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Israël voor Kanaan. 
(Jozua I en II.) 

Alle Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot 
leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwij
zing in de gerechtigheid. Dit is vooral waar ten opzichte 
van de geschiedenis van het Israëlietische volk, en voor
namelijk van dat gedeelte zijner geschiedenis, waarin ons 
de uittocht uit Egypte en de intocht in Kanaan wordt 
medegedeeld. Die geschiedenis komt menigmaal in het 
Nieuwe Testament voor als voorbeeld van de groote heils-
waarheden. God heeft ons in zijne genade de geheele leer 
des heils in deze geschiedenis van Israël in treffende 
beelden voor oogen gesteld; ja , Hij heeft de gebeurte
nissen zóó geleid en zóó te boek gesteld, dat zij ons 
achtereenvolgens de groote waarheden des Christendoms 
voorstellen. Wie tot de kennis van de leer des heils, zoo-
als die in het Nieuwe Testament, en voornamelijk in de 
Brieven van Paulus, voorkomt, gekomen is, die vindt in 
deze geschiedenis van Israël de schoone typen dier heils
leer, en kan ze gebruiken om die heilsleer op te helderen 
en duidelijk te maken. 

In den laatsten nacht van Israëls langdurig verblijf in 
Egypte werden zij bevrijd van het oordeel des Heeren, 
dat in dien nacht over gansch Egypteland kwam, door 
het bloed van het paaschlam, gestreken aan den boven-
dorpel en de zijposten hunner deuren. Zoo is een iegelijk, 
die in Jezus Christus gelooft, door het bloed, dat op 
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Golgotha vergoten werd, en dat door onzen grooten Hoo-
gepriester, de hemelen door, gedragen werd in het hemelsch 
heiligdom, en daar door den heiligen en rechtvaardigen 
God ter verzoening is aangenomen, van de straf en het 
oordeel, door den Heer op de zonde bedreigd, bevrijd. 

Maar hoewel bevrijd van het oordeel des Heeren, waren 
de Israëlieten nog niet verlost van de macht van Farao. 
Uit Egypte verdreven, stonden zij drie dagen later voor 
de Roode zee met Farao's machtig heir achter hen. Aan 
beide zijden was de dood. Aan den eenen kant de wateren 
der Roode zee, aan den anderen kant het zwaard van 
Farao. Doch de Heer leidde hen door de wateren des 
doods droogvoets heen, en deed het geheele egyptische 
leger in de zee omkomen. Nu waren zij voorgoed ver
lost uit Farao's macht en voor altijd gescheiden van Egypte, 
en nu konden zij aan de oevers der Roode zee het lied 
der bevrijding zingen. •— Zóó is een iegelijk, die in Jezus 
Christus gelooft, door den dood en de opstanding van 
Christus van de macht des duivels en des doods verlost, 
en van deze tegenwoordige booze wereld gescheiden. 
Christus heeft door den dood te niet gedaan hem, die de 
macht des doods had, dat is den duivel, en heeft allen 
verlost, die door vreeze des doods, hun geheele leven 
door, aan de slavernij onderworpen waren. 

Israël was nu in de woestijn, waar hun brood uit den 
hemel en water uit de rots toekwam. In die woestijn 
werden zij aangevallen door Amalek, en behaalden in 
dien strijd de overwinning door den middelaar des Ouden 
Yerbonds, die boven op den berg voor hen bad. Zoo is 
voor een iegelijk, die in Jezus Christus gelooft, de wereld, 
tot welke hij behoorde, maar uit welke hij uitverkoren 
is, een woestijn geworden, waar hij voor zijne ziel geen 
lafenis kan vinden. Hij wordt gevoed door Christus, het 
brood dat uit den hemel is nedergedaald, en gedrenkt 
door den Heiligen G-eest, die door den gestorven Christus 
hem verworven is. Hoewel niet meer in het vleesch, maar 
in den Geest, woont nochtans het vleesch in hem; dat 
vleesch strijdt tegen den Geest, en de Geest tegen het 
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vleescli; en door de genade zijns Middelaars behaalt hij 
de overwinning, welke eindigen zal in de algeheele ver
nietiging van het vleesch bij de komst van Christus. 

Na hunne reis door de woestijn kwam Israël voor 
Kanaan, en zou nu het beloofde land binnengaan. Daar
toe moesten zij eerst door de Jordaan trekken, en dan 
door het geloof de Kanaanieten verslaan, en zoo doende 
het land in erfelijke bezitting nemen. Dit wordt ons in 
het boek Jozua verhaald, en met dit boek begint derhalve 
een geheel nieuw tijdperk in de geschiedenis van het 
Israëlietische volk. Wat dit voor ons beduidt, leert ons 
de brief aan de Efeziërs. Ons Kanaan zijn de hemelsche 
gewesten. Met Christus levendgemaakt en mede opge
wekt, zijn wij in Hem gezet in de hemelsche gewesten, 
en genieten daar, door het geloof en bij voorbaat, de 
geestelijke zegeningen, die in Christus voor ons aanwezig 
zijn, en de heerlijkheid, waarin Hij ons woldra zal in
leiden , en die wTij met Hem deelen zullen. In afwachting 
van het volle bezit dier heerlijkheid, van het ingaan in 
de rust, die er overblijft voor het volk van God, hebben 
wij den strijd des geloofs te strijden tegen de geestelijke 
machten der boosheid in de hemelsche gewesten, die ons 
het genot onzer zegeningen willen ontrooven. 

Hieruit volgt, dat de gewone voorstelling, als zou de 
doortocht door de Jordaan en het ingaan in Kanaan een 
beeld zijn van ons sterven en komen in den hemel, niet 
juist is , daar wij, ingegaan in het Huis des Vaders, 
geen strijd meer te strijden en geen vijanden meer te 
overwinnen zullen hebben. Wij hopen later hierop terug 
te komen, wanneer wij met 's Heeren hulp de geschie
denis van Israëls intocht in Kanaan en van zijn strijd 
en overwinning zullen behandelen. 

Yan deze geschiedenis is het eerste en tweede Hoofd
stuk van Jozua de inleiding. In die inleiding worden ons 
vier dingen voorgesteld: 1°. de aanvoerder van het leger 
des Heeren; 2°. het land hunner erfenis; 3°. de gezind
heid, die de erfgenamen behooren te hebben; en 4°. de 
personen, die de erfenis deelachtig zullen worden. Staan 
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wij bij elk dezer vier punten een weinig stil. Heerlijke 
en vertroostende leeringen liggen er voor ons in opgesloten. 

1°. D E AANVOERDER VAN HET LEGER DES HEEREN. Tot 

hiertoe was Mozes de aanvoerder van Israël geweest. Hij 
had hen geleid uit Egypte , gevoerd door de woestijn , en 
gebracht tot aan de grenzen van Kanaan. Daarop was 
hij naar den hemel gegaan, en Jozua werd in zijne plaats 
de aanvoerder om Israël te brengen in het beloofde land 
en hen ter overwinning te leiden. Dit was naar den be
paalden raad van God. Wel was de aanleiding daartoe 
de ongehoorzaamheid van Mozes, die in plaats van tot 
de steenrots te spreken op die steenrots sloeg; en derhalve 
was het, uit dit oogpunt beschouwd, een straf voor Mozes; 
maar toch, van Gods zijde gezien, was het aldus door 
Hem bepaald, en kon het niet anders wezen, zou de 
typische voorstelling juist zijn. Jozua toch is evenals 
Mozes een voorbeeld van Christus, maar ieder een voor
beeld van Christus in een onderscheiden karakter. 

Het duidelijkst kunnen wij dit opmerken bij den eersten 
keer, dat er va.n Jozua in de Schrift gesproken wordt. 
Dit is in Exodus XVII. Israël werd door Amalek aan
gevallen. Gedurende den strijd was Mozes met Aaron en 
Hur boven op den berg om voor het volk te bidden, 
terwijl beneden in de vlakte Jozua de Israëlieten aan
voerde in den strijd en hen ter overwinning leidde. Hier 
is Mozes het type van Christus, die krachtens zijn 
hemelsch priesterschap en krachtens zijne gerechtigheid 
voor de zijnen bij God tusschenbeide treedt; terwijl Jozua 
eveneens het voorbeeld van Christus is, maar van Chris
tus in ons of onder ons, in de kracht des Heiligen 
Geestes. Daarom gaat Mozes, die Israël naar Kanaan 
gebracht had, naar den hemel, terwijl Jozua het volk 
aanvoert in den strijd en het ter volkomene overwinning 
voert. Onze Heer Jezus Christus, de eenige Middelaar 
tusschen God en menschen, de groote Hoogepriester, die 
de hemelen is doorgegaan, zit, met eer en heerlijkheid 
gekroond, aan Gods rechterhand, vertegenwoordigt daar 
al de zijnen voor God, treedt steeds voor hen tusschen-
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beide, en leeft om voor hen te bidden. Maar Hij is tevens, 
in de kracht des Heiligen Geestes, in ons of onder ons, 
om ons aan te voeren in den strijd tegen de geestelijke 
boosheden en ons ter overwinning te leiden. 

Welk een aanvoerder is Hij! Van Jozua zegt de Heer : 
„een man, in wien de Geest is." Van hem wordt ge
zegd, dat hij een man was, die voor het aangezicht des 
volks zou uitgaan en ingaan, die hen zou uitleiden en 
inleiden, opdat zij niet zijn zouden als schapen, die geen 
herder hebhen. (Zie Num. XXVII : 17—23.) In hoeveel 
hoogeren zin kan dit van Christus, onzen aanvoerder, 
gezegd worden! Jozua kon falen, en heeft gefaald; Chris
tus blijft gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. 
Jozua moest den strijd tegen de vijanden in Kan aan nog 
aanbinden; Christus heeft de slang den kop vermorzeld, 
de overheden en de machten aan het kruis tentoongesteld 
en over hen getriomfeerd. Hem volgende behalen wij zeker 
de overwinning. Voor Jezus wijkt de satan op zij; en als 
mijn oog op Jezus ziet, wankel en vertsaag ik niet. 

2°. H E T LAND HUNNER ERFENIS. Nadat ons de aan
voerder is voorgesteld, wordt ons den omvang van Israël's 
erfenis beschreven. De nauwkeurige grens van het land, 
dat de Heer hun gegeven had, wordt hier opgegeven. 
„Van de woestijn en dezen Libanon af, tot aan de groote 
rivier, de rivier Frath (de Eufraat) het gansche land der 
Hethieten, en tot aan de groote zee, tegen den onder
gang der zon (de Middellandsche Zee) zal ulieder land-
pale zijn." In deze uitgestrektheid, zooals het hier be
schreven wordt, hebben zij het nooit in bezit gehad , zelfs 
niet onder de heerlijke regeering van David on Salomo. 
Denkt maar, om één voorbeeld te noemen, aan het af
zonderlijke rijk van Tyrus, dat ook tot Israël's erfdeel 
behoorde. Maar straks in het duizendjarig rijk, onder de 
zalige regeering van Christus, zullen zij het bezitten, 
zooals het hier wordt opgegeven. 

Evenzoo is het met ons. Wij zijn gezegend met alle 
geestelijke zegening in de hemelsche gewesten in Chris
tus. Alles is ons eigendom geworden. Evenals Israël 
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door het geloof kon zeggen: Kanaan behoort ons, gelijk 
zij reeds aan de oevers der Roode zee zongen, gelijk 
reeds Abraham vier honderd jaar vroeger geloofd had; 
zoo kunnen wij zeggen: De hemel is mijn; het huis des 
Vaders is mijne woning; al de zegeningen, die daar zijn 
in Christus, behooren mij toe. God heeft ze mij gegeven. 
Doch wij genieten er thans nog maar een gedeelte van. Do 
een meer dan de ander, dat is zeker waar; maar toch nie
mand, ook niet de verstgevorde, het geheel. „Wij kennen 
ten deele." Doch de ure komt, — die ure door ons allen 
met reikhalzend verlangen verbeid — dat het volmaakte 
zal gekomen zijn, en hetgeen ten deele is zal te niet gedaan 
worden; dan „zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben." 

Nochtans kunnen wij thans reeds van deze geestelijke 
zegeningen in de hemelsche gewesten veel genieten. Door 
de Jordaan gegaan, dat wil zeggen: met Christus ge
storven en opgewekt, zijn wij gezet in Hem in de hemelsche 
gewesten, en kunnen door het geloof, in de kracht des 
Heiligen Geestes, daar verkeeren en onze zegeningen in 
bezit nemen. „Onze wandel is in de hemelen," zegt Pau
lus. Maar evenals Israël slechts dat gedeelte van Kanaan 
in bezit had, 'twelk zij ingenomen hadden, zoo is het 
ook met ons. Slechts die zegeningen zijn ons werkelijk 
deel, die wij door het geloof genieten. Heel Kanaan be
hoorde aan Israël. Het was hun door God ten erfdeel 
gegeven. Nochtans zegt de Heer: „Alle plaats, waarop 
ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven, gelijk als 
Ik tot Mozes gesproken heb." Alle geestelijke zegening 
in de hemelsche gewesten in Christus is ons deel. De 
hemel is onze woning, en al wat daar is ons eigendom 
geworden. Maar slechts datgene, wat wij er door het geloof 
van in bezit nemen, is ons werkelijk, tegenwoordig eigen
dom. Paulus heeft er veel van genoten. Daarom had al 
wat hier beneden door den mensch op prijs gesteld wordt, 
voor hem zijn waarde en aantrekkelijkheid verloren. Wie 
zou de druiven van Eskol willen ruilen voor de uien en 
pompoenen van Egypte ? Of de melk en honig van Kanaan 
voor het manna der woestijn? 
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Doch dit inbezitnemen onzer zegeningen gaat niet 
zonder strijd. Israël, in Kanaan gekomen, vond daar de 
vijanden, de sterke steden, de reuzen. Moeielijkheden van 
allerlei aard vertoonden zich op hunnen weg; en niet dan 
na veel strijd namen zij hun land in. In de hemelsche 
gewesten, waar wij onze zegeningen hebben, wonen de 
duivel en zijne engelen, de geestelijke boosheden, waar
van Paulus spreekt. Die treden ons in den weg; die 
trachten ons te hinderen; die werpen hunne vurige pijlen 
op ons af. Wij moeten tegen hen strijden, hen afweeren, 
hun afbreuk doen, hen verslaan. Wie is daartoe bekwaam ? 
O, verneemt de heerlijke belofte des Heeren aan Jozua: 
„Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen 
uws levens." Dat wil zeggen: zoolang totdat gij het heele 
land in Israël's bezit zult hebben gesteld. Onze kracht 
is in Christus, den waren Jozua. Neen! de duivel zal 
niet bestaan voor ons aangezicht. Al zouden wij ook soms 
terugdeinzen of gewond worden, of terneer worden gesla
gen , de eindelijke overwinning is ons. „Nu is het heil en 
de kracht en het koninkrijk geworden van onzen God en 
het gezag van zijnen Christus; want de aanklager onzer 
broederen, die hen dag en nacht voor onzen God aan
klaagde, is nedergeworpen. Daarom weest vroolijk, gij 
hemelen en gij, die daarin woont!" zoo roept men in 
den hemel, nadat de duivel met zijne engelen uit de 
hemelsche gewesten op aarde geworpen is. 

3°. D E GEZINDHEID, DIE DE ERFGENAMEN BEHOOREN 

TE HEBBEN. — „Wees sterk en heb goeden moed!" dat is 
het eerste woord, 'twelk de Heer tot Jozua zegt. Geeste
lijke kracht moet er zijn: de energie des geloofs. „Yoegt 
bij uw geloof deugd," zegt Petrus tot ons. Zonder die 
energie is er aan geen overwinning te denken. Wie moede 
en mat is , kan niet strijden. De Christenen uit de He-
breërs stonden in gevaar om tot het Jodendom terug te 
keeren, omdat zij deze energie des geloofs verloren had
den. Maar laat ons wel bedenken, dat onze kracht niet 
in onszelven i s , maar in Christus, onzen aanvoerder. 
„Welgelukzalig is de mensch, wiens sterkte in U i s . . . . 
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zij gaan van kracht tot kracht," zegt de Psalmist. Daar
om gevoelde Paulus ook zulk een behoefte aan de voor
bede der heiligen. „Biddende te allen tijde met alle gebed 
en smeeking in den Geest, en daartoe wakende met alle 
volharding en smeeking voor al de heiligen, en voor mij." 
(Efez. V I : 18.) 

En waartoe moet deze energie des geloofs leiden ? Tot 
de gehoorzaamheid aan 's Heeren geboden. „Alleenlijk 
wees sterk, en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt 
te doen naar de gansche wet, welke Mozes, mijn knecht, 
u geboden heeft." Zoeken wij onze kracht in Christus, 
dan zullen wij ook gaarne de geboden des Heeren ge
hoorzamen. Christus toch vond zijne spijs in het doen van 
den wil zijns Vaders. Wie met Hem wandelt, volgt Hem 
na, en drukt zijne voetstappen. 

Deze gehoorzaamheid moet zich natuurlijkerwijze rege
len naar het Woord van God. In zijnen strijd met den 
duivel gebruikte de Heer het zwaard des Geestes, het
welk is Gods Woord. „De mensch zal bij brood alleen 
niet leven, maar bij alle woord, dat uit den mond van 
God uitgaat." Dit is van het uiterste gewicht. Gaan wij 
onze eigen wegen, dan vergaat het ons als Israël bij Ai; 
handelen wij naar onze eigene gedachten, dan nemen wij 
de Gibeonieten in ons midden op. Alleen het Woord des 
Hoeren kan ons den weg wijzen. Alleen het Woord des 
Heeren heeft kracht tegenover den satan. Dit weet de 
duivel opperbest. Daarom heeft hij eeuwen lang het Woord 
Gods verborgen gehouden; en daarom tracht hij thans, 
nu de Bijbel voor enkele stuivers te krijgen is , en bijna 
in elk huis gevonden wordt, het gezag van dat Woord 
te ondermijnen, en de menschen — helaas! ook vele 
geloovigen — wijs te maken, dat de Bijbel Gods Woord 
niet is. Vooral in onzen tijd is het derhalve van buiten
gewoon belang ons aan het Woord van God te onderwer
pen, door dat Woord ons te laten leiden en met dat 
Woord den duivel tegen te staan en te verslaan. Het 
kenmerk der ware geloovigen in onze dagen is , dat zij, 
hoewel kleine kracht hebbende, en dus tot geen groote 
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dingen, tot geen heldendaden in staat, het Woord des 
Heeren bewaren en den naam des Heeren niet verloo
chenen. (Openb. I II : 7—13.) 

Maar om dit Woord Gods, als het zwaard des Geestes, 
met vrucht tegen den duivel te kunnen gebruiken, moeten 
wij het kennen; en om het te kennen, moeten wij het 
bestudeeren. Hoe zouden wij tot den duivel kunnen zeg
gen: Er staat geschreven, indien wij niet weten, wat er 
geschreven staat. En bovendien moeten wij de bedoeling 
van het geschrevene verstaan. Want het is niet voldoende 
een aantal teksten van buiten te kennen; wij moeten ook 
weten, wat de bedoeling van die teksten is , en in welk 
verband zij voorkomen. De duivel toch stelt tegen ons 
„er staat geschreven" zijn „er staat geschreven" over; 
en als wij dan de bedoeling en beteekenis der aangehaalde 
plaatsen niet verstaan, dan komen wij licht in verwar
ring, en kunnen niet met een „er staat wederom ge
schreven" antwoorden. 

Daarom zegt de Heer hier tot Jozua: „Dat het boek 
dezer wet niet wijke van uwen mond, maar overleg het 
dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, 
wat daarin geschreven is." Wij moeten er ons op toeleg
gen om met de gedachten van God bekend te worden, 
en dat wel met het bepaalde doel om ons leven en onzen 
wandel daarnaar te regelen. Voorzeker, is het gezegend 
om het Woord Gods tot onze stichting en onderwijzing, 
of tot stichting en onderwijzing van anderen te lezen; 
maar wij moeten het vooral lezen met den beslisten wil 
om ons aan zijne uitspraken te onderwerpen en ons door 
zijne geboden te laten leiden. Doet gij dit, zoo zegt de 
Heer, „alsdan zult gij uwe wegen voorspoedig maken, 
en alsdan zult gij verstandelijk handelen." En daaraan 
wordt dan de heerlijke en vertroostende belofte toege
voegd: „Wees sterk en heb goeden moed, en verschrik 
niet, en ontzet u niet; want de Heer, uw God, is met 
u alom, waar gij heengaat." Wandelen wij mot de energie 
des geloofs, in gehoorzaamheid aan 's Heeren geboden, 
onze sterkte zoekende in Christus, dan hebben wij niets 
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te vreezen, hoe groot de macht en de list des vijands 
ook wezen moge. 

4°. D E PERSONEN , DIE DE ERFENIS ZOUDEN DEELACHTIG 

WORDEN. — Nadat ons de aanvoerder van het leger 
des Heeren is voorgesteld; nadat wij vernomen hebben, 
welke erfenis Gods volk ten deel zou vallen; en nadat 
ons de gezindheid der erfgenamen beschreven is, worden 
ons ten slotte de personen, die de erfenis zouden deel
achtig worden, voorgesteld. Het is het gansche volk, ook 
de Rubenieten, Gadieten en de halve stam van Manasse. 
„Gaat door het midden des legers," zoo spreekt Jozua 
tot de ambtlieden des volks, „en beveelt het volk, zeg
gende: „Bereidt teerkorst voor ulieden; want binnen nog 
drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat 
gij ingaat, om te erven het land, 'twelk de Heer, uw 
God, ulieden geeft om te beërven." En daarna herinnert 
hij de twee en een halven stam aan hunne verplichting
en hunne belofte om met hunne broederen over de Jor
daan te trekken en Kanaan aan de vijanden des Heeren 
te ontrukken. 

Zoo is het ook met de Gemeente des Heeren, welke 
is zijn lichaam. Die geheele Gemeente is niet alleen uit 
de wereld verlost, en door het bloed des Lams geheiligd 
en gerechtvaardigd, maar ook met Christus levend ge
maakt, mede opgewekt en mede gezet in de hemelsche 
gewesten in Christus. Dit hangt niet af van den prakti-
schen toestand, waarin de leden der Gemeente zich 
bevinden, maar is uitsluitend een gevolg van hetgeen 
Christus voor zijne Gemeente deed en is. Wie waarachtig 
in Christus gelooft, is een lid der Gemeente, en is met 
Christus opgewekt en in Christus gezet in de hemelsche 
gewesten. Of zij dit allen verwezenlijken; of zij allen door 
het geloof deze plaats innemen en er do geestelijke zege
ningen van genieten, is een andere vraag; maar allen 
zijn, omdat zij tot de Gemeente behooren, mede opgewekt 
en mede gezet in de hemelsche gewesten. Dit is een 
punt van groot gewicht. Wij zijn niet mede opgewekt, 
als wij het gelooven; wij zijn niet mede gezet in de 
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hemelsche gewesten in Christus, omdat wij door het geloof 
daar verkeeren; maar wij zijn mede opgewekt en mede 
gezet in den hemel, omdat wij in Christus gelooven en 
tot zijne Gemeente behooren; en dit zoo zijnde, behooren 
wij het te gelooven en er door het geloof in te leven. 

Zoodra er evenwel spraak is van de verwezenlijking 
dezer heerlijke dingen, is er een groot onderscheid. Geheel 
Israël, ook de twee en een halve stam, ging door de Jor
daan , en nam Kanaün in; maar terwijl de negen stammen 
in Kanaan bleven en de zegeningen van het land des Hee
ren genoten, keerden de twee en een halve stam weer 
terug naar de andere zijde der Jordaan om daar te wonen. 
Zoo is het, helaas! ook in de Gemeente des Heeren. 
Velen nemen hunne plaats in de hemelsche gewesten 
niet in, en smaken niets van de zegeningen, die daar voor 
ons zijn weggelegd. De twee en een halve stam had zich 
door hunne omstandigheden laten leiden om het overjor-
daansche tot hunne woonplaats te kiezen. Zij hadden veel 
vee, en zij bezagen het land van Gilead, en ziet, die 
plaats was een plaats voor vee: en daarom kwamen zij 
tot Mozes, en begeerden dit land tot hun erfdeel. (Num. 
XXXII.) Mozes was over dit voorstel in den beginne 
zeer verontwaardigd, doch geeft er daarna gehoor aan, 
toen hij zag, dat, hoe zwak hun geloof ook was, zij noch
tans geloof hadden, en zich van hunne broeders niet 
wilden afscheiden. Eveneens is het met vele Christenen 
gesteld; ja , men zou wel haast kunnen zeggen, dat 
tegenwoordig veeleer de negen en een halve stam aan de 
andere zijde der Jordaan zich bevinden. Het christelijk 
leven bestaat voor de meesten in het ondervinden van de 
goedertierenheid en genade des Heeren in de omstandig
heden van het dagelijksche leven. Hun ontbreekt geen 
geloof; o neen! in sommige opzichten staan zij, waar het 
den strijd geldt tegen het ongeloof en tegen de macht des 
satans, in het eerste gelid; maar zij kennen niets, of 
bijna niets, van den wandel in de hemelen, van het 
genieten der geestelijke zegeningen in de hemelsche ge
westen. Wat Paulus ons in den brief aan de Efeziërs 
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leert, wordt door hen niet verstaan en niet genoten. 
Zij zijn niet wereldschgezind, maar stellen zich tevreden 
met de nabijheid des Heeren in hunne omstandigheden 
hier beneden. Van de wereldschgezinde Christenen zijn niet 
de twee en een halve stam een voorbeeld, maar wel het 
Israëlietische volk in de woestijn, toen het te Kades 
Barnéa weigerde om tegen de Amorieten op te trekken. 
„Zou het ons niet goed zijn om naar Egypte weder te 
keeren?" zoo spraken zij in hun ongeloof. „En zij zeiden 
de een tot den ander: Laat ons een hoofd opwerpen, en 
wederkeeren naar Egypte." (Num. XIV.) Van dezen vielen 
de doode lichamen in de woestijn. Geen hunner kwam 
in Kanaan. De Rubenieten daarentegen hadden geloof; 
zij gingen ook met hunne broederen door de Jordaan, en 
hielpen het land mede veroveren; doch daarna stelden zij 
zich tevreden met het overjordaansche, omdat dit hun 
voor hunne omstandigheden beter geschikt voorkwam, en 
woonden dus niet in het land van de bezitting des Heeren. 
(Zie Jozua X X I I : 19.) Zij zijn het beeld van die Chris
tenen, die én door onkunde én door een tevreden zijn 
met de gewone ervaringen van het christelijk leven, zich 
niet weten te verheffen tot de hoogte van hunne vereeni-
ging met Christus, van een wandel in de hemelen, van 
het genieten der hemelsche zegeningen. 

