel zijn gegaan. Dit is geschied; de oude mensch 
is in den dood gegaan, en wij zijn dus in Christus geoor
deeld en hebben daarom voor geen oordeel meer te vree
zen. Wij zijn niet alleen door zijn bloed verzoend en 
geregtvaardigd, maar ook in zijnen dood gedood en in 
zijn leven levend gemaakt. «God bevestigt zijne liefde 
jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is , als wij 
nog zondaars waren. V e e l meer d a n , zijnde nu 
g e r e g t v a a r d i g d door zijn b loed , zu l l en wij door 
Hem behouden worden van den toorn." Door het 
leven, hetwelk wij in Hem bezitten, zijn wij aan den 
toekomenden toorn, die over alle menschen komen zal, 
ontrukt. Het oordeel ligt niet meer voor, maar achter 
ons. Op het kruis hebben wij in Christus dat oordeel 
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volkomen ondergaan en in zijne opstanding zijn wij vrij 
uitgegaan. Alles wat te vreezen was, ligt achter ons. 
Ons ware standpunt voor God ligt alleen in den opgesta-
nen Christus. Allen, die in Christus zijn, kunnen nu uit
roepen: i'Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij 
vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, da t 
gelijk Hij i s , wij ook zijn in deze wereld." (1 Joh. 
4 : 17). En Hi j , nadat Hij opgestaan is, kan zeggen: 
Het lijden des krnises ligt achter mij, dé verzoening is 
volbragt, de zonden zijn uitgewischt, de geregtigheid is 
bevredigd, de toorn gestild en het oordeel voor altijd 
geëindigd. En dit is ook volkomen waar voor allen, die 
in Christus Jezus zijn, want alles wat aan Hem is 
geschied, is ook met betrekking tot hen geschied, en zij 
zijn nu in den opgewekten. Daarom is er ook voor hen 
geen vloek, geen toorn, geen oordeel, geene verdoemenis 
meer. » W a n t die ges torven is , die is g e r e g t v a a r -
d i g d v a n de z o n d e , " (vs. 5). en heeft dus van het oor
deel over de zonde niets meer te vreezen; »zij zu l l en dan 
ook met H e m leven." (vs. 8). Hoe heerlijk is het 
bewustzijn niet in den opgewekten Christus te zijn, dat 
wij ons niet aan deze maar aan gene zijde des kruises 
bevinden, dat alles, wat vrees kan verwekken, achter ons 
ligt; want »wij weten dat C h r i s t u s opgewekt zijnde 
u i t de dooden, n ie t meer s ter f t ; de dood h e e r s c h t 
n ie t meer over Hem." (vs. 9). Hoe rustig en geluk
kig is ons hart , indien wij deze plaats door het geloof 
hebben ingenomen! Is dit niet het geval, ontbreekt ons 
de kennis over ons standpunt in den opgestanen Christus 
en beschouwen wij ons zelven trots zijn werk nog altijd 
als arme en verlorene zondaren, als onmagtigen en ver-
dorvenen, dan zullen wij ook altijd onrustig en treurig 
zijn. Velen stellen in eene verre toekomst, wat het 
geloof nu reeds volkomen in Christus bezit en geniet; zij 
willen door hunne pogingen verkrijgen, wat wij in Hem reeds 
lang verkregen hebben, en helaas! zij zoeken buiten Hem, 
wat toch alleen in Hem kan gevonden worden. Hoe vele 
christenen zijn er niet, die altijd met hunnen ouden 
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mensch voor God bezig zijn en zochten naar verlossing 
uit »het ligchaam dezes doods." Zij hopen op eene ver
andering of vernieuwing van het ligchaam dezes doods, 
d. i. des vleesches, hoewel zij zelven genoeg ervaren, dat 
de natuur des vleesches onveranderd blijft. Zij verwach
ten hetgeen nimmer geschiedt, omdat zij betgeen in 
Christus geschied is, niet gelooven; dat namelijk de oude 
mensch aan bet kruis en in den dood van Christus geheel 
op zijde is gesteld en alzoo voor God niet meer bestaat. 
Dit lezen wij ook zeer duidelijk in Gal. 5 : 24: «Maar 
die van Chr i s t u s zijn, bebben b e t v leescb gek ru i s t 
met de bewegingen en begee r l i jkheden . " Zoo ook 
in Col. 2 : 1 1 : I n w e l k e n gij ook besneden zijt met 
eene besn i jden is , die zonder h a n d e n g e s c h i e d t , i n 
de u i t t r e k k i n g van b e t l i g c h a a m der zonde des 
vleescbes door de besni jdenis van C b r i s t u s . " Ver
der 1 Petrus 4 : 1: «Dewijl dan C h r i s t u s voor ons in 
het v leescb ge leden b e e f t , zoo w a p e n t gij u ook 
met dezelfde g e d a c b t e , da t wie in h e t vleescb. ge le 
den beef t , die beeft o p g e b o u d e n v a n de zonde." 
Uit boofdstuk 3 : 18 zien wij, dat de uitdrukking «gele
den beeft ," hier «ges to rven of gedood zijn" beteekent. 

Wat is nu bet eerste resultaat van ons gestorven en 
opgewekt zijn met Christus? Wij bebben reeds opgemerkt 
dat bet doel van dit feit is, om »in nieuwigheid des 
levens te wandelen." Onze dienst is geheel veranderd 
en daarom ook de vrucht van dien dienst. Vroeger dien
den wij de zonde en bragten den dood vruchten voort, 
nu dienen wij de géregtigbeid (vs. 18) om» Gode vruchten 
voort te brengen. Wij lezen in de hierboven aangehaalde 
plaats uit Petrus: «Wie in he t vleesch ge leden heef t , 
die beeft opgebouden van de zonde ," en in Rom. 
6 : 6; «. . . . opdat bet l igchaam der zonde te n ie t 
gedaan worde , opdat wij n ie t meer de zonde d i e 
nen." Als natuurlijke mensch is onze dienst geheel en 
al in de zonde, wij zijn volkomen hare slaven. Deze 
dienst heeft echter voor ons, die in den opgewekten Chris
tus zijn, een einde genomen. In den dood van Christus 



124 

sïjn wij van deze slavernij bevrijd; de heerschappij der 
zonde is in zijnen dood verbroken en vernietigd. Onze 
volkomene vrijmaking van deze heerschappij was het doel 
van het werk van Christus. De verwezenlijking van 
deze vrijmaking in den praktischen wandel is echter eene 
andere zaak. Wij kunnen dit «ophouden van de zonde," 
en dit »leven naar den welbehagelijken wil Gods" slechts 
door het geloof en door de kracht des H. Geestes verwe
zenlijken. Wij bezitten het leven van den opgewekten 
Christus, doch wij zijn in een ligchaam, hetwelk nog tot 
deze schepping behoort, en dat ons aan verzoekingen 
blootstelt; daarom is ons dienen en wandelen hier beneden 
een strijd des geloofs. Wij moeten deze gedachte: «Die 
in he t vleesch ge leden heeft , d. i. met Christus 
gestorven is, die heeft opgehouden van de zonde," 
steeds als een wapen tegen alle verzoekingen gebruiken. 
Hetzelfde vinden wij in ons hoofdstuk: « A l z o o o o k gi j -
l ieden, houd t he t d a a r v o o r , dat gij wel der zonde 
dood zijt, maar Gode l evend zijt in C h r i s t u s 
J e z u s , onzen Heer . " (vs. 11). Zoolang men zich der 
zonde voor gestorven houdt is het onmogelijk te zondigen, 
doch zoodra men het standpunt des geloofs verlaat, dan 
zal de geringste verzoeking ons doen vallen. Geene strijd 
tegen de zonde kan helpen, alleen een, blijven in het 
geloof geeft ons kracht tegen de zonde te waken. 

Verder zegt Paulus: «Wan t de zonde za l over u niet 
hee r senen ; want gij zijt n ie t onder de we t , maar 
onder de genade ." (vs 14.) Onder de wet zijn wij in het 
vleesch en aan zijne verdorvenheid en onmagt onderwor
pen; maar onder de genade zijn wij in Christus en staan 
in de kracht des Geestes. Het leven, hetwelk wij in den 
opgewekten Christus bezitten, is der zonde en haren dienst 
niet onderworpen, maar der geregtigheid en daarom staat er 
ook in 1 Petr. 2 : 24; . . «opdat wij der zonde afges tor 
ven zijnde, der g e r e g t i g h e i d leven zouden." Zoo ook 
in Bom. 6 : 1 8 ; «Vrijgemaakt zijnde van de z o n d e , 
zijt g e m a a k t d i e n s t k n e c h t e n der ge reg t ighe id . " — 
Van vs. 20 tot het einde van dit hoofdstuk wordt ons 
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de vrucht van den dienst der zonde en der geregtigheid 
voorgesteld, en zoo treurig en slecht de vrucht des eersten 
is, zoo heerlijk en gezegend is de vrucht des laatsten. 
Het einde van deze is »de dood;" het einde van gene — 
»het eeuwige leven." — Geprezen zij de onuitsprekelijke genade 
Gods, die ons in Christus Jezus van dien treurigen dienst 
bevrijd en in Christus ons bekwaam gemaakt heeft om 
Hem te dienen en vrucht voort te brengen., 

Hetgeen wij tot hiertoe aanvoerden zal u , geliefde broe
ders!» reeds genoegzaam overtuigd hebben, hoe heerlijk de 
kennis is van onze vrijmaking in Christus en van de onein
dige kracht zijns werks. Dit alleen maakt onze harten 
volkomen rustig en vast voor God; iedere grond tot vrees 
is geheel en al weggenomen. Wij zijn echter niet eer 
bekwaam over den zaligen dienst des Heeren na te den
ken en daarin te wandelen, totdat wij onze ware vrijma
king in Christus hebben leeren kennen, totdat wij alles 
zien weggenomen wat ons tot nu toe hinderde om Gode 
welbehagelijk te wandelen, en totdat wij erkennen, dat 
wij in Christus het leven en eene volheid van kracht bezit
ten. Zoolang ons dit ontbreekt zijn wij steeds met ons 
zelven voor God bezig, en daarom met zorg en onrust 
vervuld; ook hebben wij dan geen tijd en zijn onbekwaam 
aan de dingen Gods te denken. De vrijgemaakte ziet en 
verstaat, dat God in Christus alles voor hem volbragt 
heeft, dat Hij iedere vrees gestild, iedere hinderpaal weg
genomen en aan iedere behoefte volkomen voldaan heeft. 
Voor hem is er niets meer overgebleven van hetgeen hem 
hinderen kon Gode welbehagelijk te wandelen en in zijnen 
dienst voorwaarts te gaan; ja zelfs al zijne tegenwoordige 
zorgen neemt God op zich, opdat hij ongestoord alleen 
Hem zou leven. Het is echter een leven door het geloof; 
want alleen het geloof erkent en verwezenlijkt door de 
kracht des Geestes hier beneden alles, wat wij in Christus 
Jezus uit genade bezitten. 

(Slot in het volgend nommer.) 
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DES CHRISTENS AFSCHEID VAN DEZE WERELD. 

Vaarwel, o nietig' aard! 'k Wensen van u weg te vliên I 
'k Verlang een beter, zaalger, reiner huis te zien; 
'k Verlang daar boven met de heiligen te zijn; 
'k Verlang met hen te juichen, eeuwig, eeuwig rein; 
'k Verlang mijns Heilands heerlijk aangezigt te zien; 
'k Verlang met allen Hem volmaakt mijn dank te biên; 
'k Verlang bij Hem te zijn; in ongestoord genot 
Te rusten in de armen van mijn Heer en God; 
'k Verlang te deelen in zijn roem en. heerlijkheid, 
T' aanschouwen zijne komst in glans en majesteit! 

MEDEDEELINGEN OVER HET WERK GODS IN 
ONZE DAGEN. 

ZWEDEN. — De Messenger, het orgaan van de Evange
lische vereeniging te Stokholm deelt eenige bijzonderheden 
mede over de aldaar plaats hebbende opwekking, waaruit 
wij het een en ander overnemen. 

Een onderwijzer uit Smoland schrijft: »In de Kirk-stad 
hier is naauwelijks een huis te vinden, waar niet iemand 
juicht in de. vergeving zijner zonden door het bloed van 
Christus. In eenige huizen werden alle bewoners ontdekt, 
ja in een zelfs allen waarlijk bekeerd. Op een achter
middag waren wij vergaderd in een pachterswoning. De 
Geest Gods openbaarde zich op eene krachtige wijze, tot 
ontdekking en bekeering. Twee jongens van elf jaren 
werden zeer getroffen en verblijden zich nu in den Heer. 
Eene vrouw werd zoo bevreesd dat zij den ganschen nacht 
niet kon slapen en eerst des morgens vond zij vrede. Den 
volgenden dag maakten wij bezoeken en bijna overal waar 
wij kwamen, vonden wij menschen die ons met tranen 
vroegen of er voor zulke groote zondaars als zij waren 
nog genade te verkrijgen was. Vele vonden wij verblijd 
in den Heer. Het was inderdaad een treffend gezigt. 
Sommigen zongen, en verheugden zich in God; anderen 
schreiden en riepen om genade. Het gebeurde dikwijls, 
dat, wanneer er een vers uit den bijbel voor een werd 
opgezegd, het een middel was om de oogen van een 
ander op Jezus te vestigen." 
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» De volgende brief is van een zeer hooggeplaatst persoon: 
«Door mijne menigvuldige ambtsbezigheden was het mij 
onmogelijk andere plaatsen, waar de opwekking was, te 
bezoeken. Doch God heeft door zijne groote genade ook 
hier ter plaatse velen uit den dood levend gemaakt. In een 
plaatsje J . nabij H—na, heeft eene zeer groote opwekking 
plaats gehad; het grootste gedeelte der bevolking is aldaar 
aan zichzelven ontdekt en zeer velen hebben leven en vrede 
gevonden door het geloof in den Zoon Gods. Dit volk 
was vroeger diep gezonken in de grofste misdaden, dron
kenschap en ontucht heerschten er algemeen. — Voor eenige 
weken gebeurde het volgende treffende voorval. Eene 
familie in een logement digt bij Stokholtn ging des avonds 
als gewoonlijk te bed; omtrent middernacht werden allen 
plotseling wakker vol vrees over hunne zielen, zoodat zij 
op eens — ouders en kinderen, ja de geheele huishouding — 
opstonden en te zamen God om erbarming smeekten. 
Een gezelschap heeren zat beneden kaart te spelen, plot-' 
seling werd een van hen met zulk een vrees overvallen, 
dat hij de kaarten uit de handen wierp, en uitriep: »Ik 
ben verloren — wij zijn allen verloren;" het geheele ge
zelschap viel op de knieën en smeekte God om genade. 
Ook het volgende trof mij zeer. Een officier van het 
Zweedsche leger, een trotsch man had eene eenige doch
ter, de hoop en de verwachting zijns harten. Deze kwam 
op zekeren dag bij hem en deelde haren vader hare vrees 
mede niet alleen over haar eigen, maar ook over zijn 
behoud; zij was zeer bevreesd geworden en in haar gewe
ten van zonden overtuigd door een gesprek met de dienst
maagd, eene pas bekeerde. De vader was hoogelijk 
beleedigd en zeide dat hij zijn kind gedurende drie dagen 
niet wilde zien, en daarom bleef hij dien tijd op zijne 
eigene kamer. God gebruikte deze eenzaamheid en rust tot 
een middel zijner bekeering. Aan het einde van de drie 
dagen ontmoette hij zijn kind als een nieuw schepsel in 
Christus Jezus." 

Het volgende is een verhaal van de vervolging die een 
jongen van vijftien jaar moest verduren en is genomen uit 
de Evangélical Christendom. 

