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GODS TROUW 

IN DE VERDRUKKING. 
( E X O D U S III.) 

Een wondervolle aanblik moet het geweest zijn, toen 
Mozes in de woestijn van Midian een braambosch zag, 
die brandde in het vuur, en nochtans niet verteerde. 
Geen wonder, dat hij zich daarheen wendde om dat groote 
gezicht te bezien, en te weten, hoe het kwam, dat de 
braambosch verbrandde en niet verteerde. Doch toen hij 
zich daarheen wendde, riep God uit het midden van den 
braambosch: „Nader hier niet toe, trek uwe schoenen 
uit van uwe voeten, want de plaats, waarop gij staat, 
is heilig land. Ik ben de God uws vaders, de God van 
Abraham, en de God van Izaak, en de God van Jakob. 
Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, 
hetwelk in Egypte is ; en Ik heb hun geschrei gehoord 
vanwege hunne drijvers; en Ik heb hunne smarten be
kend; en Ik ben nedergekomen, dat Ik het verlosse uit 
de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land 
naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende 
van melk en honig." En toen Mozes vroeg: „Zie, als ik 
tot de kinderen Israëls kom, en tot hen zeg: De God 
uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij zeg
gen: Hoe is zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?" 
toen antwoordde God: „ IK ZAL ZIJN , DIE IK ZIJN ZAL 

heeft mij tot u gezonden." 

xxvi. 1 
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Dat is een nieuwe naam, dien God zichzelven hier 
geeft. Met dezen naam was Hij tot hiertoe niet bekend 
geweest. „Ik ben aan Abraham, Izaak en Jakob versche
nen als God de Almachtige; doch met mijnen naam 
HEER (Jehovah) ben ik hun niet bekend geweest." (Zie 
Exod. VI : 2.) Wel vinden wij dien naam reeds in het 
tweede hoofdstuk van Genesis, doch men bedenke, dat 
Mozes dat boek geschreven heeft, en Mozes kende dien 
naam van God, en kon er dus in zijne geschriften ge
bruik van maken. „IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL," of beter 
overgezet: „IK BEN, DIE IK BEN." Gelijk de Heer Jezus 
zeide: „Eer Abraham was, ben Ik , " of letterlijk: „Eer 
Abraham was, Ik ben." Dat wil niet zeggen: Eer Abra
ham was, bestond ik, maar: Eer Abraham was, bestond 
ik als de „IK BEN," als de Jehovah des Ouden Verbonds, 
de eeuwig Getrouwe, de onveranderlijke Verbonds-God. 

Onze namen hebben gewoonlijk geen beteekenis. De 
namen in de Schrift gemeenlijk wel. Gods namen bovenal. 
Zij drukken iets van zijn wezen, een gedeelte van zijne 
hoedanigheden of eigenschappen uit. God, de Schepper, 
noemde zich bij Abraham, Izaak en Jakob DE ALMACH

TIGE , door Melchizedek DE ALLERHOOGSTE , hier bij Mozes 
en voortaan voor Israël: „IK BEN," JEHOVAH, en nu voor 
ons, zijne kinderen, „YADER." En het bekend maken van 
die namen staat telkens in verband met de openbaring 
van een gedeelte van Gods wezen. De Almachtige had 
aan Abraham, Izaak en Jakob beloften gegeven, en met 
hen een verbond gemaakt. Hun zaad zou wel in Egypte 
worden verdrukt, maar het zou het land, waarin zij als 
vreemdelingen verkeerden, bezitten. Dat land, vloeiende 
van melk en honig, waarin de aartsvaders in tenten 
vertoefden, zou aan hun zaad ter eeuwige erfenis gege
ven worden. En nu, toen Mozes in Midian's woestijn de 
kudden zijns schoonvaders weidde, stond de vervulling 
van deze belofte voor de deur, en zou God zijn verbond 
gestand doen. Hoewel Jakob's zaad 400 jaren in Egypte 
had vertoefd, had God nochtans zijne belofte niet verge
ten, maar stond Hij op het punt om die te vervullen, 
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en daarom komt Hij nu tot hen als de „IK BEN, DIE IK 
BEN ," de Onveranderlijke, de eeuwig Getrouwe, de "Waar
maker van zijn "Woord, de Yervuller zijner belofte. On
uitsprekelijke genade! Heerlijke vertroosting! Ook voor 
ons. Voor ons nog meer dan voor Israël. "Want de Schep
per van hemel en aarde, de Almachtige, Jehovah, „Ik 
ben, die Ik ben" is in Christus onze Vader. 

"Welnu, die Onveranderlijke, die eeuwig Getrouwe, 
was in het midden van den braambosch. De braambosch 
brandde, maar omdat Hij in het midden was, verteerde 
de braambosch niet. De drie jongelingen waren in den 
oven des brandenden vuurs, maar omdat de engel des 
Heeren met hen in het vuur wandelde, werden zij niet 
verteerd, j a , was zelfs de reuk des vuurs aan hunne 
kleederen niet te bespeuren. Zoo was het ook met Israël. 
Hoe groot de verdrukking ook was, waaronder zij zucht
ten, zij waren niet verteerd. Integendeel, zij groeiden 
tegen de verdrukking in. Farao had dit op treffende wijze 
ondervonden. Al zijne wreede bevelen hadden geen andere 
uitwerking gehad, dan dat het volk in menigte en in 
kracht was toegenomen. De Heer was in het vuur, en 
daarom kon het vuur hen niet schaden. Farao stond be
schaamd; en de man, die nu door God verheven was 
om zijn volk van de slavernij te bevrijden, was ten ge
volge van 's konings wreede bevelen aan zijn eigen hof 
in al de wijsheid der Egyptenaren onderwezen. 

Evenzoo is het met de gemeente des Heeren. "Wat 
heeft de wereld al niet uitgedacht om haar van de aarde 
te verbannen en uit te roeien; doch steeds bleek zulks 
onmogelijk te zijn. De poorten van den hades zullen Je
zus' gemeente niet overweldigen. Ook zij groeit tegen de 
verdrukking in, en is in de verdrukking het sterkst en 
het gelukkigst. Het bloed der martelaren is het zaad 
der kerk. En met ieder onzer gaat het niet anders. O 
neen! al kermen wij ook in het vuur, van verteeren is 
geen sprake. De Heer is met ons in de verdrukking. De 
heiligen staan de vuurproef glansrijk door, en eenmaal 
zal elke beproeving des geloofs blijken te zijn geweest 
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tot ons heil en onzen zegen, en strekken tot lof en eer 
en heerlijkheid van God in de openbaring van Jezus 
Christus. 

Doch luisteren wij nu naar de woorden vol teederheid 
en ontferming van Hem, die in het midden van het vuur 
was. „Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks; 
Ik heb hun geschrei gehoord; Ik heb hunne smarten be
kend, en Ik ben nedergekomen om hen te verlossen." 
Welk een teedere liefde! Welk een nederbuigende goed
heid! Zijn oog was gericht op die arme, verdrukte, 
israëlietische slaven, die onder de hand der drijvers 
zuchtten. Van zijnen hoogen hemel sloeg Hij hen met 
innige belangstelling gade. Niets ontging Hem. Wat voor 
ieders oog verborgen was, werd door Hem gezien. J a , 
Hij wendt zijn oog niet af van de rechtvaardigen hier 
beneden. Hoe heerlijk en vertroostend tevens! Met dit 
zalige bewustzijn in ons gaan wij moedig onzen weg, en 
verdragen wij het leed en de beproeving. Geen haar valt 
van ons hoofd zonder den wil des hemelschen Yaders. 

Doch Hij slaat ons niet alleen gade; Hij luistert ook 
naar ons geroep. „Ik heb hun geschrei gehoord vanwege 
hunne^ drijvers." Zijn oor is altijd open. Dag en nacht 
luistert Hij naar ons. Menschen kunnen dat niet. Zij 
kunnen onmogelijk in alles belang stellen. Niemand verge 
dit van een ander, want hij-zelf doet het ook niet. Doch 
onze God stelt in alles belang. Er staat van Hem ge
schreven , dat Hij het geroep der jonge raven hoort. Hoe
veel te meer dan het geroep zijner kinderen. 

Doch er is meer. De Heer gaat nog een stap verder, 
en zegt: „Ik heb hunne smarten bekend." Hij was in 
hun leed ingegaan. Zie, dat doen de menschen niet licht. 
De verdrukking zien, naar het geschrei luisteren, dat 
gaat nog wel, maar in het leed zich verplaatsen, alsof 
men het zelf ondervindt, dat kan alleen de Heer, en hij , 
die zich door Gods Geest laat leiden en bewerken. De 
Heer had Israëls smarten bekend. Hij gevoelde als 't 
ware de zweep van Farao's drijvers op den rug der 
arme israëlietische slaven. Zoo is het ook bij ons. „Saul, 
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Saul! wat vervolgt gij mij!" is het heerlijke woord van 
Jezus, op den weg naar Damaskus gesproken, toen Saul 
de heiligen vervolgde. Jezus is de medelijdende Hooge-
priester, die, omdat Hij-zelf in alle dingen verzocht 
werd, uitgenomen de zonde, met onze zwakheden mede
lijden kan hebben, en zich verplaatsen kan in al wat 
ons op aarde treft als een, die zelf in al die omstandig
heden verkeerde. Hij gevoelt al ons leed. Hij kan onzen 
strijd en ons zuchten verstaan. Zijn hart lijdt met ons 
mede. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid de
zelfde. Welnu, als wij Hem gadeslaan in zijn leven hier 
beneden, welk een teeder medegevoel vervulde zijn hart. 
Hij weende aan Lazarus graf; Hij troostte de moeder, wier 
eenige zoon ten grave gedragen werd. Hij vertrouwde zijne 
eigene moeder aan zijnen meest geliefden discipel toe. 

Maar de Heer ziet niet alleen onze ellende, Hij luistert 
niet alleen naar ons geschrei, en komt niet alleen om 
zijn medegevoel te betoonen; maar Hij daalt ook neder 
om ons te verlossen. Voor Israël was de ure der bevrijding 
geslagen. Met een machtige hand en een uitgestrekten 
arm zou de Heer hen uit Egypte uitleiden en van de 
drukkende slavernij verlossen. Al had het ook geschenen, 
alsof Hij zijn volk had vergeten, en zich niet om hen 
bekommerde, zoo was Hij toch steeds gedachtig aan zijn 
verbond met Abraham; en hoe lang ook uitgesteld, de 
verlossing was nu nabij. 

Ook onze verlossing is nabij. De Heer Jezus komt 
spoedig. „Ziet, ik kom haastelijk!" roept Hij ons toe. 
Het hemelsche Kanafin ligt voor ons. Het Vaderhuis met 
zijne vele woningen is open. Daar zien wij Jezus met 
heerlijkheid en eere gekroond. Daar aanschouwen wij de 
voor ons bereide plaats. Eén oogwenk slechts, en de kroon 
volgt op het kruis. De tranen worden gedroogd; het stof 
wordt van de voeten geschud; het zweet van het aange
zicht gewischt. Eeuwige rust in het land, vloeiende van 
melk en honig, is ons deel; en verzadiging van vreugde 
genieten wij daar voor zijn aangezicht. 

Doch behalve deze eindelijke verlossing uit allen strijd 
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en leed, is er nog een uitkomst, welke de Heer ons 
schenkt te midden van de verdrukking. Er staat ge
schreven: „God laat ons niet verzocht worden boven ver
mogen, maar schenkt met de verzoeking ook de uitkomst." 
Gij zegt misschien: „mijn vermogen is zoo gering." Mocht 
gij maar "recht inzien, dat gij in het geheel geen ver
mogen bezit, is mijn antwoord. „Ik ben zoo zwak," 
zucht gij. Mocht gij maar diep gevoelen, dat gij niet 
alleen zwak, maar krachteloos zijt, roep ik u toe. Wij 
hebben geen vermogen in onszelven om iets te verdragen. 
Het geringste, een speldeprik doet ons opschrikken. De 
minste tegenspoed kan ons geheel in verwarring brengen 
en moedeloos maken. „Maar," zult gij zeggen, „als dat 
zoo is, en ik kan het niet tegenspreken, want het is 
overeenkomstig Gods Woord, hoe kan de Heer dan 
zeggen, dat Hij ons niet laat verzocht worden boven ver
mogen? Als wij geen vermogen hebben, dan gaat dus 
elke verzoeking ons vermogen te boven." Zoo is het ook; 
maar ziehier de verklaring van het geheim. De Heer 
geeft met de verzoeking de uitkomst. Let wel op: er 
staat niet, dat Hij uit de verzoeking verlost, dat Hij de 
verzoeking doet ophouden; maar er staat: Hij geeft met 
de verzoeking de uitkomst. Stond er dit niet, dan zouden 
wij wel reden hebben om te twijfelen en te wankelen. 
Menigeen toch ligt jaren lang op zijn ziekbed en sterft. 
Menigeen verliest zijn gansche vermogen, en krijgt het 
nooit weer terug. Er kwam dus geen uitkomst. De ver
drukking hield niet op. Maar de Heer geeft met de ver
zoeking de uitkomst; dat wil zeggen, Hij geeft de uit
komst, terwijl de verzoeking er is, al duurt ze ook jaren 
lang voort en al komt er nooit een eind aan. En waarin 
bestaat die uitkomst? Wel in het vermogen, dat Hij 
schenkt, om de verzoeking te kunnen verdragen. Lees 
de woorden van den Apostel nog eens over, en gij zult 
zien, dat het. werkelijk zoo is. „God is getrouw, die niet 
zal toelaten, dat gij boven vermogen verzocht wordt; 
maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, 
zoodat gij ze kunt verdragen." (1 Kor. X : 13.) De uit-
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komst bestaat dus in het vermogen om de verzoeking te 
verdragen. Menigeen staat er verbaasd over, dat hij zoo
vele jaren heeft kunnen lijden; dat hij zulke zware verliezen 
heeft kunnen doorstaan; dat hij zulk een moeiehjken strijd 
heeft kunnen strijden. Had men hem van te voren gezegd, 
dat zijne verzoeking zoo zwaar zou zijn, en zoo lang zou 
duren, hij zou u verzekerd hebben, dat hij zulks onmo
gelijk kon uithouden. En toch is hij er doorgekomen, ja, 
hij heeft geleerd onderworpen en geduldig te lijden en te 
strijden. God gaf met de verzoeking het vermogen om de 
verzoeking te verdragen. Niet ineens voor den heelen 
duur der verzoeking, maar eiken dag, wat voor dien dag 
noodig was; zoodat de verzoeking nooit het vermogen 
om ze te verdragen te boven ging. Geen van Gods kinderen 
kan in de verdrukking bezwijken, omdat de „Ik ben, die 
Ik ben" in het midden van hot vuur is. 

Heerlijk is het dit te ondervinden! Het leert ons in de 
verdrukking te roemen. Niet om de verdrukking op zich-
zelve, maar om de uitwerking. De verdrukking werkt 
lijdzaamheid, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevin
ding hoop. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid komt 
er uit voort voor hen, die er door geoefend worden. De 
beproeving des geloofs, die veel kostelijker is dan die van 
het goud, zal bevonden worden te zijn tot lof en heer
lijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Wel zal er 
veel onverklaarbaars en raadselachtigs hier beneden over
blijven, maar eenmaal worden alle raadselen opgelost; 
eenmaal zullen wij de hand kussen, die ons geslagen 
heeft; eenmaal zullen wij inzien, dat het zóó en niet 
anders moest zijn, dat de weg, door den Heer met ons 
gehouden, wijs en goed en vol van liefde was. Dan zullen 
wij Hem danken voor elk leed, voor elk verlies, voor 
elke smart, voor eiken strijd. Gelooven wij dit, dan be
grijpen wij de anders raadselachtige vermaning van den 
Apostel: „Acht het voor louter vreugde, mijne broeders! 
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt." 
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De zwaluwen zijn heengegaan. 

„Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijne 
gezette tijden, en een tortelduif en kraan en 
zwaluw nemen den tijd hunner aankomst waar; 
maar mijn volk weet het recht des Heeren niet. 
Hoe zegt gij dan: Wij zijn wij8, en de wet des 
Heeren is bij ons! Ziet, waarlijk tevergeefs werkt 

" de valsche pen der schriftgeleerden. De wijzen 
zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij 
hebben des Heeren woord verworpen, wat wijsheid 
zouden zij dan hebben ?" (Jeremia T I I I : 7—9.) 

Het einde des jaars is nabij. Als gij deze regelen leest, 
mijn lezer! dan is het nieuwe jaar reeds begonnen. De 
zwaluwen zijn heengegaan; de winterstormen zijn gekomen, 
en geen enkele zwaluw is achtergebleven. Wij zagen hen 
zich verzamelen, en zij vlogen telkens hooger, naarmate 
de tijd hunner afreis naderde. Doch niemand zag hen 
heengaan. Wij weten evenwel, dat zij naar warmer landen, 
naar het zoele zuiden zijn vertrokken. Daar kan de vorst 
en de sneeuw en de koude noorden-wind hen niet meer 
bereiken. Merkwaardig is dit instinct dier vogels! „Zelfs 
een ooievaar aan den hemel weet zijne gezette tijden, en 
een tortelduif en kraan en zwaluw nemen den tijd 
hunner aankomst waar; maar mijn volk weet het recht 
des Heeren niet." 

Zou er niet een les voor ons te leeren zijn uit dit 
instinct der vogels ? Ik sloeg menigwerf met belangstelling 
de zwaluwen gade, wanneer de winter aanbrak; dan ver
zamelden zij zich in troepen, en dan schenen zij te wachten 
naar de anderen om gezamenlijk af te reizen; en dan vlogen 
zij hoog in de lucht, als waren zij van plan om weg te 
vliegen. Ik dacht dan bij mijzelven: Is de Heilige Geest 
niet eveneens bezig om de Christenen te zamen te ver
gaderen ? Nu en dan voegt zich een reiziger bij het ge
zelschap. Het getal wordt steeds grooter, en het verlangen 
om heen te gaan sterker. Met' lang zal het meer duren, 
en dan begint de reis — de laatste en heerlijkste reis. 
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De teekenen van het naderend oordeel vermenigvuldigen 
zich. De winterstormen zijn ophanden. Weldra vertrekken 
wij van hier. O, dat ieder Christen gereed ware om te 
vertrekken! 

En zal niet de geheele gemeente Gods worden opge
nomen? Yoorzeker. De zwaluwen vertrekken allen te 
zamen. Reeds is de Heer bezig om de ware geloovigen 
in kleine groepen bijeen te vergaderen. Na vele eeuwen 
heeft Hij de hemelsche roeping der gemeente en de komst 
van haren Bruidegom opnieuw doen prediken; en Hij richt 
hunne harten en gedachten naar Boven, al hooger en 
hooger. En spoedig, heel spoedig zullen allen vertrokken 
zijn, en geen enkele zijn achtergebleven. De wereld zal 
hen niet zien vertrekken, „Want de Heer zelf zal met 
een geroep, met de stem eens aartsengels , en met de 
bazuin Gods nederdalen; en de dooden in Christus zullen 
eerst opstaan, daarna zullen wij, de levenden, die over
blijven, te zamen met hen in wolken opgenomen worden 
den Heer tegemoet in de lucht; en aldus zullen wij 
altijd met den Heer zijn." Ziedaar de duidelijke woorden 
der Schrift — de woorden van den Heiligen Geest. J a , 
broeders! wij zullen allen gezamenlijk heengaan; niet één 
zal achterblijven; wij allen zullen voor altijd met den 
Heer zijn. Welk een vreugde zal het zijn om van het 
treurig tooneel dezer arme, zondige wereld, waarover de 
stormen des oordeels zullen losbreken, te worden wegge
nomen, en in zalige rust de heerlijkheid des Heeren te 
aanschouwen en te deelen! 

En wanneer God nooit vergeet om op den gezetten tijd 
den ooievaar, de kraan en de zwaluw, door hun instinct 
gedreven, weg te nemen, zou Hij dan in zijne belofte 
kunnen falen om op den bepaalden tijd de heiligen op te 
nemen in de lucht, hunnen Heer en Bruidegom te gemoet ? 
Is het niet schrikkelijk en vernederend voor ons, dat de 
Heer moet klagen: „de zwaluw weet haar gezetten tijd, 
maar mijn volk weet het recht des Heeren niet?" Is dit 
niet even waar van het Christendom nu, als het vroeger 
waar was van Israël? Welk een groote onkunde heerscht 
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er niet omtrent dit onderwerp! „Mijn volk weet niet." 
De menschen droomen van voortdurenden zomer, j a , van 
toenemende verlichting, vrede, matigheid en voorspoed — 
en dat in denzelfden tijd, dat de heiligen, evenals de 
zwaluwen in den herfst, zullen worden weggenomen, in 
denzelfden tijd, dat de stormen van Gods oordeel, plot
seling en onverwacht, over de wereld zullen losbreken. 
(1 Thess. V : 1—9.) 

't Is ongeloofelijk, hoe totaal onkundig de geleerde 
menschen dezer wereld zijn omtrent de oordeelen, die 
weldra over de volken dezer aarde zullen worden uitge
stort. „Hoe zegt gij dan: "Wij zijn wijs, en de wet des 
Heeren is bij ons!" Er is nog nooit een tijd geweest, 
waarin men zich meer dan thans beroemde, wijs en ver
licht te zijn. Wel is het Woord van God haast in aller 
handen; maar wie gelooft het ? De opname der gemeente 
vóór den dag des Heeren is duidelijk geopenbaard. God 
heeft het gezegd. Zoowel de opname der heiligen, den 
Heer te gemoet in de lucht, als het schrikkelijk oordeel, 
'twelk daarna volgen zal, wordt duidelijk en uitvoerig in 
de Schrift beschreveü. Maar God heeft tevergeefs gesproken 
in zijn Woord; de menschen willen niet gelooven, wat 
Hij gezegd heeft. „Zij doen Gods gebod te niet, opdat 
zij hunne overlevering zouden bewaren." (Mark. VII.) 

Maar „tevergeefs werkt de valsche pen der schriftge
leerden." Zij zullen beschaamd worden. „De wijzen zijn 
beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des 
Heeren woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan 
hebben ?" Luisteren wij naar hetgeen die geleerde mannen, 
die verwerpers van Gods Woord eenmaal zeggen zullen: 
„Hoe vreemd is het toch; die Christenen, welke wij zoo 
veracht hebben, zijn heengegaan, gelijk de zwaluwen in 
den herfst. Geen van hen is meer op aarde te vinden. 
Hoe hebben wij hen bespot en hunne vergaderingen 
gehaat. Wij hielden hen voor dwazen, omdat zij hooger 
wilden vliegen. Wij lachten hen uit, als zij zeiden, dat" 
hun Heer hen kwam afhalen. Zij spraken van hunne 
hemelsche roeping; en wilden niets te maken hebben 
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met onze aardsche vereenigingen en clubs. Wij scholden 
hen uit, omdat zij niet mee wilden doen aan onze po
gingen tot verbetering van den mensch. Wij haatten 
de leer, dat men zich in niets anders mag beroemen 
dan in het kruis van Christus. Zij vergaderden zich in 
kleine onaanzienlijke groepjes, en spraken van den ko
menden Heiland tot alle reizigers naar de eeuwigheid. 
Niemand heeft hen zien vertrekken, en toch zijn zij 
heengegaan. En nu zijn de felle, koude winterstormen 
gekomen! Waar is al onze wijsheid en verlichting? De 
vrede is van de aarde verdwenen. Overal hooren wij van 
hongersnood en pestilentie, van oorlog en dood. Wee, 
wee onzer, de toorn Gods is gekomen!" 

Aldus wordt het in Gods Woord voorspeld. Hoor slechts 
wat in Openb. VI staat: „En de koningen der aarde, en 
de grooten, en de oversten, en de rijken, en de sterken, 
én iedere slaaf en iedere vrije verbergden zichzelven in 
de spelonken en in de steenrotsen der bergen; en zij 
zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, 
en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die op den 
troon zit, en voor den toorn des Lams; want de groote 
dag zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?" Zij 
verwierpen des Heeren Woord, en nu zijn de Christenen 
heengegaan, en de groote dag zijns toorns is gekomen. Storm 
op storm barst los. De mensehen zoeken den dood, doch 
kunnen dien geenszins vinden. (Openb. IX.) Waar is nu 
al hunne voorgewende wijsheid? Zij zijn aanbidders ge
worden van de duivelen, en van de gouden en zilveren 
en houten afgoden, die noch zien, noch hooren, noch 
wandelen kunnen. (Openb. I X : 20.) En wat is het einde 
van hunne staatkunde ? 't Zijn eerst twee en veertig maan
den , sints het nieuwe hoofd van het romeinsche rijk ver
scheen. Maar o, welke schrikkelijke maanden zijn dat 
geweest! De draak gaf aan dat rijk zijne macht. Tien 
koningen zijn er uit voortgekomen, die allen door dit 
duivelsche hoofd worden bestuurd. Als hij zijnen mond 
opent, dan is het om te lasteren. En allen, die op aarde 
wonen, aanbidden hem; en die hem niet aanbidden wil-
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len, worden gepijnigd en gedood. Een tijd, zooals nog 
nooit op aarde geweest is , is dan aangebroken. Schrik
kelijk eind van al den hoogmoed en de verwaandheid 
des menschen! 

Duidelijk is dit alles in de Schrift geopenbaard. De 
Heer Jezus heeft het voorspeld. In de Openbaring kunt 
gij de uitvoerige beschrijving er van lezen. Doch de 
wijzen dezer wereld spotten er mee, en halenongeloovig 
en medelijdend hunne schouders op. Maar dan? J a , dan 
„zijn de wijzen beschaamd, verschrikt en gevangen. Zij 
hebben des Heeren woord verworpen, wat wijsheid zou
den zij dan ook hebben?" 

Waarde lezer, in welken toestand bevindt zich uwe 
ziel? Zijt gij gewasschen in het bloed des Lams, en be
reid om, evenals de zwaluwen, in den herfst, heen te gaan ? 
Volgt gij de wijzen dezer wereld, die spoedig beschaamd 
en verlegen zullen staan, of wordt gij aangetrokken door 
Jezus? Zijt gij afgezonderd van de wereld en verwacht 
gij den Heer uit den hemel? De pogingen van den duivel 
om langs allerlei wegen en door allerlei middelen ons 
van Christus af te trekken, vermenigvuldigen zich. Gij 
moogt volgen, wien gij wilt, als gij Christus maar niet 
volgt. Ten minste niet Christus alleen. Christus én de 
wereld, Christus én de instellingen der menschen, Chris
tus én de wet, dat gaat nog; maar Christus alleen, dat 
wordt voor onvergefelijk dwaas gehouden. Die dat doen, 
worden met medelijden aangezien, veracht en bespot. 
Stoort gij u evenwel daaraan, dan verliest gij de komst 
van Jezus uit het oog, dan kunt gij Hem niet meer uit 
de hemelen verwachten. Bedenk wel, wat aan al deze 
menschelijke leeringen en meeningen ten grondslag ligt. 
Zij gelooven geen van allen aan de volkomene verdorven
heid en verlorenheid des menschen, en verwerpen daarom 
de rechtvaardigheid van Gods oordeel, van den toorn 
Gods, die komen zal. Laat u toch niet onder hunnen 
invloed brengen! Hoe schoon zij zich ook mogen voor
doen, de Heer zegt van al deze wijze en geleerde mannen: 
„ Z I J HEBBEN DES HEEREN WOORD VERWORPEN." En het 
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kenmerk van een waar Christen is: „ G I J HEBT MIJN 

WOORD BEWAARD, EN HEBT MIJNEN NAAM NIET VERLOO
CHEND." Bedenk wel, lezer! wie gij ook zijn moogt, en 
welken naam gij ook dragen moogt, indien gij 's Heeren 
Woord niet bewaart, dan zijt gij geen Christen, en dan 
zult gij zeker achterblijven, wanneer de Christenen heen
gaan, gelijk de zwaluwen in den herfst. 

Hoe heerlijk zijn de woorden van Jezus! „In het huis 
mijns Vaders zijn vele woningen; ware het anders, ik 
zou het u gezegd hebben; want ik ga heen om u plaats 
te bereiden. En wanneer ik heengegaan ben, en u plaats 
bereid heb, kom ik weder, en zal u tot mij nemen, 
opdat gij ook zijn moogt, waar ik heenga." (Joh. X I V : 
2 , 3.) Hoe vertroostend en bemoedigend is zijn: „Ziet, 
Ik kom haastelijk!" aan het einde der Schrift zoo dik
werf ons toegeroepen! Welk een teedere liefde en neder-
buigende goedheid ligt er opgesloten in de woorden: „De 
Heer zelf zal komen!" Hoe gelukkig en zalig is het Hem 
te verwachten, naar Hem uit te zien, op zijne komst 
voorbereid te zijn! Nog maar weinige oogenblikken, dan 
zijn wij daar, waar geen tranen meer vloeien en geen 
leed meer zijn zal. Daar waar Jezus is , in de heerlijk
heid Gods. Van aangezicht tot aangezicht zullen wij Hem 
aanschouwen. Zijne eeuwige, onbegrensde liefde, die de 
kennis te boven gaat, zullen wij ongestoord genieten. 
Aan zijne heerlijkheid zullen wij deel hebben. Gelijk Mo
zes en Elia op den berg der verheerlijking, zullen wij 
met Hem spreken, zooals een vriend spreekt met zijnen 
vriend. Een ongekende vreugde zal onze ziel vervullen, 
en blijde Hallelujah's zullen van onze lippen vloeien. 

Verlangt gij daar niet naar, mijn broeder! Zoudt gij 
niet gaarne heden nog die woningen des lichts en des 
levens binnengaan, en uwen Heer en Heiland ontmoeten ? 
Zoudt gij Hem niet gaarne danken voor alles, wat Hij 
voor u deed en was; voor zijne overgave in den dood, 
voor zijn bitter lijden, voor zijne diepe vernedering om 
onzentwil, in de eerste plaats; maar ook voor al zijne 
leidingen en zorgen gedurende uwe moeitevolle woestijn-
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reis? O voorzeker! als gij Hem iiefhebt, dan zullen zijne 
beloften u dierbaar zijn; dan zal uw hart verlangen naar 
zijne komst; dan zult gij van al, wat u hinderen of sto
ren kan, uw hoofd afwenden! O, mochten alle geloovigen, 
afgezonderd van de wereld, met omgorde lendenen en 
brandende lampen, hunnen Bruidegom te gemoet gaan! 
Hij ziet verlangend naar dat oogenblik uit. Hij verzekert 
ons gedurig in de Schrift, dat Hij haastelijk komen zal. 
Hij heeft zijne komst bij vernieuwing aangekondigd in 
onze dagen. Het middernachtelijk geroep van de gelij
kenis: „Ziet, de bruidegom! gaat uit hem te gemoet," 
is in onze dagen vernomen. En weldra zal Hij aan den 
drang zijns harten gehoorgeven, en in de lucht verschij
nen om ons op te nemen in heerlijkheid. „Kom, Heer 
Jezus!" zoo roept onze ziel; zoo roepen Geest en bruid 
te zamen. „En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst 
heeft, kome; die wil, neme het water des levens om niet." 

Correspondentie. 
1. H. L. Gr. te 's Hage vraagt een verklaring van de 

uitdrukking „lichaam der zonde." 
Deze uitdrukking komt voor in Rom. YI : 5 , 6 , waar 

wij lezen: „Want indien wij met hem ééne plant ge
worden zijn in de gelijkheid zijns doods, zoo zullen wij 
het ook zijn in de gelijkheid zijner opstanding; dit we
tende, dat onze oude mensch met hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zij, opdat 
wij niet meer de zonde dienen." 't Is duidelijk genoeg, 
dat het „lichaam der zonde" geenszins is het lichaam, 
waarin wij wonen; want dit lichaam is niet te niet ge
daan, maar integendeel gekocht door het bloed van Christus, 
en het zal dientengevolge eenmaal verlost en aan het 
heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt worden. 
Het „lichaam der zonde" is de zonde beschouwd als één 
geheel, waarvan de verschillende zonden de leden zijn. 
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Daarom zegt Paulus in Kol. I I I „Doodt dan uwe leden 
(de leden van het lichaam der zonde), die op de aarde 
zijn." En welke zijn die leden? „Hoererij, onreinheid, 
wellust, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, die 
afgodendienst i s . " Al deze leden te zamen genomen 
vormen het „lichaam der zonde." En dit lichaam der 
zonde, zegt de Apostel, is te niet gedaan, opdat wij niet 
meer de zonde dienen. Onze oude mensch is metjChristus 
gekruisigd, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zij. 
Wij zijn met Christus gestorven; en die gestorven is, is 
gerechtvaardigd van de zonde. (vs. 7.) Hij heeft niet alleen 
de vergeving zijner bedrevene zonden, de uitdelging zijner 
schuld en de vrijspraak van de straf; maar hij is van de 
zonde zelve, van de zonde als macht, als heerschend be
ginsel gerechtvaardigd, en staat in Christus voor God 
zonder zonde. 

Op deze belangrijke waarheid steunen de vermaningen 
des Apostels. Omdat gij van de zonde bevrijd zijt, laat 
u j;och niet onder de macht van de zonde brengen. Omdat 
gij der zonde gestorven zijt, houdt u daarvoor, en Grode 
levend in Christus Jezus. Omdat het lichaam der zonde 
te niet gedaan is, doodt, daar gij met Christus zijt op
gewekt, uwe leden, die op de aarde zijn. 

Het is derhalve zeer verkeerd, gelijk G. terecht op
merkt, om in toespraken en gebeden van ons lichaam te 
spreken als van het lichaam der zonde, en dan God te 
vragen: ons daarvan te verlossen. Van het lichaam der 
zonde zijn wij verlost, en dat wel door den dood van 
Christus. En van ons sterfelijk lichaam worden wij niet 
verlost. Dit zal veranderd, van de sterfelijkheid en ver
derfelijkheid ontdaan worden; aan het heerlijk lichaam 
van Jezus gelijkvormig zijn; maar het blijft bestaan. 
„Geheel uw geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk 
bewaard bij de komst onzes Heeren Jezus Christus," zegt 
Paulus in 1 Thess. Y : 23. De Heer Jezus heeft ons lichaam 
evengoed gekocht als onze ziel. Ja , onze lichamen zijn 
leden van Christus, zegt de Apostel. Onze lichamen be-
hooren den Heere toe. (1 Kor. VI.) Zij zijn tempelen des 
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Heiligen Geestes. Daarom worden wij vermaand om ze 
te stellen tot een levende offerande, heilig, Gode welbe-
hagelijk, welke is onze redelijke dienst. (Rom. XII : 1.) 

2. R. F. C. vraagt: „"Wat is de beteekenis van het 
dal der schaduwe des doods?" 

Deze vraag raakt een dikwerf besproken en belangrijk 
punt, namelijk, of het dal der schaduwe des doods de 
dood zelf voorstelt, of de wereld, waarover de schaduw 
des doods heengaat. Ik geloof het laatste. Moest het de 
dood zelf beteekenen, dan zou er, dunkt mij , staan: 
„het dal des doods," doch nu er staat: „het dal der 
schaduw des doods" beteekent het, geloof ik, het doods
gevaar, waarin wij ons in deze booze wereld elk oogen-
blik bevinden. Andere plaatsen in de Psalmen maken 
dit duidelijk. Zoo zegt, b.v., in Ps. X L I V : 2 0 , het over
blijfsel van Israël, dat zich onder het oordeel Gods 
bevindt: „Hoewel Gij ons verpletterd hebt in een plaats 
der draken, en ons met een doodschaduw bedekt hebt." 
En in Ps. CVII : 10, 14, nadat zij verlost zijn uit het 
land hunner vijanden, herinneren zij zich de genade, 
die hen, „die in duisternis en de schaduwe des doods 
zaten, gebonden met verdrukking en ijzer," wedervaren 
was, en hoe zij door Jehovah „uit de duisternis en de 
schaduwe des doods waren uitgevoerd." 

Voor den geloovige is de wereld, of beter gezegd 
nog zijn pad door de wereld „het dal der schaduwe des 
doods." Zoo was het voor onzen dierbaren Heer en 
Heiland, en zoo is het ook voor ons. In dat „dal der 
schaduwe des doods" zal ik geen kwaad vreezen, want 
Hij , die er zelf door heengegaan is , is met mij, en zijn 
stok en zijn staf, die vertroosten mij. 



De lijdende Jezus. 

Mattheüs XXVI. 

Ik gevoel eenige moeielijkheid om te spreken over het 
onderwerp uit dit hoofdstuk, niet wat de leer zelve betreft, 
maar alleen uithoofde van het gewicht daarvan. Overal 
waar Christus in zijne eigene volmaaktheid voorgesteld 
wordt, zijn onze gedachten zoo weinig op de hoogte dier 
volmaaktheid. De voortreffelijkheid van den persoon des 
Heeren gaat zoo verre hoven onze voorstelling uit. Hij 
is voldoende om het hart des Vaders te bevredigen; hoe
veel te meer moest Hij het onze geheel innemen! 

Het is zeer belangrijk, dat onze harten zich met Hem 
bezighouden, en wel met Hem in zijne vernedering. 
Thans is Hij ter rechterhand Gods; en om veranderd te 
worden naar zijn beeld, moeten wij op Hem zien in heer
lijkheid; doch wanneer het gaat om de gezindheid van 
Christus, moeten wij op Hem zien, zooals Hij hier beneden 
was. Indien derhalve in Pil. I I sprake is van het hebben 
derzelfde gezindheid, „welke ook in Christus Jezus was," 
op welken tijd ziet dan dit laatste? Op dien tijd, dat Hij , 
die in de gestaltenis Gods zijnde, het geen roof geacht 
heeft Gode gelijk te zijn, maar zichzelven vernietigd en 
de gestaltenis eens slaafs aangenomen heeft, den menschen 
gelijk geworden zijnde. Daarna in gedaante gevonden als 
een mensch, heeft Hij zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, j a , tot den dood des kruises. 
Ziedaar de twee trappen, die Hij om zoo te zeggen af
daalde: vooreerst toen Hij in de gestaltenis Gods zijnde 
neerdaalde om een mensch te worden- ten tweede toen 
Hijj aldus afgedaald, zichzelven vernederde om gehoor
zaam te worden tot den dood des kruises. 

Zoo was de weg, waardoor Hij neerkwam uit de heer-

X X V I 2 
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lijkheid Gods. Door niets liet Hij zich toen zelfs terug
houden. Doch hier zien wij Hem voor den mensch staande. 
Toen Hij de zonde wegnam, was Hij alleen met God. 
Er was niets dan duisternis. De mensch had al het kwaad 
gedaan, waartoe hij in staat was, en satan evenzeer. De 
twee en twintigste Psalm herinnert ons daaraan, als Hij 
spreekt over de stieren van Bazan. (11—18.) „Wees Gij, 
mijn God, niet verre van mij" — ziedaar een toevlucht 
nemen tot God in hetgeen wij noemen kunnen beproeving 
van de zijde der menschen. Hij werd aan alle boosheid 
blootgesteld. Dat Hij verworpen werd, dreef Hem •— en 
hierin ligt zijne volmaaktheid — uit tot God. Toen echter 
ondervond Hij , dat Hij van God verlaten was! Hier ligt 
de kracht van het offer ter wegneming van de zonde. 
Nu willen wij ons echter bezighouden met de trekken 
van Christus' karakter, zooals die in zijnen weg aan het 
licht treden. 

Indien wij komen tot het kruis, dan moeten onze zon
den en onze nooden er ons heendrijven. Niemand komt 
in waarheid daarheen, tenzij als een zondaar, die er door 
zijne zonden toe gedreven wordt. Gaan wij echter door 
het gescheurde voorhangsel tot in Gods tegenwoordigheid, 
volkomen vrede hebbende door de kracht van het werÊ, 
dat Hij volbracht; en zien wij dan terug op het kruis, 
door middel waarvan wij toegingen, het beschouwende 
als met God's oogen, zoo vinden wij in dit kruis een eigen
aardige heerlijkheid en uitnemendheid, waarvan al de 
wegen Gods, zelfs de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
het uitvloeisel zijn. God werd aan dat kruis volkomen 
verheerlijkt. Wij vinden aan dat kruis goed en kwaad tot 
het uiterste punt opgedreven. Alles werd daar afgehandeld. 
Wij moeten tot het kruis komen als zondaars, om er de 
vrucht van te vinden; doch eenmaal vrede daardoor ge
vonden hebbende en als verzoenden voor God gesteld, 
houdt het kruis alles in zich besloten, wat wij tot in 
eeuwigheid verder ontdekken zullen. Nimmer zal het ge
slachte Lam uit onze herinnering wijken. Wij beschouwen 
het dan echter als met de oogen van God zelf. 
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In het kruis aanschouwen wij het uiterste van 's men-
schen zonde, positieve vijandschap tegen God, die kwam 
om goed te doen. De mensch rustte niet eer, voor hij 
Hem uit den weg geruimd had. „Hem hebt gij door de 
hand der ongerechtigen aan het kruis gehecht en ter dood 
gebracht," zegt Petrus; en de Heer zelf zegt: „Indien ik 
de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders 
gedaan heeft, zij hadden geen zonde," dat wil zeggen, 
dan hadden zij een reden gehad om Hem te verwerpen, 
„maar nu hebben zij zoowel gezien als gehaat beide mij 
en mijnen Yader." Ziedaar het toppunt van 's menschen 
boosaardigheid. Toen God voor hem stond als goeddoende, 
werd er slechts zijn haat door te voorschijn geroepen. In 
Christus was de kracht voorhanden om al de gevolgen 
der zonde op te heffen door zijn Woord; het openbaar 
worden daarvan ontdekte al de vijandschap van 's men
schen hart tegen Hem, en zij kruisigden Hem. Daar zien 
wij in Gods tegenwoordigheid a l , wat de mensch is , ge
heel blootgelegd. Te voren had hij de wet verbroken, en 
thans was God verschenen in volmaakte goedheid en 
kracht, (een kracht, die al hunne ellende kon opheffen) 
doch het was Gods kracht, en die wilden zij niet, zoo
dat zij Hem kruisigden. Ten tweede zien wij aan het 
kruis al de macht van satan; daarom heet het: „Nu is 
het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld 
buitengeworpen worden." Zij werden allen tegen Chris
tus aangevoerd door hem: „dit is uwe ure en de macht 
der duisternis." Hij had hem overwonnen tijdens de ure 
der verzoeking in de woestijn. Lukas zegt bij deze ge
legenheid, dat de satan van Hem week voor een tijd. 
Later zegt de Heer: „De overste der wereld komt, en 
heeft in mij niets." Hij , die macht had over de aarde 
(want satan was inderdaad de vorst dezer wereld) kwam 
terug, en het gelukte hem al den haat van het men-
schelijke hart tegen Hem in werking te brengen. 

Zie echter thans de volstrekte volmaaktheid van den 
tweeden Mensch. „Maar opdat de wereld erkenne, dat 
ik den Vader liefheb; en gelijk mij de Yader geboden 
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heeft, alzoo doe ik." In Hem — mensch, hoewel meer 
dan mensch tevens — zie ik volkomene liefde tot den 
Vader en volkomene gehoorzaamheid; en als Hij den 
vreeselijken drinkbeker te drinken heeft (welken te drin
ken volstrekt noodzakelijk was) zie ik die volkomene 
gehoorzaamheid en liefde tot den Vader, verwezenlijkt 
in de plaats zelve, waar Hij gemaakt werd tot zonde. 

Anderzijds aanschouw ik in het kruis Gods oneindige 
liefde en genade, de zonde te hoven gaande; volmaakte 
liefde, waardoor Hij zijn Zoon gaf voor ons, en tegelijk 
volmaakte gerechtigheid, gericht houdende tegen de zonde, 
en Gods majesteit gewroken. „Het betaamde Hem, om 
wien alle dingen zijn, en door wien alle dingen zijn, dat 
Hij , vele zonen tot heerlijkheid leidende, den oversten 
Leidsman hunner behoudenis door lijden zou volmaken." 
Ik zie alzoo volmaakte boosheid in den eersten mensch 
en den satan; volmaakte goedheid in den tweeden mensch, 
(den Heer uit den hemel) en volmaakte liefde in God, 
benevens volmaakte gerechtigheid tegenover de zonde, 
toen met haar rekening gehouden werd. Dit alles aan 
het licht gebracht door het kruis, waar het goede en het 
booze samentreffen. Hier ligt de onbeweegbare grondslag 
in gerechtigheid voor alles, wat goeds en gezegends in
komen zal in den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, 
en dat niet berust op eenige verantwoordelijkheid, maar 
op de vervulling van het werk, welks waarde nooit wordt 
doorgrond. 

Hoe meer wij denken aan het kruis (wij kwamen er 
toe als zondaars, die het noodig hadden; maar als Chris
tenen , kunnen wij nederzitten om het te beschouwen) des 
te meer zien wij, dat het geheel alleen staat in de geschie
denis der eeuwigheid. Goddelijke heerlijkheid, mensche-
lijke zonde, Jezus' volmaaktheid, satan'sboosaardigheid, 
God's macht en liefde en gerechtigheid — dat alles werd 
daar aan het licht gesteld en afgehandeld. Zoodoende is 
het de onwrikbare grond voor 's menschen zegening en 
voor alles, wat goed is in hemel en op aarde. Dan ook, 
wanneer onze zielen verzoend zijn, zien wij op Hem en 
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leeren van Hem: „Neemt mijn juk op u , en leert van mij; 
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult 
rust vinden voor uwe zielen." 

Hij ziet, dat de wereld Hem opgegeven heeft; er was 
op deze aarde geen rust. Hij zocht met wonderbaar ge
duld naar een plaats der rust, maar daar was niets te 
vinden, hetwelk op rust geleek. Hij wist het, en had het 
beproefd; de Zoon des mensehen had niet, waar Hij het 
hoofd kon nederleggen; evenmin als waar zijn hart kon 
rusten, gelijk ook Noach's duif geen plaats vond voor 
het hol van haren voet. „Ik heb gewacht naar medelij
den, maar er is geen; en naar vertroosters, maar heb 
ze niet gevonden." Nochtans terwijl Hij dit gevoelt, zegt 
Hij juist toen: „Komt tot mij, allen, die vermoeid en 
belast zijt, en ik zal u rust geven: neemt mijn juk op 
u ," enz., „en gij zult rust vinden voor uwe zielen." 

Wat ik wenschen zou is dit, dat, terwijl wij rusten in 
de heerlijke kracht van het offer, onze gedachten gevormd 
worden door den gezegenden Persoon, die dat offer was. 
Hierin ligt het practische geheim om door deze wereld 
als Christen heen te gaan. „Die Mij eet, zal leven door 
Mij." Zonder twijfel moet de behoefte aan Hem gestadig 
in ons toenemen. De twee zijden van het christelijke 
leven zijn deze: Yoorzooveel betreft het hebben van 
goeden moed in en het behalen van de overwinning 
over de wereld, moet ik staren op zijne heerlijkheid, 
Fil. I I I , waar het gaat om kracht in de loopbaan, 
teneinde Christus te gewinnen als doel, al het andere 
schade en drek achtend. De andere zijde, namelijk niet 
Christus in den hemel als doel, maar als de Zachtmoe
dige en Nederige van hart op de aarde, wordt ons voor
gesteld in Fil. II. 

In Mattheüs komt Hij in het bijzonder voor als het 
slachtoffer. In dit geheele Evangelie vinden wij wonder
schoon beschreven zijn volkomene onderworpenheid; doch 
tevens — wat zeer opmerkelijk is — de diepten van zijn 
lijdensweg. Aan den beker denkende, zegt Hij: „Indien 
het mogelijk is , laat dien van mij voorbijgaan." In Lukas 
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lezen wij, dat zijn zweet werd als groote droppelen bloeds ; 
Hij is daar mensch. Wij leeren er echter uit, hoe Hij 
diep gevoelde de verschrikkingen van Gods toorn. Naar 
de mate Hij de heiligheid van God kende, gevoelde Hij 
wat het was van God verlaten te worden. Zijn lijden was 
in dit opzicht volkomen, oneindig, dat Hij het in oogen-
schouw nam met de oogen Gods, zijns Yaders. Aldus het 
beziende, zegt Hij : „Indien het mogelijk is , laat dezen 
beker van mij voorbijgaan." Zijne ziel gaat door deze 
uiterste diepte heen, en daardoor wordt zijn zweet als 
groote droppelen bloeds; doch wanneer Hij tot zijne dis
cipelen wederkeert, bespeurt men niets meer. Hij spreekt 
tot hen zoo vriendelijk en teeder, ingaande in hunne 
denkbeelden, alsof er in het geheel geen drinkbeker te 
drinken was. „Alzoo vermocht gij niet ééne ure met mij 
te waken?" Het is wonderschoon dit te zien; en het 
geheele leven van Christus door wordt dit gevonden: 
volmaakte gevoeligheid voor alles, wat rondom hem was, 
(behalve in het ééne vreeselijke geval, dat Hij van God 
verlaten was) doch altijd Zichzelven meester, nooit be-
heerscht door hetgeen om Hem heen plaats vond, al was 
Hij er zeer gevoelig voor. Op hetzelfde oogenblik, dat 
Hij zich omkeert naar de discipelen, heeft Hij niets te 
doen dan de grootste teederheid en liefelijkheid te open
baren. En dit altijd. Zelfs voor Pontius Pilatus zegt Hij 
niets; Hij is als een lam tot de slachtbank geleid; gelijk 
een schaap stom is voor dien, die het scheert, alzoo opent 
Hij niet zijnen mond; Hij was stom tot zoolang aaneen 
ander goedheid en vriendelijkheid te bewijzen viel; dan 
is Hij , als gebeurde er niets bijzonders, volmaakt in 
goedheid en volmaakt gevoelig voor alles. Wij zien, 
dat Hij volkomen onderworpen is aan, en volkomen ge
voelig voor het vreeselijke, dat op het punt stond over 
Hem te komen; nochtans omdat Hij het gevoelde met 
zijn Vader, kon Hij wederkomen tot de discipelen, en 
tegenover hen even volmaakt zijn in hartelijke liefde. 

Daarna komen zij om Hem te vangen. Hij wachtte op 
medelijden, doch er was geen; Hij zocht naar vertroosters, 
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doch vond ze niet. Hij is God over alles, en niettemin 
volkomen mensch. Nochtans, zooals iemand opgemerkt 
heeft, vroeg Hij nooit, dat zij voor Hem bidden zouden, 
maar alleen, dat zij zouden blijven en met Hem waken. 
Voor mij is het zeer kostelijk te zien, dat Hij , die bij 
God en God was, toen Hij mensch was geworden, in 
alles gevoelde gelijk een mensch. Toen Hij aan zijne dis
cipelen vroeg met Hem te waken, wist Hi j , dat de wereld 
tegen Hem was: Hij wendde zieh tot hen, met wie Hij 
het meest geweest was, opdat zij nu met Hem zouden zijn. 
Doch Hij moest niets hebben van hetgeen de minste onder 
de menschen heeft. Hij werd beproefd tot den diepsten 
graad van menschelijk lijden en menschelijke smart, hierin 
alleen staande, biddende in grooten angst zonder ook maar 
één mensch, die er in deelnam. Waar bevonden zij zich nu, 
die gezegd hadden met Hem in de gevangenis en den 
dood te gaan? Zij waren in slaap, zichzelven bedrogen 
hebbende; in slaap bij de heerlijkheid des koninkrijks 
op den berg; in slaap bij de verschrikking van Gethsé-
mané! 

Hieruit blijkt, hoe nietige wezens wij zijn, niet zoo
zeer dat wij zondaars zijn, doch wat Christus had als 
zijn deel in deze wereld, namelijk niet één mensch, die 
met Hem gevoelde. Maria van Bethanië was vroeger de 
eenige geweest; doch voor het overige had niemand mede
lijden met Hem; terwijl er omgekeerd niemand was, die 
behoefte aan medelijden gevoelde, met wien Hijzelf geen 
medelijden had. Op het voetspoor van Judas zeggen zij: 
„Waartoe dit verlies?" als er een is , die gevoelt met 
Hem. Welke harten hadden zij toch! Juist daar geeft 
God Hem getuigenis. In Johannes XI vindt gij getui
genis aan Hem gegeven als Zoon van God in de opwek
king van Lazarus. God wilde niet , dat Hij verworpen 
zou worden, alvorens dit getuigenis gegeven werd. Toen 
zalft Hem Maria; terwijl allen tegen Hem partijkiezen, 
komen de Grieken, begeerende Hem te zien; en de ure 
is daar, dat de Zoon des menschen zal verheerlijkt wor
den. „Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en 
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sterft, blijft het alleen; maar indien het sterft, draagt 
het veel vrucht." Door de zorge Gods is Hem een getui
genis verzekerd; doch ik geloof niet, dat er een ander 
voorbeeld bij te brengen is van medegevoel met het hart 
des Heeren. Hoe zouden wij ons bij zoo iets gevoelen? 
Vreeselijk is het! De wereld was iets vreeselijks voor 
Hem. Hij was volmaakt, en ging er door heen. Hier 
op hetzelfde oogenblik, dat Hij hun verzocht om met Hem 
te waken, leggen zij zich te slapen. 

Hij gaat dan geheel alleen met zijnen Vader; alles 
in den geest met Hem doorlevende. Nu roept Hij uit, 
opdat de onmogelijkheid van dezen beker te ontgaan 
klaar bewezen worde: „ Indien het mogelijk is , laat dezen 
drinkbeker van mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik wil, 
maar gelijk Gij wilt." Het was niet mogelijk. „En in 
zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger; en zijn zweet 
werd gelijk groote droppelen bloeds, die op de aarde 
afliepen." Door dezen zwaren strijd heengegaan, keert 
Hij terug tot zijne discipelen, en zegt tot hen op de 
vriendelijkste wijze: „Alzoo vermocht gij niet ééne ure 
met mij te waken?" Welk een zachtmoedige genade — 
„waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." 
Thans denkt Hij alleen aan hen. "Waar is de beker? 
Hij heeft alles doorleefd met den Vader, en derhalve is 
zijn hart bereid tot dienen; zelfs op zulk een oogenblik 
is Hij bereid om op elke wijze goed te doen. Indien wij 
in onze geringe mate al onze kleine zorgen, al onzen 
zielestrijd tot God brachten, om met Hem alles door te 
leven, zoo zouden onze harten geheel vrij en gelukkig 
zijn om zich om te wenden en ook voor anderen te 
zorgen. 