Bodenken wij wel, geliefde broeders! dat de „grazige 
weiden" en de „stille wateren" zich niet bevinden in de 
grasrijke streken en de schoone steden van Gilead, maar 
in de vette weiden van het land der belofte. Wij moeten 
aan gene zijde van de rivier des doods strijden voor het 
inbezitnemen van al onze voorrechten in Christus, die 
door het geloof verwezenlijken, en ze in de kracht des 
Heiligen Geestes genieten. 

Doch er is nog een andere klasse van personen, die 
aan de zegeningen van hot beloofde land deelneemt. Waar 
ons in het laatste gedeelte van het eerste Hoofdstuk twee 
klassen worden voorgesteld, namelijk: het volk en de 
twee en halve stam, waarvan het zedelijk karakter niet 
op de hoogte hunner roeping was, hoewel zij deelnamen 
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aan den strijd in Kanaan, vinden wij in het tweede 
Hoofdstuk een derde klasse in Rachab en hare familie. 
Wij willen hier thans niet stilstaan bij de treffende ge
schiedenis dezer goddelooze vrouw, noch bij haar geloof 
en hare geloofsdaden, maar ons alleen bezighouden met 
de typische beteekenis dezer geschiedenis. Rachab, de 
hoer, was een heidin, een vrouw uit het door God ver
vloekte en ten oordeel overgegeven geslacht — een vrouw, 
die in dat geslacht de minste, de verachtste plaats innam. 
En deze vrouw, wier huis op den stadsmuur was , werd 
met hare familie, door de genade Gods over haar, op
genomen in het Israëtietische volk , zoo zelfs dat zij daar 
een voorname plaats bekleedde, en de moeder werd, naar 
het vleesch, van Israël's Messias, den Verlosser der 
wereld. In het geslachtregister van onzen Heer en Hei
land wordt haar naam bijzonderlijk vermeld. Als zoodanig 
is zij zoowel het voorbeeld van de Heidenen, die onder 
de regeering van Christus op aarde deelen zullen in de 
zegeningen van Israël, als van de heerlijke waarheid, dat 
in de Gemeente des Heeren, noch Jood is noch Griek, 
maar dat allen één zijn in Christus. In den brief aan de 
Efeziërs, waarin ons de leer omtrent de Gemeente vol
ledig wordt medegedeeld, lezen wij : „Daarom bedenkt, 
dat gij, die eertijds uit de volken in het vleesch waart, 
en die voorhuid genoemd werdt door de dusgenaamde 
besnijdenis in het vleesch, die met handen geschiedt, dat 
gij in dien tijd zonder Christus waart, vervreemd van het 
burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden 
der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de 
wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds 
verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. 
Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt, en den 
middelmuur der omtuining verbroken heeft, toen hij in 
zijn vleesch de vijandschap, de wet der geboden, be
staande in inzettingen, te niet gedaan had, opdat hij 
die twee in zichzelven tot éénen nieuwen mensch zou 
scheppen, vrede makende, en beiden in één lichaam 
met God verzoenen zou door het kruis, de vijandschap 
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door hetzelve gedood hebbende." (Efez. I I : 11 —16.) 
In het begin waren er alleen Christenen uit de Joden, 

en werden uit Israël allen, die behouden moesten wor
den, gevoegd bij de Gemeente. (Zie Hand. II : 47.) 
Daarna werden eerst de Samaritanen in de Gemeente op
genomen ; (Hand. VIII.) later opende Petrus het konink
rijk der hemelen voor de volken; (Hand. X.) en eindelijk 
stichtte de Apostel Paulus overal onder de volken gemeen
ten van Christus; en predikte de leer der nieuwe schep
ping, waarin is noch Jood noch Griek, noch man noch 
vrouw, noch slaaf noch vrije, maar allen zijn één in Christus. 
Dit is de verborgenheid, die aan hem door openbaring 
was medegedeeld — een verborgenheid, die in andere ge
slachten den zonen der menschen niet bekend gemaakt 
is , gelijk zij nu is geopenbaard aan zijne heilige apos
telen en profeten in den Geest; en die hierin bestaat: 
dat die uit de volken medeërfgenamen zijn en medeinge-
lijfden en mededeelgenooten zijner belofte in Christus 
Jezus door het evangelie. (Efez. I I I : 1—7.) Wonderbare 
genade Gods! Aan de verstafgedwaalden, aan het onedele 
en verachte bij de wereld heeft de Heer deel gegeven 
aan de grootste en heerlijkste voorrechten, aan de geeste
lijke zegeningen in de hemelsche gewesten in Christus. 

De grazige weiden en de stille wateren. 

Zonder spijs en drank kan de ziel evenmin als het 
lichaam leven. Wanneer ons lichaam niet gevoed en gelaafd 
wordt, dan wordt het ziek, en eindelijk zou het sterven. 
Evenzoo is het met de ziel. 't Is niet voldoende, dat wij 
door het geloof in den Heer Jezus het leven ontvangen 
hebben, dit leven moet ook onderhouden, gevoed en ver
sterkt worden. Evenals de Israëliet in de woestijn iederen 
dag het manna noodig had, zoo behoeft de geloovige 
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iederen dag nieuw voedsel. En dit voedsel heeft de Heer 
voor ons bereid. Hoort slechts, wat David zegt: „De 
Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet 
mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes 
aan zeer stille wateren." Luistert slechts naar de woorden 
van den Heer Jezus; „Ik ben de deur: indien iemand 
door mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal 
ingaan en uitgaan, en weide vinden." (Joh. X : 9.) Zoodra 
men door de deur is ingegaan, is men niet alleen be
houden, maar men vindt ook alles, wat men noodig 
heeft om gevoed en gesterkt te worden. Daar zijn grazige 
weiden en stille wateren; daar zal men weide vinden. 
Er is daar geen gebrek, maar overvloed. Zooveel als 
men noodig heeft, zooveel als men hebben wil, is 
daar te vinden. David had het ondervonden; en een 
iegelijk, die in waarheid kan zeggen: „De Heer is mijn 
Herder," zal het ook ondervinden. 

Maar waar zijn die grazige weiden en die stille wateren? 
Hier op aarde ? O, neen! De wereld is voor den geloo-
vige een woestijn, waarin niets te vinden is dan doornen 
en distelen, 't Is daar alles woest en dor en ledig. Geen 
voedsel, geen lafenis voor de ziel is er te vinden. "Wie 
het daar zoekt, zal ten slotte met den wijzen koning 
moeten getuigen: „IJdelheid der ijdelheden, 't is al ijdel
heid!" Neen, waarlijk, hier beneden is het niet! Maar 
waar dan? „Mijne schapen hooren mijne stem, en ik ken 
dezelve, en zij volgen mij ," heeft de goede Herder gezegd. 
En waar is de goede Herder? Niet meer in de wereld, 
maar buiten de legerplaats; niet meer hier beneden, 
maar daar boven ter rechterhand Gods. Welnu, zijne 
schapen hooren zijne stem, en zij volgen Hem. Van den 
hemel roept Hij ons toe om op de vleugelen des geloofs 
met Hem gemeenschap te oefenen. Daarboven zijn do 
grazige weiden, daarboven zijn de stille wateren. „Onze 
wandel is in de hemelen." „Bedenkt de dingen, die boven 
zijn, niet die op de aarde zijn." Daar is overvloed van 
spijs en drank. Jezus zelf is de spijs der ziel; Hij-zelf 
is de grazige weide; Hij-zelf geeft het frissche, levende 
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water. Gelijk Hij-zelf het leven is, zoo is Hij ook de 
onderhouder van dat leven. „Die in Hem gelooft, heeft 
het eeuwige leven." Evenzoo is het hier. Die gemeen
schap met Hem oefent, heeft spijs en drank in overvloed. 
„Ik ben het brood des levens; die tot mij komt, zal 
geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer
meer dorsten." (Joh. Y I : 35.) 

Waarde lezer! zijt gij door de deur ingegaan en zijt 
gij behouden? Ja? O, dan moet ik u een tweede vraag 
doen: Leeft gij in gemeenschap met Jezus? Kunt gij 
met David zeggen: „Hij doet mij nederliggen in grazige 
weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren?" 
Helaas! er is zooveel koudheid, zeoveel traagheid en 
onverschilligheid onder de geloovigen. Zoovelen zijn ziek; 
zoovelen slapen; j a , zoovelen zijn, als 't ware, gestorven. 
En wat is daarvan de reden? Gebrek aan gemeenschap 
met Jezus. Men volgt Hem niet na; men wandelt niet 
met het hart in den hemel; men is vervuld met de nietige 
en ijdele dingen dezer wereld. Er is geen voedsel, geen 
lafenis; en daarom geen kracht, geen geloof, geen leven, 
geen frischheid, geen opgewektheid. Mochten wij allen 
met Jezus wandelen, Hem volgen in de woningen des 
lichts en des levens, nu door het geloof, weldra in wer
kelijkheid met een nieuw, verheerlijkt lichaam! 



17 

Met Christus gestorven en opgestaan. 
DE DOORTOCHT DOOR DE JORDAAN. 

(Jozua III.) 

De eerste twee hoofdstukken van Jozua vormen de in
leiding tot het geheele boek; met het derde hoofdstuk 
begint het verhaal van Israël's intocht in Kanaan. Om in 
het beloofde land te kunnen komen, moesten zij de Jordaan 
doortrekken. Die doortocht door de Jordaan is een beeld 
van het kruis van Christus, evenals zulks het Pascha en 
de doortocht door de Roode zee is. Het kruis is zoo heer
lijk , zoo eenig schoon, zoo vol diepe beteekenis, dat het 
door één zinnebeeld onmogelijk kan worden voorgesteld; 
en de Heere God wil zoo gaarne, dat wij met Hem de 
schoonheid en heerlijkheid van dat kruis genieten zullen. 

Het Pascha geeft ons den dood van Christus, die ons 
beveiligt voor het oordeel van God; wij hebben daar de 
verzoening. De Roode zee leert ons de verlossing kennen. 
De wateren des doods werden voor Israël de weg ten leven. 
Evenzoo is de dood van Christus voor ons de weg tot het 
eeuwige leven, 't welk in Jezus' opstanding aan het licht 
gebracht is. Bij de Jordaan hebben wij evenwel iets anders. 
Wij hebben meer noodig dan de vergeving onzer zonden, 
dan de verzoening met God, dan de verlossing uit de 
macht des duivels en der wereld; wij moeten ook in een 
toestand gebracht worden, die ons bekwaam maakt om 
in de tegenwoordigheid van God te kunnen wandelen en 
het Huis van God te kunnen ingaan. Wij moeten niet 
alleen de vergeving onzer zonden ontvangen, maar wij 
moeten aan de macht der zonde ontrukt, als het ware, 
door den dood heengegaan zijn. Dit vinden wij evenzeer 
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in het kruis van Christus; want Christus is niet alleen 
met onze zonden beladen, maar Hij werd tot zonde voor 
ons gemaakt en stierf, zoodat wij door zijnen dood van 
onze zonden bevrijd en der zonde gestorven zijn, om in 
de opstanding van Christus als een nieuw schepsel in 
Christus Jezus te voorschijn te treden. Deze heerlijke 
waarheid wordt ons in den doortocht door de Jordaan zin
nebeeldig voorgesteld. 

Tusschen de Roode zee en de Jordaan had Israël de 
woestijn doorreisd. Deze reis is in twee zeer onderschei
dene gedeelten verdeeld. In hot eerste gedeelte van hunne 
reis tot aan den berg Sinaï werden zij geleid door dezelfde 
genade, die hen uit Egypte verlost had. De bittere wateren 
va t Mara werden zoet; de zeventig palmboomen en de 
twaalf waterfonteinen gaven een heerlijke oase in de woes
tijn; het brood der engelen was hunne spijs en het water 
uit de rots hun drank; de overwinning over de vijanden 
was zeker; met één woord alles was genade, alles kwam 
van God; zij werden overdekt met zegeningen en gunst
bewijzen. Zoo is het voor ons in geestelijk opzicht. Gedu
rende onze reis door deze wereld komt alles van Boven. 
Christus is ons alles. Hij is het brood des levens; Hij 
geeft den Heiligen Geest als een stroom van levend water; 
Hij maakt het bittere zoet, en stelt het tranendal tot een 
fontein van zegen en vreugde. 

Doch het tweede gedeelte van Israël's reis door de woes
tijn was geheel anders. Bij den berg Sinaï werden zij ge
steld onder de wet. Zij werden beproefd om te weten, wat 
in hun hart was, of zij Gods geboden houden zouden of 
niet. God gaf de wet, geenszins omdat Hij meende, 
dat do mensen de wet vervullen zou of kon; dit wist Hij 
wel beter; maar opdat de zonde bovenmatig zondig worden 
zou door het gebod; opdat de mensch, die een zondaar 
is, door ervaring zou zien, dat het vleesch zich aan de 
wet van God niet onderwerpt, j a , zich niet onderwerpen 
kan. En dit bleek terstond. Wel had het volk gezegd: „al 
wat de Heere zegt, dat zullen wij doen;" wel waren zij 
in het verbond getreden, en hadden do voorwaarden van het 
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verbond aangenomen; maar eer de steenen tafelen der 
wet in het leger waren, was de wet reeds op de schande
lijkste wijze verbroken. Dezelfde menschen , die de onder
houding van 's Heeren geboden als hun hoogsten plicht 
hadden aangenomen, verwierpen hunnen God, en dansten 
om het gouden kalf, roepende: „Dit zijn uwe goden, o 
Israël! die u uit Egypteland hebben uitgevoerd." En zoo 
ging het voort van het oen op het ander. Het bleek, dat 
het hart des menschen vleeschelijk is , onder de zonde ver
kocht, onbekwaam tot eenig goed. Het bleek, dat de wil 
des menschen in vijandschap is tegen God. Hij weigert 
zich aan Gods wet te onderwerpen, en verzet zich einde
lijk op de meest besliste wijze tegen de bevelen des 
Heeren door te weigeren het Amorietische gebergte 
te bezetten en het beloofde land in te trekken. Het vleesch 
heeft geen behagen in de woningen des Heeren, maar 
wil liever naar Egypte terug. In Egypte waren de pom
poenen, de uien en de knoflook — de genietingen des 
vleesches; daar was het dus voor het vleesch aangena
mer, dan in het land vloeiende van melk en honig, 
waar over de Heere God ging. Tot straf voor hunne wei
gering , voor hun ongeloof, voor hun verwerpen van God 
moesten zij veertig jaren in de woestijn ronddolen, en 
daar voortdurend ondervinden, welke de gevolgen zijn van 
een wandel naar het vleesch. De dood heerschte voort
durend onder hen; alle strijdbare mannen, die Egypte 
verlaten hadden, vielen in de wildernis; en een nieuw 
geslacht stond thans voor de Jordaan. 

Voor de Jordaan! J a , hier waren zij aan het einde van 
hunne ervaringen in het vleesch gekomen! De Jordaan, 
een rivier, die aan alle zijden overstroomd was, en dus een 
ontzachlijke breedte gekregen had, hield den verderen 
tocht van het volk tegen. De Roode zee verhinderde Israël 
om uit Egypte te komen; de Jordaan verhinderde hen om 
in Kanaan te komen. Elke poging om den stroom te door
waden, zou den ondergang des volks ten gevolge gehad 
hebben; zij zouden met den vloed zijn meegevoerd. Zoo 
is de Jordaan een nieuwe type van den dood. Israël moest 
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door de Jordaan heen om in Kanaan te komen. Zij hadden 
ondervonden, dat het vleesch niet in staat is Gods geboden 
te onderhouden, en nu moesten zij, als het ware, in den 
dood, om door dien dood heen in een nieuw leven, in 
een nieuwen toestand te komen. De doortocht door de 
Jordaan stelt ons dus voor het einde van den mensch in 
het vleesch, en tegelijkertijd het einde van de macht des 
satans. 

Yele Christenen verstaan deze waarheden niet. Zij 
gelooven wel, dat zij zondaren zijn, en dat hunne zonden 
door het bloed van Christus zijn uitgewischt; maar zij zien 
niet in, dat hunne natuur geheel bedorven is; dat er uit hen 
niets goeds kan voortkomen; dat het vleesch zich aan Gods 
wet niet onderwerpt en niet onderwerpen kan. Geen waar 
Christen denkt, dat hij door zijne werken kan gerechtvaar
digd worden, of door zijne werken voor God kan bestaan. Maar 
vele ware Christenen begrijpen niet, dat al het kwaad, wat 
zij gedaan hebben, voortgekomen is en voortkomt uit hunne 
bedorven, booze natuur; dat de zonden slechts de kwade 
vruchten zijn van den kwaden boom. Daarom trachten 
zij hunne natuur te verbeteren en het vleesch te heiligen. 
Zij doen dan natuurlijkerwijze de ondervinding op, dat 
zulks onmogelijk is. Pluk van een kwaden boom al de 
kwade vruchten af, dan kunt gij u misschien verbeelden, 
dat het een goede boom geworden is; doch het volgende 
jaar brengt die boom weer kwade vruchten voort; want 
het zit niet in de vruchten, maar in den boom. Wilt gij 
goede vruchten hebben, dan moet gij den slechten boom uit
roeien en er een goeden voor in de plaats planten. Al de ver
beteringsmethoden en heiligingsproeven lijden schipbreuk; 
het vleesch blijft het vleesch; de natuur blijft de natuur. 
Gij kunt de huid van een moorman niet veranderen, 
en de vlekken van een tijger niet wegnemen; en evenmin 
kunt gij 's menschen booze, bedorven natuur veranderen 
of verbeteren. 

In Romeinen VII worden de ervaringen beschreven 
van een geloovige, die het vleesch tracht te onderwerpen 
aan de wet van God. Al zijne pogingen lijden schipbreuk, 
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Hij moge soms denken een weinig gevorderd te zijn, 
doch spoedig komt hij weer tot de smartelijke ervaring, 
dat dezelfde lusten en begeerten nog altijd aanwezig zijn. 
Hij heeft een vermaak in de wet Gods naar den inwen-
digen mensch, maar hij ziet een andere wet in zijne 
leden, die strijd voert tegen de wet zijns gemoeds, en 
die hem tot een gevangene maakt van de wet der zonde, 
die in zijne leden is. „Ik weet," zoo belijdt hij, „dat in 
mij, dat is in mijn vleesch, geen goed woont; want het 
willen is bij mij, maar het doen van het goede vind ik 
niet. Want het goede, dat ik wil, doe ik niet; maar het 
kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik nu datgene 
doe, wat ik niet wil, zoo doe ik het niet meer, maar 
de zonde, die in mij woont." Hij gevoelt zich derhalve 
geheel onder de macht der zonde. Het gaat hier natuurlijk 
niet om uitwendige zonden, om een leven in de zonde 
en de wereld, want hij heeft een vermaak in de wet 
Gods naar den inwendigen mensch, maar om de in het 
vleesch wonende zonde, om de booze, bedorven natuur, 
welke hij wil veranderen, en dacht te kunnen verbeteren, 
maar waarvan hem door allerlei smartelijke ervaringen 
de onmogelijkheid bleek. Het vleesch bleef het vleesch. 
De bewegingen en begeerlijkheden des vleesches kwamen 
telkens weer te voorschijn, en lieten hunne rechten gelden. 
De moorman werd niet blank; de tijger verloor zijn vlek
ken niet; de kwade boom bleef slecht. Ten einde raad, 
roept hij uit: „Ik ellendig mensch, wie zal mij verlossen 
uit het lichaam der zonde?" 

Doch zoodra hij daar gekomen is; zoodra hij de alge-
heele verdorvenheid des vleesches heeft ingezien, en de 
onmogelijkheid erkent van de verbetering of heiliging der 
oude natuur; zoodra hij dus, in één woord, aan het einde 
van zichzelf, van het eigen-ik gekomen is; dan vindt hij 
in den dood en de opstanding van Christus de volkomene 
verlossing, en kan zegevierend uitroepen: „Ik dank God 
door Jezus Christus, onzen Heer!" Wat ik niet kan, 
dat heeft Hij gedaan. Wat bij menschen onmogelijk is , 
dat was mogelijk bij God. Waartoe ik zooveel pogingen 
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heb aangewend, dat werd door het kruis van Christus 
veroordeeld en onnoodig gemaakt; want aan dat kruis 
stierf Christus, die tot zonde gemaakt was, en ging 
derhalve de oude mensch, de eerste Adam, het vleesch, 
het lichaam der zonde, door het oordeel heen, in den 
dood, om voorgoed voor Gods aangezicht te verdwijnen, 
terwijl de nieuwe mensch in en met Christus ten derden 
dage uit het graf te voorschijn trad. 

Treffend schoon wordt ons dit voorgesteld in het voor
beeld van den doortocht door de Jordaan. De Jordaan was 
vol al de dagen des oogstes aan al hare oevers; doch 
zoodra de voeten der priesters, die de ark droegen, in
gedoopt waren in het uiterste van het water, stonden de 
wateren, die van boven afkwamen, en rezen op een hoop, 
terwijl de wateren, die beneden waren, afliepen en ver
gingen, zoodat het gansche volk overging op het droge. 
Het ging hier anders dan bij de Roode zee. Daar sloeg 
Mozes met zijn staf op het water, en terstond scheidden 
zich de wateren vaneen, en kwam er een weg door de 
zee, van den eenen naar den anderen kant, zoodat het 
volk, eer zij een voetstap verzet hadden, den geheelen 
weg voor zich geopend zag. Hier daarentegen gingen 
de wateren niet op een hoop staan, totdat de priesters 
hunne voeten in het water gezet hadden. De doortocht 
door de Roode zee stelt den dood en de opstanding van 
Christus voor ons voor, om ons te verlossen uit de macht 
van de wereld en den satan. De doortocht door de Jordaan 
daarentegen stelt voor, dat Christus gestorven is en wij 
met Hem, dat Christus is opgestaan en wij met Hem. 

Dientengevolge hebben wij hier de ark, gedragen door 
de priesters, die de vertegenwoordigers des volks waren. 
De ark stelt, zooals wij weten, Christus voor, die Gods 
wet had in het midden zijns ingewands, dien God gesteld 
heeft tot een gonadetroon, door het geloof in zijn bloed. 
De ark zal het volk leiden; doch zij moest hun niet 
slechts den weg doen kennen, dien zij te gaan hadden, 
want zij waren door dien weg niet gegaan gisteren en 
eergisteren; (Hoofdst. III : 4.) maar zij vereenigde zich 
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met het volk in het doortrekken van den stroom. De 
priesters, als de vertegenwoordigers des volks, moesten 
de ark des verbonds .opnemen en voor liet aangezicht des 
volks heengaan. Het was de ark des verbonds van den 
Heere der gansene aarde, die voor hun aangezicht door
ging in de Jordaan, maar die dit niet deed zonder hen. 
Toch moest de ark hare geheel eenige plaats innemen. 
„Dat er nochtans ruimte zij tusschen ulieden en tusschen 
dezelve, bij de twee duizend ellen in de maat, en nadert 
tot dezelve niet." Al vereenigt Christus ons ook met zich-
zelven, zoo blijft er nochtans een oneindige afstand tusschen 
Hem en ons. Al schaamt Hij zich ook niet om ons zijne 
broeders te noemen, en al vormen wij te zamen ééne 
familie, zoo is Hij toch steeds de Eerstgeborene, die de 
eerste plaats inneemt, en tegenover Wien alle gemeen
zaamheid ongepast is. Vergeten wij niet, dat God jaloersch 
is op de eer en heerlijkheid zijns geliefden Zoons. 

Welnu, lieve lezers! gelijk het met Israël was, zoo 
is het met ons, die in Christus gelooven. Al wat wij waren 
in het vleesch heeft zijn einde gevonden op het kruis van 
Christus. Wij kunnen zeggen: Ik ben der zonde gestorven ; 
ik ben der wet gedood door het lichaam van Christus; 
ik ben met Christus gekruisigd. (Zie Rom. VI en VII.) 
Mijne oogen, gericht op de ark, op Christus, zien, te 
midden van de wateren des doods, mijnen persoon als 
kind van Adam verdwijnen; maar ook in Hem een macht, 
die mij inleidt in het leven der opstanding, aan de andere 
zijde des doods, in het zalige genot van de dingen, die 
boven zijn. „Ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft 
in mij," zegt Paulus. Heerlijke waarheid! Het kruis van 
Christus is niet alleen mijne verzoening met God en de 
overwinning over de macht des satans en der wereld, 
maar ook het einde van den ouden mensch. De kwade 
boom — om dat beeld nog eens te gebruiken — is niet 
veranderd en verbeterd, maar gestorven en uitgeroeid, 
en een nieuwe boom is in de plaats gekomen. Niet de 
vrucht alleen, maar de boom is weg. Christus droeg 
mijne zonden, stierf en stond zonder die zonden op. Zoo 
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zijn dus mijne zonden verdwenen. Christus werd tot zonde 
voor mij gemaakt, en stierf, en stond op als het Hoofd 
eener nieuwe schepping, waarvan ik door het geloof in 
Hem een deel geworden ben. Zoo is mijn oude mensch 
met Christus gestorven, en in zijne opstanding ben ik 
mede levend gemaakt en mede opgewekt. „Indien iemand 
in Christus is — een nieuwe schepping ; het oude is voorbij 
gegaan, zie, het is alles nieuw geworden." (2 Kor. V : 17.) 
De in het vleesch wonende zonde heeft God veroordeeld 
op het kruis van Christus, dien Hij in gelijkheid des zon
digen vleesches en als offer voor de zonde gezonden had; 
en de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft 
mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, 
zoodat ik vrijmoedig zeggen kan: voor hen, die in Christus 
Jezus zijn, is er geen verdoemenis meer. (Rom. VIII : 1 —4.) 

Gelukkig als wij dit hebben leeren verstaan. Dan zijn 
wij bevrijd van al de onrust en den angst, die een bekeerde 
ziel heeft onder de wet, en verheugen ons in de vrijheid, 
waarmede Christus ons vrijgemaakt heeft. Wij stellen 
geen pogingen meer in het werk om het vleesch te ver
beteren of de natuur te veranderen; wij vestigen het oog 
op het kruis, waar het einde van alles te vinden is; en 
zeggen in de rust en de kalmte des geloofs: „Ik ben 
gestorven, omdat ik in Christus ben; gestorven met 
Christus; gestorven aan de zonde, de wet en de wereld; 
ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij." En 
in plaats van zuchtend uit te roepen: het goede dat ik 
wil, doe ik niet, wordt de rechtvaardige eisch der wet 
vervuld in ons, dio niet naar het vleesch wandelen, maar 
naar den Geest. 