Een jongeling, Axel Oberg genaamd, was in de leer 
bij een kleermaker, die een christen was. Hij werd onder 
de prediking des woords ontdekt en riep in den angst zijner 
ziel: Wat moet ik doen om zalig te worden? Eenige 
dagen later ondervond hij de kracht van het antwoord: 
Geloof in den Heer Jezus Christus, en gij zult zalig wor-
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den. Vrede en vreugde vervulden nu zijn hart en hij sprak 
van Jezus tot allen die hij ontmoette. Kort daarop werd 
zijn geloof op de proef gesteld. De tijd was daar, dat 
hij naar de gewoonte des lands voor zijne belijdenis moest 
leeren om aan het avondmaal in de staatskerk toegelaten 
te worden. Hij bemerkte echter spoedig dat zijn onder
wijzer onbekeerd was en zijn hart kwam er tegen op om 
van hem te leeren. Onder het spreken deelde hij hem 
zijne overtuiging en twijfel mede. Dit vertoornde den 
predikant; doch de knaap bleef standvastig, betuigende 
dat bekeering en geloof en deze alleen de noodzakelijke 
voorbereiding was voor de toelating aan het avondmaal. 
Toen nu de predikant zag dat al zijn spreken en dreigen 
niets baatte, liet hij den vader komen en de knaap moest 
weder een examen ondergaan, hetwelk denzelfden uitslag 
had. De predikant verklaarde toen, dat er met zulk een 
wedersparmeling niets te beginnen was. Axel dacht nu 
dat zijne beproeving ten einde was, maar het tegendeel 
werd waar. Zijn vader liet hem te huis komen om hem 
tot gehoorzaamheid te dwingen, en met dit doel liet hij 
een boos man komen die den jongen vast zou houden, 
onderwijl hij hem zou slaan. De knaap bleef standvastig. 
Toen werd een ander middel beproefd. Voor zijne bekee
ring, plagt hij op de viool te spelen op partijen en 
in danshuizen. De vader nam nu het instrument en beval 
hem te spelen. Hij deed dit en speelde een loflied ter eere 
Gods, zeggende tot zijn vader dat hij liever de viool zou 
zien verbranden en zelf zou sterven, dan den naam van 
Hem, die hem met zijn bloed kocht, te onteeren. De 
vader nam toen eene brandende kaars en plaatste die 
onder den blooten voet zijns zoons, die de marteling met 
groot geduld verdroeg. Nog was de vader niet voldaan; 
hij bleef kwellen en sloeg hem op zekeren dag zoo hevig, 
dat hij bewusteloos op den grond viel. Dit duurt nog 
altijd voort. Bidden wij voor onzen jongen broeder opdat 
de Heer hem kracht geeft om zijns naams wil met 
vreugde te lijden! 
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De vrijmaking- in Christus. 
(Vervolg en slot van pag. 125). 

De regtvaardigmaking uit het geloof in Kom. 5 beschreven 
heeft Paulus in hoofdst. 6 en 7 tegen de aanmerking der 
Joodscezinde christenen gehandhaafd. Gèregtvaardigd uit 
het geloof, vrijgesproken van straf en schuld en bekleed 
met de geregtigheid Gods hebben wij opgehouden slaven 
der zonde te zijn en zijn door het leven van den opgewekten. 
Christus in staat de zonde geen gehoor te geven en der 
geregtigheid te leven; terwijl bovendien elke eisch der 
wet heeft opgehouden aangezien men der wet in het lig-
chaam van Christus is gedood. «Zoo i s e r d a n n u 
g e e n e v e r d o e m e n i s v o o r d e g e n e n , d i e in 
C h r i s t u s J e z u s z i jn ," is derhalve het resultaat van al 
hetgeen hij bewezen heeft.— Dit vers knoopt zich vast aan 
hoofdst. 5 , terwijl hoofdst. 6 en 7 de praktische toepas
sing van het in hoofdst. 5 geleerde is.— Noch de z o n d e n 
en misdaden, noch de in het vleesch wonende z o n d e 
kunnen diegenen, die in Hem zijn, verdoemenis bereiden. 
Christus is voor hen gestorven en opgestaan, derhalve ïs 
het oordeel voltrokken en hunne regtvaardigmaking voor 
altijd verzekerd. Wij lezen in Hebr. 10 : 14: » W a n t 
m e t é é n e o f f e r a n d e h e e f t hij in e e u w i g h e i d 
v o l m a a k t d e g e n e n , d i e g e h e i l i g d w o r d e n , " 
en in Kom. 8 : 3 0 : » en d i e Hij g è r e g t v a a r 
d i g d h e e f t , d e z e n h e e f t Hij ook v e r h e e r l i j k t . " 
In Hem is voor de zijnen reeds alles volbragt, zoodat deze 
ten allen tijde en in alle verzoekingen zeggen kunnen: 
G e e n e v e r d o e m e n i s m e e r ! G o d z e l f is n u 
v ó ó r o n s , w i e z a l t e g e n ons zijn? G o d i s h e t , 
d i e r e g t v a a r d i g m a a k t . W i e is h e t , d i e v e r 
d o e m t ? N i e t s i s in s t a a t o n s v a n de l i e f d e 
G o d s t e s c h e i d e n ! (vs. 31—39). Ons standpunt in 
den opgewekten Christus is onwankelbaar. Alle vragen 
over zonde en verdoemenis zijn in Hem geheel en al ter 
zijde gesteld. Hij kwam voor onze zonden onder de magt 
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des doods, Hij beantwoordde volkomen aan de vorderingen 
der wet en bragt zien voor ons onder haren vloek, en is 
daarna zonder zonden in de kracht des nieuwen levens 
opgestaan en heeft voor God eene nieuwe positie ingeno
men. En door de vereeniging met Hem zijn wij aan onze 
zonden ontrukt en in deze nieuwe positie in het opstan-
dingsleven met Christus verplaatst. Hij heeft zich in onze 
plaats aan het oordeel, hetwelk de zonde vorderde, onder
worpen, en is daarna uit den dood opgestaan. In Hem 
zijn wij medegestorven en medeopgewekt, en daar wij nu 
door het leven van Christus leven, zoo kan er ge e n e 
v e r d o e m e n i s meer voor ons zijn. Onze toestand in 
het vleesch, met alles wat daartoe behoort, is voor God 
volkomen verdwenen. — »Zoo is e r d a n nu g e e n e 
v e r d o e m e n i s m e e r . " Zeer opmerkelijk is het, dat hier 
niet gezegd wordt: zij, die in Christus zijn, worden niet 
meer verdoemd, maar: voor hen is of bestaat geene ver
doemenis meer. Zulk eene bepaalde en volle verzekering 
heeft de ziel noodig; want hoe nader zij bij God komt, 
hoe meer het geweten ontwaakt, en indien er dan iets 
tusschen de ziel en God is zoo is zij zeer ellendig. Voor 
allen, die in Christus Jezus zijn, bestaat evenmin eene 
verdoemenis, als voor Christus zelf. Hij is de geliefde 
Gods, in welken God zijne vreugde en zijn welgevallen 
heeft. In Hem nu vinden wij ons standpunt voor God, 
want «gelijk Hij is , zoo zijn ook wij in deze wereld." 
Wij ' zijn volkomen in veiligheid en hebben volkomenen 
vrede in de tegenwoordigheid Gods, aangezien wij in 
Christus Jezus zijn. Niets kan ons verontrusten; want wij 
bevinden ons daar, waar Hij is. Hier is geene spraak 
meer van hopen, hier is volle zekerheid. Ik hoop niet, 
dat mijne zonden uitgedelgd zijn, mijn oordeel voltrokken 
is en ik in eenen nieuwen en veiligen toestand voor God 
gebragt ben, maar ik weet dit volkomen zeker; want dit 
alles is alleen hèt gevolg van het werk van Christus en 
dit werk is volbragt. Indien dit alles nog eenigzins van 
den wandel afhankelijk was, dan kon ik voorwaar van 
geene zekerheid, ja niet eens van eene hoop spreken. 
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Het eenvoudio-e geloof steunt alleen op het volbragte en 
aVeuoeozaine werk van Christus en daarom zijn wij vol
komen zeker van ons behoud en verheugen ons in Gods 
tegenwoordigheid over ons standpunt in Christus. En in 
deze heerlijke tegenwoordigheid is g e e n e v e r d o e m e n i s 
meer; zij heeft met den ganschen toestand, waarop zij 
toepasselijk was, een einde genomen. 

In het achtste hoofdstuk wordt weder van C h r i s t u s 
en v a n den II . G e e s t gesproken — terwijl in de laatste 
helft van hoofdst. 7 daarvan met geen enkel woord melding 
gemaakt werd. Wij lezen reeds in vers 2: « W a n t de 
w e t des G e e s t e s des l e v e n s in C h r i s t u s J e z u s 
hee f t mij v r i j g e m a a k t v a n de w e t d e r z o n d e en 
des doods . " — I n Rom. 7 vinden wij gevangenschap—• 
hier vrijheid; daar is de naar wil en geweten vernieuwde 
mensch een slaaf der zonde, hier echter is hij vrij gemaakt 
van de wet der zonde en des doods. Wij zijn door den 
tweeden Adam, die het leven geeft, opgewekt; wij hebhen 
deel aan zijne opstanding en zijn daarom aan elke verdoe
menis ontrukt. Door Christus verzoend en van de zonde 
vrijgemaakt zijn wij het leven deelachtig geworden. — Het 
is waar, dat wij eerst dan in waarheid onzen toevlugt tot 
Jezus nemen en Hem in het geloof omvatten, als wij onze 
verdoemelijkheid en onze geheele onmagt voelen; eerst 
dan kan God als een God der kracht met ons handelen. 
Hij zal ons geene kracht geven, zoolang wij ons niet aan 
de verdoemenis hebben onderworpen en ons in den opge-
wekten Christus bevinden. In Hem vinden wij de levende 
kracht, die ons van de wet der zonde en des doods vrij
maakt. In vereeniging met Christus hebben wij het 
leven en bezitten de kracht. 

In vers 3 wordt ons geleerd, dat God gedaan heeft, 
hetgeen de wet niet doen kon. « W a n t h e t g e e n d e r 
w e t onmoge l i j k was , dewi j l zij d o o r h e t v l e e s c h 
k r a c h t e l o o s w a s , h e e f t G o d , z i jnen Z o o n zen 
d e n d e in g e l i j k h e i d d e s z o n d i g e n v l e e s c h e s en 
d a t v o o r de z o n d e , d e z o n d e v e r o o r d e e l d i n 
h e t v l e e s c h . " — De onmogelijkheid voor de wet ligt 
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in de onmagt des vleesches en niet in de wet zelve. Zij 
belooft dengenen het leven, die baar houden, en omdat 
niemand haar houdt, zoo geeft zij ook het leven niet. 
Christus alleen geeft het leven. Als de wet aan het 
vleesch werkt, zoo wordt dit vernietigd; nooit bewerkt zij 
de gave der geregtigheid. In dit vers wordt het duide
lijk, wat met de zonde in het vleesch, waardoor de niet 
vrijgemaakte ziel steeds verontrust wordt, geschied is. 
God zond zijnen Zoon in gel i jkheid des zondigen 
v leesches en dat voor de zonde , de zonde veroor-
deelende in he t vleesch. Op deze wijze is zij veroor
deeld en weggedaan. God heeft dit in het offer van 
Christus voor ons volbragt. Het oordeel is aan Christus 
voltrokken geworden. De zonde en het vleesch, die 
ons slechts met angst en schrik kon vervullen, is bui
ten ons in Christus geheel en al vernietigd. Christus 
stierf niet alleen voor de zonden, maar ook voor de 
zonde. In Hem hebben wij eene wezenlijke en vol
komene verlossing. Maakt God ons vrij, dan doet Hij 
het geheel. Hij maakt ons niet vrij van onze zonden en 
laat ons onder de zonde, opdat wij te vergeefs daarin 
zouden werken. 

Wij spreken hier niet over vergeving, maar over vrijma
king, over de vrijheid waarin wij voor God staan. De 
opregt geloövige behoeft kracht tegenover de zonde, die 
hem eiken dag zoekt te verleiden. Ook moet hij een 
waarlijk mij geweten in de tegenwoordigheid Gods hebben; 
want anders zou de zonde, al zijn ook de achter hem 
liggende zonden uitgewischt, in zijne leden als eene,wet 
werkzaam zijn, waardoor hij der zonde slaaf is. De 
geloövige is van onder de heerschappij der zonde in die 
van Christus gebragt, in wien hij niet alleen geen slaaf 
der zonde meer is , maar ook een heerscher over de zonde. 
De slaaf is heer en de heer slaaf geworden. Dit is het 
werk Gods — want Hij zond zijnen eigenen Zoon. Welk 
eene liefde! 

In vers 4 wordt over den wandel gesproken. « O p d a t 
het r e g t der wet v e r v u l d zou worden in ons , die 



133 

niet n a a r het v leesch w a n d e l e n , m a a r n a a r den 
Geest." — Het regt der wet wordt in ons vervuld. Vroe
ger kwam de wet met hare eischen tot het vleesch, doch 
dit weigerde haar te volbrengen en verzette zich tegen 
haar gezag; nu echter is er een nieuw leven in kracht 
voorhanden. Dit leven onderscheidt de lusten des vlee-
sches en brengt ze aan het licht; het bewerkt tevens, 
dat wij niet naar het vleesch, maar naar den geest wan
delen. Het vleesch is nog steeds onveranderd in mij, en 
daarom word ik vermaand niet naar hetzelve te wandelen. 
Het kan ons echter niet tot verontschuldiging zijn, dat het 
vleesch nog in ons is , om in hetzelve te wandelen, aan
gezien de Geest van Christus in ons woont. Het vleesch 
moet door den Geest ten onder gehouden worden. Bij 
iederen christen is het vleesch nog onveranderd aanwezig 
en toch is hij niet in het vleesch. Deze aanwezigheid 
des vleesches verontreinigt het geweten niet, en verhindert 
ook onze gemeenschap met God niet. Indien wij echter 
op eenigerlei wijze naar het vleesch handelen, dan wordt 
het geweten verontreinigd en de gemeenschap met God is 
gestoord. En is dit geschied, dan is het noodig, dat wij 
onze zonden belijden, opdat wij vergeving vinden en weder 
gereinigd worden. 

De vier volgende verzen stellen ons den toestand en 
het standpunt van den natuurlijken en geestelijken mensch 
voor. De natuurlijke mensch is «naar het v l ee sch , " 
de geestelijke «naar den Geest ." Beiden bedenken dat
gene , wat aan hun karakter of aan hunne natuur beant
woordt. De eene bedenkt, wat des vleesches, de andere 
wat des Geestes is. «Het bedenken des vleesches is 
echter de dood." Het vleeschelijk hart is zonder ware 
vrucht en ligt onder den dood des eersten Adams. De 
dood komt om dezen toestand te bezegelen. »Het beden
ken des Geestes is het l even en de vrede." Deze is in 
volkomene overeenstemming met God, terwijl het bedenken 
des vleesches vijandschap tegen God is en zich zijner wet 
niet onderwerpt. 

In vers 9 wordt van allen, die in Christus Jezus zijn, 
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uitdrukkelijk gezegd, dat ons standpunt voor God niet 
in het vleeseh is — niet in den eersten Adam, noch in 
zijne natuur en in zijnen wil. «Doch gijl ieden zijt 
n ie t in he t v l eeseh , maar in den G e e s t , zoo a n d e r s 
de Geest Gods in u woont." God beschouwt ons als 
levenden in den Geest, hoewel het vleeseh met zijne lus
ten nog in ons is. De magt des levens heeft den nieuwen 
mensch in Christus bereid. "Wij bezitten het leven van 
den opgewekt en Christus, en in dit leven hebben wij onzen 
toestand voor God, hoewel het vleeseh zal trachten ons 
te beheerschen. Indien wij in de kracht des Geestes 
wandelen, zoo zullen wij ook de lust des vleesches niet 
volbrengen. Alleen het geloof bezit deze kracht. Zigt-
baar en voelbaar is het vleeseh nog in ons, doch het 
geloof ziet op het onzigtbare en dat bevindt zich in 
Christus Jezus., Het geloof overwint of liever is over
winnaar. 