Door al de diepte zijner ellende ging Hij volkomen 
in zijnen geest heen met God; alles was ten volle behandeld 
met God; en juist daarom kon Hij in volmaakten vrede tot 
anderen zich wenden, en zeggen: „Waakt en bidt, opdat 
gij niet in verzoeking komt." Alleen waar wij „waken en 
bidden," verkrijgen wij hetzelfde gevoel, dat Hij bezat in 
de ure der verzoeking. Elke zaak, die ons voorkomt, is 
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of een verzoeking of een aanleiding tot gehoorzamen. Voor 
Hem was alles een aanleiding tot volkomene gehoorzaam
heid. „Den drinkbeker, dien mij de Vader gegeven heeft, 
zal ik dien niet drinken ?" Alles, wat gij ontmoet, is een 
geval, waarin gij Christus dient of uwen eigen wil doet; 
en dit laatste is in de verzoeking ingaan. Zie, hoe Hij 
in genade tot Petrus spreekt: „De geest is wel gewillig, 
maar het vleesoh is zwak." Ik weet, dat gij mij liefhebt-, 
aan uw hart hapert het niet; maar het ligt aan die arme 
zwakheid. Welk een volmaakte genade! Hij rekende op 
hunne harten om zoo te zeggen, toen de verzoeking 
kwam opdagen; en nadat zij geheel en al gefaald hebben, 
denkt Hij aan het gevaar voor hen, en zegt met het oog 
daarop: „waakt en bidt . . . . de geest is wel gewillig, 
maar het vleesch is zwak," terwijl een oogenblik te voren 
zijn zweet gelijk was aan groote droppelen bloeds. Welk 
een volmaakte onderwerping! Welk een nederigheid van 
hart! En daarom welk een volmaakt dienen, welk een 
volkomene liefde tot God en tot de menschen! Hetzelfde 
hebben wij te doen. „Wederom ten tweeden maal heen
gaande , bad hij zeggende: Mijn vader! indien deze niet 
van mij voorbij kan gaan, tenzij ik hem drinke, uw wil 
geschiede! En komende vond hij hen wederom slapende; 
want hunne oogen waren bezwaard. En hen verlatende, 
ging hij wederom heen, en bad ten derden maal, zeg
gende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijne disci
pelen, en zeide tot hen: slaapt nu voort, en rust! Ziet, 
de ure is nabij." Nu is waken overbodig, de tijd daartoe 
is voorbij. 

Aan het kruis, gelijk overal elders, dezelfde volkomene 
onderwerping. Hier is hij een slachtoffer, als een lam ter 
slachting geleid. Zie Hem tegenover Judas. „Die hem 
overleverde, had hun een teeken gegeven, zeggende : Dien 
ik zal kussen, die is het, grijpt hem." Het is vreeselijk 
Judas den raad te hooren geven Hem te grijpen! In Judas 
zien wij de geldgierigheid, en een toenemen in de zonde. 
Hij was een dief, en droeg de beurs, en bewaarde wat 
daarin was. Daarop verzoekt satan hem den Heer over 
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te leveren, zooals ik voor zeker houde,met de gedachte, 
dat Hij toch vrij zou komen. Daarop, na het avondmaal 
voer de satan in hem, en werd hij verhard tegen alle 
natuurlijk gevoel, want menig slecht mensch zou nog 
niet zijn vriend verraden met een kus. „En terstond ko
mende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi! en hij 
kuste hem zeer. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waar
toe zijt gij hier? Toen traden zij toe, en sloegen de handen 
aan Jezus, en grepen hem." 

Hierop zien wij van de zijde van Jezus, den zacht
moedige en nederige van hart, enkel berusting. Hij had 
meer dan twaalf legioenen engelen kunnen ter hulp be
komen; doch „hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, 
dat het alzoo geschieden moet?" Staan wij opmerkzaam 
stil bij het volgende: In deze laatste gewichtige oogen-
blikken, als Hij gereed staat den beker des toorns te 
drinken; als de heerlijke Zone Gods, mensch geworden, 
zal afdalen in die diepte, welke niemand onzer kan peilen, 
ten einde de schuld der zonde te boeten •— zoo moeten 
de Schriften, het woord door God gesproken, vervuld 
worjden. Hoe blijkt hieruit, dat zij de uitdrukking zijn 
van Gods gedachten, van des Vaders gezindheid, ook 
voor den Heer zelven! En dit behooren zij ook te zijn 
voor ons. Toen satan kwam, kreeg hij een Schriftwoord: 
„de mensch zal van brood alleen niet leven, maar van 
alle woord, dat door den mond Gods uitgaat." Toen sa
tan zijn aanval hernieuwde, klonk het opnieuw: „Er 
staat geschreven." Nu in deze laatste oogenblikken moe
ten de Schriften vervuld worden. De Schriften waren voor 
Hem voldoende als de uitdrukking van Gods gedachten. 
Hij was in volkomene en onbeperkte gemeenschap met 
den Vader. En zie met hoeveel vriendelijke lijdzaamheid 
Hij tot de scharen spreken kan: „Ik zat dagelijks onder 
u , leerende in den tempel, en gij hebt mij niet ge
grepen." 

In Johannes wordt ons de goddelijke zijde van dit 
alles voorgesteld. „Niemand legde de handen aan hem, 
want zijne ure was nog niet gekomen." Toen de tijd 
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gekomen was, geschiedde dit alles, opdat de Schriften 
zouden vervuld worden. Daarop „vluchtten al de disci
pelen, hem verlatende." Hij moest geen vertrooster heb
ben. Tot den hoogepriester gebracht, antwoordt Hij niets, 
tot de hoogepriester Hem bezweert. „Als nu een mensch 
zondigt, en hij hoort de stem eener eedzwering, en hij 
is getuige; indien hij het niet te kennen geeft, zoo zal 
hij zijne ongerechtigheid dragen." *) (Lev. V : 1.) Hierom 
geeft Hij het te kennen: „Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u: 
van nu aan zult gij den Zoon des menschen zien, zittende aan 
de rechterhand der kracht, en komende op de wolken des he
mels." Op zijn eigen getuigenis veroordeelden zij Hem. Hij 
was de waarheid, en werd ter dood gebracht, omdat Hij de 
waarheid was. Yóór Pilatus was het niet anders. Als 
deze vraagt: „zijt gij een Koning?" antwoordt Jezus: 
„Gij hebt het gezegd." Wij zagen, hoe volmaakt Chris
tus was met zijnen Vader in al de diepten van hetgeen 
Hij had te lijden; zoo is ook zijn weg dezelfde heerlijke 
weg voor de menschen. „Want het is geen vijand, die 
mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen, het is 
mijn hater niet, die zich tegen mij groot maakt, anders 
zou ik mij voor hem verborgen hebben." (Ps. LV : 13.) In 
elke omstandigheid ging Hij door al datgene heen, 't welk 
het allerpijnlijkste was voor een menschenhart; en tegelij
kertijd was daar de uitdrukking van goddelijke goedheid. 

Zooals gezegd is, vinden wij bij Johannes de andere 
zijde der waarheid. Komen zij om Hem te vangen, dan 
vraagt Hij : „Wien zoekt gij ?" Hierop gaan zij achter
waarts, en vallen ter aarde. Had Hij als een gewoon 
mensch gehandeld, dan had Hij alleen vandaar te heb
ben geloopen. Het is de goddelijke zijde der macht, op 
hetzelfde oogenblik, dat wij de volkomene onderworpen
heid zien van een mensch. „Daarom heeft mij de Vader 
lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom 
neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van 
mijzelven af; ik heb macht het af te leggen, en heb 

*) Naar de Engelsohe Bijbelvertaling. 
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macht het wederom te nemen." Hij zegt ten tweeden 
maal: „Wien zoekt gij ?" En zij zeiden: Jezus den Na-
zarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat ik het 
ben. Indien gij dan mij zoekt, laat dezen heengaan." Hij 
treedt zelf vrijwillig naar voren; de goddelijke Persoon 
geeft zichzelven, en laat de discipelen ontsnappen. Van 
de zijde der discipelen is er geen betoon van gehechtheid 
aan Hem; doch Hij staat in de bres, en beveiligt de 
anderen. Aan het kruis, bij Johannes, vinden wij het
zelfde. Green roepen: „Mijn God, mijn God! waarom 
hebt Gij mij verlaten ?" Het is zijn goddelijke volmaakt
heid, die boven alles uitblinkt. „Hierna" (nadat Hij zijne 
moeder aan den discipel heeft aanbevolen) „Jezus wetende, 
dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld 
worden, zeide: Mij dorst!" Later zeide Hij: „Het is volbracht. 
En het hoofd buigende, gaf hij zijnen geest over." Toen 
alles, wat de Geest Gods gezegd had, dat komen zou, 
vervuld en volbracht was, gaf Hij zijnen geest over aan 
zijnen Yader. Het is bij Johannes altijd de goddelijke 
zijde. In Mattheüs hebben wij het slachtoffer, het Lam 
ter slachting geleid. Nu nog een woord over Lukas. 

In Lukas vinden wij de heerlijke volmaaktheid des 
Heeren en van zijn lijden in Gethsémané uitvoeriger dan 
overal elders, doch aan het kruis geen enkele uitdruk
king van smart; Hij vervult de Schrift. Zooals wij in 
Johannes den goddelijken kant zien, vinden wij bij Lukas 
Hem duidelijk als mensch voorgesteld. „In zwaren strijd 
zijnde" (in diepe droefheid der ziel, is Hij als mensch 
op zijnen Vader geworpen) „bad hij te ernstiger!" Zoo 
groot was zijn vertrouwen, volmaakt in zijn zwaren 
strijd. Hier wordt vermeld, dat „zijn zweet werd gelijk 
groote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen," en 
dat een engel van den hemel Hem versterkte. Zoo zien 
wij in Lukas, meer dan in de andere Evangeliën, den 
Heer ook herhaaldelijk in het gebed, omdat het doel 
van Lukas is Hem aan ons voor te stellen als Zoon des 
menschen. Aan het kruis echter geen enkele uitdrukking 
van smart, omdat Hij te voren in volmaaktheid door 
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de angsten des drinkbekers heengegaan was. „Mijn God, 
mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?" vinden wij 
in Lukas niet. De smart was er, dit is volkomen waar, 
doch hier wordt zij niet vermeld. In volmaaktheid was 
de Heer in Gethsémané met zijnen Vader door alles heen
gegaan. En zoo geheel is Hij derhalve daarboven ver
heven, dat aan het eind de woorden voorkomen: „Yader! 
in uwe handen beveel ik mijnen geest. En toen hij dit 
gezegd had, stierf hij." 

Bij Johannes treedt op den voorgrond de goddelijke 
macht en de goddelijke volmaaktheid der liefde, die van 
de macht geen gebruik maakt, maar die Hem plaats doet 
nemen in de bres, opdat de anderen veilig uitgaan. Bij 
Lukas daarentegen zijn angst en lijden als mensch in 
Gethsémané, en aan het kruis bovenal het bevelen van 
zijn geest in de handen des Vaders. 

Hoe meer wij den blik slaan op den gezegenden Heer 
in zijn pad hier beneden, des te meer worden onze har
ten gedrongen om Hem recht lief te hebben. Hij stond 
alleen, altijd als mensch hier beneden volkomen alleen, 
en daar bestaat geen grooter verzoeking dan deze. „Gij 
zult allen aan mij geërgerd worden in dezen nacht." We
derom: „Zie, de ure komt, en is gekomen, dat gij zult 
verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij 
mij. alleen zult laten; en ik ben niet alleen, want de 
Vader is met mij" — anders niemand! Hij zocht naar 
medelijden, doch er was geen; naar iemand, die met 
Hem waken zou, doch zij gingen allen slapen; naar 
iemand, die bij Hem bleef, en zij vluchtten allen, Hem 
verlatende. Hij wordt verraden met een kus. Hij voelde 
dit alles volkomen: het was geen vijand, maar de man, 
die zijn metgezel was; ja „zelfs de man mijns vredes, 
op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de 
verzenen tegen mij grootelijks verheven." Volg Hem aldoor; 
de hoogmoed onzes harten wordt er door neergeworpen; 
de mensch wordt er in onze oogen door in de laagte ge
plaatst; Hij echter treedt als de wonderbaar Volmaakte 
aan het licht; en dat niet zooals Hij in de heerlijkheid 
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vertoeft, maar gelijk Hij als mensch hier beneden alles 
ontmoette, waardoor het hart tot het uiterste op de proef 
wordt gesteld. J a , een mensch, die op alle mogelijke wijze 
verzocht wordt, het hoofd buigend als een- slachtoffer, 
zóó gevoelig voor alles, dat zijn zweet werd gelijk groote 
droppelen bloeds, aan dit alles blootgesteld als mensch, 
zoodat onze harten Hem kunnen nagaan, neerdalend tot 
elke diepte — en wij, arme schepselen, alleen daarbij 
staande om te zien op Hem. Het is al veel, indien ook 
wij er niet bij slapen gaan! 

Zie, hierbij stilstaande, worden onze genegenheden 
opgewekt, en de wil wordt doorvorscht. De wil en de 
genegenheden gaan nooit te zamen; de wil is het eigen-ik; 
de genegenheden moeten noodzakelijk op een ander ge
richt zijn. Hij is het volmaakte voorwerp — „daarom 
heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, 
opdat ik het wederom neme." Zie Hem in de zachtmoe
digheid, waarin Hij wandelt, Zichzelven gevende voor 
ons, nooit terzijde afwijkende, volmaakt in alles, en 
onder het zwaarste even rustig, alsof er niets gebeurd 
was. Hij onderging alles met God. Wij hebben noodig 
dat onze harten recht gemaakt worden, en dat onze wil 
wordt gebroken. Indien wij echter heengaan, en op Christus 
zien, gelijk Hij ons in Gethsémané wordt afgeschilderd, 
is het dan nog mogelijk, dat wij zoeken onzen eigen wil 
te bevredigen? 

Zoo doende vind ik buiten mij zelven een voorwerp, dat 
mijne genegenheden regelt, en geen mogelijkheid voor de 
werking van den eigen wil overlaat. Ziende op Een, 
buiten mij, ondervind ik , dat Hij de kracht van de 
liefde mijns harten te voorschijn roept en mijn eigenwil 
terzijde stelt. Hij kon zeggen: „Daarom heeft de Vader 
mij lief;" zoo volmaakt was Hij in alles, dat de Vader er 
een oorzaak in vond om Hem lief te hebben. Alleen 
goddelijke volmaaktheid kon een oorzaak geven tot god
delijke liefde. Het hart, wetende dat Hij nu in de heer
lijkheid i s , wordt verzadigd. „Ik ben het brood, dat uit 
den hemel is nedergedaald"; mochten wij blijven in Hem! 
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„Die gezindheid zij in u , welke ook in Christus Jezus 
was". Wij moeten Hem gelijk zijn, gelijk Hij was op 
deze aarde. Hij vernederde zich, Hij bukte altijd, totdat 
God Hem ophief. Zijn wij er gelukkig in Hem te volgen? 
Op Hem starende, en ziende zijne volmaaktheid, maakt 
het ons genot uit, dat Christus al onze genegenheden tot 
zich trekt, en dat wij geen eigen wil hebben ? Wij zullen 
weldra voor eeuwig met Hem zijn; en wij kunnen genieten, 
wat Hij is in den hemel, waar zijne heerlijke volmaakt
heid voor onze harten staat en door ons is gesmaakt ge
worden. In hoever hebben onze harten van dat „brood" 
gegeten; en hoever is onze wil ten onder gehouden en 
vervuld met Christus ? God de Vader vindt daarin zijne 
vreugde. De kracht van zijn werk maakt het fondament 
uit van alles; doch in hoeverre is Christus zelf het 
voorwerp, waarin onze ziel zich verlustigt, blijvende in 
Hem, zoodat wij wakende worden gehouden ? Er is niets, 
waardoor het hart zoo gevormd, en de wil zoo gebroken 
wordt in ons, als de vreugde, die wij — in gemeenschap 
met den Vader — smaken in den persoon van Christus. 

De Heer geve ons, terwijl wij rusten in zijn kostbaar 
bloed, op Hem te staren, met Hem ons te voeden en 
door Hem te leven. „Die mij eet, dezelve zal leven door 
mij." Aanschouw den Nederige en Lijdzame, thans aan 
Gods rechterhand, Hem, dien God gegeven heeft om onze 
harten op de rechte plaats te houden in deze wereld van 
dwaasheid en hoogmoed. De Heer geve ons te leven 
door Hem! j . N. D. 

Correspondentie. 
3. N. te 's Hage vraagt, waarom er in de Schrift zoo dik

werf van veertig dagen gesproken wordt. 
Het komt mij voor, dat het getal veertig in de Schrift in 

verband staat met het op de proef stellen van den men sch en met 
het oordeel over en de belijdenis van de zonde onder de re
geering van God. Wij lezen van de „veertig dagen en veertig 
nachten" van Jezus' verzoeking in de woestijn; van de „veertig 
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dagen en veertig nachten," dat de wateren van den zondvloed 
over de aarde kwamen; (Gen. vu.) van de „veertig jaren," 
welke Israël moest wandelen in de woestijn als straf voor 
hunne zonde; (Num. xiv.) van de „veertig slagen," die in 
sommige gevallen een overtreder van de wet van Mozes moest 
ontvangen. (Deut. xxv.) Egypte zou „veertig jaren" verwoest 
zijn. (Ezeeh. xxxix: 11.) Mozes was „veertig dagen en veer
tig nachten" op den "berg om voor Israël te bidden. (Deut. 
ix : 9.) De Mnevieten kondigden een vasten af van „veertig 
dagen." 

Merkwaardig is het, — gelijk een engelsche broeder opmerkt — 
dat wij zevenmaal in de Schrift van veertig dagen lezen, en dat, 
wanneer wij die nemen naar de volgorde, waarin zij voorkomen, wij 
een volledige voorstelling hebben van God's wegen metdenmensch; 
van zijne gerechtigheid, genade, vergeving; van de werking zijns 
Geestes tegenover de zwakheid en het ongeloof des menschen; en 
eindelijk van den strijd en de overwinning van Gods Zoon, die als 
Mensch zijne plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. 

1° De „veertig dagen" van den zondvloed, gekenmerkt door 
sonde en oordeel. 

2° De „veertig dagen ," dat Mozes op Sinaï was om de wet 
te ontvangen; en de tweede „veertig dagen," dat hij voor Is
raël bad; waar wij dus wet en genade vinden. 

3° De „veertig dagen" van het verspieden van Kanaan, 
(Num. XIII.) welke van geloof en ongeloof getuigen. 

4° De „veertig dagen" van Elia's vlucht naar Horeb , in 
welke wij menschelijke zwakheid en goddelijke Icraclit aan
schouwen. 

5° De „veertig dagen" van Ninevé spreken van bekeering en 
vergeving. 

6° De „veertig dagen" van Jezus' verzoeking in de woestijn 
prediken ons strijd en overwinning. 

7" En de „veertig dagen" na de opstanding verlossing en 
heerlijkheid. 

4. J . H. A. te Aalten. Waarschijnlijk heeft Mattheüs ge
schreven, gelijk hij gewoonlijk doet: „gelijk gesproken is door 
den profeet," zooals in sommige oude handschriften gevonden 
wordt; terwijl een latere overschrijver er door onwetendheid 
„Jeremia" heeft bijgevoegd. 



33 

Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby.(*} 

INLEIDING. 

In den brief aan de Romeinen worden de Christenen 
beschouwd als menschen, die hier beneden leven en 
wandelen, maar die nochtans het leven van Christus en 
den Heiligen Geest bezitten, zoodat zij in Christus zijn. 
Hunne zonden zijn vergeven; zij zijn gerechtvaardigd 
door het werk van Christus. Hunne roeping bestaat hierin, 
dat zij hunne lichamen moeten stellen tot een levende 
offerande, Gode welbehagelijk, veranderd door de ver
nieuwing huns gemoeds, opdat zij zouden beproeven, welke 
de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God 
zij. (Hoofdstuk XII : 1, 2.) 

De brief begint met de verantwoordelijkheid van den 
mensch; bewijst, dat allen schuldig zijn door hetgeen zij 
gedaan hebben, en stelt dan de gevolgen voor oogen, 
welke de dood van Christus heeft in de vergeving der 
zonden en in de rechtvaardiging des geloovigen. Daarna 
beschouwt hij den toestand van den mensch, waarin deze 
zich door de zonde van Adam bevindt; en wordt ons 
aangetoond, hoe de mensch van de macht der zonde 
wordt bevrijd. 

(*) Deze beschouwing, door den heer Darby in de duitsohe taal 
geschreven, is uit den laatsten tijd van het leven des dierbaren 
ontslapenen. Toenemende zwakte en eindelijk zijn heengaan op den 
29sten April des vorigenjaars verhinderden hem om deze beschouwing 
ten einde te brengen. Daar evenwel de acht eerste hoofdstukken vol
tooid zijn, en de eigenlijke leer van den brief daarin volledig en 
uitvoerig is vervat, zoo vond ik het hoogst belangrijk om dit ge
tuigenis uit den laatsten tijd van de rustelooze werkzaamheid van 
den trouwen dienstknecht des Heeren aan mijne lezers mede te 
deolen. De Heer krone hot met zijnen rijken zegen! 
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Van het raadsbesluit Gods is in dezen brief geen sprake, 
dan alleen in drie of vier verzen in het 8ste hoofdstuk, 
en dan nog slechts om te bewijzen, dat het werk zijner 
genade onveranderlijk en, zoodra het door de roeping der 
genade tot ons eigendom geworden is , vast en zeker is , en 
dat het voortgezet wordt tot in de heerlijkheid. Het werk 
van Christus is volbracht; en zij, die in Hem gelooven, 
zullen aan zijn beeld gelijkvormig zijn. Zoo staat dan 
alles zeker en vast. Indien wij het leven van Christus 
bezitten, zoodat wij met Hem lijden, zoo zullen wij ook 
met Hem verheerlijkt worden. Verder is in dezen brief 
over Gods raadsbesluit niets te vinden. Wanneer wij daar
over onderwezen willen worden, moeten wij ons tot den 
brief aan de Efeziërs wenden, terwijl de brief aan de 
Kolossers ons het leven voorstelt van een mensch, die 
door het geloof is opgestaan. Maar in den brief aan de 
Romeinen vinden wij het werk Gods in genade, tot recht
vaardiging der goddeloozen door den dood en de opstanding 
van Christus, en hunne aanneming in Christus, daar de 
geloovigen als in Hem zijnde beschouwd worden. 

Uit hetgeen zooeven door mij werd opgemerkt, ziet 
men reeds, dat de leer van den brief aan de Romeinen 
zich in twee gedeelten splitst. Het eerste gedeelte heeft 
betrekking op de zonden. De wijze, waarop deze wegge
daan werden, en de genade Gods, die daarin ontvouwd 
werd, vormen het onderwerp der beschouwing tot aan het 
einde van het elfde vers van het vijfde hoofdstuk. Van 
daar tot aan het einde van het achtste hoofdstuk wordt 
het tweede gedeelte behandeld, namelijk de zonde in het 
vleesch, onze toestand, waarin wij ons door de zonde van 
Adam bevinden, en tevens onze bevrijding uit dien toe
stand en de nieuwe toestand in Christus. Als een aan
hangsel volgen dan drie hoofdstukken, om duidelijk te 
maken, op welke wijze de leer van den algemeenen, 
zondigen toestand des menschen en van de algemeene 
verzoening met God door het geloof in overeenstemming 
gebracht kan worden met de bijzondere beloften, die aan 
de Joden gegeven waren. En eindelijk vinden wij aan 
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het slot eenige vermaningen en een herhaling van enkele 
gewichtige beginselen. De uiteenzetting der leer van de 
verzoening des mensehen met God door het geloof, in het 
eerste gedeelte van den brief, wordt ingeleid door een 
voorrede, waarin het evangelie op den persoon van Christus 
gegrond, en als de openbaring van Gods gerechtigheid 
voorgesteld wordt. 

Zoo zien wij dan in dezen brief, hoe God ons met 
volkomene genade te gemoet gekomen is, toen wij naar 
onze verantwoordelijkheid als menschen en naar de ge
rechtigheid Gods geheel verloren waren; hoe Hij uit loutere 
genade ons verlossing en eeuwig leven bereid heeft, toen 
wij van Hem verwijderd waren door de zonde, ja toen 
wij naar het vleesch in vijandschap tegen Hem waren. 

Voordat wij echter overgaan tot een nadere beschouwing 
van de leer in dezen brief, van de opeenvolging en den 
inhoud der verschillende gedeelten, moeten wij nog een 
paar woorden over den persoon des apostels zeggen. Hij 
was nooit in Kome geweest, maar hij was de apostel der 
volken, met goddelijk gezag bekleed. Daardoor kon hij 
aan de Romeinen schrijven, ofschoon hij niet het middel 
ter hunner bekeering geweest was. "Wel kende hij som
migen van hen, aangezien in Rome, het middelpunt der 
toenmalige wereld, personen uit alle landen te zamen 
kwamen. Dit nu geeft aan dezen brief een geheel bijzon
der karakter, en onderscheidt dien van de meeste andere 
brieven. Het is meer een verhandeling, dan een brief des 
Apostels, aan een door hemzelven gestichte gemeente 
gericht. De persoonlijke betrekkingen ontbreken daarin, 
om voor bepaalde leer plaats te laten. Aan het einde van 
den brief groet Paulus wel is waar vele bekenden, en in 
den aanvang tracht hij met de Christenen te Rome een 
verbintenis des harten te sluiten; maar toch is zijn ambt 
als Apostel in de allereerste plaats het uitgangspunt zijner 
mededeelingen aan deze geloovigen. De gemeente te Rome 
is niet door een apostel gesticht. Paulus was er nog niet 
geweest; en indien Petrus er later gekomen is, om zijn 
leven op te offeren als een getuige des Heeren, zoo had 
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hij toch tot op dat oogenblik niets met Rome te maken 
gehad — hij was de apostel der besnijdenis. 

HOOFDSTUK I EN II . 

Paulus begint den brief met een beroep op zijn ambt. 
Hij was een dienstknecht van Jezus Christus, een geroe
pen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Dit 
is, als het ware, zijn titel. Hij diende den Heer, was 
daartoe geroepen en afgezonderd, en wel op een geheel 
bijzondere wijze. Hij had niet behoord tot de metgezellen 
van Jezus op deze aarde; hij kende Hem niet. Integen
deel was hij juist de bitterste vijand van Jezus' naam 
geweest. Hij wilde die nieuwe leer — het geloof in 
Jezus — geheel uitroeien en alle aanhangers er van ter 
dood brengen. Maar de Heer, die zich in heerlijkheid 
aan Hem openbaarde, kwam hem daarin tegen; en nu 
werd deze heerlijkheid zelf het uitgangspunt zijner werk
zaamheid. Daarin lag het treffendste bewijs, dat het werk 
der verzoening volbracht was, aangezien Hij, die voor 
de zonden geleden had, zich nu bevond in de heerlijkheid; 
en niet alleen dit, maar de vervolgde Christenen werden 
zelfs door den Heer erkend — niet als discipelen alleen, 
maar als de zoodanigen, die met Hem, den verheerlijkten 
Mensch, den Zoon van God in den hemel, vereenigd 
waren. Zoo werd dus Paulus op een geheel bijzondere 
wijze geroepen. Maar hij was ook op bijzondere wijze 
afgezonderd. Door de openbaring des Heeren in heerlijk
heid werd hij allereerst van het Jodendom afgezonderd, 
doch niet, om nu tot het Heidendom over te gaan; maar 
hij werd, toen hij Christus in de goddelijke heerlijkheid 
als Heer erkende, „genomen uit het volk en uit de volken," 
(Hand. XXYI : 17.) en door den verheerlijkten Mensch, 
door den Heer der heerlijkheid, in de wereld gezonden, 
om de volbrachte verlossing te verkondigen, om allen, 
die in Hem gelooven, van de zonde te bevrijden, en de 
Joden van het juk der wet te ontheffen. Daarom kende 
hij van nu aan niemand meer naar het vleesch, zelfs den 
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Heer Jezus niet —• d. w. z. niet zooals de vleeschelijk 
gezinde Joden Hem hier in de wereld wilden hebben, als 
den Zoon Davids — ofschoon hij volmondig erkende, dat 
Jezus als zoodanig gekomen was, en een onbetwistbaar 
recht op dezen titel had. Maar de Heer is als Zoon Davids 
verworpen; en thans zou alles louter genade worden, 
zoowel voor de Joden als voor de Heidenen, daar de 
eersten alle aanspraak op de beloften verloren hadden 
door Hem te verwerpen, in Wien deze hare vervulling 
vinden moesten. Ongetwijfeld zal God zijne beloften ge
stand doen, doch nu is alles louter genade, en wel 
door den opgestanen Heer, dien Paulus in heerlijkheid 
gezien had. In de verdere hoofdstukken van dezen brief 
wordt dit punt duidelijk toegelicht. 

Tot beter verstand van dezen brief is het wellicht goed 
op te merken, dat Paulus in de leer van dezen brief niet 
verder gaat dan tot de opstanding des Heeren, hoewel 
de verheerlijking van den Heer Jezus aan Gods rechter
hand het uitgangspunt en den grondslag vormde van zijne 
dienst. Wel wordt de verheerlijking van den Heer als 
zeker voorondersteld, en ontbreekt ook in de enkele 
verzen, waarin de opeenvolging van Gods raadsbesluiten 
voorgesteld wordt, de heerlijkheid der kinderen Gods 
niet — want een deel van dit raadsbesluit is , dat de 
uitverkorenen aan het beeld van zijnen Zoon gelijkvormig 
zouden zijn. Maar wanneer de Apostel van den grondslag 
des heils spreekt, hoe men gerechtvaardigd en verlost 
wordt, gaat hij niet verder dan tot de opstanding des 
Heeren. Want hetgeen Christus voor ons verworven heeft) 
is iets anders dan het antwoord op de vraag, hoe een 
zondaar door God kan aangenomen worden, en hoe hij in 
den toestand van een erfgenaam Gods geraakt. In den 
brief aan de Romeinen hebben wij nu juist dezen toe
stand van den geloovige als erfgenaam, die in Christus 
bekwaam gemaakt is voor Gods aangezicht te staan, en 
met Christus als Mensch de erfenis te deelen, en die 
naar de gerechtigheid een nieuw, levend gemaakt mensch 
geworden is, door God aangenomen. De heerlijkheid en 
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de erfenis zelve worden echter slechts met een enkel 
woord aangestipt. Zoodra Christus als de gestorven Mensch 
uit de dooden opstond, was de mensch in een geheel 
nieuwen toestand gebracht; onze zonden waren gedragen 
en uitgedelgd door den dood; God was verheerlijkt daar, 
waar de zonde heerschte; de kracht van hem, die de macht 
des doods had, was evenals de dood zelf te niet gedaan. 
Een nieuw, onsterfelijk mensch was te voorschijn geko
men. Ik spreek hier niet van den persoon van Christus, 
van hetgeen Hij naar zijne natuur was, maar van den 
nieuwen toestand der menschen, waarin zij door de op
standing van den Mensch Jezus Christus gebracht zijn — 
van den mensch in zijn nieuwen toestand naar Gods 
raadsbesluiten. "Wij zien daarin het bewijs, dat het vol
brachte werk van Christus aangenomen is naar de gerech
tigheid Gods, on tevens het voorbeeld, zoo ook nog niet 
van de heerlijkheid, dan toch van den toestand aller ge-
loovigen in Christus. Zij bevinden zich, om zoo te zeggen, 
aan gene zijde van den dood, van de kracht des satans, 
van de zonde en van het oordeel Gods, omdat God in 
Christus volkomen is verheerlijkt geworden; zij staan in 
Gods gunst in overeenstemming met de gerechtigheid. Dit 
is de opstanding van Christus in hare uitgestrektheid, 
als grondleer van dezen brief, daar zijn dood als grond
slag van zijne opstanding en van de waarde dier opstan
ding voorgesteld wordt. „Christus, die gestorven is , ja 
nog meer, die ook opgewekt is." 

Zoo werd Paulus geroepen en afgezonderd van alle 
menschen, om de blijde boodschap Gods, de boodschap 
van dit werk zijner liefde, te verkondigen. Dit evangelie 
was reeds in de voorzeggingen der profeten in de Heilige 
Schriften beloofd geworden. Doch nu was de verkondiging 
geen belofte meer. Wel bezitten wij heerlijke beloften 
voor den weg, dien wij door deze wereld moeten afleggen; 
maar het evangelie zelf is geen belofte. Het is veeleer 
de vervulling van de beloften Gods, voor zooverre deze 
op de menschwording des Heeren, op de voltooiing van 
zijn werk op zijne opstanding en (hoewel dit onderwerp 
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in den brief aan de Romeinen niet behandeld wordt) op 
zijne verheerlijking betrekking hebben. Er is hierbij op 
te merken, dat de „Heilige Schriften" de beloften Gods 
zijn, en de profeten, door wie zij gegeven werden, de 
profeten Gods. 

Waarin bestaat nu dit evangelie? Het heeft betrekking 
op den Zoon Gods, op Jezus Christus, onzen Heer. De 
persoon van Christus is het hoofdonderwerp van het evan
gelie ; het kondigt ons aan, dat Hij in de wereld gekomen 
is. Wij hebben hier echter twee dingen. In de eerste 
plaats zijn de beloften vervuld, daar Hij naar het vleesch 
de Zoon van David is; en in de tweede plaats, Hij is 
verklaard als Gods Zoon in kracht, naar den Geest der 
heiligheid, door de opstanding der dooden. Dit zijn de 
twee groote feiten, waardoor de waardij van het komen 
des Heeren in deze wereld voor den mensch bepaald 
wordt. De beloften zijn vervuld geworden, de Zoon Davids 
was gekomen. De Joden wilden Hem niet aannemen, en 
hebben daardoor de zegenrijke gevolgen der beloften niet 
ondervonden; doch de beloften zijn vervuld geworden, 
daar de Heer verschenen is. Doch daarna is de kracht 
Gods geopenbaard, aangezien de Heer, nadat Hij zich 
in den dood had overgegeven, door de opstanding als 
Zoon Gods verklaard is. Ofschoon in zijne opstanding het 
sterkste bewijs van de kracht Gods geleverd werd, zien 
wij toch ook reeds in de opstanding van Lazarus een be
wijs dezer goddelijke kracht, en evenzoo later in de op
standing van alle heiligen. „Deze krankheid is niet tot 
den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat de Zoon 
Gods door haar verheerlijkt worde." (Joh. XI : 4.) Hij was 
en Hij is de opstanding en het leven. De kracht der op
standing is het bewijs, dat Hij de Zoon Gods is. Dit is 
niet een vervulling der beloften, maar de kracht Gods, 
tentoongespreid daar waar de dood, als gevolg der zonde, 
was ingekomen. 

Ten aanzien van de uitdrukking „naar den Geest der 
heiligheid" merk ik op, dat de Heilige Geest, als ik mij 
zoo mag uitdrukken, de werkende kracht in de opstan-
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ding is , gelijk in al hetgeen God gedaan en geschapen 
heeft. Zoo zegt Petrus met het oog op de opstanding des 
Heeren: „gedood in het vleesch, maar levend gemaakt 
in den Geest;" (1 Petr. I I I : 18.) en van de geloovigen 
wordt gezegd: „En indien de Geest van Hem, die Jezus 
uit de dooden opgewekt heeft, in u woont, zoo zal Hij., 
die Christus uit de dooden opgewekt heeft, ook uwe ster
felijke lichamen levend maken uithoofde van zijnen Geest, 
die in u woont." (Rom. VIII : 11.) Maar waarom wordt 
er gezegd: „naar den Geest der heiligheid?" Omdat de 
Heilige Geest, als het ware, do werkende kracht Gods 
is , om al hetgeen Hem welgevallig is in de menschheid 
te volbrengen. Deze kracht is natuurlijk altijd in God; 
door haar heeft Hij de wereld geschapen; door haar heeft 
Hij in de werktuigen des Ouden Verbonds en in de pro
feten gewerkt. En nu was Hij in de menschheid (het 
leven) van Christus en in het te voorschijn brengen van 
deze nieuwe gedaante der menschheid werkzaam geweest 
naar deze goddelijke kracht. De profeten spraken hetgeen 
hun gegeven werd, en daarmede was de goddelijke inge
ving ten einde; ook was hetgeen zij spraken niet voor 
henzelven bestemd. Johannes de dooper was vervuld met 
den Heiligen Geest van zijns moeders schoot aan. Maar 
Christus was, naar zijne menschheid, geboren uit den 
Heiligen Geest; zijn leven was, ofschoon in alle opzichten 
menschelijk, de uitdrukking van de kracht des Heiligen 
Geestes. Hij dreef de duivelen uit door den Heiligen 
Geest; zijne woorden waren geest en leven. De volheid 
der Godheid woonde in Hem lichamelijk. Zijne menschheid 
was de uitdrukking van het goddelijke door den Heiligen 
Geest, in liefde, in kracht, en vooral in heiligheid. Hij 
was de Heilige Gods. Door den eeuwigen Geest heeft Hij 
zich Gode onbevlekt opgeofferd. In alles diende Hij zijnen 
Vader; maar zijne dienst was de volkomen openbaring van 
het goddelijke — van den Vader zelven — te midden 
der menschen, en wel doordien Hij, naar zijne mensch
heid , ieder oogenblik door den Geest aan de Godheid be
antwoordde, en er het afschijnsel en do uitdrukking van 



41 

was, zonder vlek en zonder gebrek. Alle offeranden in 
het Oude Testament zijn voorafschaduwingen van Chris
tus; maar in dit opzicht is het spijsoffer het bepaalde en 
juiste voorbeeld — ongezuurd meelbloem, met olie ge
mengd , met olie bestreken, in stukken gedeeld en olie er 
op gegoten. Welk een treffend voorbeeld van de mensch-
heid van Christus, die door den Geest en met den Geest 
gezalfd was, van Wien elk deel gekenmerkt was door den 
uitgestorten Geest, en waarin al de wierook zijner wel-
dadigheden Gode geofferd was als een welriekende reuk! 
Zoo moest Hij door het vuur beproefd worden — in den 
dood — om het bewijs te leveren, dat alles een liefelijke 
reuk was en niets anders. En ten slotte betoonde zich 
de kracht des Heiligen Geestes het grootst en het heer
lijkst in de opstanding des Heeren. Gedood in het vleesch, 
is Hij door den Geest opgewekt geworden. De Geest, die 
met goddelijke kracht bij zijne geboorte en gedurende zijn 
geheele leven werkzaam was, door wien Hij zich eindelijk 
Gode opofferde, heeft zijne gansche kracht betoond in het 
levend maken van den gestorven Jezus. Wel is het waar, 
dat Hij opgestaan is uit de dooden door de heerlijkheid 
des Vaders, en ovenzoo, dat Hij zijn lichaam, Gods tem
pel, zelf heeft opgericht; (Joh. I I : 19.) maar toch is het 
de Heilige Geest, die onmiddelbaar werkzaam geweest is 
in zijne opstanding. (1 Petr. I I I : 18.) Ook het lichaam 
van den opgestanen Jezus is een geestelijk lichaam. 

De mensch was dus door de opstanding, in den persoon 
van Christus, in een geheel nieuwen toestand gebracht — 
buiten het bereik van den dood, de zonde, het oordeel 
en de kracht des satans; en zoo was Christus als Zoon 
Gods verklaard, naar den Geest der heiligheid, door de 
opstanding der dooden. Deze Geest was de kracht der 
heiligheid gedurende zijn geheele leven; (want „doorden 
eeuwigen Geest heeft Hij zich Gode onbevlekt opgeofferd"), 
en naar dezen Geest is Hij als Zoon Gods verklaard en 
door Hemzelven op aarde gerechtvaardigd geworden. Toen 
alles volbracht was voor de heerlijkheid Gods door een 
Mensch, die Gods Zoon was, en deze als Mensch zijn 
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volkomene gehoorzaamheid en zijne liefde tot zijn Vader 
aan den dag gelegd had, is de mensch naar de waarde 
van dit volbrachte werk en naar de levendmakende kracht 
des Heiligen Geestes in een geheel nieuwen toestand ge
treden , in den persoon van den Zoon Gods, zoodat wij 
door het geloof aangenomen zijn en zonen geworden zijn. 
Christus, die als Zoon Davids de vervulling der oude 
beloften was, maar op aarde verworpen werd, volbracht 
het Hem door den Vader toevertrouwde werk, en trad 
toen als opgestane uit den dood, dien Hij als de vrucht 
der zonde ondergaan had, in een nieuwen toestand — 
in den toestand van den tweeden Mensch, den laatsten 
Adam. 

Zoo vinden wij hier in den persoon van Christus de 
twee hoofdgedachten der wegen Gods voor oogen gesteld, 
namelijk de vervulling der beloften (ofschoon de Joden 
door Hem te verwerpen elke aanspraak er op verloren 
hadden), en de openbaring van den Zoon Gods, als zoo
danig verklaard naar de levendmakende kracht des Hei
ligen Geestes in een opgestanen mensch. De kracht Gods 
heeft zich derhalve betoond, niet in de vervulling eener 
belofte, maar in het nu aanwezige leven en in het stand
punt van den tweeden mensch, in verband met een vol
brachte verlossing. Echter is hier de goddelijke macht 
des levens en de nieuwe, door de opstanding te voorschijn 
gebrachte toestand, vooral in verband gebracht met de 
verhouding, waarin de mensch daardoor tot God gebracht 
is — natuurlijk in den persoon van den Heer zelf, in kracht. 

Hoe heerlijk is de gedachte, dat de eeuwige Zoon van 
God, mensch geworden, dit nieuwe standpunt, waarvan 
wij gesproken hebben , heeft ingenomen, en wel als voor
beeld en eerstgeborene onder vele broederen, die Hem 
volkomen gelijk zullen zijn naar de levenskracht des 
Heiligen Geestes en in de heerlijkheid zelve! „Want én 
Hij, die heiligt, én zij, die geheiligd worden, zijn allen 
uit één; om welke oorzaak Hij zich niet schaamt, hen 
broeders te noemen." (Hebr. I I : 11.) Van de heerlijkheid 
is hier, wel is waar, geen sprake, maar toch kon de 
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Heer eerst na zijne opstanding, toen alles volbracht was, 
zeggen: „Zeg tot mijne broeders: Ik vaar op tot mijnen 
Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen God." 
(Joh. XX: 17.) 

Het onderwerp van het evangelie, waartoe Paulus af
gezonderd was, is dus Jezus Christus, Onze Heer, die 
als Zoon Davids de vervulling der beloften was, en als 
Zoon Gods in kracht verklaard is , naar den Geest der 
heiligheid, door de opstanding der dooden. Wel spreekt 
de Apostel in dezen brief van de gerechtigheid, en zet 
alles duidelijk en volkomen daaromtrent uiteen; maar het 
voornaamste onderwerp, dat hij voor oogen heeft, is toch 
de persoon van Christus zelf, en hetgeen Hij is als 
vervulling der beloften en als Gods Zoon in kracht en 
in de opstanding — juist hetzelfde wat de Heilige Geest 
ons als het voorwerp van Gods welbehagen in de Evan
geliën voorstelt. Door Hem, den reeds Verheerlijkte, had 
Paulus genade en het apostelschap ontvangen, om een 
iegelijk onder alle volken tot de gehoorzaamheid des ge-
loofs te brengen voor zijnen naam. Onder dezen waren 
ook de Romeinen. Hij schrijft niet aan hen als gemeente, 
gelijk gij gewoonlijk deed, wanneer hij aan een door hem 
gestichte gemeente schreef; maar hij richt zijnen brief 
aan al de geliefden Gods, die te Rome zijn, geroepene 
heiligen. Als apostel der volken kan hij aan allen schrij
ven met het gezag van Christus. 

Hij wenscht in zijne brieven altijd voor de heiligen 
genade en vrede van den Vader en van den Heer Jezus 
Christus. Wij slaan dikwerf te weinig acht op deze namen. 
In den eersten vinden wij God zelf als Vader, als zoo
danig gekend in genade; in den tweeden vinden wij den 
verheerlijkten Mensch, den Zoon Gods, die geplaatst 
is (en dat krachtens zijn ambt) over het huis en het 
volk Gods. Met den eersten naam staan wij als hinderen 
in verbinding, met den tweeden als dienstknechten. 

De Apostel zou gaarne de Christenen in Rome reeds 
eerder bezocht hebben, maar was daarin door den duivel 
verhinderd; want het werk des Heeren wordt altijd ge-
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daan in tegenwoordigheid van den vijand, die den voort
gang er van tracht te beletten, hetzij door vervolgingen, 
hetzij doordien hij in de gemeente verkeerde dingen te 
voorschijn roept, waarmede de arbeider zich heeft bezig 
te houden, hetzij door ketterijen, die den tijd van den 
arbeider in beslag nemen, of ook nog door allerlei an
dere listen. Het is voor den arbeider in het werk des 
Heeren van gewicht hieraan te denken; hij leert daardoor 
zijne afhankelijkheid kennen, en leert verstaan, dat de 
kracht en" de werking des Heeren onbepaald noodzake
lijk zijn. Daarom bad Paulus altijd in zjjne gebeden — 
God dankende voor het geloof der Komeinen, waarvan 
in de geheele wereld gesproken werd — dat God hem 
den weg tot hen mocht openen. Hij verlangde tot hen 
te komen, om hun tot hunne versterking eenige geeste
lijke genadegave mede te deelen; maar tegelijkertijd neemt 
hij in liefde zijne plaats onder hen in met de woorden: 
„dat is, om mede vertroost te worden onder u door het 
onderling geloof." Hij was Apostel, en moest in liefde 
te werk gaan; zoo boog hij zich dan als Apostel tot de 
zwaksten neder, om hen tot het goddelijk vertrouwen 
op te heffen. Menigmaal had hij voorgenomen tot hen te 
komen, om ook onder hen eenige vrucht te hebben. Hij 
was geroepen, om de genade Gods aan alle volken te 
brengen; en evenzoo was hij bereidwillig, wat hem be
trof, ook aan hen, die te Eome waren, het evangelie te 
verkondigen. Hoe bezorgd is hij, zich op gepaste wijze 
uit te drukken! Grieken kon hij hen niet noemen, bar
baren ook niet goed, want dat zou voor de bewoners van 
het keizerlijke Eome een beleediging geweest zijn. Zoo 
denkt hij aan alles, om allen tot nut te zijn. 

Dit brengt den Apostel tot de leer van dezen brief. Hij 
was bereid aan degenen, die te Eome waren, het evan
gelie te verkondigen, omdat hij zich des evangelies niet 
schaamde, „want," zegt hij, „het is Gods kracht tot be
houdenis voor een iegelijk, die gelooft." Het is geen men-
schelijke kracht — wat hij later nog duidelijker en uit
voeriger uiteenzet — zelfs niet ter verkrijging der men-
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schelijJce gerechtigheid. Het is een behoudenis, die aan 
den mensch gebracht wordt, een heilige, rechtvaardige 
behoudenis, een behoudenis van God, door Gods kracht, 
en wel om deze reden, dat de gerechtigheid Gods er in 
geopenbaard is , in tegenstelling met de menschelijke ge
rechtigheid. Het is de gerechtigheid van God zelven, die 
wij deelachtig worden door het geloof — Zijne gerech
tigheid op grond van geloof. Alles is daar reeds volkomen, 
nog eer wij er aan gelooven; door het geloof krijgen wij 
er deel aan. Deze gerechtigheid is niet door de werken, 
niet door de wet, want anders ware zij alleen voor do 
Joden bestemd, daar deze alleen de wet hadden. Neen, 
zij is geldig voor alle mensehen, omdat zij door het ge
loof is , en derhalve hebben ook de volken er deel aan, 
wanneer zij gelooven. 

Het kan wellicht zijn nut hebben, eenige woorden te 
zeggen over de beteekenis van de uitdrukking „gerech
tigheid Gods." Ofschoon zij zeer eenvoudig is, heerscht 
er toch veel misverstand over. De gerechtigheid Gods 
staat geenszins op dezelfde lijn met de menschelijke ge
rechtigheid, ook al ware deze nog zoo volkomen. In 
Joh. XVI: 10 zien wij, waarin de gerechtigheid Gods 
zich betoond heeft; namelijk daarin dat God Christus aan 
Zijne rechterhand geplaatst heeft, in Zijne eigene heerlijk
heid, omdat Christus Hem volkomen verheerlijkt heeft. 
Hierin bestaat de gerechtigheid, dat de Vader den Mensch 
Christus in Zijne eigene heerlijkheid verhoogd heeft — in de 
heerlijkheid, die Hij bij Hem had, eer de wereld was. En 
God, als de rechtvaardige God, heeft Hem verheerlijkt, om
dat Hij in Christus op het kruis verheerlijkt werd. (Joh. 
XVII : 5; XI I I : 81,32.) In de zoo even aangehaalde plaats 
(Joh. XVI : 10) zegt de Heer: De Geest zal de wereld over
tuigen van gerechtigheid, omdat ik tot mijnen Vader heenga, 
en gij mij niet meer zien zult. De wereld heeft Hem, die 
in genade gekomen was, voor altijd verloren, omdat zij Hem 
verworpen heeft; maar God heeft Hem aangenomen en 
verheerlijkt. Wanneer de Heer in Joh. XVI I : 25 van de 
wereld spreekt, zegt Hij „rechtvaardige Vader," daar-
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entegen in zijne bede voor de zijnen „heilige Vader." 
Het bewijs van de gerechtigheid Gods ligt derhalve daarin, 
dat Hij Christus verheerlijkt heeft. Toen God in Christus 
in de wereld was, moest de wereld Hem aannemen 
of verwerpen. Zij heeft Hem verworpen, en is daardoor 
geoordeeld; zij zal Hem ook niet meer zien, totdat Hij 
komt ten oordeel. Maar Christus heeft als mensch God 
volkomen verheerlijkt in al hetgeen Hij is , en God heeft 
Hem naar zijne gerechtigheid verheerlijkt. Welnu, het 
evangelie verkondigt deze gerechtigheid Gods, namelijk 
dat Christus in hetgeen Hij voor ons gedaan heeft, God 
volkomen verheerlijkte, en daarom als mensch verheer
lijkt is , en thans, met goddelijke heerlijkheid bekleed, 
aan Gods rechterhand gezeten is; en tevens dat ons 
standpunt voor God het gevolg is van hetgeen Christus 
gedaan heeft. Onze rechtvaardiging en verheerlijking is 
een gedeelte der gerechtigheid Gods, omdat hetgeen 
Christus gedaan heeft, om God te verheerlijken, Hij dat 
voor ons gedaan heeft. Wij zijn de gerechtigheid Gods in 
Hem. (2 Kor. V : 21.) Christus zou de vrucht van zijn 
werk niet smaken, indien wij niet bij Hem in de heer
lijkheid zouden zijn als de vrucht van de moeite zijner 
ziel, nadat Hij al hetgeen in God is verheerlijkt heeft — 
hoewel wij in onszelven geheel en al onwaardig zijn. 

De Apostel zet daarop uiteen, waarom zulk een ge
rechtigheid —• de gerechtigheid Gods zelve — noodig 
was, wilde er een mensch behouden kunnen worden. 
Menschelijke gerechtigheid was niet te vinden op aarde, 
en toch was gerechtigheid noodzakelijk. En daar het nu 
Gods gerechtigheid is, en dat niet door onze werken, 
zoo moet zij ons toegerekend worden uit geloof, op grond 
van geloof; want indien de werken der menschen er iets 
toe bijdragen, zou het niet Gods gerechtigheid zijn. Maar 
wanneer de mensch deze gerechtigheid door het geloof 
deelachtig wordt, zoo hebben de geloovigen uit de volken 
er evengoed deel aan, als de Joden. 

{Wordt vervolgd.) 
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Correspondentie. 

5. K. "W". te Apeldoorn. — a. Bekeering, namelijk een 
onberouwelijke bekeering tot zaligheid, en wedergeboorte 
zijn in den grond van de zaak hetzelfde. Beiden worden 
door den Heiligen Geest bewerkt. De wedergeboorte is 
het werk van God zonder dat de mensch daarbij hande
lend optreedt. De bekeering is de verandering des harten 
door Gods Geest, waardoor de mensch zich keert van de 
afgoden, om zich te wenden tot God. 

b. Uit de woorden des engels: „Uwe gebeden en aal
moezen zijn ter gedachtenis opgestegen voor God," even
als uit de mededeelingen omtrent het leven en den wandel 
van Cornelius, blijkt ten duidelijkste, dat deze hoofdman 
zich van de afgoden bekeerd had tot God. Yan een na
tuurlijk mensch kunnen zulke dingen niet gezegd worden. 
Cornelius moest evenwel, om behouden te worden, gebracht 
worden tot de kennis van en het geloof in den naam van 
Jezus; en daartoe werd Petrus tot hem gezonden. Volgens 
Hand. XI : 13 zeide de engel tot Cornelius: „Zend naar 
Joppe, en ontbied Simon, die bijgenaamd wordt Petrus, 
die woorden tot u zal spreken, waardoor gij zult behou
den worden, gij en uw geheele huis." Hoewel door Gods 
Geest levend gemaakt, evenals de heiligen des Ouden 
Verbonds, kon Cornelius, nu Jezus op aarde gekomen 
was, niet behouden worden zonder het geloof in zijnen 
Naam. 

c. Lees Lukas XVII I : 1—8 aandachtig na in de Nieuwe 
Vertaling, en vergelijk vooral vs. 7 met de Staten-Ver-
taling, dan zult gij een belangrijk verschil vinden. De 
Heer spreekt over den toestand op aarde bij zijne weder
komst. „Doch de Zoon des menschen, als hij komt, zal 
bij ook geloof vinden op de aarde?" Zóó schrikkelijk zal 
de nood dier tijden zijn, dat, als die dagen niet werden 
verkort, geen vleesch zou behouden worden, en zelfs de 
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uitverkorenen zouden worden meegesleept en overwonnen. 
Doch om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort 
worden. God zal zijnen uitverkorenen recht doen; Hij zal 
niet langzaam zijn om hen te verlossen, maar door het 
oordeelen hunner vijanden hun haastelijk recht doen. 

d. De gelijkenis van de arbeiders in den wijngaard 
(Matth. XX : 1—16.) behoort tot het antwoord van Jezus 
op de vraag van Petrus: „Zie, wij hebben alles verlaten, 
en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden?" In die 
gelijkenis stelt de Heer voor de genade en de souverei-
niteit, waarmede God handelt ten aanzien van hen, die 
Hij in zijnen wijngaard roept, en ten aanzien van het
geen Hij geeft. Jezus handhaaft Gods recht om met het 
zijne te doen, wat Hij wil. Wanneer God in zijne goed
heid de laatstgekomenen evenveel geven wil als de eer
sten, dan behoorden dezen zich daarover te verblijden. 