Bedenken wij wel, dat wij alleen tot het verstaan en 
het omhelzen dezer waarheid komen door de ervaring 
van onze algeheele verdorvenheid; maar tevens dat, 
als wij de ondervinding hebben opgedaan, dat wij geheel 
onbekwaam zijn om deze vrijmaking te verwerven, wij 
door het geloof de verlossing aangrijpen, welke God 
in Christus heeft tot stand gebracht. Het is niet iets, 
dat nog geschieden moet, maar dat geheel volbracht is 
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door Christus, en 't welk door het geloof in de kracht 
des Heiligen Geestes ons eigendom wordt. Aan de vrij
making gaat de ervaring vooraf, maar de vrijmaking zelve 
is geen ervaring, maar een feit, 't welk door het geloof 
wordt aangenomen, en waarin de ziel zich als in een 
door God volbracht werk verheugt. 

Het Woord Gods in zijn werking 
en toepassing. 

De liefde tot de Heilige Schrift moest ieder geloovige 
kenmerken, en het is niet te veel gezegd, dat ons op
wassen in de genade en in de kennis van onzen Heer 
Jezus Christus geëvenredigd is aan de liefde tot de Schriften 
en aan onzen ijver om die te onderzoeken. 

Wij zien, bij voorbeeld, in Psalm CXIX, hoe het Woord 
Gods verbonden is met het geheele geestelijke leven van 
den Psalmist. De uitdrukkingen, die hij bezigt, doen ons 
zien, welke plaats het in zijn hart inneemt, en zijn wel 
geschikt om ons te verootmoedigen, als wij ons daaraan 
toetsen. De Psalmist zegt: 

„Ik zal mij vermaken in uwe inzettingen; uw woord 
zal ik niet vergeten. Uwe getuigenissen zijn mijne ver
makingen en mijne raadslieden. Ik zal mij vermaken in uwe 
geboden, die ik liefheb." — Welk een kracht ligt er ook 
in deze woorden: „Uw Woord is mij een lamp voor mijnen 
voet, en een licht op mijn pad. Ik heb uwe geboden lief 
meer dan goud, ja meer clan het fijnste goud. Uwe ge
tuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijne 
ziel. De opening uwer woorden geeft licht, de slechten 
(ongeleerden) verstandig makende." (vers 105, 127,129 
en 130.) 

Job zegt: „Het gebod zijner lippen heb ik ook niet 
weggedaan; de redenen zijns monds heb ik meer dan 
mijn bescheiden deel weggelegd." (Job. XXIII : 12.) En 
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Jeremia roept uit: „Als uwe woorden gevonden zijn, heb 
ik ze opgegeten, en uw woord is mij geweest tot vreugde 
en tot blijdschap mijns harten." (Jer. XV : 16.) 

Dat zijn ten allen tijde de gevoelens geweest omtrent 
de Heilige Schrift van iederen ernstigen, godvruchtigen 
en geestelijk gezinden geloovige. Laat ons daarom onder
zoeken, wat het Woord Gods voor den geloovige is. 

1°. In de eerste plaats bedient God er zich van om de 
nieuwe geboorte tot stand te brengen. „Naar zijn eigenen 
wil heeft Hij ons gebaard door het woord der waarheid." 
(Jak. I : 18.) „Gij, die wedergeboren zijt, niet uit ver
gankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levend 
en blijvend woord van God." (1 Petr. I : 23.) De Heer 
Jezus leert dezelfde waarheid, als Hij zegt: „Indien iemand 
niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het 
koninkrijk Gods niet ingaan." (Joh. I I I : 5.) Het water 
is het welbekende beeld van het Woord Gods. 

2°. Het Woord Gods is het voedsel des nieuwen levens , 
der nieuwe natuur. Petrus zegt: „Als pasgeboren kinder-
kens, zijt zeer begeerig naar de onvervalschte, redelijke 
melk, opdat gij door haar opwast tot behoudenis, indien 
gij namelijk gesmaakt hebt, dat de Heer goedertieren 
is." (1 Petr. I I : 2 , 3.) Wij lezen ook, dat „de mensch 
niet alleen van het brood leeft, maar dat de mensch leeft 
van alles, wat uit den mond des Heeren uitgaat." 
(Deut. VIII : 2 , 3 en Matth. IV : 4.) Het Woord Gods 
is dus het geschikte voedsel om het geestelijk leven te 
onderhouden; het is het middel, waardoor wij gevoed 
en gesterkt worden in Christus gedurende onze reis dooi
de woestijn, terwijl wij de komst des Heeren verwachten. 
Ik heb gezegd „in Christus," omdat Hij ons voedsel is , 
afgebeeld door het „manna" en door het „overjarige koren" 
des lands; (Joz. V : 11 , 12.), alsook door het Paasch-
lam, aan hot vuur gebraden, en waarvan ieder moest 
eten; (Ex. XII.) maar het is in het Woord Gods alleen, 
dat Hij in deze verschillende karakters ons voorgesteld 
wordt. 

Willen wij het manna voor ons dagelijksch voedsel ver-
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zamelen, dan moeten wij het in de Evangeliën zoeken 
en in die gedeelten der Brieven, die ons Christus in zijne 
menschwording, in zijnen nederigen en afhankelijken 
wandel op de aarde voorstellen; willen wij Hem evenwel 
als het overjarige koren des lands, dat is , als een ver
heerlijkten Christus genieten, dan moeten wij die gedeelten 
der Brieven lezen, welke Hem ons in de heerlijkheid 
voorstellen. De Heilige Schrift is de grazige Aveide, waarin 
de goede Herder zijne schapen leidt. 

3°. Het "Woord Gods is ook onze eenige gids. „Uw 
Woord is een lamp voor mijnen voet en een licht op mijn 
pad." Toen Jozua op het punt stond om Israël in Kanaan 
te brengen, zeide de Heer tot hem: „Dat het boek dezer 
wet niet wijke van uwen mond, maar overleg het dag 
en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat 
daarin geschreven is; want alsdan zult gij uwe wegen 
voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk han
delen." (Joz. I : 8.) En de apostel Paulus zegt, af
scheid nemende van de ouderlingen te Efeze, de ge
varen waaraan de gemeente zou worden blootgesteld 
voorziende: „Ik beveel u Gode en het woord zijner ge
nade, die machtig is u op te bouwen." (Hand. XX : 32.) 
„Alle schrift is van God ingegeven, en nuttig tot leering, 
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing inde 
gerechtigheid." (2 Tim. III : 16.). Zoowel het Nieuwe 
als het Oude Testament stelt ons het Woord Gods voor 
als de eenig betrouwbare gids, om ons door de moeio-
lijkheden te leiden en om ons te behoeden voor de strikken 
en gevaren der woestijnreis. 

4°. In de vierde plaats is het Woord Gods ons verde
digingswapen tegen de verzoekingen en de listen des 
satans; daarom wordt het „het zwaard des Geestes" ge
noemd. (Ef. VI : 17.) Het was het eenige wapen, waar
van Christus zich in de woestijn bediende. Op de ver
zoekingen, waarmede de satan tot Hem kwam, antwoordde 
Hij: „Er staat geschreven." Hij redeneerde niet met den 
tegenstander, maar steunde eenig en alleen tot zijne ver
dediging op het woord Gods. Satan was daardoor machte-
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loos; hij kon geen schrede vooruitkomen; geheel over
wonnen moest hij beschaamd aftrekken. En hij is even
eens geheel onmachtig, als wij hem op dezelfde wijze ant
woorden. Hij kan een gehoorzaam afhankelijk, zich alleen 
op het Woord Gods verlatend mensch niet overwinnen. 

5°. De Schrift is het eenige gezag en de eenige regel 
zoowel voor de leer als voor den wandel. Daarom moeten 
wij alle leeringen, die men ons voorstelt als van God, 
aan haar toetsen. In de brieven aan de zeven gemeenten 
spreekt de Heer iederen keer deze woorden: „Wie oor en 
heeft, die hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt." 
Kaar dezen onfeilbaren regel moest alles in hunne 
wegen en gedachten bestuurd worden. Zoo herinnert 
Paulus ook bestendig degenen, aan wie hij schrijft, aan 
de verantwoordelijkheid, waaronder zij zijn, om alle dingen 
te beproeven aan hetgeen hij geschreven heeft. (Zie b.v. 
2 Thess. II : 15; III : 14; 2 Tim. III : 10—17.) 

6°. Het Woord Gods is ook het middel, waarvan de 
Heilige Geest gebruikt maakt om ons als heiligen 
te doen wandelen. Toen de Heer zijne discipelen den 
Vader voorstelde, zeide Hij tot Hem: „Heilig hen 
door de waarheid; uw woord is de waarheid." (Joh. 
XVII : 17.) En inderdaad, het is door de bestendige 
toepassing der waarheid op onszelven, op onzen wandel, 
op al onze wegen, dat wij altijd meer gescheiden worden 
van het kwade, en bekwaam gemaakt tot het doen van 
het goede naar de gedachten Gods; zooals ook de Heer, 
door de toepassing van dit Woord door den Heiligen 
Geest, als onze voorspraak bij den Vader, de voeten 
wascht dergenen, die Hem toebehooren. Dat is het werk, 
hetwelk zijne genade voor ons volbrengt, maar wij moeten 
nooit onze verantwoordelijkheid vergeten om onszelven 
bestendig te oordeelen door het Woord in de tegenwoor
digheid Gods. Van hoevele beproevingen en kastijdingen 
zouden wij verschoond blijven, indien wjj daarin ge
trouwer waren! „Want indien wij onszelven oordeelden, 
zouden wij niet geoordeeld worden." (1 Kor. XI : 31.) 
De Psalmist zegt: „Waarmede zal de jongeling zijn pad 
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zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw "Woord." 
En op een andere plaats: „Door het woord uwer lip
pen heb ik mij gewacht voor de paden des inbrekers." 

Alleen door dit kostbare woord kunnen wij den wil van 
God leeren kennen. Toegepast op onze harten door den 
Heiligen Geest, worden wij door hetzelve eenerzijds ge
scheiden van hetgeen met Gods gedachten in strijd is , 
en anderzijds gelijkvormig gemaakt aan Hem. Zoo doende 
zullen wij toenemen in heiligheid, waarvan wij de vol
maakte uitdrukking zien kunnen in Christus, die aan de 
rechterhand Gods verheerlijkt is. 

7°. Zien wij ten slotte, welke waarde de Heer hecht 
aan de gehoorzaamheid aan zijn Woord. „Indien iemand 
mij liefheeft," zegt Hij, „die zal mijn woord bewaren, 
en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot 
hem komen en woning bij hem maken." (Joh. XIV : 23.) 
Letten wij er wel op, welke groote zegeningen er aan 
het bewaren van zijn Woord verbonden zijn; want wij 
moeten wel bedenken, dat in deze plaats de liefde des 
Vaders en het wonen van den Vader en den Zoon in 
ons voorwaardelijk zijn. In het volgende hoofdstuk zegt 
de Heer: „Indien gij mijne geboden bewaart, zult gij in 
mijne liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns Vaders 
bewaar, en in zijne liefde blijf." 

De Heer verwacht dus niet alleen, dat wij de open
baringen , die Hij ons zoo goedgunstig heeft willen geven, 
op hoogen prijs zullen stellen, maar Hij rekent er ook 
op, dat wij met vreugde ieder woord, dat uit zijnen mond 
is uitgegaan, zullen gehoorzamen. Hij heeft gezegd, dat 
de gehoorzaamheid de duidelijkste uitdrukking onzer liefde 
is: „Indien gij mij liefhebt, bewaar mijne geboden." 
(Joh. XIV : 15.) 

Laat mij aan het gezegde nog een paar praktische op
merkingen toevoegen. 

Vooreerst, zien wij de noodzakelijkheid om met de 
Schriften goed bekend te zijn. Hoe kan ik, bij voorbeeld, 
een verzoeking afwijzen, zooals de Heer het deed, indien 
ik niet weet, welken tekst ik nemen moet ? Het kan ook 
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dikwijls gebeuren, dat ik tot dwaling verleid word uit 
gebrek aan kennis van de gedachten des Heeren, die in 
zijn Woord zijn geopenbaard. Derhalve is het de roeping 
van den geloovige om het Woord Gods met ijver te be-
studeeren, opdat het in hem blijve. (1 Joh. I I : 14.) „Mijn 
zoon! zoo gij mijne redenen aanneemt, en mijne geboden 
bij u weglegt; om uwe ooren naar wijsheid te doen op
merken; zoo gij uw hart tot verstandigheid neigt; j a , zoo 
gij tot het verstand roept, uwe stem verheft tot de ver
standigheid; zoo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt 
als verborgen schatten; dan zult gij de vreeze des Heeren 
verstaan, en zult de kennis van God vinden. Want de 
Heer geeft wijsheid; uit zijnen mond komt kennis en 
verstand." (Spreuk. I I : 1—6.) In dezen geest moeten 
wij de Schrift onderzoeken en zorgvuldig en aanhoudend 
bestudeeren; opdat wij tot alle goed werk ten volle toe
gerust zijn. (2 Tim. III : 17.) De Bijbel zij uw voor
naamste leermeester; en lees alleen zalke boeken, die 
u kunnen dienen om den Bijbel te leeren verstaan; want 
het moet het voornaamste doel van ieder geloovige zijn: 
den wil en de gedachten van God, zijnen Vader, goed te 
leeren verstaan. 

In de tweede plaats moeten wij het Woord Gods nog 
meer overdenken dan lezen. Er staat geschreven: „De 
luiaard zal zijn jachtvang niet braden." (Spreuk. X I I : 27; 
nieuwe vertaling.) Hij heeft vermaak in het jagen, maar 
als hij het wild gevangen heeft, laat hij het liggen. Zoo 
is het met vele lezers van Gods Woord. Zij vinden er ge
noegen in om kennis van de waarheid te verkrijgen, maar 
zij stellen zich daarmede tevreden en verliezen den zegen. 
Het is in de overdenking der Schrift in de tegenwoor
digheid des Heeren, dat hare aangenaamheid, hare schoon
heid en hare kracht genoten wordt. Laat dus niet na de 
gelezen gedeelten te overdenken. 

Eindelijk, vergeten wij nooit onze algeheele afhanke
lijkheid van den Geest Gods om dit goddelijk Woord te 
verstaan: „Want wie van de menschen weet, hetgeen des 
menschen is, dan de geest des menschen, die in hem is ? 
zoo weet ook niemand hetgeen Gods is , dan de Geest 
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Gods. W a n t wij hebben niet ontvangen den geest der 
wereld, maar den Geest , die uit God i s , opdat wij zouden 
weten de dingen, die ons door God geschonken zijn." 
(1 Kor. I I : 11 en 12.) 

Correspondentie. 
1. A. P. te Werdohl vraagt een verklaring van Ps. LXXVII : 13 

en 19, waar gesproken wordt van „Gods weg in het heilig
dom" en „Gods weg in de zee." 

Gods weg is in de zee, en zijn pad in groote wateren , en 
zijne voetstappen worden niet bekend. Als wij onzen voet in 
het zand zetten, dan blijft die voetstap staan, doch in de zee 
is onze voetstap niet te zien. Zoo zijn ons Gods wegen hier 
beneden verborgen. Het hoe en waarom van veel, wat. op aarde 
gebeurt, deelt de Heer ons niet mede. Waarom ons overkomt, 
wat ons doet lijden en treuren , wordt ons hoogst zelden hier 
beneden gezegd. God antwoordt niet van zijne daden. Voor de 
oplossing der raadselen en verborgenbeden is het nu nog de tijd 
niet; die komt straks, bij Jezus' komst. 

Doch Gods weg is in het heiligdom. Wie door het geloof in 
het heiligdom ingaat, die aanschouwt het einde van al de wegen 
des Heeren; die ziet, dat alle dingen ten goede medewerken 
voor hen, die naar Gods voornemen geroepen zijn; die weet, 
dat elke beproeving des geloofs strekken zal tot lof en eer en 
heerlijkheid van God in de openbaring van Jezus Christus; 
die verstaat, dat de kastijding ons Gods heiligheid doet deel
achtig worden. En al weet hij dan ook niet het hoe en waarom 
van hetgeen de Heer doet; al zijn hier vele dingen raadsel
achtig en onverklaarbaar; zoo rust hij nochtans in de liefde 
des Heeren, die alles bestuurt tot zijn heil, en die van eiken 
weg, welken Hij met ons houdt, het einde kent, dat uitloopt 
op zijne verheerlijking en op onzen eeuwigen zegen. 

2. A. S. v. d. O. te Utrecht vraagt een verklaring van de 
woorden in 1 Kor. XV : 28 : „dan zal ook de Zoon zelf onder
worpen worden aan Dien, die Hem alle dingen onderworpen 
heeft, opdat God zij alles in allen." 

Zoowel uit deze woorden zelve als uit het verband, waarin 
zij voorkomen, blijkt, dat de Apostel niet spreekt over den Zoon 
Gods van eeuwigheid, den tweeden persoon in de heilige Drie-
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eenheid, maar over den Zoon als Zoon des menschen. Vanden 
Zoon van eeuwigheid kan niet worden gezegd, dat God Hem 
alle dingen onderworpen heeft; want alle dingen waren Hem 
onderworpen krachtens zijne Godheid; maar aan Christus, den 
Zoon des menschen, heeft God alle dingen onderworpen. In 
Joh. XVII zegt de Heer: „Vader! de ure is gekomen, ver
heerlijk uwen Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke; gelijk Gij 
Hem macht gegeven hebt over alle vleesch." En verder: „En 
nu verheerlijk mij, Gij, Vader! bij Uzelven, met de heerlijkheid, 
die ik hij U had, eer de wereld was." De heerlijkheid, welke 
Hij had, eer de wereld was, krachtens zijne Godheid, ontving 
Hij als de Zoon des menschen, die zeggen kon: „Ik heb U ver
heerlijkt op de aarde; ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij 
gegeven hebt om te doen." En het is daarom, dat wij, die 
gelooven, deze heerlijkheid met Hem deelen kunnen, (zie vs. 22 —24.) 

Uit het verband blijkt, dat de Apostel spreekt over Christus, 
die gestorven en opgewekt is, en als zoodanig is geworden 
de eersteling dergenen, die ontslapen zijn. Aan dien Christus 
heeft God een koninkrijk gegeven, en Hij moet heerschen, 
totdat Hij al de vijanden onder zijne voeten gelegd heeft. Dit 
koninkrijk duurt duizend jaren, en eindigt met de onderwerping 
van al de vijanden, en van den laatsten vijand, den dood. 
Daarna is het einde van al de bedeelingen Gods, van al Gods 
wegen met den mensch; en Christus, de Zoon des menschen, 
geeft het koninkrijk, dat Hij van den Vader ontvangen heeft, 
aan den Vader over, en wordt zelf onderworpen aan Dien, die 
Hem alle dingen onderworpen heeft. Wanneer de mensch Christus 
Jezus, de Zoon van God, alle dingen aan Zich onderworpen 
zal hebben, dan geeft Hij de heerschappij en de macht, die 
Hem toevertrouwd was, aan God terug, en het koninkrijk, 
dat Hem als mensch gegeven was, houdt op. Hij is wederom 
onderworpen aan den Vader, gelijk Hij zulks was, toen Hij 
op aarde wandelde. Nimmer houdt Hij op één met den Vader 
te zijn; zelfs toen Hij in vernedering op aarde wandelde, kon 
Hij zeggen: „Eer Abraham was — Ik ben." Maar zijn koninkrijk 
op aarde houdt op, en wordt gesteld onder de opperhoogheid 
van God, tegen Wien zich niemand meer verzet, omdat Christus 
al de vijanden onderworpen heeft. Christus zal eeuwiglijk zijne 
plaats innemen als Mensch, als Hoofd van de geheele familie 
der verlosten, zijnde tevens God boven alles te prijzen tot in 
eeuwigheid, één met den Vader. 
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De rechtvaardige zal uit geloof leven. 
(Jozua IV.) 

„Maar God, die rijk is in barmhartigheid, naar zijne 
groote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, toen 
ook wij dood waren in de misdaden , heeft ons levend 
gemaakt met Christus , en heeft ons mede opgewekt en 
mede gezet in de homelsche gewesten in Christus Jezus," 
zoo zegt de Apostel Paulus in Efeze I I ; en van deze 
heerlijke waarheid is Israöl's doortocht door de Jordaan 
en intocht in KanaÉin het schoone type. Gelijk de ark 
met de priesters het eerst in het water des doods inging 
en in het midden van do Jordaan bleef staan, totdat al 
het volk overgetrokken was , zoo is Christus voor ons in 
den dood gegaan, en wij zijn met Hem gestorven en be
graven , maar uit dat graf met Hem verrezen — met 
Hem levend gemaakt en mede opgewekt. En niet alleen 
dit. De opgewekte Christus is ten hemel gevaren en zit 
verheerlijkt aan 's Vaders rechterhand. Hij is de Eerstge
borene veler broederen. Hij is het Hoofd der Gemeente. 
Met Hem zijn al de zijnen zoo innig verbonden als de 
leden van één familie verbonden zijn aan elkaar. Met 
Hem zijn al de zijnen zoo nauw vereenigd, als de deelen 
van ons lichaam met ons hoofd één geheel vormen. Daarom 
ziet God al de zijnen in Hem. Christus is verheerlijkt, 
en van ons wordt gezegd: „die Hij gerechtvaardigd heeft, 
die heeft Hij ook verheerlijkt." (Rom. VII I : 30.) Christus 
is in den hemel, en van ons wordt gezegd, dat wij „mede 
gezet zijn in de hemelsche gewesten in Christus." 

„In Christus," nog niet met Christus. Dat volgt straks, 

XX X II 3 



34 

als de Heer komt om ons tot zich te nemen. Dan zijn 
wij met Hem in de heerlijkheid, en wonen met Hem in 
het Huis des Vaders. Thans zijn wij nog hier beneden 
in den strijd , terwijl Hij in de heerlijkheid en de rust 
is ingegaan. Doch wij zijn één met Hem — Hij het Hoofd, 
en 'wij de leden. Hij de Voorlooper, en wij die volgen. 
Zoo één, dat Hij zeggen kon tot den vervolger der hei
ligen: „Saul, Saul, wat vervolgt gij mij?" Daarom ziet 
God ons in Christus reeds in den hemel; en het geloof 
neemt deze plaats in. Wij zijn in Kanaan. Onze wandel 
is in de hemelen. Hoewel in de wereld , zoo zijn wij niet 
van de wereld, maar, evenals Christus door den Vader 
uit den hemel op de aarde gezonden werd om zijnen wil 
te doen, zoo zendt Christus ons, die door Hem uit de 
wereld uitverkoren en tot hemelburgers gemaakt zijn, in 
de wereld, om daar Gods deugden te verkondigen. Dit 
is het standpunt des geloofs. De rechtvaardige zal uit 
geloof leven. 

Treffend wordt ons zulks voorgesteld door de twee 
gedenkteekenen, welke de Israëlieten na hun doortocht 
door de Jordaan moesten oprichten. Eén gedenkteeken in 
het land en één in de Jordaan. Eén zichtbaar en één 
onzichtbaar gedenkteeken. Doch in beide gevallen een 
gedenkteeken van twaalf steenen. Staan wij eerst bij dit 
laatste stil. Het is van zulk een groot gewicht. Als wij 
goed begrepen hebben , wat de doortocht door de Jordaan 
beteekent, dan zullen wij gemakkelijk begrijpen, wat dit 
type ons voorstelt. Twaalf steenen, maar één gedenktee
ken. Twaalf stammen, doch één volk. Vele leden, maar 
één lichaam. Vele geloovigen, doch slechts ééne Ge
meente. Christus en al de zijnen — zijne gansche ge
meente — door den dood henen tot het leven en de 
heerlijkheid gekomen. Allen die gelooven, zijn met Chris
tus gestorven en opgewekt, en zitten in Christus in de 
hemelsche gewesten. Verstaan zij dit niet, dan hebben 
zij er geen genot van, en kunnen er niet naar leven. 
Maar van het verstaan hangt het niet af. Christus is 
gestorven, en al de zijnen met Hem ; Christus is uit de 
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dooden opgestaan, en al de zijnen met Hem; Christus 
zit in den hemel, en al de zijnen in Hem. Niet de ver
gevorderden , niet de diepingeleiden alleen , maar allen — 
zoowel de kinderen als de jongelingen en de vaders. Het 
is een feit. Gansch Israël ging door de Jordaan, en daar
van getuigde dat gedenkteeken van twaalf steenen. De 
geheele Gemeente is mede levend gemaakt en mede op
gewekt , en daarvan is Christus, het verheerlijkte Hoofd, 
het bewijs. Voorzeker, wij moeten dit verwezenlijken; 
wij moeten daarnaar leven; wij moeten ons dienovereen
komstig gedragen; maar wij moeten allereerst gelooven, 
dat het zoo is. 

Dit is van groot gewicht. Vele geloovigen zijn hier
omtrent geheel in verwarring; zij keeren de dingen Gods 
om; zij scheiden , wat God vereenigd heeft; en daarom 
missen zij dan ook de vreugde en het genot van de 
zegeningen des Heeren en de kracht om een hemelschen 
wandel te leiden. Wij zijn niet met Christus gestorven 
en opgestaan , omdat wij dit gelooven of gevoelen, maar 
wij gelooven, dat wij met Christus gestorven en opge
staan zijn, omdat zulks de waarheid is , omdat God ons 
zulks verzekert. Het is een feit, waaraan geen verande
ring te brengen is. Het is een volbracht werk, waaraan 
wij niets toe of af doen kunnen. Wie in Christus gelooft, 
heeft er deel aan. Op hetzelfde oogenblik, dat iemand 
zich aan Jezus toevertrouwt en dus in Hem gelooft, heeft 
hij deel aan al hetgeen Christus deed en aan al hetgeen 
van Christus is. Hij kan daar meer of minder van ge
nieten ; hij kan door ongeloof er niets van verstaan; hij 
moge zuchtende en klagende zijn weg bewandelen; maar 
toch, als hij waarachtig in Christus gelooft, dan is alles 
zijn deel. O , mocht ik iederen geloovige hiervan kunnen 
overtuigen! Mocht ik iederen discipel van Jezus er toe 
kunnen brengen, om toch niet wijzer te zijn dan God; 
om toch niet langer God tot een leugenaar te maken; 
om toch het Woord des Heeren aan te nemen en daarin 
te rusten! Als de Heer gesproken heeft, dan voegt het 
ons te gelooven. „Die tot God komt, moet gelooven, dat 



36 

Hij is , en dat Hij een belooner is van degenen, die Hem 
zoeken." En wanneer die God ons zijne zegeningen 
mededeelt, zouden wij ze dan niet dankbaar aannemen ? 
De rechtvaardige zal door geloof leven. Het geloof aan 
hetgeen God gedaan en door zijn Woord ons medegedeeld 
heeft, geeft rust en zekerheid aan onze ziel. God en zijn 
Woord zijn onwankelbaar. 