God heeft dus niet alleen een werk voor ons volbragt, 
maar Hij werkt ook in ons. Hij schept niet alleen eene 
nieuwe natuur, maar Hij woont en werkt ook daarin. 
Behalve de nieuwe natuur behoeven wij ook kracht. 
Indien wij slechts eene nieuwe natuur hadden, dan zouden 
wij wenschen het goede te volbrengen, maar liet zou ons 
aan de kracht daartoe ontbreken, gelijk wij in Rom. 7 
gezien hebben. Zoodra echter de Geest Gods in ons woont, 
dan hebben wij niet alleen nieuwe wenschen en begeerten, 
maar ook de levende kracht ze te volbrengen. Daarom staat 
er ook niet: «Gijlieden zijt niet in het vleeseh, maar in 
den Geest," wannee r gij ui t den Geest geboren 
zijt, — hoewel dit waar is—-maar «zoo ande r s de 
Gees t Gods in u woont." God zelf werkt in kracht 
door den Geest in ons. 

Doch ook het ligchaam wordt niet vergeten (vs. 10, 11). 
Dit is nog immer sterfelijk en is ook het eenige wat 
ons nog aan het stof verbindt. Wij zijn volkomen geschikt 
en bekwaam om op dit oogenblik in den hemel in de 
onmiddelijke tegenwoordigheid Gods te zijn. Er behoeft 
niets meer aan ons te geschieden; geene volmaking, geene 
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voorbereiding. Door Christus is de hemel ons geopend en 
op hetzelfde oogenblik, dat wij in Hem overgaan, zijn 
wij bekwaam voor den hemel. Het ligchaam verbindt ons 
echter nog aan het stof en daarom zijn wij nog hier. 
Doch ook dit ligchaam heeft deel aan het opstandings-
leven. Het ligchaam is nu wel dood om der zonde wil, 
maar het zal opgewekt worden door den daarin wonenden 
Geest. Eén oogenblik is er slechts noodig, en datzelfde — 
geen ander — ligchaam doet de onsterfelijkheid aan en is 
gelijk aan het heerlijke ligchaam van Christus. Dan zal 
het leven des ligchaams gelijkvormig zijn aan dat des Geestes. 

Het is zeer opmerkelijk, dat Gods woord van den H. 
Geest spreekt, als ons l e v e n , en ook als g e s c h e i d e n 
van dit leven en werkzaam in ons. Hij is én n a t u u r én 
k r a c h t . De nieuwe natuur is ons gegeven en de H. Geest 
woont in ons. Hij is steeds iii onze harten werkzaam; 
want wij lezen vers 26: »De Gees t zelf b id t voor ons 
met onui t spreke l i jke zuch t ingen ." Indien wij, met 
betrekking tot het zuchten in ons zelven over de verwach
ting der aanneming tot kinderen, de verlossing onzes 
ligchaams, niet weten wat wij bidden zullen, zoo bidt de 
Geest voor ons; daar Hi j , die de ha r t en doorzoekt , 
weet , welke de meening des Gees tes is. De H. 
Geest werkt in ons en dat wel in verbinding met dat leven. 

De Heilige Geest is niet alleen eene bron des levens 
in ons, maar Hij werkt ook op en in dat leven. Hij 
leidt en bestuurt ons als christenen; Hij leidt echter niet 
het vleesch, maar den nieuwen mensch. 

Men kan geloovig zijn zonder den H. Geest te bezitten, 
gelijk wij in Ef. 1 : 13 lezen: «nadat gij geloofd heb t , 
z i j t gij ve rzege ld g e w o r d e n met d e n . H e i l i g e n 
Geest der belof te ." (Vergelijk Hand. 8 : 1 5 , 16; en 
1 9 : 2 , 3). Wij mogen echter niet vergeten, dat de H. 
Geest ons werkelijk geschonken i s , nadat wij geloofd 
hebben, om in ons te wonen. « W a n t gij heb t n ie t 
on tvangen den Gees t der d i e n s t b a a r h e i d wederom 
tot v reeze ; maa r gij heb t on tvangen den G e e s t 
de r a a n n e m i n g to t k i n d e r e n , door we lken wij 
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r o e p e n : A b b a , V a d e r ! " (Rom. 8 : 15) en: O v e r m i t s 
gij k inde ren zijt, zoo heef t God den Geest zijns 
Zoons u i tgezonden in uwe h a r t e n , die r oep t : A b b a , 
Vader ! " (Gal. 4 : 6). De inwoning des H. Geestes en 
zijne l evenwekkende k r a c h t zijn echter twee onder
scheidene zaken. De eerste kon niet plaats hebben, 
voordat Christus verheerlijkt was. Nu zijn wij een tempel 
des H. Geestes, welke in ons is en welken wij van God 
ontvangen hebben. Jezus vertrok van deze aarde en zijn 
Plaatsvervanger daalde neder. Hij blijft bij ons, en is 
niet alleen met ons, zooals Christus was, maar ook in ons. 
Hij vertegenwoordigt ons de dingen van Christus en geeft 
ons ook de vatbaarheid ze te begrijpen. Zoo zijn wij 
ook door Hem in staat om ze te genieten en in hunne 
kracht te wandelen. 

Het is eene zeer heerlijke waarheid, dat wij den H. 
Geest als eene inwonende k r a c h t bezitten. Wij bezitten 
het leven en den H. Geest, die te gelijkertijd de kracht 
van dit leven is. Dat wij door den Geest herboren en 
nieuwe menschen geworden zijn, zou ons voor den wandel 
in de woestijn niet veel baten, indien niet te gelijkertijd 
de in ons wonende Geest dien nieuwen mensch de kracht 
schonk om alles te doen wat Gode welgevallig was, want 
dan zouden wij even zoo onmagtig zijn iets goeds te doen 
als vóór onze bekeering. Nu echter die Geest in ons 
woont, is ook de kracht daar, en geene verontschuldiging 
komt meer te pas. Geven wij ons eenvoudig en geheel 
aan zijne leiding over dan zijn wij in staat de wer
k ingen des l i gchaams te dooden en de beweg ingen 
en begeer l i jkheden des vleesches te beheerschen . 
(vs. 12, 13). En tevens bewerkt Hij de zoo noodige gees
telijke energie, die alle menschenvrees verdrijft en ons in 
de vreeze Gods doet wandelen. De H. Geest openbaart 
ons Christns en Christus is zoowel degene, die ons in de 
armen des Vaders gebragt heeft, als die ons in zijne 
voetstappen doet wandelen. Hij is ons niet alleen van 
God gegeven tot wijsheid en g e r e g t i g h e i d , maar ook 
tot he i l ighe id en ver loss ing. Hij is het begin, het 
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midden en het einde; opdat die roemt, in den Heer 
roeme. 

Doch door de inwoning des H. Geestes hebben wij 
echter nog meer verkregen. Hij is de Geest der aanneming 
tot kinderen, door welken wij Abba Vader! roepen, en 
als zoodanig zijn wij in de onmiddelijke tegenwoordigheid 
Gods en in directe verbinding met de heerlijkheid gebragt. 
(vs. 14—17). Dit geeft het ware karakter aan onzen wan
del. — De Geest Gods leidt ons op den levensweg en houdt 
onze harten met Christus bezig. Hij rigt onze oogen op de 
heerlijkheid des kruises. Wij hebben deszelfs behoudende 
kracht leeren kennen, en kunnen het nu met vollen vrede 
aanschouwen, daar wij ons aan hetzelve aan de zijde Gods 
zien. God en de zonden hebben elkander op het kruis in 
den persoon Christi ontmoet; en welke vreugde voor ons te 
weten, dat hier in het zwaarste lijden beide God en Chris
tus voor ons behoud volkomen zijn verheerlijkt! Christus ver
droeg in gehoorzaamheid aan den wil zijns Vaders al dit 
lijden voor mijne zonden en er was geen enkel oogenblik, 
waar des Vaders oog niet met welgevallen op Hem rusten 
kon. Zie ik, hetgeen ik in Christus ben en dat Hij zoo 
wel als God met betrekking tot mij volkomen voldaan en 
verheerlijkt is , dan is het hart van het gevoel zijner lief
de doordrongen. Wij zijn de vrucht van zijnen arbeid. Op 
Hem rust de volheid der liefde Gods en wij zijn in Hem. 
» I n d i e n d a g — als gij den H . Geest ontvangen hebt — 
z u l t gij b e k e n n e n , d a t i k in mi jnen V a d e r b e n 
en gij in mij en i k in u." Wij zijn reeds volkomen één 
met Hem en ons ontbreekt niets, dan in werkelijkheid bij 
Hem te zijn. Daarom herinnert ons de H. Geest ook altijd 
aan deze woorden. » A l z o o z u l t gij a l t i j d bij d e n 
H e e r zijn."— De Geest voert ons tot Christus en 
spreekt ons op den geheelen weg van Hem. Het kruis is 
het uitgangspunt of de aanvang der reis; het scheidt ons 
van de wereld en haar kax*akter. Vele verzoekingen, lijden 
en strijd zullen ons op de reis omringen; doch wij kunnen 
rustig door alles heengaan, indien het gevoel en de nei
gingen des harten slechts op Christus gerigt zijn. De 
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Geest Gods toont ons de heerlijkheid, die ons na eene 
kleine wijle tijds wacht —eene heerlijkheid, waarbij het lijden 
dezes tegenwoordigen tijds niet te waarderen is — eene heer
lijkheid, die ons, indien slechts de icoestijn, gelijk bij 
Israël, het voorwerp van ons streven niet is, met Paulus 
doet uitroepen: »Maar één d i n g d o e i k , v e r g e t e n 
de h e t g e e n a c h t e r i s , en s t r e k k e n d e mij t o t 
h e t g e e n v o o r i s , j a a g i k n a a r h e t w i t , t o t d e n 
pr i j s de r r o e p i n g G o d s , d i e v a n b o v e n is in 
C h r i s t u s J e z u s . " (Fil. 3 : 14.) 

Wij zijn erfgenamen Gods en medeërfgenamen van Chris
tus. Dit is de kroon op het gansche verlossingswerk. 
Wij mogen voor het oogenblik nog in eene wereld vol 
zonde en ongeregtigheid wandelen, waar ons veel strijd 
wacht, waar vele vijanden zijn, waar wij veel te lijden heb
ben — spoedig zal het uur geslagen zijn dat het lijden in 
heerlijkheid, de strijd in zegepraal wordt veranderd. Even 
als Christus gaan ook wij door lijden tot de heerlijkheid 
in. Zijn zitten ter regterhand Gods is het bewijs dat ook 
wij daar zullen komen; Avant wij zijn ééne plant met Hem. 
Als voor het oog der wereld verborgene erfgenamen Gods 
wandelen wij hier op aarde om spoedig in vollen triomf 
met Christus onze erfenis in bezit te nemen en als erf
genamen voor aller oog geopenbaard te worden. Daar wij 
alzoo hier niet te huis behooren, zoo zuchten wij met de 
gansche schepping, die ook in eenen onnatuurlijken toestand 
verkeert, en met den Geest, die om onzentwil op aarde 
is, om de openbaring der kinderen Gods, de verlossing van 
ons ligchaain. »De Geest en de B r u i d roepen: Kom! 

Het lijden en de strijd of met één woord, ons zijn hier 
op aarde is echter niet te vergeefs. Degenen, die God 
liefhebben, zijn zoo volkomen verlost en worden zoo door 
God bemind, dat a l l e d i n g e n , goede zoo wel als kwade 
b e n m e d e w e r k e n t e n g o e d e . (vs. 28). God is niet 
alleen in ons werkzaam door den H. Geest, Hij werkt ook 
ten allen tijde voor ons. Hij heeft ons t e v o r e n g e k e n d , 
t e v o r e n v e r o r d i n e e r d d e n b e e l d e zi jns Z o o n s 
g e l i j k v o r m i g t e zi jn, en heeft ons g e r o e p e n , gereg t -
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v a a r d i g d en v e r h e e r l i j k t , (vs. 29, 30). Dit is het 
raadsbesluit Gods, hetwelk reeds in Christus voor ons vol-
bragt is. Ons ontbreekt niets meer; wij bezitten alles in 
Hem, in de kracht des H. Geestes. Niemand — duivel 
noch menschen — kan nu t e g e n de u i t v e r k o r e n e n 
Gods beschu ld ig ing i n b r e n g e n , want God is voor 
ons; God is he t , die r e g t v a a r d i g m a a k t ; niemand 
kan ons v e r d o e m e n , want Chr i s tus is h e t , die ges tor 
ven i s , ja w a t meer i s , die ook opgewekt i s , d ie 
ook ter r e g t e r h a n d Gods i s , die ook voor ons b i d t ; 
niemand kan ons van zijne liefde sche iden , noch de 
dingen, die op aarde, noch die in den hemel zijn; want 
wij zijn in H e m , die ons l i e f g e h a d h e e f t m e e r d a n 
o v e r w i n n a a r s (vs. 31—39). Met volle gerustheid en 
met vrolijke harten kunnen wij dus het triomflied des 
geloofs aanheffen en hoe groot de bezwaren der reis, hoe 
magtig de vijanden, die ons ontmoeten, ook zijn, aan het 
einde der loopbaan straalt ons de heldere glans van de 
kroon der heerlijkheid tegen, die onze dierbare Jezus ons 
in den dag zijner openbaring op het hoofd zal drukken 
en die wij in dankbare aanbidding voor de onuitspreke
lijke en oneindige genade ons bewezen aan zijne voeten 
zullen werpen. 

En hiermede zijn wij aan het einde onzer beschouwino- over 
de vrijmaking in Christus gekomen. Ik wil gaarne beken
nen, dat dit onderwerp door deze beschouwing niet uitgeput 
is ; doch ik hoop, dat het geschrevene genoeg zal zijn om 
alle christenen van hun heerlijk en vast standpunt in Chris
tus en van de groote zegeningen, die nu in Hem geschon
ken zijn, te overtuigen* Zoo hoop ik ook dat iedere door 
God onderwezen lezer verstaan zal hebben waarin de 
ware v r i jmak ing eens christens bestaat. Dan zal hij 
overtuigd zijn geworden, dat wij in Christus meer ontvan
gen hebben, dan te kunnen zeggen: «Het goede wat ik 
wi l , doe ik n i e t , " hij zal overtuigd zijn, dat aan het 
kruis door het offer van Christus niet alleen onze zonden 
uitgedelgd zijn, maar dat ook het ligchaam der zonde in 
zijnen dood weggedaan is, opdat wij niet meer de zonde 
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dienen, en dat wij in een nieuw leven, in het leven van 
den opgestanen Christus voor eeuwig ons heerlijk stand
punt en onzen dienst voor God hebben. Wij zijn voor 
God verzoend en vrijgemaakt, wij hebben in Christus het 
leven en, zoo anders de Geest Gods in ons woont, ook 
de kracht, om naar de natuur van dat leven voor God te 
wandelen. En eindelijk zal hij verstaan, dat God slechts 
verheerlijkt wordt, indien wij aan het standpunt, waarop 
wij in Christus geplaatst zijn, altijd beantwoorden, wanneer 
wij door ons gansche gedrag in woord en wandel zijne 
deugden verkondigen. Hiertoe zijn wij hier beneden geroe
pen en in Christus Jezus toebereid en hiertoe hebben 
wij den Heiligen Geest ontvangen. 