6. K. R. te Delft. — In de eerste verzen van Psalm 
XC wordt door Mozes, den man Gods, op wonderschoone 
wijze de vergankelijkheid van alle dingen tegenover de 
onveranderlijkheid des Heeren voorgesteld; gelijk de Heer 
Jezus gezegd heeft: „Hemel en aarde zullen voorbijgaan, 
maar mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan." Daarna 
belijdt hij de menschelijke zwakheid, en geeft de oorzaak 
daarvan op; en drukt dan in vs. 12 den wensch uit, dat 
hij in het diepe gevoel zijner zwakheid en broosheid, een 
wijs hart bekomen en wachten moge op 's Heeren weder
komst; (vs. 13.) wanneer vastheid en onvergankelijk
heid in plaats van broosheid en ellende, en schoonheid 
in plaats van stof en asch zal gekomen zijn. 

De man Gods bezingt in dezen Psalm de nieuwe schep
ping in Christus Jezus, 't Spreekt vanzelf, dat hij dit niet 
doen kan met die helderheid, waarmede een schriftge
leerde, in het koninkrijk Gods onderwezen, het nu doen 
kan; nochtans bezingt hij de nieuwe schepping. Er zullen 
aardsche en hemelsche dingen zijn; maar alles is een 
nieuwe schepping. 
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Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby. 

(Vervolg van blz. 46.) 

Nadat het eerste hoofdonderwerp van dezen brief — 
de persoon van Christus — op den voorgrond geplaatst 
is , vinden wij derhalve als tweede hoofdonderwerp de 
gerechtigheid van God, geopenbaard op grond van geloof, 
zoodat zij voor allen is, en door het geloof aangenomen 
en in bezit genomen kan worden. Wat deze gerechtigheid 
noodzakelijk maakte, is de algemeene zondige toestand, 
waarin de mensch zich bevindt, en om welker oorzaak 
de toorn van God geopenbaard is over alle goddeloosheid 
en ongerechtigheid der menschen, die de waarheid be
zitten in ongerechtigheid. Ten opzichte van de heidenen 
geeft de Apostel twee beweegredenen tot dien toorn aan: 
l e het getuigenis der schepping, (vs. 19 en 20.) en 2e dat 
zij de kennis van God niet wilden bewaren, maar aan 
afgoderij de voorkeur gaven. (vs. 21—23.) De onzien
lijke dingen van God, namelijk zijne eeuwige kracht en 
goddelijkheid, worden van de schepping der wereld aan 
uit zijne werken gekend en doorzien, zoodat hetgeen van 
God te kennen is onder hen openbaar is; en derhalve 
hebben zij geen verontschuldiging. Dit wil niet zeggen, 
dat zij God naar zijne natuur kennen; maar dat zij Hem 
als Schepper hadden moeten kennen. Indien men niet 
blind is , ziet men een Schepper in de schepping. 

Maar God had zich niet alleen als Schepper geopen
baard. Noach kende Hem niet alleen als zoodanig, maar 
tevens als een God, met wien de mensch als verant
woordelijk schepsel te doen had — als een God, die de 
wereld vanwege hare ongerechtigheid geoordeeld had, 
die op het doen en laten der menschen lette, en de on-

XKVI 4 
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gerechtigheid en boosheid niet wilde toelaten. Bij den 
torenbouw van Babel hadden zij Hem als een God leeren 
kennen, die hen verstrooid had, omdat zij in hunne 
eigene wijsheid onafhankelijk en in eigen kracht machtig 
wilden worden. De kennis van zulk een God wilden de 
heidenen echter niet bewaren; zij maakten zichzelven 
goden, zooals de mensch ze maken kon — namelijk goden, 
die hunne hartstochten bevredigden. En in plaats van 
den waarachtigen God te verheerlijken of Hem dankbaar 
te zijn, geraakten zij in de duisternis van hun eigen hart 
verdwaald; „zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas 
geworden, en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken 
Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een ver
derfelijk mensch en van vogelen en van viervoetige en 
van kruipende dieren." En omdat zij de heerlijkheid Gods 
niet wilden handhaven, maar haar voor hunne begeer
lijkheden prijsgaven, heeft God hen ook aan deze be
geerlijkheden overgegeven. Hij heeft hen overgegeven 
aan schandelijke hartstochten, waarin zij, wat de eer
baarheid des menschen betaamde, verlaten hebben. En 
niet alleen hebben zij, vervuld van alle ongerechtigheid 
en geleid door hunne hartstochten, deze dingen zelven 
gedaan, maar hebben zelfs in ontzettende hardheid des 
harten een welgevallen gevonden aan hen, die ze deden. 
Wel waren er sommigen, die deze schandelijke dingen 
veroordeelden; (hoofdst. I I : 1.) maar deze maakten er 
zichzelf, aan schuldig; en derhalve veroordeelden zij 
zichzelven , en konden het rechtvaardig oordeel Gods niet 
ontvlieden, daar zij ook den rijkdom zijner goedertieren
heid en genade verachtten, en er geen acht op sloegen, 
dat deze goedertierenheid Gods hen tot bekeering leidde. 
In plaats van aan deze leiding zich toe te vertrouwen, 
hoopten zij zichzelven met onbuigzame en onbekeerlijke 
harten toorn op in den dag des toorns. 

De Apostel komt nu tot een gewichtig beginsel, dat 
wel is waar eenvoudig is, maar toch een helder licht 
over de geheele zaak verspreidt — namelijk dat God, 
nu Hij zich geopenbaard heeft, handelt naar het doen 
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der menschen. In den dag des oordeels zal Hij een ieder 
vergelden naar zijne werken, hij moge Jood zijn of Griek, 
want er is geen aanneming des persoons bij God. Wel 
had Hij , om den mensch op de proef te stellen en om 
de waarheid van een eenig God in gedachtenis te doen 
blijven, een volk uitverkoren en nabij gebracht; maar in 
den grond der zaak was er geen onderscheid onder de 
menschen. Allen waren naar hunne natuur zondaars, en 
allen hadden gezondigd. Ook zien wij, dat God, hoewel 
Hij een wet aan zijn volk gegeven had, nochtans achter 
het voorhangsel bleef, zonder zich te openbaren. Maar 
nu is het voorhangsel gescheurd, en de mensch — eerst 
de Jood en ook de Griek — moet voor Hem openbaar 
worden, een ieder naarmate hij zich in zijn wandel open
baart , en zijn zedelijke toestand zich vertoont; en hierbij 
komt geenszins in aanmerking, of hij Jood is of Griek. 
God neemt naar zijne gerechtigheid alleen het licht in 
aanmerking, dat een ieder ontvangen heeft. Wanneer de 
Apostel spreekt van hen, die heerlijkheid en eer en on-
verderfelijkheid zoeken, vooronderstelt hij daarbij het 
Christendom; want de kennis dier dingen hangt vaneen 
openbaring af. Die dit dus met volharding in goede werken 
zoeken, zal God eeuwig leven vergelden, zonder een on
derscheid tusschen Joden en Grieken te maken. God wil 
de werkelijkheid van het goddelijk leven, niet den vorm 
eener instelling. Zij, die der waarheid ongehoorzaam, 
doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, hebben toorn 
en gramschap te wachten. „Verdrukking en benauwdheid 
over elke ziel eens menschen, die het kwade werkt, eerst 
van den Jood, en ook van den Griek; maar heerlijkheid 
en eer en vrede over een iegelijk, die het goede werkt, 
eerst voor den Jood, en ook voor den Griek." Allen 
zullen geoordeeld worden, een ieder naar zijne werken, 
zonder aanzien des persoons, maar ook een ieder naar 
het licht, dat hij ontvangen heeft. „Zoo velen zonder wet 
gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; 
en zoo velen onder de wet gezondigd hebben, zullen door 
de wet geoordeeld worden in den dag, wanneer God het 
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verborgene der menschen zal oordeelen door Jezus Christus." 
Want niet de hoorders, maar de daders der wet worden 
gerechtvaardigd. Indien iemand uit de volken doet hetgeen 
de wet eischt, zoo wordt hij aangenomen, en staat hij 
boven dengene, die de wet bezit, en ze niet houdt. Nadat 
God geopenbaard i s , komen er geen uitwendige omstan
digheden meer in aanmerking, door welke sommigen 
„nabij," anderen „verre" zijn, maar het gaat alleen om 
hetgeen rechtvaardig is in Gods oogen. In werkelijkheid 
deed iemand uit de volken, die naar den Geest wandelde 
in de liefde, hetgeen de wet eischte ; terwijl de Jood, die 
de wet bezat en in de zonde wandelde, door God niet kon 
aangenomen worden. Het gaat nu niet meer om uitwen
dige betrekkingen tot God, om zijn bestuur over de wereld 
en het bestuur van zijn volk, in één woord om de Gods-
regeering op deze aarde; maar het gaat om den toestand 
der ziel voor God en om den dag des oordeels, wanneer 
het verborgene des harten aan het licht gebracht, en de 
mensch naar zijne werken geoordeeld zal worden. 

Nadat de Apostel deze groote en gewichtige beginselen 
duidelijk heeft uiteengezet, gaat hij er toe over, den wer-
kelijken toestand der Joden te beschrijven, gelijk hij dit 
in het eerste hoofdstuk met betrekking tot de volken ge
daan heeft. De Joden roemden in de wet en in de voor
rechten , die zij bezaten; zij kenden den wil van God, en 
waren in staat de onwetenden te onderwijzen, j a , zij 
roemden zelfs in God. Maar onderwezen zij ook zichzel-
ven ? Integendeel, zij deden al hetgeen zij anderen leerden 
niet te doen. Zij onteerden God, omdat zij zijnen naam 
droegen. Door hen werd de eenige ware God onder de 
heidenen gelasterd, gelijk geschreven stond. Zij bezaten 
voorrechten; maar wanneer de wet, waarmede deze voor
rechten verbonden waren, gebroken werd, werd hunne 
besnijdenis tot voorhuid. En de volken veroordeelden, 
wanneer zij de wet hielden, de zoodanigen, die, in het be
zit van letter en besnijdenis, nochtans de wet overtraden. 
Want een waarachtige Jood was niet hij, die het uit
wendig was, maar hij, wiens hart besneden was en het 



in zijn hart en in den Geest was, niet in de letter, wiens 
lof niet is uit menschen, maar uit God. 

HOOFDSTUK III . 

De Apostel begint nu de Joden op hun eigen terrein 
aan te vallen. Hunne voorrechten waren groot, het nut 
der besnijdenis „veel, in allen deele", vooral omdat hun 
de woorden Gods waren toevertrouwd. De Apostel ge
loofde dit werkelijk, en met recht. Het is in dit opzicht 
niet de vraag, of zij allen, ieder persoonlijk, bekeerd 
waren; zij genoten de voorrechten van het volk Gods, 
welke elders niet gevonden werden, en waren zij onge-
loovig, dan kon toch hun ongeloof Gods getrouwheid 
onmogelijk te niet doen. (Evenzoo is het thans met de 
belijdende Christenheid.) De beloften Gods zullen door 
zijne getrouwheid aan het volk Israël vervuld worden, 
ofschoon het elke aanspraak er op verloren heeft. Doch 
hiervan spreekt de Apostel eerst later, in het 11de 
hoofdstuk. 

Maar, zou men kunnen zeggen, dan doet dus de 
ontrouw van den mensch Gods onfeilbare trouw des te 
helderder uitblinken. En wordt niet door dit feit, dat 
de ontrouw van den mensch Gods getrouwheid des te 
meer in het licht stelt, het recht, dat God heeft om den 
mensch te oordeelen, opgeheven ? Geenszins, want naar 
dit beginsel zou Hij niemand kunnen oordeelen, omdat 
ook de ongerechtigheid der volken zijne trouw des 
te meer doet uitkomen. De Joden zijn evenzoo goed 
verantwoordelijk voor hun ongeloof als alle anderen; 
en dat deze geoordeeld werden, daaraan twijfelde zelfs de 
Jood niet. Niettegenstaande hunne voorrechten zijn dus 
ook de Joden aan het oordeel Gods onderworpen. 

De Apostel verwaardigt zich niet, een antwoord te 
geven op het boosaardige gezegde van sommigen: „Laat 
ons het kwade doen, opdat het goede kome!" en zegt 
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eenvoudig: „wier oordeel rechtvaardig is." De Christenen 
werden namelijk door de wereld aangeklaagd, alsof zij 
zoo spraken. De genade is altijd een voorwerp van aan
klacht , zoolang de ziel niet overtuigd is van zonde; maar 
zoodra het geweten tot het bewustzijn van zonde komt, 
wordt de genade een voorwerp van diep gevoelde dank
baarheid. 

Indien nu evenwel de Jood zulke voorrechten bezat, 
was hij dan niet beter dan iemand uit de volken ? Geens
zins. De Apostel had reeds bewezen, dat zoowel de Jood 
als de Heiden beiden onder de zonde waren. En nu haalt 
hij een aantal plaatsen aan, om te bewijzen, dat de Joden 
in hunne eigene geschriften beschouwd werden als schuldig 
en onder de macht der zonde staande. Ten aanzien van 
de Heidenen kon hieromtrent geen twijfel bestaan; zij 
waren geheel van God vervreemd, en tot afgoderij en 
beeldendienst vervallen; zij aanbaden hout en steen, en 
leefden in ongerechtigheid. Maar over zichzelven had de 
Jood geheel andere gedachten. Hij was nabij gebracht, 
en deelde in alle voorrechten. De Apostel zelf had als 
het grootste voorrecht der Joden erkend, dat hun de 
woorden Gods waren toevertrouwd. Maar wat zeiden nu 
deze woorden, die op de Joden betrekking hadden, en 
waarvan zij roemden, dat zij hun alleen toebehoorden ? 
Dit: „Er is geen rechtvaardige, ook niet één." Een ge-
heele reeks van plaatsen uit de Psalmen en uit Jesaja, 
door den Apostel aangehaald, bewijst, dat de toestand 
van hen, over wie daar gesproken wordt, in alle opzichten 
door en door zondig was. En dat er over de Joden ge
sproken wordt, moesten zij naar hun algemeen beginsel 
zelven toestemmen; „want wij weten, dat al wat de wet 
zegt, zij dat zegt tot hen, die onder de wet zijn." 
„Zoo is dan alle mond gestopt, en degeheele wereld ver-
doemelijk voor God." De volken zijn geheel zonder God; 
maar de Joden zijn door het "Woord Gods zelf, waarop 
zij zich beriepen, veroordeeld. Uit de werken der wet kan 
derhalve geen vleesch gerechtvaardigd worden voor het 
aangezicht van God; „want door de wet is de kennis der 
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zonde". De wet, die men als het richtsnoer der gerech
tigheid aannam, bewees, dat de mensch een zondaar is; 
zij diende tot overtuiging van zonden en tot veroordee-
ling in het geweten, en zij riep tegelijkertijd het be
wustzijn te voorschijn, dat de zonde in hem is. 

Nadat de Apostel op deze wijze heeft aangetoond, dat 
alle menschen zondig zijn, komt hij weder terug op het
geen hij reeds in hoofdst. I : 17 als den grondslag van 
het evangelie aangewezen heeft, namelijk op de openba
ring van Gods gerechtigheid. Al hetgeen van hoofdst. 1:18 
af tot aan het 21ste T e rs van het derde hoofdstuk gezegd 
wordt, vormt een tusschenzin, die bewijzen moet, dat er 
een goddelijke gerechtigheid noodzakelijk is, omdat er in 
den mensch geen gerechtigheid te vinden is. En eerst 
nadat dit bewijs geleverd i s , dringt de Apostel dieper 
door in deze gerechtigheid Gods en in hare toepassing 
op de menschen. Deze gerechtigheid staat niet in betrek
king tot de wet, want die was voor den mensch een 
volmaakt richtsnoer. Maar God kan zijne gerechtigheid 
niet afmeten naar den maatstaf der menschelijke gerech
tigheid of der menschelijke verantwoordelijkheid. Haar 
dezen maatstaf oordeelt Hij de menschen, die de wet 
gehad hebbenr Maar zijne gerechtigheid moet naar zijne 
eigene natuur gemeten worden, en deze zijne natuur 
openbaart zich in hetgeen Hij doet. Hij moet zichzelven 
verheerlijken, d. i. openbaren; want bij God is zijne 
openbaring ook zjjne verheerlijking. Wanneer Hij de 
menschen oordeelt, dan oordeelt Hij hen naar hunne 
menschelijke verantwoordelijkheid; wanneer Hij iets doet, 
dan doet Hij het naar zijne eigene natuur. De wet weet 
van deze natuur niets af. Zij zegt, dat wij God moeten 
liefhebben; maar wat is Hij ? De wet is in overeenstem
ming met den mensch en met zijne betrekking tot God. 
De gerechtigheid Gods staat geheel en al buiten de wet, 
ja zelfs buiten elke wet, welke die ook zijn moge, indien 
men namelijk de natuur van God zelf niet als zoodanig 
beschouwen wil. Hij is een wet voor zichzelven, vol
maakt in zijne natuur. Zijne gerechtigheid is nu bewezen 
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in hetgeen Hij gedaan heeft ten opzichte van den persoon 
van Christus, door Hem, ten gevolge van zijn volbracht 
werk, te plaatsen aan zijne rechterhand. De wet en de 
profeten hebben daarvan getuigenis afgelegd. De gerech
tigheid Gods zelve is uitgeoefend in de aanname en ver
heerlijking van Christus om zijns werks wil. En aan 
deze aanname hebben ook wij deel door het geloof, 
omdat Hij dit werk voor ons gedaan heeft. Juist omdat 
het de gerechtigheid Gods is, gegrond op het werk van 
Christus, die voor allen gestorven is, heeft zij betrekking-
op de geheele wereld en op alle menschen. Allen, die 
in Christus gelooven, hetzij Joden of heidenen, hebben 
daaraan deel, en ook deel aan alle voorrechten, die er 
het gevolg van zijn. Ware het een menschelijke gerech
tigheid , dan moest zij naar de wet zijn; en ware zij naar 
de wet, dan zouden alleen de Joden er deel aan hebben, 
omdat alleen de Joden in het bezit van de wet waren. 
Maar aangezien het de gerechtigheid van God is, is zij 
voor allen geopenbaard, en wordt aan allen, die gelooven, 
toegerekend. Zoo is dus de gerechtigheid van God, door 
het geloof in Jezus Christus, voor alle zondaars geopen
baard; en zij rust op allen, die in Christus gelooven. 
„Want er is geen onderscheid, want allen hebben ge
zondigd , en derven de heerlijkheid Gods, en worden om 
niet gerechtvaardigd, door zijne genade, door de verlos
sing, die in Christus Jezus is." 

Alle menschen bevinden zich derhalve van natuur in 
denzelfden toestand, omdat zij allen gelijk zijn in de 
zonde; maar tevens is ook de genade voor allen gelijk, 
omdat de gerechtigheid een gerechtigheid van God en 
voor alle geloovigen dezelfde is, en dientengevolge staan 
alle geloovigen, aangenomen in deze gerechtigheid, op 
hetzelfde standpunt voor God. God heeft Jezus Christus 
openlijk gesteld tot een genadetroon, door het geloof in 
zijn bloed, en heeft daardoor zijne gerechtigheid betoond 
ten aanzien van de zonden van de heiligen des Ouden 
Verbonds, die Hij in zijne verdraagzaamheid voorbij 
heeft laten gaan. Nu echter is zijne gerechtigheid in 
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dit voorbij laten gaan betoond, daar Christus voor hen 
gestorven is; op grond van dezen zoendood, dien God 
voor oogen had, kon Hij die zonden voorbij laten gaan. 
En bovendien is zijne gerechtigheid ook in den tegen-
woordigen tijd geopenbaard; zij geeft niet alleen een 
verklaring van de vroegere wegen Gods, maar is ook 
voor den tegenwoordigen tijd een openbaring aangaande 
den grondslag van de rechtvaardiging der geloovigen door 
een volbracht werk; derhalve is zij een tegenwoordige, 
verwezenlijkt in de rechtvaardiging van alle geloovigen 
naar de gerechtigheid van den rechtvaardigen God. God 
is rechtvaardig, en Hij rechtvaardigt om het werk van 
Christus wil; j a , Hij betoont, dit doende, zijne gerech
tigheid. Niet alsof wij dit waardig waren, maar God 
erkent de waarde van het werk van Christus, door ons 
te rechtvaardigen. Derhalve is de rechtvaardiging een 
geopenbaarde, bekende zaak, omdat het werk volbracht is. 

De mensch kan zich over zichzelven niet beroemen, 
ook de Jood niet, niettegenstaande al zijne voorrechten. 
Alle roem is uitgesloten. Op welken grondslag? Door 
welke wet ? Der werken ? Neen, maar door de wet des 
geloofs. De mensch neemt, wie hij ook wezen moge, de 
plaats van een zondaar in. De genade, en de genade 
alleen, geldt voor allen op gelijke wijze. Want wij zijn 
tot de slotsom gekomen, dat men door het geloof gerecht
vaardigd wordt, zonder de werken der wet. „Is God de 
God der Joden alleen ? niet ook der volken ? J a , ook der 
volken." Zulk een moet Hij noodzakelijk zijn, zulk een 
was Hij zelfs in het Oude Testament, ofschoon Hij, toen 
alle geslachten der aarde tot afgodendienst verzonken 
waren, uit hun midden Israël in den persoon van Abra
ham uitverkoor, om de kennis van den éénen, waren 
God op de aarde te bewaren. Maar nu heeft Hij in ge
nade zijne plaats ingenomen als God over alle menschen, 
naar de waarachtigheid van zijn onveranderlijk recht op 
hen; daar het een en dezelfde God is, die de besnijdenis 
uit geloof, en de voorhuid door het geloof rechtvaardigt. 
Het verschil tusschen de hier gebruikte uitdrukkingen 
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„uit geloof" of „op grond van geloof" en „door het ge
loof," vindt zijne verklaring daarin, dat de Joden de 
gerechtigheid wel zochten, maar op een verkeerden grond
slag, namelijk op grond van de werken. Zij moeten de 
gerechtigheid hebben, en wel een goddelijke gerechtig
heid, maar op een anderen grond, op grond van het ge
loof. En omdat zij op den grondslag van het geloof rust, 
kan ook de heiden deze goddelijke gerechtigheid deelachtig 
worden door het geloof, 't welk door de genade in hem 
gewerkt is. Maakt dit beginsel dan nu de wet krachteloos ? 
Geenszins. Het gezag der wet is geheel en al gehand
haafd en bevestigd, maar tot veroordeeling van allen, 
die zich onder zijn gezag bevinden. Niets kon haar gezag 
zoo volkomen bevestigen, als het feit, dat de Heer zelf 
den vloek der wet op zich genomen heeft. 

HOOFDSTUK IV. 

Maar er was nog een ander bewijs voor de bewering, 
dat de gerechtigheid niet is uit de werken der wet, na
melijk het voorbeeld van Abraham, die de beloften had, 
eer de wet gegeven en verkondigd was. De Apostel maakt 
van dit gedeelte der geschiedenis en der voorrechten van 
Israël gebruik, om zijne grondstelling nog meer te be
vestigen. „Wat zullen wij van Abraham zeggen ?" vraagt 
hij. Indien hij uit werken ware gerechtvaardigd, zoo zou 
hij roem hebben, maar niet voor God; want wat zegt de 
Schrift? „En Abraham geloofde God, en het werd hem 
tot gerechtigheid gerekend." Zoo is dus de stelling, dat 
men door het geloof gerechtvaardigd wordt, volkomen 
bevestigd in het voorbeeld van Abraham. Het is niet uit 
werken; want ware dit zoo, dan zou het loon niet als 
genade, maar als schuld te beschouwen zijn. Doch wan
neer men niet werkt, maar gelooft in Hem, die den 
goddelooze rechtvaardigt, wordt het geloof gerekend tot 
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gerechtigheid. En gelijk het bij Abraham was, zoo was 
net ook bij David. (De Apostel haalt het yoorbeeld dezer 
beide mannen aan, omdat zij de hoofdbronnen vormen 
van Israëls zegeningen.) Ook David beschrijft de geluk
zaligheid van den mensch, wien God gerechtigheid toe
rekent zonder werken, waar hij zegt: „Welgelukzalig 
zij, wier ongerechtigheden vergeven, en wier zonden 
bedekt zijn! Welgelukzalig de man, wien de Heer de 
zonde niet toerekent!" De aanneming in Christus gaat 
wel is waar verder, maar hier vinden wij met het oog 
op de verantwoordelijkheid des menschen de waarheid 
uitgesproken, dat voor degenen, die in Christus gelooven, 
alles volbracht is. De zonde wordt hun in het geheel 
niet toegerekend; zij zijn vrij van alle schuld; elke 
schuldigverklaring is voor altijd voorbij. Yan ons stand
punt in Christus spreekt de Apostel later. Te worden 
aangenomen in een nieuw standpunt in Christus, naar 
de waarde van Christus en van zijne aanneming voor 
Gods oogen, dat is nog meer dan de rechtvaardiging. 
Maar deze rechtvaardiging is voor ons, als verantwoor
delijke menschen, volbracht. 

Maar nu ontstaat de vraag: Is deze zegening voor 
Israël alleen? Het voorbeeld van Abraham beslist ook 
deze vraag. Het geloof werd hem gerekend tot gerech
tigheid ; maar wanneer ? Toen hij besneden, of toen hij 
nog in de voorhuid was? Met in de besnijdenis, maar 
in de voorhuid. Zoo zien wij dan in dit oude en beslis
sende voorbeeld van Abraham, dat naar den wil en het 
woord van God het geloof van een onbesneden mensch 
hem tot gerechtigheid gerekend wordt. De besnijdenis is 
aan Abraham later gegeven, als zegel der gerechtigheid 
des geloofs, 't welk hij als onbesnedene reeds had, opdat 
hij de vader zou zijn van alle geloovigen — zoowel der 
onbesnedenen, opdat ook hun naar zijn voorbeeld de ge
rechtigheid toegerekend zou worden, als ook der besne-
denen. Zoo is hij dan de vader der ware besnijdenis, niet 
alleen van hen, die uit de besnijdenis zijn, maar ook 
van alle geloovigen, die in afzondering voor God wan-
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delen in de voetstappen van het geloof, dat Abraham, in 
de voorhuid zijnde, reeds had. 

Bovendien was ook de belofte, dat Abraham de erf
genaam der wereld zou zijn, niet door de wet gegeven — 
noch aan hem zelvenf noch aan zijn zaad — maar door 
de gerechtigheid des geloofs; want de wet kwam veel 
later. Zoo bewijst derhalve heel de geschiedenis van Is
raël, dat men niet door de wet, maar alleen door het 
geloof deel heeft aan de zegening. Want indien zij, die 
uit de wet zijn, als zoodanig erfgenamen zijn, dan is de 
belofte opgeheven en het geloof, waardoor Abraham ze 
verkregen heeft, ijdel en nietig. Veeleer werkt een wet 
toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen over
treding; de zonde is wel aanwezig, maar men kan niet 
iets overtreden, wat niet geboden of verboden is. 

De Apostel ontvouwt echter deze grondstelling aan
gaande de zegening der geloovigen uit de volken nog 
verder. Hij zegt: „Daarom is het uit geloof, opdat het 
naar genade zij, ten einde de belofte vast zij voor het 
gansche zaad, niet alleen dat uit de wet is , maar ook 
dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van 
ons allen, (zoowel van de geloovigen uit de volken, als 
van degenen uit de Joden) voor dien God, in wien hij 
geloofde, die de dooden levend maakt, on roept de dingen, 
die niet zijn, alsof zij waren." (vs. 16, 17.) Deze woor
den bevatten een nieuwe waarheid. Zij wijzen op de 
kracht der opstanding, op de kracht om het leven te geven 
daar, waar alles in den dood ligt, op do kracht der 
schepping. En deze kracht verleende ook aan de volken 
toenadering. Op deze kracht rekende Abraham, toen zijn 
lichaam reeds in zekere mate verstorven en de moeder
schoot van Sara niet meer ontvankelijk was. Voor het 
geloof hangt alles af van de werkzaamheid dezer kracht, 
die te voorschijn brengt al hetgeen God wil. Er is niet 
alleen een genadetroon opgericht voor allen, die, door 
het geloof in het bloed van Christus, naderen tot de 
plaats, waar God den zondaar ontmoet; maar er is een 
kracht, die daar, waar niets is, kinderen te voorschijn 
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roept uit de zielen der dooden. Nochtans is er een on
derscheid tusschen het geloof van Abraham en het onze. 
Hij geloofde, dat God de dooden kon opwekken, en dit 
was ook zoo; maar wij gelooven, dat God het gedaan 
heeft. Dit onderscheid is van zeer veel belang. Abraham 
had gelijk, daarin dat hij aan het Woord Gods zelf ge
loofde; wij hebben hetzelfde geloof, maar het is gegrond 
op een volbracht werk, en daar vindt de ziel rust. Christus 
is opgestaan; Hij , die eenmaal voor onze overtredingen 
werd opgeofferd, is opgewekt, opdat wij daaraan zouden 
gelooven on zouden gerechtvaardigd worden. 

(Wordt vervolgd.) 

Heilig land. 

In Exodus III vs. 5 lezen wij een belangrijk woord, 
't welk onze aandacht wel waard is. Het luidt als volgt: 
„En de Heer zeide: Nader hier niet toe; trek uwe schoe
nen uit van uwe voeten; want de plaats, waarop gij staat, 
is heilig land." In 's Heeren tegenwoordigheid kan men 
niet verschijnen met schoenen, waaraan het stof der 
woestijn kleeft. De plaats, waar Hij verschijnt, is heilig 
land. Met diepen eerbied en heilige afzondering behoort 
men daar te komen. 

Yoorwaar, wij mogen wel met ernst hieraan denken ten 
opzichte van onze vergadering in den naam van Jezus. 
Hoe komt het, dat de toon, die in onze vergaderingen 
heerscht, dikwerf zoo laag is? Waar vandaan komt die 
dorheid, die matheid en die weinige opgewektheid om aan 
de eeredienst deel te nemen? Waarom zijn de gebeden en 
dankzeggingen dikwijls zoo ver verwijderd van hetgeen zij 
zijn moesten ? Waarom ontbreekt zoo menigmaal het ware 
karakter der aanbidding ? Als wij aan het bovenstaande 
denken, zal het niet moeielijk zijn een antwoord op deze 
vragen te vinden. Wij zijn zoo weinig doordrongen van 
de heerlijke en ernstige waarheid, dat, als wij samen-
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komen, wij in Gods tegenwoordigheid verschijnen. Menig
een komt met een har t , vervuld met allerlei wereldsche 
of aardsche gedachten —• met gedachten aan zijn huis
houden , aan zijne kinderen, aan zijne zaken. Sommigen 
komen zelfs met een verontreinigd geweten. En mocht 
dit al niet het geval zijn, zoo heeft toch menigeen zich 
niet voorbereid om in de heilige tegenwoordigheid des 
Heeren te verschijnen. Gelijk men naar een gewone ver
gadering gaat, zoo gaat men ook naar de vergadering 
des Heeren. En hoe zou het mogelijk zijn, dat daarop 
Gods zegen kan rusten? "Waar men op zulk een wijze 
in de vergadering verschijnt, kan het hart zich onmo
gelijk verheffen tot de hoogte des heiligdoms; het wordt 
integendeel telkens afgetrokken tot de nietige en ijdele 
dingen dezer arme aarde. O, laat ons toch ernstig hier
over nadenken! Laten wij onszelven verootmoedigen voor 
den Heer, en onszelven oordeelen, omdat wij dikwerf op 
zulk een onwaardige wijze in zijne tegenwoordigheid ver
schijnen! 

Vooral aan de tafel des Heeren is zulks zoo heel 
treurig. Wij komen daar om Jezus' dood te verkondigen, 
om 's Heilands gedachtenis te vieren, om ons te verblij
den in zijne onuitsprekelijke liefde, geopenbaard in zijne 
diepe vernedering en in zijn nameloos lijden voor onze 
zonden. Hoe past ons daar een ernstige, heilige stem
ming ! Hoe ver behoort daar elke gedachte aan onszelven 
en aan de dingen dezer aarde van ons verwijderd te zijn! 
Welk een vreugde moest het voor ons zijn, ons ge
heel en al te mogen afzonderen van al, wat hier beneden 
is, om ons uitsluitend, onafgebroken te mogen bezighou
den met de liefde en heerlijkheid van Christus; en als 
gevolg daarvan Hem en den Vader te loven, te prijzen 
en te aanbidden! God geve, dat zulks meer het geval 
worde in ons midden! Hij geve een iegelijk onzer den 
waren ernst en de gepaste vreugde in zijne tegenwoor
digheid! Hij make ons allen meer en meer bekwaam om 
offeranden des lofs en der dankzegging tot zijnen troon 
op te zenden ! 
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Correspondentie. 
7. K. E. te Delft. — In 1 Tim. I V : 24 , 25 geeft Paulus 

een aanwijzing omtrent hetgeen Timotheüs bij de keuze van 
Ouderlingen had in acht te nemen. In vs. 22 zegt hij: „Leg 
niemand haastig de handen op," dat wil zeggen : haast u niet 
in de keuze van ouderlingen, want indien gij een persoon zoudt 
aanstellen, die zulks door zijn gedrag onwaardig was, dan zoudt 
gij daardoor „gemeenschap hebhen met eens anders zonden." 
En om het noodzakelijke van zulk een voorzichtigheid aan te 
toonen, laat hij dan in vs. 24 en 25 volgen, dat van sommige 
menschep het gedrag bekend is , terwijl dat van anderen eerst 
later openbaar wordt; en het daarom noodig is met de 
grootste omzichtigheid te werk te gaan , en eerst na een nauw
keurig onderzoek iemand het ambt van ouderling op te dragen. 
— Het laatste gedeelte van vs. 22 en vs. 23 is een tusschenzin. 

8. J . N. te 's Hage. — "Wanneer in Openb. IV gezegd wordt, 
dat de heiligen in den hemel gouden kronen zullen dragen, 
dan moeten wij dit natuurlijk niet letterlijk, maar zinnebeeldig 
opvatten. Het beteekent, dat de heiligen verheerlijkt zullen zijn. 
Evenzoo is het met de andere plaatsen , waar van een kroon, 
die wij krijgen zullen, gesproken wordt. Openb. I I : 10: „Wees 
getrouw tot den dood, en ik zal u de kroon des levens geven," 
wil zeggen: gij zult het eeuwige leven erlangen. 2 Tim. I V : 8 
zegt Paulus: „Voorts is mij weggelegd de kroon der gerech
tigheid;" dat wil zeggen, wanneer de Heer, de rechtvaardige 
Uechter, in heerlijkheid verschijnen zal, om recht en gerech
tigheid uit te oefenen, dan zal ik daarin met Hem deelen. Terwijl 
eindelijk Petrus (1 Petr. I V : 4.) met de onverwelkelijke kroon 
der heerlijkheid de heerlijkheid zelve bedoelt, aan welke nooit 
een einde komen zal. 

9. H. E. Z. te Zwolle vraagt: of uit 1 Kor. X I : 25 niet 
blijkt, dat de gemeente deel heeft aan het nieuwe verbond? 

Wanneer de vraag een weinig anders luidde, namelijk: of 
uit 1 Kor. X I : 25 niet blijkt, dat de gemeente deel heeft aan 
de zegeningen van het nieuwe verbond? dan zou mijn antwoord 
toestemmend zijn. 

Dit onderscheid is belangrijk. Met de gemeente toch is geen 
verbond opgericht. De gemeente is het lichaam van Christus. 
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Christus is haar hoofd, op dezelfde wijze als ons lichaam een 
hoofd heeft; zoodat Christus en de gemeente één geheel vormen, 
en de tweede Mensoh zonder de gemeente niet volkomen zou 
zijn. (Efez. I : 23.) Hierbij kan geen spraak zijn van een ver
bond. Nergens is dan ook in de Schrift een woord te vinden 
van een verbond met de gemeente gesloten. Voor het huls van 
Israël en voor het huis van Juda evenwel zal de Heer een 
nieuw verbond oprichten. Dit profeteerde Jeremia, en dit wordt 
door Paulus in Hebr. VI I I bevestigd. God heeft in de woestijn 
van Sinaï met Israël een verbond opgericht — een verbond in 
den eigenlijken zin van het woord. God stelde voorwaarden, en 
Israël nam die voorwaarden aan. Dit verbond is — zooals niet 
anders mogelijk was, aangezien de mensch een zondaar is — 
door Israël verbroken, en dientengevolge is Israël onder Gods 
oordeel. Doch de genadegifte en de roeping Gods zijn onberou-
welijk; en daarom zal de Heer met zijn volk een nieuw verbond 
oprichten. Evenwel niet naar het verbond, dat Hij met hunne 
vaderen maakte; want in dat verbond zijn zij niet gebleven, en 
zouden zij ook nu niet blijven; maar een verbond van een geheel 
andere soort —• een verbond der genade, waar geen enkele 
voorwaarde werd gesteld, maar alles van Godswege, op grond 
van het offer en het bloed van Christus, geschonken werd. Dit 
verbond — zoo genoemd als tegenstelling van het eerste — 
moet nog opgericht worden, zooals in Hebr. VIII duidelijk staat. 
De (geestelijke) zegeningen van dit verbond — bestaande in de 
vergeving der zonden, de vernieuwing des harten en de gemeen
schap met God — zijn het deel van alle heiligen, en dus ook 
het deel van de leden der gemeente. Het bloed van Christus, 
waardoor het mogelijk is geworden, dat dit nieuwe verbond kan 
worden opgericht, is hetzelfde bloed, waardoor wij van al onze 
zonden zijn gereinigd. 

Wanneer dus de Heer zegt: „deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed," dan wil Hij zeggen: deze drinkbeker 
is het teeken van het nieuwe verbond, dat in mijn bloed is 
gegrond; welk verbond nog niet met het huis van Israël en met 
het huis van Juda is opgericht, gelijk zulks onder de heerlijke 
regeering van den Messias het geval zal zijn, maar waaraan 
wij, die gelooven, Joden en Grieken, deel hebben, niet naar de 
letter, maar naar den Geest. (Zie 2 Kor. III .) 
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Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby. 

(Vervolg van blz. 61.) 

HOOFDSTUK V. 

Wij zijn derhalve gerechtvaardigd door het geloof. Hier
mede is de leer aangaande het werk van Christus om 
zoo te zeggen afgesloten, ten minste voor zoover er 
sprake is van zijn bloed en van de uitdelging onzer zon
den door dat bloed. De opstanding van Christus is het 
bewijs, dat God dit werk heeft aangenomen als voldoe
ning voor onze zonden, en wel tot zijne eigene heerlijk
heid. Welk een heerlijke gedachte! De gerechtigheid van 
God rust in de waardij van het werk van Christus! Deze 
gerechtigheid heeft zich daarin geopenbaard, dat Hij 
zijnen Zoon uit de dooden heeft opgewekt, en ons om 
zijnentwil gerechtvaardigd heeft; onze zonden zijn verge
ven, wij zijn rein gewasschen in zijn bloed. Wij hebben 
niets tot onze """rechtvaardiging bijgedragen; wij kunnen 
er niets toe bijdragen; wij zijn alleen gerechtvaardigd door 
het werk van Christus. Onze zonden zijn het eenige aan
deel, dat wij aan het lijden van Christus hebben; en 
door dit lijden zijn wij rein verklaard voor het aangezicht 
van God. .De waardij van dit werk is ons ten deel ge
worden door het geloof, dat er echter niets aan kan 
toevoegen. Dit werk is voor ons de sterkste drijfveer, om 
Hem te dienen, en Hem steeds en zonder ophouden te 
danken; maar ook daardoor voegen wij niets aan het werk 
van Christus voor Gods aangezicht toe — het is volbracht, 
en niet alleen dit, maar het is ook aangenomen, en als 
volkomen genoegzaam erkend voor God. Hoe heerlijk is 
het te weten, dat al onze zonden door God zelf zijn 
weggedaan, en wel in overeenstemming met zijne eigene 

Xxvi o 
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gerechtigheid, daar Hij Christus om zijns werks wil, dat 
Hij voor ons volbracht, heeft opgewekt — een eeuwig-
geldig bewijs, dat God dit werk heeft aangenomen als 
volkomen beantwoordende aan zijne heerlijkheid. Dit zou 
genoeg zijn voor onze rechtvaardiging; maar God heeft 
nog meer gedaan. Hij heeft Christus verhoogd aan zijne 
rechterhand; daar zit Hij nu als Mensch, totdat zijne 
vijanden gelegd zijn tot een voetbank zijner voeten. Door 
ééne offerande heeft Hij , met betrekking tot het geweten, 
voor altijd volmaakt degenen, die geheiligd worden. Indien 
zij door dit offer niet tot de volmaaktheid gebracht zijn, 
kunnen zij er nooit toe geraken, en kunnen hunne zonden 
evenmin worden weggenomen. Want zonder bloedstorting 
is er geen vergeving, en Christus kan zijn bloed niet 
ten tweeden male voor ons vergieten. Het werk is ge
schied, óf het kan in het geheel niet geschieden. 

Het eerste gedeelte van het vijfde hoofdstuk (vs. 1—11.) 
vat alles te zamen, wat Gods eindelooze genade ons ge
schonken heeft. Laat ons den inhoud dezer verzen kor-
telijk overdenken. Het werk is volbracht; het geloof weet, 
dat dit werk door God is aangenomen, daar God Christus 
opgewekt en aan zijne eigene rechterhand geplaatst heeft. 
Er staat niets tusschen den wedergeborenen, geheiligden 
mensch en God, dan alleen de waarde van het werk van 
Christus, en de aangenaamheid zijns persoons. Het bloed 
van Christus is steeds voor Gods oogen, en Hij-zelf ver
schijnt voor ons in Gods tegenwoordigheid. Dit geeft ons 
voor het tegenwoordige de heerlijkste voorrechten, en 
voor de toekomst de hoop der heerlijkheid, welke wij bij 
Hem zullen genieten. Doch wij willen niet verder gaan 
dan ons hoofdstuk, en ons liever bepalen bij de beschou
wing van de volkomenheid der genade Gods, die hier 
zoo wonderbaar schoon ontvouwd wordt. Wij vinden hier, 
wat God voor ons is , terwijl ons standpunt voor Hem in 
Christus eerst later behandeld wordt. 

De eerste elf verzen bevatten derhalve de ontwikkeling 
van de genade en de wegen Gods in genade; zij spreken 
eerst van hetgeen de genade geeft, en dan van de erva-
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ringen van hen, die begenadigd zijn. Doordien Christus 
voor onze zonden werd overgegeven en tot onze rechtvaar-
digmaking is opgestaan, zijn wij gerechtvaardigd geworden 
door het geloof. Het is een volkomene rechtvaardigma-
king; onze zonden zijn uitgewischt, ons geweten is 
gereinigd; en daar de waardij van dit werk onveranderlijk 
en steeds voor Gods oogen is , zoo is onze rechtvaardi
ging geldig voor eeuwig. Dientengevolge bezitten wij een 
voortdurenden vrede met God. Geen enkele zonde kan 
ons meer toegerekend worden, want zij zijn reeds alle 
gedragen, zoodat wij geen geweten (bewustzijn) van zon
den meer kunnen hebben. Wel zijn wij ons van het aan
wezig zijn der zonde in het vleesch bewust; maar van 
de zonden, die Christus reeds voor ons gedragen heeft, 
kan geen sprake meer zijn. Wel kunnen wij ons veroot
moedigen, wanneer wij door de een of andere aanleiding 
er aan herinnerd worden, dat door onze schuld de ver
schrikkelijke gevolgen der zonde over den geliefden 
Heiland gekomen zijn; maar wij kunnen in de tegen
woordigheid Gods, waar Christus en zijn bloed zich voor 
eeuwig bevinden, onmogelijk in twijfel trekken, of wel 
alles vergeven is. Het is van gewicht, dat ik den toestand 
mijner ziel niet verwar met de waarde van een werk, 
dat buiten mij om geschied i s , en aan welks volbrenging 
ik geen deel gehad heb, of het moest zijn door mijne 
zonden. En indien mijne zonden aan het kruis op Chris
tus gelegd zijn, dan kunnen zij nu niet meer voor God 
zijn; want Christus heeft ze in den hemel niet meer op 
zich. Sta ik voor God, zoo vind ik daar eensdeels een 
oneindige, onveranderlijke liefde, omdat Christus er zich 
bevindt, anderdeels een volkomene, goddelijke gerech
tigheid in Hem, ook omdat Hij er zich bevindt. Oneindige 
liefde, volkomene, goddelijke gerechtigheid en onveran
derlijke genade zijn het deel geworden van den geloovige 
in Christus voor God. 

Dit brengt ons in de beschouwing van de vruchten der 
genade een stap verder. Niet alleen zijn onze zonden door 
de genade uitgewischt, zoodat wij vrede met God hebben, 
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maar wij kunnen ook onze genieting vinden in de genade 
Gods, die den vrede gesticht heeft, een genade, die nu 
voortdurend in het harte Gods voor ons woont. De genade 
heeft niet alleen door het werk van Christus alle hinder
palen ter zijde gesteld, maar zij blijft tevens onveranderlijk 
in Gods hart voortduren. Zijn oog rust op ons met 
dezelfde liefde als op Christus. Door Christus hebben 
wij vrede, en door Hem hebben wij ook den toegang door 
het geloof tot de genade, waarin wij in Hem voor God 
staan. Deze genade genieten wij in Gods tegenwoordig
heid. Niet alleen rechtvaardigt ons de hemelsche Rechter, 
maar een hemelsche Vader neemt ons aan; zijn aange
zicht vol vaderlijke liefde verlicht en verheugt onze ziel, 
en verkwikt ons hart , zoodat wij met een volkomen ge
rust geweten in zijne tegenwoordigheid ons bevinden en 
in zijne wegen wandelen; wij hebben het heerlijke be
wustzijn, dat wij in Gods gunst staan. Wat onze zonden 
aangaat, zij zijn allen uitgedelgd; wat onzen tegenwoor-
digen toestand voor God betreft, is alles liefde en genade, 
in het volle licht van zijn aangezicht; en wat de toekomst 
aangaat, zoo wacht ons de heerlijkheid, die reeds nu ons 
deel is, hoewel wij ze nog niet genieten. Vrede, goddelijke 
genade, de hoop der heerlijkheid — dat is het deel van 
den geloovige, de gezegende vrucht der liefde Gods. 

Men zou nu kunnen zeggen: Er is dus alles aanwezig, 
zoowel voor het verleden, als voor het tegenwoordige en 
voor de toekomst. En toch heeft de Apostel er nog iets 
aan toe te voegen. Omdat de heerlijkheid voor ons 
in de toekomst ligt, hebben wij nog een weg te bewan
delen, voordat wij haar bereiken. En God vergeet ons 
ook op dezen weg niet. Daarom zegt de Apostel: „En 
niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkin
gen." De woestijn is de plaats, waar de ervaringen der 
verlosten aangaande hun werkelijken toestand en aan
gaande de wegen van Gods regeering gemaakt worden. 
De verlossing is volbracht; wij zijn tot God gekomen, 
gelijk geschreven staat: „Ik heb u gedragen op vleugelen 
der arenden en u tot Mij gebracht." Dit is een voleind 



69 

feit, te voren in Gods raadsbesluit bepaald. De heerlijk
heid is een gedeelte van het raadsbesluit Gods, en ook dit 
gedeelte moet voor de gerechtvaardigden vervuld worden. 
De woestijn maakt geen deel uit van dit raadsbesluit, 
maar is de plaats, waar wij zijne wegen met ons leeren 
kennen. De moordenaar aan het kruis ging met Christus 
nog dienzelfden dag het paradijs in, om daar bij Hem 
te wonen. Zijn toestand was geschikt voor zulk een plaats. 
Toen hij de gevolgen zijner misdaden van den kant der 
menschen moest dragen, droeg Christus voor hem van 
Gods kant alles, waaraan hij voor Hem schuldig was, en 
de gerechtvaardigde zondaar volgde Hem nog dienzelfden 
dag in de woningen der gelukzaligheid. Hij behoefde dus 
geen langen weg van ervaringen te maken. Maar over 
het algemeen reist de geloovige door een wereld, waar 
moeielijkheden en verzoekingen hem te gemoet komen en 
hem van alle kanten omringen. Christus is voor ons door 
deze wereld gegaan; en wij worden geroepen, in zijne 
voetstappen te wandelen. Juist daardoor wordt onze toe
stand beproefd. De verlossing komt daarbij niet in aan
merking; want juist deze is het, die ons in de woestijn 
gebracht heeft. Het staat echter aan ons, te wandelen in 
overeenstemming met het standpunt, waarop de verlossing 
ons geplaatst heeft, waardig der roeping Gods, waarmede 
wij tot zijn eigen koninkrijk en tot zijn eigene heerlijk
heid geroepen zijn. De verdrukkingen dienen tot beproe
ving der ziel, in hoe verre de eigen wil werkzaam is; 
zij leggen de werking der zonde in ons bloot, zoodat wij 
ze ontdekken. Wij worden door God beproefd. Aan den 
eenen kant leeren wij daardoor kennen, wat wij zijn, 
maar aan den anderen kant tevens, wat God voor ons 
is in zijne trouw en voortdurende zorg. "Wij worden aan 
de wereld ontwend, en onze harten worden meer bekwaam, 
de hemelsche dingen waar te nemen en op prijs te stellen. 
Zoo wordt de hoop, die reeds in het hart aanwezig is, 
veel levendiger en vaster. In dit licht kunnen wij alle 
verdrukkingen beschouwen, omdat wij tot alles den sleu
tel bezitten, namelijk: „De liefde Gods is uitgestort in 
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onze harten door den Heiligen Geest, die ons gegeven 
is." De zorg van God in dit opzicht is wonderbaar. Hij 
wendt zijne oogen niet af van den rechtvaardige. Hij 
denkt bij zijne kinderen aan alles, aan hun karakter ? 
hunne omstandigheden, hunne verzoekingen; Hij stelt 
alles in het werk, om hen tot het gelukzalige einde hunner 
pelgrimsreis te brengen. De voeten der Israëlieten waren 
na een veertigjarige woestijnreis niet gezwollen, en hunne 
kleederen niet verouderd. Hij laat alles medewerken ien 
goede voor hen, die Hem liefhebben. 

Ook op nog eenige andere, zeer gewichtige punten 
hebben wij hier te letten. Yoor den eersten keer wordt 
er te dezer plaatse melding van den Heiligen Geest ge
maakt. De uitstorting des Heiligen Geestes in het hart 
is geheel iets anders, dan de wedergeboorte. Men moet, 
wel is waar, opnieuw geboren worden, om den Heiligen 
Geest te kunnen ontvangen; maar de zondaar heeft nog 
meer noodig, dan opnieuw geboren te worden. De Heilige 
Geest wordt op deze plaats besehouwd als het zegel, dat 
aan de geloovigen gegeven is in betrekking tot de waarde 
van Christus' bloed en tot de volkomene reinigmaking, 
waaraan zij door de toepassing van dit bloed deel gekre
gen hebben. Gewasschen van hunne zonden, worden zij 
de woning des Heiligen Geestes. Hij is de zalving, het 
zegel der geloovigen en het onderpand der heerlijkheid. 
Door Hem roepen wij: „Abba, Vader!" (Gal. IV : 6.) 
Door Hem weten wij, dat wij in Christus zijn, en Christus 
in ons; (Joh. XIV : 16—20.) en hier in dit gedeelte 
wordt ons medegedeeld, dat door Hem ook de liefde Gods 
in onze harten is uitgestort. De volgorde bij de reiniging-
van den melaatsche (Lev. XIV.) geeft ons een treffend 
voorbeeld van hetgeen nu met den geloovige plaats vindt. De 
melaatsche werd allereerst met water gewasschen, daarna 
met bloed besprengd en eindelijk met olie gezalfd. Zoo 
wordt ook nu een zondaar eerst bekeerd, daarna dei-
volkomen reiniging deelachtig, die door het bloed van 
Christus teweeggebracht is, en eindelijk ontvangt hij do 
verzegeling des Heiligen Geestes. Door Hem hebben wij 
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de volkomen verzekering van ons deel aan de volbrachte 
verlossing, uit kracht van de gezegende verhouding, 
waarin wij tot God en tot Christus staan; en Hij is het 
onderpand der toekomende heerlijkheid. Niettemin is alles 
het gevolg van de besprenging met het bloed van Christus. 

Zoo is dus God door ons gekend; wij zijn deelachtig 
der goddelijke natuur; wij hebben onze verlossing en recht-
vaardigmaking verstaan, en maken de ervaring van Zijne 
trouw. Hij openbaart zichzelven aan onze ziel, en Hij 
openbaart ons ook de heerlijkheid, die voor ons ligt. Wij 
weten, dat wij in Hem zijn, en dat God in ons woont. 
Zoo roemen wij niet alleen in hetgeen Hij ons gegeven 
heeft, in onze verlossing, maar wij roemen ook in God 
zelf. Een dankbaar kind is niet alleen gelukkig, omdat 
het veel van zijn vader gekregen heeft; maar zijn hart 
verblijdt er zich ook in, dat zijn vader een zoodanig 
iemand is, als zijne liefde en zorg dit openbaren. Het 
kind is gelukkig, omdat zijn vader voor zijn hart alles 
is , wat zijne liefde uitmaakt. Het verblijdt zich door per
soonlijke ondervinding in zijnen vader, en roemt in hem. 
Welk een voorrecht, in God zelven te kunnen roemen! 
Dat maakt de vreugde en het genot van de genade groot. 
Het eigenlijke karakter onzer eeuwige vreugde wordt 
daardoor reeds hier beneden verwezenlijkt, en deze vreugde 
gaat vergezeld van een volkomen vrede. Een natuur, 
die in staat is God te genieten, doordien de Heilige Geest 
Hem in de ziel openbaart, heeft tot voorwerp hetgeen 
God is in Zichzelven. 