Doch zien wij nu, wat het gedenkteeken in het land 
beteekent. Twaalf steenen moesten de kinderen Israëls 
nemen uit het midden der Jordaan, en die oprichten tot 
een gedenkteeken aan de plaats, waar zij in Kanaan den 
eersten nacht zouden doorbrengen. Die steenen stelden voor 
de twaalf stammen, het ganselie volk, aan den dood ontrukt 
door de ark, die in het midden van de rivier des doods 
de wateren had tegengehouden, zoodat zij veilig in Kanaan 
gekomen waren. Welnu, geliefde broeders! wij zijn de 
teekenen van de overwinning, die er behaald is geworden 
over den dood en den satan. Christus is in den dood 
gegaan, omdat wij in den dood waren. „ Indien één 
voor allen gestorven is, zoo zijn dan allen gestorven;" 
(2 Kor. V : 17.) maar dit was, opdat wij aan den dood 
zouden ontrukt en in een nieuw leven zouden overgebracht 
worden door zijne opstanding. „Toen wij dood waren in 
de misdaden, heeft God ons levend gemaakt met Christus, 
en ons mede opgewekt en mede gezet in de hemelsche 
gewesten in Christus Jezus." Christus, de Eerstgeborene 
uit de dooden, opgewekt en verheerlijkt in den hemel, 
is het voorwerp onzes geloofs; doch bedenken wij wel: 
het is Christus, die ons in den hemel vertegenwoordigt, 
en die ons met zich vereenigd heeft, gelijk Hij zich met 
ons één gemaakt heeft in den dood. 

Op Hem moet ons oog gericht zijn. Hij leeft en is 
verheerlijkt, maar Hij is dood geweest. Hij is de overste 
Leidsman en Voleinder des geloofs. Hij is de Eerstge
borene veler broederen. Hij is het Hoofd der Gemeente. 
Wij zien Hem door het geloof met eer en heerlijkheid 
gekroond, en door het geloof zien wij onszelven en allen, 
die gelooven, met Hem verbonden, met Hem opgewekt, 
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met Hem verheerlijkt. Dat is ons gedenkteeken. En de 
gevolgen voor onzen wandel zijn, dat wij ons voor de 
zonde dood houden, maar voor God levend in Christus 
Jezus. In Rom. VI zegt Paulus van Christus: „Wantdat 
hij gestorven is, is hij eens voor altijd der zonde gestor
ven, en dat hij leeft, leeft hij Gode." Ziedaar bet gedenk-
teeken. „Alzoo ook gij, houdt u voor de zonde dood, 
maar voor God levend in Christus Jezus." Ziedaar do 
zedelijke uitwerking. Met Christus gestorven en opgewekt, 
is mijn leven gescheiden van de zonde en de wereld. "Wij 
zijn der zonde gestorven en der wereld gekruisigd, hoe 
zouden wij nog in de zonde kunnen leven en de wereld 
kunnen dienen. J a , niet alleen dit, want wij hebben onze 
plaats in Christus in de hemelsche gewesten: onze wandel 
is in de hemelen, en daarom bedenken en genieten wij 
de dingen, die boven zijn. „Indien gij met Christus op
gewekt zijt, zoo zoekt de dingen, die boven zijn, waar 
Christus is, zittende aan de rechterhand Gods; bedenkt 
de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn, 
want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus 
verborgen in God." (Kol. III : 1—3.) 

Doch er werd een tweede gedenkteeken door Israël 
opgericht. Niet in het land, maar in het midden van de 
Jordaan, ter plaatse waar de priesters met de ark gestaan 
hadden. Dit was een onzichtbaar gedenkteeken. Want 
nadat al het volk overgetrokken was, en het gedenktee
ken in het midden der Jordaan was opgericht, gingen de 
priesters ook uit de Jordaan; „en het geschiedde," zoo 
lezen wij, „toen de priesters, die de ark des verbonds 
des Heeren droegen, uit het midden der Jordaan opge
klommen waren, en de voetzolen der priesteren afgetrok
ken waren op het droge, zoo keerden de wateren der 
Jordaan weder in hunne plaats, en gingen als gisteren 
en eergisteren aan al hare oevers." Die twaalf' steenen 
waren dus niet te zien. De wateren der Jordaan bedekten 
ze. God alleen kon ze zien, en Israël door het geloof. 
Zij waren niet, zooals de steenen in Gilgal het symbool 
van een loven der opstanding, 'twelk door den dood ge-
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gaan was, en er de teekenen en het kenmerk van droeg; 
maar zij waren uitsluitend het zinnebeeld van den dood. 

Het is niet moeielijk om te verstaan, wat dit zeggen 
wil. Christus hangt niet meer aan het kruis. Op Golgotha 
kunt gij Hem niet vinden. Ook niet in het graf. Hij is 
er niet meer. „Wat zoekt gij den levende bij de dooden ?" 
Hij is opgestaan en verheerlijkt, en wij met Hem. Doch 
Hij, die leeft, is dood geweest. Hij , die verheerlijkt is, 
werd vernederd in het stof des doods. En Hij draagt 
thans, en tot in eeuwigheid, de teekenen van zijn lijden 
en sterven in zijn gezegend lichaam. In dien dood heeft 
Hij God op het hoogst verheerlijkt, en zijne liefde jegens 
ons op het heerlijkst bewezen. Daarin verblijdt zich Gods 
hart. Dat is voor Hem, tot in alle eeuwigheid, onuit
sprekelijk heerlijk en het onderwerp zijner voortdurende 
vreugde en genieting. En door 's Heeren nederbuigende 
goedheid mogen wij in dit genot met Hem deelen. Wij 
zetten ons, als ik mij zoo mag uitdrukken, aan de oevers 
van de rivier des doods neder, en zeggen tot onszelven: 
„Ziedaar mijne plaats; ziedaar wat ik was; ziedaar waar 
mijn Heiland voor mij is ingegaan. Hij heeft mij van 
mijn ouden mensch verlost; Hij heeft dien met zijn sterven 
in den dood gelaten; met Hem ben ik begraven. Wat 
heeft U , o mijn Heiland! bewogen om die plaats in te 
nemen? Gij alleen hadt de macht om nooit in den dood 
te gaan. Gij alleen hadt de macht om het leven wederom 
te nemen, nadat Gij het hadt afgelegd. Alleen uwe liefde 
tot mij deedt U gaan in den dood. Al de smarten des 
doods hebt Gij om mijnentwil gesmaakt. Gij leedt en 
stierft; Gij werdt verlaten door God; Gij droegt Gods 
toorn, en waart in de duisternis. De straf, door mij ver
diend, droegt Gij. Het oordeel, dat mij, schuldige, had 
moeten treffen, kwam over U , den onschuldige, den 
heilige en volmaakte. God, die door mijne zonde werd 
onteerd, is door U verheerlijkt geworden. Wat is Uwe 
liefde groot! Aanbiddend en dankzeggend buig ik mij 
voor U neder!" 

Welk een genot voor onze ziel! Ten volle verzekerd 
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van ons heil in Christus; met Hem in de nieuwe schep
ping verbonden; door en in Hem levende; kunnen wij 
ons verlustigen in zijne onuitsprekelijke liefde voor ons 
en in zijne volmaakte gehoorzaamheid aan den wil des 
Vaders tot in den dood des kruises. Wat kan bij het 
kruis vergeleken worden ? Wie kan er de heerlijkheid van 
bevatten ? Wie de liefde peilen van Hem, die zich daar 
overgaf aan schande, vloek, oordeel en dood ? Eeuwiglijk 
zullen wij er ons in verlustigen. Nooit, neen nooit, zal 
Jezus, onze Heiland, hoewel met heerlijkheid gekroond, 
ophouden te zijn het Lam, voor onze zonden geslacht. 
En eeuwiglijk zingen wij: Gij hebt ons Gode gekocht met 
uw bloed. 

O, geliefde broeders! laat ons toch van dit ons heerlijk 
voorrecht gebruik maken! Ons hart kan zooveel genieten. 
Wij missen zooveel, indien wij geen gemeenschap hebben 
met God in de waardeering van Christus. Maar laat ons 
ook onzen blik richten op den verheerlijkten Christus, 
met wien wij zoo nauw verbonden zijn. Wij wandelen 
nog hier beneden; wij bevinden ons nog in dit ons ster
felijk en verderfelijk lichaam; de zonde woont nog in 
ons; maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn 
met Christus gestorven en opgewekt; wij zitten in Christus 
in de heaielsche gewesten. Houden wij ons voor de zonde 
dood, en voor God levend in Christus Jezus! Bedenken 
wij de dingen, die boven zijn, waar Christus is! Laat 
ons gescheiden leven van de wereld, die onzen Heer ge
kruisigd heeft, en uit welke wij door zijnen dood zijn verlost! 

Christus het ware offer voor de zonde. 
(Hebr. XIII : 11 en 12.) 

Dat de toestand, waarin de mensclr door de zonde 
gekomen is , een offer voor de zonde noodzakelijk maakt, 
is naar de Schrift boven allen twijfel verheven. Bij alles, 
wat het menschelijk vernuft hiertegen heeft ingebracht, 
en nog dagelijks tracht in te brengen , blijft het Woord 
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Gods met zijne uitspraken zich tot het geweten van den 
mensck wenden, om hem tot de bewustheid te doen 
komen van wat hijzelf en van wat het werk van Jezus in 
de oogen Gods is. En, Gode zij dank! het getal wordt 
bij voortduring grooter van hen, die zich als verloren 
zondaren op het eenige en ware offer voor de zonde 
verlaten, trots al de moeite, welke de duivel in het 
werk stelt om hen daarvan terug te houden. 

Het is mijn doel den lezer met dit onderwerp eenige 
oogenblikken bozig te houden , en ik bepaal hem in de 
eerste plaats bij de noodzakelijkheid van een offer voor 
de zonde. De brief aan de Hebreërs doet ons deze nood
zakelijkheid vooral opmerken in hetgeen God in het Oude 
Testament onder Israël door de instelling der offeranden 
had bevolen. Voor elke overtreding moest een offer ge
bracht worden , want „zonder bloedstorting is geen ver
geving." Dat al deze offeranden slechts voorbeelden waren 
van het eenige ware offer, Christus, wordt ons duidelijk in 
dezen brief aangetoond. Indien wij echter vragen, waarom 
een offer noodzakelijk i s , dan kunnen wij hiervoor twee 
redenen opgeven: 1°. de gerechtigheid Gods eischte vol
doening ; 2°. het offer nam de plaats in van hem, die 
het bracht. 

God kan zijne gerechtigheid niet prijsgeven ter wille 
van den zondaar. Zij , die onbekeerd zijn, willen dit 
gaarne en stellen er zich mede gerust, doch zij zullen 
er bedrogen mede uitkomen. Wat zoudt gij van een 
rechter zeggen, die den schuldige liet gaan zonder hem 
te straffen ? Zoudt gij met zulk een rechter tevreden zijn, 
indien gij een rechtzaak hadt ? Immers niet ? Hoe kunt 
gij dan van God verlangen, dat Hij iets zal doen, waar
mede gijzelf niet zoudt tevreden wezen? Indien gij der
halve verlangt, dat u recht wedervaart, dan hebt gij hier
mede uw eigen oordeel uitgesproken. En dit is voorzeker 
een ernstige zaak. God kan als rechter niet anders handelen. 
Hij moet elke overtreding straffen, en den schuldige 
oordeelen, en aan dit oordeel zijn allen zonder onderscheid 
onderworpen , en weten alzoo, wat hun te wachten staat. 
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De gerechtigheid van God eischte alzoo voldoening, en 
dat wel van hem, die overtreden had; maar de liefde 
van God tot den schuldige liet toe, dat een ander voor 
hem in do plaats trad, en ziedaar de oorsprong en be-
teekenis van het offer. Hij, die oen offer bracht, verklaarde 
schuldig te zijn; bracht hij geen offer, dan bleef de schuld 
op hem. Hoe eenvoudig, maar gewichtig tevens is de 
vraag, die een ieder zichzelf te doen heeft, ten opzichte 
van de eeuwigheid en van het oordeel Gods. Heb ik een 
offer, of heb ik er geen ? Als ik geen offer heb, dan 
rust nog alle schuld op mij, God zal van mij alles 
eischen, en moet mij als een schuldige veroordeelen. 

Een offer is derhalve noodzakelijk, en wel een offer 
voor de zonden. Deze waarheid vindt vele tegenstanders. 
Men maakt zichzelven en anderen het tegendeel wijs, 
door allerlei onschriftuurlijke, en daarom valsche redenee
ringen. Niet zelden ziet men evenwel, dat de grootste 
tegenstanders alles aangrijpen, om een middel te vinden, 
dat hen bevredigen kan voor de eeuwigheid. Vergun mij 
de vraag, lezer, met welk offer gij voor G od bestaat ? 
Een offer is noodig, maar het komt er ook op aan welk 
offer wij hebben. Gij weet, dat Kaïn ook met een offer 
voor God kwam, maar werd afgewezen. Wil ik er dus 
zeker van zijn, dat ik niet zal afgewezen worden, dan is het 
onderzoek naar het offer het eenige middel. De onder
vinding heeft geleerd, dat de geneigdheid bestaat om een 
offer te zoeken in ons eigen doen of in ons berouw, in 
onzen ernst of in ons leven; j a , door wat niet al heeft 
men getracht don weg te vindon naar den hemel. Dui
delijk echter is het te zien en op te merken, dat niemand 
hierdoor bevrediging gevonden heeft, maar dat hij door 
voortdurenden twijfel geslingerd wordt. Als de schaal ten 
zijnen gunste overslaat, denkt hij geruster te kunnen zijn; 
slaat evenwel de kans om, en wordt hij herinnerd aan 
het verkeerde en onreine, dat er in zijn hart en leven 
gevonden wordt, dan is de rust veranderd in vrees. En 
dit kan ook niet anders, want het wordt alles beschouwd 
naar eigen oordeel en opvatting, en hoe oprecht die ook 
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schijnen mogen, zij zijn toch onwaar. Het is niet do 
vraag, of ik naar mijne gedachte voor den rechter be
staan kan; of het offer, wat ik breng naar mijn oordeel 
goed genoeg en voldoende is; maar of Hij, voor wien ik 
verschijnen moet, dit ook zegt en verzekert. Plet offer, 
door een Israëliet gebracht, werd eerst onderzocht en als 
het niet naar den eisch was, werd hij teruggezonden. Geen 
verminkt, kreupel of blind beest mocht op het altaar 
Gods gelegd worden, het moest geheel in overeenstem
ming zijn met het wezen Gods. De zekerheid, dat iemand 
met zijn eigen werk voor God niet bestaan kan, is 
hierdoor bewezen; want al wat de mensch kan bron
gen, staat gelijk met hetgeen kreupel, blind, lam en 
gebrekkig is. Het beste, wat hij zou kunnen brengen, 
draagt nog altijd dit kenmerk. Dit alles wist de Heer; 
j a , Hij wist, dat de mensch niets geven kan tot lossing 
zijner ziel, en daarom heeft Hij er zelf in voorzien en 
een offer gegeven, en dat offer is Christus. „Zie, het lam 
Gods." Met deze woorden wees Johannes de dooper zijne 
discipelen op Christus, als het eenige ware offer voor de 
zonden. Alles, wat in een offer, dat voor God geldend is, 
vereischt wordt, is in Christus te vinden. Hij, die met dit 
offer voor God verschijnt, kan niet afgewezen worden, 
want God zelf heeft het gegeven en aangenomen; Hij 
heeft Jezus opgewekt uit de dooden, en Hem gezet 
aan zijne rechterhand. Iemand, die afgezien heeft van 
alle eigen werk in de bewustheid, dat het hem niet 
baten kan, en zich tot dat offer heeft gewend, kan gerust 
zijn voor de eeuwigheid. En waarom ? Omdat hij de ge
tuigenis van God zelf heeft aangaande het werk van 
Christus. Meer dan eenmaal heeft God, gedurende het 
verblijf van zijnen Zoon op aarde, getuigd, dat Hij in 
Hem al zijn welbehagen had. Er is geen enkel gebrek, 
maar slechts volmaaktheid in zijn persoon en leven gezien 
geworden. De rechters, die uitspraak moesten doen over 
zijn leven, en Hem ondervraagden, moesten getuigen: 
„Wij vinden geen schuld in Hem." Als een onschuldige en 
vlekkeloos reine is Hij gekruist geworden. Met dat offer 
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voor God komende, behoeft geen vrees mij te bekruipen, 
dat ik een onvolmaakt offer heb. Van dat offer heb ik 
de zekerheid, dat het door God aangenomen is; ik 
behoef niet te onderzoeken, of het wellicht nog afge
wezen kan worden; neen! God heeft het aangenomen; 
en vandaar dat ik in het aangezicht van dood en graf, 
van oordeel en verdoemenis gerust kan zijn; want wat 
mij vroeger bij de gedachte daaraan deed sidderen, is 
door het offer van Christus weggenomen. Hij heeft het 
oordeel in mijne plaats op zich genomen, zoodat geen 
verdoemenis mij meer bevreesd kan maken. Hij heeft de 
banden des doods verbroken, en aan het graf zijn prooi 
ontnomen, zoodat ik met een blijmoedig gelaat in de 
duisternis van het graf kan nederzien; want al zou ik 
ook dien weg gaan, het einde er van is mij getoond door 
Jezus zelf, zittende aan de rechterhand Gods. 

Gij ziet dus, dat de vraag niet overbodig is, met welk 
offer ik voor God kom. Als ik dit ééne Avare, door God 
zelf gegeven offer niet heb, dan blijft er niets anders 
voor mij over dan verloren te gaan. Om u dit aan te 
toonen, moet ik u nog een oogenblik bepalen bij de wijze, 
waarop een zondoffer voor God gebracht werd. Wij zien 
uit vs. 11 van Hebr. XII I , dat de lichamen van de dieren, 
die als zondoffer geslacht werden, buiten de legerplaats 
werden gebracht en verbrand. De legerplaats herinnert 
ons aan de woestijnveis van het volk Israël. God woonde 
in hun midden. Hijzelf was in de legerplaats, die alzoo 
door Gods tegenwoordigheid als de gewijde, geheiligde 
plaats moet beschouwd worden. Het zondoffer, dat de 
plaats bekleedde van den overtreder, werd daar buiten 
gebracht, hetgeen hetzelfde is, alsof de schuldige, die hot 
offer bracht, er buiten gebracht werd. Hij werd alzoo 
verwijderd uit de tegenwoordigheid van God en van allen, 
die met God in betrekking stonden. Met Christus zelf 
heeft dit ook plaats gehad, want als de drager der zonden 
heeft Hij buiten de poort, dat is buiten de heilige stad, 
geleden. 

Al wat onrein was, werd dus uit de tegenwoordig-
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heid Gods verwijderd; j a , zelfs Gods eigen geliefde 
Zoon werd op dezelfde wijze door God behandeld, toon 
Hij zich als het schuldoffer overgaf. En zoudt gij nu 
denken, dat het met hem, die voor God verschijnen 
moet, in het oordeel beter zal afloopen? Zou het moge
lijk zijn, dat een zondaar in de tegenwoordigheid van 
God blijven kan, terwijl God zijn eigen geliefden Zoon, 
toon Hij beladen was met de zonden des volks, daaruit ver
wijderde? O, geloof het toch niet, dat er voor iemand 
anders een plaats in den hemel zal zijn, dan voor hem, 
die in Jezus het offer voor zijne zonden heeft leeren zien. 
Allen, die in den hemel zijn, aanbidden Jezus als het 
Lam, dat voor hen geslacht is, en hen tot het eigendom 
van God gemaakt heeft. (Openb. V.) Niet één onder die 
grooto schaar brengt iets anders in gedachtenis, dan 
hetgeen Jezus volbracht heeft aan het kruis. Zij verblijden 
zich allen in Hem, en roemen zijn werk , ' t welk de eenige 
oorzaak van hun geluk is. Welk een verbazend onder
scheid! Als een onreine uit de tegenwoordigheid Gods 
verwijderd te worden, of deel te nemen aan de eeuwige 
vreugde in de heerlijkheid! Zoolang de tijd der genade 
duurt, handelt God in genade met den mensch, en laat 
hem op deze dingen wijzen tot redding zijner ziel. Maar 
hoewel dit onderscheid op het oogenblik niet te aan
schouwen is, het bestaat toch in werkelijkheid. Zij, die 
in den hemel het lied der verlossing zingen, hebben 
dit op aarde geleerd. Zij zetten daar voort in volmaakt
heid, wat zij hier in zwakheid aanvingen. Wat hier 
hun lofzang nog wel eens stoorde en deed afbreken, 
is daar geheel weggenomen. Maar het is voor hen geen 
nieuw, onbekend gezang; o neen! zij hebben het op aarde 
reeds dikwijls gezongen; zelfs te midden van lijden en 
beproevingen, bij armoede en gebrek, aan ziekbedden en 
op kerkhoven; want dit was hunne zekerheid, dat Jezus 
door zijne overgave alles voor hen had volbracht, en het 
oog des geloofs was geopend voor hetgeen zij spoedig er 
bij voegen zouden, „en wij zullen als koningen heersenen 
op aarde." 
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En dit hebben wij vooral niet uit . het oog te ver
liezen. Indien wij dit lied hier op aarde niet hebbon 
kunnen zingen, dan zullen wij het in de eeuwigheid ook 
niet doen. Als wij hier den Heer Jezus niet gekend 
hebben als onzen Zaligmaker, in de eeuwigheid is er 
geen gelegenheid meer voor. De eeuwigheid maakt slechts 
openbaar, wat wij op aarde geweest zijn. Hebben wij op 
de aarde met hen gejubeld, die hun geluk en hun heil 
in de dingen dezer aarde zochten, wij zullen inde eeuwig
heid niet bij hen gevonden worden, die Jezus als hun 
hoogste goed hier hebben gekend. En daarom, mijn waarde 
lezer! bedenk dit wel, en vraag uzelven ernstig af, waar 
de Heer u op dit oogenblik ziet; of Hij u vindt onder 
hen, die Jezus als het geslachte Lam voor hunne zonden 
prijzen, dan of Hij u ziet onder degenen, die het oog 
van Jezus afgewend, en het oor voor elke roepstem ge
sloten hebbende, in de wereld en in de zonde hunne 
vermaking vinden. 

Correspondentie. 
3. J. F. S. D. te Kampen merkt op, dat de woorden van 

den engel tot Maria: „Hij zal over het huis Jakobs koning 
zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde 
zijn", in strijd zijn met mijne verklaring omtrent de overgave 
van het koninkrijk door Christus aan God. (zie Cor. N°. 2.) 
Dit is slechts schijnbaar het geval; want de woorden van den 
engel moeten toch in denzelfden zin genomen worden als wat 
ons omtrent Melchizédek gezegd wordt — „noch begin van 
dagen, noch einde van leven hebbende, maar den Zoen van 
God gelijk geworden, blijft priester tot in eeuwigheid." Dat wil 
zeggen: vóór hem en na hem was er in zijn geslacht geen 
priester, zoo bleef hij dus priester tot in eeuwigheid. Zoo ook 
hier : niemand zal na Christus koning zijn op aarde. Tot den 
tijd, dat Hij het koninkrijk aan God den Vader overgeeft, zal 
Hij een koninklijke macht uitoefenen, die door niemand kan 
worden betwist, en waarvan de heerlijkheid in zijne handen 
nimmer haren glans zal verliezen. 
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4. N. IT. zendt mij een N°. van de Friesche Kerkbode, 
waarin een stuk voorkomt over den kinderdoop, met verzoek 
daarop te antwoorden. 

Ik wil aan dit verzoek wel voldoen, maar zal mij bij de 
hoofdzaak bepalen. De schrijver zegt: „Die gelooft en gedoopt 
wordt, treedt binnen den kring van het genadeverbond, be
hoort tot Abrahams zaad en wordt erfgenaam van de beloften." 
Dit toegegeven, al zon ik mij anders, en , naar ik meen Schrif-
tuurlijker, uitdrukken. Maar nu volgt: „Dit verbond nu gaat 
niet over individuen, d. i. over losse personen, maar over de 
geslachten." Dit is geheel onjuist, en druist geheel tegen de 
Schrift in. Ieder kind, uit israëlietische ouders geboren, was 
Israëliet, maar geenszins is een kind uit Christen ouders ge
boren een lid der Gemeente. Dit is juist het kenmerkend onder
scheid tusschen de oude en nieuwe bedeeling. Twee plaatsen 
zullen voldoende zijn om dit te bewijzen. „En de Heere deed 
dagelijks tot de gemeente, die zalig werden" zoo lezen wij in 
Hand. I I : 47. En tot Nicodemus zeide Jezus: „Tenzij dat 
iemand wederom geboren worde , hij kan het koninkrijk Gods 
niet zien." •—• En zelfs ten aanzien van de vervulling van Gods 
belofte, aan het huis van Israël en het huis van Juda gedaan, 
wordt ons gezegd, dat, als God het nieuwe verbond met zijn 
volk zal oprichten, allen, van den Ic.eine tot den groote onder 7ien, 
Hem zullen kennen, en allen de vergeving hunner zonden zullen 
ontvangen. (Jer. X X X I : 31—34 aangehaald in Hebr. VIII.) 

De genade is geen erfgoed, en deze valsche stelling maakt 
haar daartoe. Israël was wel Gods volk, maar het was een 
volk voor deze aarde, waarin men door de natuurlijke geboorte 
werd opgenomen. De Gemeente daarentegen is het lichaam van 
Christus, waarvan men alleen lid worden kan door de geboorte uit 
God en door het geloof in den Heere Jezus Christus. Het niet 
verstaan van dit principieele onderscheid tusschen Israël en de 
Gemeente, en de verkeerde praktijk, welke hiervan het gevolg 
was, is de voornaamste oorzaak van den schrikkelijken toestand 
van verval, waarin de christelijke kerk zich bevindt. Hoe vele 
afscheidingen en reformatiën men ook ter hand neemt, zoolang 
men dit verkeerde pad niet verlaat, zal men zich na heel kor
ten tijd weer in denzelfden toestand bevinden, en weer een nieuwe 
afscheiding moeten beginnen. Want of men nu al zegt, gelijk de 
Schrijver in de .Kerkbode doet: „dat de ouders van hunne kinderen 
moeten denken, dat zij uitverkoren kinderen Gods, lammekens 
van de kudde, ledematen der gemeente zijn;" met dit denken 
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zijn zij het niet, en worden zij liet ook niet; ja , dit „moeten 
denken" bewijst, dat men weet, dat zij het niet zijn. Dit wordt 
dan ook spoedig genoeg openbaar, en zoo heeft men door zijn 
verkeerde praktijk de gemeente des Heeren gemaakt tot een 
vergadering van geloovigen en niet-geloovigen, van kinderen 
Gods en kinderen der wereld, en zoo doende ijzer en leem te 
zamen gevoegd. 