De God aller genade geve immer meer verlichte oogen 
om onze ware vrijmaking in Christus Jezus volkomen te 
verstaan en door de kracht des Heiligen Geestes te ver
wezenlijken. 

HET WERK GODS IN SCHOTLAND, 

LONDON, 10 December 1860. 

Waarde Broeder, 

Sedert mijne terugkomst uit Schotland vond ik tot mijne 
groote blijdschap, dat vele kinderen Gods met belangstel
ling voor dit werk vervuld waren. — Het is dan ook wel 
der moeite waard zich te verblijden over de bekeering 
van zoovele zondaars, waar de engelen in den hemel zich 
over de bekeering van éénen verheugen. 

Toen wij in Glasgow aankwamen, vonden wij daar 
brieven, die ons dringend uitnoodigden om naar het Oosten 
te komen, waar het werk Gods zeer gezegend was. 
Wij gingen Donderdag daarheen en bleven tot Zaturdag, 
en zoo ga ik u dan in de eerste plaats een kort verslag 
van die twee avonden mededeelen Zij zullen nog lang 
bij velen in een gezegend aandenken blijven. 

Den eersten avond was er eene bijeenkomst tot prediking 
en gebed in een dorp Cockergie genaamd, omtrent b1 mijlen 
van Edinburgh. In dit visschersdorp had een evangelist, 
zeer geschikt om met zulke menschen om te gaan, langen 
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tijd met zegen gewerkt. Er waren ongeveer 120 personen 
aanwezig. Men had mij gevraagd hen toe te spreken en 
ik drukte hun de groote belangrijkheid van Jezus vraag 
aan de Farizeën: »Wat dunkt u van den Christus?" op 
het hart. Er was zeer veel aandacht en sommigen waren 
zeer getroffen. Ik gevoelde de werkzaamheid des Geestes 
en ik was overtuigd dat de magt Gods zou geopenbaard 
worden. Gedurende de prediking hadden twee vrouwen 
zeer mijne opmerkzaamheid tot zich getrokken. Zij zagen 
er zeer ernstig uit en weenden. Ik ging tot haar en vraagde 
eerst aan de jongste, of zij gelukkig in Jezus was? 

» 0 neen, mijnheer!" zeide zij, »ik ben niet gelukkig; 
ik ben zeer ongelukkig." 

»Maar er is toch genoeg in Jezus om u gelukkig te 
maken, indien gij Hem aanneemt." 

»Ik weet dit, en heb reeds lang daarnaar getracht, maar 
ik schijn den weg nog niet te weten." 

Na haar eenige woorden over Gods weg tot behoud 
gezegd te hebben, zeide ik tot de moeder: 

»Wel, heeft Gods genade uw hart in dezen gezegenden 
tijd bezocht?" 

» O neen, mijnheer ï genade schijnt bij iedereen te komen 
behalve bij mij." 

Dit zeide zij op een wanhopenden toon. 
»Zeg mij dan eens, gelooft gij dat Jezus voor u , eene 

zondares, stierf?" 
»Ja , ik geloof, dat Hij voor ons zondaars stierf." 
»En kunt gij gelooven dat Jezus voor u eene arme 

verlorene zondares stierf en toch zeggen: geene genade is 
tot mij gekomen." 

i' Ik weet dat, maar het is nog niet tot mij gekomen; 
iedereen schijnt gezegend te zijn, behalve ik." 

»Wel, indien het nog niet tot u gekomen is, zoo is 
het voor u gekomen, gij behoeft slechts te gelooven en 
het te ontvangen. Kunt gij denken, dat God zijn lieven 
Zoon voor u op het kruis Het sterven en dan nu zou zeg
gen dat er geene genade voor u in Christus was? Maar 
zeg mij, wat heeft Christus op het kruis vergoten?" 

«Hij stortte zijn bloed." 
»Om welke reden?" 
»Opdat onze zonden zouden afgewasschen worden." 
»En bezit het de kracht om al onze zouden weg te 

nemen, indien wij er op vertrouwen?" 
» 0 j a , mijnheer! dat geloof ik vast?" 
»Welnu, dan kunt gij er op vertrouwen! Indien gij 
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het doet, dan zijn al uwe zonden u vergeven; de genade 
is tot u gekomen; geloof alleenlijk. Voorzeker, indien 
Jezus zoo lief had dat Hij zijn leven voor ons aflegde en 
zijn kostbaar bloed stortte om onze zonden weg te nemen, 
dan moeten wij dien Jezus wel liefhebben en al ons ver
trouwen op Hem stellen. O , geloof dat Hij u lief heeft, 
en op het kruis voor u stierf en geef Hem uw geheele hart." 

De kamer was nog steeds vol, slechts weinigen waren 
weggegaan, en aan verschillende kanten werden gesprekken 
gehouden, doch de Geest Gods zegende de waarheid aan 
het hart dezer vrouw. Na eenige oogenblikken stilte, 
toen zij hare aandoening niet langer bedwingen kon, 
viel zij op hare knieën, vouwde de handen, en met 
eene luide, diep bewogene stem, bad zij God om genade. 
Daarna riep zij Jezus als het Lam Gods op Golgotha 
geslagt, aan. Haar gebed vermogt het hardste hart 
te verbreken. -»O, Gij dierbaar Lam Gods!" riep zij ui t , 
»en Gij zijt gestorven en hebt uw bloed voor mij, een 
arm zondig schepsel, gestort ? O , Lam, Gods! O , dier
baar Lam Gods! Kom dezen avond tot mij! O kom tot 
mij. Neem al mijne zonden weg, en red mijne ziel!" 
Dit duurde eenige oogenblikken voort. De dochter was 
ook als verpletterd, en weende aan de voeten van Jezus 
en zoo waren er velen. Doch lof zij God! beiden moeder 
en dochter stonden op, belijdende dat zij nu gelukkig in 
Jezus .waren. Zij geloofden, dat het bloed van Jezus 
Christus, den Zoon Gods, haar gereinigd had van alle 
zonden. Drie of vier anderen deden dezelfde belijdenis. 
Vreugde vervulde onze harten. De evangelist gaf toen 
twee gezangverzen op en daarna stelden wij voor uit een 
te gaan, daar het reeds elf uur was. Dé meesten waren 
echter hiertoe niet geneigd en verlieten eerst de kamer, 
toen ik beloofd had den volgenden avond weder te komen. 

Vrijdag avond. Daar het schoollokaal tot negen uur 
gebruikt werd, zoo sprak ik in de opene lucht. De avond 
was schoon, en het aantal toehoorders grooter dan wij in 
de school konden verwacht hebben. Vele visschers waren 
daar, die niet in het lokaal zouden gekomen zijn. Doch 
wie denkt gij dat het eerst mijne aandacht trokken? De 
moeder met hare dochter, op het gras gezeten met den 
Bijbel in de hand. Ik sprak haar terstond aan na de pre
diking en vond haar zeer gelukkig. Zij verzekerden mij, 
dat niet de geringste twijfel in haar gemoed was overge
bleven met betrekking tot hare vergeving en haar behoud. 
Op dat oogenblik kwam eene oude -vrouw daarbij, die 
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zeide: »Ik wenschte, dat ik dit ook zeggen kon.:' De 
dochter begon haar het evangelie te verkondigen, hetwelk 
zij zelve door genade den vorigen avond had aangenomen. 
Ik kon God prijzen voor de wonderbare verandering en 
de nieuwe evangelist. 

Wij gingen nu in het lokaal, dat in dien tusschentijd 
voor ons gereed gemaakt was. Ik bemerkte dat velen 
dien avond eenen grooten zegen verwachtende waren. 
Een ernstig christen zeide tot mij: »Ik heb er heden zes 
ontmoet, die gisteren avond vrede vonden en velen waren 
zeer geroerd. Wij rekenen dezen avond op eenen grooten 
zegen." Ik had daarop gelegenheid met velen over hunnen 
toestand te spreken. 

De bidstond begon zoodra men in de school had plaats 
genomen. Verscheidene godzalige mannen van die plaats 
en eenige jong bekeerden waren tegenwoordig en namen 
deel aan het gebed. Een jongeling bad met bijzonderen 
ernst en aandrang, velen weenden; een ander en weder 
een ander bad, zonder dat er een enkel woord of een 
enkel gezang daartusschen gesproken of gezongen werd. 
Tegen 10 uur, toen er een aan het bidden was, kwam er 
eene opmerkelijke goddelijke kracht over de vergadering. 
Het was inderdaad een stroom der rijkste genade uit de 
volle oceaan der eeuwige liefde gevloeid; en die tot zijne 
bron de rijkste vruchten wederbragt. Aller hart was getrof
fen. Jongens en meisjes, oud en jong, begonnen luid om 
genade te roepen. De broeders, die gebeden hadden, en 
allen rondom mij, weenden van blijdschap. Het tooneel 
was echter zeer verschillend van dat in het noorden van 
Ierland. Er was geene ligchamelijke beweging. Zij ween
den veel en baden om genade, sommigen luid; doch dit 
was ook al. 

Na eenige oogenblikken, toen men een weinig tot rust 
was gekomen, en de arbeiders hun werk konden overzien 
be gonnen wij in het bijzonder met hen te spreken. De 
Heer had inderdaad aan veler hart gewerkt, en Hij gaf ons 
spoedig de vreugde van de vruchten in te zamelen. Bij
zonder waren er omtrent 12 jongens en meisjes, die bele
den, zonder eene schaduw van twijfel, dat zij vrede met 
God hadden gevonden. Doch de dag der heerlijkheid 
zal volkomen de vruchten van dien avond openbaren. En 
dat zal de beste en veiligste tijd zijn om het alles te 
weten. 

Het was nu over half elf en echter was men onwillig 
te scheiden. Gij moet u verbeelden welk een tooneel het 
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was. Vele arme vrouwen hadden al bare kinderen Hj 
zich, daar zij niemand hadden hen te huis op te passen. 
Eindelijk verlieten wij vol lof en dank deze plaats en 
kwamen behouden te huis aan. 

Nog eene opmerking mij door een dienstknecht des Hee
ren, die reeds lang gearbeid heeft, medegedeeld, moet ik 
u verhalen voor ik dezen besluit. »Ik ben," zoo zeide hij, 
»nu bijna 30 jaar een prediker des evangeliums, en geduren
de dien tijd kan ik mij niet herinneren, dat ik. ooit gepre
dikt heb zonder vooraf de prediking tot voorwerp mijns 
gebeds te maken, en gewoonlijk in het bijzonder en in het 
openbaar. Maar ik belijd dat ik het nooit tot een voorwerp 
des gebeds daarna gemaakt heb. En nu , daar ik getuige 
ben van zulk eenen zegen in onmiddelijke verbinding 
met gebed na de prediking, gevoel ik dat ik hierin 
ongelijk heb gehad! Dit is ook de ervaring van bijna 
allen, die het Woord verkondigen. 

Wees hartelijk gegroet van uwen u in Christus verbon
denen broeder 

1 J O H . 4 : 1 7 . 

Gelijk H I J is , zoo zijn ook wij in deze wereld. 

Hij is gestorven. — Rom. 6 :10 . 
Zoo ook wij. — Kom. 6 : 2 , Col. 3 : 3. 

Hij is opgestaan. — 1 Kor. 1 5 : 2 0 ; Kom. 6 : 9 , 1 0 . 
Zoo ook wij. — Col. 2 : 1 2 ; 3 : 1 . 

Hij is in den hemel. — Ef. 1 : 20. 
Zoo ook wij. —Ef. 2 : 6 . 

Hij is volmaakt. — Hebr. 5 : 9 . 
Zoo ook wij. — Hebr. 10 :14. 

Hij rust in de liefde des Vaders. — Joh. 5 : 20. 
Zoo ook wij. —Joh . 1 7 : 2 3 , 2 6 . 

Hij is wachtende. — Hebr. 10 : 1 3 . 
Zoo ook wij. — 1 Kor. 1 : 7 ; Fil. 3 : 20. 



De wegen Gods met den mensch. 

Uitgenomen de persoonlijke zaligheid en de gemeenschap 
der ziel met onzen God is voor den christen niets van 
grooter belang en van hooger gewigt, dan de getuigenis, 
die God in deze wereld vol duisternis van zichzelven 
gegeven heeft. Daarenboven de zaligheid en de gemeen
schap hangen van deze getuigenis af. Hoedanig zou toch 
de toestand van den mensch zonder deze getuigenis zijn? 
Hoedanig is zijn toestand daar x waar deze getuigenis nog 
niet is doorgedrongen? "Welk èen uitnemend voorregt de 
gedachten van God zei ven te bezitten over alles, wat ons 
zedelijk betreft; in betrekking met God te zijn door middel 
van de mededeeling zijner gedachten; zijne vrienden 
genoemd te worden en in der waarheid dit, voorregt 
te genieten door het bezit van de meest ware, de innigste 
openbaringen zijner gedachten en zijner genegenheden. 
En aangezien de mensch het groote voorwerp dezer gene
genheden was, zoo ontwikkelen deze zich in de wegen 
Gods met den mensch — wegen, die zelfs de engelen 
begeerig zijn tot op den grond te doorzien. En in der 
daad de mensch i s , naar de wijsheid Gods, het wezen ten 
wiens opzigte het karakter Gods en al zijne zedelijke 
wegen zich op de volmaaktste en bewonderingswaardigste 
wijze ontvouwen. Het is noch de intellectuele bekwaam
heid, noch de zedelijke kracht des menschen, die hem 
hiervoor geschikt maakt, daar het oordeel, hetwelk hij 
zich van het wezen Gods kan vormen r geenszins het 
middel is om God te openbaren. Zonder den val des men
schen in aanmerking te nemen zou toch dit oordeel altijd 
door het feit, dat de menseh in vergelijking met God een 
onvolmaakt en feilbaar schepsel is , in zooverre beneden 
de waarheid zijn, als de mensch onder God staat. De 
onschuldige mensch had geene behoefte noch begeerte om 
een oordeel over God uit te spreken. Hij genoot met 
aanbidding zijne goedertierenheden. En de zondige mensch 
is in geen -enkel opzigt, noch met betrekking tot zijne» 

10 
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toestand, noch met betrekking tot zijne verhouding tegen
over God, bekwaam om naar waarheid te oordeelen. Hem 
ontbreekt daartoe zelfs de wil. Neen, God openbaart 
zich aan den mensch in zijne eigene wegen. Een engel 
gaf Hem hiertoe niet zulk eene gelegenheid als de mensch. 
Een engel heeft geene behoefte aan erbarming, aan 
genade, aan vergeving, aan goddelijke geregtigheid, 
aan eenen hoogepriester, aan kracht, die hem in de 
zwakheid ondersteunt en hem uit de dooden opwekt. 
Een engel is niet ten gevolge van al deze dingen 
gelijkvormig geworden aan Christus, den verheerlijkten 
mensch. Hij is een getuige der scheppende en bewa
rende magt Gods; hij munt uit in kracht. In hem 
aanschouwt men een schepsel door God bewaard; zoodat hij 
zijnen oorspronkelijken staat niet verloren heeft. De 
genade, het geduld, het medelijden, de goddelijke gereg
tigheid zijn voor zulk eenen toestand onnoodig, wel voor 
den gevallenen mensch. Ook begeeren de engelen tot op 
den bodem de heerlijke wegen Gods met den mensch te 
doorgronden. Het is het hart des menschen, afgedaald 
tot den laagsten trap der zedelijke wezens; gelijkvormig 
in zijne ongeregtigheden aan satan in zijnen hoogmoed; 
slaaf zijner hartstogten; sterk of ten minste trotsch in 
zijnen geest en in zijne aanmatigingen; hebbende de 
kennis van goed en kwaad, maar in een geweten dat 
hem veroordeelt; door het lijden naar eenen beteren toe
stand zuchtende, doch onbekwaam dien te bereiken; 
hebbende behoefte aan eene andere dan deze stoffelijke 
wereld, maar vreezende aldaar te komen; gevoelende dat 
hij in gemeenschap met God moest zijn, eenig waardig 
voorwerp voor eene levende ziel; oneindig ver van God 
verwijderd zijnde; gekomen tot zulk eene begeerte naar 
onafhankelijkheid, dat hij God de plaats, die Hem toe
komt , niet wil inruimen, — dit hart des menschen 
bekwaam voor de hoogste aandoeningen en voor de ver
nederendste snoodheden vormt God tot eene goddelijke 
harp, waarin de gansche harmonie zijner lofgezangen kan 
en voor eeuwig zal weerklinken. Door dé genade en 
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de goddelijke magt die zich in een nieuw leven, aan den 
mensch medegedeeld, ontvouwen, en door de openbaring 
van zijnen Zoon in de menschelijke natuur, wordt de 
gevallen mensen in staat gesteld het booze naar de meening 
Gods te beoordeelen, en het goede naar de volmaakte 
openbaring in Chrisku te gemeten. Te gelijkertijd geeft 
hij aan God, die een God der liefde is , de Hem toeko
mende plaats, en neemt zelf de plaats der afhankelijkheid 
in, de eenige die een schepsel past; doch eene afhanke
lijkheid , die streeft naar de kennis van al de volmaaktheden 
Gods. Wilde God zijn karakter, zijn wezen in den 
toestand des menschen openbaren, en moesten onze harten 
en gewetens daarvan kennis nemen, dan was het noodig, 
dat de mensch door verschillende perioden ging, die aan 
God de gelegenheid gaven zich in genade te openbaren. 