Hiermede is het eerste gedeelte van den brief, en men 
kan ook zeggen, de leer van den geheelen brief geëin
digd. Hetgeen volgt, handelt over ons standpunt in Chris
tus en over de ervaringen, die in de ziel gemaakt worden, 
voordat men dit standpunt inneemt. Daarna volgen ver
maningen voor de vrijgemaakten. Ons standpunt is niet 
in het vleesch, maar in den Geest, of in Christus. Maar 
om waarachtig te worden vrijgemaakt, moeten wij leeren, 
wat het vleesch is , en wel door ondervinding; alleen dan 
zullen wij uit den wettischen zielstoestand geraken in den 
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geestelijken toestand in Christus, krachtens den dood en 
het leven van Jezus Christus. Wij zullen hierop echter 
later nog terugkomen. Voorloopig moeten wij ons bepalen 
bij het standpunt zelf, of liever bij de twee standpunten 
en de daarop betrekking hebbende leer. Het is van veel 
belang, hier op te merken, dat men de vrijmaking alleen 
door ervaring kan leeren kennen. Met de vergeving dei-
zonden is dit geheel iets anders. Wel is waar moet God 
ons in alle dingen onderwijzen; maar te gelooven, dat 
iets buiten mij geschied is , is geheel wat anders dan van 
mijzelven iets te gelooven, wat ik praktisch niet in mij 
verwezenlijkt vind. Het werk van Christus op het kruis, 
waardoor ik vergeving ontvang, en, voorzoover het op 
de vergeving betrekking heeft, ook vrede verkrijg, is 
buiten mij volbracht; en het is mijne roeping te gelooven, 
dat God het als voldoening voor mijne zonden heeft aan
genomen. Dat ik dit geloof, is wel het werk Gods in 
mijn hart, maar de zaak zelve is zeer eenvoudig. Een 
kind, dat bestraft moet worden, begrijpt zeer goed, wat 
het wil zeggen, vergeving te ontvangen. Maar als men 
tot mij zegt: „Indien gij gelooft, dan zijt gij dood voor 
de zonde", zoo antwoord ik, juist dan, wanneer ik 
ernstig en oprecht ben: „Dat is niet zoo, want ik gevoel 
hare werkzaamheid in mijn hart.'' Welnu, deze vraag — 
onze toestand — wordt in het tweede gedeelte van den 
brief aan de Eomeinen behandeld. Zijn wij in het vleesch 
of in den Geest? Zijn wij in Christus, en is Christus 
in ons; zijn wij dus der zonde gestorven, of zijn wij 
slechts kinderen van Adam, zoodat de zonde hare kracht 
in ons uitoefent, zelfs dan wanneer wij het niet willen? 

De beantwoording van deze vraag begint met het 
twaalfde vers van het vijfde hoofdstuk. De Apostel spreekt 
niet meer van hetgeen wij gedaan hebben, gelijk in het 
eerste gedeelte van den brief, maar van hetgeen wij zijn 
tengevolge van Adams zonde. „Door de ongehoorzaamheid 
van den eenen mensch zijn de velen," d. i. allen, die 
door hunne geboorte met hem als hun stamvader in ver
binding staan, tot zondaars gesteld. „Gelijk door éénen 
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mensch de zonde in de wereld is gekomen, en door de 
zonde de dood, en aldus de dood tot alle menschen is 
doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben . . . ." (va. 12). 
en dan gaat deze zin verder in het achttiende vers. De 
verzen 13 tot 17 vormen een tusschenzin, om aan te 
toonen, in welke verhouding de wet tot deze vraag staat, 
en om te bewijzen, dat de mensch, ook zonder een wet 
van God ontvangen te hebben, onder het juk der zonde 
gebukt gaat en strafbaar is door het oordeel. Het bewijs, 
dat de zonde over alle menschen heerscht, is de dood. 
Adam was onder een wet, want het was hem verboden, 
van de vrucht eens bepaalden booms te eten. De Joden 
stonden, zooals wij weten, als volk onder de wet van 
Mozes. "Wanneer derhalve Adam het oorspronkelijke ge
bod, en de Joden de wet Gods niet gehouden hadden, 
waren zij natuurlijk schuldig aan elke zaak, waarin zij 
hunne ongehoorzaamheid bewezen hadden. Zij hadden ge
daan hetgeen de wet verboden had. Het veertiende 
vers ziet op hetgeen in Hozea VI : 7 van Israël gezegd 
wordt: „Zij hebben het verbond overtreden gelijk Adam." 
Adam evenals Israël staan met God in betrekking door 
een bepaald gebod. Met de heidenen was het anders; zij 
bezaten geen wet. Wel hadden zij het geweten, en waren 
verplicht, God gehoorzaam te zijn. Maar men kon niet 
zeggen, dat zij in het een of ander opzicht een door hen 
gekend bevel van God overtreden hadden, want er be
stond geen bevel. Er was voor hen geen wet aanwezig, 
en zoo kon men hetgeen zij misdreven hadden, niet als 
overtreding hun toerekenen. Maar toch, de zonde was er; 
het geweten nam waar al hetgeen tegen zijne stem ge
daan werd, en de dood heerschte over hen. De heer
schappij des doods bewees derhalve het aanwezig zijn der 
zonde, waarvan hij het gevolg was. Een iegelijk, ook 
al stond hij niet onder de wet, had zijn geweten ver
ontreinigd, en de dood was er als het voortdurende be
wijs van de aanwezigheid der zonde. De volken, die geen 
wet hadden, stierven evengoed als de Joden. 

Moest zich dan de werking der genade beperken tot 
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den engen kring van het Jodendom, omdat de Joden 
alleen de beloften bezaten, en alle voorrechten eener open
baring , met name het Woord Gods, alleen hun eigendom 
waren? Integendeel. Het Christendom was de openbaring 
van God zelven, niet slechts van den wil Gods met be
trekking tot den mensch; daarom strekte zich deze open
baring noodzakelijkerwijze ver over de grenzen van het 
Jodendom uit. In het Christendom vindt men geen wet, 
aan een bepaald volk gegeven; aan het volk Israëls was 
een wet gegeven, die te kennen gaf, hoe de mensch zijn 
moest; doch zij openbaarde God niet. Wel ging zij met 
beloften gepaard, maar het waren beloften, die nog niet 
vervuld waren; en tevens verbood zij aan den mensch 
den toegang tot God. Het Christendom daarentegen gaf 
een openbaring Gods in liefde, in den persoon des Zoons; 
het verkondigde een volkomen verlossing door zijnen dood, 
en een volkomen rechtvaardigmaking door het geloof, 
uit kracht van dien dood. Het getuigde, dat het voorhang
sel, waardoor het naderen tot God was verhinderd, ge
scheurd is , zoodat de toegang geheel en al vrij is geworden, 
en de geloovige met vrijmoedigheid op dezen nieuwen en 
levenden weg tot in Gods tegenwoordigheid kan ver
schijnen. Zoo is dus de eeuwige genadegift niet in den 
eersten, zondigen mensch, noch ook door de wet. Want 
door deze op hem toe te passen, kon hij niet anders dan 
verdoemd worden, omdat zij de volkomen goddelijke richt
snoer voor het gedrag des menschen uitmaakte, en zij 
allen, die onder de wet waren, onder den vloek plaatste, 
daar de mensch een zondaar was. De genadegift van God 
is in den laatsten Adam, den tweeden Mensch, die ver
heerlijkt i s , nadat Hij te voren voor ons tot zonde ge
maakt is. Zij is in Hem, die de kracht des satans teniet 
deed en zich in den dood overgaf, ofschoon Hij door 
dezen niet kon gehouden worden; die zich aan den vloek 
en aan het verlaten zijn van God onderwierp, en door 
God, die door zijn werk volkomen verheerlijkt werd, uit 
de dooden opgewekt en als Mensch aan zijne rechterhand 
geplaatst is. Een God, die zich op zoodanige wijze ge-
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openbaard had, kon niet een God der Joden alleen zijn. 
In vs. 15—17 toont de Apostel aan, dat de genade de 

zonde nog verre overtreft. "Wanneer (vs. 15.) de gevolgen 
van Adams zonde niet alleen tot hemzelven beperkt 
bleven, maar zich ook tot zijne nakomelingen uitstrekten, 
zoo deelen de gevolgen van het werk van Christus zich 
nog veeleer mede aan degenen, die Hem toebehooren. 
Volgens vs. 16 zijn door de zonde van Adam al diens na
komelingen verloren, maar de genade, de vrije gift, is 
niet alleen voor den verloren toestand, maar ook voor 
vele misdaden geldig. De overvloed van genade treedt 
vooral zoo heerlijk te voorschijn in het 17de vers, waar 
wij lezen: „Want indien door de misdaad van éénen de 
dood geheerscht heeft door dien éénen, veelmeer — en 
nu zou men denken, dat moest volgen „veelmeer zal het 
leven heerschen," maar neen, er wordt gezegd: „veelmeer 
zullen zij, die den overvloed der genade en der gave der 
gerechtigheid ontvangen, in het leven heerschen door den 
éénen, Jezus Christus." 

Met het zeventiende vers is de tusschenzin geëindigd, 
en de Apostel vat in het achttiende vers den draad weer 
op, die in het twaalfde werd afgebroken. De gevolgen 
van Adams val strekken zich uit over alle menschen; 
evenzoo komt de vrije genadegifte Gods, door het werk 
van Christus, tot alle menschen. Het evangelie kan der
halve tot allen gebracht worden; het komt tot de geheele 
wereld, tot alle zondaren. In vs. 19 vinden wij de feite
lijke toepassing. Door de ongehoorzaamheid van éénen 
mensch bevinden zich de velen, die met hem in verbin
ding staan, dat zijn natuurlijk alle menschen, in den toe
stand van dien eenen, dat wil zeggen, in zijnen zondigen 
toestand. Door de gehoorzaamheid van één mensch be
vinden zich allen, die met Hem in betrekking staan, dat 
wil zeggen, alle Christenen, in den toestand van dien 
éénen; dat is, in den toestand van gerechtigheid voor 
God. Adam was het voorbeeld van den toekomenden 
mensch. In den éénen zijn wij allen verloren gegaan, in 
den ander zijn allen, die met Hem verbonden zijn, ge-
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red en voor God gerechtvaardigd. De schuld van een mensch 
hangt af van hetgeen hij gedaan heeft; zijn toestand daar
entegen hangt af van hetgeen de eerste Adam gedaan 
heeft. Adam en Christus zijn de hoofden van twee ge
slachten. De één is het hoofd van een zondig, de ander 
het hoofd van een voor God gerechtvaardigd geslacht. 
Leven en standpunt zijn hier onafscheidelijk verbonden. 
De wet kwam daarbij als nevenzaak. De wortel van het 
gevallen menschelijk geslacht was Adam, de eerste mensch. 
Het hoofd en de wortel van het gezegend, gered geslacht 
is Christus. „De wet is daarbij gekomen" als de maatstaf 
van hetgeen bij de gevallen menschheid moest gevonden 
worden, maar nooit gevonden is. De wet was nimmer 
het middel des levens of der behoudenis, maar de regel 
van hetgeen de mensch hier beneden had moeten zijn, 
verbonden met een belofte van leven: „die deze dingen 
zal gedaan hebben, zal door dezelve leven." (verg. Gal. 
I I I : 12.) Zij gebiedt een zondigen mensch niet te zon
digen! Haar doel was, zooals de Apostel hier zegt, om 
de misdaad meerder te maken — niet de zonde, want 
God kan niets doen om de zonde meerder te maken; 
doch Hij kon wel een regel geven, toen de zonde reeds 
aanwezig was, om de vruchten der zonde te voorschijn 
te doen komen. Hoewel dus de wet de volmaakte regel 
voor den wandel van een kind van Adam is, zoo is zij 
toch altijd een bijzaak. De mensch was reeds een ver
loren zondaar, en de wet doet de vruchten van den 
slechten, bedorvenen boom te voorschijn komen. Straks 
zullen wij zien, dat zij nog meer deed dan dat. Hier wordt 
evenwel alleen gezegd, dat zij de misdaad te meerder 
maakte. Wij aanschouwen werkelijk de wegen Gods, zoo
wel in den eersten als in den tweeden Adam. De mensch 
was een zondaar, een verloren zondaar — Christus is 
een Behouder. Als bewijs voor hetgeen de mensch is, was 
de wet nuttig, omdat zij de gerechtigheid van den mensch 
eischte naar de mate zijner verantwoordelijkheid. Het doel 
van de wet in overeenstemming met Gods regeering was, 
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den eigen wil van den mensch, in ongehoorzaamheid, 
in overtreding zich openbarende, aan het licht te stellen, 
want zonder wet is er geen overtreding. Dit vooronder
stelt evenwel de zonde, gelijk zulks dan ook in de wet 
zelve te zien is. Het oordeel Gods wordt uitgevoerd naar 
de verantwoordelijkheid van den mensch, naar hetgeen 
hij gedaan heeft, zonder wet of onder de wet. Zijn ver
loren toestand evenwel is een geheel andere zaak. Ver
loren is hij in Adam. Het bewijs daarvan levert de we
reld op schrikkelijke wijze, en evenzeer onze eigene harten, 
indien wij ze namelijk kennen. De ongehoorzaamheid van 
den éénen mensch heeft deze toestand doen ontstaan. 
Deze toestand is niet een toekomend oordeel, maar een 
tegenwoordig feit; wij zijn tot zondaars gesteld. De ge-
heele familie is door haren stamvader in denzelfden toe
stand als hij, namelijk, van God afgescheiden, uit zijne 
tegenwoordigheid verdreven, in vijandschap tegen Hem, 
van zijne gemeenschap uitgesloten en zonder verlangen 
om in die gemeenschap te zijn of te komen. De mensch 
verkiest vermaak, geld, ijdelheid, wereldsche macht, 
mooie kleederen, met één woord alles, boven God, zelfs 
wanneer hij zich aanstelt als iemand, die gelooft, dat de 
Zoon Gods voor hem in liefde gestorven is. Er is maar 
één voorwerp, dat in de wereld niet wordt toegelaten, 
en dat is Christus, en de openbaring Gods in Hem, 
niettegenstaande die openbaring de liefde is. Door de on
gehoorzaamheid van den éénen mensch zijn de velen tot 
zondaars gesteld. 

De belangrijke waarheid, welke ons hier voor oogen 
gesteld wordt, is derhalve niet de door booze werken ont
stane schuld en de genade, waardoor die schuld wordt 
uitgewischt, maar is de toestand van de gevallen hinderen 
van Adam, als algemeen beginsel. In verband hiermede 
staat de invoering van een nieuwen of tweeden wortel 
der zalig gemaakte menschen, en wel in den opgestanen 
Mensch Christus Jezus, gelijk Adam de wortel van den 
gevallen mensch is. Adam werd eerst de wortel van een 
geslacht, toen hij zondig geworden was, en Christus is 
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niet eer het Hoofd der nieuwe schepping geweest — 
hoewel God door zijnen Geest van den beginne af werk
zaam was — dan nadat de goddelijke gerechtigheid zich 
in zijne verheerlijking had bewezen. Eerst nadat de ge
rechtigheid van God zich geopenbaard had — en dat wel 
toepasselijk op ons, daar Christus verheerlijkt werd, na
dat Hij onze zonden gedragen en God volkomen verheer
lijkt had, toen Hij tot zonde was gemaakt geworden — 
eerst daarna is Christus het levengevende Hoofd van 
het nieuwe, door God aangenomen geslacht geworden, 
en alles is , van het begin tot het einde, de vrucht der 
oneindige, onnaspeurlijke en onuitsprekelijke genade van 
God. De genade heerscht; maar, omdat zij het op werk 
van Christus gegrond is, heerscht zij door de gerechtig
heid. Het doel is het eeuwige leven, en dat wel in zijn 
vol en waar karakter naar Gods raadsbesluit, in de heer
lijkheid, in welke Christus, op grond dezer gerechtigheid, 
als mensch reeds ingegaan is. De gerechtigheid heerscht 
nog niet; zij zal heersenen op den oordeelsdag. Dan zal 
de menschelijke gerechtigheid, namelijk datgeen, waartoe 
de mensch verplicht was, de maatstaf van het oordeel 
zijn; de mensch zal dan geoordeeld worden naar de 
plichten, welke hem jegens God en den naaste, naar 
Gods recht, waren opgelegd. De bron des heils voor den 
mensch is evenwel de genade, omdat God de liefde is, en 
wij zondaars zijn; want de genade is de uitoefening der 
liefde jegens dezulken, die geen verdienste, geen waar
digheid bezitten. Op die wijze heeft zich de liefde geopen
baard, zoodat de engelen haar moeten leeren kennen uit 
Gods wegen jegens ons. Evenwel God is ook rechtvaardig, 
en Hij moet de gerechtigheid handhaven; en zijne hei
ligheid kan de zonde niet altijd in zijne tegenwoordigheid 
dulden. Hij heeft bewezen, dat alle menschen onder de 
zonde besloten en schuldig zijn; en Hij is werkzaam ge
weest om naar zijne onbegrensde liefde niet alleen de 
zonden te vergeven, (waarvan wij reeds gesproken hebben) 
maar ook om een geheel nieuwen toestand te bereiden, 
naar zijn eeuwig raadsbesluit en tot zijne eeuwige ver-
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heerlijkihg, overeenkomstig hetgeen Hij is in zijn eigen 
Wezen. De uitvoering van dit raadsbesluit, en dat wel 
krachtens het werk van Christus naar zijne volmaakte 
gerechtigheid, is de uitdrukking en de openbaring zijner 
oneindige liefde. De liefde heeft zich daarin geopenbaard, 
dat God zijnen Zoon gezonden, en Hem voor ons in dood 
en vloek overgegeven heeft. De gerechtigheid is daarin 
geopenbaard, dat God Christus, die Hem volkomen ver
heerlijkt had, als mensch aan zijne rechterhand in zijne 
goddelijke heerlijkheid gezet heeft — in diezelfde 
heerlijkheid, welke Hij als Gods Zoon reeds vóór de grond
legging der wereld met den Vader bezat, welke Hij even
wel als Menschenzoon verdiend heeft, zoodat de godde
lijke gerechtigheid Hem die plaats noodwendig geven 
moest. En wij hebben deel aan deze heerlijkheid Gods, 
omdat het werk, waardoor Gods volkomen verheerlijkt is 
geworden, tevens voor ons volbracht werd. Wij zijn een 
deel van Christus' heerlijkheid in de eeuwigheid. Hij zou 
de vrucht van den arbeid zijner ziel niet aanschouwen, in
dien Hij zijne verlosten niet bij zich in de heerlijkheid had. 

Correspondentie. 
10. H. Le Gr. te 'sHage. —• a. De verhalen omtrent den beze

tene en den blinde in de Evangeliën van Mattheüs, Markus 
en Lukas verschillen wel van elkaar, maar zijn geenszins met 
elkaar in strijd. Mattheüs spreekt van twee bezetenen en van 
twee blinden, terwijl Markus en Lukas slechts van één ver
halen. Nu waar er twee zijn, is er ook één; dit is dus geen 
tegenstrijdigheid. Maar bovendien, als gij de verhalen in de 
drie Evangeliën naleest, dan zult gij vinden, dat Mattheüs het 
feit mededeelt, zooals het werkelijk gebeurd is; terwijl Markus 
en Lukas ons verhalen, wat er met één van de bezetenen en 
met één van de blinden in het bijzonder heeft plaats gevonden. 
Die ééne bezetene en die ééne blinde was de hoofdpersoon, 
welke handelend en sprekend optrad. 

t>. De woorden in Matth. XXIV : 28: „want waar het doode 
lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden," be-
teekenen, dat er bij de komst van Christus vele vijanden des 
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Heeren zullen gedood worden, wier doode lichamen door de 
arenden zullen worden opgegeten. Zie de uitvoerige beschrijving 
daarvan in Openb. XIX : 17 , 18. 

c. Het tweede gedeelte van het derde vers van Ps. CX staat 
in onmiddellijk verband met het eerste gedeelte van dat vers. 
Het geheele vers bevat een dichterlijke beschrijving van den 
heerlijken toestand, waarin Gods volk, dat uit de baarmoeder 
des dageraads als de kinderen des Heeren is te voorschijn ge
komen, zich bevinden zal, wanneer de Heere Jezus in Sion 
zal heerschen, en zijne vijanden aan zich zal hebben onderworpen. 

11. D. Le G. te 's Hage. — In Hebr. XI I I : 10—12 leert 
ons de Apostel, dat de Joden niet meer de ware eeredienst 
hadden. Het goddelijk altaar behoorde nu aan de Christenen; 
die alleen hadden het recht daaraan deel te hebben. Een 
aardsche eeredienst, waar men niet kan ingaan binnen het 
voorhangsel, in de onmiddellijke tegenwoordigheid des Heeren, 
in het heiligdom, bestond niet meer. Zie voor een meer uit
voerige verklaring den twintigsten jaargang van den BODE , 
pag. 17. 

12. E. D. te Eotterdam. — Ik geloof niet, dat Johannes de 
dooper aan de goddelijke zending van Jezus twijfelde, toen hij 
door zijne discipelen iiet vragen: „Zijt gij degene, die komen 
zou, of moeten wij een ander verwachten'?'' (Matth. XI : 3 ; 
Luk. VII : 19.) Mij dunkt, Johannes wilde door deze vraag 
den Heer er aan herinneren, dat de wijze van zijn optreden 
in Israël geheel in strijd was met zijne zending. Johannes was 
teleurgesteld. Hij kon zich Jezus' handelwijze niet begrijpen. 
Hij had gemeend, dat Jezus zijn koninkrijk in heerlijkheid 
oprichten en de Joden van de heerschappij der Eomeinen ver
lossen zou. En in plaats daarvan zat hij in de gevangenis, en 
ging Jezus als een veracht man het land door. Hieraan ergerde 
hij zich. Johannes had vergeten, dat de profeten des Ouden 
Yerbonds vóór de oprichting van het koninkrijk in heerlijkheid 
de genezing der kranken en de prediking van het evangelie 
hadden voorspeld; en dat het lijden aan de heerlijkheid zou 
voorafgaan. Dit behoeft ons niet te verwonderen, daar ook de 
discipelen van Jezus aldoor deze gedachte hebben gehad, en 
zelfs nog na Jezus' opstanding tot Hem kwamen met de vraag: 
„Zult gij in dezen tijd het koninkrijk aan Israël weder oprich
ten?" De Heer laat in bewoordingen, die alleen door Johannes 
konden worden begrepen, hem zeggen, dat hij zich schromelijk 
vergiste, en voegt er bestraffend bij: „Welgelnkzalig is hij , 
die aan mij niet zal geërgerd worden." 
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Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby. 

(Vervolg van blz. 79.) 

HOOFDSTUK VI. 

In het begin van dit hoofdstuk komen het vleesch, dat 
zijne gerechtigheid niet missen wil, en de wereld, die 
zich als bewaakster der zedelijkheid voordoet, te voor
schijn, en werpen een tegenwerping op, welke tot niets 
anders dient dan om de waarheid en de genade, die den 
mensch voor verloren door de zonde verklaart, te weder-
staan. Zij zeggen: indien wij door de gehoorzaamheid 
van dien Eénen tot rechtvaardigen gesteld zijn, dan is 
het ook om het even, of wij gehoorzaam of ongehoorzaam 
zijn. De?e tegenwerping bewijst slechts, dat hij, die ze 
maakt, de waarheid in het geheel niet kent, en van zijnen 
verlorenen toestand niets verstaat, noch ook van het nieuwe 
leven, 'twelk de geloovige ontvangen heeft, en 'twelk, 
omdat het uit God is, de zonde niet verdragen kan. 

Het is van groot gewicht er op te letten, welke be
langrijke waarheden er aan het licht treden door de ver
andering van den grondslag, waarop de betrekking van 
den mensch tot God berust. Het keerpunt is het kruis, 
de dood van Christus. De oude mensch, het geslacht van 
Adam, is op de proef gesteld eerst zonder wet, toen 
onder de wet, en eindelijk onder de openbaring der genade 
en der waarheid, toen de Zoon Gods als Mensch in deze 
wereld vertoefde. God zelf was gekomen, geopenbaard in 
het vleesch, niet om de zonden toe te rekenen, maar 
om „ de wereld met Zichzelven te verzoenen " ; en indien 
het mogelijk geweest ware over het geslacht van den 
eersten Adam den zegen te doen komen, dan had het 
toen moeten geschieden. Maar dit was onmogelijk. Men 

XXYl 6 
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spreekt veel van een punt van aanknooping, 'twelk God 
in den niensch zou vinden; maar zie hier, hoe zelfs 
God, die in genade en waarheid Zich openbaarde, niets 
dergelijks vond. Integendeel, de dood van Christus is de 
feitelijke, bepaalde en beslissende breuke tusschen den 
mensch en God. Niet alleen was de niensch zonder wet 
onder de zonde; niet alleen was hij onder de wet in 
openbare vijandschap tegen Gods geboden; maar hij wees 
zelfs de in Christus verschenen genade af, door Hem te 
verwerpen. De Heer zegt in Joh. XII : 3 1 , waar Hij 
van zijnen dood spreekt: „ Nu is het oordeel dezer wereld," 
en in Joh. X V : 24: „Zij hebben zoowel gezien als gehaat 
beide mij en mijnen Vader." Vandaar dat in Hebr. I X : 
26 gezegd wordt: „Hij is eenmaal in de voleinding der 
eeuwen geopenbaard." Het kruis was', uit een zedelijk oog
punt beschouwd, het einde der menschheid. En toch. werd 
tegelijkertijd en in dezelfde gebeurtenis, in den dood van 
Christus, de grondslag gelegd van de nieuwe schepping 
naar de gerechtigheid Gods. Dezelfde gebeurtenis , waarbij 
van Gods zijde met den eersten Adam een einde gemaakt 
werd, doordat zijn geslacht den Zoon Gods verwierp, heeft 
tevens den grond gelegd voor den nieuwen toestand der 
menschheid in den tweeden Adam. Christus was aan het 
kruis tot zonde gemaakt — de zonde werd daar geoordeeld, 
en de oude mensch voorgoed ter zijde gesteld. Daardoor 
is nu de toegang tot God door het geloof mogelijk ge
maakt ; in de opstanding is het nieuwe leven, ook naar 
het lichaam, werkelijk aan het licht gebracht, en de 
tweede Mensch heeft zijne plaats in de heerlijkheid inge
nomen. Gelijk de eerste mensch uit den hof van Eden 
verdreven werd, om daarna de stamvader van een zondig 
en verloren geslacht te worden, zoo is de tweede Mensch 
in het hemelsch Paradijs ingegaan als wortel en hoofd 
van een verlost geslacht, als de gerechtigheid Gods, 
geldig voor den mensch; en aldus zijn het leven en de 
gerechtigheid onafscheidelijk geworden. De vergeving door 
het bloed van Christus is de sterkste drijfveer tot een 
wandel in oprechtheid; de opstanding van Christus ver-
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eenigt de gerechtigheid en het leven in zich. Het is een 
„rechtvaardiging des levens." (hoofdst. V : 18.) 

In den brief aan de Romeinen wordt de waarheid, 
dat wij met Christus opgestaan zijn, niet verder ontwik
keld. Yan het deel, dat wij aan zijnen dood en aan zijne 
opstanding hebben, wordt alleen gezegd, dat wij ons door 
het geloof der zonde voor dood houden, dat de verheer
lijkte Christus ons leven is , en dat de Heilige Geest ons 
is geschonken. 

Wanneer wij derhalve door de gehoorzaamheid van 
den Eénen tot rechtvaardigen gesteld zijn; wanneer de 
genade meer dan overvloedig geworden is , waar de zonde 
te meerder werd, zouden wij dan in de zonde blijven, 
opdat de genade te meerder worde ? „Dat zij verre!" zegt 
de Apostel. Toch stelt hij ons in zijn antwoord op deze 
vraag niet opnieuw onder de wet. Dat zou niets anders 
geweest zijn, dan den ouden mensch, het vleesch, te 
erkennen, en de verantwoordelijkheid en de verdoemenis 
opnieuw te voorschijn te brengen, nadat wij reeds ver
loren gegaan zijn; want het vleesch onderwerpt zich aan 
de wet Gods niet, want het kan ook niet. Het antwoord, 
dat de Heilige Geest geeft, wijst integendeel op den dood 
van Christus; en alles wat Hij gedaan heeft, is voor ons 
van kracht. De oude mensch heeft bewezen, onveran
derlijk slecht te zijn; en juist in den dood van Christus 
is dit aan het licht gekomen. I k , die met Hem gekrui
sigd ben, kan thans onmogelijk denzelfden mensch er
kennen, die Christus aan het kruis genageld heeft. Ik 
ben tot Christus gekomen, omdat de mensch (ik-zelf in 
mijn ouden toestand) zóó was, en omdat ik nu een nieuw 
leven ontvangen heb — namelijk Christus, die uit de 
dooden is opgestaan. Wij moeten hierop echter nog nader 
ingaan. 

Doordat wij tot Christus Jezus gedoopt zijn (onze ware 
geloofsbelijdenis), zijn wij niet gedoopt tot een Christus, 
die door de wereld is aangenomen, of die in den eersten 
Adam een punt van aanknooping vond. Integendeel; de 
wereld, de mensch, heeft Hem geheel en al afgewezen 
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en van de aarde verdreven; daardoor werd het openbaar, 
gelijk reeds gezegd is , dat een vereeniging tusschen God 
en den mensch, als kind van Adam, geheel onmogelijk 
was. Doch God is opnieuw begonnen — wij zijn opnieuw 
geboren. Christus heeft, God zij er voor gedankt! als de 
Verworpene het verzoeningswerk volbracht; Hij heeft de 
rechtvaardiging, de vergeving en de heerlijkheid ver
worven voor hen, die in Hem gelooven. Maar Hij is de 
tweede Mensch, en in Hem bevidt zich de mensch op een 
geheel nieuw standpunt voor God, en in een geheel 
nieuwen toestand. Een opgestane Christus is ons leven, 
een opgestane Christus onze gerechtigheid; de oude mensch 
is eens voor altijd geoordeeld. Wie Christus bezit als zijn 
leven, heeft aan dit alles deel, omdat hij deel heeft aan 
zijnen dood en aan zijne opstanding. In den brief aan de 
Romeinen wordt alleen over het eerste gesproken — wij 
zijn gestorven met Hem. "Wel is waar wordt Hij ook 
als ons leven voorgesteld, maar onze opstanding met 
Hem wordt niet behandeld, omdat de Heilige Geest in 
dezen brief de Christenen als menschen, levende op deze 
aarde, beschouwt. Christus is gestorven en opgestaan; 
wij zijn tot zijnen dood gedoopt. "Wij hebben deel aan 
zijnen dood, terwijl Hij ons leven is. Hij, die mijn leven 
is, stierf, en Hij is der zonde gestorven. Hem alleen 
erken ik nu als mijn Ik , en als dit nieuwe Ik houd ik 
mij voor het oude ik dood. Volgens dit nieuwe leven ben 
ik voor God levend, maar wat aangaat mijn ouden mensch, 
ben ik met Christus gestorven; hoe zou ik dan het leven 
van den ouden mensch nog leven, daar ik als zoodanig 
gestorven ben? Begraven met Christus door den doop tot 
den dood, betaamt het ons derhalve in nieuwheid des 
levens te wandelen. Indien wij deel hebben aan de plaats, 
die Christus innam, toen Hij der zonde stierf, zullen wij 
ook deel hebben aan zijne opstanding. De Apostel zegt 
niet, dat wij daaraan reeds deel hebben, maar zullen 
hebben. Dit opstandingsleven zal in de heerlijkheid vol
eind zijn, maar vindt reeds nu in een nieuwen wandel 
zijne uitdrukking; evenzoo is de kracht van het leven 
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van Christus, op duidelijke wijze in zijne opstanding zich 
openbarende, ook in zijnen wandel op deze aarde wer
kelijk aan het licht getreden. „ Dit wetende", zegt de 
Apostel, „ dat onze oude mensch met Hem gekruisigd 
i s , opdat het lichaam der zonde te n,iet gedaan zij 
(d. w. z. opdat de zonde in ons als een geheel weggedaan 
zij), opdat wij niet meer der zonde dienen. Want die 
gestorven is , is gerechtvaardigd van de zonde." Doch dit 
vereischt nadere toelichting. 

In de allereerste plaats dient or op gewezen te worden, 
dat de Christen niet nog eerst der zonde moet sterven, 
maar dat hij, met Christus gekruisigd zijnde, reeds ge
storven is. En aangezien hij dus Christus als leven ont
vangen heeft, houdt hij den ouden mensch voor dood. 
Het zijn niet alleen de enkele zonden of begeerlijkheden, 
waarvan hij bevrijd is geworden, maar de geheele oude 
mensch is ter zijde gesteld, is gestorven en moet voor 
dood gehouden worden door het geloof, dat werkzaam is 
naar den nieuwen mensch. Wel is de natuur van den 
ouden mensch nog in ons; ons gestorven zijn met Christus 
heeft niet ten gevolge, dat zij afwezig is , maar zij 
heerscht niet, „opdat wij de zonde niet meer dienen." 
Het is volstrekt niet noodzakelijk, ook maar ééne slechte 
gedachte te hebben, ofschoon de natuur, waaruit zulke 
gedachten voortspruiten, nog steeds aanwezig is; maar 
wij dienen deze natuur in geen enkel opzicht, zelfs niet 
in onze gedachten, wanneer het nieuwe leven en de kracht 
des Heiligen Geestes werkzaam zijn in ons. De Christen 
is vrijgemaakt, niet omdat zijne zonden voor altijd vergeven 
zijn, maar omdat hij voor de zonde dood is, met Christus 
gekruisigd zijnde. Hij is , met Christus gestorven zijnde, 
gerechtvaardigd van de zonde, juist omdat hij dood is ; 
maar hij is ook levend in Christus. Het is niet alleen 
waar , dat de zonde niet meer heerscht; maar de Christen 
is ook bekwaam , zich aan den Heer toe te wijden — 
hij bezit een nieuwe natuur, een nieuw heilig leven. En 
aan wien zal hij zich toewijden? Aan de gerechtigheid 
en aan God. Deze overgave der ziel is niet de verplich-
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ting van den zondaar, gelijk zeer dikwijls beweerd wordt, 
maar van de vrijgemaakte ziel. De Christen, gereinigd) 
gerechtvaardigd, van de liefde en genade Gods verzekerd 
zijnde, en door het bloed van Christus een volmaakt ge
weten bezittende, daar hem geen zonde meer toegerekend 
wordt, is vrijgemaakt en heeft vrijmoedigheid voor God. 
Door dezelfde hand, die het voorhangsel deed scheuren, 
werden ook al zijne zonden weggedaan. Door het gescheurde 
voorhangsel heen vallen nu de volle stralen van Gods 
licht op hem neder, ten einde aan te toonen, dat zijne 
kleederen wit zijn als sneuw. Hij is vrijgemaakt van de 
kracht der zonde, omdat Christus zijn leven is; en nu, 
met Christus gekruist zijnde en door Hem alleen levende, 
houdt hij zich, wat het vleesch aangaat, voor dood. Hij 
is vrij voor God, en ook vrij van de zonde. En in deze 
vrijheid staande, geeft hij zich aan God over. 

Zoo doende maakt het nieuwe leven, dat met God 
wandelt, reeds vorderingen op zijn weg. Wij brengen 
vruchten voort, nog eer wij de heerlijkheid bereiken, en 
deze vrucht is de heiligheid. Heerlijke vrucht! Gods natuur 
deelachtig geworden, wassen wij ook in praktische g emeen-
schap met God op, doordien de heiligheid in ons toeneemt. 
Deze wasdom heft volstrekt niet de waarheid op, dat de 
nieuwe natuur, die wij ontvangen hebben, in zichzelve 
volkomen is. Wij behooren God geheel en al toe, wij zijn 
voor een prijs gekocht en van de zonde en do wereld afge
zonderd. Wij behooren God toe naar de waarde van Chris
tus' offerande, naar de nieuwe natuur en naar de kracht 
des Heiligen Geestes. Waar den inwendigen mensch be
hooren wij reeds tot de nieuwe schepping, ofschoon wij 
dezen schat in aarden vaten dragen. Wij zijn in Christus, 
en zijn in Hem volkomen aangenomen. Hij is onze gerech
tigheid — een gerechtigheid, die geschikt is voor de heer
lijkheid , want Hij is naar deze gerechtigheid in de heer
lijkheid. Maar Hij is ook in ons, als ons leven, en naar 
de kracht des Geestes. Dit leven is in zichzelf volmaakt, 
en kan niet zondigen; wij moeten echter ook een tastbaar 
voorwerp der heiligmaking hebben. Daarom neemt de 



87 

H. Geest datgene, wat in Christus is , en openbaart het 
ons; ja , Hij openbaart ons alles, wat boven is, waar Christus 
en waar ook de Vader is. Daardoor wassen wij objectief 
op in hetgeen hemelsch is , worden aan de wereld ontwend, 
wonen door het geloof in de hemelsche gewesten, genieten 
de liefde des Vaders, en worden aldus praktisch heilig. 

Wij zijn geheiligd volgens het raadsbesluit Gods des 
Vaders door het offer van Christus, door zijn bloed; wij 
zijn geheiligd wat ons wezen aangaat, omdat wij een 
nieuwe natuur, een nieuw leven bezitten; wij zijn gehei
ligd door de tegenwoordigheid en de werking des Heiligen 
Geestes, en ook — kunnen wij er bijvoegen — door het 
Woord Gods. De heiliging des Geestes is daardoor tot 
stand gebracht, dat wij uit God geboren zijn. Wij moeten 
echter, gelijk reeds opgemerkt werd, een voorwerp heb
ben, en de geestelijke natuur — het leven, dat wij ont
vangen hebben — is in staat, dit voorwerp — God zelf — 
te genieten. De Heilige Geest deelt ons door het Woord 
mede, hetgeen heilig en goddelijk is. Wij zijn door het 
Woord allereerst opnieuw geboren door middel van het 
geloof; daarna worden wij door hetzelve gevoed, en het 
hart wordt gereinigd, eveneens door middel van het ge
loof — en wel het een zoowel als het andere door de 
openbaring van Christus in ons hart. „Heilig hen door de 
waarheid; uw woord is de waarheid. En ik heilig mij zel-
ven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn door 
de waarheid." (Joh. XVII : 17, 19.) 

Indien wij ons nauwkeurig willen uitdrukken, kunnen 
wij niet zeggen, dat de nieuwe mensch — het leven, dat 
wij van God ontvangen hebben — geheiligd wordt; want 
het nieuwe leven zelf is heilig, en doordat wij het ontvan
gen hebben, zijn wij voor God geheiligd; vandaar dat 
de geloovigen in de apostolische brieven „heiligen" ge
noemd worden. De heiligheid is echter in ons een betrek
kelijke, dat wil zeggen, zij heeft betrekking op God, 
daar wij niet onafhankelijk kunnen zijn. Zonder twijfel 
is daardoor een werkelijke toestand in ons te voorschijn 
gebracht; maar wij zijn niet heilig als onafhankelijke 
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personen, want het is voor een schepsel zonde, onafhan
kelijk te zijn — werkelijk onafhankelijk kan het schepsel 
ook niet zijn. Derhalve is de heiligheid in ons objectief; 1) 
en dit is een zeer gewichtig beginsel! 

Al hetgeen de Heilige Geest ons geopenbaard heeft — 
de liefde van den Vader en van Christus, de heiligheid 
Gods, de volmaaktheid van Christus, zijn persoon, die 
ons geschonken en voor ons overgegeven is , zijne tegen
woordige verheerlijking in den hemel — dit alles werkt 
in ons, en vormt het hart, de gedachten, don inwendigen 
mensch en daardoor ook den uitwendigen naar het voor
werp, dat wij aanschouwen. Al hetgeen Christus gedaan 
en geleden heeft, heeft daaraan deel; niet alleen, omdat 
zijn wandel en zijne daden voor ons tot een voorbeeld 
strekken, maar omdat zij het hart voor Hem innemen. 
De liefde onzes harten houdt zich met Christus en met 
zijne volmaaktheid bezig, en Hij vervult ons hart. Dat 
is heiligmaking, want ditzelfde vervult ook het hart des 
Vaders. „Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn 
leven afleg." (Joh. X : 17.) De Vader stelt op prijs het
geen Christus deed, en de wijze, waarop Hij zich daarin 
openbaarde. En dit werd voor ons gedaan! Wij hebben 
heilige gedachten, omdat wij liefhebben en op prijs stel
len, wat Hij gedaan heeft en wat Hij was. Daardoor is 
dezelfde gezindheid in ons, die ook in Christus was. Het 
is een kenmerk van het christelijk karakter. 

Doch de kracht der heiligmaking wordt vooral door 
het aanschouwen van Christus'' heerlijkheid bewerkt. Wel 
wordt het hart gevoed door alles, wat Hij hier beneden 
was — wij eten zijn vleesch en drinken zijn bloed, genie
ten ook van het brood, dat uit den hemel is nedergedaald; 
maar wat ons naar zijn beeld verandert, (2 Kor. I I I : 18; 
1 Joh. I I I : 2 , 3) is de heerlijkheid, waarin Hij zich nu 
bevindt. Deze heerlijkheid aanschouwende, worden wij 
naar hetzelfde beeld veranderd. De heerlijkheid van Chris-

1) De heiligheid bij ons ontstaat of bestaat niet door of uit ons 
«elven, maar wordt gewerkt en bevorderd door een voorwerp buiten 
ons, namelijk Christus, RED, 
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tus werkt in ons de kracht des levens, waardoor wij al het 
andere voor schade achten. Het leven en het lijden van 
Christus nemen het hart voor Hem in. (Zie Filipp. I I I en II.) 

Hij heeft zichzelven om onzentwil geheiligd, opdat wij 
door het Woord zouden geheiligd worden. Wonderbare 
genade! Wonderbare verbinding! Dit scheidt ons van de 
wereld af, verbindt ons met hetgeen hemelsch is , en 
doet ons gelijkvormig zijn aan den hemelsehen Mensch. 
En het einde zal zijn het eeuwige leven in die heerlijk
heid zelve, wanneer ook ons aardsch omhulsel naar het 
beeld dezer heerlijkheid zal veranderd zijn. 

Ten opzichte van de heiligheid wordt ons verder in 
Hebr. XII : 10 geleerd, dat de kastijding, die God ons 
laat ondergaan, ten doel heeft, ons zijner heiligheid deel
achtig te maken. Daarin zien wij niet alleen de voortdu
rende zorg van God voor ons, maar leeren ook het heerlijke 
karakter dezer heiligheid verstaan. 

Wij hebben den dood verdiend als het treurige loon 
voor al onze treurige daden; het eeuwige leven, de gave 
Gods, is ons door Jezus Christus, onzen Heer, ten deel 
gevallen. Dit is louter genade. Wie anders zou ons het 
leven, het eeuwige, goddelijke leven kunnen geven, dan 
God alleen? Christus zelf is dit leven, door den Vader 
in de wereld gezonden, en hier onder de menschen ge
openbaard. Wie nu „den Zoon heeft, heeft het leven," 
en wie „in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven." (1 Joh. 
1 : 2 ; V : 12; Joh. I I I : 36.) Ofschoon in de laatstge
noemde plaats meer op het resultaat in de heerlijkheid 
wordt gewezen, daar het eeuwige leven in Gods raads
besluit volkomene gelijkvormigheid met Christus in de 
heerlijkheid beteekent, is het ons niettemin reeds nu 
gegeven als leven, hoewel wij nog niet in de heerlijkheid 
zijn. Het is voor ons van gewicht, er op te letten, dat 
het Gods gave is. De dood had door de zonde den mensch 
voor zich verkregen; het leven, het eeuwige leven, waarin 
wij in staat zijn, met God gemeenschap te hebben, moet 
God geven. Dit leven is Christus zelf. (1 Joh. I.) Het is 
het leven, dat bij den Vader was, en op deze aarde is 
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neergedaald. In Hem was het leven; wie den Zoon heeft, 
heeft het leven; en dit leven zal weldra in de heerlijk
heid volkomen geopenbaard worden. Dit is de grondslag 
van onzen nieuwen toestand. Wij zijn met Christus aan 
den ouden toestand gestorven, en Christus is ons leven 
geworden. (Wordt vervolgd.) 

Fragment van een Bijbellezing 
over Hebr. X. 

Dit hoofdstuk kan beschouwd worden als het einde 
van den brief aan de Hebreërs; het is de slotsom van 
al hetgeen ons in de vorige hoofdstukken voorgesteld 
wordt; het is een kort overzicht van de geheele leer in 
dezen brief vervat. In het eerste gedeelte van dit hoofd
stuk wordt gesproken over de oude bedeeling — over de 
offeranden des Ouden Verbonds. die de zonden niet heb
ben kunnen wegnemen; al het bloed, dat toen gestroomd 
heeft, heeft geen enkele zonde kunnen uitwisschen. Het 
duidelijkst bewijs hiervoor is wel, dat er telkens weer 
geofferd, en er elk jaar opnieuw verzoening gedaan moest 
worden. Ware het geweten gereinigd geweest van de 
zonden, en hadden zij, die de dienst pleegden het be
wustzijn gehad, dat de schuld weggedaan was, dan zouden 
zij zeker, zooals wij lezen in het 2de Yers, opgehouden 
hebben te offeren. Het bloed van stieren en bokken kan 
de zonde niet wegnemen. Toen dit,door al die duizende 
offeranden duidelijk genoeg bewezen was, kwam de Heer 
Jezus, en zeide: „Ik kom om Uwen wil te doen, o God! 
Brandoffers en slachtoffers hebt Gij niet gewild; maar 
Gij hebt mij het lichaam toebereid." 

Dat is een aanhaling uit den 40ten Psalm; doch daar 
staat, in plaats van „Gij hebt mij het lichaam toebereid," 
„Gij hebt mij de ooren doorboord." Ongeloovigen hebben 
hieruit aanleiding genomen om te beweren, dat de Bijbel 
niet Gods Woord is. Als wij echter op twee dingen acht 
geven, dan is dit bezwaar volkomen opgeheven. Ten 
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eerste werd de tekst zelden letterlijk uit den Hebreeuw-
schen •• Bijbel overgenomen; en werd dikwerf gebruik 
gemaakt van de Grieksche vertaling van het Oude Tes
tament. Daarin staat niet: „Gij hebt mij de ooren door
boord," maar: „Gij hebt mij het lichaam toebereid." En 
de apostel heeft deze vertaling van den hebreeuwschen 
tekst genomen, omdat die de juiste verklaring is van de 
woorden: „Gij hebt mij de ooren doorboord." — Een slaaf 
in Israël moest na een dienst van zeven jaar vrijgelaten 
worden; dit had God bevolen om het verschrikkelijke 
van de slavernij te temperen. Als zulk een slaaf echter 
besloot zijnen heer niet te verlaten, maar hem vrijwillig 
wilde blijven dienen, dan werden hem ten teeken daar
van de ooren doorboord. De Heer Jezus stelde zich vrij
willig in de dienst van God, en het teeken daarvan was, 
in Zijn geval, dat Hij de heerlijkheid verliet, en een 
menschelijk lichaam aannam. Hij zeide: „Ik kom om 
Uwen wil te doen, o God!" Hij bood zich vrijwillig aan, 
hoewel het tevens waar is , dat Hij door den Vader ge
zonden icerd; dat de Yader zijnen Zoon niet gespaard 
heeft, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven. Doch 
uit dit oogpunt wordt zijn komen op aarde in dit hoofd
stuk niet beschouwd. Het lichaam, dat Hij aannam, was 
Hem door God toebereid. Ware dit niet zoo geweest, dan 
zou Hij niet voor de zonden van anderen hebben kunnen 
lijdon; Hij zou dan hebben moeten lijden en sterven 
voor de smet, die op Hemzelven rustte; maar nu was Hij 
geheel afgescheiden van de zonde. 

Na dit alles aangetoond te hebben, gaat de Apostel 
over tot de behandeling van drie punten, waarvan wij 
het eerste vinden in het 10de vers: „Door welken wil 
wij geheiligd zijn door middel van de offerande des 
lichaams van Jezus Christus, eens voor altijd geschied." 
Het is de wil van God, waardoor wij geheiligd worden. 
Het was niet, omdat Hij iets aantrekkelijks in ons vond; 
ook niet, omdat Hij dacht: die arme menschen kunnen 
toch zóó niet blijven, zij moeten geholpen worden; neen, 
er was niets van onsen kant, dat Hem daartoe bewoog; 
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het was Zijn wil; dit alleen is de grondslag, waarop 
onze heiliging rust. Het middel, 'twelk Hij daartoe ge
bruikt heeft, en waardoor onze heiliging mogelijk gewor
den is , is de offerande van Jezus Christus, eens voor 
altijd geschied. Ua zijn offer is er geen meer noodig ge
weest; het was geheel voldoende, er was niets meer te 
doen overgebleven. Een bewijs hiervoor zijn de twee vol
gende verzen: „Ieder priester staat wel dagelijks die
nende , maar deze heeft zich voor altijd gezet aan 
de rechterhand Gods." De tegenstelling in deze twee 
verzen is duidelijk op te merken; het is die van staan 
en zitten. Een priester van het Oude Verbond mocht 
nooit gaan zitten in den tempel; er mocht daar zelfs niets 
zijn, wat hem daartoe in de gelegenheid zou kunnen 
stellen. Er moest telkens weer geofferd, er moesten altijd 
weer zonden verzoend worden. Jezus Christus echter is 
in tegenstelling daarvan in eeuwigheid gezeten. Zijn werk 
was volbracht, en daarom kon Hij rusten. Er behoefde 
geen enkele zonde meer verzoend te worden. Hij zal nooit 
meer opstaan om een werk der verzoening te doen. „Door 
zijne offerande zijn „in eeuwigheid volmaakt degenen, die 
geheiligd worden." 

„En de Heilige Geest getuigt het ons ook." In den 
mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. 
Wij hebben drie getuigen. De Heer Jezus heeft uitge
roepen : Het is volbracht. God was voldaan, want Hij 
heeft Jezus uit de dooden opgewekt; en hu getuigt de 
Heilige Geest het ook. Deze is door den Heer Jezus 
gezonden om ons mede te deelen, dat het offer aangeno
men is. Wanneer een priester in den tempel ging om 
daar het bloed der verzoening te brengen, dan moest 
het volk wachten in het voorportaal, en kon niet eer 
van de vergeving der zonden verzekerd zijn, dan wanneer 
de priester teruggekeerd was. De Heer Jezus, de groote 
Hoogepriester, die het bloed bij God gebracht heeft, is 
nog niet teruggekeerd; daarom is Israël nog altijd in 
onzekerheid. Eenmaal zal Hij wederkeeren, en dan zullen 
zij zich verheugen; dan zullen zij weten, dat het offer 
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aangenomen is en hunne zonden vergeven zijn. Ook wij 
zouden nog altijd in onzekerheid verkeeren, als Hij niet 
iemand in zijne plaats gezonden had, om ons hiervan 
te getuigen. En Hij heeft iemand gezonden, namelijk 
den Heiligen Geest. 

Daardoor hebben wij nu ook vrijmoedigheid om in te 
gaan in het heiligdom (vs. 19.) Er wordt niet gezegd: 
Hebt vrijmoedigheid, maar: 'wij hebben vrijmoedigheid. 
Het zou niet veel baten om tot iemand te zeggen: heb 
vrijmoedigheid, want daarmede heeft hij die nog niet. 
Er wordt ook niet gezegd: wij hebben vrijheid; want 
daardoor zouden wij nog geen vrijmoedigheid hebben. 
Iemand kan zijn huis openstellen, en iedereen tot de 
bruiloft noodigen; daardoor heeft iedereen vrijheid om te 
komen, maar de vrijmoedigheid kan hem nog ontbreken. 
Het is mogelijk, dat iemand geen geschikte kleederen 
heeft om te komen, en daarom niet durft verschijnen. 
Indien echter degene, die de uitnoodiging doet, tevens 
alles geeft, wat noodig is om voor de bruiloft geschikt 
te zijn, dan kan ook iedereen de vrijmoedigheid hebben 
om te komen. Dit is hetgeen God gedaan heeft; niet 
alleen heeft Hij den hemel opengesteld, en noodigt Hij 
iedereen uit om te komen, maar Hij wil ons ook geschikt 
maken om in Zijne tegenwoordigheid te verschijnen. Wij 
hebben niets anders te doen dan onze eigene lompen af 
te leggen, en het kleed aan te trekken, dat Hij ons 
aanbiedt. Ieder, die in Jezus gelooft, kan met vrijmoe
digheid toegaan; hij behoeft niet te vreezen; want God 
zegt, dat hij volmaakt en dus geschikt is om daar te 
verkeeren. De Apostel kan daarom zeggen: „Laat ons toe
gaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des ge
loof's, de harten besprengd, en alzoo gereinigd van het kwaad 
geweten, en het lichaam gewasschen met rein water." 

Hierop volgen enkele vermaningen tot de geloovigen, 
tot hen, die in het heiligdom met vrijmoedigheid ingaan. 
„Laat ons de belijdenis der hoop onwankelbaar vasthouden; 
want die het beloofd heeft, is getrouw." Wat er ook tegen 
ingebracht worde, hoe lang het ook duren moge, eer de 
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hoop wordt verwezenlijkt, en de hemelsche heerlijkheid 
ons geschonken wordt, laat u door niets van de belijdenis 
der hoop aftrekken , maar houdt die onwankelbaar vast, 
volhardt tot den einde; God heeft de hemelsche heerlijk
heid beloofd, Hij zal zijne belofte vervullen. 

„En laat ons — op reis naar die heerlijkheid, zoolang 
wij nog in de woestijn vertoeven — op elkander acht 
geven tot opscherping van liefde en goede werken." — 
Merken wij op, dat er niet staat: Bestraft elkander, noch 
ook: Vermaant elkander; maar laat ons op elkander acht 
geven. "Wanneer men iemand bestraffen of vermanen moet, 
dan is er al iets verkeerds gedaan ; dan is hij al in het 
een of ander opzicht afgeweken'. Wij moeten op elkander 
acht geven, en alzoo het kwade trachten te voorkomen, 
en elkander opwekken tot liefdebetoon en goede werken; 
elkander helpen om, zooals de Heer gezegd heeft, schatten 
te vergaderen in den hemel, opdat eenmaal, als wij in 
den hemel opgenomen worden, onze werken ons volgen. 

„En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, 
gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander 
vermanen — om daar te komen — en dat zooveel te 
meer, als gij ziet, dat de dag nadert." Er staat niet, 
zooals bijna altijd gezegd wordt, en soms zelfs met groote 
letters op kerkgebouwen te lezen staat: laat ons onze 
onderlinge bijeenkomsten niet nalaten; maar in het enkel
voud: onze onderlinge bijeenkomst. Er is maar ééne bij
eenkomst, namelijk de onderlinge bijeenkomst, of de 
bijeenkomst onder elkander; dat is , gelijk zulks ook in 
het maatschappelijk leven het geval is, de bijeenkomst 
van de leden der familie. Hier is het de bijeenkomst 
van de leden der geestelijke, hemelsche familie; van die 
familie, die door de belijdenis der hoop van de wereld — 
van Joden en Heidenen — is afgezonderd en op reis is 
naar den hemel. 