Daar mi de kinderdoop, volgens den Schrijver in de Kerk
bode, in deze leer omtrent het verbond zijn grond heeft, behoef 
ik daarover niets meer te zeggen. Is de grondslag verkeerd, 
dan stort het geheele, daarop opgerichte gebouw ineen. 

Toch wil ik u nog wijzen op de verkeerde uitlegging, die er 
door den Schrijver aan sommige Schriftuurplaatsen gegeven wordt. 

Vooreerst Matth. XXVIII : 19. Daar lezen wij : „Graat dan 
heen, onderwijst — volgens den Schrijver, en terecht, staat er 
eigenlijk : maakt tot discipelen — al de volken, hen doopende 
in den naam des Vaders, en des Zoors, en des Heiligen Gees-
tes; hun leerende te bewaren al wat ik u geboden heb." En 
wat is nu de verklaring, die de Kerkbode geeft? Hij vraagt: 
„Hoe moesten de apostelen de volkeren tot discipelen maken ? 
en antwoordt dan : „door ze, d. i. de volken, te doopen en hun 
te leeren alles wat Christus geboden heeft." Nu, als dit waar 
is, dan doen de Jezuïeten naar 's Heeren bevel, als zij onder 
de heidenen gaan, en allen doopen, die maar onder hun bereik 
komen. Als de volken tot Christenen moeten gemaakt worden 
door den doop, dan is het 't beste om ze zoo spoedig mogelijk 
te doopen. Doch de Heer heeft hiervan niets gezegd. De schrij
ver zal toch wel weten, dat „hen" in „hen doopende", niet 
slaat op volken , maar op discipelen , zoodat de Heer tot zijne 
Apotelen zegt, dat zij moeten heengaan, en al de volken tot 
zijne discipelen moeten maken, en dat zij degenen, die disci
pelen geworden zijn, moeten doopen , en hun daarna moeten 
leeren te bewaren al wat Hij hun geboden had. En waardoor 
moesten zij de volken tot discipelen van Jezus maken? Door 
de prediking des Evangelies. Aldus hebben de Apostelen het 
dan ook gedaan; en zoo moeten wij nog doen. 's Heeren 
bevel is niet veranderd. 

Verder 1 Kor. VII : 14. De Schrijver zegt, dat Paulus 
schrijft, dat, als maar een van beide ouders bij de gemeente 
behoort, dan de kinderen heilig zijn. Maar daarvan zegt Paulus 
geen enkel woord. Zijne woorden luiden: „Want de ongeloovige 
man is geheiligd door de vrouw, en de ongeloovige vrouw is 



48 

geheiligd door den man; anders toen waren uwe kinderen onrein , 
maar nu zijn zij heilig." Hij zegt dus, dat de geloovige vrouw 
bij haren ongeloovigen man, en de geloovige man met zijne 
ongeloovige vrouw mag blijven wonen, omdat zij voor hem of 
haar geheiligd, d. i. afgezonderd zijn, en dat, als dit niet zoo 
ware, al de leden der gemeente ook hunne kinderen, die niet 
geloovig waren, zouden moeten wegzenden. „Anders toch waren 
uwe kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig," ziet niet op 
de kinderen uit die gemengde huwelijken; dan had Paulus 
moeten zeggen: „anders waren hunne kinderen onrein." Maar 
dat zegt hij niet; hij zegt „anders waren uwe kinderen onrein." 
En daar hij tot de gemeente spreekt, zijn dit de kinderen van 
de leden der gemeente. Zij hadden Paulus gevraagd, of een 
geloovige man zijne ongeloovige vrouw moest wegzenden Neen, 
antwoordt de Apostel, zij mogen te zamen blijven wonen; als 
dat niet mocht, dan zoudt gij ook niet mogen blijven wonen 
met uwe kinderen, die nog ongeloovig zijn. Wel verre dus, 
dat deze plaats een bewijs voor den kinderdoop levert, is zij 
een duidelijk bewijs, dat er ten minste te Korinthe geen kinder
doop bestond. Indien toch de kinderen van de leden der gemeente 
gedoopt waren geweest, dan zou Paulus' bewijsvoering geheel 
in het water zijn gevallen; want dan hadden de Korinthiërs 
geantwoord: de ongeloovige vrouw staat in het geheel niet 
gelijk met onze kinderen, want die vrouw is niet gedoopt en 
onze kinderen zijn dit wel. 

En wat de doop van huisgezinnen betreft, die als eenig 
bewijs voor de praktijk van den kinderdoop in de dagen der 
Apostelen door den Schrijver wordt aangehaald , zoo bewijst die in 
het geheel niets, daar er telkens bijzonderheden bijgevoegd worden , 
die onmogelijk op kleine kinderen betrekking hebben kunnen. 
Zoo wordt gezegd, dat Lydia en haar huis gedoopt werd, maar 
aan het eind van de geschiedenis wordt ons verhaald, dat 
Paulus en Silas tot Lydia ingingen, en de broeders gezien 
hebbende, hen vermaanden, en daarna de stad verlieten. Deze 
broeders waren toch zeker geen kleine kinderen! Veeleer is 
hetgeen bij Cornelius plaats vond de maatstaf van den wil des 
Heeren. „Terwijl Petrus nog deze woorden sprak , viel de Heilige 
Geest op allen, die liet teoord hoorden." En Petrus zeide: „Kan 
ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden 
worden, die den Heiligen Geest ontvangen hebben, evenals ook 
wij ?" En dan hooren wij, dat zij allen gedoopt werden in den 
naam des Heeren. 
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De toebereiding tot den strijd. 
(Jozua V.) 

Toen de Israëlieten door de Jordaan getogen en in het 
beloofde land gekomen waren, zou de strijd tegen de 
bewoners Yan Kanaan een aanvang nemen. Het land was 
vol van de vijanden des Heeren, en die moesten zij over
winnen en verdoen. Welk een onderscheid met hunnen 
doortocht door de Roode zee! De Roode zee trokken zij 
door om aan hunne vijanden, de Egyptenaren, te ont
komen; door de Jordaan gingen zij om hunne vijanden 
te gemoet te gaan en hen te verslaan. Met ons is het 
evenzoo. Wij zijn door den dood en de opstanding van 
Christus voor altijd aan de macht der wereld en des satans 
ontkomen; en gaan nu, met Christus gestorven en opge
staan en in Hem gezet in de hemelsche gewesten, den 
grooten vijand van den Heer en van onze ziel te gemoet, 
om hem in de mogendheid des Heeren te verslaan. „Wij 
hebben den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de geestelijke machten der boosheid 
in de hemelsche gewesten," zegt Paulus in den brief aan 
de Efeziërs, in welken brief hij het hemelsche standpunt 
van Christus' Gemeente had voorgesteld. 

Eer dat de Israëlieten evenwel den vijand te gemoet 
konden gaan, moesten zij voor den strijd worden toebe
reid. Al waren zij ook in Kanaan gekomen, zoo gaf hun 
dat op zichzelf nog geen kracht om te strijden. Zoo be
staat ook onze kracht niet in ons gestorven en opgestaan 
zijn met Christus en in ons zitten in Hem in den hemel, 
maar in het verwezenlijken door het geloof van deze heer
lijke waarheden. Men versta mij wel. Wij kunnen onmo-
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gelijk den strijd met de geestelijke machten der boosheid 
in de hemelsche gewesten strijden, indien wij niet in die 
hemelsche gewesten in Christus gezet zijn. Israël moest 
in Kanaan zijn om de Kanaanieten te kunnen verslaan. 
Wij moeten in den hemel zijn, om den duivel en zijne 
engelen te kunnen overwinnen. Israël kwam in Kanaan 
door de Jordaan henen. AVij zijn in Christus in den hemel 
gezet, daar wij met Christus door den dood henen tot het 
leven gekomen zijn. Maar evenals Israël voor den strijd 
tegen zijne vijanden moest worden toebereid, zoo moeten 
ook wij door God bekwaam gemaakt worden om den 
strijd des geloofs te kunnen strijden. 

In het vijfde Hoofdstuk van Jozua wordt ons dit voor
gesteld. Het eerste vers doet ons zien, dat het nu ging 
om den strijd. „En het geschiedde, toen al de koningen 
der Amorieten hoorden, dat de Heer de wateren der Jor
daan had uitgedroogd, voor het aangezicht der kinderen 
Israëls, totdat zij daardoor gegaan waren, zoo versmolt 
hun hart, en er was geen moed meer in hen, voor het 
aangezicht der kinderen Israëls.'" De vijand achtte zich 
dus reeds overwonnen; maar toch verzette hij zich met 
alle macht tegen Gods volks. Jericho sloot zijne poorten, 
toen Israël aankwam, en al de koningen der Amorieten 
vereenigden zich ten strijde. Zoo weet ook de satan heel 
goed, dat hij door het kruis van Christus overwonnen is. 
Het zaad der vrouw heeft de slang den kop vermorseld. 
Door het kruis heeft Christus de overheden ontbloot en 
over hen getriomfeerd. Door zijnen dood heeft Hij den 
duivel, die de macht des doods had, te niet gedaan. 
(Kol. I I en Hebr. II.) En zoo doende zijn allen, die ge-
looven, van de slavernij des satans en van de vreeze des 
doods verlost. Maar desniettegenstaande gaat de duivel, 
die onder het bestuur van God nog altijd de vorst dezer 
wereld is, en zijne straf nog niet geheel ontvangen heeft, 
steeds voort om de geloovigen te vervolgen, te misleiden, 
te plagen, te bestrijden en hen zoo mogelijk ten val te 
brengen, aldus zich steeds verzettende tegen zijnen over
winnaar, onzen Heer Jezus Christus; al weet hij ook 
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zeker, dat zijn eindelijke ondergang vastelijk besloten is. 
Dit is het schrikkelijke karakter des satans. Niet op hoop 
van overwinning, maar alleen uit lust in kwaaddoen en 
uit vijandschap tegen God doet hij het kwaad. 

Hoewel nu de vijand vol vreeze was voor het aangezicht 
der kinderen Israëls, zoo konden dezen toch maar niet 
zóó in den strijd gaan. Voordat er sprake zijn kon van op 
te trekken om den vijand te verslaan, moesten zij het 
vertrouwen in zichzelven verliezen, gesterkt worden door 
de sp'ijze des lands en door de herinnering aan 's Heeren 
genade, en worden gesteld onder het opperbevel vanden 
vorst van het heir des Heeren. Achtereenvolgens vinden 
wij in Hoofdstuk V de besnijdenis, het legeren te Gilgal, 
de viering van het pascha, het eten van het overjarige 
koren des lands en de verschijning van den vorst van het 
leger des Heeren. Staan wij bij elk dezer bijzonderheden 
een weinig stil; wij zullen ontdekken, dat zij vol leering, 
bemoediging en vertroosting voor ons zijn. 

1. D E BESNIJDENIS. — Alle Israëlieten, die Egypte 
verlieten, waren besneden; doch die in de woestijn ge
boren werden, en nu door de Jordaan getogen en in 
Kanaan gekomen waren, waren onbesneden. Konden zij 
zóó de overwinning behalen? Onmogelijk. De mannen, die 
de voorhuid hadden, konden niet verslagen worden door 
hen, die nog onbesneden waren. Daarom zegt de Heer 
tot Jozua: „Maak u steenen messen, en besnijd wederom 
de kinderen Israëls ten tweeden male." Het vleesch kan 
niet gaan in den strijd; God oordeelt het, en doet het -weg. 
De besnijdenis is „de uittrekking van het lichaam des 
vleesches" in Christus. Wat Paulus hieromtrent zegt in 
Kol. II is duidelijk en heerlijk: „In Christus woont de 
gansche volheid der Godheid lichamelijk; en gij zijt in hem 
voleind, die het hoofd is van alle overheid en gezag." 
Alles is in Christus; niets ontbreekt Hem. En wij hebben 
alles in Christus; niets ontbreekt ons; want wij zijn in 
Hem voleind. Maar niet alleen dit; er is niet alleen niets 
toe te voegen aan hen, die in Christus zijn; maar er be
hoeft ook niets van hen afgesneden te worden. „In wien 
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gij ook besneden zijt met een besnijdenis, niet met handen 
verricht, in de uittrekking van het lichaam des vleesches, 
door de besnijdenis van Christus; zijnde met hem begraven 
in den doop, in welken gij ook mede opgewekt zijt door 
het geloof in de werking Gods, die hem uit de dooden 
opgewekt heeft." 

De besnijdenis stelt dus voor het wegdoen van het booze 
vleesch. Dit wegdoen van het booze vloeech, die uittrek
king van het lichaam des vleesches, dit te niet doen van 
het lichaam der zonde, van den ouden mensch , vinden wij 
op het kruis. Niet de besnijdenis van Christus ten achtsten 
dage wordt hier bedoeld, want het is een besnijdenis 
zonder handen verricht, over welke Paulus spreekt, maar 
het lijden en sterven van Christus op het kruis. Aan het 
kruis werd Christus tot zonde voor ons gemaakt, zoodat 
de gansche macht der zonde daar op Hem lag; en als 
zoodanig werd Hij door God geoordeeld en verbrijzeld. 
„Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door 
het vleesch krachteloos was, deed God, daar Hij , zijnen 
eigenen Zoon in gelijkheid des zondigen vleesches en voor 
de zonde zendende, de zonde in het vleesch heeft veroor
deeld.'''' (Rom. V I I I : 2.) Zoo is dan in Christus op het 
kruis de zonde in het vleesch veroordeeld; het lichaam 
der zonde te niet gedaan; onze oude mensch met Christus 
gestorven; het vleesch met zijne bewegingen en begeer
lijkheden gekruisigd; het lichaam des vleesches uitge
trokken. (Zie o. a. Rom. VI en Gal. V.) Dit is waar van 
een iegelijk, die in Christus gelooft. Het wordt niet waar, 
als hij het gelooft, maar het is waar, en daarom mag hij 
het gelooven. Ouden en jongen, vaders, jongelingen en 
kinderen in Christus, hebben allen gelijkelijk deel daar
aan. Het lichaam des vleesches is geoordeeld en te niet 
gedaan, en wij zijn er van ontdaan. Dientengevolge kun
nen wrij met vrijmoedigheid staan voor God, en met vrij
moedigheid den vijand te gemoet gaan. 

Denken wij ernstig hierover na. Het is van zoo groot 
gewicht dit recht te verstaan. Laat ons toch niet denken, 
dat er een voortdurende kruisiging des vleesches moet 
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plaats hebben. Laat ons niet denken, dat wij de inwo
nende zonde uit ons moeten trachten te verdrijven. Als 
men dit denkt, vergist men zich schromelijk, en zal door 
allerlei pijnlijke, vernederende en ons geluk verstorende 
ondervindingen de onmogelijkheid en nutteloosheid van 
deze pogingen moeten leeren. De onmogelijkheid — omdat 
God zegt, dat het vloesch zich aan zijne wet niet onder
werpt en niet onderworpen kan. De nutteloosheid — om
dat , wat wij zouden trachten te doen, maar niet kunnen 
doen, voor 1800 jaar reeds gedaan is door God op het 
kruis van Golgotha. Nergens worden wij vermaand om 
het vleesch te kruisigen, den ouden mensch te dooden, het 
lichaam der zonde te niet te doen; maar steeds wordt ons 
gezegd, dat die van Christus zijn, het vleesch gekruisigd 
hebben met de hartstochten en begeerten. Het is een vol
dongen feit, waaraan wij door het geloof deel hebben. 

ïn Pil. III vinden wij de tegenstelling tusschen de be
snijdenis, die met handen verricht werd, en de ware 
besnijdenis. „Wij zijn de besnijding," zegt de Apostel, „wij 
die door den Geest van God eeredienst plegen." Nooit 
was dit het geval geweest met de besnijdenis onder de 
wet. Om door den Geest eeredienst te kunnen plegen, 
moeten wij met het vleesch hebben afgedaan. Het vleesch, 
zelfs het godsdienstige vleesch, roemt alleen in zichzelven, 
maar die het vleesch hebben gekruisigd, „roemen in Chris
tus Jezus." Daarom besluit Paulus met de woorden, „en 
niet in het vleesch betrouwen." Dat is de ware besnijdenis: 
de terzijdestelling door het oordeel, op het kruis van Chris
tus, van wat in Gods Woord „het vleesch" genoemd 
wordt, zoodat wij voortaan in het geheel geen vertrouwen 
meer in hetzelve hebben. 

De doop stelt ons dit symbolisch voor. „Zijnde met hem 
begraven in den doop, in welken gij ook mede opgewekt 
zijt door het geloof in de werking Gods, die hem uit de 
dooden heeft opgewekt." De doop is niet in de plaats van 
de besnijdenis gekomen, maar stelt voor wat wij in de 
besnijdenis, zonder handen verricht, in de uittrekking 
van het lichaam des vlcesches, bezitten. Met Christus 
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gestorven, wat den ouden mensch betreft, en dus besneden 
met een besnijdenis zonder handen verricht, zijn wij met 
Hem begraven in den doop, en daarin mede opgewekt. 
De herinnering aan den doop, waarin ons deze heerlijke 
waarheid voorgesteld wordt, is derhalve zeer gezegend en 
hartversterkend. Wij hebben daaraan voortdurend behoefte. 
Want het merkteeken des doods moet op ons gedrukt staan, 
zullen wij in den strijd tegen onze vijanden kunnen be
staan. Dit voert ons vanzelf tot het tweede punt in Israëls 
toebereiding tot den strijd, namelijk hun legeren te Gilgal. 

2. GILGAL. — Toen do besnijdenis had plaats gevonden, 
zeide de Heer tot Jozua: „Heden heb ik den smaad van 
Egypte van ulieden afgewenteld." Bij de Roode zee werden 
zij bevrijd van de slavernij van den satan en de zonde; 
hier werden zij ontdaan, door het oordeel, vanhetbooze 
vleesch. „Daarom noemde men den naam dier plaats Gil
gal tot op dezen dag," wordt er bijgevoegd. Gilgal was 
het uitgangspunt tot den strijd, eer er een enkele over
winning behaald was, en Gilgal was het vereenigingspunt 
na de overwinning, (zie Hoofdstuk X : 15.) en het uitgangs
punt tot nieuwe overwinningen. Het oordeel over het 
vleesch moest steeds in gedachtenis gehouden worden. 
Israël moest er telkens aan herinnerd worden, anders zou 
het vleesch zich gaan beroemen, en dan kon er geen 
tweede overwinning op de eerste volgen. 

Waar nu de besnijdenis beteekent „de uittrekking van 
het lichaam des vleesches," daar stelt Gilgal ons voor „de 
dooding van onze leden, die op de aarde zijn." Dit is de 
praktische zijde. Do besnijdenis geschiedde eenmaal. Naar 
Gilgal moesten zij telkenmale terugkeeren. Wij zijn ge
storven met Christus; hot vleesch met zijne hartstochten 
en begeerten, onze oude mensch, is gekruisigd; dit is een 
volbrachte zaak; doch wij moeten dit steeds in gedachtenis 
houden, zoodat wij voortdurend het vleesch als geoordeeld 
en te niet gedaan beschouwen, en het niet toestaan in ons 
te heerschen. Na in Kol. II de besnijdenis in Christus 
te hebben voorgesteld als het deel van een iegelijk, die 
gelooft, leidt Paulus ons in Kol. I I I naar Gilgal, en zegt: 
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„Doodt dan uwe leden, die op de aarde zijn: hoererij, 
onreinheid, wellust, kwade begeerlijkheid, en de gierig
heid, die afgodendienst is." 

De zonde of het vleesch wordt hier, gelijk elders, als 
een lichaam voorgesteld, waarvan dan de verschillende 
zonden, waaruit al het andere voortkomt, leden genoemd 
worden. Deze leden te zamen vormon bet lichaam dor 
zonde, waarvan Paulus in Rom. VI : 6 zegt, dat hot door 
het kruis van Christus is te niet gedaan. Wij moeten dit 
geenszins verwarren met ons lichaam. Ons lichaam toch, 
hoewel nu nog sterfelijk en verderfelijk, behoort den Heer 
toe; het zal wel onsterfelijk en onverderfelijk gemaakt 
worden, gelijkvormig aan het heerlijke lichaam van Chris
tus, maar het zal geenszins worden te niet gedaan. In
tegendeel, als het sterft en tot stof vergaat, dan wordt 
het weer opgewekt. Het lichaam der zonde daarentegen, 
d. i. de zonde zelve, het vleesch met zijn hartstochtenen 
begeerten, is op het kruis van Christus te niet gedaan 
en is voor altijd verdwenen. 

Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Wij 
houden ons voor de zonde dood, maar voor God levend 
in Christus Jezus. (Rom. V I : 11.) Wij wapenen ons met 
de gedachte, dat wie in het vleesch geleden heeft, heeft 
afgedaan met de zonde, om den overigen tijd niet meer 
te leven naar de begeerlijkheden der menschen, maar naar 
den wil van God. (1 Petr. IV : 2.) En alzoo levende door 
het geloof, dooden wij onze leden, die op de aarde zijn, 
zoodat de in ons wonende zonde zich niet vertoont, maar 
steeds ten onder gehouden wordt. Doen wij dit niet, dan 
kunnen wij niet bestaan tegenover den vijand. Wij moeten 
bekleed zijn met het borstwapen der gerechtigheid. De 
duivel kon Job niets doen, omdat Job dit borstwapen 
aan had. Vergeten wij naar Gilgal te gaan, dat wil zeg
gen , herinneren wij ons niet voortdurend, dat wij geoor
deeld en gestorven zijn, dan zal het vleesch zich spoedig 
doen gelden. Vooral na een behaalde overwinning. Want 
als wij moedig gestreden hebben, worden wij zoo licht 
overmoedig. Alleen door niet te betrouwen in het vleesch 
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en slechts in Christus Jezus te roemen, hebben wij kracht 
om staande te blijven en in den strijd de overwinning te 
behalen. 

3. D E VIERING VAN HET PASCHA. — De uittrekking van 
het lichaam des vleesches, door het oordeel op het kruis 
voltrokken, on de verwezenlijking van dit oordeel over 
het vleesch in de praktijk, zijn de eerste voorwaarden 
voor den strijd. Noch de helm, noch het pantsier, noch 
het zwaard van Saul waren van eenig nut voor David 
in zijnen strijd tegen den Filistijn; „hij moest ze van zich 
leggen." Doch wij hebben meer noodig dan dit. "Wij moeten 
ook kracht ontvangen om de vermoeienissen van den strijd 
te kunnen weerstaan; en daartoe moeten wij gevoed wor
den. Christus nu is ons voedsel. Hij is de bron onzer 
kracht. Hem te kennen en Hem te genieten verkwikt en 
sterkt onze ziel, en maakt ons bekwaam om den vijand 
te gemoet te gaan en in 's Heeren kracht hem te over
winnen. Met Christus behoeven wij niet te vreezen. O, laat 
ons van Christus genieten — heden, morgen, elk oogen-
blik, opdat, wanneer de strijd komt, wanneer de vijand 
ons aanvalt, wij gereed zijn om hem te wederstaan! 
"Wachten wij niet tot morgen; wij kunnen vandaag nog 
tot den strijd worden geroepen! En bedenken wij wel, 
dat het voedsel voor onze ziel niet zijn waarheden en 
leerstellingen, maar Christus zelf in al zijne liefde en 
genade, in al zijne heerlijkheid en schoonheid, ons door 
God voor de oogen geschilderd. 

Christus nu wordt ons hier voorgesteld onder drie ver
schillende beelden: het pascha, het overjarige koren en 
het manna. Het pascha was het eerste. Na de besnijdenis 
te Gilgal werd Israël een feest bereid. Met opgeheven 
hoofde moesten zij den vijand te gemoet gaan. Hoe geheel 
anders was dit paaschfeest dan hetgeen ze in den laatsten 
nacht in Egypte gevierd hadden! Toen moesten zij het 
staande eten, met opgeschorte lendenen, met den staf in 
hunne hand, in allen haast; en midden onder hot eten 
werden zij uit Egypte verjaagd, en namen de deegklompen 
van hun feest in hunne mantels mede als teerkost op 
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den weg. Hier daarentegen waren zij in het land dor 
belofte. Aan het eind hunner reis gekomen, konden zij 
hunne kleederen neerlaten , en hun staf uit de hand leg
gen, en zich rustig neerzetten om Gods onuitsprekelijke 
genade te overdenken en zich te verblijden in de heer
lijke verlossing, die hun deel geworden was. 

Dit Pascha in het land komt overeen met het Avond
maal des Heeren, aan Jezus' Gemeente geschonken. 
Door het bloed des Lams van het oordeel Gods bevrijd, 
door den dood en de opstanding van Christus verlost van 
de macht der zonde en des satans, met Hem gestorven en 
opgestaan, ontdaan van den smaad van Egypte, in Chris
tus gezet in de hemelsche gewesten, zitten wij rustig, 
gelukkig en vol vrede aan de tafel des Heeren aan, en 
gedenken aan hetgeen Jezus voor ons gedaan heeft, aan 
wat het Hem gekost heeft ons te verlossen, aan zijne 
angsten en smarten, bovenal aan zijn verlaten zijn van 
God, aan zijn gaan in den dood, dien wij verdiend had
den ; en zoo doende genieten wij Hem in die onuitspreke
lijke genade, in die nederbuigende goedheid, in die diepe 
vernedering, in dat ontzettende lijden en sterven, waar
door en waarin Hij God op het hoogste heeft verheerlijkt 
en ons volkomen heeft verlost, tegelijkertijd steeds dieper 
ingeleid wordende in onze ellende en verlorenheid, welke 
het noodzakelijk maakte, dat de Christus zoo schrikke
lijk moest lijden en al de smarten des doods moest 
smaken. 

Hoe heerlijk is daarom het Avondmaal des Heeren! 
Welk een voorrecht, dat wij eiken eersten dag der week 
ons aan de tafel des Heeren mogen aanzetten om zijne 
gedachtenis te vieren en ons te verblijden in de verlos
sing ons bereid! Niet gelijk Israël, dat slechts éénmaal 
in het jaar het Pascha vieren mocht; niet gelijk de 
meeste Christenen thans, die drie of viermaal'sjaars het 
avondmaal houden; maar gelijk de eerste Christenen, 
naar het voorbeeld huns Heeren, die tweemaal achtereen 
op den eersten dag der week, den dag zijner opstanding, 
in het midden der zijnen verscheen, om hun vrede toe 
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te roepen, en hun de teekenen van zijn lijden en sterven 
te toonen, mogen wij ons eiken eersten dag der week 
vergaderen om den dood onzes Heeren, bij de teekenen 
van brood en wijn, te verkondigen en ons in zijne onuit
sprekelijke liefde te verblijden. 