Laat ons daarom deze wegen Gods met den mensch in 
het kort beschouwen. God heeft den mensch rein gescha
pen, dat wil zeggen zonder zonde, zonder bederf en zon
der de kennis van goed en kwaad. Adam had hieraan 
ook geene behoefte, want hij had slechts met dankbaar
heid de hem omringende zegeningen te genieten. Tege
lijkertijd moest hij echter gehoorzamen en zijne gehoor
zaamheid is op de proef gesteld door het verbod om van 
eenen boom, die in het midden van het paradijs stond, 
te eten. 

Men heeft beweerd, dat hij de kennis van het goede 
bezat en die van het kwade verkregen heeft, doch hier
door vernietigt men de kracht der uitdrukking: hij heeft 
de kennis van het onderscheid tusschen goed en kwaad 
verkregen. Hij is begonnen te beoordeelen hetgeen goed 
en hetgeen kwaad was. Het was zonde van de verbodene 
vrucht te eten, omdat het hem verboden was daarvan te 
eten. God heeft er voor gezorgd, dat het geweten den 
mensch in zijnen zondigen toestand vergezelde. 

De mensch is niet gevallen zonder verzocht te zijn. 
De vijand heeft zijne ziel met wantrouwen tegen God 
vervuld, en dit wantrouwen maakte scheiding tusschen 
zijn hart en God, en maakte plaats voor zijnen eigen wil, 
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voor de begeerlijkheid, zoowel als voor den hoogmoed, 
die aan God gelijk wilde zijn. De eigen wil, de begeer
lijkheid en de hoogmoed nu vormen den werkelijken 
toestand des natuurlijken menschen. De mensch heeft 
zich alzoo van God gescheiden, door zich, wat zijn wil 
betreft, onafhankelijk van Hem te maken; in zooverre 
namelijk de zonde en de zedelijke val ons onafhankelijk 
van het Opperwezen maken kan, 

In dezen toestand kon de mensch de tegenwoordigheid 
Gods niet verdragen. Deze tegenwoordigheid toch, die 
goddelijk licht over den toestand des menschen wierp en 
hem deed gevoelen wat hij geworden was, die hem zijne 
zonde en zijn verlies herinnerde, moest hem boven alles 
onverdragelijk zijn. De mensch kon zich in zijne eigene 
oogen voor de schande der zonde bedekken, doch voor 
God wist hij dat hi| naakt was. 

De vraag, die God aan Adam deed, was zeer treffend 
en verpletterend: »Adam waar zijt gij ?" — Waarom is de 
mensch niet tot God gegaan, toen hij zijne stem in het 
paradijs vernam? Waar was hij? In de zonde en in 
naaktheid; want het woord Gods ontdekt den mensch. 
Vreeselijke waarheid, wanneer het geweten bezoedeld is! 
Eene waarheid, voor welke elke aanmatiging van onaf
hankelijkheid gelijk de leugen voor de waarheid verdwijnt, 
niets overlatende clan de beschamende schuld der aanmati
ging, der dwaasheid en der ondankbaarheid, 'die deze 
onafhankelijkheid van het hoogste Wezen gezocht hebben. 

De mensch is alzoo de tegenwoordigheid Gods ontvlugt, 
voordat God hem uit het verblijf des vredes, waar Hij 
t em geplaatst had, verjaagd heeft. Doch het gezag Gods 
moest gehandhaafd worden. Het betaamde Hem niet de 
zonde ongestraft te laten. Het oordeel moest uitgevoerd 
worden. De heiligheid Gods verafschuwt de zonde, en 
de geregtigheid Gods handhaaft zijn gezag naar deze 
heiligheid door een regtvaardig oordeel over hem, die het 
kwade doet, uit te oefenen. De mensch werd uit het 
Paradijs verdreven en de wereld begon. De zonde tegen 
den naaste is in de wereld bedreven, gelijk de zonde 
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tegen God in het Paradijs; en de dood van den regtvaar-
dige stelde een treffend beeld voor van dien des Heeren. 
De mensch, verdreven uit de tegenwoordigheid Gods, 
heeft getracht om de wereld te verfraaijen en aangenaam te 
maken — dit was alles wat hem overbleef. De beschaving, 
de kunsten en de gemakken van een leven in weelde 
hebben de bekwaamheid doen zien van een wezen, hetwelk 
geene verbinding met de goddelijke heiligheid en volmaakt
heid meer had en zich verloor in hetgeen beneden God 
was, zich evenwel verhoovaardigende op de vruchten 
zijner bekwaamheid. 

Doch zonder de hernieuwing van den mensch elijken wil 
door eene hoogere magt, is het der beschaving onmogelijk 
de kracht der wellust en de misdaad van hem die haar 
wil voldoen te wederstaan en te midden van alle hinder
palen de hartslogten tot zwijgen te brengen. De wereld 
was bedorven voor God en de wereld is vervuld met 
misdaden. 

Doch de genade Gods heeft niet nagelaten te getuigen. 
Het oordeel Gods over de slang kondigde het zaad der 
vrouw aan. Abel, hoewel gestorven, is een getuige van 
de magt van het booze en van den satan in de wereld, 
en tevens van de aanname van de zijde Gods van den 
regtvaardige, die tot God nadert met een offer, hetwelk 
de erkentenis der zonde in zich sluit. Aangenomen door 
God, verworpen door den mensch, en opgeofferd aan den 
haat des snooden is hij het bewijs eener hoop buiten deze 
wereld. De opname van Henoch, die met God wandel
de, heeft deze hoop bevestigd, en verzekert den geloovige, 
die gelooft, dat God is en dat Hij een belooner is desgenen, 
die Hem ijverig zoekt, dat er bij Hem een geluk voor 
den regtvaardige is, hetwelk de wereld niet geven en ook 
niet wegnemen kan. Hoewel dit alles nog duister was,, 
zoo onderhield en verlevendigde het toch het geloof van 
hen, die met God zochten te wandelen; terwijl het kwaad 
steeds grooter werd. 

Toen de zonde haar toppunt had bereikt gaf God eene 
andere getuigenis in den persoon van hem, die het oordeel;, 
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hetwelk een einde maakte aan de schandelijke uitgebreid
heid der zonde, moest doorgaan. Deze getuigenis sprak 
niet alleen van de hoop die de heiligen buiten de wereld 
verplaatste, maar van het oordeel der wereld zelve — een 
oordeel, hetwelk noodzakelijk was naar de beginselen van 
het goddelijk bestuur} doch in hetwelk een klein regtvaar-
dig overblijfsel in de arke des behouds, die God hun 
bereidde, zou behouden worden. 

Ziedaar de toestand van den mensch — zijne geschiedenis, 
nadat hij tengevolge van de verkrachting eener wet uit 
het aardsche paradijs, waar God hem geplaatst had , 
verdreven was en nadat hij aan zijnen eigenwil zonder 
wet, doch niet zonder getuigenis, overgelaten was. De 
zondvloed moest een einde maken aan eenen stand van 
zaken, waarin het bederf en het geweld de oppervlakte des 
aardrijks overdekten, en waarin slechts acht personen 
geschikt waren, om de getuigenis te openbaren, die God 
hun van het oordeel dat komen zou mededeelde. 

Gedurende de periode tusschen de verdrijving van Adam 
uit het aardsche paradijs en den zondvloed, bestond de 
mensch uit ééne familie, uit één geslacht. Er waren 
geene volken, er was geen bestuur, en hetgeen waarschijn
lijk is, er was geene afgoderij; De mensch was in zijne 
eigene wegen gelaten, niet zonder getuigenis, doch zonder 
teugel, en het kwaad is onverdragelijk geworden. De 
zondvloed heeft er een einde aan gemaakt. Na deze gebeur
tenis, na dit oordeel Gods is eene nieuwe wereld begonnen, 
en het beginsel van regering werd ingevoerd. Hij , die 
een mensch zou dooden, moest zelf gedood worden. Doch 
niettegenstaande deze beteugeling der uiterlijke zonde, 
bleef evenwel het bederf des harten voortduren. Noach 
heeft gefaald in den toestand, waarin hij na den zondvloed 
geplaatst werd, even als Adam in het paradijs, even als 
de mensch dit altijd gedaan heeft, even als zulks bij elk 
wezen, wat niet direkt door God bewaard wordt, geschiedt. 
Terstond na de zonde van Cham voorspelde God de 
verdeeling der menschen in verschillende rassen, zooals zij 
heden ten dage nog bestaan. 
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Zooals wij reeds zeiden, had het menschelijk geslacht 
zoo vóór als na den zondvloed uit ééne familie bestaan. 
Ten gevolge nu van het houwen van den toren van Babel, 
die door den mensch werd opgerigt om het middelpunt 
van één rijk te zijn, verstrooit God degenen, die dezen 
toren bouwden, en er ontstaan natiën, talen en volken. 
God wilde dat de gansche aarde bewoond zou worden en 
door deze verwarring der talen heeft Hij den werkelijken 
vorm der wereld daargesteld. De persoonlijke geestkracht 
van één volk vormt zich daarop een rijk, hetwelk Babel 
voor zijn midden- en uitgangspunt heeft, en later in de 
geschiedenis der menschheid eene groote rol speelt. 

Nadat het oordeel Gods de wereld alzoo had verdeeld 
en er talen der volken en der stammen ontstaan waren, 
verschijnt er een treffend feit in de geschiedenis der wereld. 
De zonde des menschen had zich tot hiertoe slechts tegen 
God geopenbaard in het bederf des harten en in de werk
zaamheid van eenen onafhankelijk en wil. Zij begint zich 
nu op eene andere wijze te openbaren. De demonen nemen 
in de oogen en in de verbeelding des menschen de plaats 
van God zelven in. De afgoderij begint onder de volken 
en zelfs onder het geslacht, hetwelk het meest nabij God 
was — het geslacht van Sem — te heerschen. En hoewel 
deze afgoderij in beginsel overal dezelfde was, zoo had 
toch ieder volk zijne bijzondere goden. De mensch had 
alzoo niet alleen tegen God gezondigd maar ook God 
zelven als God verworpen en daarom zou de kennis des 
eenigen waren Gods en met deze de vervulling der belofte 
verloren zijn gegaan, had God niet uit het midden dier 
afgodendienaars een man geroepen, die de kennis zijns 
naams zou bewaren. Hij roept Abraham om zijn land, zijne 
maagschap en zijns vaders huis te verlaten en volkomen 
met het door den Heer veroordeeld systeem te breken, 
zelfs in zijne innigste betrekkingen. Verkoren door de 
vrije genade Gods, had hij alleen voor God te leven en 
door het geloof is hij de beloften deelachtig geworden. 

Deze roeping nu is van uiterst groot gewigt. Tot nu 
toe waren er wel getrouwe dienaars Gods geweest, die 
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met Hem wandelden, zooals Abel, Henoch, Noach, enz., 
doch geen dezer was gelijk Adam het hoofd en de stam 
eens geslachts geworden. Abraham nu werd niet alleen 
van de afgodendienaars afgezonderd, maar tevens tot het 
hoofd en den stam van een geslacht gesteld, hetwelk zijne 
zegeningen niet in maar buiten deze wereld had. De 
volken hadden zich de duivelen tot goden verkoren en God 
verkiest zich een man, om het hoofd te zijn van een 
geslacht, hetwelk Hem ten eigendom zou toebehooren. 
De vettigheid van den olijfboom Gods bevindt zich in 
allen, die op den stam van Abraham groeijen; hetzij in 
een volk naar het vleesch, hetzij in een zaad, hetwelk 
deel heeft aan de gedane beloften door de vereeniging met 
Christus, als zaad der belofte. Deze roeping en afzonde
ring, welke ook de perioden zijn die de mensch doorloopen 
moet, blijven altijd vast. Christus zelf, gekomen om de 
beloften aan de vaderen gedaan te vervullen, is de getuige 
van de onveranderlijke waarheid Gods. 

Niet lang bleef echter de toestand van de erfgenamen 
der beloften, in den oorspronkelijken staat. Kort daarna 
vinden wij een volk, dat zich weinig om deze beginselen 
bekommerende en van het geloof van Abraham verwijderd 
zijnde, zucht onder het juk eener beklagenswaardige 
slavernij. Deze toestand van het volk Gods geeft aanlei
ding tot eene gebeurtenis, welke een gewigtig beginsel aan 
het licht stelt; namelijk dat der verlossing van de gevolgen 
zijner zonden en van de slavernij, wa.aronder het gebukt 
ging. — Wij zullen in de vruchten dezer verlossing ook 
feiten vinden, die voor ons van het hoogste belang zijn. 

Het geroep des volks is opgeklommen tot de ooren van 
den Heer der heirscharen en Hij daalt neder om hetzelve 
te verlossen. Doch de Eedder is tevens de regtvaardige 
Regter en het is noodzakelijk, dat deze twee karakters 
zich vereenigen. Om te kunnen verlossen moet zijne 
geregtigheid bevredigd zijn. Een God, die niet regtvaar-
dig is , kan moralisch beschouwd geen Eedder zijn. En 
daarom openbaart Hij zich hier in geregtigheid en in 
liefde. Hij had zijne magt getoond door Farao te dwin-
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gen het volk te laten trekken, verklarende dat Hij regfc 
op Israël had; doch de verlossing moest zonder den wil 
des menschen door het oordeel Gods, door de volle open
baring van zijnen afschuw tegen de zonde, en tevens in 
liefde volbragt worden. God verschijnt zoowel voor de 
Egyptenaren als voor Israël als Itegter, want ook Israël 
was schuldig en in zeker opzigt meer dan de Egyptenaren. 
De verderfengel ging over het gansche land, en alleen 
door het bloed des paaschlams aan de deur gestreken ontkomt 
Israël aan het oordeel hetwelk over hetzelve had moeten 
komen. Zoo had de liefde Gods een middel gevonden om 
het volk te verlossen zonder aan zijne geregtigheid te kort 
te doen. 