Menigeen zegt: „Maar waarom is het zoo noodig die 
bijeenkomst bij te wonen? waarom kan ik niet evengoed 
thuis mijnen Bijbel lezen ? God kan mij thuis ook zegenen." 
De Heer Jezus heeft gezegd: „Waar twee of drie in mijnen 
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Naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen." 
Bedenk dit wel. In dezen zin is Hij thuis niet bij u. Hij 
is alleen in ons midden, als wij in zijnen naam, als leden 
van ééne familie, te zamen zijn. Hij wil de Zijnen zoo 
gaarne rondom Zich vergaderen. Op reis naar den hemel 
nebben wij zoo noodig door Hem gesterkt en verkwikt, en 
door elkanders gemeenschap bemoedigd en tot getrouw
heid en ijver aangespoord te worden. Hoe heerlijk zou 
het zijn, als Jezus kwam, terwijl wij te zamen, in zijnen 
Naam vergaderd, ons in zijne komst verheugden! Voorwaar, 
niet gaarne zou iemand onzer dan worden gemist. , 

Correspondentie. 
13. M. C. v. d. M. te Amsterdam. — In Joh. V : 28, 29 

spreekt de Heer over de opstanding in het algemeen, zonder 
in bijzonderheden te treden over de verschillende perioden dier 
opstanding. Alle geloovigen, van het begin der wereld af tot 
het einde toe, hebben deel aan de opstanding des levens, of, 
gelijk het in de Openbaring genoemd wordt, aan de eerste 
opstanding. Alle anderen, die gestorven zijn, gaan uit tot de 
opstanding des oordeels of de tioeede opstanding. Deze twee 
opstandingen zijn evenwel door minstens 1000 jaar van elkander 
gescheiden. De opstanding der heiligen toch heeft plaats vóór 
de 1000 jaren, en de opstanding der on geloovigen eerst daarnai 
als de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan. (Zie 
Openb. XX : 4—6 en 11—15.) Dat de Heer zegt: „de ure 
komt", is in het geheel geen bezwaar, aangezien uit het 25sto 
vers blijkt, dat wij onder ure geenszins een tijdsverloop van 
60 minuten, maar een periode van onbepaalden duur moeten 
verstaan. De Heer zegt in vs. 25: „Voorwaar, voorwaar, ik 
zeg u : de ure komt, en is nu, dat de dooden zullen hooren 
de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, zullen 
leven." En hoelang heeft deze ure van de prediking des evan
gelies reeds geduurd? Reeds meer dan 1800 jaar. Op gelijke 
wijze is het met de ure in vs. 28. 

Ik voeg hier nog bij, dat de eerste opstanding in verschil
lende perioden is verdeeld. Christus is de Eersteling dergenen, 
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die ontslapen zijn. Daarna volgen de heiligen bij 's Heeren komst 
in de lucht; (1 Thess. IV) en eindelijk staan die heiligen op, 
die gedurende de regeering van den Antichrist zijn gedood gewor
den. (Openb. XX : 4.) 

Zie mijn boekje: De toekomst onzes Heeren Jezus Christus 
hoofdstak V. 

14. H. J . H. te Delft. — Om te vatten wat de engel der 
gemeente in de Openbaring beteekent, moeten wij letten op den 
geheelen inhoud van de zeven brieven. In die brieven worden 
de engelen dan eens als één met de gemeente beschouwd, en 
dan weer als geheel van haar onderscheiden. In het begin van 
eiken brief wendt de Heer zich tot den engel, doch aan het 
eind zegt Hij telkens: wat de Geest tot de gemeente zegt. Zoo 
wordt soms het enkelvoud in het meervoud verandert, en in 
plaats van tot den engel der gemeente tot sommigen in de 
gemeente gesproken. (II : 24—28.) Ook vinden wij uitdruk
kingen als de volgende: „Zie, de duivel zal sommigen van u 
in de gevangenis werpen;" en : „Ik zal u geven een iegelijk 
naar uwe werken;" enz., welke uitdrukkingen bewijzen, dat 
de verantwoordelijkheid niet op de schouders van den engel, 
maar op die der gemeente rust. Hieruit volgt, dat de engel 
met de gemeente vereenzelvigd wordt, en dat, ofschoon hij als 
de vertegenwoordiger der gemeente voorgesteld wordt, het noch
tans de toestand der gemeente is, waarmede de Heer zich bezig 
houdt. Wij moeten derhalve niet denken aan bepaalde personen, 
die door den Heer in de gemeente aangesteld en als zoodanig 
verantwoordelijk waren; maar wij moeten in deze engelen zien 
de zedelijke vertegenwoordigers der gemeente, in wie de Heer, 
als het ware, de geheele gemeente verpersoonlijkt ziet, zoodat 
Hij, schrijvende aan den engel, zich richt tot de gemeente zelve. 
Dit is geheel in overeenstemming met het doorgaand gebruik 
in de Schrift. In het O. T. lezen wij van den engel van Jeho
vah, van den engel des verbonds, enz., en, in Daniël, van 
engelen, die Israël vertegenwoordigden. In het N. T. hooren 
wij den Heer Jezus van de kinderen zeggen: „Hunne engelen 
in de hemelen zien altijd het aangezicht van mijnen Vader, die 
in de hemelen is." Terwijl de geloovigen, die tot het gebed 
vergaderd waren, toen Petrus voor de deur stond te kloppen, 
zeiden: „Het is zijn engel." 
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Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby. 

(Vervolg van bh. 90.) 

HOOFDSTUK VII. 

De Apostel behandelt in dit hoofdstuk een andere vraag, 
namelijk: In welke verhouding staat de wet tot onzen 
nieuwen toestand? Het antwoord is zeer eenvoudig. Wij 
zijn met Christus gestorven, en de wet heerscht alleen 
over den mensch, zoolang hij leeft. Wanneer een moor
denaar ter dood veroordeeld wordt, en hij de doodstraf 
ondergaat, dan kan de overheid verder niets aan hem 
doen. Welnu, wij zijn gestorven; waren wij echter door 
de wet alleen gedood, zoo zouden wij niet alleen gestorven, 
maar ook verdoemd zijn. Maar nu zijn wij met Christus 
gestorven, en Hij heeft de gevolgen der zonde, als schuld, 
voor ons gedragen. Wij zijn derhalve dood, en de wet 
oefent dientengevolge geen heerschappij meer over ons 
uit. In plaats van de wet is Christus gekomen. Wij be
zitten in plaats van een wet, die de zonden en begeer
lijkheden verbood, en ons noodzakelijkerwijze veroordeelen 
moest (omdat het vleesch, waaraan de wet hare eischen 
stelde, niet aan de wet onderworpen was, en ook niet zijn 
kon) een nieuw leven in Christus, terwijl wij door het 
geloof het vleesch, dat tot de zonde geneigd is, voor dood 
houden. De Apostel neemt als voorbeeld het huwelijk. 
De dood verbreekt den band tusschen man en vrouw. Zoo 
zijn wij dood, in betrekking tot de wet, en zijn met een 
anderen man verbonden, namelijk met den opgestanen 
Christus. Het voorbeeld wordt hier in omgekeerden zin 
toegepast; niet de wet is dood, maar wij, die ons leven 
in het vleesch hadden, zijn gestorven, (vs. 4.) 

Dit is de leer. In het vervolg spreekt de Apostel dan 

XXV) 7 
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van de ervaring. Deze werpt het gewichtig beginsel geens
zins omver, maar bevestigt zelfs de vrijmaking der ziel 
van de wet door het gestorven zijn met Christus, die nu 
ons leven geworden is. Naar het voorbeeld, dat door den 
Apostel aangehaald wordt, zijn wij met Christus, gelijk een 
vrouw met haren man, verbonden, en zijn daardoor tot 
God in een geheel nieuwe betrekking gebracht, een be
trekking van verwantschap. Daarom wordt er gezegd: 
„Toen wij in het vleesch waren." „In het vleesch zijn" 
wil zeggen, dat men op den grondslag of in den toestand 
van den eersten Adam zich bevindt, en voor God naar 
dien toestand verantwoordelijk is. Het gaat hier niet om 
de schuld, maar om de bevrijding der ziel van het juk 
der zonde. Wanneer men zich aan geen wet stoort, en 
alleen de genoegens dezer wereld najaagt, dan kan het 
geweten wel nu en dan ontwaken, maar de kracht der 
zonde wordt niet gevoeld. Men gaat met den stroom mede, 
en gevoelt niet, dat men zich onder de heerschappij der 
zonde bevindt. Wanneer men bekeerd wordt, is men 
allereerst bezig met de schuld, met den last der zonden. 
En zelfs wanneer men de vergeving der zonden heeft 
leeren kennen, en men gelooft een kind van God te zijn, 
dan is wel de vorm der ervaring veranderd, omdat er van 
rechtvaardigmaking geen spraak meer is , maar de ziel is 
nochtans bedroefd, zoolang zij niet in den weg der ervaring 
van de kracht der in ons wonende zonde vrijgemaakt is. 
Gedurig opnieuw doet zich de vraag voor: „Hoe kan God 
mij aannemen ? En kan Hij met welgevallen op mij neder-
zien, daar de zonde toch nog aanwezig is , en ik ze niet 
kan overwinnen ?" Zoolang de vergeving niet gekend wordt, 
is de vraag: „Hoe kan ik vergeving vinden?" En heeft 
men deze gevonden, zoo blijft nog steeds de vraag be
staan: „Wat ben ik voor God? Hoe kan zulk een als ik 
aangenomen worden? Zou ik mij misschien niet vergist 
hebben?" In één woord, het oog is alleen gevestigd 
op hetgeen wij in onszelven voor God zijn, en ziet, 
dat de zonde nog aanwezig is; en nochtans moet 
een Christen de overwinning over de zonde behalen. Zoo 
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iemand is inderdaad, wat den toestand zijns gemoeds, 
•wat zijne gezindheid aangaat, nog steeds in het vleesch. 

"Wij hebhen reeds opgemerkt, dat in de eerste vier 
verzen het standpunt vervat is. Het vijfde en zesde vers 
vormen dan den overgang tot de ervaring. Wij waren in 
het vleesch verbonden met de wet, gelijk de vrouw met 
den man. Deze gaf geen leven, geen kracht, geen ver
trouwen op God. Zij verbood de zonden, en rekende ze 
mij toe. Doch niet alleen dit, de wet gaf ook aan de 
zonde in het vleesch aanleiding, om werkzaam te worden, 
ten einde den dood vrucht te dragen. Zij bracht de zonden 
en lusten voor de aandacht, juist door ze te verbieden. 
"Wanneer er eenig geld op tafel ligt, en er wordt tot mij 
gezegd: „Gij moogt daarvan niets afnemen," zal aanstonds 
de begeerte in mij opkomen, dit wel te doen. Of wanneer 
ik zeg: „Ik heb hier iets in deze lade, maar niemand 
mag weten, wat het is," zal aanstonds een ieder, klein 
of groot, begeerig zijn, de lade open te maken. De harts
tochten der zonde zijn volstrekt niet afkomstig van de 
wet, maar worden door de wet openbaar. De wet voor
onderstelt echter, dat het vleesch aanwezig is , en dat 
wij de kracht van Christus niet bezitten. Maar nu zijn 
wij in Christus van de wet ontbonden, gestorven zijnde 
aan hetgeen, waarin wij vastgehouden werden. "Wij waren 
in het vleesch onder het juk der wet; het vleesch was 
de oorsprong der zonden, en nu is het voor het geloof 
gestorven, opdat wij in nieuwheid des levens zouden 
dienen. De dood van het vleesch, van den ouden mensch, 
vormt den grondslag voor den overgang uit de slavernij 
der zonde tot de vrijheid des geestes; en tegelijkertijd 
staat deze dood in verband met de verlossing. 

Maar op welke wijze kan dit doel bereikt worden? Dit 
is geheel iets anders dan er naar te verlangen. De leer 
dienaangaande wordt in de Schrift duidelijk en op een
voudige wijze voorgesteld. Maar men treft velen aan, die 
volgens deze leer weten, dat de Christen met Christus 
gestorven en opgestaan is; die ook gelooven, dat zij met 
Hem gestorven zijn, daar het "Woord Gods dit zoo beslist 
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uitspreekt; die er niet aan twijfelen, dat zij kinderen van 
God zijn, en zulk een standpunt door kinderen van God 
mag ingenomen worden, en die niettegenstaande dit alles 
toch niet vrijgemaakt zijn. Er zijn zelfs oprechte zielen 
onder hen, die, wanneer zij niet wandelen, zooals zij 
gaarne zouden willen, beginnen te twijfelen, en beginnen 
te vragen, of zij geen huichelaars zijn, of zich wellicht 
bedrogen hebben. Zij gelooven — en terecht — dat God 
gaarne iets anders bij hen zien zou, dan hetgeen Hij ziet. 
Zij maken alles afhankelijk van hetgeen zij in zichzelven 
voor God zijn. Dit is echter de wet, en niet de genade. 
Het antwoord op de vraag, hoe het staan in de vrijheid 
verkregen wordt, wordt van het zevende vers af nader 
uiteengezet. 

Om waarlijk te worden vrijgemaakt, moet men leeren, 
en wel door ondervinding, dat men door de kracht der 
zonde gevangen gehouden wordt, en geen kracht bezit 
om zichzelven te bevrijden, zelfs wanneer men gaarne 
vrij zou zijn. Daartoe gebruikt God de wet en het verlan
gen van den nieuwen mensch om vrij te worden van het 
juk der zonde, die hij haat. Zoo leert de Christen, niet 
dat hij gezondigd heeft — want daarom gaat het hier 
niet — maar dat er in hem, terwijl hij toch zoo gaarne 
heilig zou willen wandelen, een beginsel der zonde in 
het vleesch werkzaam is. De wet leert hem, dat God dit 
niet kan toestaan; zijn vernieuwd gemoed begrijpt, dat 
God het niet mag toestaan; en hijzelf wil het ook niet. 
En nochtans is dit beginsel der zonde aanwezig, en is 
krachtig werkzaam, te krachtig zelfs, om zich er van te 
kunnen bevrijden. Daarom heeft de wet niet alleen de 
plichten voor alle menschelijke betrekkingen met goddelijk 
gezag vastgesteld, maar heeft er ook aan toegevoegd: 
„Gij zult niet begeeren." Dat is een toetssteen voor den 
mensch, en zelfs wanneer hij uitwendig niet gezondigd 
zou hebben, of zelfs wanneer door de bekeering zijn wil 
er naar uitgaat, heilig te wandelen, stelt dit zijn toestand 
duidelijk aan het licht. Deze heiligheid, waarnaar hij 
tracht, kan hij niet bereiken. Toen hij zonder wet was, 
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gevoelde zijn geweten, wanneer hij niets tegen de stem daar
van gedaan had, ook de veroordeeling des doods niet. Hij 
leefde rustig daarheen, zonder het gevoel van veroordeeling 
met zich rond te dragen. Maar de wet kwam, en sprak 
ook over het „hegeeren" het oordeel uit. De ervaring 
leert, dat dit „begeeren" in het hart aanwezig is , en nu 
gevoelt het geweten het oordeel der verdoemenis; de be
geerlijkheid zelve wordt opgewekt, en alles komt aan het 
licht. Het geweten gevoelt het oordeel; men zou het goede 
willen doen, maar men vindt, dat het kwade steeds voor
handen is. 

De wet zegt: „Doe dit, en gij zult leven." De bekeerde, 
op wiens geweten de wet hare kracht uitoefent, ziet haar 
als Gods gebod aan; de vreeze Gods is in zijn hart, en 
hij zou gaarne doen, wat de wet zegt. Wij spreken hier 
over den toestand van een bekeerde, maar niet vrijge
maakte ziel. Aangezien de wet aan dengene, die hare ge
boden zou houden, het leven beloofde, was zij derhalve 
ten leven gegeven; maar daar het vleesch aan de wet 
niet onderworpen is , is zij in werkelijkheid voor den 
mensch ten dood bevonden; en dit ondervindt de oprechte, 
bekeerde ziel. Het is van belang, hier op het onderscheid 
te letten tusschen een natuurlijk mensch, die alleen een 
geweten heeft, en den toestand van een mensch, zooals 
hij ons hier wordt voorgesteld. Het geweten maakt onder
scheid tusschen goed en kwaad; God heeft er voor gezorgd, 
dat de mensch, na een zondaar geworden te zijn, het 
geweten mede in de wereld brengt. Het geweten veroor
deelt naar zijne natuur al hetgeen kwaad is; desniettegen
staande doet de mensch het kwade. Een heiden, wiens 
wil niet veranderd is , zou kunnen zeggen: „ik geef mijne 
goedkeuring wel aan hetgeen beter is , maar ik wil zelf 
niet wat goed is, en volg liever het kwade." Zoo is het 
echter niet bij dengene, van wien de Apostel hier spreekt. 
Zijn teil is vernieuwd, hij heeft een vermaak in de wet 
Gods. Dit is de gezindheid van Christus zelven, en tevens 
het bewijs, dat een mensch, bij wien deze gezindheid 
gevonden wordt, bekeerd is en in waarheid een nieuw 
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leven ontvangen heeft. Het geweten in den onbekeerden 
mensch doet hem erkennen hetgeen goed is , maar de 
wil van het vleesch blijft dezelfde; hij toch leeft in het 
vleesch, en heeft wel een geweten, maar geen vernieuwden 
wil. Daarentegen ontbreekt dengene, die in Rom. VII 
ons geschilderd wordt, niet de wil, maar de kracht, om 
te doen hetgeen hij wil. Er is hier sprake van den toestand 
eener ziel, die het goede wil. 

In het 13de vers gaat de Apostel er toe over, een be
schrijving te geven van de werking der wet op de ervaring 
eener ziel, die aldus het goede wil. In het voorafgaande 
vers wordt toegegeven, dat de wet heilig is , en het gebod 
heilig en rechtvaardig en goed. Vanzelf ontstaat daardoor 
de vraag: „Is dan het goede mij de dood geworden?" 
Geenszins. Maar de zonde werkte den dood door het goede 
(de wet), opdat- de zonde geheel en al openbaar zou wor
den, en haar waar karakter zou aannemen, en opdat zij 
uitermate zondig zou worden, daarin dat zij het goede 
gebruikte om den dood te voorschijn te roepen. Het kwade 
openbaart zich niet alleen als verkeerd op zichzelf, maar 
ook als ongehoorzaamheid, daar het verboden is; en aldus 
wordt het door het gebod uitermate zondig. De zonde 
roept een sterke drijfveer in den mensch te voorschijn., 
om juist het kwade te willen doen, zelfs wanneer God 
het verboden heeft. Wanneer mijn kind rondloopt, in 
plaats van zijne lessen te leeren, zoo is dit op zichzelf 
reeds een slechte gewoonte; maar indien ik hem nu ver
bied, rond te loopen, en het niettemin die verkeerde 
gewoonte blijft volhouden, is mijn kind buitendien nog 
ongehoorzaam. Door het gebod is de zonde uitermate 
zondig geworden. Het toont aan, dat in mij niet alleen 
booze begeerlijkheden zijn, maar dat er ook een eigen 
wil aanwezig is , die het kwade doet niettegenstaande 
Gods verbod; men veracht God en Zijn Woord. 

Doch er wordt door de wet nog meer geleerd, namelijk 
onze zwakheid, zelfs wanneer wij het goede willen doen. 
Aan de bekeerde, maar niet vrijgemaakte ziel gelukt het 
niet te doen, hetgeen zij gaarne zou doen; de kracht 
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ontbreekt haar. Een zoodanige ondervindt, dat hij vleesche-
lijk is, onder de zonde verkocht, dat wil zeggen: een 
slaaf der zonde. Hij weet, dat de wet geestelijk is; maar 
hijzelf is in het vleesch, vleeschelijk, onder het juk der 
zonde, wier slaaf hij geworden is. Het geweten is werk
zaam, naarmate hij den wil van God uit de wet kent; 
ook ziet hij in de wet niet alleen uitwendige voorschrif
ten , maar vindt er iets in, dat de bron , waaruit het kwade 
in het hart voorkomt, veroordeelt. Naar het uitwendige 
kan men wel onberispelijk zijn. Saulus en vele anderen 
waren het, maar zij waren daardoor vol eigengerechtig
heid. Wanneer echter de wet ook de begeerlijkheid ver
biedt , zou zij ons evengoed kunnen verbieden, men-
schen te zijn. Daarom heeft God in de wet bevolen: „Gij 
zult niet begeeren." 

Het gaat hier dus niet om hetgeen ik gedaan heb, maar 
om hetgeen ik ben; en daar ontdek ik allereerst, dat in 
mij geen goed woont. Ik wil het goede doen, maar ik 
doe het niet. Ik ben onder het juk der zonde, in het 
vleesch. Ik stem toe, dat de wet goed is ; ik haat de zonde, 
en toch doe ik ze. Maar hetgeen ik haat, doe ik niet 
zelf; ik haat het immers. Zoo leer ik, door God onder
wezen, een onderscheid maken tusschen mij zei ven en 
datgene, wat ik doe, gelijk de Apostel zegt: „Indien ik 
nu datgene doe, wat ik niet wil, zoo doe ik het niet meer, 
maar de zonde, die in mij woont." Dit is echter niet de 
vrijmaking; deze eischt kracht. Niettemin is het een zeer 
gewichtige verkwikking op onzen weg, niet alleen te leeren 
verstaan, dat er in mij niets goeds woont, maar ook te 
onderscheiden tusschen mij en de zonde, die in mij woont. 
Ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendigen 
mensch; het geweten is werkzaam en de wil is op zijn 
rechte plaats. Hetgeen ontbreekt is de kracht; en deze 
is niet aanwezig, omdat de verlossing nog niet duidelijk 
ingezien wordt. Door ervaring leert men niet alleen, 
dat men het goede niet doet, maar ook dat men het 
goede niet doen kan; voortdurend blijft het juk der zonde 
bestaan. En dat is juist hetgeen men te leeren heeft, 
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namelijk, dat men geen kracht heeft, om den wil van God 
te volbrengen. 

Tot nog toe hebben wij dus gesproken van drie waar
heden , die men in den weg der ervaring te leeren heeft: 

Ie. In het vleesch woont niets goeds. 
2e. Wij moeten onderscheid maken tusschen ons, die 

het goede willen, en de in ons wonende zonde. 
3e. Br is geen kracht in ons, om de zonde in het vleesch 

te overwinnen, zoolang wij niet vrijgemaakt zijn; 
integendeel worden wij door haar overwonnen. 

Wij kunnen derhalve onszelven niet vrijmaken, maar 
moeten vrijgemaakt worden. „Wie zal mij verlossen?" 
roept men uit , in het bewustzijn dat men het zelf niet 
kan; men ziet naar de hulp van een ander uit. Dit is 
hetgeen wij moesten leeren — niet onze schuld, maar 
onze zwakheid, onze volkomen onmacht, onze afhanke
lijkheid van God. Doch hierbij hebben wij nog verscheidene 
opmerkingen te maken. 

Deze toestand kan alleen door iemand beschreven wor
den, die zelf daarin geweest i s , maar er zich nu buiten 
bevindt. Iemand, die in een modderpoel geraakt i s , kan 
onmogelijk dezen toestand rustig beschrijven, zoolang hij 
er nog in is. Hij gevoelt alleen, dat hij dieper en dieper 
zinkt en in doodsgevaar verkeert, zoodat hij tot niets an
ders in staat is dan tot om hulp te roepen. Maar zoodra 
hij er uit gered i s , kan hij alles kalm verhalen. De een 
of ander, die zich nooit in zulk een toestand bevond, zal 
wellicht tot hem zeggen: „Waarom hebt gij uw best niet 
gedaan, om vooruit te komen, totdat gij vasten grond 
voeldet?"—„Dat is gemakkelijk gezegd," antwoordt de an
dere , „maar wanneer ik in dien poel den éénen voet op
lichtte, zonk de andere des te dieper in den modder." Zoo 
is ook de toestand der ziel in Eom. VII ; en wel beschreven 
door een Christen , die er zelf in geweest is , maar er zich 
nu buiten bevindt. Ik zeg „door een Christen;" want 
wanneer de Apostel in vs. 14 zegt: „wij weten," dan 
wordt daarmede „christelijke kennis" bedoeld. Daaren
tegen is de ervaring het bewustzijn van een enkel persoon. 



105 

Wanneer hij spreekt van vik ben", heeft hij de ervaring, 
niet de leer op het oog. In deze ons medegedeelde erva
ringen is alles nog geheel en al wettisch. Een zoodanig 
persoon stemt der wet toe, dat zij goed i s , j a , heefteen 
vermaak in de wet. Het geweten en de wil zijn in godde
lijke dingen op hun plaats, maar zij hebben beiden de 
wet tot voorwerp en maatstaf. Wij hooren geen woord 
van Christus, noch ook van den Heiligen Geest; de wet 
is het eenige, waarmede de ziel zich bezighoudt. Doch 
in vs. 25 wordt de ware vrijmaking bereikt, en de vrij
gemaakte Christen dankt God. Wel gaat de strijd nog 
steeds door, wij vinden dit in Gal. V : 16—18; er wordt 
daar echter gezegd, dat het vleesch begeert tegen den 
Geest, en de Geest tegen het vleesch. Maar indien wij 
door den Geest geleid worden, zoo zijn wij niet onder de 
wet, d. w. z. niet in een toestand, zooals ons die in Rom. 
YII beschreven wordt. 

HOOFDSTUK VIII. 

Deze vrijmaking staat in het nauwste verband met de 
verlossing, niet zoozeer wat vergeving der zonden betreft, 
als wel veeleer ten aanzien van ons gestorven zijn met 
Christus. Wij hebben reeds gezien, dat er twee hoofdpun
ten in deze verlossing zijn, namelijk de vergeving der 
zonden of de rechtvaardiging, en de bevrijding van het 
juk der zonde in het vleesch. Zijn "wij echter met Christus 
gestorven, zoo zijn wij der zonde gestorven, en zijn niet 
meer in het vleesch voor God. Het leven in het vleesch 
is niet meer ons standpunt, omdat Christus, nadat Hij 
gestorven is, ons leven geworden is. De zonde in het 
vleesch is geoordeeld — niet vergeven — en wel in den 
dood van Christus op het kruis. De kracht van Christus' 
leven is in mij, is mijn leven. Doch niet alleen dit. De 
zonde in het vleesch, die mij een kwelling was, is reeds 
geoordeeld, maar in een ander, zoodat er voor mij van 
wege het vleesch geen oordeel, geen verdoemenis meer 
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is. Daar waar dit oordeel, het oordeel over het vleesch, 
uitgeoefend werd, is de dood ingetreden, en zij, die in 
Christus Jezus zijn, zijn met Hem gestorven, zoodat er 
voor hen geen verdoemenis meer is. "Wat aan Hem ge
schied is, is aan ons geschied. Hij is der zonde gestorven , 
en zoo is dus de verdoemenis voorbij. Dat is onze toe
stand, in betrekking tot de zonde in het vleesch. Even 
duidelijk als er in het eerste gedeelte van den brief over 
de uitdelging der zonden gesproken wordt, evenzoo duidelijk 
wordt hier de delging van de zonde in het vleesch en van 
het oordeel voorgesteld. Voor het geloof is zelfs het vleesch 
geheel ter zijde gesteld, omdat wij gestorven zijn. 

Deze toestand wordt in de drie eerste verzen van het 
achtste hoofdstuk beschreven. De Christen bevindt zich 
op een geheel nieuw standpunt: hij is in Christus. Niet 
alleen heeft de genade van God zich daarin geopenbaard, 
dat de zonden van den ouden mensch vergeven zijn, ook 
zijn standpunt is een geheel nieuw geworden: wij zijn 
verlost. Er wordt niet gezegd: „Zoo is er dan nu geen 
verdoemenis meer voor degenen, aan wie de zonden ver
geven zijn," maar „voor hen, die in Christus Jezus zijn." 
Dit standpunt is het gevolg van het werk van Chris
tus, het gevolg van de verlossing. De Christen is met 
Christus uit den toestand van het vleesch bevrijd, omdat 
hij met Hem gestorven is, en deel heeft aan het leven 
van den opgestanen en verheerlijkten Christus. Zoo staat 
hij dus voor God niet meer als een kind van Adam, ver
antwoordelijk in het vleesch, maar als iemand, die dit 
standpunt werkelijk verlaten heeft door den dood, en levend 
geworden is in Christus. Het vleesch wordt beschouwd 
als dood, als geoordeeld, als niet meer aanwezig, als 
verdwenen in den dood van Christus. De Christen is levend 
in Christus, hij is niet meer in het vleesch. (verg. Gal. 
II : 19, 20.) 

De uitdrukking „de wet van den Geest des levens in 
Christus Jezus" in het tweede vers zal wellicht menigen 
lezer zonderling voorkomen. Naar ik geloof, wil de Apos
tel hiermede aanduiden, dat de Geest des levens in Christus 
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Jezus voortdurend en onafgebroken naar een en hetzelfde 
beginsel werkzaam is, opdat het vleesch dood zij in den 
geloovige, daar het in een ander geoordeeld werd. Door 
het leven van Christus en door den Heiligen Geest is de 
geloovige in Christus. Hoe zou er dan verdoemenis kunnen 
zijn? God heeft zich reeds met de zonde in het vleesch 
op het kruis bezig gehouden, en heeft daarmede, als ik 
mij zoo mag uitdrukken, afgedaan. Het nieuwe leven en 
de Heilige Geest geven den levend gemaakten geloovige 
zijn plaats in Christus; hij is verlost en voor God levend 
in Christus. Het gaat hier niet, gelijk reeds gezegd werd, 
om de vergeving der zonden van den ouden mensch, maar 
het gaat om een nieuw, levend standpunt in Christus. 
Dit is hetgeen in de drie eerste verzen van dit hoofdstuk 
voorgesteld wordt. 

Nadat in het zevende hoofdstuk de ervaring van den 
eersten toestand, de vrijmaking door de verlossing in 
Christus en het voortduren der twee naturen , als een vast
staand feit, beschreven is geworden, wordt in de drie 
eerste verzen van het achtste hoofdstuk de nieuwe toestand 
in Christus voorgesteld, in tegenstelling tot den toestand 
in het vleesch of het standpunt in den eersten Adam. In 
het eerste vers — geen verdoemenis; in het tweede — 
de kracht des levens; in het derde — de veroordeeling 
der zonde in het vleesch in Christus op het kruis. Het
geen het tweede vers kenmerkt, is het leven in Christus 
naar de kracht des Heiligen Geestes, en dat wel als een 
voortdurend werkend beginsel. Het derde vers wordt ge
kenmerkt door de veroordeeling van de zonde in het vleesch 
in de offerande van Christus. Wel is de zonde nog aan
wezig; en indien wij niet getrouw zijn, indien wij niet 
praktisch de dooding van den Heer Jezus in het lichaam 
omdragen, is zij werkzaam in ons; wij verliezen de ge
meenschap met God en onteeren den Heer door onzen 
wandel, daar wij niet naar den Geest des levens wande
len , waardig den Heer. Maar toch wij staan niet meer 
onder de tvet der zonde, maar dewijl wij met Christus 
gestorven zijn, en een nieuw leven in Hem en den Heiligei? 
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Geest deelachtig geworden zijn, zijn wij van deze wet vrij
gemaakt; wij bevinden ons op een nieuw standpunt, staan 
voor God in den tweeden Adam, en onze dienovereen
komstige wandel is naar .den Geest — niet naar liet vleesch. 
Zoo wordt de wet Gods en haar eisch in ons vervuld. 
Verder gaat de leer hier niet. Maar de wet is niet 
de maatstaf van den wandel eens Christens; er wordt 
alleen gezegd, dat hij, die naar den Geest wandelt, 
haar vervult. Toen ik in het vleesch was, kon ik haar 
niet vervullen, omdat het vleesch zich niet aan de wet 
onderwerpt, en het ook niet doen kan, maar alleen zijn 
eigen wil volgt. De Geest nu zal ons zeker niet leiden 
in iets, dat tegen Gods wet is. De wet wordt praktisch 
vervuld, terwijl wij niet onder de wet, maar onder de 
leiding des Geestes zijn. "Wij staan onder den invloed 
des Geestes, en daar is geen sprake van een wet buiten 
ons, maar van een natuur in ons, die het voor haar 
geschikte voorwerp bezit. Die naar den Geest leven, 
in overeenstemming met den nieuwen mensch, begeeren 
de dingen, die des Geestes zijn; maar die naar het vleesch 
zijn, bedenken vleeschelijke begeerlijkheden. Er wordt 
hier niet gesproken van een ons opgelegde wet, maar 
van een nieuwe gezindheid, de gezindheid van een natuur, 
die door den Geest geboren is en zoekt hetgeen geestelijk 
is. Zulk een gezindheid staat werkelijk op den grondslag 
der heilige vrijheid; want hij, die met Christus gestorven 
is, is bevrijd van het juk der zonde, bezit een uit God 
geboren, heilige natuur, en is een woning des Heiligen 
Geestes, door wien heilige gedachten in het hart gekweekt 
en de dingen, die boven zijn, geopenbaard worden. Het 
bedenken des vleesches is voor de ziel de dood, het 
draagt geen vrucht, en scheidt de ziel van God, zoowel 
nu als in eeuwigheid. Maar het bedenken des Geestes is 
leven, een fontein in ons, die tot in het eeuwige leven 
springt, en de ziel met vrede vervult. Het bedenken des 
vleesches staat tegen Gods gezag op. Het heeft met de 
wet te doen, die de uitdrukking van Gods gezag over 
den mensch en het richtsnoer zijner verantwoordelijkheid 
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als schepsel van God is. Maar het vleescli onderwerpt zich 
niet aan de wet, en kan het ook niet, omdat de eigen 
wil zijn eigen weg wenscht te gaan; ook heeft het vol
strekt niet lief, hetgeen God welgevallig is. Zoo kunnen 
dus degenen, die in het vleesch zijn, die zich voor God 
op het standpunt van den eersten Adam bevinden, on
mogelijk Grode behagen. 

In het negende vers komen wij tot een zeer gewichtig 
beginsel. Wanneer kan iemand zeggen: ik ben niet in 
het vleesch ? Het antwoordt luidt: indien de Heilige Geest 
in hem woont. Iemand kan bekeerd zijn, maar zich nog 
in den toestand van Eom. VII bevinden, zooals bijvoor
beeld de verloren zoon, voordat hij zijn vader ontmoet 
had. Hij was bekeerd en op den rechten weg; nochtans 
wilde hij niets meer worden dan een van zijns vaders 
huurlingen. Doch zoodra hij met zijn vader te zamen ge
komen was, hooren wij daarvan geen woord meer; wij 
hoor en slechts van hetgeen zijn vader was en van hetgeen 
zijn vader voor hem deed. De vrijmaking vindt plaats, 
wanneer men persoonlijk het bewustzijn krijgt van het
geen de Vader is, gekend in Christus Jezus door de zeker
heid der verlossing. En dit bewustzijn wordt alleen ge
vonden bij een ziel, in welke de Heilige Geest woont. Een 
bekeerd mensch staat eerst dan op het christelijke stand
punt, wanneer hij gezalfd is geworden. Het geweten en 
het hart waren bij den verloren zoon, toen hij zich op 
weg naar het vaderhuis bevond, door de genade bereikt 
en op den rechten weg gebracht; doch hij was nog niet 
bekleed met het beste kleed, en kende nog niet het hart 
zijns vaders. Eerst toen hij bij zijn vader gekomen was, kwam 
hij op het christelijk standpunt, en van dat oogenblik af 
hooren wij niets meer van hem, maar alleen van den 
vader. Vóór dien tijd was zijn toestand voor het huis niet 
geschikt. 

In het tiende vers vinden wij de andere zijde van den 
toestand, waarin de Christen zich bevindt. In het begin 
van het hoofdstuk lezen wij: „Voor hen, die in Christus 
Jezus zijn"; en hier: „Indien nu Christus in u is" De 
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Christen is derhalve „in Christus", en tevens is „Christus 
in hem." In Christus zijn wij overeenkomstig Zijne vol
maaktheid voor God; Christus in ons is de grondslag en 
de maatstaf van onze verantwoordelijkheid, waarbij Hij 
echter de bron is van onze kracht, en dat wel in over
eenstemming met hetgeen in het begin van het hoofdstuk 
is gezegd geworden. Een Christen is een mensch, die 
niet alleen opnieuw geboren is — wat beslist noodzake
lijk is — maar in wien ook de Heilige Geest woont. Die 
Geest richt den blik des geloovigen op het werk van 
Christus , en leert hem de waarde daarvan op den rechten 
prijs stellen; Hij geeft hem het bewustzijn, dat hij in 
Christus en Christus in hem is, (Joh. XIV.) en vervult 
zijn hart met de hoop der heerlijkheid, met de zekerheid 
dat hij voor eeuwig bij Christus en aan Christus gelijk
vormig zal zijn. Indien de bekeerde mensch weet, dat 
zijne zonden vergeven zijn; indien hi j : „Abba, Vader!" 
roepen kan; indien hij het bewustzijn heeft, dat er voor 
hem geen verdoemenis meer is , dan is hij vrijgemaakt; 
hij staat in de vrijheid van God, en is vrijgemaakt van 
de wet der zonde en des doods. Hij is evenwel eerst 
dan een voleindigd Christen, wanneer hij door den Heiligen 
Geest verstaat, dat hij het standpunt van Christus zelf 
inneemt, dat God op dezelfde wijze zijn Vader en zijn 
God is, als Hij de God en Vader van onzen Heer Jezus 
Christus is; wanneer hij verstaat, dat hij uit den toestand 
van Adam in den toestand van Christus is overgebracht, 
dat hij met Christus gestorven i s , en dat hij derhalve 
niet meer leeft, maar Christus in hem leeft. (Gal. I I : 20. 

Deze vrijmaking wordt in den brief aan de Romeinen 
duidelijk voorgesteld en ontwikkeld, doch slechts in zoo
verre als de geloovige daarin beschouwd wordt als met 
Christus gestorven en Christus als zijn leven bezittend, 
waardoor hij is vrijgemaakt geworden van de wet der 
zonde en van de zedelijke wet, daar die heerscht over 
den mensch, zoolang hij leeft, en niet verder gaan kan. 
Die brief behandelt niet de raadsbesluiten Gods en de 
heerlijkheid van ons nieuw standpunt. "Wel vinden wij in 
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het 29ste en 30ste vers van het achtste hoofdstuk een 
aanrakingspunt voor deze leer; maar in het algemeen 
behandelt de briefde verantwoordelijkheid van den mensch, 
en hetgeen God gedaan heeft om ons van onze schuld te 
reinigen en te rechtvaardigen; en hij leert tevens, hoe wij 
door ons gestorven zijn met Christus van de wet der zonde 
en des doods zijn vrijgemaakt. De twee genoemde verzen 
openen een ruimer verschiet, doch het nieuwe standpunt 
wordt niet verder ontwikkeld. De brief gaat niet verder 
dan dat wij door Christus levend zijn gemaakt; hij spreekt 
niet over ons opgewekt zijn met Christus. Dit moeten 
wij in den brief aan de Kolossers zoeken ; terwijl de brief 
aan de Efeziërs deze leer nog verder ontwikkelt, nochtans 
uit een ander oogpunt beschouwd. Wij vernemen daar 
niet, dat een kind van Adam sterven en opstaan moet, 
en dat de geloovige met Christus gestorven is, hoewel 
hij als met Christus opgestaan wordt voorgesteld. In den 
brief aan de Efeziërs wordt de mensch veelmeer als dood 
in de zonden beschouwd, en alles is een nieuwe schepping 
Wij vinden in dien brief al de raadsbesluiten van God, zoo
wel ten aanzien van de met Christus opgewekte geloovi-
gen, als ten aanzien van Christus zelven, van de kinderen 
Gods en onze eenheid met Christus als zijn lichaam. 

(Wordt vervolgd.) 

Correspondentie. 
15. Gr. H. te Pella. — Bij plaatsen als 1 Petr. II : 8 en 

Judas vs. 4 moeten wij er steeds aan denken, dat verharding 
des harten een oordeel des Heeren is over de voortdurende ver
werping van Gods Woord. Wie zich, willens en wetens, uit 
vijandschap tegen den Heer, tegen de waarheid verzet, en wei
gert in Christus te gelooven, wordt door God prijs gegeven, 
en kan alsdan niet anders dan de leugen gelooven en zich tegen 
de waarheid verzetten. Petrus zegt, dat de Joden, omdat zij aan 
Christus niet gehoorzaam waren, zich aan het Woord stootten, 
waartoe zij ook door God — als een oordeel over hunne hardnek
kigheid — gezet waren. En Judas leert ons, dat de inenschen, 
die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid en onzen 
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eenigen Meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen, reeds 
te voren tot dit oordeel zijn opgeschreven. Van Farao wordt 
hetzelfde gezegd. Denk ook aan Saul, van wien de goede geest 
werd weggenomen, en in wien gezonden werd een booze geest 
van den Heer. En lees in 2 Thess. 2 het oordeel der verhar
ding, dat eenmaal over de afgevallen Christenheid komen zal. 

16. H. J. H. te Delft vraagt, hoe het moet verstaan worden , 
dat de Heer Jezus in Openb. I—III wandelt in het midden der 
zeven gouden luchters, die volgens I : 29 de zeven gemeenten 
zijn, en derhalve ook daar, waar de afwijking zeer groot was. 

De Heer Jezus wandelde in het midden der zeven gouden 
luchters niet als de Bruidegom of het Hoofd der gemeente, 
ook niet als Verlosser of Herder, maar als de Zoon des men-
schen, die komt om te oordeelen, en voor wien Johannes 
als dood nederviel. Hij is gelijk aan den Oude van dagen , die 
in Daniël op den troon des gerichts gezeten is. Zijne oogen 
waren als een vlam vuurs ; zijne voeten blinkend koper gelijk; 
zijne stem was als de stem van vele wateren, en Hij heeft een 
scherp tweesnijdend zwaard in zijnen mond. Hij komt om te 
oordeelen. Hij begint met de gemeente op aarde. Hij onderzoekt 
haar toestand, stelt hare afdwalingen en zonden aan het licht, 
en spreekt zijn oordeel over haar uit. Hieruit volgt, dat zijn 
wandelen in het midden der gemeente geheel wat anders i s , 
dan zijn wonen in het midden van twee of drie, die in zijnen 
naam vergaderd zijn ; geheel iets anders dan zijn werken in de 
gemeente door den Heiligen Geest, gelijk ons zulks in 1 Kor. 
XIV geleerd wordt. 

Hierbij moet ik opmerken, dat de gemeente op drieërlei wijze 
voorkomt in de Schrift: 1 als het lichaam van Christus; 2 als 
het huis, de tempel van God, waarin geestelijke steenen zijn, 
die door God alleen tot het huis gevoegd worden; en 3 als 
het huis van God, waarin de menschen als zijne medearbeiders 
op het eenmaal gelegde fondament voortbouwen. Alleen in den 
laatsten zin kan er van afval sprake zijn. Geen lid van Chris
tus' lichaam kan afvallen ; elke steen door God in het huis 
gebracht, is een geestelijke steen, en het heele huis wast op 
naar den wasdom Gods ; doch in het huis, waar de menschen 
medearbeiden, is op het fundament ook gebouwd hout, hooi en 
stoppelen, welke verbranden; j a , die tempel Gods is verdorven 
geworden, zoodat de Heer dien eindelijk oordeelen en uit zijnen 
mond spuwen zal. 
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Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby. 

(Vervolg van blz. 111.) 

Het zal wellicht goed zijn op te merken, dat, terwijl 
in de drie eerste verzen van het achtste hoofdstuk de 
grondbeginselen der vrijmaking voorgesteld worden, in de 
acht volgende verzen het praktische karakter en het re
sultaat der vrijmaking beschreven worden. De Heilige 
Geest is werkzaam in het nieuwe leven, in plaats van de 
wet, die er buiten staat, en waaraan het vleesch een on-
overkomelijken hinderpaal in den weg stelde. De Geest 
houdt het nieuwe leven met hemelsche dingen bezig, in 
welke het zijne vreugde en zijn voedsel vindt. „Het be
denken des Geestes is leven en vrede." En dit alles is 
afhankelijk van het wonen des Heiligen Geestes in ons. 
„Indien iemand den Geest van Christus niet heeft, die 
behoort Hem niet toe." Wij hebben reeds opgemerkt, dat 
de toestand van een zoodanige gelijk is aan dien, waarin 
de verloren zoon zich bevond, voordat hij zijn vader ge
vonden had. Maar wanneer de Geest van Christus in den 
bekeerden zondaar woont, is het lichaam voor hem dood 
om der zonde wil, maar de Geest leven om der gerech
tigheid wil. Indien het lichaam leeft uit kracht van zijn 
eigen leven, brengt het niets dan zonde voort; maar de 
geestelijke mensch houdt het lichaam, volgens hoofdstuk 
VI, voor dood. 

De Geest is van het nieuwe leven niet te scheiden. 
Hij is de oorsprong van het leven, en kenmerkt het. En 
omdat nu de Geest van Hem, die Jezus uit de dooden 
opgewekt heeft, in ons woont, zoo zal Hij, die Christus 
uit de dooden opgewekt heeft, ook onze sterfelijke lichamen 
levend maken uithoofde van zijnen Geest, die in ons 
woont. Dit is het heerlijke einde van het leven des Geestes 
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in Christus Jezus, of eigenlijk het begin er van in zijn 
ware volmaaktheid. De Geest is Gods Geest. God heeft 
Jezus, den Mensch Jezus, uit de dooden opgewekt. — 
Jezus is zijn persoonlijke, menschelijke naam. Maar Hij 
was niet voor zichzelven in het graf — Christus is Zijn 
naam als degene, die voor anderen gekomen is. Indien 
derhalve de Geest van God in ons woont, zoo zal Hij , 
die Hem, den Eerstgeboorne, heeft opgewekt, ook de 
verloste schapen uit de dooden doen opstaan. 

Drie kenmerkende namen worden hier den Heiligen Geest 
gegeven: Geest Gods, (vs. 9.) in tegenstelling tot het 
vleesch; Geest van Christus, als de scheppende kracht 
van den nieuwen mensch; en Geest van Hem, die Christus 
uit de dooden opgewekt heeft, omdat Hij het onderpand 
der opstanding in ons is. 

Het heerlijke doel der vrijmakende genade is bereikt. 
De omstandigheden, waarin wij ons bevinden, blijven wel 
is waar dezelfde; en ons standpunt voor God, in verband 
met deze omstandigheden, wordt in de volgende verzen 
van het achtste hoofdstuk uiteengezet. 

„Zoo dan, wij zijn schuldenaars, niet aan het vleesch, 
om naar het vleesch te leven." (vs. 12.) Het vleesch heeft 
ons in een treurigen toestand gebracht. Wij zijn echter 
niet meer in het vleesch, maar er van bevrijd door de 
verlossing. Wij zijn door den dood des Verlossers in een 
nieuwen toestand gebracht, waarvan wij door de kracht 
van den in ons wonenden Geest ook wel het bewustzijn 
hebben. De twee levens, de twee beginselen staan in 
schrille tegenstelling tot elkaar; en het is van gewicht er 
op te letten (wat in het tweede hoofdstuk reeds als be
ginsel vooropgesteld werd), dat deze beide naturen, overal 
waar zij werkzaam zijn, hunne eigene gevolgen te voor
schijn brengen. Ik kan het vleesch door den Geest over
winnen. Ik heb het recht en den plicht, het voor dood te 
houden. Maar wanneer het vleesch leeft, brengt het den 
dood voort; en wanneer ik naar het vleesch leef, is de 
dood mijn doel. De natuur en de werking dezer natuur— 
het gevolg er van — is altijd dezelfde. God kan mij een 
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nieuwe natuur geven; en, Zijn naam zij er voor geprezen! 
Hij heeft ze mij in Christus gegeven, en wel zoodanig, 
dat ik daardoor deel heb aan de verlossing, en dat ik door 
de kracht des Geestes de oude natuur overwinnen en naar 
den Geest wandelen kan. Maar de natuur des vleesches 
is niet veranderd, evenmin als het gevolg er van; wan
neer ik naar het vleesch leef, zoo moet ik sterven. De 
genade verlost mij, geeft mij een nieuw leven, waarin 
ik naar den Geest wandel, en het vleesch voor dood houd, 
en zij verleent mij ten slotte de heerlijkheid. Dit nieuwe 
leven leeft echter niet naar het vleesch, het kan er zelfs 
niet naar leven. Indien ik naar het vleesch leef, sterfik, 
van God verwijderd; want de vrucht en het loon van het 
leven des vleesches is de dood. Maar indien ik door 
den Geest de werkingen des lichaams dood, zoo leef ik , 
en zal ik voor altijd leven met God, door wien dit leven aan 
mijner ziel geschonken wordt, en wiens Geest de kracht 
en de leidsman dezes levens is. 

Dit geeft den Apostel aanleiding, te spreken van het 
standpunt dergenen, die door den Geest Gods geleid 
worden, en wel in de eerste plaats van hunne betrekking 
tot God. De Geest, dien zij ontvangen hebben, is de 
geest van het zoonschap; zij bezitten Hem, omdat zij 
zonen zijn. Uit deze betrekking ontspringen echter uit
gestrekte zegeningen: indien zij kinderen zijn, dan zijn 
zij ook erfgenamen — erfgenamen van God en medeërf-
genamen van Christus. Edoch is de toestand der schep
ping, die ons hier beneden omringt, en vooral de toe
stand van ons eigen lichaam, nog niet hersteld. Het 
bedenken des vleesches is vijandschap tegen God, even
zoo is de vriendschap der wereld vijandschap tegen Hem. 
De beginselen van het vleesch, evenals van de wereld, 
bieden ons tegenstand; beide zijn aan de slavernij der 
verderfelijkheid onderworpen. Omdat de wereld, door 
welke wij onze pelgrimsreis te maken hebben, van God 
verwijderd is , en onder de heerschappij des satans zich 
bevindt, geeft zij tallooze redenen van droefheid en smart. 
De Heer was in deze wereld „een man van smarten en 
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verzocht in krankheid." Een wereld van zonde tegenover 
Zijne heiligheid, en een wereld van droefheid en lijden 
tegenover Zijne liefde, kon voor Zijn hart niets anders 
zijn dan een bron van droefheid en lijden. Hij stond alleen 
en eenzaam in zulk een wereld, en werd niet eens door 
zijne discipelen verstaan. Zelf vol medegevoel voor allen 
zijnde, vond Hij voor zichzelven nergens medegevoel. En 
toen eenmaal iets van dien aard door de duisternis van 
het menschelijk hart heenbrak, was dit zoo iets wonder
baars, dat de Heer zegt: „Alwaar dit evangelie gepre
dikt wordt in de geheele wereld, zal ook van hetgeen 
zij gedaan heeft, gesproken worden tot hare gedachtenis." 
(Mark. XIV: 9.) Indien wij den Geest van Christus heb
ben, kunnen wij dan door diezelfde wereld gaan, zonder 
haar toestand te gevoelen ? Zullen onze harten niet treu
ren, wanneer wij bij elke schrede de heerschappij der 
zonde aanschouwen, en wij dagelijks het lijden der zon
dige menschen voor oogen hebben? Wanneer wij zien, 
dat alles aan de slavernij der verderfelijkheid onderwor
pen is? De tijd zal komen, dat onze oogen de algemeene 
zegening der wereld aanschouwen, en wij ons met God 
zelf daarin verblijden zullen. Maar op dit oogenblik kun
nen wij, vernieuwd en vrijgemaakt zijnde, alleen lijden 
te midden van een nog niet vrijgemaakte schepping. 

Hierbij lette men echter op, dat dit een lijden is 
met Christus, niet voor Hem. Te lijden voor Christus is 
een voorrecht, een bijzondere gave van God. (Pil. 1:29.) 
Men kan geen Christen zijn, zonder met Christus te 
lijden, want hoe zou de Geest van Christus een gezind
heid bij ons te voorschijn kunnen roepen, die verschillend 
is van de gezindheid in Christus, toen Hij door deze 
arme wereld heenwandelde? De heerlijkheid der kinderen 
Gods is in hope; maar nu wordt het lijden van Christus 
in zwakheid weder te voorschijn gebracht in een hart, 
waarin Christus woont. Wij lijden daar, waar Christus 
geleden heeft, als medeerfgenamen van het rijk der liefde, 
waarin alles vreugde en zaligheid zijn zal. Ofschoon wij 
nu reeds kinderen, of liever zonen, en derhalve ook erf-
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genamen zijn, bezitten wij toch de erfenis nog niet — 
wij kunnen ze zelfs nog niet bezitten, daar zij nu nog 
bedorven en verontreinigd en derhalve in zulk een toe
stand niet geschikt voor ons is. Christus is gezeten aan 
Gods rechterhand, totdat Zijne vijanden zullen gelegd 
zijn tot een voetbank zijner voeten. Dan zullen wij met 
Hem heerschen, en Hem gelijk zijn. 

Daarom kon de Apostel, die wel wist, wat lijden was, 
zeggen: „Ik acht, dat het lijden dezes tijds niet te waar
deeren is tegen de heerlijkheid, die aan ons geopenbaard 
zal worden." "Wij zijn in het bezit van het zoonschap, 
wij hebben het bewustzijn dezer betrekking, en derhalve 
ook geen vrees meer. Waar vrees is , daar is de erken
ning van deze betrekking tot God niet aanwezig. De 
Geest in ons roept: „Abba, Vader!" en kan niet anders 
roepen, want Hij is eerst gekomen, nadat alles vol
bracht was, waardoor wij op dit standpunt geplaatst 
zijn. Christus heeft ons in zijn eigen standpunt voor God 
doen deelen. Nadat Hij alles volbracht had, wat zoowel 
voor de heerlijkheid Gods, als voor onze verlossing een 
vereischte was, (en dit wel noodzakelijkerwijze als degene 
die tot zonde gemaakt werd,) is Hij als Mensch in den 
hemel ingegaan. In Hem is een Mensch ingegaan in de 
heerlijkheid Gods, buiten het bereik der zonde, buiten het 
bereik van den dood, van de macht des duivels en van 
het oordeel Gods over de zonde, zoodat Hij door Maria 
Magdalena aan zijne discipelen de boodschap kon zenden: 
„Zeg aan mijne broeders: Ik vaar op tot mijnen Vader 
en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen God." 
Daarna zond Hij den Heiligen Geest op deze aarde — 
heerlijk gevolg van het opvaren eens Menschen in den 
hemel, nadat alles voor onze verlossing volbracht was! 
Deze Geest woont in de geloovigen, die op de kracht 
van zijn bloed hun vertrouwen stellen, zoodat hun lichaam 
een tempel Gods is. (1 Kor. VI.) Zij zijn door den Geest 
verzegeld, en hebben het onderpand der erfenis, het 
bewustzijn kinderen Gods te wezen. Hij vertegenwoordigt 
Christus, die in den hemel is , en laat ons van de 
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onzichtbare dingen genieten. Hij kan dus onmogelijk een 
geest der vreeze of der slavernij zijn. 