En dit feest blijven we eeuwig vieren. Neen, ons avond
maal zal niet ophouden in den hemel. Al zal het daar, 
wat vanzelf spreekt, niet meer de gedachtenis zijn aan 
den dood van onzen afwezigen Heer en Heiland; al zullen 
daar de symbolen zijns lijdens en stervens niet meer 
noodig zijn; zoo zullen wij ons toch in de heerlijkheid, 
onafgebroken , tot in alle eeuwigheid , scharen rondom het 
Lam, dat geslacht is, 't welk staat in het midden van 
den troon, en Hem aanbiddend toebrengen lof, eer en 
dankzegging voor de onuitsprekelijke genade, ons bewezen 
in de overgave van zichzelven tot in den dood des kruises. 
Dat geslachte Lam, zichtbaar middelpunt der nieuwe 
schepping, gefondeerd op zijn kruis, bron en oorzaak van 
alle geestelijke en eeuwige zegeningen, voorwerp van 
de bewondering der myriaden engelen en der geheele 
schepping, zal eeuwiglijk zijn en blijven het voorwerp 
onzer aanbidding en het voedsel onzer ziel. 

4. H E T OVERJARIGE KOREN DES LANDS. — „En zij aten 
van het overjarige koren des lands des andoren daags van 
het pascha, ongezuurde brooden en verzengde aren even 
op denzelfden dag. En het manna hield op des anderen 
daags, nadat zij van des lands overjarig koren gegeten 
hadden." 

Zoowel het manna als het overjarige koren dos lands 
stelt ons Christus voor als het voedsel voor onze ziel. 
Het manna was het voedsel van Israël in de woestijn; 
hot koren des lands hun voedsel in Kanaan. Toen zij in 
Kanaan gekomen waren, hadden zij het manna niet meer 
noodig. Voor ons is alles in dezelfde periode, al is het 
ook niet altijd op hetzelfde oogenblik. Wij zijn in Egypte, 
in de woestijn en in Kanaan. Wij genieten dus Christus 
als manna en Christus als het koren des lands. Evenwel 
zal het ook bij ons zoo zijn, dat, wanneer de reis door 
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de woestijn zal geëindigd wezen, wij Christus als het 
voedsel voor de woestijn niet meer noodig hebben, terwijl 
Hij als het koren des lands onze eeuwige spijze blijft. 

Christus, zooals Hij hier beneden was; zooals Hij ons 
in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde; zooals 
Hij in alle omstandigheden des levens, in eiken strijd, in 
elk bestaanbaar lijden en in elke smart geweest is , en 
daarin steeds Gods wil heeft gedaan, Gods gedachten 
heeft geopenbaard en gods gezindheid heeft vertoond, 
is ons manna in de woestijn. Hem etende, Hem genie
tende , zooals Hij ons in de Evangeliën wordt voorgesteld , 
worden wij bestand tegen de moeielijkhedeu en teleur
stellingen hier beneden, bekwaam tot den strijd tegen 
wereld en vleesch, geschikt tot het verdragen van den 
tegenstand en de bespotting der menschen. Dit alles houdt 
eenmaal op. In den hemel is geen strijd meer. Maar toch 
zal de herinnering aan Jezus' leven op aarde ons altijd 
kostelijk blijven. Israël moest een gouden kruik met manna 
meê naar Kanaan nemen. En ons wordt beloofd, dat wij 
eenmaal deel zullen hebben aan het manna, dat verborgen 
is, en wij derhalve met God gemeenschap zullen hebben 
aan de waardeering en bewondering van de zedelijke 
schoonheid en volmaaktheid van den Zoon des menschen. 
(Openb. I I : 17.) 

Het koren des lands stelt ons Christus voor, zooals Hij 
verheerlijkt in den hemel is — een Christus, die als mensch 
door deze bezoedelde wereld gegaan is, doch zonder zonde, 
zonder oen enkele vlek of smet, evenals hot brood, dat 
zonder zuurdeeg was; en die in deze heilige menschheid, 
evenals het geroost koren, gegaan is door het vuur des 
oordeels; en thans door de opstanding is ingegaan in de 
heerlijkheid, aan de rechterhand des Vaders met eer en 
heerlijkheid gekroond. Met dien Christus ben ik één. Ik 
ben een mensch in Christus; ik heb nu reeds hetzelfde 
leven, dat Hij heeft — het eeuwige leven, het leven van 
den opgestanen mensch. In Hem bon ik gezet in de 
hemelsche gewesten, en door den Heiligen Geest geniet 
ik de oneindige zegening daarvan. Welk een goddelijke 
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vreugde, welk een kracht is het zulk een Christus te 
mogen aanschouwen en te mogen genieten ! „En wij allen, 
met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld veranderd, 
van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door den Heer, den 
Geest." (2 Kor. I I I : 18.) Ziedaar het resultaat van het 
eten van het koren des lands, van het aanschouwen en 
genieten van don hemelschen Christus. Het is niets mys
tieks ; geen gevolg van de menschöhjke verbeeldingskracht ; 
maar de openbaring, de tentoonspreiding in ons dageiijksch 
leven, in onze daden en woorden, van het geduld, de 
afhankelijkheid, de nederigheid, de zachtmoedigheid, met 
één woord van al de trekken van Hem, dien wij in de 
heerlijkheid aanschouwen, en dien wij weldra zullen zien, 
gelijk Hij is, om Hem dan gelijk te zijn. 

In Stefanus, den eersten Christenmartelaar, zien wij 
dit alles verwezenlijkt. In Hem aanschouwen wij een 
mensch, vol des Heiligen Geestes, als vrucht van het 
volbrachte en volmaakte werk van Christus — een geloo-
vige in den normalen toestand, te midden van omstandig
heden, geheel geschikt om hem te ontmoedigen, in alles 
beantwoordende aan het doel, waartoe God hem hier be
neden geplaatst had. De Heilige Geest, die in hem was, 
verbond hem aan een voorwerp in den hemel, en vormde 
hem naar dat heerlijk en verheven model. De trekken 
van den verheerlijkten Mensch in den hemel vertoonden 
zich in dezen mensch op de aarde: „Heer Jezus! ontvang 
mijnen Geest!" „Heer! reken hun deze zonde niet toe." 
Ziedaar een voorbeeld, dat ons toont, wat het zeggen wil: 
„naar hetzelfde beeld veranderd te worden van heerlijk
heid tot heerlijkheid." O, mochten wij allen Hem gelijken! 
Mochten ook wij door de aanschouwing van onzen ver
heerlijkten Heer meer en meer gelijkvormig worden aan 
zijn heerlijk beeld! 

5. D E VORST VAX HET HEIE DES HEEKEN. —Nu Israël 
van den smaad van Egypte gezuiverd was; nu zij in 
Gilgal het paaschfeest gevierd en van het overjarige koren 
des lands hadden gegeten, en dus tot den strijd bekwaam ge-
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maakt en gesterkt waren, zou men zeggen: alles is in orde; 
de strijd kan thans beginnen. Doch neen! er ontbrak nog 
één ding. De aanvoerder van het heir des Heeren was 
nog niet verschenen. Zonder Hem was er aan geen over
winnen te denken. Hoewel de krijgslieden tot den strijd 
waren toegerust, zoo moesten zij toch nog een aanvoerder 
hebben, die in alles den strijd zou leiden, het plan van 
den aanval moest vaststellen en de wijze van strijd voeren 
moest regelen. Deze verschijnt thans, en wel op het oogen-
blik, dat zij Hem behoefden. „Het geschiedde, als Jozua 
bij Jericho was, dat hij zijne oogen ophief, en zag toe, 
en ziet, er stond een man tegenover hem, die een uit
getogen zwaard in zijne hand had. En Jozua ging tot 
hem, en zeide tot hem: Zijt gij van ons, of van onze 
vijanden ? En hij zeide: Neen, maar ik ben de Vorst van 
het heir des Heeren: ik ben nu gekomen. Toen viel 
Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide 
tot hem: Wat spreekt mijn Heer tot zijnen knecht? Toen 
zeide de Vorst van het heir des Heeren tot Jozua: Trek 
uwe schoenen af van uwe voeten , want de plaats, waarop 
gij staat, is heilig." 

Deze Vorst van het heir des Heeren was God zelf, of 
de Zoon Gods, verschijnende in menschelijke gedaante, 
gelijk zoo menigen keer in de oude bedeeling, om zijn volk 
aan te voeren en tot de overwinning te leiden. Hij is ook 
onze aanvoerder in den strijd tegen de geestelijke boos
heden in de hemelsche gewesten. Wat zouden wij zonder 
Hem beginnen? Maar met Hem zijn wij zeker van de 
overwinning. Hij is de overwinnaar van den satan. Voor 
Hem gaat de duivel op zij. Niemand en niets kan voor 
Hem bestaan. Met Hem zijn wij machtig; zonder Hem 
vermogen wij niets. Welgelukzalig allen, die op Hem 
vertrouwen, die Hem volgen, die in zijne gelederen strijden! 
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De nacht dezer wereld. 
„De ure is reeds daar, dat wij uit den slaap zouden 

opwaken; want de behoudenis is ons nu nader, dan toen wij 
geloofd hebben. De nacht is ver gevorderd, en de dag 
is nabij," zoo zegt Paulus in Kom. XIII : 11, 12. De 
nacht dezer wereld is de afwezigheid van de zon der 
gerechtigheid. Daar deze zon nog niet schijnt, is het nacht. 
Ieder, die geestelijk verstand heeft, en Christus kent, 
weet, dat de wereld met al haar vermaken en met al 
haar hoogmoed in de duisternis wandelt; en hij ziet de 
lieden der wereld in diepen slaap verzonken. Hij weet 
echter ook, dat do nacht reeds ver gevorderd is, en dat 
de dag weldra zal aanbreken. De wakende ziel, die de 
komst haars Heeren verwacht, ziet reeds in het geloof 
het morgenrood aan den horizont verschijnen; j a , in zijn 
hart is de Morgenster opgegaan. Hij is een kind des lichts 
en des daags geworden. Hij slaapt niet, maar is nuchter 
en wakende. Hij is gelijk aan den wachter op den toren, 
die met verlangen naar het opgaan van de morgenster 
uitziet. Zijne ziel hijgt naar het oogenblik, dat Jezus 
komen zal om de zijnen in zijne heerlijkheid op te nemen, 
en dan met hen te verschijnen hier beneden, om zjjn 
koninkrijk van licht en vrede en gerechtigheid in te 
voeren. 

Terwijl wij deze komst van Jezus verwachten en er 
met verlangen des harten naar uitzien, wandelen wij 
„welvoegeltjk als op den dag," en doen verre van ons 
alle werken der duisternis. De macht des lichts, der 
waarheid, der godsvrucht en des oordeels over het booze 
is in onze harten; en zoo worden de werken der duisternis 
door de wapenen des lichts overwonnen. Daarom zegt de 
Apostel Johannes: „Wij weten, dat, als Hij zal geopen
baard zija, wij Hem zullen gelijk zijn; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop 
op Hem heeft, reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is." 
Welk een heerlijke hoop! Onze oogen zullen Hem zien 
in al zijne schoonheid en heerlijkheid — Hem, den ver-
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heerlijkten Mensch Christus Jezus — Hem, die mij 
heeft liefgehad, en zichzelven voor mij heeft overgegeven. 
Als dat mijne hoop is; als die kostelijke waarheid leeft 
in mijne ziel, dan kan het niet anders, of ik zonder mij 
af van de wereld; ik oordeel in mij al wat niet goed 
is; met één woord: ik reinig mijzelven, gelijk Hij , dien 
ik verwacht, en aan wien ik hoop gelijk te zijn, reinis. 
Dit is een vanzolfheid. Het een volgt uit het ander. 
Het is onmogelijk waarlijk den Heer te verwachten en 
er naar te verlangen, Hem te zien en aan Hem gelijk 
te zijn, en dan de wereld lief te hebben of aan de zonde 
gehoor te geven. Een geloovige, die waarlijk deze hoop 
op Hem heeft, doet al wat onrein, wat niet overeen
komstig Gods waarheid is, uit zijnen wandel en zijn 
leven weg, en reinigt zich. De maatstaf, het model, het 
voorbeeld hiervan is Christus zelf. Hoe zou een geringere 
maatstaf, een minder model het hart kunnen bevredigen 
van hem, die in Christus zijn één en alles gevonden 
heeft, die van Hem getuigt: Gij zijt de schoonste onder 
de menschenkinderen; bij U is niemand te vergelijken; 
op aarde noch in den hemel lust mij iemand boven U. 

Correspondentie. 
5. W. W. te Apeldoorn vraagt, waarom in Hand. XV: 29 

aan de Christenen voorgeschreven wordt, zioli van bloed en het 
verstikte te onthouden, daar er toch in het N. Testament geen 
onderscheid tusschen de spijzen gemaakt, wordt. 

Als gij Genesis IX vs. 3 en 4 aandachtig leest, dan zal het 
u duidelijk worden, waarom de Heilige Geest ook aan ons, 
Christenen, liet eten van bloed en van het verstikte, d. i. een 
dier, van hetwelk het bloed niet uitgestort is, verboden heeft. 
Toen God aan Noach alle levende dieren tot spijze gaf, voegde 
Hij er dit verbod aan toe: „Doch het vleesch met zijne ziel, 
dat is zijn bloed, zult gij niet eten." Dit is ten allen tijde 
geldig. Het bloed is de ziel, daarom mogen wij de ziel met 
het vleesch niet eten. (Zie Deut. XII : 23—25.) 
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Van 1 Kor. XV : 29 komt een verklaring voor in den 29sten 
jaargang van den Bode, blz. 83. 

6. C. v. H. te Kollum vraagt, wie door Paulus bedoeld 
worden met de woorden in 1 Kor. IV: „Alzoo besehouwe men 
ons als dienaars van Christus en rentmeesters van de verbor-
genheden Gods." 

Paulus zelf en de andere apostelen en zijne medearbeiders 
in het Evangelie. Het verband, waarin deze woorden voor
komen, maakt ze bijzonder belangrijk. De Korinthiërs maakten 
van de verschillende arbeiders in de gemeente partijhoofden. De 
een noemde zich naar Paulus, een ander naar Petrus, eenderde 
naar Apollos. Dit was vleeschelijk en een wandel naar den 
mensen. „Zoo roeme dan niemand in menschen," zegt Paulus, 
„want alles is het uwe; niet alleen Paulus, maar ook Apollos 
en Petrus; en allen behoort gij aan Christus." En dan besluit 
hij met de bovenaangehaalde woorden, als wil hij zeggen: 
Niemand make ons tot partijhoofden; niemand schare zich rondom 
ons; wij zijn niets anders dan dienaars van Christus en rent
meesters van de verborgenheden Gods. 

7. E. J. E. te Blokzijl. — Als in Job I en I I en XXXVII I : 7 
de engelen kinderen Gods genoemd worden, dan is zulks, naar 
het mij voorkomt, in den zin, dat zij door God geschapen 
en als zijne dienaren voor zijn aangezicht gebleven zijn. Wij 
daarentegen zijn kinderen en zonen van God, omdat wij het 
leven deelachtig zijn, dat bij den Vader was, en ons geopen
baard is. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. 
Wij hebben Christus aangenomen, die het leven is en het 
Hoofd der nieuwe schepping, en door Hem hebben wij het recht 
kinderen Gods te zijn. 



Opmerkingen over de geschiedenis 
van Simon Petrus. 

INLEIDING. 

De geschiedenis van Simon Petrus is uiterst leerrijk. 
Ieder Christen kan er in het groot zijn eigen geschiedenis 
in herkennen, van den eersten stap af, dien hij deed in 
het kennen van Christus, tot aan dien toestand, die, 
helaas! zoo zelden bereikt of gehandhaafd wordt, waarin 
de Heilige Geest zonder verhindering werkt, en in ons 
zijne kracht ontwikkelt. 

Tusschen deze beide polen ontwikkelt zich al de kracht 
van de genade, die ons in de kennis van Christus en van 
de christelijke voorrechten doet doordringen. "Wij aan
schouwen tevens de verbrijzeling der ziel, die noodig is , 
opdat de geloovige, nadat hij alle vertrouwen in zich-
zelven heeft verloren, eindelijk zijne voorrechten zou 
kunnen verwezenlijken en den Heer volgen op den weg, 
dien Hij gebaand heeft. 

De geschiedenis van Petrus splitst zich vanzelf in twee 
deelen, die ons in Gods Woord aangegeven worden. De 
Evangeliën geven ons het eerste gedeelte, terwijl wij 
het tweede gedeelte vinden in de Handelingen en in de 
Brieven. Het eerste gedeelte komt overeen met de waar
heden, waarover wij spraken; het tweede is vol van de 
kracht des Heiligen Geestes in de bediening van Petrus, 
en van de Goddelijke macht, die hem als getuige van 
Christus ondersteunde, te midden van de moeielijkheden 
en den strijd, hoewel natuurlijk niet zonder openbaring 
der menschelijke zwakheid. 

"XVCX// 5 
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I. 

„Ik ben een zondig mensen." 
(Lukas V : 1—11.) 

De wijze, waarop Petrus in aanraking met den Heer 
komt, in het Evangelie van Lukas, is zeer merkwaardig. 

De schoonmoeder van Simon was met een harde koorts 
bevangen, die haar tot elk werk onbekwaam maakte. 
Jezus geneest haar, en maakt haar geschikt om Hem te 
dienen. Op zulk een wijze is het dikwerf, dat de ziel 
voor het eerst Christus ontmoet; zij komt met Hem in 
aanraking door de zegeningen, die Hij aan anderen schenkt. 
Wanneer het oogenblik gekomen is, dat Hij zich aan ons 
eigen hart zal openbaren, dan zullen wij ontdekken, dat 
Hij niet geheel een vreemde voor ons is. De Heer gebruikt 
deze voorbereidende bekendmaking om den gang van het 
werk te verkorten, door hetwelk onze gewetens vatbaar 
worden voor het gevoel van schuld, en onze harten voor 
dat der genade. In dit Evangelie kende Simon Petrus dus 
den Heer, doordien hij zijne werken in zijn huis gezien 
had. 

Yan ambacht was de zoon van Jona een visscher; hij 
bezat hetgeen noodig was om visschen te vangen, een schip 
en netten. Petrus had er gebruik van gemaakt om te ver
krijgen, wat hij begeerde, en hij had er den geheelen nacht 
over gearbeid, maar vruchteloos. Zoo gebruikt de natuur
lijke mensch zijne bekwaamheid en de middelen, die in 
zijn bereik zijn om iets te verkrijgen, wat zijn hart bezig 
houden en bevredigen zal; maar het is tevergeefs, het 
net blijft ledig. Zijn zwoegen geeft hem niets, dat beant
woordt aan de diepe behoeften zijner ziel. De nacht ver
loopt en de dag breekt aan, waarop de vischvangst, het 
jagen naar het geluk, hem niet eens meer mogelijk zal zijn. 

Niets gevangen hebbende verlaten Simon en zijne met
gezellen hunne schepen en spoelen hunne netten. Zij 
spoelen ze, want zij hadden slechts slijk uit de diepte 
der zee opgevangen, en zijn zij daarmede gereed, dan 
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begint de vischvangst weer opnieuw. Gaat het met den 
mensch hier beneden niet evenzoo? lederen dag vernieuwt 
hij zijn zwoegen, zonder ooit tot het doel te komen, 
waarnaar hij streeft. 

Maar nadat 's menschen onmacht is gebleken, treedt 
de Heer op den voorgrond, oogen schijnlijk met geheel iets 
anders bezig dan Petrus. Hij onderwijst de schare, maar 
te midden van zijne bediening is zijn hart met Simon 
bezig, en verliest Hij hem niet uit het oog. Hij ging in 
een van de schepen, dat van Simon was, en vraagde hem, 
dat hij een weinig van het land afstak. Hij zondert hem 
een weinig met Hem van de schare af. Petrus hoort zoo 
doende alles wat de Heer zegt. Vroeger was Jezus geen 
vreemdeling voor hem, nu hoort hij zijn woord, en de 
plaats van afzondering met Hem draagt er toe bij, dat hij 
aandachtig luistert. Nochtans ontvangt hij van dit (vs. 5.) 
woord, naar het schijnt, slechts de overtuiging van zijn 
gezag. 

Eerst daarna houdt de Heer zich meer in het bijzonder 
met hem bezig. „Steek af naar de diepte," zegt Hij , 
„werp uwe netten uit om te vangen." Petrus had dit den 
heelen nacht gedaan, maar tot dusver alleen door den 
wil des menschen, nu echter zou hij het doen op het 
woord des Heeren. Petrus gelooft dat woord en onderwerpt 
er zich aan. Ziehier de eerste uitwerking van Gods Woord. 
Het werkt het geloof; het geloof neemt zijn gezag aan, 
en gehoorzaamt er aan. De Heer heeft gesproken, dit is 
voor het geloof genoeg. 

Maar de Heer wendt zich tot Petrus op een krachtiger 
wijze. Hij gaat hem toonen, in wiens tegenwoordigheid 
hij zich bevindt, en zoo doende zijn geweten treffen. Hij, 
de Schepper, die over alle dingen gebiedt, verzamelt op 
klaarlichten dag visschen, daar waar er des nachts geen 
waren, en vervult er de netten van Petrus mede. Hij 
vervult ze met zegeningen, die menschelijke vaten niet 
kunnen bevatten, zonder ze te scheuren, en die meer dan 
overvloedig voorzien in de behoeften van den discipel. 
Zijne metgezellen komen met een tweede scheepje, dat 
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ook zinkt, zoo overvloedig zijn de rijkdommen van den 
Heer der heerlijkheid. 

Petrus ziet al deze zegeningen (vs. 8.), maar zij plaatsen 
hem voor het eerst, zooals hij is, in tegenwoordigheid 
van Hem, die er de bron van is en die ze geeft. Zoo is 
het niet meer alleen het woord, van Jezus, dat hem treft, 
maar de Heer zelf en de heerlijkheid van zijn Persoon. 
Een wonder geschiedt aan zijne ziel: de zegen is geen 
oorzaak van vreugde voor hem, maar geeft hem het be-
ivustzijn van zonde, en boezemt hem vrees in, omdat zij 
hem brengt in de tegenwoordigheid van den Heer der 
heerlijkheid. Van een anderen kant doet het gevoel van zijn 
toestand, 't welk hem de verschrikkelijke zekerheid gaf, 
dat de Beer hem moest verstooten, hem zich neenverpen 
aan de voeten van Jezus als zijn eenig redmiddel. 

Zoo vinden wij in Psalm CXXX : 1—4 een ziel, die 
de hulp inroept van Hem, tegen wien zij gezondigd heeft. 
Indien Hij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal be
staan? Zij is verloren, indien de schuld niet vereffend is. 
Maar God., tegen Wien gezondigd, is, vergeeft: God wordt 
in Zijne liefde gekend. 

Gezegend is voor den zondaar de kennis van zijn waren 
toestand, van het oordeel, dat hij verdiend heeft, en van 
des Heeren heiligheid! „Ga uit van mij, want ik ben 
een zondig mensch." Petrus erkent, dat hij zondaar is en 
de tegenwoordigheid des Heeren onwaardig; hij siddert 
voor zijne heiligheid en rechtvaardigheid. Hij weet nog 
maar alleen, als 't ware instinctmatig, wat de genade 
is; hij weet niet, dat God rechtvaardig kan blijven door 
hem te rechtvaardigen, die in Jezus gelooft; maar hij ligt 
aan Jezus' voeten; hij vlucht niet, omdat daar alleen nog 
hoop is. 

Zoolang hij bezig was zijne netten te spoelen, kende 
hij noch God, noch zichzelven. Nu kent hij beiden. Op
merkelijk is het, dat hij niet veroordeelt, wat hij gedaan 
heeft, maar wat hij is. Yele zielen erkennen, dat er 
berouw noodig is over hunne schuldige daden, en veroor-
deelen ze, maar zijn er niet toe gebracht om de bron van 
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deze daden te zien. Er zijn niet alleen zonden, maar 
er is een zondig mensch. Het gevoel van de tegen
woordigheid van God opent ons de oogen, wijst ons 
aan, wie wij zijn, en doet ons zien, dat er alleen een 
schuilplaats te vinden is bij Hem, die ons zou kunnen 
veroordeelen. 

„Vrees had hem bevangen." Maar de Heer laat nimmer 
de vrees bestaan in zijne tegenwoordigheid! Hij spreekt 
en verbant de vrees; omdat Hij de Heer van genade is. 
Al het overige laat Hij bestaan; Hij verzwakt in geenen 
deele de uitwerking van hetgeen in de ziel geschied is, 
maar Hij neemt de vrees toeg. „Ga uit van mij?" Neen, 
de Heer zal nimmer van hem uitgaan. Hij zegt: „Vrees 
niet, van nu aan zult gij menschen vangen." Indien ik 
u niet ontmoet had om u te behouden, zou ik geen anderen 
door u kunnen redden. Hij doet meer dan Simon Petrus 
gelukkig maken; Hij geeft hem een meerderen zegen, Hij 
belooft hem de bediening. In plaats van een visscher te 
blijven is Petrus een dienaar geworden, in staat om alles 
te verlaten en Jezus te volgen. 

II. 

Petrus wandelt op de zee. 
(Mattheüs XIV: '22-33.) 

Zooeven had Jezus de armen uit Israël met brood ver
zadigd naar de profetie van Psalm CXXXII: 15, zijne 
roeping van Messias te midden van een volk, dat Hem 
niet aannam, volbrengende. Na hen verzadigd te hebben, 
had Hij do schare van zich gezonden, zich figuurlijk 
scheidende van Israël, 't welk Hij voor een tijd overgaf. 
Het was avond geworden; de Heer was op den berg ge
klommen , alleen, om te bidden. Toen was het nacht ge
worden voor de twaalven, die Jezus gedwongen had in 
het schip te gaan. Hij had zijne betrekkingen met het 
volk geëindigd, maar Hij had voor zich een overblijfsel, 
dat naar de andere zijde overvoer. De discipelen waren 
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zeer beangst, alleen in die donkere ure op de onstuimige 
zee, toen ter vierde wake des nachts, tegen drie uren 
des morgens, de Heer tot hen afkomt. Zijne komst is 
liet teeken van liet hervatten zijner betrekkingen met 
hen, die Hij opnieuw zijn volk zal noemen. Hij komt 
tot hen op de woedende baren, omringd van moeielijk-
heden, die echter niets zijn voor zijne goddelijke voeten, 
maar die hun weg zullen zijn om Hem te leeren kennen. 
Zoo zal Hij gebruik maken van „ de benauwdheid van 
Jakob." Treffend tooneel, en waarvan ook wij, Christenen, 
oen geestelijke les leeren kunnen, maar wat ons toch 
meer persoonlijk aangaat, is wat er tusschen Jezus en 
Petrus voorvalt. 