God gaat als regter zijn schuldig volk voorbij ter oor
zake van het bloed door het geloof erkend. Doch Israël 
was nog in Egypte. Zijne verlossing was nog niet vol
bragt , hoewel de prijs der verlossing in type betaald was. 
Israël begeeft zich op weg en komt aan de Eoode zee. 
Aldaar moet de vraag aangaande zijn behoud of zijnen 
ondergang beslist worden. Farao had, zeker van de over
winning, het volk vervolgd, de woestijn waarin Israël 
zich bevond bood geene uitvlugt en de Roode zee, beeld 
van den dood en het oordeel, was regt voor hetzelve. 
Doch den volgenden dag zag Israël slechts de lijken 
zijner vijanden, die hen in de zee waren gevolgd. De 
dood en het oordeel van Christus verwijderen ons van de 
plaats waar wij gevangen waren. 

De verlossing sluit meer in zich dan het feit dat wij 
van het oordeel Gods bevrijd zijn. Wij worden door de 
magt Gods, die de verlossing zelve bewerkte, in eenen 
geheel nieuwen toestand verplaatst. 

In deze belangrijke geschiedenis zien wij de type der 
groote feiten waarop ons eeuwig geluk rust, — de ver
zoening, de verlossing en de regtvaardigmaking. De 
regtvaardigmaking wordt hier volkomen voorgesteld, 
ten eerste: de verlossing door het bloed, dat ons van 
alle schuld der zonde bevrijd, en ten tweede: onze inlei
ding uit kracht van de waardij van dit bloed in eenen 
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geheel nieuwen toestand door de opstanding. Christus is 
overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze regt-
vaardigmaking. 

Eenige belangrijke beginselen worden ons als gevolgen 
van de vrijmaking door de verlossing geopenbaard. God 
woont in het midden der Israëlieten. Hij heeft noch met 
den onschuldigen Adam, noch met Abraham, geroepen 
door zijne genade en erfgenaam der beloften, gewoond; 
doch zoodra Israël gekocht en bevrijd is door de verlos
sing , woont God te midden van zijn volk (verg. Ex. 15 : 2 
en 29 : 45 , 46). 

Ook verschijnt hier voor de eerste maal de heiligheid 
Gods en de betrekkingen van zijn volk tot Hem. Uitge
nomen het eenige geval van de heiliging van den Sabbat, 
wordt in Genesis nimmer de heiligheid, in welk opzigt 
ook, noch de heiligheid van het karakter Gods voorgesteld; 
doch Ex. 15 en 19 en Lev. 19 : 26 en andere plaatsen 
toonen ons aan, dat , indien de verlossing eenmaal 
volbragt is, God dit karakter aanneemt tegenover alles 
wat met Hem in betrekking staat (verg. Ex. 3 : 5). 
In onmiddelijk verband met deze waarheid staat eene 
andere, die voor het overige noodzakelijk uit de verlos
sing voortvloeit, dat namelijk de verlosten niet meer zieh-
zelven toebehooren, maar voor God gekocht, aan God 
gewijd, voor God afgezonderd zijn. 

Israël treedt de woestijn in, type dezer wereld voor het 
volk Gods, waar de trouw Gods zorg draagt voor zijn 
volk. Vervolgens komt het in Kanaan, waar sprake is 
van de overwinningen, die wij moeten behalen om in deze 
wereld de homelsche voorresten die ons toebehooren te 
genieten. Wel is het waar dat wij ons reeds in dezelve 
verheugen voordat wij eene enkele overwinning behaald 
hebben, doch om ze te verwezenlijken moet men overwin
nen. De woestijn en Kanaan maken, in type, de twee 
gedeelten van het christelijk leven uit — het geduld in 
deze wereld onder de hand Gods, die ons geleidt en de 
overwinning in den strijd tegen Satan om de geestelijke 
voorregten te genieten. 
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Doch een ander belangrijk beginsel wordt gedurende 
Israëls verblijf in de woestijn openbaar. Indien men Ex. 15 
en 18 onderzoekt dan zal men bemerken, dat aldaar alles 
genade is , doch dat bet volk zicb in Ex. 19 onder de wet 
plaatst en bet genot der beloften aanneemt, op voorwaarde 
van hunne gehoorzaamheid aan al hetgeen de Heer zeg
gen zou. De gehoorzaamheid was eene pligt, doch het 
zich plaatsen onder dit verband was een vergeten van hunne 
eigene zwakheid en baande den weg tot hunnen val, welk 
gevolg gekomen is, want voor dat Mozes van den berg 
was teruggekomen had Israël reeds het gouden kalf ge
maakt. Het geduld Gods heeft door middel van de tus-
schenkomst van Mozes zijne betrekkingen met zijn volk 
voortgezet, tot dat er eindelijk, zooals Jeremia zegt, geene 
heeling meer aan was. Doch ons doel is de wegen Gods 
te beschrijven en niet in bijzonderheden te treden. De 
beloften Gods waren aan Abraham zonder voorwaarde 
geschonken en bij gevolg was de vraag der geregtigheid 
niet ter sprake gekomen. Deze vraag wordt nu behandeld 
en wel in de eerste plaats daar de regtvaardigheid in den 
mensch door God gevorderd de pligt van het schepsel was. 

Kan er voor de ziel eene meer ernstige vraag gedaan 
worden, dan deze: Waar zal ik de geregtigheid voor God 
vinden? Wij hebben gezegd dat de wet deze vraag ont
huld heeft. Het is van belang het standpunt te beschou
wen, hetwelk deze vraag inneemt, toen de wet gegeven 
werd. Sedert de aanwezigheid des menschen was zij bedekt. 
In het aardsche paradijs stond de boom des levens, bestemd 
om het leven mede te deelen, en de boom der kennis des 
goeds en des kwaads, aan welken zich de verantwoorde
lijkheid des menschen vastknoopte. De mensch heeft niet 
gegeten van den boom des levens, en eenmaal zondaar 
zoo hebben de barmhartigheid, zoowel als de regtvaardig
heid en de zedelijke orde van de regering Gods hem den 
weg tot dezen boom afgesloten. Evenzoo heeft de mensch 
in zijne verantwoordelijkheid gefaald. Hij kende de zonde 
niet, doch hij was in betrekking met God. Het was alleen 
zonde van den boom te eten, omdat God het verboden 
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had, Zoodra de mensch gevallen was is het zaad der 
vrouw, de tweede Adam, aangekondigd. De verwachtin
gen des menschelijken geslachts hebben nu eenen. ande
ren grond. Er werd geen middel beloofd, waardoor 
de mensch door zijne zedelijke kracht verlost zou worden, 
maar een andere persoon, die eene bron van leven zou 
worden onafhankelijk van Adam; die de kracht des vijands 
zou vernietigen, en die Adam zou vervangen in plaats van 
hem voor te stellen. Dit was het zaad der vrouw. De 
eerste Adam was eene levende ziel en is verloren, de 
laatste Adam, de tweede mensch, is een levendmakende 
geest. Tot de komst van Christus was de belofte de 
eenige bron der hoop, zij ondersteunde door de genade 
het geloof. — Wij gelooven aan de vervulling der belofte. 

Toen God Abraham riep gaf Hij hem de belofte, dat in 
hem alle volken zouden gezegend worden (Gen. 12) en 
vervolgens is de belofte aan zijn zaad bevestigd (Gen. 22). 
Het zaad der vrouw moest tevens van het zaad Abrahams 
zijn. Alzoo heeft God eene belofte gegeven zonder voor-; 
waarde en bij gevolg openbaarde zij noch de geregtig-
heid noch de verantwoordelijkheid des menschen. Vier
honderd-dertig jaren daarna is de wet gekomen en heeft 
de geregtigheid geopenbaard naar het beginsel der ver
antwoordelijkheid des menschen, hem eenen volmaakten 
regel gevende van hetgeen de mensch als kind van Adam 
zijn moest. Deze wet moet men uit een tweeledig oog
punt beschouwen. Zij bevat in zich de absolute waarheid, 
welke Jezus volkomen aan het licht stelde; de liefde tot 
God en de liefde tot den naaste. Dit is de volkomene 
regel voor het geluk van het schepsel. De engelen 
doen dit in den hemel. De mensch is verre van de 
vervulling dezer wet verwijderd. — Deze regel nu is 
ook in bijzondere pligten ontwikkeld, die voortvloeijen 
uit de betrekking in welke de mensch tot God en tot zijnen 
naaste staat. Deze geboden zijn ingerigt naar den zede-
lijken toestand des menschen, veronderstellen de zonde en 
verbieden haar, Als wet van God veroordeelt zij aan 
den eenen kant noodzakelijk de zonde en constateert haar 
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even noodzakelijk aan den anderen kant. Onder zulke 
omstandigheden kan eene wet slechts verdoemen, en slechts^ 
gelijk Paulus in 2 Kor. 4 zegt, eene bediening des doods 
en der verdoemenis zijn. Zij eischte de geregtigheid vol
gens eenen regel, dien het geweten moest goedkeuren, 
en die te gelijkertijd zijne schuld bewees. Dit is hare 
nuttigheid. Zij geeft kennis van zonde. God heeft haar 
niet gegeven om eene geregtigheid voort te brengen; daar
toe behoort eene inwendige kracht. De wet is dit niet, 
want zij eischt de geregtigheid en kondigt het regtvaardig 
oordeel — den regtvaardigen toom Gods aan. Zij is alzoo, 
omdat zij regtvaardig en goed is, de kracht der zonde, 
zij is gekomen opdat de zonde te meerder werd. Zij, die 
de werken der wet doen (de apostel spreekt niet van ware 
werken, maar van hen, die naar dit beginsel wandelen) 
zijn onder den vloek die zij uitspreekt. Het vleesch is 
der wet Gods niet onderworpen en het kan dit ook niet 
zijn. De mensch werd op de proef gesteld of hij eene 
menschelijke geregtigheid kon voortbrengen. 

De wet nu is in tweederléi opzigt aan den mensch 
gegeven. 1. De wet als wet, geheel zuiver. 2. De wet 
vermengd met genade. De geschiedenis der wet uit het 
eerste oogpunt is zeer kort. Voor dat Mozes van den berg 
Sinaï kwam had Israël een gouden kalf gemaakt. De 
tafelen der wet zijn niet in het leger gekomen. Zij kon
den onmogelijk den grond der betrekkingen van den 
mensch met God vormen. De geboden Gods konden zich 
niet met de aanbidding van een gouden kalf vereenigen. 

Ten gevolge nu van deze zonde pleit Mozes voor het volk 
en hij ontvangt op nieuw de wet. God handelt in barm
hartigheid. De betrekkingen van het volk tot God zijn 
gevestigd op de vergiffenis,' welke God toestaat, niet 
onmiddelijk, maar als gevolg van het tusschen beiden 
treden van Mozes. Evenwel is het volk onder de wet 
geplaatst en een ieder, die de geboden zou overtreden, 
werd uit het boek Gods uitgedelgd. Tevens werd de 
wet verborgen in eene ark en God zelf verbergde zich 
achter het voorhangsel, binnen hetwelk het bloed moest 
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gesprengd worden op het verzoendeksel, hetwelk met de 
cherubims den troon Gods voorstelde. Doch de genade 
met de wet vermengd kon evenmin, als de wet alleen, 
de betrekking tusschen God en den mensch onderhouden. 
Zij kon dienen om te bewijzen, dat hoe groot de barm
hartigheid Gods ook was de verantwoordelijke mensch 
onmogelijk het leven kon verkrijgen door eene geregtigheid, 
die hij zelf volbrengen moest. 

Deze onmogelijkheid, waarin de mensch zich bevindt 
om voor de eischen der heerlijkheid Gods te bestaan, 
wordt ons in een merkwaardig beeld voorgesteld, waarvan 
de apostel zich in den tweeden brief aan de Korinthen 
bedient. Het volk bad Mozes zijn aangezigt te bedekken, 
daar de uitwerking van de heerlijkheid des Almagtigen 
nog aanwezig was. De mensch kon de heerlijkheid Gods 
niet verdragen, toen God van den mensch eischte, hetgeen 
hij voor Hem zijn zou. Het voorhangsel stelt ons dezelfde 
waarheid voor: God heeft zich moeten verbergen. De weg 
tot het heilige der heilige was nog niet geopend. Eene wet 
is gegeven om het leven des menschen te besturen, doch 
eene offerdienst is ingesteld om de betrekking tusschen 
het volk en God te onderhouden. De mensch kon God 
echter niet naderen Treurige toestand! de openbaring 
van de eenige zaak, die waarlijk met de tegenwoordigheid 
Gods kon zegenen, moest noodzakelijk degenen, die deze 
zegeningen wilden genieten, verdrijven. Wij zullen zien 
dat in het Christendom het tegenovergestelde plaats heeft. 
Laat ons nu de wegen Gods verder nagaan. 

Wij hebben gezien dat Israël niet aan zijne verantwoor
delijkheid onder de wet heeft beantwoord. Evenwel heeft 
God dit volk in de woestijn verdragen en heeft het niet
tegenstaande hunne ontrouw in het land Kanaan gebragt. 
Hij heeft het volk in bezit van dit land gesteld door het 
de overwinning op hunne vijanden te geven. Hij heeft 
rigters verwekt om het te verlossen, toen het door hunne 
ontrouw aan hunne naburen was prijs gegeven. Hij heeft 
hun profeten gezonden om hen tot de vervulling der wet 
aan te sporen. En eindelijk met eene goedheid, die het 
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oordeel niet wilde volvoeren zonder alle middelen beproefd 
te hebben, heeft Hij zijnen Zoon gezonden om vrucht van 
zijnen wijngaard te ontvangen, aan welken Hij al zijne zor
gen had besteed en wien Hij al de bewijzen zijner liefde had 
geschonken. Doch de wijngaard bragt geene vrucht en 
zij, die hem bebouwden hebben zijne dienaars, zijne 
profeten, eii eindelijk zijnen Zoon, den erfgenaam des wijn-
gaards, verstooten en gedood. Dit was het einde van de 
proef, op welke de mensch onder de wet was gesteld. 
Alle pogingen, die God in zijne genade had aangewend, 
waren te vergeefs. Ziedaar de geschiedenis van den 
mensch onder de wet. Indien wij de uitwerking der wet 
op het geweten onderzoeken, dan vinden wij, dat zij de 
veroordeeling en den dood brengt. Het is van groot 
belang, dat de lezer ernstig overweegt wat het gevolg is 
wanneer de wet op zijn geweten en op zijn leven voor 
God toegepast wordt. Indien hij verantwoordelijk is — en 
ieder mensch is dit — indien hij de regtvaardigheid van 
hetgeen de wet eischt moet erkennen; indien hij ziet, dat 
de mensch moet vermijden, hetgeen de wet verbiedt, en 
de twee geboden, waarin de geheele wet begrepen is, 
moet volbrengen; indien hij ondervindt, dat hij dit alles 
niet doet en de wet en zijn eigen geweten hem alzoo 
veroordeelt, waar is dan het leven, hetwelk aan de gehoor
zaamheid verbonden is? Hoe zal hij aan het oordeel dat 
de wet over den schuldige uitspreekt, kunnen ontsnap
pen? En wanneer hij zich als verantwoordelijk beschouwt 
zoo zal hij moeten erkennen, dat de mensch meer 
dan boos is; dat het goede niet bestaat en dat de 
mensch in eenen toestand is gelijk aan dien der mensch-
heid vóór den zondvloed — ja in eenen toestand, die 
nog veel erger is, daar er meer licht was geopen
baard. De wet is regtvaardig en goed en het gewe
ten des menschen getuigt dit — doch indien de wet goed 
en regtvaardig is , dan is de mensch naar zijne verant
woordelijkheid verloren. De mensch heeft het leven niet 
verkregen. Het oordeel door de wet aangekondigd, wacht 
den schuldige. 
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De tegenwoordigheid nu van den Zoon Gods in de wereld 
had niet alleen ten doel om vrucht voor Jehovah op zijnen 
wijngaard te zoeken. Deze taak was zelfs het kleinste 
gedeelte van het doel zijner komst; zij was zonder twijfel 
noodzakelijk om den toestand des menschen, als kind van 
Adam aan God verantwoordelijk, bloot te leggen, doch 
was geenszins het voorwerp der raadsbesluiten Gods, noch 
zelfs het voornaamste van hetgeen door zijne openbaring 
is aan het licht gesteld. 