De Geest werkt echter tweeërlei in ons. Hij leert ons 
de heerlijkheid, die voor ons ligt, waardeeren, en geeft 
ons het gevoel, dat het lijden, waarin wij door ons streven 
naar deze heerlijkheid en door onze getrouwheid voor 
Christus gebracht worden, niet waard is vergeleken te 
worden met de heerlijkheid, die aan ons geopenbaard 
zal worden, zoodat wij met volharding en goeden moed 
onzen weg kunnen gaan. Desgelijks komt Hij ook onze 
zwakheid te gemoet, opdat wij in overeenstemming met 
Gods gedachten deel zouden nemen aan dit lijden, en in 
ons hart door den Geest medegevoel zou wonen, beant
woordende aan het hart van Christus. Zoo doende zullen 
wij door ons zuchten uitdrukking geven aan het zuchten 
der lijdende schepping tot God. Welk een gezegend stand
punt, op deze wijze de heerlijkheid en de liefde te kunnen 
verwezenlijken van Hem, die nederdaalde in het midden 
der lijdende schepping, zoodat onze harten, naar het 
lichaam deel hebbende aan de gevallen schepping, door 
den Geest de mond kunnen zijn der gansche schepping, 
en aan haar zuchten tot God een Gode welgevallige uit
drukking kunnen geven! Met dit gevoel was het hart van 
Christus in volkomene liefde en in volmaaktheid vervuld. 
Omdat Hij , ofschoon waarachtig mensch zijnde, persoonlijk 
geheel en al vrij was van de zonde, die dit lijden over 
de schepping gebracht had, was zijn medegevoel met de 
gevolgen der zonde voor ons des te volkomener. „Hij 
heeft onze krankheden op zich genomen, en onze ziekten 
gedragen." (Matth. VIII : 17.) Toen Hij aan de groeve 
van Lazarus Maria en al de Joden zag weenen, werd 
Hij heftig bewogen in den geest, en ontroerde. *) Zoo 
is het ook aan ons, ofschoon wij als gevallen schepselen 
zwak en onvolmaakt zijn, door den in ons wonenden 
Geest gegeven, deel te nemen aan het lijden der schep-

*) Do beide te dezer plaatse in den grondtekst gebruikte woorden 
zijn zeer sterke uitdrukkingen vooreen inwendige gemoedsbeweging. 
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ping, en dat niet in ongeduld en zelfzucht, omdat wij 
zei ven lijden, maar op Gode welvallige wijze. De voor
stelling, die de Apostel van den toestand der ons omge
vende schepping geeft, zal deze ervaring nog duidelijker 
maken. Ofschoon wij in het voorafgaande reeds op ver
scheidene punten gewezen hebben, kunnen wij toch nog
maals met het 19de vers beginnen. 

Er is reeds gezegd, dat wij in de wereld te lijden 
hebben, omdat alles in de zonde ligt en in wanorde is , 
terwijl wij tot God teruggebracht zijn; en verder dat wij 
ook in ons hart te lijden hebben, omdat wij ons te midden 
van een niet vrijgemaakte schepping bevinden. Het oog 
des geloofs is echter gevestigd op de voor ons liggende 
heerlijkheid, en zoowel dit verblijdend vooruitzicht als 
onze gemeenschap met God, die wij reeds hier beneden 
genieten, doen ons gevoelen, dat alles om ons heen nog 
onverzoend is. 

Deze schepping verwacht hare verlossing; maar zij kan 
niet eer vrijgemaakt en hersteld worden, voordat de kin
deren Gods bereid zullen zijn, de heerlijkheid van het 
koninkrijk als medeërfgenamen van Christus in bezit te 
nemen. Christus zit aan Gods rechterhand, .totdat deze 
medeërfgenamen bijeenvergaderd zijn. Het is een heer
lijke gedachte, dat, gelijk icij de aardsche schepping onder 
de slavernij der verderfelijkheid gebracht hebben, zij ook 
nu op onze verheerlijking moet wachten, om hersteld en 
van deze slavernij bevrijd te worden, (vs. 19.) 

Niet door haar eigen wil is de schepping aan deze 
slavernij onderworpen; wij hebben het gedaan. Doch 
deze toestand zal niet blijven voortduren; de schep
ping zal weder hersteld worden. En God begint in de 
raadsbesluiten zijner genade met de schuldigen, met 
de verst verwijderden — met degenen, aan wie Hij in 
de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom zijner 
genade in goedertierenheid in Christus Jezus betoonen 
wil. (Efez. I I : 7; verg. Kol. I : 20, 21.) De schepping 
zou, omdat zij slechts natuurlijk is , de vrijheid der ge
nade niet kunnen deelachtig worden; zij moet de vrijheid 
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der heerlijkheid der kinderen Gods afwachten. Wanneer 
deze vrijgemaakt, en hunne lichamen, die tot de schep
ping behooren, veranderd en verheerlijkt zullen zijn, en 
wanneer de satan gebonden is, dan zal ook de schepping-
zelve vrijgemaakt worden van do slavernij der verderfe
lijkheid, waarin zij gevangen ligt. 

Want wij weten •— wij, die in de christelijke leer on
derwezen zijn — dat de geheele schepping te zamen 
zucht, en te zamen in barensnood is tot nu toe. Hiervan 
zijn wij echter nog meer overtuigd, omdat wij de eerste
lingen des Geestes hebben — „wij zuchten in onszelven, 
verwachtende het zoonschap: de verlossing onzes lichaams." 
Zoo wachten wij dus op het bezit van hetgeen vrijge
maakt is in hope; niet alleen op het bezit van het eeuwige 
leven als leven — dit bezitten wij reeds — maar op onze 
verheerlijking, wanneer ons lichaam, dat tot de schepping 
behoort, veranderd wordt, en wij aan Christus, den Heer 
gelijkvormig worden, naar de kracht, waarmede Hij alle 
dingen aan zich kan onderwerpen. (Fil. I I I : 21.) 

Do vrede is derhalve gemaakt, onze zonden zijn weg
gedaan, wij hebben een nieuw leven, bezitten het on
derpand des Geestes, de heerlijkheid ligt voor ons in hope, 
en wij zullen den Heer gelijk zijn. Doch zoo lang wij die 
heerlijkheid nog niet bereikt hebben, zuchten wij met de 
schepping mede. Want terwijl wij onze heerlijke hoop 
verwezenlijken, gevoelen wij, daar wij door ons lichaam 
met de gevallen schepping verbonden zijn, den treurigen 
toestand der geheele schepping. Vrij voor God, vrij van 
de wet der zonde en des doods, vervuld met de hoop der 
heerlijkheid, worden wij door de kennis dezer heerlijkheid 
en der volkomen vrijmaking der schepping tot zuchten 
gestemd; een zuchten dat de uitdrukking van haar zuch
ten tot God is. Ons zuchten is echter geen klagen, geen 
vrucht der ontevredenheid, maar de werking van den 
Heiligen Geest in het hart. Deze Geest vestigt onze oogen 
op de heerlijkheid, waar wij geen reden meer zullen 
hebben tot zuchten, en doet ons naar Gods liefde het 
leed eener gevangen schepping gevoelen; wij gevoelen het 
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mede, omdat wij naar ons lichaam er nog toe behooren. 
De Geest Gods, die in ons woont, roept deze gevoelens 
in overeenstemming met God te voorschijn. God doorzoekt 
het menschelijke hart, en in het hart van den vrij ge-
maakten Christen vindt Hij deze werking des Geestes. 
De Geest zelf is daar de bron van het goddelijk mede
gevoel met een zuchtende schepping, (vs. 27.) De blik 
van den Christen wordt door den Heiligen Geest, die in 
hem woont, naar boven gericht, op de heerlijkheid en de 
rust Gods, daar waar alles zegening is. Hetgeen vóór 
hem ligt, verwezenlijkt de Christen met vreugde. Maar 
aangezien hij nog in het lichaam is, gevoelt hij des te 
beter den toestand der gevallen schepping, neemt deel 
aan haar zuchten, en maakt zich daardoor tot de stem 
der zuchtende schepping voor God. Zijn zuchten geschiedt 
echter in den geest der liefde, in overeenstemming met 
God, omdat hij in zijn verhouding tot God volkomen vrij 
is. Met het oog op zijn toestand is hij verlost in hope; 
maar voor God is zijn hart vrij, daar het van zijne liefde 
zich bewust is. Hij kan zich verblijden in hope, in de 
hoop der heerlijkheid; zijn geweten is volmaakt; en de 
liefde Gods is uitgestort in zijn hart door den Heiligen 
Geest. En aldus kan hij, in overeenstemming met deze 
liefde, aan de algemeene ellende, die hem omringt, deel
nemen. Hij weet wel is waar niet, om welk geneesmid
del hij bidden zal; misschien bestaat er geen. Maar de 
liefde kan aan de behoeften des harten een uitdrukking-
geven , en doet het naar de werking des Geestes; en of
schoon de Christen niet weet, wat hij bidden zal, vindt 
toch Hij, die de harten doorzoekt, in zijn zuchten de ge
zindheid des Geestes; want het is de Geest, die in het 
hart de gevoelens wekt, zoodat aan de behoeften uit
drukking gegeven wordt. Dit is nog des te meer mede
gevoel, omdat wijzelven nog in het lichaam zijn, en 
derhalve in onzen eigen toestand een deel der zuchtende 
schepping uitmaken, en wachtende zijn op de verlossing 
onzes lichaams. 

Doch niettegenstaande wij dikwijls niet weten, wat wij 
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bidden zullen, bestaat er toch iets, wat wij volkomen zeker 
weten, namelijk dat God alle dingen doet medewerken 
ten goede dergenen, die Hem liefhebben, die Hij naar 
zijn voornemen geroepen heeft. 

Welk een voorrecht is ons door de genade ten deel ge
vallen — een voorrecht, dat wij door den Heiligen Geest 
genieten! Wij zijn kinderen Gods, kennen onze betrekking 
tot God, en kunnen deze door den Heiligen Geest ver
wezenlijken. Wij roepen: „Abba, Yader!" zijn derhalve 
kinderen en dus ook erfgenamen, „erfgenamen van God 
en medeerfgenamen van Christus." De Geest legt de erfenis 
voor ons bloot, en doet ons verstaan, waarin zij bestaat. 
Wij zullen aan Christus gelijk zijn in de rust Gods en in 
zijn eigen rust; volkomen tot eer van Christus, en wij 
zullen met Hem heerschen over alles. Als menschen op 
de aarde vestigen wij onze blikken, onze hoop op Gods 
heerlijkheid, die wij met Christus zullen deelen, daar waar 
alles rein i s , in overeenstemming met Gods reinheid. 
Met het oog op deze arme wereld, waarin wij aan het 
lijden der niet vrijgemaakte schepping deelnemen — en 
wel in overeenstemming met God — zijn onze harten met 
Gods liefde vervuld, zoodat Hij, die de harten doorzoekt, 
de gezindheid des Geestes er in vindt, die dit medegevoel 
met het lijden der gevallen schepping in ons te voorschijn 
roept, opdat wij door ons zuchten de mond der schepping 
zouden zijn voor God. En omdat wij uit gebrek aan ken
nis niet altijd weten, wat wij bidden moeten, zoo troost 
het Woord van God ons, door ons te verzekeren, dat God 
naar Zijn eigen wil en naar Zijn eigen liefde alles doet 
medewerken tot ons bestwil. 

Dit brengt den Apostel er toe, een enkel woord over 
Gods raadbesluit te zeggen, hoewel dit niet tot het on
derwerp van dezen brief behoort. Hij spreekt er hier alleen 
over, om den oorsprong van alle zegeningen aan te toonen. 
Overigens handelt de brief, gelijk reeds vroeger opgemerkt 
werd, over de verantwoordelijkheid des menschen, en tevens 
over de genade en het werk Gods, om ons van de ge
volgen dezer verantwoordelijkheid te verlossen. 
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Met de geroepenen, houdt God zich voortdurend bezig, 
want Hij heeft hen te voren gekend, en die Hij te voren 
gekend heeft, die heeft Hij te voren verordend, om aan 
het beeld van zijnen Zoon gelijkvormig te zijn. „En die 
Hij te voren verordend heeft, die heeft Hij ook geroepen; 
en die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaar
digd ; en die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook 
verheerlijkt." Alles is genade, daarom is ook alles zeker. 
God eindigt derhalve de rij zijner genadebewijzen niet eer, 
voordat het doel bereikt is; de werking van Gods genade 
houdt eerst op, wanneer de geroepenen verheerlijkt zijn. 
De geheele leer van het evangelie doet ons teruggaan tot 
op God en tot op zijne gedachten, die niet falen en niet 
verhinderd kunnen worden. En daar vinden wij — Zijn 
naam zij er voor geprezen! — dat God voor ons is. Deze 
leer ontwikkelt thans de Apostel in de verzen 31 tot 39. 
Het bewijs, dat God voor ons is, zien wij allereerst in 
hetgeen Hij geeft, dan daarin, dat Hij ons rechtvaardigt, 
en eindelijk in het feit, dat niets ons van zijne liefde 
scheiden kan. „God is voor ons", dat is de heerlijke ge
volgtrekking uit de geheele leer van dezen brief, dat is 
de bron van alle zegening, de gevolgtrekking, die het hart 
maakt uit al hetgeen ons hier van Hem geopenbaard 
wordt. Niet alleen is de gerechtigheid Gods verheerlijkt 
en bevredigd geworden door het werk van Christus, maar 
wij zien ook, dat de liefde Gods de bron van alles is; 
en dat verandert al onze gedachten met betrekking tot 
God. Juist in dit opzicht was de leer der hervormers in 
de zestiende eeuw gebrekkig. Het is bij deze opmerking 
geenszins mijn doel, iets van de waarde dezer mannen af 
te doen. Wie zou niet dankbaar zijn voor de bevrijding-
van het bijgeloof, die ons door de hervorming ten deel viel ? 
wie niet het geloof op hoogen prijs stellen van hen , die 
zelfs hun leven ter wille van de waarheid veil gehad 
hebben ? Niemand doet het meer dan ik zelf. Immers zou 
ik thans onmogelijk rustig over het gebrek van hunne 
leer kunnen schrijven, indien zij niet blijmoedig hun leven 
gegeven hadden, om de waarheid te handhaven. Maar 
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nochtans blijft de waarheid in Gods Woord altijd dezelfde. 
De hervormers leerden wel is waar, dat Christus alles 
gedaan heeft, wat noodig was, om Gods gerechtigheid te 
bevredigen; maar niet, dat door de liefde Gods het Lam, 
Gods eigen Zoon, overgegeven werd, om het werk te vol
brengen. Voor hen was God altijd de Rechter, wel is 
waar verzoend met ons door het werk van Christus, maar 
niet gekend als Degene, die ons liefhad, toen wij nog 
zondaars waren. In Joh. I I I : 14 zegt de Heer: „De 
Zoon des menschen moet verhoogd worden", want God 
is een heilig en rechtvaardig God. Maar dan volgt in 
het 16de vers de oorzaak van alles: „Want alzoo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren 
Zoon gegeven heeft." De praktische gevolgtrekking uit 
de leer der hervormers was — zonder dat zij dit wellicht 
gedacht of gewild hebben — dat de liefde in Christus 
is, en God op den rechterstoel gezeten is als een strenge 
Rechter. Maar „de genade heerscht door de gerechtig
heid." (Rom. V : 21.) In den dag des oordeels zal de 
gerechtigheid heerschen. De liefde heeft de gerechtigheid 
Gods teil onzen behoeve in Christus vervuld. De ge
rechtigheid was noodig — de liefde heeft ze ons aange
bracht. 

Wij weten derhalve, dat God voor ons is naar zijne 
oneindige liefde en naar zijne eeuwige, onveranderlijke 
gerechtigheid. Het eerste bewijs daarvoor is, dat Hij zijn 
eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons overge
geven heeft; „hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle 
dingen schenken?" J a , wij kunnen op Hem rekenen, 
dat Hij ons alles, wat goed is , geven zal. Maar hoe kan 
Hij , de Heilige, voor ons zijn met de gedachte aan onze 
zonden? Wel , juist daar hebben wij gezien, hoe Hij 
geheel en al voor ons is ; want Hij heeft immers juist 
voor onze zonden zijn Zoon gegeven. Wie zal beschul
diging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods ? God zelf 
rechtvaardigt ons — wie zal ons verdoemen ? Laat ons er 
hierbij op letten, dat hier alles aan God toegeschreven 
wordt. Er staat niet: wij zijn voor God gerechtvaardigd, 
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maar: God zelf rechtvaardigt; zoodat de Apostel wel mag 
uitroepen: wie is liet, die verdoemt? 

Daarop verandert hij eenigermate den vorm van den 
zin. Hij moet aan Christus denken, en dan ziet hij door 
Hem ook al de moeielijkheden van den weg verdwijnen. 
Niet alsof zij niet aanwezig zijn, volstrekt niet, maar 
zij verdwijnen, omdat Hijzelf alle moeielijkheden heeft 
doorgemaakt. In zijne liefde mensch geworden, hoeft 
Hij al de beproevingen op den weg, alle mensche-
lijke smarten, ondervonden, ja al den tegenstand, dien de 
duivel aan den getrouwen dienstknecht op den weg der 
heiligheid, zelfs tot den dood toe, bereidt. Wij overwin
nen dus niet alleen door zijn beproefd geblekene kracht, 
maar wij maken ook de ervaring zijner liefde op geheel 
bijzondere wijze. Het lijden is het onderpand eener betere 
heerlijkheid. En omdat Hij als mensch alles heeft onder
vonden, heeft Hij daardoor zijne oneindige liefde als God 
bewezen; en wij weten, dat van de liefde Gods, die in 
Christus Jezus is , niets ons scheiden kan. 

In elk opzicht is God voor ons. Heerlijke waarheid! 
Hij heeft zijn eigen Zoon gegeven — Hij zal alles geven. 
Hijzelf rechtvaardigt ons — wie zal verdoemen? En van 
de liefde, die zich op zulke wijze geopenbaard heeft, 
kan niets ons scheiden. Al hetgeen op onzen weg naar 
de heerlijkheid tegen ons is, kan , als tot de schepping 
behoorende, niet grooter zijn dan Hij , die Heer is over 
alles. God is voor ons in Christus, in Hem, die alles 
overwonnen heeft. Niet alleen is de weg, waarop Hij 
gewandeld heeft — als mensch om te kunnen lijden, als 
God, om al zijne liefde in het lijden te kunnen openba
ren — het bewijs zijner liefde, maar wij maken, Hem 
navolgend op dien weg, ook de ervaring zijner liefde. 
Niets kan ons van deze liefde scheiden. 

(Slot volgt.) 
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Correspondentie. 
17. E. L. te 's Hage. — Als Petrus aan zijne vermaning aan de 

christelijke mannen om bij hunne vrouwen met verstand te 
wonen, en haar als het zwakkere vat eere te geven, toevoegt: 
„opdat uwe gebeden, niet verhinderd worden''1, dan vooronderstelt 
hij, dat man en vrouw gewoon zijn zich in het gebed te ver
eenigen. Het is het heerlijk voorrecht van christelijke echtge-
nooten, om gezamenlijk tot den troon der genade te naderen, 
en elkanders belangen, zoowel als die des gezins, voor den 
Heer te brengen. Zoodra er evenwel oneenigheid in hunne harten 
is, of zoodra de onderlinge verstandhouding niet goed is , zal 
het gemeenschappelijk gebed worden veronachtzaamd tot groote 
schade voor hunnen wasdom in de genade en tot oneer des 
Heeren. Daarom mogen Christen-mannen en vrouwen deze ver
maning des Apostels wel ernstig ter harte nemen, en mochten 
zij in hunne roeping hebben gefaald, zich voor den Heer ver
ootmoedigen. 

18. S. K. te Zaandam. —• a. De vrouw, die ten huize van Simon 
den melaatsche den Heer Jezus zalfde, was volgens het Evan
gelie van Johannes Maria van Bethanië, de zuster van Martka 
en Lazarus. (Zie Matth. XXVI : 6, Mark. X I V : 3 ; Joh. XII.) 
De vrouw in Lukas VII : 36—50 is een heel andere vrouw, 
wier naam ons niet bekend is. De laatste gebeurtenis had 
plaats bij Simon den farizeër en niet bij Simon den melaatsehe. 

b. Markus XI : 12—14 en Matth. XXI : 17—22. Als men 
let op het verband, waarin de gebeurtenis met den vijgeboom 
in de beide Evangeliën wordt voorgesteld, dan valt het niet 
moeielijk om te begrijpen, dat hetgeen met den vijgeboom ge
schiedde, een beeld is van het oordeel, dat over het israëlie-
tische volk komen zou. De vijgeboom, die wel bladeren, maar 
geen vruchten had, stelt Israël voor, dat wel uiterlijk heel 
schoon scheen, voor de wet en hare inzettingen ijverde, maar 
geen vruchten voor Jehovah voortbracht, en dat daarom door 
het oordeel Gods zou worden getroffen. 

En hoewel hetgeen de Heer in Matth. XXI : 20—22 tot de 
discipelen zegt, van algemeene toepassing is , daar het een be
ginsel der waarheid uitdrukt, zoo twijfel ik er toch geenszins 
aan, of het heeft ook betrekking op hetgeen het israëlietische 
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volk door de bediening der discipelen treffen zou. Israël zou, 
door zijne verwerping van Christus en van de prediking der 
discipelen, als volk verdwijnen en onder de heidenen verstrooid 
worden, terwijl de discipelen, overeenkomstig hun geloof, door 
God zouden worden aangenomen. 

c. 2 Kor. V : 3 : „zoo wij namelijk, bekleed zijnde, niet naakt 
gevonden worden," wil zeggen : zoo wij namelijk , nog in dit lichaam 
wonende, niet naakt, d. i. ontdaan van de gerechtigheid Gods 
in Christus, gevonden worden. Een geloovige, die de gerechtig
heid Gods in Christus geworden is, zal, wanneer hij bij de komst 
van Jezus nog bekleed, d. i. nog in dit lichaam wonende is , 
met onze woonstede, die uit den hemel i s , overkleed worden. 
Bij zal niet sterven, maar veranderd worden. Het leven Gods 
zal het sterfelijke en verderfelijke uit zijn lichaam wegnemen. 
(1 Kor. XV : 51—55.) 

d. Gal. VI : 16. „En zoovelen naar dezen regel zullen wan
delen, vrede zij over hen en barmhartigheid, en over het Is
raël Gods." — In deze woorden vereenigt de Apostel de ge-
loovigen uit de volken met die uit Israël. Hij wenscht vrede 
en barmhartigheid toe aan allen, die naar den regel der nieuwe 
schepping wandelen; en onder dezen bekleedden de geloovigen 
uit de volken, zooals de Galatiërs, de eerste plaats. Doch hij 
wenscht ook vrede en barmhartigheid aan de geloovigen uit 
Israël, die hij hier het Israël Gods noemt, waaronder hij de 
ware Israëlieten, de ware kinderen van den geloovigen Abraham 
verstaat, in tegenstelling van hen, die dit alleen naar het 
vleesch en door de uitwendige besnijdenis waren. 

19. W. W. te Apeldoorn. — a. Met de woorden in Johannes 
XX : 23: „zoo gij iemands zonden vergeeft, dien zijn zij ver
geven; zoo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden ;" 
vertrouwt de Heer de bediening van de vergeving der zonden 
in deze wereld toe aan de leden der gemeente, die het 
nieuwe leven der opstanding van Hem ontvingen, en door Hem 
in gemeenschap gesteld werden met den vrede, dien Hij ge
maakt had. Jezus zeide tot hen: „Vrede zij u!" En Jezus blies 
in hen, en zeide tot hen: „Ontvangt den Heiligen Geest!" 
De geloovigen kunnen aan allen, die Jezus aannemen, in Jezus' 
naam, de verzekering geven van de vergeving hunner zonden; 
terwijl zij aan een ieder, die Jezus verwerpt, kunnen zeggen, 
dat er voor zijne zonden geen vergeving is. 
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b. Zonde tot den dood, waarvan Johannes in zijnen eersten 
brief, hoofdst. V : 16 spreekt, is zonde, waarop als straf de 
lichamelijke dood volgt. De voorbeelden daarvan vinden wij in 
het Oude Testament in Achan (Jozua VII.); en in het Nieuwe in 
Ananias en Saffira (Hand. V.) en in de Korinthiërs, van wie 
gezegd wordt: „Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, 
en niet weinigen zijn ontslapen." (1 Kor. XI : 30.) Voor de 
zoodanigen moeten wij niet bidden, want de Heer zal hen niet 
gezond maken; voor de anderen evenwel moeten wij bidden, 
en de Heer zal hun het leven geven, dat wil zeggen, Hij zal 
hen gezond doen worden. Lees ook Jakobus V : 14—16. 

20. L. C. B. te Schoondijke vraagt, of Johannes in Openb. 
I vers 10 met „den dag des Heeren" den eersten dag der week 
bedoelt ? 

Ik geloof van ja. Het kan niet de dag van 's Heeren komst 
op aarde zijn; het is de dag, die den Heere toebehoort. De 
grieksche woorden bewijzen dit. Het is dezelfde wijze van uit
drukking als wanneer er van het Avondmaal gezegd wordt: 
„des Heeren avondmaal," dat wil zeggen: het avondmaal, dat 
den Heere behoort, of aan den Heer gewijd is. — De dag nu, 
die den Heere toebehoort of den Heere gewijd is, kan geen an
dere dag zijn dan de eerste dag der week. Deze dag toch is niet 
aan God, maar aan den Heer Jezus gewijd, evenals zulks met 
liet Avondmaal het geval is. De eerste dag der week is zijn 
dag. Het is de dag zijner opstanding, en daarom de eerste dag 
der nieuwe schepping. Op dien dag verscheen Hij tweemaal in 
liet midden der discipelen, en op dien dag kwamen de geloo-
vigen, onder de leiding des Heiligen Geestes, bijeen om het 
brood te breken. 
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Beschouwing over den brief aan de 
Romeinen door J. N. Darby. 

(Vervolg en slot van bh. 125.) 

HOOFDSTUK IX. 

De leer van den brief is met het achtste hoofdstuk ten 
einde. De twee voornaamste vragen, die voor den zondigen 
mensch moeten opgelost worden, namelijk zijne schuld 
en zijn zondige toestand, of met andere woorden hetgeen 
hij gedaan heeft en hetgeen hij is, zijn volkomen beant
woord. Christus is voor onze zonden gestorven, zoodat 
wij, die gelooven, gerechtvaardigd zijn; en wij zijn met 
Christus gestorven, zoodat wij van de macht der zonde en 
des vleesches bevrijd zijn. Alle handelingen des vleesches 
zijn ons vergeven; en wij zijn niet meer in het vleesch, maar 
in Christus. Daarom is er voor ons geen verdoemenis 
meer, en geen scheiding van God. 

Edoch liet deze op zichzelve volmaakte leer nog een 
moeielijke vraag onbeantwoord, de vraag namelijk aan
gaande den toestand der Joden. De Apostel had uitvoerig 
bewezen, dat de Jood schuldig is , omdat hij de wet heeft 
overtreden, en dat er dus geen onderscheid is tusschen 
den Jood en den heiden; allen hebben gezondigd, zijn 
schuldig voor God en strafbaar door het gericht. Dat de 
Joden de wet overtreden hadden, konden zij niet ont
kennen ; maar zij konden een beroep doen op de beloften, 
die hun in Abraham en in andere voorvaderen onvoor
waardelijk gegeven waren. En aan deze moeielijkheid 
komen de hoofdstukken IX tot XI te gemoet. 

Er zijn inderdaad onvoorwaardelijke beloften aan het 
volk Israël gegeven. Maar vooreerst zijn niet allen, die 
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tot het geslacht van Israël beliooren, daardoor Israël; en 
buitendien, wat van nog grooter gewicht i s , zij hebben 
Hem, in wien al deze beloften zouden vervuld worden, 
en in wien hun de vervulling der beloften aangeboden 
werd, verworpen, en daardoor elke aanspraak op die ver
vulling verloren. „Zij hebben zich gestooten aan den steen 
des aanstoots." Maar nu, nadat elke zegening voor hen 
niet minder dan voor de heidenen een zaak van loutere ge
nade geworden is , toont de Apostel aan, dat God, die 
onveranderlijk in trouw is, uit genade alles vervullen zal, 
wat Hij beloofd heeft. Het bewijs dezer beginselen vinden 
wij in de hoofdstukken IX tot XI. 

In de eerste plaats geeft de Apostel uitdrukking aan 
zijne onveranderlijke liefde tot zijn volk. Zijn hart was met 
droefheid vervult over de terzijdestelling van dat volk; j a , 
hij was in dit opzicht zoo ver van alle onverschilligheid 
verwijderd, dat hij liever zelf, in plaats van het geliefde volk, 
door een banvloek van Christus gescheiden had gewenscht 
te zijn. Evenals Christus zelf vanwege de halsstarrigheid 
des volks over Jeruzalem weende, toen Hij van den 
top des Olijfbergs de stad voor zijne oogen zag uitge
strekt, of gelijk voormaals Mozes (Exod. XXXII : 32.) 
voor het afgodische volk bij God tusschenbeide trad, zoo 
vinden wij ook hier in den Apostel dezelfde gevoelens 
van liefde en smart werkzaam. Zijn wensch was niet 
de uitdrukking van een ernstig en rustig overleg; ook 
had hij op het oogenblik, dat hij schreef, dien wensch 
niet; maar die wensch hij was voortgekomen uit een 
hart, dat door de gedachte aan de verwerping van Gods 
geliefd volk — zijn maagschap naar het vleesch — diep 
ternedergeslagen was. Het was de uitroep van een hart, 
dat niet meer in staat was zijne overweldigende ge
voelens te bedwingen. Hij somt hunne voorrechten op, 
(want zijn hart was nog vervuld met alles, wat hun 
in verbinding met God toebehoorde,) tot op den Mes
sias, die naar het vleesch van hen afstamde. En dit 
zegt hij niet, alsof het Woord Gods zijn doel gemist 
had; want niet allen, die van Israël afstammen, zijn 
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daarom ook Israël; noch zijn zij allen kinderen, om
dat zij Abrahams zaad zijn. Alleen in Izaak heeft het zaad 
zijn standpunt als kinderen voor God. De kinderen des 
vleesches zijn daardoor niet tevens kinderen Gods, maar 
alleen de kinderen der belofte worden als zaad gerekend. 
Ismaël behoorde niet tot dit zaad Gods; want het woord: 
„Omtrent dezen tijd zal ik komen, en Sara zal een zoon 
hebben," is een woord van belofte, en had geen betrekking 
op Ismaël. En wilde men nu hiertegen inbrengen: „Maar 
Hagar was ook slechts een slavin, een bijwijf," zoo was 
dit toch niet het geval bij Rebekka; en in betrekking tot de 
kinderen, die uit haar, uit één en dezelfde vronw, bij één en 
dezelfde geboorte zouden voortkomen, en dat wel vóór deze 
geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden, 
(opdat het voornemen Gods naar verkiezing blijven zou,) werd 
tot haar gezegd: „De meerdere zal den mindere dienen," ge
lijk geschreven staat: „ Jakob heb ik liefgehad, en Ezau heb ik 
gehaat." Wanneer derhalve de Joden Gods onbeperkte macht 
niet erkennen wilden, zich aan hunne afstamming van Abra
ham naar het vleesch bleven vastklemmen, dan moesten 
zij ook de Edomieten en Ismaëlieten als deelgenooten der 
beloften toelaten. Daarvan wilden zij echter niets weten. 

Hoe gewichtig dit nochtans zijn moge, toch is het niet 
alles, wat de Apostel als bewijs zijner uiteenzetting heeft 
bij te brengen. Hij vraagt: „Is er onrechtvaardigheid bij 
God?" en het antwoord is: „Dat zij verre!" Naar zijn 
goddelijk recht kan Hij ongetwijfeld barmhartigheid be-
toonen aan wien Hij wil, gelijk Hij ook tot Mozes zegt: 
„Ik zal mij ontfermen over wien Ik wil." Het ligt dus niet 
aan dengene, die wil, noch aan dengene, die loopt, maar 
aan God, die barmhartigheid betoont. En bij welke ge
legenheid heeft God dit woord tot Mozes gesproken ? Toen 
Israël het gouden kalf gemaakt had — op een oogenblik 
dat God het geheele volk behalve Mozes en Jozua had 
moeten verdelgen, indien Hij niet Zijne eigene onbeperkte 
macht, die Hem vrij liet genade te bewijzen, had laten gelden. 
Volgens het vleeschelijk joodsch beginsel zouden dan de 
Ismaëlieten en Edomieten erfgenamen der beloften moeten 
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geworden zijn, terwijl Israël buitengesloten geweest 
ware. Hetzelfde beginsel ontmoeten wij bij de verlossing 
van Israël uit de slavernij van Egypte. God had bet hart 
van Farao niet slecht gemaakt — dit was het reeds — 
maar verhard, opdat Hij Zijne macht en Zijn naam ver
heerlijkte op de gansche aarde. Hij betoont derhalve 
barmhartigheid aan wien Hij wil, en verhardt wien Hij 
wil. Zijne wegen met Israël zelf waren daarvan een dui
delijk, onwederlegbaar bewijs; want anders zouden hunne 
vijanden erfgenamen der beloften, zij-zelven daarentegen 
buitengesloten geworden zijn, en de roemrijke aanvang 
hunner geschiedenis ware verduisterd geworden. 

De Apostel bespreekt nu verder de leer, die met deze 
uiteenzetting in verband staat, en past alles te zamen 
toe op de wegen Gods met Israël en met de heidenen 
van dien tijd, daarbij te gemoet komende aan de tegen
werpingen des vleesches: Waar blijft dan de verantwoor
delijkheid van den mensch ? Waarom rekent God den 
mensch de zonde dan nog toe? Wie heeft zijnen wil we-
derstaan? De Apostel beantwoordt deze vragen op drie
voudige wijze. Vooreerst hebben wij, als Gods schepselen, 
niet het recht, zijn doen te beoordeelen. Het maaksel 
kan tot zijnen maker niet zeggen: Waarom hebt gij mij 
zóó gemaakt ? Dit absolute recht van God vormt den grond
slag voor de uiteenzettingen van den Apostel. Indien de 
rechten der schepselen moeten gehandhaafd worden, hoe 
veel te meer moet dan de almachtige God macht over 
de Zijnen hebben! Hij oordeelt de menschen, maar de 
menschen zijn niet in staat Hem te oordeelen. Daarop 
gaat de Apostel tot de feiten over, en toont aan, hoe 
God de goddeloozen met veel lankmoedigheid verdragen 
heeft, en zijnen toorn tegen de hardnekkige boosheid in 
hen openbaart, om zijne door hen verachte macht te 
bevestigen; maar hoe Hij daarentegen den rijkdom zijner 
heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid bekend 
maakt, die Hij te voren tot heerlijkheid bereid heeft. 
God onderwerpt zich niet aan het goeddunken van den 
mensch. Maar het is het uitvloeisel zijner geopenbaarde 
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wegen, dat Hij de goddeloozea, wien het oordeel te 
wachten staat, verdraagt, en de vaten der barmhartigheid, 
d. w. z. de Christenen uit de Joden en uit de heidenen, te 
voren tot de heerlijkheid toebereidt. 

De kracht en de beteekenis der uiteenzettingen van den 
Apostel zijn derhalve dit: Indien God niet geheel vrij 
naar zijne verkiezing en naar zijn bepaald voornemen han
delde, en indien de Joden op hunne natuurlijke afstamming 
steunen wilden (gelijk zij dit werkelijk deden), zoo moesten 
zij ook de Ismaëlieten toelaten. Weigerden zij dit echter 
onder voorwendsel, dat Ismaël de zoon van een slavin 
geweest was, zoo konden zij toch onder geen enkel voor
wendsel de Edomieten afwijzen. Maar dit niet alleen. De 
Joden zelf hadden moeten worden buitengesloten, (met 
uitzondering alleen van het huisgezin van Mozes en wel
licht ook van Jozua,) en zij waren alleen door Gods 
genade bij den berg Sinaï verschoond gebleven. Daar God 
echter doet, wat Hij wil, zoo redt Hij ook zielen uit het 
midden der heidenen, gelijk in Hozea geschreven staat. 
De Apostel zegt in vers 24: „Ons, die Hij ook ge
roepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 
volken." Hieruit volgt, dat het 25ste vers op het volk Is
raël van toepassing is , daarentegen het 203te vers op de 
heidenen, die niet zijn volk genoemd worden, maar „zonen 
des levenden Gods." Petrus, die aan de Joden schrijft, 
haalt alleen de eerstgenoemde plaats aan. Ten bewijze, 
dat de terzijdestelling van Israël door God te voren ge
zien en voorgesteld was, haalt Paulus nog een plaats 
uit den profeet Jesaja aan. Slechts een overblijfsel zou 
behouden worden; ware dit niet het geval geweest, zij 
waren „als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt." 

De heidenen, die niet naar de gerechtigheid jaagden, 
hadden dus de gerechtigheid verkregen, maar de gerech
tigheid , die uit het geloof is; terwijl Israël, naar een wet 
der gerechtigheid jagende, het doel miste. En waarom ? 
Omdat zij de gerechtigheid zochten door middel van de 
wet, en niet door het geloof. Want zij hebben zich ge-
stooten aan den steen des aanstoots, gelijk geschreven 
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staat: „Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en 
een rots der ergernis; en een iegelijk, die in hem ge
looft, zal niet beschaamd worden." 

HOOFDSTUK X. 

Met dit onderwerp — het onderscheid tusschen de wet
tische gerechtigheid en de gerechtigheid uit het geloof, 
de gerechtigheid Gods —- houdt zich de Apostel dan 
nader bezig. Zeker is dit van het meeste gewicht. Wet
tische gerechtigheid is menschelijke gerechtigheid. Wel 
bestaat er een zoodanige gerechtigheid niet, maar het ge
weten gevoelt toch, dat de mensch gerechtigheid noodig 
heeft, en daarin heeft het gelijk. Wanneer men vertrouwen 
heeft op zichzelven, zoo matigt men zich aan, deze ge
rechtigheid te kunnen volbrengen en ze God te kunnen 
aanbieden. Dat de mensch verantwoordelijk is , is volkomen 
waar; echter is hij met de beantwoording aan zijne verant
woordelijkheid niet alleen nooit voortgegaan, maar hij 
heeft er zelfs niet eens een begin mede gemaakt, omdat het 
vleesch aan de wet Gods niet onderworpen is , en het ook niet 
zijn kan. De vleeschelijke mensch is tegen God. De ge
rechtigheid Gods is in God zelven, in zijn wezen; zij 
wordt naar genade tegenover de menschen uitgeoefend, en 
hun door Christus toegerekend. De eigengerechtigheid is 
niets dan hoogmoed en gebrek aan bewustzijn van zonde; 
zij wordt alleen daar gevonden, waar het hart niet door 
het licht Gods bestraald wordt. Want het licht Gods doet 
ons duidelijk erkennen, dat wij zondaars zijn, en brengt 
dit tot ons bewustzijn. In dit licht kan ook de wet, door 
den Heiligen Geest toegepast, ons van de zonde over
tuigen ; maar zij kan geen gerechtigheid voor ons tot 
stand brengen, want de bediening der wet is de bediening 
des doods en der verdoemenis. (2 Kor. III.) 

De gerechtigheid Gods is in het evangelie geopenbaard, 
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(Rom I : 17.) en wij zijn deze gerechtigheid in Christus 
geworden. (2 Kor. V : 21.) Laat ons onderzoeken, op 
welke wijze dit geschied is. Op het kruis is Christus voor 
ons tot zonde gemaakt, en heeft daar alle zonden der ge-
loovigen gedragen. In dien toestand heeft Hij God vol
komen verheerlijkt: zijne majesteit, zijne waarheid, zijne 
gerechtigheid tegenover de zonde, zijne liefde tot de zon
daren , ja alles wat Hij is in Zichzelven, en wel daardoor, 
dat Hij zijne gehoorzaamheid tot den dood en zijne liefde 
tot den Vader in volmaakte zelfopoffering bewezen heeft. 
Het bewijs der gerechtigheid Gods, in betrekking na
melijk tot hetgeen Hij-zelf, tot hetgeen de zonde en de 
verhouding der zonde tot Hem i s , wordt nu daarin ge
geven , dat God Christus, die Hem in dezen toestand der 
zonde in alles, wat Hij is , volkomen verheerlijkt heeft 
— daar waar dit alles door de zonde van den mensch 
onteerd was geworden — aan zijne rechterhand geplaatst 
en met goddelijke heerlijkheid gekroond heeft. Zoo zegt 
de Heer met het oog op zijnen dood, nadat Judas naar 
buiten gegaan was: „Nu is de Zoon des menschenver
heerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God, 
in hem verheerlijkt is , zoo zal ook God hem verheer
lijken in Zichzelven, en Hij zal hem terstond verheer
lijken." (Joh. XIII : 3 1 , 32.) De Zoon des menschen 
heeft God op het kruis verheerlijkt, en God heeft Hem 
bij Zichzelven verheerlijkt; een Mensch is in Gods heer
lijkheid ingegaan. (Verg. Joh. X V I I : 4 , 5 en Fil. I I : 5—11.) 
Daarin is de gerechtigheid Gods geopenbaard, dat Hij 
aan Christus, die Hem verheerlijkt heeft, een plaats bij 
Zichzelven in de goddelijke heerlijkheid gegeven heeft. 
In Joh. XVI : 10 wordt dit beslist uitgesproken. Het 
nederdalen en de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes 
op de aarde is het bewijs der gerechtigheid, terwijl er in 
de wereld geen gerechtigheid gevonden wordt, daar zij 
niet aan den Zoon geloofde, maar Hem verworpen had. 
Evenzoo is de tegenwoordigheid des Heilands in den 
hemel, aan de rechterhand Gods, het bewijs der gerech
tigheid Gods. Dezelfde persoon, die door de wereld ver-
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worpen werd, is door God opgenomen, en is nu als de
gene, die in genade kwam, voor altijd van de wereld ge
scheiden. 

Maar nu wordt de vraag geopperd: Hoe kunnen wij 
hieraan deel hebhen? Eenvoudig omdat het werk, dat 
Hem in de. heerlijkheid gebracht heeft, voor ons volbracht 
werd. Hij heeft God daardoor verheerlijkt. Indien wij, 
die in Hem gelooven , niet gerechtvaardigd waren en Hem 
gelijk gemaakt wierden, zoo zou Hij „de vrucht van den 
arbeid zijner ziel" niet aanschouwen. Het maakt een deel 
uit van Gods gerechtigheid , dat Hem deze vrucht gegeven 
wordt. Persoonlijk is Hij wel is waar verheerlijkt; maar 
een Verlosser zou zonder verlosten het loon van zijn 
werk en lijden verloren hebben. Wij maken een deel uit 
van Christus' verheerlijking; en het is een onuitputtelijke 
bron van vreugde voor onze zielen, dat wij door onze 
gelijkvormigheid met Hem tot in alle eeuwigheid het be
wijs van de waarde van Christus' werk zullen uitmaken. 
God betoont zijne gerechtigheid tegenover Christus alleen, 
wanneer Hij ons dezelfde heerlijkheid met Hem doet dee-
len. Hoe zeker en vast is onze hoop! Wij zullen in Hem 
de gerechtigheid Gods tot in eeuwigheid zijn. 

De Joden wilden hunne eigene gerechtigheid naar de 
wet hebben, een menschelijke gerechtigheid, indien een 
zoodanige namelijk bestaan had, wat echter niet het ge
val was. Daarom stieten zij zich aan Christus, den steen 
des aanstoots, omdat Hij tot dit doel moest vernederd 
worden. Zijn dood was noodig om ons te verlossen en 
voor ons de gerechtigheid, ja zelfs de heerlijkheid, 
naar Gods raadsbesluit, te verwerven. Zoo was dus Christus 
het einde der wet tot gerechtigheid voor een iegelijk, 
die gelooft. De wet kon onmogelijk nog langer als regel 
en maatstaf der gerechtigheid voor den mensch gehand
haafd worden, nadat de goddelijke gerechtigheid in Chris
tus geopenbaard en den geloovige geschonken was. De 
gerechtigheid naar de wet was een menschelijke, en bo
vendien in het geheel niet aanwezig; do gerechtigheid, 
die den geloovige op grond der genade toegerekend werd, 
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was een goddelijke en volbrachte. De wet heeft voor hen, 
die onder de wet waren, zijne geldigheid niet verloren; 
want zij , die onder de wet gezondigd hebben, zullen 
naar de wet geoordeeld worden. Maar wij zijn met Chris
tus en in Hem gestorven, en de wet heerscht alleen over 
een mensch, zoolang hij leeft. Een iegelijk, die de men-
schelijke gerechtigheid verkrijgen wil, moet haar voor 
zichzelven vervullen; want hij, die de eischen der wet 
doet, zal door dezelve leven. 

De Apostel haalt hierop een plaats aan uit Deuterono
mium, waarover ik een enkel woord wil zeggen. In 
dit boek had Mozes de geboden Gods medegedeeld, aan 
wier vervulling het bezit van dat land verbonden was, 
hetwelk Israël zou binnentrekken. Hij had de zegeningen 
als het gevolg van gehoorzaamheid en den vloek als het 
gevolg van ongehoorzaamheid voorgesteld. Dan wordt in 
het aangehaalde 30ste hoofdstuk voorondersteld, dat Israël 
ten gevolge zijner ongehoorzaamheid het land verliezen 
zou, en er wordt een belofte gegeven in betrekking tot 
hetgeen de barmhartigheid des Heeren doen zou, nadat 
het in slavernij zuchtende volk door de genade tot be
keering zal gebracht zijn. Daar deze belofte in Christus 
zich vervullen zal, past de Apostel de verzen 12 tot 14 
van het 30ste hoofdstuk op Christus toe. De vervulling der 
wet is voor Israël in een vreemd land niet mogelijk; 
wanneer echter het volk met zijn hart tot Jehovah en 
tot de gehoorzaamheid zal teruggekeerd zijn, dan zal God 

. het zegenen, ofschoon de wet niet gehouden kan worden. 
Aangezien derhalve het volbrengen der wet onmogelijk 
was, zoo zal deze zegening plaats hebben op grond van 
een gerechtigheid naar het geloof, gelijk Paulus dit in 
het 6de vers aanduidt. Christus wordt hier dus, omdat 
Hij zelfs voor een Jood het voorwerp der hoop was, als 
de wederoprichter des volks voorgesteld. De Apostel zegt: 
Het is niet noodig, ver te reizen, op te klimmen of neder 
te dalen, om Christus te vinden. Indien het woord, dat 
Christus naar de kracht des Heiligen Geestes als den 
Opgewekte uit de dooden openbaart, in het hart is ; 
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indien men met een oprecht gemoed Hem belijdt, dan wordt 
men gered. Want met het hart gelooft men tot gerech
tigheid, en met den mond, dat wil zeggen in het open
baar, legt men belijdenis af tot behoudenis. En dit geldt 
evengoed voor de heidenen, als voor de Joden; want 
„een iegelijk, die in Hem gelooft — wie het ook zijn 
moge — zal niet beschaamd worden." Er is geen onder
scheid tusschen Jood en Griek; want dezelfde Heer, de 
Heer over allen, is rijk aan genade over allen, die Hem 
aanroepen. Hoe schoon is dit vers , wanneer men het met 
hoofdst. I I I : 22, 23 vergelijkt. Daar is geen onderscheid, 
want allen hebben gezondigd — hier is geen onderscheid, 
want dezelfde Heer over allen is rijk aan genade over 
allen, die Hem aanroepen. „Want een iegelijk, die den 
naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden Avorden." 
(vs. 13.) Om Hem echter te kunnen aanroepen, moet men 
in Hem gelooven; om in Hem te kunnen gelooven, moet 
men van Hem gehoord hebben; en om van Hem te hoo-
ren, moet Hij gepredikt worden, en daarvoor moet er 
iemand zijn, die predikt. Gelijk geschreven staat: „Hoe 
liefelijk zijn de voeten van hen, die vrede verkondigen, 
van hen, die het goede — d. w. z. goddelijke zegeningen 
— verkondigen!" Maar niet allen hebben het evangelie 
gehoorzaamd, gelijk Jesaja zegt: „Heer, wie heeft onze 
prediking geloofd?" Zoo wordt dus het geloof door de 
prediking bewerkt, en de prediking is door het Woord 
Gods. 

De Apostel wijst dan op de verhouding van Joden en 
heidenen tegenover deze prediking. Van de Joden zegt 
Jesaja: „Wie heeft geloofd, hetgeen hij van ons gehoord 
heeft?" Maar het was het voornemen Gods, dat het getui
genis tot aan het einde der aarde weerklinken en ook 
door de heidenen gehoord zou worden. Want Mozes zegt, 
dat God Israël door hetgeen geen volk is en door een 
onverstandig volk tot toorn en jaloerschheid zou verwek
ken 
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Hiermede eindigt deze beschouwing over den brief aan 
de Romeinen. Zooals ik in het begin mededeelde, werd 
het den dierbaren ontslapene niet vergund, dezen arbeid 
te voltooien. Merkwaardig is het, dat het onderwerp, 
waarmede hij zich in het laatste gedeelte van deze 
beschouwing bezighield, de gerechtigheid Gods is , in 
Christus Jezus ons deel — een onderwerp, 't welk hij door 
Gods genade zoo duidelijk ontwikkeld en tegenover do 
tegensprekers met zooveel ijver verdedigd heeft. De Heer 
geve ons allen om niet alleen dit punt recht te verstaan, 
maar ook om al de heerlijke lessen, in deze beschouwing 
ons gegeven, ter harte te nemen en geloovig te omhelzen ! 

De groote stad, het heilige Jeruzalem. 

De groote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende 
uit den hemel van God, (Openbaring XXI vers 10.) is de 
zinnebeeldige voorstelling van de verheerlijkte gemeente 
van Christus in den hemel. Duidelijk is dit uit het voor
gaande 9de vers: „Kom herwaarts, ik zal u toonen de 
bruid, de vrouw des Lams." 

De gemeente van Christus wordt door den Heer opge
nomen in den hemel. Zij is daar met Christus, haren 
Heer en Heiland, in hemelsche lichamen verheerlijkt; 
terwijl de wereld voortgaat in de zonde en in toenemen-
den , gruwelijken afval van God, (Matth. XXIV: 37 , enz.) 
en Christus zijn rijk in gerechtigheid op aarde gaat 
oprichten. Dit is do toekomst van den Zoon des menschen 
voor de wereld, welke door de groote verdrukking, die 
over de geheelc wereld komen zal, zal worden voorafge
gaan. (Matth. XXIV.) Het rijk van vrede en gerechtigheid 
wordt op aarde door den Heer opgericht, van welk rijk 
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het volk Israël in het heilige land en het aardsche 
Jeruzalem naar de aloude profetieën het middelpunt zullen 
zijn. De heerlijkheid van het aardsche vrederijk zal haar 
glanspunt vinden in de verheerlijkte gemeente (de bruid 
van Christus) in den hemel. Van haar zal de heerlijke; 
hemelsche glans op aarde, inzonderheid op het in volle 
eer herstelde volk Israël, afstralen. En zoo is het te 
verstaan, dat de poorten van dit hemelsche Jeruzalem 
niet gesloten zullen worden, en de volken, die zalig 
worden (dat zijn de volken in het aardsche vrederijk der 
gerechtigheid) in haar licht zullen wandelen, namelijk 
in het licht van het hemelsche Jeruzalem, 't welk zij 
op aarde doet afstralen. In dat licht wandelen dan de 
volken, die zalig worden; die door den Heer uit de groote 
verdrukking, welke vooraf over de wereld komen zal , 
gespaard zijn gebleven. En de koningen van die volken, 
die zalig worden in dat rijk, zullen hunne heerlijkheid 
en eer, en die van die volken in het licht van het hemel
sche Jeruzalem inbrengen, (vers 24 en 26.) En wie door 
do poorten zullen ingaan in de stad, vinden wij in 
hoofdst. XXII : 14: „Zalig zijn zij, die zijne geboden doen, 
opdat hunne macht zij aan den boom des levens, en zij 
door de poorten mogen ingaan in de stad." 

Christus oefent nu de macht, Hem door God in hemel 
en op aarde gegeven, in genade uit. Doch dan, in het 
vrederijk, zal het zijn in gerechtigheid. Nu is de wereld 
nog overgegeven aan de macht van den overste der 
wereld, den duivel, hoewel God in zijn almachtig bestuur 
boven alles staat, en alles leidt naar den raad van zijnen 
wil. Doch dan wordt de duivel gebonden, en zal de 
gerechtigheid heerschen. De openbaring der zonde wordt 
dan niet geduld, maar onmiddellijk door Christus gestraft. 
(Jesaja LXV: 20.) De menschen zullen in het vrederijk 
vermoedelijk weder zeer oud worden, daar iemand, hon
derd jaar oud, nog een jongeling genoemd wordt. 

Nu is het de tijd der genade waarin de Heer de 
Zijnen vergadert, welke de bruid, de gemeente van 
Christus, uitmaken; en de Heer komt weder om haar, 
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naar zijne belofte, in den hemel op te nemen — allen , 
die in Hem ontslapen zijn, en allen, die levend zullen 
zijn overgebleven. (1 Kor. XV en 1 Thess. IV.) Die ver
wachting is de heerlijke hoop van den Christen, waarnaar 
hij in geloof blijmoedig heeft uit te zien. Zijn wandel is 
in de hemelen, waaruit Hij zijnen Zaligmaker en Heer 
verwacht. (Pil. I I I : 20, 21.) 

Het einde van het getuigenis Gods is in treffende 
overeenstemming met de heerlijke belofte van 's Heeren 
wederkomst. De Heere Jezus getuigt: „Ja, ik kom haas-
telijk;" en de Heilige Geest bevestigt het voor de Zijnen 
in de bede: „Amen. J a , kom Heere Jezus! (Openb. 
XXII : 20.) 

Duidelijk is het volgens het slotwoord van den Bijbel, 
dat de genade van onzen Heere Jezus Christus voor de 
geloovigen in het nauwste verband staat met de heerlijke 
belofte, die voorafgaat. Ernstige, maar liefelijke roepstem 
Gods tot de geloovigen, om biddende in den Geest, in 
het bewustzijn zijner liefde, geloovig en gehoorzaam aan 
zijn Woord, te wandelen, opdat zij in die zalige hoop 
ook te midden van beproevingen en verdrukkingen leven, 
en blijmoedig het hoofd omhoog heffen zouden in de ver
troosting des Heiligen Geestes. Door 's Heeren almach
tige genade geleid; getrouw hunnen weg door de woestijn 
dezer wereld vervolgende; niets van de wereld verwach
tende dan vijandschap en tegenstand; doch aan 's Vaders 
hand als pelgrims reizende naar 't hemelsche Jeruzalem; 
het oog des geloofs op den Oversten Leidsman en Vol
einder des geloofs gevestigd, Hem in blijdschap des 
harten verbeidende! 

De Heere verleene de Zijnen daartoe, in opening der 
oogen voor hunne hoogheerlijke roeping, meer en meer 
genade. Het middernachtelijk geroep gaat reeds uit. "Wij 
kunnen de wederkomst van onzen Heer elk oogenblik te 
gemoet zien. De Heer vertoeft nog in genade. Doch het 
getuigenis van den Heiligen Geest voor achttien eeuwen was: 
„Nog een zeer weinig tij ds; en hij, die te komen staat, 
zal komen, en niet vertoeven;" Hij komt. (Hebr. X : 37.) 
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Laat ons dan den duivel weerstaan, hem ook in zijne 
listige omleidingen ontgaande, waar hij zich in een engel 
des lichts veranderd heeft om de kinderen Gods die zalige 
hoop te ontrukken! Laten wij die heerlijke verwachting niet 
uit het oog verliezen, al worden wij , helaas ! ook door Chris
tenen daartoe aangemaand. 