De eerste daad van Petrus was zich aan de voeten 
van Jezus te werpen, zijn zondigen toestand erkennende; 
de tweede is: Hem te gemoet te gaan. Hierop kan men 
nimmer genoeg aandringen. *) Hetgeen op de bekeering 
moet volgen, is den Heiland te gemoet te gaan. Dat gaat 
aan de dienst vooraf. Ofschoon Petrus nog maar de belofte 
had van menschen te zullen vangen, zoo werd hij toch 
reeds gedrongen om den Heer te gemoet te gaan. Hij 
werpt hier zijn blikken op Hem, die van den berg af
daalt, en het is slechts het begin van de heerlijke open
baringen , die hij over den persoon van Christus zal ont
vangen. Lieve lezer! zijt gij Hem te gemoet gegaan ? Indien 
gij het bij den aanvang uwer bekeering niet gedaan hebt, 
dan zijt gij nog niet vorder gekomen dan het bewustzijn 
van uw behoudenis, want gij kunt geen aanspraak maken 
op de diepere kennis van den persoon van Christus, welke 
Petrus later verkreeg, indien niet eerst de Heer van den 
hemel uw deel geworden is, en u niet vervuld heeft 
met het verlangen om tot Hem te gaan. 

*) "Wij maken hier slechts een persoonlijke toepassing van deze 
geschiedenis, die, om de zoo uitgebreide schildering vanhetXIVde 
Hoofdstuk aan te vullen, ons eigenlijk voorstelt, den toestand van de 
Gemeente, uit het Jodendom getreden om den Heer te gemoet te 
gaan, door het geloof in zijn Woord en do oogen op Hem gevestigd, 
daar waar bogenschijnlijk geen pad was. 
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In het eerst is die kennis bij Petrus nog weinig ont
wikkeld: „Heer! indien Gij liet zijt," zegt hij. Maar deze 
kennis is hem genoeg om den Heer te gemoet te gaan; 
alles hangt er voor hem van af, of het waarlijk de Heer 
is , en indien Hij het is , dan is zijn woord genoeg voor 
Petrus om het schip te verlaten: „Gebied mij tot u te 
komen op het water." Het was een ernstige zaak om 
een plaats van schijnbare veiligheid te verlaten, endaar 
te gaan, waar geen pad was, maar, zooals ik zeide, het 
woord van Christus is hem genoeg. Hij kende er de macht 
van. Op zijn woord toch had hij het net uitgeworpen; 
op zijn woord gaat hij Hem te gemoet. Dat woord is vol
doende om hem op het water te doen wandelen, even 
als het voldoende was geweest om hem den Heiland te 
doen kennen. 

„Gebied mij tot U te komen." Door deze gunst te vragen 
denkt Petrus er niet aan om een proefneming te doen, 
noch om zijne bekwaamheid in het overwinnen van hin
derpalen te vertoonen; wat hij wil, is tot Hem te gaan 
Christus trekt hem aan. Voor het oogenblik denkt hij 
noch aan den wind noch aan de golven; want kent het 
natuurlijk hart geen weg, die tot Christus voert, het ge
loof vindt een weg te midden van de moeielijkheden van 
allerlei aard, in den nacht en in den storm, en het maakt 
er gebruik van om dichter bij den Heer te komen. Het 
verlaat het* schip, die eenig zichtbare schuilplaats, daar 
het dit niet als het ware veiligheidsoord beschouwt, en 
zooals iemand terecht gezegd heeft, op het Goddelijke 
woord verlaat Petrus het schip om tot Jezus te komen, 
wiens tegenwoordigheid hem meer waard is dan aan de 
overzijde aan te komen. 

Helaas! men begint goed; het eerste geloof en do eerste 
liefde, de eenvoudigheid van een hart , vervuld met één 
voorwerp , ondersteunen ons, daarna laat men den blik 
van dit ééne voorwerp afleiden. Satan had getracht de 
discipelen te ontroeren door hun voor Jezus vrees in te 
boezemen; (vers 26.) uit zijnen mond vernemen zij zeer 
spoedig, dat zij goedsmoeds zouden zijn. Daarop verschrikt 
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de vijand Petrus door de moeielijkhedon. Hoe dwaas van 
ons om naar hem te luisteren! Voeren de mooie] ijkheden 
ons niet tot Christus? Arme ongeloovigen die wij zijn! 
In de beproevingen zoowel als in den nood is juist het 
eenige, wat wij vergeten, de goddelijke macht, die wij 
niet uit het oog moesten verliezen. In het voorgaande 
tafereel, vers 17, hadden de discipelen niet vergeten 
hunne brooden en hunne visschen te tellen, noch te be
rekenen , waarover de dorpen konden beschikken, maar 
zij hadden in het geheel niet op de tegenwoordigheid des 
Heeren gerekend. Zoo ook Petrus; terwijl hij onderweg 
is, begint hij te zien op den sterken wind, denkt aan 
zijn eigen krachten, en vergeet, dat hij een aantrek
kingskracht voor zich heeft sterker dan de magneet, om 
hem onvoorwaardelijk tot Jezus te voeren; en daarop 
begint hij te zinken. 

Wie is niet op het punt geweest te zinken zooals Petrus ? 
De gemeente, in het algemeen en ieder in het bijzonder 
hebben wij niet hetzelfde ondervonden? Maar een kreet 
ontsnapt aan den discipel. „Heere, behoud mij!" niet: 
„Heere! ga uit van mij ," maar het tegenovergestelde, 
want de Heiland wordt door den geloovige geleid; hij 
weet, dat het zijn lust is om te behouden. Petrus roept 
om hulp op het oogenblik, dat hij op het punt is aan 
te komen; Jezus heeft de hand slechts uit te strekken 
om hem te behouden. Eén minuut langer geloof, en de 
discipel was niet gezonken. En wij, zullen wij nog twij
felen? Aan veel mogen wij twijfelen, maar nimmer aan 
Christus. Laat ons vertrouwen op Hem, die in staat is 
ons tot het einde te behouden, want de storm zal eerst 
bedaren, als de Heer voor eeuwig met de zijnen zal ver-
eenigd zijn. 

III . 

Persoonlijke kennis van Christus. 

(Mattheüs XVI: 13—23.) 

Petrus had den Heer leeren kennen als dengene, die 
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aan zijne behoeften voldeed: een Heiland voor zijne zwak
heid. Thans wordt de discipel ingeleid in een dieper en 
heerlijker kennis. Hij zal leeren, wat de Heiland in Zich-
zelven is. 

Zoo gaat het altijd: de geloovige wandelt stap voor 
stap voort in de kennis van Christus. Het is echter niet 
de trouw van Petrus, die hem dezen nieuwen zegen ver
werft; zij wordt hem geschonken door de trouw van God, 
die hem van de menschen gescheiden had om hem deze 
openbaring te verleenen. Het was de Vader en niet vleesch 
en bloed, die hem deze dingen geopenbaard had. (vs. 17.) 

Door den Vader in dezen zegen ingeleid, wordt Petrus 
in de tegenwoordigheid van den levenden God gebracht. 
In den Zoon des menschen erkent hij den Christus, voor
werp van al de beloften, en met Wien al de raadsbesluiten 
Gods verbonden zijn; maar die Christus is de Zoon des 
levenden Gods. Hij is niet alleen die Mensch in de wereld 
geboren, door God als zijn Zoon verklaard: „Gij zijt mijn 
Zoon; heden heb ik U verwekt;" maar Hij is de Zoon des 
levenden Gods; Hij bezit een levenskracht, die God alleen 
toebehoort, en waarvan al de volheid in Christus woont. 

De menschen, van wie Petrus was afgezonderd, om 
deze glorierijke openbaring te ontvangen, waren geheel 
onkundig van de grootheid van Jezus. Hij was voor 
hen slechts de zoon van Jozef of een der profeten. Zij 
bevonden zich in de tegenwoordigheid van die Majesteit 
zonder haar te kennen, want daartoe behoort een openba
ring des Vaders. Van nu aan kent Petrus den Heiland in 
zijne persoonlijke heerlijkheid, bron en middelpunt van 
eiken zegen; en Simon, de Zoon van Jona, wordt dan 
ook door Jezus zelf welgelukzalig verklaard. De hemel 
is hem geopend, hij bezit een onvergelijkelijk geluk. *) 

*) Hierbij zij aangemerkt, dat in deze overdenking en de vol
gende geen sprake is van de wijze, waarop Petrus de dingen heeft 
begrepen, die hem geopenbaard zijn, maar van de beteekenis dier 
openbaring. In werkelijkheid begrepen en genoten Petrus en zijne 
metgezellen deze dingen eerst, nadat zij den Heiligen Geest ontvan
gen hadden. 
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Maar de Vader kan niet aan Simon de persoonlijke 
heerlijkheid zijns Zoons openbaren, zonder dat de Zoon 
aan zijn discipel de verbinding van die heerlijkheid met 
den persoonlijken en gezamelijken zegen der vrijgekochten 
openbare. „En ik zeg u ook " Christus verklaart 
hem ook, wat het gevolg is van zijn Zoonschap des leven
den Gods. 

1°. Gij zijt Petrus; evenals de Vader u mijnen naam 
heeft geopenbaard, maak ik u den uwen bekend. Gij 
hebt persoonlijk en officieel een plaats in het gebouw, 
dat op deze openbaring zal gegrond worden. 

2°. Nu de grondslag van dit gebouw voortaan gekend 
was, (het zou later opgericht worden, wanneer Jezus als 
Gods Zoon in kracht verklaard zou worden door de op
standing der dooden), verklaart de Heer, dat Hij daarop 
zijne Gemeente bouwen zal, waarvan de discipel een 
levende steen is. „Ik zal mijne gemeente bouwen." Zij 
moest de gemeente van Christus zijn, Hem toebehooren, 
voorwerp zijner belangstelling en toegenegenheid. Voor 
ons is de zaak volbracht; de gemeente bestaat, zij be
hoort Hem toe. 

En gij, lieve lezers! bezit gij eenigermate de belang
stelling en de gevoelens van Christus voor zijne Gemeente ? 
Er zijn, Gode zij dank, Christenharten, die voor haar 
kloppen, en die, trots haar verval, in staat zijn hare 
schoonheid te begrijpen, omdat zij haar beschouwen met 
de oogen van den Heiland, en haar waardeeren naar den 
prijs, waardoor Hij haar verkregen heeft, van haar zeg
gende, gelijk eertijds de Geest van Israël getuigt: „Hij 
schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob, ook ziet 
Hij niet aan de boosheid in Israël." 

Die grondslag, een opgewekte en in den hemel ver
hoogde Christus, geeft aan de Gemeente een hemelsch 
karakter; zonder twijfel, zij is op de aarde gebouwd, maar 
haar grondslag is in den hemel, aan gene zijde van de 
poorten van den hades. Daar bevindt zij zich reeds. De 
macht des doods, verbroken door den opgewekten Chris-
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tus, die de sleutels van dood en hades heeft, kan en zal 
nooit iets tegen haar vermogen. 

3°. Krachtens deze verklaring zou een nieuwe bedee
ling hier beneden beginnen, Israël moest vervangen 
worden door het Koninkrijk der hemelen, waarvan Petrus 
de sleutels zou hebben; hij zou geroepen worden om Joden 
en Heidenen in een nieuw tijdperk van zegening op aarde 
in te leiden. Er zou in de wereld, krachtens de open
baring van den Zoon des levenden Gods, een gebied zijn, 
waarop men zou belijden Hem toe te behooren. Petrus, 
zou, zooals wij het in de Handelingen zien, het middel 
zijn om tot deze gezegende belijdenis in te brengen. Hij 
zou, om zoo te zeggen, het uit- en inwendig beheer van 
het Koninkrijk hebben, de sleutels en de macht om te 
binden en te ontbinden. De persoonlijke kennis van Christus 
opent voor de oogen van Petrus alle zegeningen, waar
van Christus het middelpunt is, en hij beschouwt het ont
zaggelijk gebied , dat met Hem in verband staat. 

De betrekkingen van Israël met een aardschen Messias 
waren afgebroken, (vers 20.) Later zullen die betrekkingen 
hervat worden; maar van nu aan openbaart de Heer 
aan zijne discipelen een algeheel e verandering in hunne 
verwachting en toestand, die aardsch zijnde, nu hemelsch 
zou worden. 

Heerlijke waarheden bevatte deze openbaring aan Pe
trus ! Kostbare voorrechten! Maar zie hier een nieuwe, 
onverwachte openbaring; deze voorrechten zijn het gevolg 
van den dood van Christus; zij zijn ons door dien dood 
verworven, en om ze te bezitten, moeten wij het kruis 
aannemen; „van toen aan begon Jezus zijne discipelen te 
toonen . . . dat hij veel lijden moest en gedood 
worden, en ten derden dage opgewekt worden." (vs. 21.) 
Petrus kan niet aannemen, dat Christus zulk een smaad 
zou moeten ondergaan. Zou Hij niet zijn heerlijk oogmerk 
kunnen volbrengen, zonder te sterven? „De discipel, Hem 
tot zich genomen hebbende, begint Hem te bestraffen, 
zeggende: God zij u genadig, Heer, dit zal u geenszins 
geschieden!" In dit woord was natuurlijk liefde voor 
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Christus vervat, maar men bespeurt, dat Petrus niet de 
openbaring, die hij ontving, begrepen en gewaardeerd 
had, en die wij alleen door dien dood bezitten. Daarbij 
bewijzen deze woorden, dat hij van zulk een vernedering 
niet wilde hooren, noch voor den Christus, die hem dit 
voorzegt, noch voor zichzelven, die met de twaalven den 
Messias volgde. 

Maar al kunnen wij eenigermate de natuurlijke oog
merken van Petrus , om Jezus te bestraffen vatten, zoo 
was het toch een feit, dat satan zich van hem bediende 
om een oorzaak van val voor den Heer te zijn. De ergste 
en gevaarlijkste werktuigen van satan zijn de geloovigen, 
die de waarheid bezitten, er van genieten misschien, 
maar bevreesd zijn voor den smaad en de vijandschap 
der wereld. Voor het kruis terugdeinzen is het Christen
dom verloochenen, en dat is de strekking van onze na
tuurlijke harten. Onze betrekkingen met de wereld be
vestigen het maar al te zeer. Zij verdraagt ons, wanneer 
wij spreken van toekomende gebeurtenissen of van die 
waarheden, die niet de bronnen zelf van het Christen
dom aantasten, maar wanneer wij spreken van het kruis 
en het bloed van Christus veracht zij ons. Dat hebben 
wij niet gaarne, want wij zouden den smaad willen ver
mijden, en zoo verdienen wij de strenge berisping van 
den Heer. Welk een vernedering voor Petrus, van de 
hoogte der openbaring te vallen tot het bewustzijn, dat 
hij tegenover Christus handelde als de vijand! Hij, de 
belijder van den Zoon des levenden Gods, hij, de toe
komende levende steen der gemeente, hij, bekleed met 
het gezag des Koninkrijks, hij moest van den Meester, 
dien hij liefhad, hooren: „Ga weg achter mij, satan!" 

Maar welk een dwaasheid dan ook om tot den Zoon 
des levenden Gods te komen om Hem te bestraffen, en 
Hem te zeggen , wat Hij doen moest! Ach! wat kende 
Petrus zichzelf weinig , en hoe weinig kende hij Hem , 
dien de Vader hem geopenbaard had. 

Die geheele geschiedenis openbaart ons, wat het vleesch 
in zijn schoonste daglicht en zijne beste bedoelingen in 
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den geloovige is. Het deinst terug voor den smaad, be-
leedigt Christus, en satan kan zich met hem vereenzel
vigen. Nadat Petrus ingevoerd is geworden in tegenwoor
digheid van den levenden God, moet hij hooren, dat zijne 
natuurlijke gedachten niet naar God, maar naar de men-
schen zijn. Dit zegt alles; in al wat menschelijk is, speelt 
satan de grootste rol. De mensch en satan zijn in volko
men overeenstemming! 

IV. 

Achter Hem komen. 
(Mattheüs XVI: 24—28.) 

Wij zien hier de discipelen geroepen om Jezus te 
volgen. Om Hem te volgen zijn de twee dingen noodig, 
die wij in het voorgaande Hoofdstuk vonden : de persoon
lijke kennis van Christus en het kennen van het kruis. 
•Petrus had het eerste ontvangen, en deinsde terug voor 
het tweede ; maar het kruis alleen neemt alle belemmering 
weg om Christus te volgen. Dit is ons uitgangspunt, onze 
eerste stap op den weg des Christens; want de geloovige 
kan geen stap doen , indien hij niet van den voet van het 
kruis is uitgegaan. Dit wederspreekt alle gewone denk
beelden, elk oppervlakkig onderwijs van den godsdienstigen 
mensch. Diens onderwijs komt hierop neer: Doe een eerste 
stap tot Christus, verlaat uwe ondeugden, wijd u aan God 
toe, en zijne genade zal u helpen. Nooit heeft God zulk 
een taal gesproken. De aanvang van de geschiedenis van 
Petrus is er een bewijs van. Het Woord leert ons : dat 
God den eersten stap tot den mensch gedaan heeft; dat 
die eerste stap den Heer tot het kruis gebracht heeft; 
en dat daar alleen de mensch Hem welbehagelijk begint 
te worden. Dit is dus ons uitgangspunt om Hem te volgen. 

Zien wij nu op welke voorwaarde wij dien weg kunnen 
bewandelen. „ Zoo iemand achter mij wil komen, die ver-
loochene ziehzelven." De meeste Christenen leggen deze 
woorden aldus ui t : men moet enkele zonden en begeer-



78 

lijkheden nalaten; maar liet Woord zegt ons, dat men 
zichzelven te verloochenen heeft. Maar kan men dit? Ze
ker; maar niet anders dan door de kracht van den nieuwen 
mensch, want de oude mensch kan zichzelven niet ver
loochenen. Men moet een nieuw mensch zijn om zich te 
kunnen beschouwen, als hebbende den ouden mensch uit
gedaan, en om te kunnen zeggen: „Ik ben met Christus 
gekruisd, ik leef, niet ik, maar Christus leeft in mij." 
Voor den nieuwen mensch heeft het vleesch geen rechten 
en geen plaats moer ; hij houdt zich voor dood. Het ge
volg hiervan i s , dat de Christen, en hij alleen, alles 
kan verlaten. Wat zijn voor den nieuwen mensch de 
vleeschelijke gewoonte en begeerlijkheden ? Letten wij er 
wel op : er is hier geen spraak van een trachten om zich 
van zijne banden los te maken. Het is het bewustzijn 
van een oordeel voor ons ondergaan op het kruis en van 
den nieuwen toestand van den mensch in Christus, dat 
ons vrijmaakt. Daarna komt de strijd tusschen de twee 
naturen. Zichzelven te verloochenen is hetzelfde te doen, 
wat Christus, maar op een andere wijze dan wij, deed, 
want in Hem was geen ouden mensch te oordeelen. Hij 
wandelde in do onbegrensde macht van den nieuwen 
mensch, want Hij was gelijk aan de volkomene vaars, 
op wien nooit een juk gekomen was. (Num. XIX.) Maar 
Christus had, als mensch, een volmaakten wil; en Hij 
heeft dien volkomen onderworpen : „Dat niet mijn wil 
geschiede, maar de uwe." Christus had rechten, Hij heeft 
er van afgezien. Hij had alle macht, Hij is in zwakheid 
gekruisigd. In deze wereld gekomen, zichzelf verlooche
nende, heeft hij die wereld verlaten met dezelfde volko
men zelfverloochening, die voleindigd hebbende door de 
overgave van zijn eigen leven. 

„Die neme zijn kruis op." Dit is het gevolg der zelf
verloochening. Hij, die zichzelven volkomen verloochend 
zou hebben, zou niets aantrekkelijks meer vinden in het
geen de wereld hem aanbiedt, maar vindt enkel reden 
tot droefheid. Christus heeft niet met onverschilligheid, 
maar door lijden aan de verzoeking weerstand geboden: 
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.„Hij heeft geleden, verzocht zijnde." Duizende Christenen 
denken, dat zij hun kruis opnemen, wanneer zij beproefd 
•worden, of wanneer Gods hand hen zwaar tuchtigt. Hierin 
is niets van het kruis. Let op het woord : „Neme zijn 
kruis op." Het is niet beproevingen van de hand Gods 
ontvangen, maar vrijwillig, ik zou bijna zeggen gaarne 
den last des lijdens, dien de wereld ons aanbiedt, opnemen. 
Die last is des te werkelijker en des te zwaarder, naar
mate wij , om Christus te volgen, meer in de kracht van 
den nieuwen mensch wandelen, die, geen enkelen band 
hier beneden hebbende, in deze wereld slechts de vijand
schap tegen zijnen Heiland en tegen degenen , die uit 
Hem geboren zijn, vindt. 

„En volge mij." Hem volgen is het gevolg der twee 
eerste voorwaarden. Hem volgen is zijn voorbeeld te 
volgen; zijn voorbeeld te volgen , is onze daden en ge
dachten naar Hem te richten. 

Deze drie dingen zijn noodig om achter Hem te komen. 
Waar is de macht om die te verwezenlijken ? Petrus, in 
Lukas X X I I : 33 , vergiste zich hieromtrent. Hij dacht, 
dat die macht bestond in zijne goede voornemens, in 
zijne besluiten, in zijne liefde voor den Heiland. Hoevele 
Christenen denken evenzoo ! Zij zoudeu gaarne zeggen : 
„Ik ben bereid met U ook in de gevangenis en in den 
dood te gaan." Maar die macht is niet uit den mensch 
(later zullen wij hierop terugkomen), zij is nauw ver
bonden aan twee zaken : aan de gave des Heiligen Gees-
tes, die hemelsche macht voor onzen wandel, en aan het 
prijsgeven van betrouwen op het vleesch. Simon Petrus 
verkreeg dit wantrouwen aan zichzelf, met satan , door 
een val; Paulus met God door de kennis van een ver
heerlijkten Christus. Toen Petrus geheel gebroken is, 
zegt de Heer hem beslist: „Volg mij." (Johannes X X I : 
19.) En de discipel, Jezus volgende, wandelt door den 
dood heen om Christus in de heerlijkheid te bereiken. 

Broeders! laat ons Hem tot het einde toe volgen! 
Zooals wij het in het XVIId e Hoofdstuk van ons Evan
gelie zullen zien, zullen wij er thans reeds de ge-
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zegende belooning van on tvangen ; reeds hier beneden 
zullen wij Hem in de heerlijkheid leeren kennen. 

(Wordt vervolgd.) 

Correspondentie. 
8. T. Z. te Leeuwarden vraagt: „ Indien het recht der wet 

vervuld wordt in de geloovigen, (Bom. V I I I : 1 , 2.) is het dan 
goed te zeggen, dat de wet ons niet aangaat?" 

Het is in het geheel niet goed om te zeggen , dat de wet 
ons, Christenen , niet aangaat. ,.De wet is goed, zoo iemand 
haar wettig gebruikt," zegt Paulus in 1 Tim. 1: 8. En het 
wettig gebruik van de wet i s , dat wij doen, zooals Jezus deed 
bij den rijken jongeling. Wil iemand door de werken der wet 
het eeuwige leven verwerven , welnu , stel hem de eischen der 
wet in al hare gestrengheid voor, en als hij , gelijk de jonge
ling, zou antwoorden: al deze dingen heb ik van mijne jeugd 
af aan gedaan , bewijs hem dan , door een beroep op zijn geweten , 
dat hij de voornaamste geboden: God lief te hebben boven alles, 
en den naaste als zichzelven, niet heeft onderhouden en niet 
onderhouden kan. 

Wij zijn evenwel niet onder de wet, maar onder de genade. 
Wij zijn door het lichaam van Christus vrij van de wet. Wij 
zijn geen onmondigen meer onder de voogdijschap der wet, maar 
zonen (volwassenen) door Christus. (Rom. V I : 14 ; VI I : 4 ; 
Gal. IV : 1—6.) Wij hebben den Geest des levens in Christus 
Jezus, en wandelen door den Geest, door welken wij leven. 
(Rom. V I I I : 1; Gal. V : 16.) En hoewel natuurlijkerwijze de 
rechtvaardige eisch der wet vervuld wordt in ons, die niet naar 
het vleesch wandelen, maar naar den Geest, zoo is toch de wet 
geenszins onze levensregel. Dat zou al een heel laag standpunt 
zijn. De wet is de uitdrukking van den wil van God voor een 
mensch op deze aarde , voor een mensch in het vleesch; en 
wij zijn menschen in den Geest , menschen Gods, hemelsche 
menschen. Onze levensregel, onze maatstaf, ons model is Christus, 
die hier beneden in alles den wil zijns hemelschen Vaders vol
bracht heeft. 
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Opmerkingen over de geschiedenis 
van Simon Petrus. 

(Vervolg van blz. 80.) 

V. 

Hem te aanschouwen in de heerlijkheid. 
(Matth. X V I I : 1—8; Luk. I X : 28—34; 2 Petr. 1:16—19.) 

Wij komen nu tot een nieuwe gebeurtenis in het gees
telijk leven van den discipel. Na geleerd te hebben, 
dat de zegeningen niet verkregen zouden worden dan door 
den dood en de opstanding van Christus , valt aan Petrus 
en aan zijne beide medediscipelen het groote voorrechtte 
beurt om den Heer Jezus reeds hier beneden te mogen 
aanschouwen in zijne heerlijkheid. Zij hebben het voor
recht te zien, wat het einde is van den moeielijken weg, 
die met het kruis begint, en zulk een gezicht te ge
nieten. Dit schouwspel heeft een diepen indruk op het 
gemoed van Petrus gemaakt; hij heeft er later al het 
gewicht van begrepen. In het eerste Hoofdstuk van zijnen 
tweeden brief, nadat hij de voorwaarden om in het eeuwig 
Koninkrijk van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus 
in te gaan voor de oogen van de heiligen gesteld heeft, 
deelt hij hun, zich de verheerlijking op den berg herin
nerende, mede, waarin dat Koninkrijk bestaat. „Want wij 
zijn geen kunstig verdichte fabelen gevolgd, toen wij u 
bekend gemaakt hebben de kracht en de komst van onzen 
Heer Jezus Christus, maar wij zijn ooggetuigen van zijne 
majesteit geweest. Want hij ontving van God, den Vader, 
eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid 
zulk een stem tot hem gericht werd: „Deze is mijn ge
liefde Zoon, in Wien ik mijn welbehagen gevonden heb." 
X X X J I 6 
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En wij hoorden deze stem, uit den hemel gekomen, toen wij 
met hem op den heiligen berg waren." (2 Petr. 1:16—18.) 