God is geopenbaard in het vleesch; en dit omdat Hij de 
liefde is. Hij is geopenbaard in betrekking tot de behoef
ten , de zwakheid, de ellende, de zonden des menschen. Hij 
was goddelijk in zijne volmaaktheid, doch openbaarde deze 
volmaaktheid, terwijl hij zich plaatste in den toestand, 
waarin de mensch zich bevond. Jezus heeft in zijn leven 
op aarde eene magt getoond, die geheel en al het rijk des 
satans verwoestte. Hij genas de kranken, dreef de dui
velen uit , wekte de dooden op, gaf hongerigen te eten. 
Hij had zich als mensch aan den mensch verbonden. 
Doch wat nog meer zegt, de schuldigste mensch vond in 
Hem den weg op welken hij tot God kon terugkeeren, 
God zelf was gekomen om-hem te zoeken; God toonde 
hem dat geene zonde te groot, geene overtreding te zwaar 
voor zijne liefde kon zijn. Satan had den mensch verdor
ven door zijn vertrouwen op God te vernietigen. God 
deed al het mogelijke om dit vertrouwen weder te herstel
len en dat met eene volmaakte goedheid. Zij was de 
uitdrukking van zijn hart en Hij vond door haar in de 
ellende, de zonden en de zwakheid des menschen de 
gelegenheid om hem te verzekeren, dat in Hem eene liefde 
was op welke men altijd rekenen kon. Men ziet in het 
geval met de overspelige vrouw, in de ontmoeting met 
de vrouw aan de Jakobsbron, hoe de liefde des Heeren 
het hart aantrekt en is eenmaal in het hart eene behoefte 
ontwaakt naar zijne goedheid, dan is het vertrouwen in 
hem opgewekt — een vertrouwen, hetwelk het hart levend 
maakt, het afwendt van het booze, de ziel verlost van 
den slechten invloed van hetgeen haar omringt, en haar 
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tot God brengt met eene opregtheid, die aantoont dat zij 
in het licht Gods staat. Dit is het goddelijk karakter 
van Christus; Hij was het licht hetwelk alles openbaarde; 
de liefde die liefhad toen alles openbaar was, die alles 
van te voren wist, die eene volkomene genegenheid voor 
Hem in het hart bewerkt, omdat het eene verligting 
voor het hart i s , dat Hij alles weet. De zondaar, die 
zich schaamde voor den mensch te verschijnen, kon zijn 
aangezigt aan de borst van Jezus verbergen, zeker dat 
hij daar geen enkel verwijt over zijne zonden zou hooren. 
Voorwaar dit was het hart Gods! 

Mzoo heeft Christus zich in deze wereld geopenbaard, 
ja nog meer dan eene pen in staat is te beschrijven en 
toch — de mensch heeft Hem verworpen. Hij heeft gewandeld 
te midden van opstand, haat, beleediging en dood. Dit 
heeft den toestand des menschen ten volle geopenbaard. 
Hij is niet alleen zondaar, heeft niet alleen de wet verkracht, 
en de roepstemmen der profeten afgewezen, maar hij 
heeft God, toen deze hem verschenen is, verworpen. Zijn 
hart was geheel vijandig tegen God. En deze vijand
schap heeft zich geopenbaard niet alleen tegenover de 
heerlijkheid Gods, die den zondaar verteert, maar tegenover 
eene volmaakte goedheid. De mensch heeft God van den 
aardbodem verdreven, hij wilde geenen verlosser. En 
daarom is de mensch als kind Adams ten volle veroordeeld 
in den dood van Jezus. Niets bleef derhalve meer over, 
geen middel van God zelven — om te beproeven in het 
hart des menschen de begeerte naar het goede op te wek
ken — dan dit eenige middel, de tusschenkomst van Jezus 
op het kruis, door welke het mogelijk werd dat de Heilige 
Geest zelfs Israël zeggen kon, dat, indien het zich bekeerde 
Jezus zou wederkeeren. God heeft de bron zijner genade 
uitgeput en de mensch heeft alles afgewezen. 

Er moest derhalve eene nieuwe nataur, eene verlossing, 
eene regtvaardigmaking zijn, voldoende voor den zondaar 
om voor den troon des heiligen Gods te verschijnen. De 
mensch moest eene geregtigheid bezitten, die hem zonder 
zonde deed zijn, ja die hem aangenaam maakte in de 
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oogen Gods, geschikt voor de heerlijkheid, die God hem 
bereid had. Er moest een geheel nieuwe toestand zijn, 
die geenen enkelen trek' van den - vorigen toestand over
liet. — Volgens de leer des christendoms is de vraag der 
verantwoordelijkheid des menschen beantwoord. Deze leer 
erkent haar volkomen, doch verkondigt dat de mensch 
verloren is. Dit is eene boodschap der zuivere liefde, 
daar zij den mensch aantoont dat alle proefnemingen met 
hem mislukt zijn, en dat mi om hem uit dien toestand te 
verlossen de Zoon Gods gekomen is om hem te zoeken 
en zalig te maken. — De dag des oordeels, die het regt-
vaardig oordeel Gods zal openbaren, is voor het geloof 
reeds voorbij. De toorn Gods is geopenbaard van den 
hemel over alle goddeloosheid en ongeregtigheid der 
meuschen, die de waarheid in ongeregtigheid bezitten, en 
tevens is de geregtigbeid Gods geopenbaard uit geloof 
tot geloof. 

De dood en de opstanding van Jezus stellen deze zaken 
aan het licht. Zijn dood besluit de geschiedenis van den 
verantwoordelijken mensch — zijne opstanding begint de 
geschiedenis van den mensch naar God. De dood is het 
punt waar zich het goede en kwade in al hunne kracht 
ontwikkelen tot de overwinning van het laatste. De 
opstanding is de uitoefening en de openbaring der magt, 
die den mensch in den persoon van, Christus, welke over
wonnen heeft, uit kracht dezer overwinning in eenen nieu
wen toestand verplaatst, waardig het werk door hetwelk 
Christus de overwinning behaald heeft, waardig de tegen
woordigheid Gods. In dezen nieuwen toestand is de 
mensch zonder zonde en buiten het rijk en de magt 
Satans. In de opstanding van Christus zien wij den mensch 
levende mei het leven Gods, waarin hij door de verzoening 
en de regtvaardigmaking is gebragt en geschikt voor de 
heerlijkheid Gods, die zich aan de opstanding verbindt. Hij 
is alzoo aangenaam voor God als eene nieuwe schepping, 
vrucht van het werk, waarin God volkomen is verheerlijkt. 
Onderzoeken wij dit een weinig nader. 

Wij hebben gezegd dat goed en kwaad zich in hunne 
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gansche kracht op liet kruis hebben ontmoet. Het is 
noodig dit feit te verstaan om de belangrijkheid van het 
kruis in de wegen Gods te begrijpen. Vroeger beschreven 
wij de liefde waarmede Jezus hier beneden wandelde in 
volkomene reinheid, zonder zonde. De mensch wilde deze 
liefde niet en zijne vijandschap nagelde Jezus aan het kruis. 
Hij hing daar als de volmaakt reine. 

Doch evenzoo zien wij op het kruis deze magt des 
kwaads. De dood, het gevolg der zonde heerscht aldaar. 
Wij zeggen heerscht aldaar. Want hoewel deze magt 
zich meer in Gethsémane dan op het kruis vertoont, zoo 
was dit toch slechts de werking van het kruislijden zelf 
op de ziel van Jezus. »Mijne ziel is bedroefd tot den dood 
toe." De dood, als magt der zonde, lag met alle kracht 
op Jezus. De dood is het oordeel Gods over den mensch 
in het vleesch, uitgevoerd door de magt van Hein, die 
het bestuur dezer wereld heeft. Dit heeft Jezus onder
vonden. Het is waar, dat Hi j , door zich volkomen aan 
den wil zijns Vaders over te geven, den beker uit zijne 
hand heeft aangenomen in eene volmaakte gehoorzaamheid, 
die den satan geene plaats overliet. Doch dit was zijne 
volmaaktheid. Hij is volkomen op de proef gesteld. De 
dood was de magt des satans over den mensch ter oorzake 
van de zonde, doch te gelijkertijd ook het oordeel Gods. 
En deze magt des satans heeft zich in alle bijzonderheden 
geopenbaard. Pilatus als regter wascht zijne handen ter
wijl hij den onschuldige veroordeelt; de hoogepriester 
wiens pligt het was voor den mensch te spreken, getuigt 
tegen hem; zijne vrienden aan wien hij voortdurend zijne 
liefde had betoond, verlaten Hem. 

Zoo is derhalve het goede en het kwade in Jezus 
geopenbaard, en het kwade heeft zijn toppunt in Hem 
bereikt — Jezus is gestorven. Hij is der zonde gestorven. 
Nooit heeft Hij de zonde in zich toegelaten, doch wx-
geeft Hij zijn leven in hetwelk Hij den strijd voerde over. 
Hij verbreekt door den dood elke betrekking met den 
stand van zaken, waar de zonde zich bevindt. De mensch 
had iederen band tusschen zich en God verbroken, en 
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Christus lieeft een einde gemaakt aan de betrekkingen, 
•waarin de mensch stond — het is met den mensch en de 
zonde gedaan. De mensch als zijnde in het vleesch is 
in de zonde gelaten, en er is een nieuwe mensch opge
staan — een mensch volkomen gescheiden van den eersten 
toestand, van zonde en dood — een mensch die in staat 
is voor God te leven. Er is geen enkele band meer met 
den mensch in het vleesch; daarom zegt Paulus: Ik ken 
niemand meer naar het vleesch. 

Welk een heerlijk feit! Christus, die een volmaakt 
leven had, die zelf het leven was, en die in alle dingen 
aan ons gelijk zijnde, dit leven in gehoorzaamheid en 
getrouwheid is doorgewandeld, die in zijnen wandel de 
kracht des Geestes beeft geopenbaard en alleen op God 
zag; die onder de magt, welke de duivel op den mensch 
uitoefent, is gekomen, heeft door den dood in zijne ziel 
en in zijn ligchaam de geschiedenis des menschen 
besloten. 

Het goed en het kwaad hebben elkander op het kruis 
ontmoet, en het goede heeft het kwade overwonnen. In 
de eerste plaats heeft het leven van Jezus zijne gehoor
zaamheid getoond te midden van eene zondige wereld en 
ondanks alle verzoekingen des vijands. Zijn leven is naar 
den geest der heiligheid geweest — zijn dood de volmaakte 
gehoorzaamheid. Al het kwade waarvan wij gesproken 
hebben verhoogde slechts het karakter en de waardij dier 
gehoorzaamheid. Doch er is meer, de mensch is door den 
dood van het kwaad verlost. De dood verbreekt de betrek
king met het kwaad, omdat de natuur die met het kwaad in 
verbinding is, niet meer bestaat, indien ten minste het 
leven aanwezig is. Christus heeft geene zonde gedaan — 
doch de dood maakte een einde aan elke verbinding met 
het tooneel waar de zonde heerscht. Hij stierf en 
wij in Hem. 

Daarenboven is de volmaakte liefde geopenbaard, en 
toen de mensch haar verwierp, is zij niet verdwenen, 
maar heeft een werk volbragt noodzakelijk voor de verzoe
ning van hen, die vijanden waren. De liefde Gods heeft 
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getoond verhevener te zijn dan het kwaad. De grootste 
zonde der wereld is door God en door Christus veranderd 
in een offer voor de zonde. Welke wijsheid Gods! Men 
is der zonde gestorven door het feit, hetwelk de zonde 
ten volle heeft geopenbaard — en de liefde Gods vertoont 
zich in hetgeen de uitdrukking van de haat des menschen 
is. En is dit geschied door het kwaad te veroorloven ? Neen, 
het regtvaardig oordeel Gods is te gelijkertijd uitgeoefend. 
Jezus, met de zonden beladen, zonde voor ons gemaakt, 
heeft de straf der zonde ondergaan. De geregtigheid is 
in Hem tegen de zonde uitgeoefend en de genade 
heerscht door de geregtigheid. Ons blijft nu nog over 
de vruchten en de gevolgen van dit werk te onder-

In de eerste plaats dan is Christus door de heerlijk-
zoeken. 

heid des Vaders opgestaan. Alles wat de heerlijkheid 
des Vaders, zijne natuur in zich bevat, de liefde, de 
geregtigheid, de betrekking des Vaders tot Christus als zoon, 
zijn welbehagen in het leven des Heilands hier beneden, 
zijne voldoening in hetgeen Hij volbragt had en bijzonder 
de heerlijkheid der zijnen onder de menschenkinderen — 
alles wat in het hart Gods was voor Hem die in het 
graf rustte, betoonde zich in de opstanding van den Zoon 
des menschen. De eerste vrucht der magt Gods in 
antwoord op dit werk was de opstanding van Christus. 
Hier hebben wij reeds het nieuwe standpunt door den 
mensch ingenomen. — De dood is achtergelaten — de 
zonde, in zooverre zij ons van God scheidt, bestaat 
niet meer — het goddelijk leven is het leven des men
schen — de geregtigheid is in de aanname des menschen 
en niet in zijne verdoemenis geopenbaard — en de mensch 
staat niet meer in de zwakheid zijner eigene verantwoor
delijkheid, maar is als vrucht der magt Gods reeds 
verheerlijkt met betrekking tot zijne geregtigheid. 

Doch hoewel de opstanding den Heer en ons in Hem 
in eenen toestand verplaatst, welke de vrucht is van de 
magt Gods, hoewel Jezus daardoor erkend werd als de 
Zoon Gods, zoo was zij niet het gansche resultaat van 
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zijn werk. Hij moest bij den Vader verheerlijkt worden. 
Bewonderingswaardig feit! Een mensch is in de heerlijk
heid Gods, en zit ter regterhand Gods. Jezus neemt deze 
plaats in naar de waarde van zijn werk. Nu is de Zoon 
des menschen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt, 
en indien God in Hem verheerlijkt is , zoo zal Hij Hem 
in zichzelven verheerlijken. — »Ik heb u verheerlijkt op de 
aarde; ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven 
hebt om te doen, en mi verheerlijk mij, gij Vader! bij u 
zelven, met de heerlijkheid, die ik bij u had eer de 
wereld was." Wat Christus gewaagd heeft, heeft Hij 
verkregen: »Zit aan mijne regterhand tot dat ik uwe 
vijanden tot een voetbank uwer • oeten zal gesteld hebben." 

De gevolgen van dit feit zijn van groote uitgestrektheid. 
Aan den eenen kant zien wij den eersten Adam verant
woordelijk, gevallen en in de zonde, daarna de wet en 
het oordeel — aan den anderen kant zien wij den Zoon 
Gods van den hemel dalen en mensch worden en na de 
volmaakte genade Gods tegen den mensch geopenbaard, 
en het verzoeningswerk voor de zonde volbragt te hebben, 
naar de regtvaardigheid Gods ter zijner regterhand zitten. — 
De deur is nu voor iederen zondaar geopend en God kan 
uit kracht van het bloed van Christus, die zijne liefde, 
geregtigheid, waarheid, en majesteit verheerlijkt heeft, 
allen die tot Hem komen aannemen. 