Make de Heer de Zijnen in genade, in overbuiging 
hunner harten, bekwaam om Hem en zijn heilig Woord 
alleen gehoor te verleenen in kinderlijk geloofs vertrouwen 
en in gehoorzaamheid; om al de volheid zijner verlossende 
liefde in onzen Heere Jezus Christus niet aïleen te ver
staan, maar met gehael het hart aan te nemen ; en om Hem, 
den tijd onzer inwoning hier beneden in ootmoedigen dienst 
naar zijnen wil doorbrengende, van den hemel te ver
wachten, en naar zijne zalige komst reikhalzend uit te 
zien! Amen. 

H. 

Correspondentie. 

21. H. J. H. te Delft vraagt: Waar in Daniël gesproken 
wordt van engelen, die Israël vertegenwoordigden? (Zie cor
respondentie Nn. 14, bl. 96.) 

In Daniël XII, vs. 1 wordt van Michaël gesproken, die 
voor de kinderen uws volks staat, en in vs. 5 van twee andere 
engelen, die ook voor Israël stonden. Misschien ook in hoofdst. 
X : 13. 

22. F. D. te Heeg vraagt: „Wat is de algemeene beteekenis 
van het Hooglied van Salomo?" 

In het Hooglied worden ons de genegenheden geschilderd van 
Christus, als „Koning der koningen en Heer der heeren", 
voor zijne aardsche bruid Israël, en de genegenheden van Israël 
voor Christus. De bruid in het Hooglied is niet de Gemeente, 
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maar Israël, en de bruidegom is niet Christus als Hoofd der Ge
meente, maar als Koning van Israël. De volgende overwegingen ma
ken dit duidelijk. 1°. De Gemeente is de bruid, de vrouw des Lams, 
en wordt nooit de bruid, de vrouw des Konings genoemd. 2°. 
De Gemeente is de verborgenheid, die van eeuwen en geslachten 
her verborgen is geweest in God, en eerst nu, door de aposte
len en profeten des Nieuwen Testaments, is geopenbaard ge
worden; (zie Efez. I I I en Kol. II.) zoodat er van haar in het 
Oude Testament niet gesproken wordt. Wat in God verborgen 
was, en aan niemand is bekend gemaakt, kon niet beschreven 
worden. 3°. De genegenheid, die de bruid in het Hooglied voor 
haren bruidegom koestert, draagt — hoe sterk die ook zijn 
moge — geenszins het kenmerk van de stille rust en kalmte 
eener liefde, die voortvloeit uit een reeds gevormde betrekking. 
Het onderscheid tusschen haar, die door liefdebetooning de ge
negenheid van het beminde voorwerp tracht te winnen, en 
haar, die verzekerd is met het voorwerp harer liefde voor 
eeuwig verbonden te zijn, is zeer groot. De bruid in het 
Hooglied verkeert in den toestand der eerste, de Gemeente in 
dien der laatste. De Gemeente is zich bewust met onverbreek-
bare banden aan Christus verbonden te zijn; zij geniet de be
trekking, die er tusschen haar en Christus bestaat, terwijl de 
bruid in het Hooglied tot aan het einde toe naar den bruidegom 
zoekt en op het sluiten der betrekking aandringt. 

Het Hooglied beschrijft ons den toestand van het getrouwe 
overblijfsel der Joden in de laatste dagen, kort vóór en na de 
komst van Christus als Koning. Wij vinden er de genegen
heden hunner harten voor Christus; hunne gehechtheid aan 
zijn persoon, en de vrees Hem te zullen verliezen; terwijl aan 
den anderen kant in de schoonste en treffendste bewoordingen 
de teedere liefde van Christus voor zijne aardsche bruid wordt 
geschilderd, 't Spreekt vanzelf, dat elke geloovige ziel zich 
niet alleen verkwikt aan deze liefde van Chrisüis en aan deze 
genegenheid der bruid; maar ook in vele opzichten hare eigene 
gevoelens en genegenheden en verlangens terugvindt om dooi
de heerlijke verzekeringen van Christus te worden getroost. Al 
is de bruidegom hier ook niet de bruidegom der Gemeente, 
zoo is het nochtans dezelfde Christus, met wien de Gemeente 
op het nauwst verbonden is, en aan wien zij zich op het innigst 
verbonden gevoelt. 

23. J. v. d. M. te Grand Rapids, N. Amerika. — Gij moet wel 
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onderscheiden tusschen de werking des Heiligen Geestes in het 
hart van den mensch om hem tot ontdekking en geloof te brengen, 
en de inwoning des Heiligen Geestes, nadat hij geloofd heeft. 
In Efez. I vs. 13 zegt Paulus tot de geloovigen: „Nadat gij 
geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met den Heiligen 
Geest der belofte." Niemand kan tot het geloof in Christus 
komen dan door den Heiligen Geest, maar eerst nadat hij in 
Christus heeft geloofd, komt de Heilige Geest in hem wonen. 
Hetgeen dus volgens Hand. VII I met de Samaritanen gebeurde, 
was wel buitengewoon, inzooverre de gave des Heiligen 
Geestes eerst geruimen tijd na hun geloof in Christus geschon
ken werd, doch was overigens geheel in overeenstemming met 
de bovenaangehaalde woorden van Paulus. Bij hen zoowel als 
bij ons kwam de Heilige Geest na het geloof. 

De reden, waarom God niet terstond na het geloof hun den 
Heiligen Geest gaf, ligt hierin, dat de Heer scheuring in de 
Gemeente wilde voorkomen. Die nieuwbekeerden waren Sama
ritanen, die buiten gemeenschap met de Joden leefden, zoodat 
er gereede aanleiding bestond om hen niet als leden der Gemeente 
te erkennen. De Heer bestuurde het daarom zóó, dat de aposte
len Petrus en Johannes uit Jeruzalem naar Samarië kwamen, 
het w^rk aldaar voor echt erkenden, en den geloovigen de 
gave des Heiligen Geestes mededeelden. 

Wanneer in Hand VIII en in andere plaatsen in de Hand. 
gesproken wordt van „doopen tot den naam van den Heer 
Jezus", dan drukt dit , geloof ik, het karakter van den doop 
uit , en geenszins de formule, die bij den doop gebezigd werd. 
Het wil zooveel zeggen als: zij werden met den christelijken 
doop gedoopt, in tegenstelling met den doop tot Mozes, en 
den proselieten doop bij de Joden. Ik houd mij overtuigd, dat 
de Apostelen altijd, volgens den uitdrukkelijken last des 
Heeren Jezus, gedoopt hebben: „tot den naam des Vaders en 
des Zoons en des Heiligen Geestes." 
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De eeuwigheid der straf. 

Het woord eeuwig (a'iévtoi;) komt in het Nieuwe Tes
tament alleen voor in de beteekenis van altijddurend. 

De volgende plaatsen bewijzen dit. "Wij geven ze naar 
volgorde. De lezer zal de belangrijkste en meest beslis
sende gemakkelijk kunnen vinden. 

Lukas XVI : 9. 

Rom. 1 : 20. 

Rom. XVI : 26. 

2 Kor. IV : 17. 

2 Kor. IV : 18. 

2 Kor. V : 1. 

Efez. I I I : 11. 

2 Thess. I I : 16. 

1 Tim. VI : 16, 

2 Tim. II : 10. 

XXYI 

Opdat gij ontvangen moogt worden in 
de eeuwige tabernakelen. 
Zijne eeuwige kracht en goddelijkheid 
worden uit zijne werken gekend en door
zien. 
Die, naar het bevel des eeuwigen Gods, 
tot gehoorzaamheid des geloofs, onder 
al de volken bekend is gemaakt. 
Onze kortstondige, lichte verdrukking 
werkt ons een alles overtreffend, eeuwig 
gewicht van heerlijkheid. 
De dingen, die men ziet, zijn tijdelijk; 
maar de dingen, die men niet ziet, zijn 
eeuwig. 
Een huis, niet met handen gemaakt, een 
eeuwig, in de hemelen. 
Naar het eeuwig voornemen, dat Hij op
gevat heeft in Christus Jezus. 
Die ons eeutvige vertroosting en goede 
hoop door genade gegeven heeft. 
Wien (namelijk God) eere zij en eeuwige 
kracht! 
Opdat zij het heil verkrijgen, dat in 
Christus Jezus is , met eeuwige heer
lijkheid. 

10 
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Filémon vs. 15. Hij is wellicht daarom voor een kiemen 
tijd van u gescheiden geweest, opdat gij 
hem voor eeuwig zoudt bezitten. 

Hebr. IX : 12. Hij heeft een eeuwige verlossing ver
worven. 

Hebr. IX : 14. Christus heeft door den eeuwigen Geest 
zichzelven onberispelijk Gode opgeofferd. 

Hebr. IX : 15. Opdat de geroepenen de belofte der eeu
wige erfenis ontvangen zouden. 

Hebr. XIII : 20. De God nu des vredes, die onzen Heer 
Jezus, den grooten Herder der schapen, 
door het bloed des eeuwigen verbonds, 
uit de dooden wederbracht, volmake u! 

Hebr. V : 9. Christus is allen, die hem gehoorzamen, 
een oorzaak van eeuwig heil geworden. 

1 Petr. V : 10. De God aller genade, die u geroepen 
heeft tot zijne eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus. 

2 Petr. 1 : 1 1 . Want alzoo zal u rijkelijk toegevoegd 
worden de ingang in het eeuwig ko
ninkrijk van onzen Heer en Heiland 
Jezus Christus. 

Openb. XIV : 6. Ik zag een engel, hebbende het eeuwig 
evangelie. 

Al deze plaatsen toonen duidelijk aan, dat de betee-
kenis van eeuwig niet anders dan altijddurend zijn kan, 
of wij zouden moeten aannemen, dat God, dat de Heilige 
Geest, dat het heil, dat de hemel, enz. eenmaal zullen 
ophouden te bestaan. 

Wanneer wij nu in deze 19 plaatsen en bij de 44 
malen, dat eeuwig met leven verbonden is , aan altijd
durend moeten denken, zou het dan niet het toppunt 
van willekeur, j a , zou het geen Schriftverdraaiing zijn, 
om bij de 8 overige plaatsen, waar eemvig met vuur, 
pijn of verderf verbonden is , dat woord een tegenover
gestelde beteekenis te geven? Te meer daar eeuivig leven 
tegenover eeuwigen dood gesteld wordt. 
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Ziet hier deze 8 plaatsen. 

Matth. XVIII : 8. In het eeuwige vuur geworpen worden. 
Matth. XXV : 41. Gaat weg van mij, vervloekten! in het 

eeuwige vuur. 
Matth. XXV : 46. Dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, 

maar de rechtvaardigen in het eeuwige 
leven. 

Deze plaats is onwederlegbaar sterk. Is eeuwig bij 
leven altijddurend, dan moet de eeuwige pijn ook zonder 
eind zijn. 

29. Al wie lasteren zal tegen den Heiligen 
Geest, heeft in eeuwigheid geen verge
ving, maar is strafbaar met het eeuwig 
oordeel. 
Die tot straf zullen lijden het eeuwig 
verderf van het aangezicht des Heeren 
en van de heerlijkheid zijner sterkte. 
Eeuwig oordeel. 
De engelen, die hunnen oorspronkelijken 
toestand niet bewaard hebben, heeft Hij 
tot het oordeel des grooten dags met 
eeuwige ketenen onder de duisternis be
waard. 
Dragende de straf des eeuwigen vuurs. 

Het woord eeuwig komt dus 71 maal in het Nieuwe 
Testament voor. 

Mark. I I I 

2 Thess. I : 9. 

Hebr. VI : 
Judas vs. 6. 

Judas vs. 7. 

In het Nieuwe Testament wordt voorts het woord eeu
wigheid gebezigd in de volgende drie samenstellingen: in 
eeuwigheid (sU TOV a'iüvx), tot in eeuwigheid (sl$ rov? «ïwv#s), 
tot in alle eeuwigheid. (eU TOU? a\avx$ rüv ouévuv.) 

In deze drie* samenstellingen komt dit woord 58 maal 
voor. Daarvan staat het 36 maal in betrekking tot God 
en tot Christus. 
Lukas 1: 33. Hij zal over het huis Jakobs koning zijn 

tot in eeuwigheid. 
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Lukas 1: 55. Om te gedenken aan de barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn zaad tot in 
eeuwigheid. 

Joh. X I I : 34. De Christus blijft tot in eeuwigheid. 
Rom. 1:25. God, die gezegend is tot in eeuwigheid. 
Eom. IX : 5. De Christus, die God is over alles, 

gezegend tot in eeuwigheid! 
Rom. X I : 36 en Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwig-

X V I : 27. heidl 
2 Kor. IX : 9. Zijne gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. 
2 Kor. X I : 31. De God en Vader des Heeren Jezus is 

geprezen tot in eeuwigheid. 
Gal. 1 : 5. Wien de heerlijkheid zij tot in alle eeu-

ivigheid. 
Fil. IV : 20. Onzen God en Vader nu zij de heer

lijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. 
1 Tim. I : 17. Den Koning nu der eeuwen, den on-

verderfelijken, onzienlijken, eeuwigen 
God zij eer en heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 

2 Tim. IV : 18. Wien de heerlijkheid zij tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 

Hebr. I : 8. Uw trouw, o God! is tot in alle eeuwigheid. 
Hebr. V : 6. Gij zijt priester tot in eeuwigheid, naar 

de ordening van Melchizédek. 
en verder: 

Hebr. V I : 20; V I I : 17, 21, 24, 28; X I I I : 8 , 2 1 ; 1 Petr. 
I : 25; IV : 11 ;V : 11; 2 Petr. I I I : 18; Openb. 1 : 6, 18; 
I V : 9,10; V : 13; V I I : 12; X : 6; X I : 15; XV: 7; X X I I : 5. 

16 maal staan zij in verbinding met leven en andere 
dingen. 

Matth. X X I : 19; Mark. X I : 14; Joh. IV: 14; V I : 51, 58 
zal leven tot in eeuwigheid; Joh. V I I I : 35 , 51, 52; X : 28 
zij zullen niet verloren -ga^a in eeuwigheid; X I : 26 zal 
niet sterven in eeuwigheid'; X I I I : 8; XIV : 16; Hand. XV: 
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18; 1 Kor. V I I I : 13; 1 Joh. I I : 17, die den wil van God 
doet, blijft tot in eeuwigheid; 2 Joh. vs. 2. 

Niemand zal ontkennen, dat in al deze 52 plaatsen 
moet gedacht worden aan de altijddurendheid van hetgeen 
wordt opgenoemd, of men zou ook hier weer moeten 
aannemen, dat God, Christus, het leven, de gerechtigheid 
eenmaal ophielden te bestaan. Het zou dus niets dan 
willekeur en Schriftverdraaiing zijn, wanneer wij bij de 
6 plaatsen, welke met de verdoemenis in verband staan, 
aan een einde zouden denken. 

Deze plaatsen zijn: 

Mark. I I I : 29. Zoo wie tegen den Heiligen Geest zal 
gelasterd hebben, heeft in eeuwigheid 
geen vergeving. 

2 Petr. 11:17. Yoor wie de donkerheid der duisternis 
in eeuwigheid bewaard wordt. 

Judas vs. 13. Dwaalsterren, voor wie de donkerheid 
der duisternis tot in eeuwigheid bewaard 
wordt. 

Openb. XIV : 11. En de rook hunner pijniging stijgt op 
tot in alle eeuwigheid. 

Openb. X I X : 3. En haar rook stijgt op tot in alle eeu
wigheid. 

Openb. X X : 10. En de duivel, die hen verleidde, werd 
geworpen in den poel van vuur en 
zwavel; waar zoowel het beest als de 
valsche profeet zijn, en zij zullen ge
pijnigd worden, dag en nacht, tot in 
alle eeuwigheid. 

Geven wij nu nog enkele plaatsen, waar het woord 
eeutvig niet wordt gebruikt, maar waar zoo sterk mogelijk 
de eeuwigheid der straf wordt geleerd. 

Matth. X I I : 32. Al wie een woord gesproken zal heb
ben tegen den Zoon des menschen, het zal hem vergeven 
worden; maar al wie tegen den Heiligen Geest zal ge-



150 

sproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch 
in deze eeuw, noch in de toekomende. 

Voor denzulke is er dus nimmer vergeving. 

Matth. XXVI : 24. "Wee den mensch, door wien de 
Zoon des menschen overgeleverd wordt. Het ware dien 
mensch goed, zoo hij niet geboren ivas geweest. 

Waarom, indien hij toch eenmaal, al is het dan na 
duizende jaren, zalig zal worden? 

Mark. I X : 43. Indien uwe hand u ergert, houw ze af; 
het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan 
de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in 
het onuitbluschbaar vuur, waar hun worm niet sterft, en 
het vuur niet uitgébluscht wordt. 

Is onuitbluschbaar voor een tijd? Waar hun worm niet 
sterft, is dat niet zoo stellig mogelijk gesproken? 

Lukas X V I : 19—31. De gelijkenis van den rijken man 
en Lazarus. Zoowel de rijke man als Lazarus is in den 
hades; de een in de pijn, de ander in Abraham's schoot. 
Doch hoewel zij nog niet op de plaats hunner eeuwige 
bestemming zijn, zoo is er nochtans reeds in den hades 
geen mogelijkheid van verandering van positie; want: 
boven dit alles, tusschen ons en u is een groote kloof ge
vestigd, zoodat die van hier tot u willen overgaan, niet 
kunnen, en die van daar niet tot ons overkomen. Der
halve is er nimmer uitzicht op verandering. Na den dood 
is het lot beslist. 

Joh. 3 : 36. Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige 
leven; maar wie den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven 
niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 

Is het mogelijk zich sterker uit te drukken? De toorn 
Gods blijft op dengene, die den Zoon ongehoorzaam is , 
en wordt dus nooit van hem weggenomen. 

Pil. I I I : 18. "Want velen, van wie ik u dikwijls zeide, 
en nu ook weenende zeg, wandelen als vijanden van het 
kruis van Christus, wier einde is het verderf. 
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,. Duidelijker kan het niet. Hun einde is niet de zalig
heid, of de vernietiging, maar het verderf. 

Hebr. V I : 4—6. Het is onmogelijk hen, die eenmaal 
verlicht zijn gewees t . . . . en afgevallen zijn, die wederom 
te vernieuwen tot bekeering. 

Hebr. X : 26. "Want als wij willens zondigen, nadat 
wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zoo blijft 
er geen slachtoffer voor de zonden meer over. 

Beide uitspraken zouden leugen zijn, indien eindelijk, 
al zou het ook wezen na millioenen jaren, alle menschen 
zalig werden. Die van het geloof is afgevallen, kan niet 
vernieuwd worden tot bekeering. Die Christus en zijn 
offer verwerpt, voor hem blijft er geen slachtoffer voor 
de zonden meer over. In den toestand derzulken kan dus 
nooit verandering komen. Zij zijn aan het oordeel der 
verharding -overgegeven. Evenals de menschen, van wie 
Paulus zegt, dat, aangezien zij de liefde tot de waarheid 
niet aangenomen hebben om behouden te worden, God 
hun een werking der dwaling zal zenden, ten einde zij 
de leugen gelooven, opdat allen geoordeeld tvorden, die de 
waarheid niet hebben geloofd. (2 Thess. I I : 10—12.) 

Ten slotte een paar algemeene opmerkingen, die van 
het grootste gewicht zijn en onze ernstige overweging 
verdienen. 

ln. De Heer Jezus zeide tot Mcodemus: „Zoo iemand 
niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods 
niet zien." Wedergeboorte is dus ter behoudenis noodza
kelijk; en er is in heel de Schrift geen plaats te vinden, 
die zelfs maar het vermoeden opwekt, dat er na den dood 
nog wedergeboorte kan plaats vinden. 

2°. De Heer zeide ook: „Die gelooft en gedoopt is, 
zal behouden worden; maar dié niet gelooft, zal veroor
deeld worden," Na den dood nu kan er van geen gelooven 
meer sprake zijn. Paulus zegt: „Indien gij met uwen 
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mond Jezus als Heer zult belijden, en met uw hart ge-
looven zult, dat God Hem uit de dooden heeft opgewekt, 
dan zult gij behouden worden." 'Na den dood is dit niet 
meer mogelijk, omdat men dan niet meer behoeft te ge-
looven, dat Jezus uit de dooden is opgewekt; men ziet 
Hem aan de rechterhand Grods, want „alle oog zal Hem 
zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben." Werden 
dus de menschen na den dood nog behouden, dan moesten 
zij door een anderen weg dan door het geloof in Christus 
behouden worden, en die andere weg is er niet, want er 
is onder den hemel geen andere naam, door welken men
sehen kunnen behouden worden dan de naam van Jezus. 

3°. Het offer van Christus is algenoegzaam. Christus is 
in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde 
te niet te doen door de offerande van zichzelven. Door 
ééne offerande heeft Hij voor altijd volmaakt degenen, 
die geheiligd worden. (Hebr. IX : 28; X : 14.) Dit offer 
heeft dus al de eischen van Gods gerechtigheid bevredigd. 
Het was genoegzaam om van zonden te reinigen, en den 
geloovigen vergeving, vrede, leven en gerechtigheid te 
schenken. Bestaat er nu voor iemand, die in zijne zonden 
sterft, nog mogelijkheid om door pijn en straf gelouterd 
en voor de zaligheid toebereid te worden, dan is de dood 
van Christus niet de eenige grondslag onzer behoudenis. 
Daardoor zou integendeel het bewijs geleverd worden, 
dat de gerechtigheid Gods in den dood van Christus geens
zins hare volle bevrediging gevonden heeft; en daarmede 
zou de algenoegzaamheid van dat offer geloochend zijn. 
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Een geopende deur. 

„Die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand 
zal sluiten, en die sluit, en niemand zal openen." Chris
tus zoekt niet naar kracht in de heiligen; Hij houdt zelf 
den „sleutel" in zijne hand; en dat is ons vertrouwen. 
Als de stormen zich verheffen in de landen om ons heen, 
en als de prediking des evangelies wordt verhinderd, 
welnu, 't is alles in zijne hand. Indien het mijn vurige 
wensch is, dat het evangelie in een of ander land moge 
gepredikt worden, en de hinderpalen tot verwezenlijking 
van dien wensch te vele en te groot schijnen; dan is 
het mijn troost te weten, dat Christus den sleutel heeft, 
en de gansche goddelijke kracht ter zijner beschikking 
staat. Het is steeds, zooals Hij zegt in Johannes X : 
„Dezen doet de deurwachter open;" zoodat, als Jezus 
zichzelf vertoont, gelijk in de Evangeliën, niemand zijne 
getuigenis kan verhinderen. Al de machten der aarde — 
de farizeën, de wetgeleerden, de overpriesters, de stad
houders , de Pilatussen en de Herodussen (die vossen) — 
konden geen enkel schaap verhinderen om de stem van 
den goeden Herder te hooren in de dagen Zijns vleesches; 
en dit is thans evenzoo, want Christus is „gisteren en 
heden en tot in eeuwigheid dezelfde." 

Dit is ons vertrouwen bij de prediking van het evan
gelie, want niettegenstaande al de vrijheid, welke wij 
in dit hoog bevoorrechte land genieten, zou ik op geen 
enkel jaar kunnen rekenen, indien ik niet de belofte had: 
„Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand 
kan sluiten;" en ik zou onbevreesd naar elk land kunnen 
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gaan, welke ook de uitwendige omstandigheden zijn 
mochten, indien ik zag, dat de Heer een geopende deur 
voor mij gegeven had. Voorzeker, wij moeten 's Heeren 
tijd afwachten voor het openen van de deur, gelijk wij in 
de geschiedenis van Paulus zien. Hij werd eerst verhin
derd om het "Woord in Azië te spreken, en daarna vinden 
wij hem meer dan twee jaren aldaar werkzaam, en 
de Heer zegent aldaar zijnen arbeid zoo kennelijk, dat 
geheel Azië — waarvan Efeze, waar hij een gemeente 
vergaderde, de hoofdstad was — het Woord Gods hoorde. 
Wij moeten er mede tevreden zijn om in het geloof te 
leunen op den arm van Hem, die den sleutel in zijne 
hand houdt, en in onze volharding moeten wij onze zielen 
bezitten; want er zullen steeds omstandigheden zich voor
doen om ons geloof te beproeven. God zal deze omstan
digheden toelaten, om ons te bewijzen, dat wij het zonder 
Hem niet doen kunnen. Alsdan ondervinden wij, dat God 
onze zwakheid te hulp komt naar zijne eigene sterkte, 
daar hij onmogelijk anders doen kan, dan het geloof 
bekronen, 'twelk Hij-zelf gegeven heeft. „Ik heb een 
geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten." 
Dit woord — „die niemand kan sluiten" — heeft mij dik
wijls veel vertrouwen geschonken. Het is zulk een heer
lijke troost, dat, indien Christus een deur geopend heeft, 
niemand — geen mensch en geen duivel — die deur kan 
sluiten; en hoewel wij geen kracht hebben, zelfs niet 
om de deur open te doen, zoo is die deur voor ons geo
pend. De geheele gemeente is zwak, zóó zwak als zij 
maar zijn kan. Wij hebben weinig geloof. Maar God toont 
ons zijne kracht, en geeft een geopende deur voor ons. 

J. N. D. 
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„In de wolk." 
üp Thabor ontving de Heer Jezus van God, den Vader, 

eer en heerlijkheid. Van de luisterrijke heerlijkheid werd 
de stem tot Hem gericht: „Deze is mijn geliefde Zoon, 
in wien Ik welbehagen gevonden heb." Deze stem kwam 
uit de wolk. Die wolk was dus de luisterrijke heerlijkheid. 
Die wolk was de hemel, want Petrus zegt: „wij hoorden 
deze stem, van den hemel gekomen, toen wij met Hem 
op den heiligen berg waren". Die wolk was de woning 
van God, want uit die wolk kwam de stem: „Deze is mijn 
geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen gevonden heb." En in 
die wolk gingen Mozes en Elia in. Zij gingen in de luis
terrijke heerlijkheid, in den hemel, in het huis des Vaders. 

W ondervolle openbaring van de genade, die het deel 
der heiligen geworden is! Door het volbrachte werk van 
Jezus, door de volmaakte verlossing, die Hij teweeg 
gebracht heeft, zijn allen, die gelooven, geschikt voor de 
tegenwoordigheid Gods. Waar Mozes en Elia, in de dagen 
huns vleesches, niet mochten ingaan, daar heeft nu ieder 
geloovige — de zwakste zoowel als de sterkste, de eerst-
beginnende, zoowel als de vader in Christus — vrijen 
toegang. Het voorhangsel is gescheurd. Het heiligdom is 
geopend. De hemel is toegankelijk, 's Vaders huis is door 
Jezus tot een woning voor ons bereid. „Dewijl wij dan, 
broeders!" zegt Paulus, „vrijmoedigheid hebben om in te 
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, den 
nieuwen en levende» weg, dien hij ons heeft ingewijd 
door het voorhangsel heen, dat is zijn vleesch; en dewijl 
wij hebben een grooten priester over het huis Gods, zoo 
laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle ver-
zekerdheid des geloofs." 

Jezus heeft het werk onzer verzoening met God vol
bracht. Hij heeft onze zonden gedragen en weggedaan. 
Hij is tot zonde gemaakt, en heeft de zonde te niet 
gedaan. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan 
het licht gebracht. Hij heeft ons met zich verbonden in 
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«ïe opstanding, zoodat Hij zich niet schaamt ons broeders 
te noemen. Hij bracht zijn bloed, de hemelen door, voor 
den troon des heiligen en rechtvaardigen Gods. Hij, 
de Mensch Christus Jezus, de Overwinnaar over zonde, 
dood en graf, over wereld en duivel, ging den hemel 
binnen, en zette zich aan 's Vaders rechterhand. Daardoor 
maakte Hij den hemel, het huis des Vaders, tot een 
woning ook voor ons. Daardoor maakte Hij ons bekwaam 
om dat Vaderhuis binnen te gaan. 

Wij hebben niet alleen vrijheid, maar ook vrijmoedigheid 
om het heiligdom binnen te gaan. Het voorhangsel is ge
scheurd, en de hemel is geopend. Wij mogen binnen treden. 
God zelf noodigt ons uit. Zonder bruiloftskleed gaat dit 
evenwel niet. Die geen bruiloftskleed aan heeft, kan daar 
niet komen. Doch de Heer gaf ons dat kleed. Wij zijn 
tot rechtvaardigen gesteld. Door ééne offerande zijn wij in 
eeuwigheid volmaakt. Wij zijn de gerechtigheid Gods in 
Christus geworden. God gaf ons niet alleen den vrijen 
toegang in zijne heilige tegenwoordigheid, maar Hij maakte 
ons ook voor die heilige tegenwoordigheid geschikt. Waar 
niemand onder de oude bedeeling mocht komen, daar hebben 
wij vrijen toegang. Geen Israëliet — zelfs Mozes niet of' 
David — geen priester of hoogepriester mocht het hei
ligdom binnen gaan. Die achter het voorhangsel trad, 
moest sterven. Zelfs de hoogepriester, die eenmaal des 
jaars daar binnen moest gaan om voor de zonden verzoe
ning te doen, mocht er niet komen, dan nadat hij eerst 
den troon van God, tusschen de cherubijnen der heerlijk
heid , met de wolken van wierook had onzichtbaar gemaakt; 
opdat, zoo staat er uitdrukkelijk bij, opdat hij niet sterve. 
Doch wij gaan met alle vrijmoedigheid in het heiligdom 
in. Daar is onze plaats, onze woning, ons te-huis. Nu 
nog door het geloof, straks in werkelijkheid bij Jezus' 
komst. Nu door het geloof, maar daarom toch niet minder 
wezenlijk. „Onze wandel is in de hemelen," zegt Paulus, 
„waaruit wij ook als Heiland den Heer Jezus Christus 
verwachten." En „indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, zoo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
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is, zittende aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen, 
die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt 
gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God." 

De discipelen, die den Heer op Thabor vergezelden, 
vreesden, zoo lezen wij, toen zij zagen, dat Mozes en 
Elia in de wolk ingingen. En geen wonder! Zij kenden 
het verlossingswerk niet. Zij wisten nog niet, en konden 
het nog niet weten, dat de hemel geopend was, en de 
geloovige met volle vrijmoedigheid het heiligdom mocht 
binnengaan. Zij leefden nog vóór de vervulling. Hoewel 
het licht, dat hen bestraalde, helderder scheen dan in 
het Oude Testament, zoo bevonden zij zich toch nog 
onder de oude bedeeling, en begrepen daarom van een 
volmaakte verlossing nog niets. Doch later, toen het werk 
volbracht en de Heer ten hemel gevaren was; later toen 
hunne oogen geopend en hunne harten ontsloten waren, 
zoodat zij de Schriften verstonden; toen waren zij vol 
vreugde; toen loofden en prezen zij God voor zijne onuit
sprekelijke genade; toen zagen zij Jezus met eer en heer
lijkheid gekroond aan 's Vaders rechterhand, en strekten 
zich verlangend uit naar de vele woningen des Vaders, 
waar Hij voor hen plaats bereidde. 

Treffende voorbeelden dezer heerlijke waarheid vinden 
wij in het Nieuwe Testament. Mozes en Elia, die in 
heerlijkheid op den berg verschenen, gingen in de wolk. 
De moordenaar aan het kruis ging denzelfden avond met 
Jezus naar het hemelsch paradijs. Stefanus, wiens aange
zicht blonk als het aangezicht eens engels, zag den hemel 
geopend en Jezus staande aan Gods rechterhand, en zeide: 
„In Uwe handen beveel ik mijnen geest." Paulus ging 
den derden hemel, de woning van God, binnen, en 
hoorde daar onuitsprekelijke woorden, die het een mensch 
niet geoorloofd is uit te spreken. Johannes op Patmos 
werd in den Geest verplaatst in de onmiddellijke tegen
woordigheid van den troon des almachtigen Gods. En 
weldra bij Jezus' komst, gaan wij allen, met de ontelbare 
schare der heiligen, onsterfelijk en onverderfelijk, met 
een nieuw, verheerlijkt lichaam, aan dat van Jezus 
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gelijkvormig; den hemel binnen, om tot in eeuwigheid te 
wonen in het huis des Vaders. 

En hoewel wij nu nog den schat in een aarden vat 
omdragen, en in de woestijn vertoeven, zoo gaan wij 
nochtans met vrijmoedigheid, door het geloof, het heilig
dom binnen, en treden in Gods tegenwoordigheid. "Wij zijn 
kinderen Gods geworden door het geloof in Jezus Christus 
Wij hebben gemeenschap met den Vader en met zijnen 
Zoon Jezus Christus. Wij zijn koningen en priesteren; 
en brengen in het heiligdom de offeranden onzes lofs en 
onzer dankzegging. Heerlijk voorrecht der verlosten! Niet 
genoeg kan het door ons worden gewaardeerd. 

Lieve lezer! verheugt gij er u in? Gaat gij toe met 
een waarachtig hart en in volle verzekerdheid des geloofs ? 
Helaas! vele geloovigen vreezen nog. Velen verstaan de 
volmaakte liefde van God niet. Velen rusten niet in het 
werk van Christus. Zij blijven van verre staan. Zij durven 
niet toegaan. Zij kunnen zich niet verheugen. Zij zijn 
gelijk aan de discipelen op Thabor. Met dit onderscheid 
evenwel, dat de discipelen zich toen nog niet in de vol
maakte verlossing verblijden konden, daar het werk nog 
niet volbracht en de weg tot het heiligdom nog niet 
geopend was; terwijl zij vreezen uit ongeloof, omdat zij 
Gods Woord, Gods getuigenis ten opzichte der heiligen, 
Gods volmaakte liefde in Christus niet aannemen. Hoe 
staat het met u , lieve lezer ? O, raadpleeg niet met uw 
gevoel, met uwe ervaring, met hetgeen voor oogen is. 
Bedenk, dat de rechtvaardige niet door aanschouwen, 
maar uit het geloof zal leven. Wees niet wijzer dan God. 
Laat u onderwijzen uit de Schriften, en zie daar uwe 
volkomene verlossing, uwe aanneming in Christus, uwe 
bekwaamheid door Jezus' algenoegzaam offer om in Gods 
heiligdom in te gaan, en u als een gerechtvaardigde en 
verloste neer te buigen voor den God en Vader van onzen 
Heer Jezus Christus, die in Hem uw God en uw Vader 
geworden is. 
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Correspondentie. 

24. F. D. te Heeg vraagt: „Als de apostel in Efeze I V : 5 
spreekt van „één doop", bedoelt hij dan den doop des H. Geestes 
tot één lichaam, of den waterdoop?" 

De Apostel bedoelt ongetwijfeld den waterdoop; daar hij over 
den doop met den Heiligen Geest reeds in vs. 4 gesproken had. 
„Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in ééne 
hoop uwer roeping." Er is één lichaam en één Geest, die in 
dat lichaam woont, en ééne hoop. Volgens 1 Kor. X I I : 13 zijn 
alle geloovigen door éénen Geest tot één lichaam gedoopt. In 
vs. 5 volgt dan een tweede reeks van zegeningen, waarin allen 
deelen: één Heer, één geloof, één doop. Wij belijden allen 
éénen Heer, den Heer Jezus; hebben allen één geloof, het 
christelijk geloof; en zijn allen met éénen doop, den christelij-
ken doop, tot den naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes gedoopt. 

25. H. S. te Alfen. De uitdrukking: „Zoo waarachtig als Ik 
leef, spreekt de Heere, indien ," die zoo dikwerf in het 
Oude Testament voorkomt, is een eed, waarmede de Heer 
zijne beloften of bedreigingen bevestigt. Laat men zoo waarach
tig als weg, dan heeft het geen zin meer. Neem als voorbeeld 
Num. X I V : 28 of Ezeeh. X X X I I I : 11. 

26. H. S. te Alfen vraagt, wat de beteekenis is van Amos 
1 : 3 : „Om drie overtredingen en om vier zal Ik dat niet af
wenden." 

Drie overtredingen en vier is een manier van spreken, waar
door een onbepaald getal wordt uitgedrukt. Zie dergelijke wijze 
van uitdrukking in Job V : 19, X X X I I I : 29; Spr. V I : 16. God 
wilde niet langer lankmoedig en goedertieren zijn jegens zon
daren, die zoo zwaar overtreden hadden, en zou daarom de 
door de profeten bedreigde straf niet afwenden. 

27. J. de W. te Breskens. — "Wanneer in Ps. XL : 9 gezegd 
wordt: „Uwe wet is in het midden mijns ingewands," dan 
wordt onder wet niet alleen verstaan de tien geboden, ook niet 
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alleen de geboden en instellingen aan Israël gegeven, maar al 
hetgeen door God gesproken was, zoodat wij voor Uwe wet 
evengoed Uw woord zonden kunnen lezen. Ps. CXIX is daar
voor een duidelijk bewijs. 

28. D. postmerk Keppel. — Het antwoord op uwe vraag om
trent de verkiezing kunt gij vinden in „Particuliere of alge-
meene genade?" in den 24sten jaargang van den Bode, en ook 
in mijn boekje: „De leer der uitverkiezing volgens de Schrift," 
bij mij verkrijgbaar, 

In Rom. V : 18 staat (volgens de nieuwe vertaling, bij mij 
uitgegeven): „Zoo dan, gelijk door ééne misdaad de gevolgen 
daarvan zich uitstrekken tot alle menschen ter verdoemenis, 
zoo ook door ééne gerechtigheid strekken de gevolgen daarvan 
zich uit tot alle menschen ter rechtvaardiging des levens." Met 
deze woorden wordt de algemeene strekking van het werk van 
Christus aangeduid. In het volgende vers evenwel vinden wij 
de bijzondere gevolgen van dat werk voor de geloovigen. De be
studeering dezer twee verzen zal u veel licht geven. Bid vooral 
den Heer om u door zijnen G-eest in de waarheid te leiden. 

29. K. B. te Zeeland, Noord-Amerika. —Degenen, die in 
Openb. XX : 4 uit de dooden worden opgewekt, 'twelk bij het 
begin der duizend jaren plaats vindt, zijn gedurende de regee
ring van den Antichrist en gedurende de oordeelen, welke dan 
op aarde zijn zullen, gedood. Een deel van hen zien wij in 
Openb. VI onder het altaar. Zij zullen evenals de leden der 
gemeente aan de heerschappij van Christus deelnemen. Dat zij 
niet tot de gemeente behooren, blijkt duidelijk daaruit, dat de 
gemeente in Openb. XIX reeds het bruiloftsmaal in den hemel 
viert, en dus daar reeds voltallig in den hemel is. In 1 Thess. 
IV en 1 Kor. XV wordt ons geopenbaard, op welke wijze de 
gemeente in den hemel opgenomen wordt. De Heer komt haar 
te gemoet in de lucht, en neemt haar tot zich in het Vader
huis. Later, nadat al de gebeurtenissen, in de profeten voor
speld, zullen hebben plaats gehad, komt de Heer met zijne 
heiligen van den hemel om het oordeel uit te voeren en over 
de aarde te regeeren, en dan heeft de opwekking plaats van 
de heiligen, die gedurende de oordeelen gedood zijn. 



161 

Gideon, God's strijdbare held. 

De geschiedenis van Gideon is van groote praktische 
belangrijkheid. Het is de geschiedenis van een van die 
opwekkingen in den tijd dar Kichteren, welke zoo 
bijzonder toepasselijk zijn op den tegenwoordigen toe
stand en den nood van de gemeente des Heeren. 

De eerste hoofdstukken van het boek der Richteren 
-verhalen ons de telkens vernieuwde afwijking en overtreding 
van het Israëlietisehe volk, tengevolge waarvan hunne 
vijanden de overhand over hen verkregen. God gaf hen 
over in de handen hunner vijanden. Zuchtende onder de 
gevolgen hunner zonde, riepen zij dan tot den Heer; en 
de Heer, altijd getrouw en gaarne vergevende, verwekte 
den een of ander als een verlosser om hen te redden uit 
de hand dergenen, die hen onderdrukten. Hij had mede
lijden met de ellende zijns volks. Hij oordeelde hunne 
zonde, maar zag tevens in genade op hen neer, en ver
loste hen. De personen evenwel, door welke Hij die ver
lossing bewerkte, waren in zichzelven onbeduidend. Op
wekkingen beginnen nooit bij de voornamen, bij de 
hoofden. Meestal, wanneer er een hervorming wordt tot 
stand gebracht, wanneer een terugkeer van menschelijke 
leeringen en overleveringen word bewerkt, geschied zulks 
door middel van een onbekend persoon, die door de kracht 
des Heiligen Geestes wordt aangegord. 

Zulk een „verlosser" was ook Gideon. 
„De kinderen Israëls" — zoo lezen wij in Hfdst. V I : 1 — 

„deden dat kwaad was in de oogen des Heeren; en 
de Heer gaf hen in de hand der Midianieten zeven jaren." 

„De Midianieten wisten niet, dat het Jehovah was, die 
de Israëlieten in hunne hand gegeven had; en toch waren 
zij slechts de roede, waarmede het den Heere behaagde 
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zijn volk te kastijden. Evenzoo was het met den Assyriër 
in Jes. X : „Wee den Assyriër, die de roede mijns toorns 
is , en mijne grimmigheid is een stok in hunne hand." 
Als Hij de roede gebruikt heeft, dan verbreekt en ver
brandt Hij ze. „Zal zich een bijl beroemen tegen dien, die 
daarmede houwt ? Zal een zaag pochen tegen dien, die ze 
trekt ? alsof een staf bewoog degenen, die hem opheffen ? 
als men een stok opheft, is het geen hout?" Satan zelf 
wordt dikwijls door God als roede gebruikt tot kastijding 
zijner kinderen. 

„En de hand der Midianieten werd sterk over Israël." 
Niemand had sterk tegen hen kunnen worden, indien 
zij den Heere getrouw gebleven waren. „En de kinderen 
Israëls maakten zich, vanwege de Midianieten, de holen, 
die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen; 
want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zoo kwamen 
de Midianieten op; en zij legerden zich tegen hen, en 
verdorven de opkomst des lands; en zij lieten geen leef
tocht over in Israël, noch klein vee, noch os, noch ezel; 
want zij kwamen op met hun vee en hunne tenten; zij 
kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte , dat men hen en 
hunne kemelen niet tellen kon; en zij kwamen in het 
land om dat te verderven. En Israël werd zeer verarmd 
vanwege de Midianieten." (Eicht. VI : 2—6.) 

Zij waren dus in een ellendigen toestand. 
„En de kinderen Israëls riepen tot den Heer." 
Dit is altijd het eerste kenmerk van iets, dat naar een 

opwekking gelijkt. Als Gods volk, in plaats van te zeggen, 
dat zij rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek 
hebben, gevoelt, hoe arm en ellendig, hoe blind en naakt 
het is, en hoe het alleen ontvangen kan hetgeen God in 
genade belieft te geven, dan treedt de Heer tusschenbeide, 
en richt het op. 

De zonde der gemeente heeft haar in een toestand van 
verwoesting gebracht. Nochtans is niet heel veel geroep tot 
den Heer opgestegen. En waarom niet? Ach, omdat wij 
ons niet bewust zijn, hoever wij van den oorspronkelijken 



163 

toestand zijn afgeweken. Wij hebben zooveel genoten van 
de eer en den invloed en de rijkdommen der wereld. Deze 
dingen, hoewel zij ons niet verbergen voor God, en ook 
niet voor Satan, verbergen onze werkelijke armoede voor 
ons eigen oog. Kenden wij slechts onze ellende, en riepen 
wij maar tot den Heer, dan zou Hij ons stellig verlossen 
en oprichten. "Wie het ook zijn moge — Israël, of de 
Gemeente, of een onzer persoonlijk — allen moeten de
zelfde les leeren, namelijk dat zij arm en ellendig zijn. Het 
doet er niet toe, hoe arm wij ook zijn, als wij onze armoede 
slechts gevoelen; want in Christus is een volheid van alles. 

„En het geschiedde, als de kinderen Israëls tot den 
Heer riepen, vanwege de Midianieten, zoo zond de Heer 
een man, die een profeet was, tot de kinderen Israëls; 
die zeide tot hen: Alzoo zegt de Heer, de God Israëls: 
Ik heb u uit Egypte doen opkomen, en u uit het dienst-
huis uitgevoerd; en Ik heb u verlost uit de hand der 
Egyptenaren, en uit de hand van allen, die u drukken; 
en Ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven, en u hun 
land gegeven; en Ik zeide tot u: Ik ben de Heer, uw 
God, vreest de goden der Amorieten niet, in welker land 
gij woont; maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam ge
weest." 

Vóór alle dingen toont de Heer hunne zonde, gelijk 
Hij deed bij Ai. Het geheim van hunne verarming wordt 
voor hen blootgelegd. Het i s , alsof de Heer zegt: „Gij 
roept tot Mij, omdat gij uwe verarming gevoelt; maar de 
ware oorzaak uwer verarming ligt hierin, dat gij lieden tegen 
Mij gezondigd hebt." Zij hadden niemand iets te verwijten 
dan zichzelven. Zoo is het ook met de zeven gemeenten 
in de Openbaring; en daarom wordt tot hen gezegd: „Be
keert u." 

God was getrouw gebleven voor Israël; maar Israël 
was aan God ontrouw geworden. Dit was het hoofdpunt 
van des profeten getuigenis. De Heer rechtvaardigt altijd 
zijne handelingen. „Zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw; 
Hij kan zichzelven niet verloochenen." Wandelden wij, 
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gelijk Hij hebben wil, dan zou noch de wereld, noch het 
vleesch, noch de duivel iets tegen ons vermogen. Bevinden 
wij ons in de macht onzer vijanden, dan moeten wij de 
oorzaak bij onszelven, en niet bij God, zoeken. Toen Jo
zua op zijn aangezicht ter aarde viel, omdat de kinderen 
Israëls voor de mannen van Ai gevloden waren, zeide de 
Heer tot hem : „Sta op ; waarom ligt gij dus neder op 
uw aangezicht? Israël heeft gezondigd." Jozua had moeten 
weten, dat de zonde van Israël, en geenszins Gods ver
anderde gezindheid jegens zijn volk, de oorzaak hunner 
nederlaag was. De Heer wilde niet meer in hun midden 
vertoeven, zoolang zij de vervloekte dingen uit hun midden 
niet hadden weggedaan. Kon Hij de ongerechtigheid ge-
doogen? Onmogelijk. Niets kan onze handen slap maken 
dan de zonde. Hij, die met ons is , is grooter, dan die in 
de wereld is. 

Zoowel bij de oprichting van een enkele ziel als van 
een vergadering van heiligen, wil God de erkentenis, dat 
er geen ontrouw is bij Hem, maar dat wij lijden vanwege 
onze eigene zonde en dwaasheid. 

Nadat de Heer tegen Israël's zonde getuigd had, ver
wekte Hij het instrument ter hunner verlossing. 

„Toen kwam een engel des Heeren, en zette zich onder 
den eik, die te Ofra is, welke aan Joas, den Abi-ezriet, 
toekwam; en zijn zoon Gideon dorschte tarwe bij de pers, 
om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten." 
(vs. 11.) 

Mets kon vernederender zijn dan de toestand van Gi-
doen, gelijk die hier beschreven wordt, steelsgewijze tarwe 
dorschende, uit vrees voor de Midianieten, om zijne fa
milie te onderhouden! Doch hier is iemand, van wien de 
Geest Gods met vreugde melding maakt; wiens naam ; 

onbekend en ongeacht bij de menschen, wordt gedacht 
door God. (Hebr. XI : 32—34.) De Geest Gods schrijft 
niet om den mensch te verheffen, maar om Gods genade 
te verheerlijken. Hij deelt ons zulke kleine, nietige bij
zonderheden mede, in de geschiedenis van de helden des 
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geloofs, om ons te doen zien , door welke zwakke en on
beduidende werktuigen de Heer zijn werk verricht. Zijne 
machtigste overwinningen zijn steeds door dezulken be
haald, en geenszins door degenen, die kracht en macht 
in zichzelven bezaten. 

„Toen verscheen hem de engel des Heeren, en zeide 
tot hem: De Heer is met u , gij strijdbare held!" (vs. 
12.) 

Welk een merkwaardige groetenis! Steelsgewij ze tarwe 
te dorschen uit vrees voor den vijand geleek waarlijk 
niet naar dapperheid. Yoor het menschelijk oog was er 
niets anders te zien dan een bedrukte en vreesachtige 
geest. Maar God's strijdbare helden waren ten allen tijde 
de zoodanigen, die aan hunne eigene kracht en wijsheid 
wanhoopten, en naar menschelijke schatting lafaards zijn. 
Alleen hij is een „strijdbare held," tot wien gezegd is 
geworden: „De Heer is met u." Als God iemand een 
naam geeft, dan maakt Hij den zoodanige tot hetgeen 
die naam inhoudt. Hij neemt den verachtsten man uit 
het armste geslacht van den stam, tot welken hij behoort, 
en maakt dien tot zijn „strijdbaren held." „Want ziet uwe 
roeping, broeders! dat er niet vele wijzen zijn naar het 
vleesch, niet vele machtigen, niet vele edelen." (1 Kor. 
I : 25—29.) God werkt door dezulken niet op gewone 
wijze, want dan zou de eer gegeven worden aan onze 
wijsheid, aan onzen invloed; en er staat geschreven: 
„Geen vleesch zal roemen voor Hem." Hij neemt „het 
dwaze der wereld, opdat Hij de wijzen beschamen zou; 
en het zwakke der wereld, opdat Hij het sterke bescha
men zou; en het onedele der wereld en het verachte, 
en hetgeen niet is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zou 
doen." Wanneer Timotheüs vermaand wordt om „den 
goeden strijd des geloofs te strijden," dan geschiedt zulks, 
omdat hij „sterk is in de genade, die in Christus Jezus 
is." Tot ieder Christen kan gezegd worden, wat Paulus 
schrijft aan de geloovigen te Korinthe: „Waakt, staat 
vast in het geloof, houdt u mannelijk, weest sterk!" en 
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wat hij zegt tot de Efeziërs: „Sterkt u in den Heer, en 
in de kracht zijner sterkte. 

„En Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer! zoo de 
Heer met ons is, waarom is ons dan dit alles wederva
ren? en waar zijn al zijne wonderen, die onze vaders 
ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heer niet uit 
Egypte opgevoerd ? Doch nu heeft ons de Heer verlaten, 
en heeft ons in der Midianieten hand gegeven." (vs. 13.) 

Zijn hart was getroffen en door den Heer toebereid 
voor het werk, dat hij doen moest. Hij heeft een diep 
gevoel van den treurigen toestand, waarin Israël ver
keerde, hoewel hij onmachtig is om hen te helpen; en 
hij heeft dien toestand vergeleken met de macht en den 
naam van Jehovah. Dit is de weg des geloofs. Wij moe
ten niet onszelven met onszelven vergelijken, maar wij 
moeten onzen toestand vergelijken met den wil des Hee
ren om ons te zegenen. "Wordt er niet een dergelijke 
taal gehoord van menige geloovige in onzen tijd? „Kan 
de Heilige Geest in de gemeente wonen, terwijl de ge
meente zoo wereldschgezind en zoo verdeeld is? Is niet 
alles het tegenovergestelde van wat in de dagen der 
Apostelen gezien wordt ?" Het antwoord van God op het 
geroep van Israël ontdekt ons het geheim van onzen 
toestand. Wij hebben gezondigd. Wij zijn zijner stem niet 
gehoorzaam geweest. En waar men het gevoel had van 
hetgeen wij verloren hebben, daar is dikwerf geen belij
denis geweest van de zonde, waardoor wij van God ons 
verwijderden, en zoo werden wij vanzelf gebracht tot 
ongeduld of tot verkeerde verwachtingen. Gideon zag de 
hand des Heeren zwaar rusten op het volk Israël, en 
dat vanwege hunne zonde. Doch hij maakt zich één met 
het volk. Hij had kunnen zeggen: „Israël heeft gezon
digd," of „Satan heeft ons hier gebracht," maar dan zou 
er geen hoop geweest zijn. Hij kan niet begrijpen, dat 
de Heer tegenwoordig zijn kon zonder zijn volk te zege
nen; en daarom zegt hij: „Zoo de Heer met ons is , 
waarom is ons dan dit alles wedervaren?" 
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„En de Heer keerde zich tot hem, en zeide: Ga heen 
in deze uwe kracht, en gij zult Israël uit der Midianie-
ten hand verlossen; heb Ik u niet gezonden?" 

De Heer keerde zich tot hem. Dat is het begin. De 
man, die werkelijk sterk en machtig is, is hij, die de 
oorzaak van Israël's ellende begrepen heeft. De Heer 
had zich tot hem gekeerd. De Heer had zich met hem 
vereenzelvigd, en Zijn hart tot hem gebogen. Zoo doende 
is er geen grens voor zijne kracht. 

Doch gevoelt Gideon zelf, dat hij een sterk man is? 
O neen! Nooit te voren had hij zijne zwakheid en onbe
duidendheid zoo diep gevoeld als nu; nooit te voren had 
hij de armoede van zijns vaders huis zoo goed ingezien 
als in dit oogenblik. „En hij zeide tot hem: Och mijn 
Heer! waarmede zal ik Israël verlossen ? Zie, mijn duizend 
is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijns 
vaders huis." (vs. 15.) 

Zoo gaat het altijd met de helden des geloofs. Zij heb
ben hunne zwakheid nooit zoo diep gevoeld, als op het 
oogenblik, dat zij geroepen worden om God's strijdbare 
helden te zijn. „Niet door kracht, noch door geweld, 
maar door mijnen Geest zal het geschieden, zegt de Heer 
der heirscharen." Dikwerf zegt men: „Ik moet meer ge
voelen, dat ik sterk ben." Wat wij gevoelen moeten, 
is , dat wij zwak zijn; dan komt de goddelijke almacht. 
In de heerlijkheid zullen wij aanschouwen en genieten; 
maar thans moeten wij een leven des geloofs leiden. Wij 
kennen genoeg van de arglistigheid van. ons hart, om 
niet te weten, dat als wij de kracht in onszelvon, in 
plaats van in Christus hadden, wij onszelven zouden 
verheffen. En dat wil God volstrekt niet. 

„Waarmede zal ik Israël verlossen?" Voorwaar, als 
hij het had moeten doen, dan zou er niets van zijn terecht 
gekomen. Wat zou dit zwakke instrument hebben ver
mocht tegen de legers der Midianieten ? Nooit had Gideon 
zoo diep de armoede en de onbeduidendheid van zijns 
vaders huis ingezien. Als God een man gebruiken wil, 
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dan doet Hij dien man gevoelen, dat hij in zichzelven 
niets is. Verlost God door de hand van Gideon, dan 
moet Hij , en niet Gideon, de eer ontvangen; dan moet 
de kracht van Hem en niet van Gideon uitgaan. Wij 
zijn in de rechte gesteldheid des harten, indien wij ons 
van onze nietigheid diep bewust zijn. Sterk in den Heer, 
zijn wij zwak in onszelven. Zijn onze afwijkingen niet 
bijna altijd een gevolg van zelfvertrouwen? Als een ge-
loovige denkt, dat hij iets groots gaat verrichten, dan 
is zijn val gewoonlijk nabij. God moet vernederen al, 
wat hoog is. 

„En de Heer zeide tot hem: Omdat Ik met u zal zijn, 
zoo zult gij de Midianieten slaan, als een eenigen man." 
Evenals David in een anderen strijd des geloofs, zoo was 
er ook in Gideons hand geen zwaard — niets „waarmede" 
hij de Midianieten kon slaan. Maar wat deed dit er toe ? 
„Indien God vóór ons i s , wie zal tegen ons zijn? „Hij 
gaat niet ongewapend heen. „Ik zal met u zijn, en (dien
tengevolge) zult gij de Midianieten slaan, als een eenigen 
man." 

Zie daar dus de dappere held, en zie daar zijne wapen
rusting. 

Gideon vraagt om een teeken: „En hij zeide tot Hem: 
Indien ik nu genade gevonden heb in uwe oogen, zoo 
doe mij een teeken, dat Gij het zijt, die met mij spreekt. 
Wijk toch niet van hier, totdat ik tot U kome, en mijn 
geschenk uitbrenge en U voorzette." (vs. 17, 18.) 

Er wordt „hier ontegenzeggelijk zwakheid openbaar; 
want hij had eenvoudig op den Heer moeten vertrouwen 
en geen teeken moeten begeeren. Nochtans blijkt uit alles, 
dat het er hem alleen om te doen is , zeker te weten, 
dat de Heer met hem zijn zal. En dat is toch het voor
naamste. 

„En Hij zeide: Ik zal blijven, totdat gij wederkomt, 
En Gideon ging in, en bereidde een geitenbokje, en 
ongezuurde koeken van een efa meels; het vleesch leide 
hij in een korf, en het sop deed hij in een pot; en hij 



169 

bracht het tot Hem uit, tot onder-den eik, en zette het 
neder. En de engel Gods zeide tot hem: Neem het vleesch 
en de ongezuurde koeken, en leg ze op dien rotssteen, 
en giet het sop uit; en hij deed alzoo. En de engel des 
Heeren stak het uiterste van den staf uit, die in zijne 
hand was, en roerde het vleesch en de ongezuurde koeken 
aan; en er ging vuur uit de rots, en verteerde het 
vleesch en de ongezuurde koeken. En de engel des Hee
ren bekwam uit zijne oogen. Toen zag Gideon, dat het 
een engel des Heeren was; en Gideon zeide: Ach, 
Heere, Heere! daarom, omdat ik een engel des Heeren 
gezien heb van aangezicht tot aangezicht." 

Zie hier een nieuw bewijs van zwakheid. Bij Abra
ham vinden wij, in gelijke omstandigheden, zulk een 
vrees niet. Doch Jehovah ziet over alle zwakheid heen, 
en wil Gideon vol vertrouwen schenken om voor zijn 
aangezicht te kunnen staan. Daarom zeide Hij tot hem: 
„Vrede zij u , vrees niet, gij zult niet sterven." (vs. 17— 
23.) 

Ligt er in dit alles niet veel leering voor ons opge
sloten ? Hoe groot ook onze zwakheid wezen moge, Jezus 
is altijd dezelfde, en de waarde van zijn werk is onver
anderd. „Vrede zij u , vrees niet," zoo roept Hij ons 
telkens toe. Maar alleen op grond van zijn algenoegzaam 
en volmaakt offer. Zien wij op onszelven, of zijn wij 
voldaan over onze bedrijvigheid in de dienst des Hee
ren, dan zullen wij de gelukkige vrijheid des geestes 
missen. Ware vrede en ware vrijheid is alleen te smaken in 
het rusten en vertrouwen op zijn heerlijk werk. 

Nadat Gideon's hart gerustgesteld is, bouwt Hij een 
altaar voor Jehovah, en noemt dit altaar: Jehovah-Sha-
lom; dat is: Jehovah is vrede. (vs. 24.) 

Hij is voor de dienst toebereid. Hij is onder God 's op
voedende hand geweest. Hij heeft geleerd, waarin zijne 
kracht bestaat. Hij zegt nu niet meer: „Waarmede zal 
ik Israël verlossen?" De Heer is zijne sterkte geworden. 
En de Heer heeft hem vertrouwen geschonken om voor 
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zijn aangezicht te staan. Doch waar moet hij nu zijn werk 
beginnen? Bij de Midianieten ? Neen, in geenen deele! 
Hij moest 's Heeren werk beginnen in zijn eigen huis; 
hij moet een aanvang maken bij hetgeen het dichtst bij 
hem was. 

„En het geschiedde in dienzelfden nacht, dat de Heer 
tot hem zeide: Neem een var van de ossen, die van 
uwen vader zijn, te weten, den tweeden var, van zeven 
jaren, en breek af het altaar van Baal, dat van uwen 
vader is, en houw af den bosch, die daarbij is; en bouw 
den Heere, uwen God, een altaar, op de hoogte dezer 
sterkte, in een bekwame plaats; en neem den tweeden 
var, en offer een brandoffer met het hout der hage, die 
gij zult hebben afgehouwen." (vs. 25 , 26.) 

Daar begon het oordeel. Wij moeten ophouden met 
kwaad te doen, eer wij kunnen leeren goed te doen. De 
Heer komt tot ons als „de God des vredes;" nochtans 
zegt Hij : „Weg met de afgoden in uws vaders huis." 
Mogelijk zijn wij rusteloos bezig geweest in veel dienen, 
en hebben te midden van al onze werken vergeten om 
het altaar des Heeren in een bekwame plaats te stellen. 
's Menschen wil moet terneergeworpen worden. Het 
is het toppunt van eigenwilligheid om te zeggen: „Ik 
mag God dienen, zooals het mij goeddunkt." Gehoorzaam
heid aan God is der heiligen regel en vrijheid. Al de 
machten der aarde hebben geen recht om daarop inbreuk 
te maken. En bovendien, als God zegt: „Breek het altaar 
van Baal af," dan geeft Hij ook de kracht om het te 
doen. 

En wat deed Gideon? Zijn gedrag wordt geleid door 
geloof en gehoorzaamheid. „Toen nam Gideon tien mannen 
uit zijne knechten, en deed, gelijk als de Heer tot hem 
gesproken had. Doch het geschiedde, dewijl hij zijns 
vaders huis en de mannen van die vreesde, van het te 
doen bij dag, dat hij het deed bij nacht." (vs. 27.) 

Hij handelde zonder aarzelen. 
En welke waren de gevolgen ? Onmiddellijke tegenstand. 
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„Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg 
opstonden, ziet, zoo was het altaar van Baal omgeworpen, 
en de haag, die daarbij was, afgehouwen; en die tweede 
var was op het gebouwde altaar geofferd. Zoo zeiden zij 
den een tot den ander: Wie heeft dit stuk gedaan? En 
als zij onderzochten en navraagden, zoo zeide men: Gi-
deon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen 
zeiden de mannen van die stad tot Joas: Breng uwen 
zoon uit , opdat hij sterve, omdat hij het altaar van Baal 
heeft omgeworpen, en omdat hij de haag, die daarbij was, 
afgehouwen heeft." (vs. 28—30.) 

Een daad des geloofs brengt altijd het vleesch in op
stand. Israël wist niet, waar hunne kracht was; zij dachten 
in Baal. Gideon had geleerd, dat de kracht in God is. 
Zulke tijden zijn ernstige tijden. Toen de Heer Jezus op 
aarde verscheen, was uiterlijk alles in de beste orde; 
doch omdat Hij de menschelijke overleveringen terzijde 
stelde, waren allen tegen Hem. Zoo gaat het nu ook. 
Hoe velen meenen, dat de kracht van den Christen be
staat in de dingen, welke zij rondom zich zien. Doch de 
ziel, die door God geleerd is , weet, dat de sterkte alleen 
is in Jehovah Jezus. 

„En Joas zeide tot allen, die bij hem stonden, zult gij 
voor den Baal twisten ? Zult gij hem verlossen ? Die voor 
hem zal twisten, zal nog dezen morgen gedood worden! 
Indien hij een God is, hij twiste voor zichzelven, omdat 
men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij 
hem te dien dage Jerubbaal, zeggende: Baal twiste tegen 
hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen." (vs. 3 1 , 32.) 

Het was geheel onnut om over het geval te twisten. 
Het eenige, wat nut deed, was aan het volk de dwaas
heid aan te toonen van op Baal hun vertrouwen te stellen. 
Als de dingen, die omgeworpen waren, van Baal waren, 
en als Baal een God was, dan zou hij zeker opstaan om 
zijne eer te handhaven en don hem aangedanen hoon te 
wreken. Er over te redeneeren kon geen doel treffen. En 
laten wij niet meenen, dat al de argumenten van al de 
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menschon in de heele wereld het kwaad goed kunnen 
maken. Het is waarlijk bedroevend om de drogredenen 
aan te hooren, welke de menschen gebruiken om het kwaad 
te vergoelijken en in bescherming te nemen. De onafwijsbare 
plicht van iederen geloovige is , zich van het kwaad af 
te scheiden, hoe gewettigd het ook wezen moge door oud
heid en overlevering. 

De naam „Jerubbaal" was geen verdediging, integen
deel, door dien naam werd de kwestie gesteld, of er 
kracht was bij den Satan, nu het geloof werkzaam was 
geworden. Zoodra het altaar van Baal was omgeworpen, 
doet Satan de Midianieten te zamen komen om Israël te 
plagen. De duivel treedt dadelijk in zijne vijandschap op, 
als het geloof zich begint te vertoonen. „En alle Midia
nieten en Amalekieten en de kinderen van het Oosten 
waren samenvergaderd, en zij trokken over, en legerden 
zich in het dal van Jizreël." (vs. 33.) 

Gideon staat hier met zijn eigen volk tegenover Satan, 
en de vijanden van Israël zijn samenvergaderd en gelegerd 
in Jizreël. Maar Gideon heeft vrede met God, en Jehovah 
is — met eerbied gesproken — gebonden aan zijn woord 
om aan zijne zijde te staan. Hoe handelde hij ? De Geest 
des Heeren kwam over hem, en hij blies met de bazuin 
en de Abi-ezrieten werden achter hem bijeengeroepen, 
(vs. 34.) Had Gideon Baal gediend, dan zou hij op deze 
wijze de bazuin niet hebben geblazen. Maar Baal was 
neergeworpen, en het altaar van God was in een bekwame 
plaats opgericht. Hij zond boden door geheel Manasse en 
Aser en Zebulon en Nafthali, en die werden allen ver
gaderd rondom den man, die het kleinste was in zijns 
vaders huis, uit het armste geslacht van den stam Ma
nasse; tot wien Jehovah evenwel gezegd had: „Ga heen 
in deze uwe kracht." 

Nochtans schijnt er een weinig wantrouwen in Gideons 
ziel te zijn overgebleven. Hij vraagt toch om een nieuw en 
een dubbel teeken, dat de Heer door zijne hand Israël verlos
sen zou, gelijk Hij beloofd had. De Heer verhoort zijn bede; 
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en hij gaat daarop heen in het zekere bewustzijn van 
zijne goddelijke roeping en zending, om te strijden tegen 
de verbonden vijanden des Heeren. 

Merken wij nogmaals op, dat de getrouwheid niet begint 
met de Midianieten, maar met het kwaad in zijn vaderlijk 
huis. Dit is het groote beginsel, zoowel voor ieder per
soonlijk als voor de gemeente des Heeren. Gideon moest 
eerst het kwaad aantasten in zijns vaders huis en in het 
midden van Israël, voordat de Heer hem gebruiken kon 
om Israël uit de hand der Midianieten te verlossen. 

Hetzelfde oogenblik, dat er een diep gevoel van de ge
nade in iemands ziel aanwezig is, wordt tot hem gezegd: 
„Ga heen in deze uwe kracht." Gideon wordt gesteld tot 
opperhoofd van een groot heir; en staat gereed om de 
vijanden van Israël en van Jehovah aan te tasten. 

„Toen stond Jerubbaal (dewelke is Gideon) vroeg op, 
en al het volk, dat met hem was; en zij legerden zich 
aan de fontein van Harod; dat hij het leger der Midia
nieten had tegen het noorden, achter den heuvel More, 
in het dal." (Hoofdst. VII : 1). 

Aldus is Gods wijze van doen. Hij eert ons nooit, 
wanneer wij iets van onszelven denken. Groote zegen 
is dikwerf ons deel geworden, als wij ons diep vernederd 
hebben, vernederd somtijds in de oogen van anderen. Wij 
werden in de laagte gebracht, en de Heer hief ons op. 

(Slot volgt.) 

„Ik verwacht Jezus." 

„Ik verwacht Jezus," zoo zegt menig Christen in onze 
dagen. Doch het is , helaas! te vreezen, dat deze ver
wachting bij velen geen levende werkelijkheid, geen zaak 
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des harten meer is. Verwacht gij waarlijk den Heer, 
lieve lezer? Als ik op reis ben naar mijn vaderland, en 
mijn hart verlangt naar mijne geliefden, dan stoor ik er 
mij weinig aan, of ik onderweg hier en daar een onge
makkelijke huisvesting vind. Ik zou het wel gaarne anders 
wenschen, maar ik ben er niet ongelukkig over, omdat 
ik weet, dat ik spoedig mijne woning zal hebben bereikt, 
waar de liefde der mijnen mij al het doorgestane leed 
zal doen vergeten. 

Reist gij alzoo door deze wereld ? Wacht gij eiken dag 
op de komst van onzen Heer en Heiland Jezus Christus, den 
Zoon van God, die ons daar brengen zal, waar een onver
derfelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis ons deel zal 
zijn, waar de liefde van het Vaderhart ons ontvangen, 
en de Heer Jezus ons voor eeuwig bij zich houden zal? 
Niets is van meer belang voor ons werk en voor onze 
dienst hier beneden, dan een voortdurend wachten op den 
Zoon van God van den hemel, dan een onafgebroken uit
zien naar de blinkende Morgenster. Is dit waarlijk bij ons 
voorhanden, dan wordt daardoor al ons doen en laten, 
ons denken en handelen bepaald, en krijgt ons leven 
een bijzondere richting en een bijzonder karakter. 

Stellen wij ons in oprechtheid des harten de vraag: 
Welke uitwerking zou de komst van Christus op onze 
zielen hebben? Zou Hij ons bereid vinden om met een 
vroolijk hart deze wereld vol verzoekingen te verlaten en 
te gaan tot Hem, die ons liefgehad en tot zulk een duren 
prijs gekocht heeft? Of zouden wij door zijne komst worden 
verrast? Zou Hij ons bezig vinden met allerlei dingen, 
die Hij ons niet heeft opgedragen ? Welke gevoelens ver
vullen ons hart , wanneer wij van de komst des Heeren 
hooren ? Springt ons hart op van vreugde, en strekt onze 
ziel zich vol verlangen naar Hem uit? Of blijven wij koud 
en onverschillig? Hierin ligt de oorzaak van het groote 
onderscheid tusschen de Christenen. Is de vervulling van 
den wil des Heeren het doel mijns levens, dan vind ik 
hier beneden niets dan beproevingen en verzoekingen, maar 
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dan is ook de komst van Jezus de hoop mijner ziel en de 
verwachting mijns harten. Zalige verwachting! Zij troost en 
sterkt; zij bemoedigt en verblijdt; zij doet ons, afgezonderd 
van de wereld, wandelen tot eer des Heeren. 

Correspondentie. 

30. F. B. te Beverwijk vraagt een verklaring van 2 Kor. I I I : 18. 
Toen Mozes van den terg Sinaï kwam, glinsterde zijn aan

gezicht zoodanig, dat de kinderen Israëls hunne oogen niet op 
hem vestigen konden, zoodat hij genoodzaakt was een deksel 
op zijn aangezicht te leggen. De heerlijkheid Gods kon toen 
nog niet worden aanschouwd, want de weg tot het heiligdom 
was nog niet geopenbaard. Nu evenwel is er een eeuwige en 
volkomene verlossing teweeg gebracht; het voorhangsel is ge
scheurd; de weg tot het heiligdom is open; en de geloovige 
kan met alle vrijmoedigheid in Gods tegenwoordigheid treden, 
en aanschouwt daar de heerlijkheid des Heeren Jezus, die zich 
met ongedekten aangézichte aan hem vertoonen kan. Wie door 
het geloof deze plaats inneemt, en de heerlijkheid des Heeren 
aanschouwt, wordt naar hetzelfde beeld, Jezus in de heerlijk, 
heid, veranderd; en dat niet opeens, maar langzamerhand, 
van de eene heerlijkheid tot de andere heerlijkheid; zoodat hij 
in zedelijk opzicht meer en meer gelijkvormig wordt aan Jezus; 
en dit geschiedt door de kracht des Heiligen Geestes, die ons 
hekwaam maakt, om deze dingen te verwezenlijken en te ge
nieten. Zoo doende worden wij een brief van Christus, niet ge
schreven met inkt, maar met den Geest des levenden Gods, 
gelijk Paulus in vs. 3 zegt. 

Een treffend voorbeeld hiervan vinden wij in Stefanus. Zijn 
aangezicht glinsterde, gelijk het aangezicht van een engel, Hij 
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zag den Heer Jezus, staande aan Gods rechterhand. En even
als de Heer Jezus bad hij voor zijne vijanden en beval zijnen 
geest in 's Heeren handen. 

31. J . H. te Amsterdam vraagt een verklaring van Matth. 
X I : 12. „Van de dagen van Johannes den dooper tot nu toe, 
(dat is tot het oogenblik dat de Heer sprak,) wordt het ko
ninkrijk der hemelen met geweld ingenomen, en geweldenaars 
rukken het weg." 

Als iemand een deur wil opendoen om een huis binnen te 
gaan, en die deur van binnen wordt dicht gehouden, dan moet 
hij geweld gebruiken om binnen te komen. De farizeën en 
schriftgeleerden trachtten op alle mogelijke wijzen te verhinde
ren, dat de Joden in Jezus geloofden en Hem als den Messias 
aannamen. Zij hadden zelfs een besluit genomen, dat, indien 
iemand Hem beleed, hij buiten de synagoge zou geworpen 
worden, en zij deden dit werkelijk met den blindgeborene, toen 
deze beleed in Hem te gelooven. Wie dus in Jezus gelooven 
en zijnen Naam belijden wilde, moest daartoe vele moeielijk-
heden en gevaren trotseeren; en als het ware geweld gebrui
ken om het koninkrijk der hemelen binnen te komen. 

32. Th. B. te Eotterdam vraagt, hoe Joh. XVI : 5 , waar 
de Heer zegt: „Niemand van u vraagt mij : waar gaat gij 
henen ?" te rijmen is met Joh. X I I I : 36, waar Petrus vraagt: 
„Heer, waar gaat gij henen?" 

In Joh. XI I I spreekt de Heer zeer in het algemeen over 
zijn heengaan, en Petrus, niets van de bedoeling van Jezus 
begrijpende, vraagt: „Heer! waar gaat gij henen ?" Toen even
wel de Heer in zijne laatste rede tot de discipelen met 
ronde, duidelijke woorden over zijn heengaan sprak, vervulde 
de droefheid zoozeer hunne harten, (XVI : 6.) dat zij er niet 
aan dachten om te vragen, waar Hij heenging. 
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Gideon, God's strijdbare held. 
(Slot van bladz. 173.) 

Gideon had nog een andere les te leeren — een moeie-
lijke les, ook voor ons. Zijne offerande was door den 
Heer aangenomen. De kleinste uit een afgodisch huis, 
had hij een altaar voor Jehovah gebouwd, en was be
gonnen met de afgodendienst te vernietigen. Doch nu 
moest hij leeren, dat er in de mannen, die zich tot hem 
verzameld hadden, even weinig moed en dapperheid was 
in hemzelven. 

„En de Heer zeide tot Gideon: Des volks is te veel, 
dat met u is , dan dat Ik de Midianieten in hunne hand 
zou geven; opdat zich Israël niet tegen Mij beroeme, 
zeggende: Mijne hand heeft mij verlost." (vs. 2.) 

Daarop verlaat een groot aantal het leger. Dit geschiedt 
volgens een oude verordening van Mozes. De Heer zeide 
tot Gideon: „Nu dan, roep nu xiit voor de ooren des 
volks, zeggende: "Wie bloode en versaagd is, die keere 
weder, en spoede zich naar het gebergte van Gilead." 
(Vergelijk Deut. XX : 8.) 's Heeren bedoeling in zijne 
handelingen met Israël was om zijn volk te leeren op Hem 
te vertrouwen. Hij wil bij zijn volk een oprecht, waar
achtig hart hebben. Een oprecht hart geeft een sterke 
hand. Hebben wij vertrouwen in den Oversten Leidsman 
onzer behoudenis, en geen vertrouwen in onszelven, dan 
vreezen wij niet op het gezicht onzer vijanden, maar 
houden het er voor met den oprechten Caleb, dat „wij 
machtig zijn hen te overwinnen." 

„Toen keerden uit het volk weder twee en twintig dui
zend, zoodat er tien duizend overbleven." (vs. 3.) 

Begrijpen wij , wat dit beteekent? Wij weten, dat de 

>XVi 12 
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Heer Jezus zeide, dat degenen, die Hem willen volgen, 
de kosten moeten overrekenen. Tot iemand, die tot Jezus 
zeide: „Heer! ik zal u volgen, waar gij ook henen gaat," 
sprak Jezus: „De vossen hebben holen en de vogelen des 
hemels nesten, maar de Zoon des menschen heeft geen 
plaats, waar Hij zijn hoofd kan nederleggen." Vrees en 
versaagdheid werden spoedig genoeg openbaar. Toen er 
niets was dan Christus, en toen alles en iedereen tegen 
Hem was, gingen velen van Hem weg, en wandelden 
niet meer met Hem. Vertrouwen in het vleesch moest 
verbroken worden. God kan het vleesch niet gebruiken. 

Onze eeuw is een eeuw, waarin de menschen zoo wat 
van alles weten. Indien God de geleerdheid der geleerden, 
den invloed der aanzienlijken en de macht der grooten 
gebruikte, dan zou de gemeente zeggen: Wij hebben 
onszelven gered. Zij, die, wat men noemt, een goede 
opvoeding hebben genoten, hooren uit 's Heeren mond 
de woorden: „Zet uw geleerdheid, uw wijsheid, uw in
vloed op zij; Ik kan u daardoor niet behouden." Het 
gebruik, dat men van deze dingen heeft, is met Paulus 
te zeggen: „"Wat mij gewin was, dat heb ik om Christus 
wil schade geacht." Dikwerf zijn deze zeer begeerde dingen 
hinderpalen en struikelblokken op den weg des levens 
voor hen, die ze bezitten; en de belangrijke zaak, die 
wij te doen hebben, is ze ten onder te houden. God 
veroorlooft niet, dat menschelijke geleerdheid, of invloed, 
of zedelijkheid, of wat ook, bij onze verlossing in aan
merking komen. Hij is uitermate jaloersch op elke men
schelijke plaatsvervanging of navolging van de kracht des 
Heiligen Geestes. Onszelven van deze dingen ontdoende, 
mogen wij anderen toeschijnen onzen invloed en onze 
bruikbaarheid weg te werpen; doch wij vragen: "Wat is 
bruikbaarheid? "Wat is goed doen? Is het iets anders 
dan het doen van den wil van God ? En God is voor het 
geloof genoeg. Oogenschijnlijk verzwakte Gideon zijn 
eigen handen. Bij zijne eerste oproeping verlieten hem 
twee en twintig duizend mannen. Maar in werkelijkheid 
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was dit geen verlies van kracht, maar veeleer winst. De 
vreesachtige en versaagde mannen zouden den moed der 
anderen hebben doen zinken. Het vleesch is altijd stout 
en moedig in woorden, maar als het op daden aankomt, 
als het op de proef wordt gesteld, dan vloekt en zweert 
men, evenals Petrus deed, dat men Jezus niet kent. 
Er is in onze dagen veel „filosofie en ijdele verleiding." 
„Ziet toe, dat niemand u tot zijnen buit make," zegt de 
Apostel. Als al de versierselen des vleesches waren afgelegd, 
dan zouden wij bemerken, hoe weinig geestelijke kracht 
er onder ons is. Vraagt gij: „waarover moet ik nadenken ?" 
Denkt na over deze woorden: „Het vleesch is tot niets nut.'* 

„En de Heer zeide tot Gideon: Nog is des volks te 
veel; doe hen afgaan naar het water, en Ik zal ze u 
aldaar beproeven; en het zal geschieden, van welken Ik 
u zeggen zal: Deze zal met u trekken, die zal met u 
trekken; maar al degenen, van welke Ik zeggen zal: 
Deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken." (vs. 4.) 

Ons geloof moet worden beproefd; en waar wij menig
maal geheel onbekwaam zijn om elkander te beproeven, 
daar kent God de beste wijze om een iegelijk onzer op 
de proef te stellen. 

„En hij. deed het volk afgaan naar het water. Toen 
zeide de Heer tot Gideon: Al wie met zijne tong uit het 
water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, dien 
zult gij alleen stellen; desgelijks al wie op zijne knieën 
zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen, 
die met hunne hand tot hunnen mond gelekt hadden, 
driehonderd man; maar alle overigen des volks hadden 
op hunne knieën gebukt om water te drinken. En de Heer 
zeide tot Gideon: Door deze driehonderd mannen, die 
gelekt hebben, zal Ik ulieden verlossen, en de Midia-
nieten in uwe hand geven; daarom laat al dat volk weg
gaan, een ieder naar zijne plaats. En het volk nam den 
teerkost in hunne hand, en hunne bazuinen: en hij liet 
al die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijne 
tent; maar die driehonderd behield hij." (vs. 5—8.) 
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Gods weg is altijd in strijd met ons verstand. De on-
geloovige spot er meê. Deze mannen waren niet, zooals 
de anderen, bevreesd om in den strijd te gaan. Het waren 
allen krijgslieden, gewapend ten strijde. De op-de-proef-
stelling was: of zij om hunnen dorst te lesschen liet 
water in hunne hand tot hunnen mond zouden brengen, 
of dat zij zouden neerknielen om op hun gemak te drinken. 
Die driehonderd man, door wie de Heer de overwinning 
zou behalen, hadden geen tijd om op hun gemak te 
drinken, daar hun hart bij hun werk was, en zij dronken 
slechts in het voorbijgaan. 

De Apostel spreekt van te zijn „gewikkeld in de zorg-
vuldigheden des levens." (2 Tim. II : 4.) Al wat wij 
veilig nemen kunnen, willen wij „Hem behagen, die ons 
tot de krijgsdienst heeft aangenomen," is niets meer 
dan een dronk in het voorbijgaan. Er is een groot on
derscheid tusschen het zijn in de omstandigheden dezes 
levens en zich in de zorgvuldigheden des levens te wik
kelen. Door Jehovah op de proef gesteld, waren degenen, 
die zich neerbogen, niet bekwaam tot zijne dienst, even
min als de vreesachtigen en versaagden. Zij moesten 
naar hunne huizen terugkeeren. 

De heerlijkheid is voor allen, die gelooven., het ant
woord van God op het werk van Christus. De genade 
wordt gevolgd door de heerlijkheid. „Die Hij gerecht
vaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt." De duivel 
tracht ons, in plaats hiervan, iets anders voor te stellen, 
namelijk onze vroomheid en ijver. Doch zoudt gij niet 
wenschen, lieve lezer! dat uwe en mijne plaats gevonden 
was geworden bij die „driehonderd man?" Zullen wij de 
gelegenheid laten voorbijgaan om voor Jezus te getuigen, 
omdat wij eenmaal behouden zijn? Neen, duizendmaal 
neen! wij moeten getrouw zijn. Wij moeten vol ijver 
onze dienst voortzetten, in overgegevenheid aan den 
Heer. "Wij moeten kiezen tusschen de verheerlijking van 
God en de liefde tot de dingen dezer wereld. 

Gideon, die geleerd had, dat de strijd des Heeren 
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was, en die van alle vertrouwen op het vleesch afstand 
had moeten doen, wordt nu geleid in het midden zijner 
vijanden. „En het geschiedde in dienzelven nacht, dat de 
Heer tot hem zeide: Sta op, ga henen af in het leger, 
want Ik heb het in uwe hand gegeven." (vs. 9.) 

Het is zoo gezegend, wanneer wij onze vijanden zien, 
en wij hooren dan, evenals Grideon, dat Jehovah ons 
verlost heeft uit hunne hand. Onze oude mensch is „ge
kruisigd," (Rom. VI : 6.) de wereld is „overwonnen" 
en haar overste „geoordeeld." (Joh. XVI : 33 , 11.) In
dien wij wandelen door het geloof, als opgestaan met 
Christus, dan hebben wij den duivel, de wereld en het 
vleesch onder onzen voet. 

Let wel op, met hoeveel genade de Heer de behoefte 
zijns dienaars te gemoet komt, door er bij te voegen: 
„Vreest gij nog af te gaan, zoo ga af, gij, en Pura ,uw 
jongen, naar het leger; en gij zult hooren, wat zij 
zullen spreken, en daarna zullen uwe handen gesterkt 
worden, dat gij aftrekken zult in het leger." (vs. 10,11.) 

Niets kon verontrustender zijn dan de schrikkelijke 
machten te zien, die tegen het volk des Heeren zijn op
getrokken — de wereld, het vleesch en de nimmer ein
digende vijandschap van den duivel. Wie zou niet vrees
achtig zijn, als hij dezen aanschouwt? Het behaagde den 
Heere aan Gideon te doen hooren, wat er in het hart 
der Midianieten was. Alzoo behaagt het Hem ook dikwijls, 
om ons te doen hooren, wat er in het hart onzer vij
anden is. „Zijt gij gekomen om ons te pijnigen vóór den 
tijd?" Die woorden brengen het geheim uit. En onder de 
menschen van de wereld is er haast geen een, die niet 
ten volle overtuigd is, dat de Christenen gelijk hebben; 
en nochtans trachten zij zich wijs te maken, omdat zij 
de meerderheid op hunne zijde hebben, dat zij gelijk 
hebben. 

Doch volgen wij Grideon verder: „Toen ging hij af met 
Pura, zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten, 
die in het leger waren. En de Midianieten lagen in het 
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dal, gelijk sprinkhanen in menigte, en hunne kemelen 
waren ontelbaar, gelijk het zand, dat aan den oever der 
zee is in menigte. Toen nu Gideon aankwam, ziet, zoo 
was er een man, die zijnen metgezel een droom vertelde, 
en zeide: Zie, ik heb een droom gedroomd, en zie, een 
geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midi-
anieten, en het kwam tot aan de tent, en sloeg haar , 
dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, 
dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide: 
Dit is niet anders, dan het zwaard van Gideon, den 
zoon van Joas, den Israëlietischen man; God heeft de 
Midianieten en dit gansche leger in zijne hand gegeven." 
(vs. 12—14.) 

Goddelijke bemoediging strekt nimmer tot verheffing van 
het vleesch. Het geringste beginsel van hoogmoed of zelf
genoegzaamheid moet zorgvuldig worden vernietigd. Als 
God zijnen dienstknecht de dingen, die gebeuren zullen, 
wil laten zien, en belooft, dat Hij de Midianieten in 
hunne hand geven zal, dan doet Hij Gideon gevoelen, 
dat hij in zichzelven niets meer is dan een „geroost 
gerstebrood." 

Ligt er geen les voor ons in dit alles opgesloten? O 
voorzeker. Als de Christenen zich van hunne wereldsge
zindheid ontdeden, en meer gelijk werden aan een geroost 
gerstebrood, dan zou de wereld hen veel meer vreezen. 
Wij hebben onszelven met de versierselen der wereld om
hangen en naar hare goedkeuring getracht, zoodat zij 
meent, dat wij haar noodig hebben. Er wordt dikwerf 
een ongezonde ijver onder ons gevonden, welke velen 
doet vragen: „Op welke wijze moet ik getuigenis geven?" 
Laten wij liever trachten om de gezindheid te vertoonen, 
die bij Christus Jezus was, dan volgt de getuigenis van
zelf. Iemand, die gedurig tracht te bewijzen, dat hij een 
eerlijk man is, zullen wij niet veel vertrouwen; en als 
iemand telkens wil bewijzen, dat hij een Christen is , 
dan is het zeer twijfelachtig, of hij veel van de gezindheid 
van Christus Jezus kent. Laat ons rustig en eenvoudig 
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in de vreeze en in de kennis van God onzen weg be
wandelen, dan zullen wij, hoewel uiterlijk aan een ge
roost gerstebrood gelijk, der wereld ontzag inboezemen. 

„En het geschiedde, als Gideon de vertelling dezes 
drooms en zijne uitlegging hoorde, zoo aanbad hij." 

Eer hij ten strijde toog, aanbad hij in de volle zeker
heid der overwinning. De aanbidding des geloofs is altijd 
de aanbidding des vertrouwens. Waren wij in onze 
eigene oogen meer „een geroost gerstebrood," dan zouden 
wij overvloediger zijn in lof en dankzegging. 

„Hij aanbad, en hij keerde weder tot het leger van 
Israël, en zeide: Maakt u op, want de Heer heeft het 
leger der Midianieten in ulieder hand gegeven." 

"Wat was dat „leger van Israël?" Drie honderd man! 
De Midianieten waren „gelijk sprinkhanen in menigte"; 
Jehovah's leger bestond slechts uit een handvol mannen! 
Hoe heerlijk en belangrijk is het om te vernemen, welk 
een waarde de Heer aan die driehonderd man hecht! God 
rekent niet naar hetgeen wij zijn in onszelven, maar naar 
hetgeen Hij ons gemaakt heeft. 

En had de Heer reeds in werkelijkheid de Midianieten 
in de hand van Israël gegeven? ISTeen. Evenmin ligt de 
duivel nu reeds onder onze voeten, hoewel het geloof 
hem voor overwonnen houdt. Indien Gideon zou gezegd 
hebben: „Ik geloof niet, voordat ik de overwinning heb 
behaald," dan zou dit ongeloof geweest zijn. 

Doch nu komt de strijd. — „En hij deelde de drie 
honderd man in drie hoopen; en hij gaf een iegelijk een 
bazuin in zijne hand, en ledige kruiken, en fakkelen in 
het midden der kruiken. En hij zeide tot hen: Ziet naar 
mij en doet alzoo; en ziet, als ik zal komen aan het 
uiterste des legers, zoo zal het geschieden, gelijk als ik 
zal doen, alzoo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal 
blazen, ik en allen, die met mij zijn, dan zult gij ook 
met de bazuin blazen, rondom hot gansche leger, en gij 
zult zeggen: Voor Jehovah en voor Gideon." (vs. 16—18.) 

De wapenen voor dezen strijd waren, naar menschelijke 



184 

schatting, de belachelijkste, die men zich denken kon: 
bazuinen, kruiken en fakkelen in de kruiken! De wapenen 
des geloofs moeten slechts machtig zijn door God alleen. 

„Alzoo kwam Gideon, en honderd mannen, die met 
hem waren, in het uiterste des legers en zij 
bliezen met de bazuinen, en sloegen de kruiken, die in 
hunne hand waren, in stukken. Alzoo bliezen de drie 
hoopen met de bazuinen en braken de kruiken; en zij 
hielden met hunne linkerhand de fakkelen, en met hunne 
rechterhand de bazuinen om te blazen; en zij riepen: 
Het zwaard van Jehovah en van Gideon! En zij stonden, 
een iegelijk in zijne plaats, rondom het leger. Toen ver
liep het gansche leger, en zij schreeuwden en vloden. 
Als de drie honderd met de bazuinen bliezen, zoo zette 
de Heer het zwaard des eenen tegen den ander, en dat 
in het gansehe leger; en het leger vluchtte tot Beth-Sitta 
toe." (vs. 19—23.) 

Welnu, de wapenen, waarmede wij te strijden hebben, 
zijn: het getuigenis geven door ons woord en door onze ei
gene onbeduidendheid. Onze sterkte ligt in ons getuigenis 
geven van Jezus. Nooit moeten wij vergeten, dat wij 
slechts „aarden vaten" zijn. Wij moeten steeds bedenken, 
dat het licht in het vat is , en ons nimmer verbeelden, 
dat het vat het licht zou zijn. De uitnemendheid der 
kracht moet zijn van God en niet van ons. 

„En Gideon zond boden in het gansche gebergte van 
Efraïm." 

Onmachtig in onszelven om zegen te verspreiden, 
maar den zegen van het eenvoudig vertrouwen op God 
ondervonden hebbende, kunnen wij, evenals Gideon, an
deren uitnoodigen om met ons gemeenschap te hebben 
aan de zegeningen des Heeren. Doch laten wij nooit 
onszelven verheffen. Alles hangt af van de tegenwoor
digheid des Heiligen Geestes, die niet gehinderd en niet 
bedroefd moet worden. Wij moeten onszelven verbergen, 
en den Heiligen Geest laten werken. Dat alleen geeft 
zegen en kracht. 
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Aan het slot van het zevende hoofdstuk hooren wij, dat 
de mannen van Efraïm Oreb en Zeëb, de twee vorsten 
der Midianieten, doodden. Het wordt hun vergund om in 
de zegeningen der overwinning, door Gideon behaald, te 
deelen. Doch zij twistten met Gideon, omdat hij hen niet 
geroepen had tot den strijd, (hfdst. VIII : 1.) 

Zoo doen de halfslachtige Christenen ook. Zij zijn boos, 
wanneer zij niet in de gemeenschap der ware, overgegeven 
geloovigen worden opgenomen. Doch aan wie ligt de 
schuld? Overal waar in de gemeente des Heeren de 
kracht des Heiligen Geestes werkzaam is, is de taal der 
zoodanigen gelijk aan de taal der mannen van Efraïm: 
„Waarom hebt gij ons niet geroepen ?" Het antwoord des 
geloofs is eenvoudig: „omdat wij alsdan op uw terrein 
hadden moeten overkomen. Wat wij te doen hebben, is 
daarheen te gaan, waar de Heer ons leidt. Wij kunnen 
ons niet ophouden met uwe redeneeringen en bedenkin
gen." Geen Christen heeft het recht om voor een ander 
zijnen hem aangewezen weg te verlaten; hij moet zelf 
voortwandelen in persoonlijke getrouwheid. De poging om 
door toegeven anderen met ons mee te krijgen is inder
daad slechts een list van den duivel om ons terug te 
houden. Denkt aan de woorden des Heeren tot Jeremia: 
„Laat hen tot u wederkeeren, maar gij zult tot hen niet 
wederkeeren." (Jer. XV : 19.) Is iemand begeerig om 
vooruit te gaan, laat hij dan niet wachten „op de mannen 
van Efraïm." Het is veel beter met weinigen te volgen, 
dan een groot getal om zich heen te verzamelen, wier 
hart verdeeld is. 

„En Gideon zeide tot hen: Wat heb ik nu gedaan, 
gelijk gijlieden? Zijn niet de nalezingen van Efraïm beter 
dan de wijnoogst van Abiëzer ? God heeft de vorsten der 
Midianieten, Oreb en Zeëb, in uwe hand gegeven; wat 
heb ik dan kunnen doen gelijk gijlieden?" 

Letten wij hierop. Waar Gods macht krachtig werkt, 
daar is altijd veel genade voorhanden, en daar woont het 
bewustzijn, dat al wat wij zijn, wij het zijn door de ge-
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nade Gods. Welk een heerlijke openbaring hebben wij 
hier van de gezindheid, die in Christus Jezus was! Hoe 
genadevol sprak de Heer van zijne arme, dwalende, 
kleingeloovige discipelen: „Gij zijt het, die met mij vol
hard hebt in mijne verzoekingen." (Luk. XXII : 28.) 
Gideon achtte anderen hooger dan zichzelven. Er is geen 
grootere hinderpaal voor Gods zegen (persoonlijk of ge
zamenlijk) dan een gevoel van beter te zijn dan anderen. 
De ziel, die in Gods gemeenschap verkeert, oordeelt 
zichzelve, terwijl zij hetgeen een ander doet in het licht 
der genade beschouwt. Gideon plaatst zichzelven en zijne 
drie honderd mannen in de schaduw, en verheft de over
winning van de mannen van Efraïm. Als wij eerlijk zijn, 
dan zullen wij moeten bekennen, dat er wel eens een 
neiging bij ons was om de genade voorbij te zien in hen, 
die niet met ons wandelen. De genade stelt ons in staat 
om met welgevallen te zien op hetgeen God in een broeder 
gewerkt heeft, en geen acht te geven op de gebreken, 
welke bij hem gevonden worden. De Heer Jezus kende 
volkomen de zwakheid en de gebreken van zijne disci
pelen , hoewel Hij aldus tot hen sprak. Het is een groote 
zegen, wanneer wij onszelven kunnen op zijde stellen, 
opdat anderen op den voorgrond treden. „Laat uw licht 
alzoo schijnen voor de menschen, opdat zij uwe goede 
werken (en niet u) zien, en uwen Vader, die in de he
melen is , (en niet u) verheerlijken." (Matth. V : 16.) 
Twist iemand met ons, laat ons dan genade zoeken om 

-"ff de minste te zijn en de laagste plaats in te nemen. „Toen 
liet hun toorn van hem af, als hij dit woord sprak." 
(Zie Spr. XY : 1.) 

„Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging 
hij over, met de drie honderd mannen, die bij hem waren, 
zijnde moede, nochtans vervolgende." (vs. 4.) 

„Moede, nochtans vervolgende." Weinige, maar geze
gende woorden! Niet „moede en neerzittende," niet „moede 
en ophoudende," maar „moede, nochtans vervolgende." 
Wij hebben te doen met Hem, die „den moede kracht 
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geeft." (Jes. XL : 29.) „"Wanneer ik zwak ben, dan ben 
ik sterk." Het is een heerlijk gebruik, dat wij maken 
Van onze moeheid en zwakheid, indien wij de toevlucht 
nemen tot de volheid der genade en kracht in Christus. 
Er wordt gezegd: „Sterkt u in den Heer en in de kracht 
zijner sterkte." Tot wien wordt dit gezegd? Tot hem, 
die geen kracht heeft in zichzelven, die zijnen loop zou 
eindigen, indien hem geen kracht werd verleend. Is er 
een overwinning behaald, dan gaat de strijd verder voort. 
Gevoelen wij ons moede in den geest, laat ons nochtans 
voortgaan, want God geeft den zwakke kracht. Wij hou
den niet van deze oefening des geloofs. Het is ongetwij
feld pijnlijk om dag aan dag onze zwakheid te gevoelen. 
Wij zouden zoo gaarne zien, dat de strijd over was. Doch 
herinneren wij ons, dat het nu onze tijd van strijden is. 
Wij worden geroepen om te strijden als „goede krijgs
knechten van Jezus Christus"; en wij hebben onze dage-
lijksche gevechten. Heden was er genoeg genade en ge
noeg kwaad; en morgen zal er genoeg genade en genoeg 
kwaad zijn. Wat wij behoeven, is dag aan dag met God 
te wandelen. Hij is getrouw; en Hij zal ons kracht Ver-
leenen naar onze behoefte, en in overeenstemming met 
de omstandigheden. De gemeente zal geen rust hebben, 
totdat de Heer komt. Doch onze zwakheid moet geen 
hinderpaal zijn om steeds voort te gaan — „moede, noch
tans vervolgende." Het is waarlijk treurig voor een hei
lige, een geestelijke slak te zijn, en gelijk een deur in 
haar hengsels nooit uit zichzelven open te gaan. Zoodra 
iemand geleerd heeft van zichzelven af te zien, gaat hij 
vooruit. 

Wat ons verder in deze geschiedenis geleerd wordt, is , 
dat de wereld noch in staat, noch gewillig is om den man 
des geloofs verkwikking te bereiden. De wereld moge ons 
iets toestaan, indien wij haar wat geven; maar zij geeft 
nooit iets uit haarzelve. Wat wij van haar verkrijgen, is 
gewoonlijk ten koste van onze getrouwheid. 

„En hij zeide tot de lieden van Sukkoth: Geeft toch 



188 

eenige bollen broods aan het volk, dat mijne voetstappen 
volgt, want zij zijn moede; en ik jaag Zebah en Tsal-
muna, de koningen der Midianieten, achterna. Maar de 
oversten van Sukkoth zeiden: Is dan de handpalm van 
Zebah en Tsalmuna aireede in uwe hand, dat wij aan 
uw heir brood zouden geven ?" (vs. 5 , 6.) 

Indien gij der wereld belijdt, dat gij naar de opstan-
dingsheerlijkheid jaagt, dat gij „jaagt naar den prijs der 
hemelsche roeping Gods in Christus Jezus," (Fil. III.) 
dan zult gij niets anders van haar verkrijgen dan deze 
of dergelijke spotternij. 

„En Gideon zeide: Daarom, als de heer Zebah en 
en Tsalmuna in mijne hand geeft, zoo zal ikuwvleesch 
dorschen met doornen der woestijn en met distelen. En 
hij toog van daarop naar Pnuël, en sprak tot hen des
gelijks. En de lieden van Pnuël antwoordden hem, gelijk 
als de lieden van Sukkoth geantwoord hadden. Daarom 
sprak hij ook tot de lieden van Pnuël, zeggende: Als ik 
met vrede wederkome, zal ik dezen toren afwerpen." 

In vol vertrouwen op de overwinning ging Grideon 
voorwaarts, hoewel zeer moede, en deze oversten van 
Sakkoth en deze lieden van Pnuël wilden niet komen 
tot hulp van den Heer tegen de machtigen. Het scheen 
hun een groote dwaasheid toe, om met drie honderd man
nen tegen zulke machtige vijanden te strijden. Evenzoo 
houdt de wereld ons voor dwazen, als wij spreken van 
een toekomstige heerlijkheid. "Wij moeten daarop voorbe
reid zijn. Er zijn geen hulpbronnen bij de wereld, om ons 
te helpen in den strijd, waarin wij gewikkeld zijn. „Gij 
zegt, dat gij koningen en priesters zijt voor God; dat gij 
de heerlijkheid zult beërven; maar gij kunt er ons niets 
van toonen; als wij u in de heerlijkheid zien, dan zullen 
wij gelooven," zoo spot de wereld. 

Wij hebben niets te toonen. Wij hebben niets, waar
aan de natuurlijke mensch waarde hecht. Onze wijsheid 
is dwaasheid voor haar. Wij moeten voortgaan in het 
gevoel onzer zwakheid, maar met vast vertrouwen op de 
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overwinning. Langzamerhand zullen de borden worden 
verhangen. De spotternij en de verwijten der wereld zul
len het oordeel over haar brengen. Ons wordt gezegd, 
dat de Heer komen zal „om gericht te houden over al 
de harde woorden, die goddelooze zondaars tegen hem 
gesproken hebben." (Judas vs. 15.) Er is geen enkele 
spotternij tegen de heiligen, welke niet in dien dag zal 
aangemerkt worden als tegen Hemzelven gericht. 

Nadat Gideon de twee koningen der Midianieten ge
vangen genomen en hun heir verslagen had, volvoerde 
hij zijne bedreigingen tegen de lieden van Sukkoth en 
Pnuël; en daarna viel hij op die koningen aan en ver
sloeg hen. (vs. 11—21.) 

„Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: Heersch 
over ons, zoo gij als uw zoon en uws zoons zoon, dewijl 
gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Maar Gi
deon zeide tot hen: Ik zal over u niet heerschen, ook 
zal mijn zoon over u niet heerschen; de Heer zal over u 
heerschen." (vs. 22, 23.) 

De Heer Jezus wilde niet, dat het volk Hem koning 
zou maken. (Joh. V I : 15.) Hij kwam in den naam zijns 
Vaders, en als zoodanig wilden zij Hem niet aannemen, 
en Hij wilde niet ontvangen worden in zijn eigen naam. 
Het is een hemelsbreed verschil in onze eigene namen 
ontvangen te worden of in den naam des Heeren. Gideon 
trok zich terug; hij wilde de heerschappij niet aanvaarden, 
welke alleen aan Jehovah toekwam. Hij wist, dat, als 
het oog des volks op Gideon gevestigd was, niets dan zwak
heid en oneer het gevolg kon zijn; doch dat, indien zij 
Jehovah erkenden en op Hem steunden, er kracht en 
zegen zijn zou. Vinden wij ditzelfde beginsel niet door 
het heel e Meuwe Testament ? 

Paulus trok zichzelven terug. Hoewel hij zulke hooge 
openbaringen van den Heer ontvangen had; hoewel hij 
zulk een uitgebreide kennis bezat, zoo zegt hij nochtans, 
zoodra hij bemerkte, dat men hem op den voorgrond 
plaatsen wilde: „Wie is Apollos, en wie is Paulus? 
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Dienstknechten, door wie gij geloofd hebt, en dat gelijk 
de Heer aan een iegelijk gegeven heeft. Ik heb geplant, 
Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft den wasdom 
gegeven." En verder: „Zoo roeme dan niemand in men-
schen; want alles is het uwe: hetzij Paulus, hetzij Apol
los", enz. (1 Kor. III.) Had hij zichzelven op den voor
grond gesteld, dan zou Christus niet zijn gezien. En dit 
beginsel, 'twelk waar is van Gideon, en waar van Pau
lus, is waar van ieder heilige, die in het geloof handelt. 

Een duidelijk kenmerk van wasdom in de genade is 
ons roemen in en ons verheerlijken van den naam van 
den Heer Jezus, ook waar onze namen voor de heiligen 
en voor de wereld worden gesmaad en veracht. Wij ne
men allen smaad op ons, en geven alle eer aan Hem. 
„Die roemt, roeme in den Heer." 

Indien Gideon's geschiedenis hier geëindigd ware, welk 
een schoone schilderij zou zij hebben vertoond! Doch or 
is niemand volmaakt dan de Heer. Hij is de ware Gideon, 
de ware Simson, de ware David. Aan het slot van ons 
hoofdstuk vinden wij achteruitgang na de opwekking, 
snelle achteruitgang, en dat wel beginnende bij Gideon 
zelf. 

„En Gideon zeide tot hen: Eéne begeerte zal ik van 
u begeeren : geeft mij een iegelijk een voorhoofdsiersel 
van zijnen roof; want zij hadden gouden voorhoofdsiersels 
gehad, dewijl zij Ismaëlieten waren." 

Hij wilde een monument stichten ter eere zijner over
winning. 

„En zij zeiden: Wij zullen ze gaarne geven; en zij 
spreidden een kleed uit, en wierpen daarop een iegelijk 
een voorhoofdsiersel van zijnen roof. En het gewicht der 
gouden voorhoofdsiersels, die hij begeerd had, was dui
zend en zeven honderd sikkelen gouds, zonder de maantjes, 
en ketenen en purperen kleederen, die de koningen der 
Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden, 
die aan de halzen hunner kemelen geweest waren. En 
Gideon maakte daarvan een efod, en stelde dien in zijne 



191 

stad, te Offra; en gansch Israël hoereerde aldaar denzel-
ven na; en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik." 
(?s. 24—27.) 

De mensch zoekt altijd naar iets om den tegenwoor-
digen zegen te bestendigen. Dit is altijd een deel van 
zijne verkeerdheid geweest. „Welke zekerheid hebt gij, 
dat dit zoo zal blijven voortduren!" Zoo vraagt hij; en 
het geloof antwoordt: „Geen andere zekerheid dan de 
tegenwoordigheid des Heiligen Geestes." Trachten wij, 
evenals Gideon, om het op een anderen weg te doen 
voortduren, dan maken wij een efod. Wij trachten den 
zegen te bestendigen, en dien aan anderen te verzekeren; 
doch na korten tijd verliezen wij de kracht, en houden 
alleen den vorm, en aanbidden dien vorm in plaats 
van God; evenals aan Gideon's efod goddelijke eer werd 
bewezen. 

Wat beteekent het bezit van schriftuurlijke beginselen 
zonder de kracht des Heiligen Geestes ? Alleen de tegen
woordigheid des Heiligen Geestes kan den zegen besten
digen. God heeft door opwekkingen gewerkt, en menschen, 
wier hart met liefde aan God en aan hunne medemenschen 
verbonden was, hebben gezegd: „Laat ons dien zegen be
stendigen!" doch er is niets dan kwaad uit voortgekomen. 
Wij kunnen de waarheid Gods niet beveiligen door onze 
eigene bepalingen en instellingen. Zulke instellingen mo
gen hun oorsprong vinden in de vroomheid des harten, 
doch zij zijn een gevolg van gebrek aan afhankelijkheid 
van God. De kracht des Geestes werkte in Gideon; doch 
hij bereidde den weg voor IsraèTs afval. De herstelling 
duurde niet langer dan de persoonlijke kracht des geloofs. 

„En het geschiedde, als Gideon gestorven was, dat de 
kinderen Isaaëls zjch omkeerden, en de Baals nahoe-
reerden; en zij stelden zich Baal-Berith tot een God. En 
de kinderen Israëls dachten niet aan den Heer, hunnen 
God, die hen gered had van de hand van al hunne vij
anden van rondom; en zij deden geen weldadigheid bij 
het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, naar al het goede, 
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dat hij bij Israël gedaan had." (vs. 33—35.) 
Van welke nuttigheid was de efod nu? Hij had ge

heel het doel gemist, waartoe Gideon hem gemaakt had. 
En hebben niet de weldoordachte pogingen van mannen 
Gods, die getracht hebben om de waarheid zuiver te bewa
ren, herhaaldelijk hetzelfde resultaat opgeleverd ? De eenige 
zaak, waarnaar wij te trachten hebben, is de ongestoorde 
tegenwoordigheid des Heiligen Geestes. Laat ons bedenken, 
dat Hij de Heilige Geest is, die altijd het vleesch ten 
onder houdt. Indien ik zelf iets opricht, dan neemt dat
gene, wat ik opricht, de plaats van den Heer in. Zijne 
heerlijkheid moet mijn eenig doel zijn. Hoe spoedig week 
de gemeente van God af! „Allen zoeken het hunne, niet 
hetgeen van Jezus Christus is" , zoo klaagt Paulus in 
Fil. I I : 21. Bedenken wij, dat de Heer, onze God, een 
jaloersch God is. Hij geeft zijne eer aan geen ander. 

J. N. D. 