De mensch is in de heerlijkheid ingegaan om het hoofd 
van al het geschapene te zijn (Ps. 8 : 3—7; 1 Kor. 15 : 
25—27; Ef. 1 : 20—23; Hebr. 2 : 5—9 vergelijk Col 1 : 
15 en vgg). Christus als mensch is het hoofd van alle 
dingen in den hemel en op de aarde, In dit opzigt was 
de eerste Adam eene type van den laatste. Doch 
gelijk de eerste Adam eene hulpe had, zoo ook de 
laatste. Eva maakte geen deel uit van de stoffelijke 
wereld, waarvan Adam heer was — zij was geen heer — 
zij was echtgenoot en gezellin van Adam. Evenzoo zal 
het met de Gemeente zijn, wanneer Christus de heer
schappij over alle dingen in zijne handen zal nemen. 
(Zie Ef. 5 :25—27 en de vorige plaatsen.) Op het 
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oogenblik zit Hij aan de regterhand Gods, en zijn zijne 
vijanden Hem nog niet onderworpen. 

Zijne heerschappij is in vele deelen gesplitst. De 
engelen zijn Hem onderworpen, (1 Petr. 3 : 2 2 , zie 
Ef. 1:20.) en tevens strekt zijne heerschappij zich over 
de aarde uit. De heerschappij over de aarde is weder 
verdeeld. 1. Het geheele menschelijk geslacht zoowel 
Joden als Heidenen moeten Hem gehoorzamen. Koning 
der Joden is zijn titel, doch Hij moet ook over de 
Heidenen heersenen. 2. Alle schepsel is Hem onder
worpen ; zij zuchten naar zijne regering. (Rom. 8 : 22.) — 
Evenzoo is al het oordeel aan den Zoon gegeven, omdat 
Hij de Zoon des menschen is. (Joh. 5:27.) Hij heeft 
de magt over alle vleesch en het oordeel is Hem 
toevertrouwd, opdat allen den Zoon eeren gelijk zij den 
Vader eeren. (Joh. 5:23.) Dit oordeel splitst zich in 
het oordeel over de levenden en in dat over de dooden. 
Het eerste knoopt zich vast aan de regering Gods over de 
aarde, en is het eindoordeel over de individus. Het laatste 
is het slot van al de wegen Gods, wanneer de geheimen 
der harten en hunne beweegredenen openbaar worden. 

Alsdan zal de mensch Christus het koningrijk aan 
den Vader overgeven en God zal alles en in allen zijn. 
(1 Kor. 15.) De overgaaf van zijn koningrijk verandert 
niets aan zijne godheid. De mensch had tot daartoe 
naar den raad Gods het koningrijk in bezit gehad. Dit 
duizendjarig rijk houdt op. Christus is daarom niet min
der God. Hij was God gedurende zijne vernedering op 
aarde. Hij zal God zijn in de heerlijkheid des rijks. 
Hij zal het zijn als Hij als mensch zijn koningrijk aan 
den Vader zal overgeven. 

Eenige woorden moeten wij hier nog bijvoegen over de 
wegen Gods die dit heerlijk resultaat en de duizendjarige 
heerlijkheid van Christus voorbereiden. 

Terwijl de Heer aan de regterhand des Vaders gezeten 
is vergadert God door de kracht des H. Geestes de 
Gemeente uit de wereld. De goede boodschap der genade 
wordt in de wereld gepredikt om de wereld van zonde te 
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overtuigen en in het bijzonder van zonde, daar zij den 
Zoon Gods verworpen heeft. Haar wordt niet gepredikt 
dat de zonde vergeven is en dat zij dit slechts te gelooven 
heeft, maar dat zij in het booze ligt; en te gelijkertijd 
wordt haar aangekondigd, dat het bloed op het vei'zoen-
deksel is en wordt iedereen uitgenoodigd tot God te komen, 
die hen naar de waarde van dit bloed zal ontvangen. 
(2 Kor. 5 : 20; Col. 1 : 2 3 ; Mark. 16 : 15 , Luk. 24 : 47, 
1 Kor. 15 : 3 enz.) 

Doch nog andere heerlijke waarheden vloeijen uit de 
komst van den H. Geest op aarde voort. Hij is gekomen 
omdat Christus ten hemel is gevaren. (Joh. 16 : 7). Hij 
is het bewijs, dat God ten opzigte van den mensch 
genoegen heeft genomen in het werk van Christus; 
Hij daalde neder op hen, die reeds in Jezus geloofden. 
(Joh. 7 : 39; Luk. 24 : 49; Hand. 1 : 5 en 2). en verkon
digt door middel van hen het evangelie aan alle kreaturen. 
Als wonende in den geloovige geeft hij hem de zekerheid, 
dat al zijne zonden door Christus gedragen zijn en voor 
altijd zijn uitgewischt, (Openb. 1 : 5 ; Hebr. 1 : 3 enz.) 
dat de geloovige tot geregtigheid Gods in Christus is 
gemaakt. Verder is Hij de verzegeling voor den dag der 
verlossing, (Ef. 4 : 30) dat is, voor de aankomst in de 
heerlijkheid, en schenkt den geloovige het bewustzijn 
dat hij één met Christus is , dat hij een kind (Rom. 8 : 16, 
17; Gal. 4 : 5 — 8) een erfgenaam Gods, en een medeërf-
genaam van Christus is. Hij neemt de dingen van Christus 
en toont ze hem (Joh. 16 : 14, 15). 

In zooverre voor het individu. Doch er is één Geest 
in al de geloovigen en Hij vereenigt hen allen met Chris
tus en bij gevolg vormen zij te zamen één ligchaam, 
(Eom. 12 : 4, 5; 1 Kor. 12 : 13 enz.) de bruid des Lams 
(Ef. 5 : 25). Hij doet de bruid uitzien naar het bruilofts
maal des Lams. (Openb. 22 : 17, 19 : 7). De geloovigen 
toch als met Jezus in den hemel gezet, hebben eene 
hemelsche roeping en kunnen, van de wereld losgemaakt, 
hunne blikken naar boven heffen. Ook zullen zij 
opgenomen worden om Christus in de lucht te ontmoeten 
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(1 Thess. 4 : 15, 17). Christus zal komen om hen in het 
huis zijns Vaders te brengen, waar zij altijd met Hem zijn 
zullen. (Joh. 14 : 2, 3; 1 Thess. 4 : 17). 

Dit is niet de vestiging van het koningrijk, maar de 
vergadering der erfgenamen, die met Christus moeten 
heerschen. Zij ontvangen alsdan hunne plaats met Hem, 
oneindig verheven boven elke regering op deze aarde, hoe 
heerlijk deze laatste ook zijn zal. Daarop wordt Satan 
uit den hemel verbannen, waar hij nimmermeer terugkeert. 
(Openb. tó-4 3). Hij komt op aarde en vergadert alle 
volken tegen den Almagtige en tegen Christus. (Openb. 
12 : 12, 16 : 13 , 14; 17 : 13 , 14; 19 : 18 enz.) Alsdan 
komt de Heer met zijne heiligen, (Openb. 19; Col. 3) 
en de magt des vijands wordt van de aarde wegge
nomen, de aarde van den vloek verlost; en Satan 
in den afgrond geworpen, (Openb. 21 : 4.) (nog niet in 
den poel des vuurs) is niet meer de vorst dezer wereld. 
Christus en de zijnen heerschen over alle werken Gods. 
(Ps. 8, aangehaald in 1 Kor. 15; Ef. 1 en Hebr. 2.) De 
regering Gods is alsdan gevestigd, (verg. Math. 16 : 26 , 
28 en 17; Mark. 9 en Luk. 9). De geregtigheid heerscht 
en de wereld is in vrede. (Ef. 1 : 10). In dezen staat 
van zegen worden al de profetiën omtrent de zegeningen 
over deze aarde vervuld. Heerlijke tijd, waar de oorlog-
geheel zal ophouden, waar allen de vruchten der goed
heid Gods zullen gemeten, zonder dat de hartstogten de 
menschen tegen elkander in het harnas zullen jagen. 
Christus zal het geluk van allen handhaven en zoo het 
kwaad verschijnt, zal het terstond geoordeeld en van de 
aarde weggedaan worden. 

Ook de regering van den zoon Davids moet hersteld 
worden en alle beloften Gods aangaande Israël zullen aan 
dit volk vervuld worden. De wet zal in hun hart geschre
ven zijn. De genade en de magt Gods zullen datgene aan 
dit volk geven, wat het naar het beginsel der verant
woordelijkheid niet heeft, kunnen verkrijgen. Te gelijkertijd 
zal de Heer over de Heidenen heerschen, welke onder 
het bevoorregte Israël zullen staan. Alzoo zullen alle 
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dingen onder één Hoofd vereenigd zijn, engelen, magten, 
de gemeente in den hemel, Israël, de Heidenen terwijl 
Satan zal gebonden zijn. — Doch voor de komst van dezen 
gezegenden tijd zullen de goddeloozen tegen God opstaan. 
De Joden, ten minste het grootste gedeelte van dit volk, 
zullen zich bij hen aansluiten en de Heidenen zullen zich 
tegen God verzetten. Deze opstand zal eenen tijd van bui
tengewone plagen voor het land van Juda en over de geheele 
aarde doen ontstaan. In dien tijd zal de getuigenis Gods de 
wereld doorloopen, en eindelijk zal het oordeel komen en 
over de magten onder de christenen, over de oproeiïge 
Joden en over alle volken., die de getuigenis Gods ver
worpen hebben, uitgeoefend worden. Dit is het oordeel 
der levenden, terwijl de eerste opstanding dan reeds heeft 
plaats gehad. De volheid der tijden begint op dit tijdstip. 

Eenige woorden tot besluit van deze schets. Satan zal 
ontbonden worden, wanneer de bewoners der aarde langen 
tijd rust en geluk genoten en de heerlijkheid van Christus 
gezien hebben. Doch wanneer deze verzoeking komt, dan 
zullen zij, die niet geheel Jezns toebehoorden, vallen. En 
Satan voert de wereld aan tegen den zetel der heerlijkheid 
Gods op aarde (Jeruzalem) en tegen allen, die den Heer 
getrouw zijn; doch wordt verdelgd. Dan zal het oordeel 
der dooden plaats hebben en de eeuwigheid heeft een 
aanvang genomen. 

Er zal een nieuwe hemel en eene nieuwe aarde zijn, in 
welke geregtigheid woont. Het koningrijk in de handen 
des Vaders overgegeven hebbende, wordt Christus zelf 
als mensch, nadat Hij alle dingen aan zijne voeten 
onderworpen heeft, onderworpen — doch blijft eeuwig de 
eerstgeborene veler broederen. Ook gelooven wij niet, dat 
de Gemeente hare plaats als bruid, als woning Gods, zal 
verliezen (zie Ef. 3 en Op. 21). De regering alleen, die 
de zonde veronderstelt, zal eindigen. Alle dingen zullen 
nieuw gemaakt worden en God zal alles in allen zijn. 
"Wij zullen Hem genieten in volmaakte gelukzaligheid, en 
zullen Hem naar de volmaaktheid zijner wegen, reeds 
ontwikkeld in de geschiedenis der menschheid, en zijnen 
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eeuwigen Zoon, de uitdrukking zijner gedachten en de 
eersteling dergenen, die door Hem eeuwiglijk gelukkig 
zijn gemaakt, in volkomenheid kennen. Onuitsprekelijk 
geluk, gevestigd op zijn kostbaar bloed, hetwelk nooit 
zijne waarde in de herinnering der gelukzaligen zal 
verliezen! 

Wie is het, die verdoemt? 

Waarom heerscht er bij velen zooveel twijfel en onze
kerheid omtrent hun behoud? Waarom kunnen zoo wei
nigen zich in Jezus verheugen? Waarom zijn er bij velen 
zooveel onopgeloste vragen? Waarom? Omdat men helaas! 
zoo weinig waarde hecht en zoo weinig geloof slaat aan 
de woorden Gods. Omdat men er niet toe kan komen 
om de oogen van het ellendige ik af te wenden en eenig 
en alleen op Jezus én zijn bloed te vestigen. Hij, 
die geregtvaardigd is uit het geloof, heeft vrede met God. 
(Rom. 5 :1) . 

Lezer, gelooft gij in den Zone Gods of gelooft gij niet 
in Hem? Een van beiden moet waar zijn. Een derde 
is er niet, God kent geen toestand van half geloof en 
half ongeloof. Gelooft gij niet in Hem, dan zijt gij voor 
eeuwig verloren — dan zijt gij van God gescheiden — dan 
zijt gij een onderdaan des satans. Gelooft gij in Hem, 
dan zijt gij geregtvaardigd en gereinigd door zijn bloed — 
dan hebt gij vrede met God — dan zijt gij uit God gebo
ren — dan zijt gij een deelgenoot der eeuwige heerlijk
heid— dan vraagt de Heilige Geest ook u : Wie is het, 
die verdoemt? 

Ja, wie zal ons verdoemen? De mensch? Voorzeker niet; 
want alle vleesch is als gras en alle heerlijkheid des 
menschen als eene bloem van het gras. — De mensch 
ons verdoemen, ons, die uit God geboren en der godde
lijke natuur deelachtig zijn? Is hij dan magtiger dan God? 
Kan hij het leven Gods vernietigen? Onmogelijk. 
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Wie zal ons dan verdoemen? De engelen? Kan de 
dienaar den zoon veroordeelen? Zullen zij, die ons gege
ven zijn tot gedienstige geesten, tegen ons optreden — of 
zijn zij ons nu niet veel meer onderdanig? »Weet gij niet 
dat gij de engelen oordeelen zult?" Ook van hen hebben 
wij dus geene verdoemenis te vreezen. 

Van wie dan — van den duivel? Neen — duizendmaal 
neen — hij moge ons aanklagen, hij heeft geene magt 
meer over ons. Wij zijn aan zijne heerschappij ontrukt. 
Hij zelf zal veroordeeld worden. »En de duivel, die hen 
verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sul-
fers, en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle 
eeuwigheid." (Openb. 20 : 10) 

Maar wie zou ons dan kunnen verdoemen? Jezus? Zou 
Hij, die gezegd heeft: «Die in mij gelooft, heeft het 
eeuwige leven," ons, die dat leven deelachtig zijn, kun
nen veroordeelen? Neen eerst zou Hij die dat leven is 
moeten vernietigd worden, eer dat Hij ons zou kunnen 
verdoemen. — God zal ons dan toch wel kunnen verdoe
men? Neen, ook dit is onmogelijk! Hij ziet ons regtvaar-
dig door het werk van Christus — Hij heeft zelf Jezus 
uit de dooden opgewekt en met Hem ons, zoodat Hij ons 
heeft aangenomen als zijne kinderen — en geen Vader 
geeft zijn kind voor een stuk brood een schorpioen. 

Zoo is er dan geene verdoemenis meer voor hen, die in 
Christus Jezus zijn! Noch de mensch, noch de engelen, 
noch de duivel, noch Jezus, noch God zelf, kan immer
meer een vonnis der veroordeeling over ons uitspreken! 
Wij zijn geregtvaardigd — wij zijn geheiligd — wij zijn 
opgestaan uit de dooden — wij zijn Milderen Gods — wij 
zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus — 
wij zijn door Hem meer dan overwinnaars! Zoo is er dan 
niemand meer, die ons kan scheiden van de liefde Gods, 
die daar is in Jezus Christus onzen Heer! Er is geene 
verdoemenis voor ons meer! Wij zijn voor eeuwig m 
veiligheid! 