Al de waarheden, betrekking hebbende op het Konink
rijk , vereenigden zich in den persoon van Christus. Het 
was zijne kracht en zijne komst; zijne majesteit was er 
zichtbaar; roem en eer werden hem daar door God, den 
Vader, gegeven uit de luisterrijke heerlijkheid. Vóór alles 
was er dus bij de verheerlijking op den berg sprake van 
Hemzelven. De discipelen moesten reeds hier beneden 
weten, wie die Christus was, die hun gesproken had van 
zijne vernedering en van zijn kruis. Petrus moest Hem 
leeren kennen, niet alleen als den Zoon des levenden Gods, 
Gever van alle hemelsche zegeningen voor de zijnen, 
maar als een mensch, verklaard te zijn de geliefde Zoon 
des Vaders in de heerlijkheid. Hij moest een mensch als 
middelpunt van deze heerlijkheid, aanschouwen, van wien 
niet alleen iedere zegening ontsproot, zooals in het 
XVI t le Hoofdstuk, maar aan wien alle eer en heerlijkheid 
toekwam, als aan het alleen waardige voorwerp in hemel 
en op aarde. In de ooren des discipels moest die plechtige 
stem weerklinken, die verklaarde, dat alle genegenheden 
en gedachten Gods op dezen mensch gevestigd waren. 
Buiten Hem bleef er niets over. Toen die stem geroepen 
had: „Hoort hem," zagen zij niemand dan Jezus alleen, 
en ware Hij hun ontnomen, dan zou de hemel zelf een
zaam en ledig voor hen geweest zijn! 

De tweede waarheid, aan Petrus op den berg geopen
baard, is, dat menschen van gelijke bewegingen als wij 
deelgenooten waren van den Zoon des menschen in zijne 
heerlijkheid. Opmerkelijk feit! Mozes en Elias faalden 
beiden in hunne verantwoordelijkheid, en moesten hun 
loopbaan eindigen, eer zij tot het einde toe den weg des 
geloofs bewandeld hadden. De zegening, hieraan verbon
den, werd hun ontnomen, voor Elia ten minste wat zijn 
roeping als profeet aangaat. (1 Kon. XIV : 1.6.) Vergete 
men niet, dat deze mannen zeer groot waren, want zij 
vertegenwoordigden in de oogen der discipelen de wet en 
de profeten. Nochtans sloeg Mozes tweemaal op de rots, 
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vergetende den Heere te heiligen in het midden der kin
deren Israëls, en hij moest sterven op Nebo in het gezicht 
van het beloofde land; en Elia zat onder den jeneverboom 
en wenschte te sterven, pleitte tegen Israël voor den 
Heer, en moest zijn ambt van profeet neerleggen en een 
ander in zijne plaats zalven. Doch niettegenstaande dit, 
o oneindige genade! deelen zij in dezelfde heerlijkheid 
als Jezus — een heerlijkheid, aan Christus verschuldigd, 
en aan de zijnen overgedragen krachtens zijn werk. Mozes 
en Elia aanbidden hier niet; zij spreken met Hem, een 
bewijs van volkomen gemeenzaamheid. Zijn dood is het 
onderwerp van hun gesprek. De heerlijkheid is het gevolg 
van zijnen dood, en zijn dood is het onderwerp van het 
gesprek in de heerlijkheid! 

Ten derde heeft Petrus op den heiligen berg een vol
maakt gezicht van alles, wat deel uitmaakt van het 
Koninkrijk; een verheerlijkten Christus, opgestane of ver
anderde heiligen, met Hem in heerlijkheid verschijnende , 
aardsche heiligen tot deeïgenooten gemaakt van dit geze
gend schouwspel, welbekende profetische waarheden, die 
ik slechts in het voorbijgaan aanhaal, en waarvan de 
Apostel zeggen kon: „En wij hebben het profetische 
woord, dat bevestigd geworden is; en gij doet wel daarop 
acht te geven, als op een lamp, schijnende in een duis
tere plaats, totdat de dag aanbreke en de morgenster opga 
in uwe harten." 

VI. 

Het huis des Vaders. 
(Lukas IX : 34—36.) 

Wij hebben zoo even gezien, hoe de discipelen geroe
pen werden om van de heerlijkheid van Christus te ge
nieten , voordat die geopenbaard werd. Dat schouwspel, 
waarvan zij toen het gewicht niet begrepen,, moest later 
tot steun van hun apostolisch gezag dienen. Het is ons 
niet gegeven om het te aanschouwen , en wij kennen het 
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slechts door hun getuigenis; doch wij hebben ook een 
gezicht op de heerlijkheid, want er staat geschreven, dat 
„wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid 
des Heeren aanschouwende, naar hetzelfde beeld veran
derd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door 
den Heer, den Geest." (2 Kor. III : 18.) 

De heilige berg is echter niet slechts het tooneel van 
de toekomst of van de tegenwoordige aanschouwing der 
heerlijkheid; hij toont ons tevens, welke innige gemeen
schap wij met God hebben. Mozes en Elia treden daar 
binnen, waar nooit van te voren een mensch was geko
men. De wolk overschaduwde hen, en zij gaan in de wolk. 
Yreeselijke zaak voor een Jood! Hoe konden de disci
pelen anders dan bevreesd zijn, toen zij zagen, dat men-
schen ingingen in de tegenwoordigheid van Jehova, wiens 
woning de wolk was! Hoe zouden zij niet sidderen bij 
de gedachte, dat zelfs de hoogepriester, om niet te sterven, 
een wolk van wierook moest verspreiden, als hij in de 
tegenwoordigheid Gods in het heiligdom verscheen? 
Maar dit was door Christus voortaan de plaats der 
geloovigen. Door Hem kunnen wij in het kuis des 
Vaders ingaan. Thans door het geloof. Bij Jezus' weder
komst in werkelijkheid. Doch onze plaats is daar. Wij 
hebben vrijmoedigheid om in het hemelsche heiligdom 
in te gaan. In het huis des Vaders te wonen is even
goed een tegenwoordig als een toekomstig deel. Indien 
ik, sprekende van de toekomst, zeggen zou: „Ik zal in 
het huis des Hoeren blijven in lengte van dagen", (Ps. 
XXIII : 6.) zoo kan ik met het oog op het heden uit
roepen: „Eén ding heb ik van den Heer begeerd , dat zal 
ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen 
in het huis des Heeren om de liefelijkheid des Heeren te 
aanschouwen en te onderzoeken in zijnen tempel." (Ps. 
XXVII : 4.) In dat huis des Vaders werd ook de verloren 
zoon terstond na zijne bekeering binnengeleid; daar ook 
•wordt hem gegeven, bekleed met het beste kleed, en 
wandelende in de waardigheid van het zoonschap, deel te 
hebben aan al de schatten des Vaders en aan diens 
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vreugde om hem dit alles te schenken. Dit huis des 
Yaders is de verborgen woning der gemeenschap. In de 
verheerlijking op den berg trokken velo dingen de blikken 
der discipelen aan: het aangezicht van Christus, blinkende 
gelijk de zon; zijne kleederen wit gelijk het licht; Mozes 
en Elia, die belangrijke persoonlijkheden in heerlijkheid 
verschijnende, en evenals Paulus in het Paradijs opge
trokken. Zoolang Petrus Mozes en Elia zag, vergat hij 
den voorrang van Christus. „Laat ons drie tenten maken," 
zeide hij. Evenals zoovele Christenen het zonder het te 
weten doen, wilde hij de wet en de profeten gelijkstellen 
met Christus, ze met Hem vereenigende. Arme discipel! 
hoe weinig toont hij zich waard dit schouwspel te aan
schouwen! Zijne woorden, zijn slaap en zijne vrees ver
raden den toestand zijner ziel! Hoe meer de volmaaktheid 
van Christus uitblonk, des te meer vermenigvuldigden 
zich de onvolmaaktheden van Petrus. Wij vinden hem 
aldus bij elke gelegenheid, totdat hij zichzelven volkomen 
heeft leeren kennen. De Geest geeft hem kracht, het 
vleesch ontneemt hem die; de Geest geeft hem de kennis , 
het vleesch openbaart zijne onwetendheid, vooral van het 
kruis; de Geest doet hem de heerlijkheid aanschouwen, 
het vleesch trekt die heerlijkheid naar het peil van men-
schen, die gefaald hebben. Zoo zal het ook gaan in de 
geschiedenis van de didrachme, b j het avondmaal, in 
Gethsémané en in het pretorium, totdat Petrus zal ge
leerd hebben, wat het vleesch is, en de kracht van Boven 
ontvangen zal hebben. 

Maar de allesovertreffende heerlijkheid, in plaats van 
de discipelen terug te stooten, trekt ze tot Christus, 
plaatst ze aan zijne voeten als discipelen, zeggende: 
„Hoort hem," en Petrus, evenals de anderen, wordt in 
de gedachte des Vaders aangaande den Zoon zijner liefde 
ingeleid. Ja , het huis des Vaders is de plaats voor die 
openbaring. De discipelen hooren een enkel woord, korte 
uitdrukking der gedachte, die de tegenwoordigheid des 
Zoons aan den mond des Vaders ontlokt, maar een woord, 
dat alles samenvat, wat er is in zijn hart. „Deze is mijn 



86 

geliefde Zoon, hoort hem." Dit is onze tegenwoordige 
zegen. Wij hebben de mededeeling van het geheim des 
Vaders ontvangen. Hij leidt ons nu reeds in een innigen 
omgang met Hem, die wel volmaakter zal gesmaakt wor
den, maar niet grooter zal kunnen zijn in de eeuwigheid. 
Daar zullen wij de geheele ontvouwing van de heerlijk
heid van Christus zien, en wij zullen in die heerlijkheid 
gezien worden; maar thans zijn wij de deelgenooten van 
de gedachte des Yaders, die ons den Zoon openbaart, van 
den Vader, dien de Zoon ons openbaart. Als de stem 
gehoord is, blijft Jezus alleen met ons. Als wij Hem hooren, 
zullen wij altijd beter leeren, wat de Vader voor Hem en 
voor ons is. 

VII. 

De betrekking met den Zoon. 
(Matth. XTII : 24—27.) 

Op den berg had Petrus menschen met Christus in do 
heerlijkheid des Koninkrijks en met God in de wolk, in 
zijne heerlijke woning, gezien; hier in de geschiedenis dor 
didrachme vereonigt de Heer zijn discipel met zich, 
niet in een toekomstige heerlijkheid, noch in een tegen
woordig hemelsch geluk, maar op deze aarde, als de 
Zoon van God, wandelende in het bewustzijn zijner waar
digheid als Zoon. Wanneer de Heer aan de discipelen 
de medegenooten zijner heerlijkheid toont, komt er ecu 
oogenblik, waarop dezen verdwijnen om Jezus alleen te 
laten, opdat de heerlijkheid van Christus, „uitnemender 
dan die van Mozes," in al hare volheid zou worden ge
kend; maar wanneer de Heer Petrus met zich vereenigt 
als zoon, plaatst en bewaart Hij hem in dezelfde betrek
king, die Hij tegenover den Vader inneemt. Deze drie 
gezegden: „Zoo zijn dan de zonen vrij;" „Opdat -wij hun 
niet ergeren," en: „Geef hem aan hen voor mij en u," 
zijn de gezegende uitdrukkingen van die betrekking. Hoe 
weinig kennen en waardceron wij deze betrekking! „Een 
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zoon van God to zijn, in gelijke betrekking met Hem als 
de mensch Jezus, is een ongeloofelijke en onmogelijke 
zaak, indien zij ons niet door God zelf werd bevestigd. 
Vergeten wij echter niet, dat Christus in tweeërlei opzicht 
Zoon van God is: Hij is „de eeniggeboren Zoon, die in 
den schoot des Vaders i s ," en als zoodanig staat Hij in 
een betrekking tot God, waarin wij niet staan kunnen 
en nooit staan zullen; maar als mensch wordt Hij ook 
genoemd de Zoon van God; (Ps. II. en Luk. 1:35.) en 
Hij plaatst ons in die betrekking, waarin slechts één ver
schil is tusschen Hem en ons, namelijk dat Hij er zich 
bevindt naar zijne eigene, persoonlijke waardigheid (God 
zegt dan ook, wanneer Jezus op deze aarde komt: „Gij 
zijt mijn Zoon, heden heb ik U verwekt,") terwijl wij 
zonen zijn, enkel krachtens zijn werk. Maar het is wonder
baar er aan te denken, dat onze betrekking geheel en al 
dezelfde is: „mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw 
God." „Gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot 
kinderen, door welken wij roepen: „Abba, Vader!" „Erf
genamen van God en medeërfgenamen van Christus!" 

Maar, helaas! hoe zien wij bij iedere gelegenheid de 
ellende van de natuurlijke gedachten bij den armen dis
cipel geopenbaard! Toen hij zeide: „Heer, wees u genadig, 
dit zal u geenszins geschieden!" waren zijne gedachten 
menschelijk of liever van den satan! Alsof Jezus er aan 
had kunnen denken om zichzelf te sparen! Op den berg 
wist Petrus niet, wat hij zeide. Het was gebrek aan door
zicht, toen hij van een toekomstig tooneel een tegenwoor
dige zaak wilde maken. Men zou deze woorden van Simon: 
„Het is goed, dat wij hier zijn," kunnen vergelijken met 
die van de Christenen onzer dagen, die voor de tegen
woordige bedeeling een regeering van Christus op de aarde 
door het Evangelie verwachten. Daarenboven stelde zijn ge
brek aan doorzicht iets naast Christus, een gezag naast dat 
van Christus. Zooals ik reeds zeide: Het is er mede, als 
met zoovele Christenen, die de wet en de genade verwarren, 
de genade, die ons verlost en de wet onze gedragslijn! De 
aardsche gedachten van Petrus waren voor Christus een 
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ergernis, zoodat hij zijnen discipel bestrafte; maar op 
den berg antwoordt God in genade op zijne onwetendheid 
(welk een toegevendheid!) door Christus voor hem te stollen 
als den eenige, naar wien hij hooren moest. In de geschie
denis der didrachme vindt men bij den discipel het ver
langen om zijn meester als een ijverig Jood voor te stellen. 
Het is evenals de behoefte van zoovelen in onze dagen 
om Christus te vereenigen met de godsdienst van een 
wereld , die den lieer verworpen heeft, om Hem te doen 
aannemen, erkennen en vereeren. Petrus wilde, dat Jezus 
niet als een vreemdeling beschouwd werd in het erkende 
stelsel, en niet den schijn zou hebben van er zich van los 
te maken. De Heer toont zijnen discipel, dat Hij wandelt 
met het oog op God, en niet met het oog op een stelsel. 
Indien Christus voortaan vreemd was aan het joodsche stel
sel , het was omdat dit stelsel ook vervreemd, was van God, 
terwijl Jezus tegenover God Zoon is. Bovendien de Heer 
des tempels behoefde de schatting voor den tempel niet 
te betalen; Hij , de Schepper, die alle macht heeft over 
de schepping, kan niet gelijk gesteld worden met het 
schepsel; Hij, aan wien een visch uit do diepte dei-
zee de schatting brengt, behoeft die schatting niet te 
betalen. 

Hoe ellendig zijn de boste gedachten van den aan zich-
zolven overgelaten mensch om Christus te waardeeren! De 
Hoor kan dan ook nooit het oordeel van Petrus als zoo
danig erkennen, behalve toen Petrus rechtstreeks een 
openbaring dos Vaders ontvangen had, die vleesch en 
bloed hem niet konden geven. Maar, zooals wij zeiden, de 
genade komt do dwaasheid van den discipel te gemoet. De 
Heer neemt deze onverdiende plaats van vernedering in, 
om hen niet te ergeren. Hij zoekt niet een stelsel te be
strijden, 't welk God wel verlaten, maar nog niet veroordeeld 
had. Hij, die reeds, in beginsel, verworpen was, wil de men-
schen, die Hem verwierpen, niet ergeren. Hoewel Zoon 
zijnde, neemt Hij de plaats van afhankelijkheid in, die 
Hem bereid is. Daarbij wil Hij niet door het weigeren 
om de didrachme te betalen zijnen armen discipel voor 
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de wereld vernederen on logenstraffen. Wolk een toe
gevendheid ! 

Maar Hij doet meer; in zijn antwoord openbaart Hij aan 
Petrus zijne vereeniging met Christus, als Zoon van den 
Almachtigen God. Op den berg hadden de discipelen van 
den Vader de openbaring ontvangen aangaande den Zoon ; 
hier openbaart Jezus aan zijnen discipel een wondervollen 
familieband. Zij zijn beiden zonen van God; maar Petrus 
is het alleen krachtens het feit, dat Christus zich ver
nederd heeft om ons te redden. Zulke zegeningen zijn 
wezenlijk! Op den berg werden drie arme zondaars, ge
dompeld in schrik, slaap en onwetendheid, geroepen om 
het huis des Vaders in te gaan; hier te Kapernaüm zien 
wij een zwakken discipel, wiens menschelijke ijver om 
Christus te eeren, Hem integendeel vernedert, geroepen om 
zooals hij is met Hem te wandelen, altijd in nederigheid, 
maar toch ook in het bewustzijn van de waardigheid van 
Zoon van God! 

VIII. 

Hoogepriesterschap en gemeenschap. 
(Johannes XIII.) 

Het avondmaal openbaart aan Petrus een geheel nieuwe 
zijde van het karakter van Christus en zijn werk, zijn 
hoogepriesterschap in betrekking tot de gemeenschap. Op 
den heiligen berg was de discipel reeds geleid in de plaats 
van gemeenschap, en had den Vader zijn welbehagen in 
zijnen Zoon hooren uitspreken; maar Petrus moest nog 
leeren, wat noodig was tot die gemeenschap, hetzij om er in 
te blijven, of om er in hersteld te worden , indien hij die 
verloren had. AVij kunnen, evenals de discipel in Mattheüs 
XVII , oeuigermate genieten van onze betrokking met 
God, zonder eigenlijke gemeenschap met Hem. Gemeen
schap is: één van hart en één van gedachte met den Vader 
en den Zoon te zijn. De Heer drukt dit uit in ons Hoofd
stuk, als Hij tot Petrus zegt: „Indien ik u niet wasch, 
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hebt gij geen deel met mij." (vers 8.) Hebben wij deel 
met Christus in zijne gedachten, gevoelens en genegen
heden? Hebben wij hetzelfde oordeel als God over den 
mensch, de wereld, de zonde? dezelfde gedachte aan
gaande het werk van Christus en de waarde van zijn 
bloed ? hebben wij dezelfde genegenheid als de Zoon heeft 
voor den Vader, als de Vader heeft voor den Zoon Peen
zelfde genot als God met betrekking tot de volmaaktheid 
van Christus, een zelfde gedachte als de Zoon om den 
Vader te verheerlijken, te behagen, zijnen wil te doen, 
Hem te vertrouwen en volkomen te genieten van zijne 
tegenwoordigheid ? 

Helaas! wanneer het er op aankomt deze dingen te 
verwezenlijken, dan zijn wij wel genoodzaakt te erkennen, 
dat wij deze gemeenschap ternauwernood kennen! In 
waarheid, de oogenblikken, waarin wij van de goddelijke 
gemeenschap genieten, zijn zoo weinige in getal. En toch, 
niets ontbreekt ons om het altijd te hebben, want wij 
hebben het eeuwige leven, en dat leidt ons tot de ge
meenschap. (1 Joh. I.) Maar indien do gemeenschap zoo 
weinig door ons gekend wordt, laat ons met het weinige 
toch niet tevreden zijn, en aan den anderen kant 
laat ons den moed niet verliezen. God heeft in onze 
onbekwaamheid en tekortkomingen voorzien door het hooge-
priesterschap van Christus. Dit hoogepriesterschap heeft 
tot grond de liefde, eens geopenbaard aan het kruis, en 
nimmer uitgeput, want het blijft en zal altoos blijven tot 
hot einde: „Alzoo Jezus de zijnen, die in de wereld 
waren, liefgehad had, zoo heeft Hij hen liefgehad tot het 
einde." (Joh. XIII : 1.) Het is den Heer niet genoeg ons 
te redden; zijne liefde wil ons bijstaan tot aan het einde , 
en dit doet Hij als hoogepriester. Hij heeft een hooge
priesterschap, dat niet overgedragen kan worden, „Daarom 
kan Hij ook volkomenlijk behouden degenen, die door Hem 
tot God naderen." (Hebr. VII : 24—25.) Niets kan die 
priesterlijke dienst ten gunste der zijnen tegenhouden of 
zelfs verhinderen. Het is op het oogenblik zelf van het 
verraad van Judas, (Joh. XIII : 2.) dat Hij zich omgordt 
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om de voeten zijner discipelen te wasschen. Het bezit 
van alle dingen, zijn eigen waardigheid, als van God uit
gaande en tot God heengaande, doen Hem niet afzien van 
dit slavenwerk. Integendeel, Hij bedient zich van zijne 
almacht om deze in zijne vernedering ten dienste van 
zijne geliefden te stellen, (vers 3.) Dit is de liefde geopen
baard in het hoogepriesterschap. 

Het hoogepriesterschap van Christus heeft veelvoudige 
bedieningen. Zonder te spreken over zijne noodzakelijkheid 
ter verzoening, (Hebr. I I : 17.), zien wij, hoe het degenen, 
die verzocht worden, te hulp komt, (Hebr. II : 18.) en 
hoe het ons bekwaam maakt om tot den troon der genade 
toe te gaan. (Hebr. IV : 16.) Wij zien het hoogepriester
schap in werking, opdat wij gemeenschap mochten hebben 
met den Heer daar, waar Hij is; (Joh. XIII.) en eindelijk 
om ons die te doen weervinden, wanneer de zonde ons 
die heeft doen verliezen. (1 Joh. I I : 1.) Dit hoogepriester
schap heeft in zijne uitoefening ten onzen gunste twee 
zijden, een van Gods en een van onzen kant. Hij is vóór 
den Vader onze voorspraak; en Hij helpt ons van zijnentwege. 

Met het oog op de gemeenschap vinden wij in ons 
Hoofdstuk de behulpzame zijde van het hoogepriesterschap. 
Wanneer Jezus later tot Petrus zegt: „Ik heb voor u 
gebeden, opdat uw geloof niet ophoude." (Luk. X X I I : 32.) 
is dit de werking van het hoogepriesterschap voor God, 
tot het herstellen van den discipel in zijne gemeenschap. 
Hier zien wij den Heer ons in aanraking met het Woord 
brengen (het water ter reiniging); dat Hij zelf op onze 
gewetens en op onzen wandel toepast, om ons een tegen
woordig deel — niet een toekomend — met Hem te geven: 
„Indien ik u niet wasch, hebt gij geen deel met mij." 
Dit zien wij met zulke heerlijke bijzonderheden in het 
type van de roodo vaars in het 19de Hoofdstuk van Jfumeri. 

Maar Petrus begreep nog niets van dit hoogepriester
schap van Christus, dat hem aldus werd voorgesteld en 
hij kon het niet begrijpen. Hiertoe ontbraken hem twee 
dingen, in deze woorden uitgedrukt: „Wat ik doe, weet 
gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan;" (vs. 7.) 
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en: „Waar ik heenga, kunt gij mij nu niet volgen." (vs. 36.) 
Deze twee dingen zijn de kennis en de macht. 

Petrus had een wezenlijke liefde voor den Heer, maar 
die liefde heeft hem niet kunnen bewaren voor den ergsten 
val. Een onmisbare zaak miste hij: de kennis, waarvan 
men het gemis in de voornaamste handelingen van zijn 
leven kan gewaar worden. Toen hij zeide: (Matth. X V I : 22.) 
„Heer! dit zal u geenszins geschieden!" was het zijne 
liefde, die aldus sprak, en toch op dat oogenblik was 
Petrus een satan, die, omdat hij het hart van Christus 
niet kende, dorst te denken, dat de God der liefde aan 
zichzelven zou denken. — Toen hij op den berg der 
verheerlijking zeide: „Laat ons drie tenten maken, voor 
u een, voor Mozes een en voor Elia een," was dit ook 
liefde voor Jezus, maar de kennis van de heerlijkheid 
van dien persoon miste hij geheel, hoewel zijne oogen er 
de openbaring' van zagen. Hij plaatste de goddelijke ge
nade op dezelfde lijn als de wet, door Mozes gegeven om 
te veroordeelen, en als de profeten, die het oordeel aan
kondigden. — In de geschiedenis der didrachmen toont het 
„ja" van Petrus op de vraag: „Betaalt uw meester niet?" 
ook nog de liefde voor zijn meester aan, dien hij meende 
te vereeren tegenover zijne landgenooten, maar zonder 
eenige kennis van de waardigheid van Hem, die was 
God, Schepper, Heer des tempels, Zoon des Almachtigen 
op zijnen troon. In zekeren zin gaat de kennis aan de 
genegenheden vooraf, want eigenlijk is zij niet anders 
dan: het werk, de liefde en den persoon van Christus door 
den Heiligen Geest te begrijpen; zij volgt ook die gene
genheden op, want genegenheid voor Christus is het beste 
middel om Hem beter te leeren kennen. In het Hoofdstuk, 
dat ons bezig houdt, toonen de woorden van Petrus: „Gij 
zult mijne voeten niet wassohen in eeuwigheid ," weder
om zijne liefde, gevoegd bij het gevoel van de waardig
heid van Christus, maar ook de onwetendheid van het 
hoogepriesterschap van den Heiland, en van een liefde, 
die hare voldoening vond in de toewijding der dienst. 
Daarna, toen de Heer hem zegt: „Indien ik u niet wasch, 
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hebt gij geen deel met mij," vraagt hij niet enkel om de 
voeten gewasschen te hebben, maar ook de handen en het 
hoofd. Inderdaad, dit was liefde voor Christus, daar hij 
het als een der dierbaarste voorrechten beschouwde, deel 
te hebben met Hem; maar die liefde ging gepaard met 
een algeheele onwetendheid van het werk, dat reeds eens 
voor altijd de reiniging had volbracht. (*) 

In die kennis van het werk en de liefde van Christus 
bevindt zich ook het geheim van al onze betrekkingen 
met onze broeders. Gelijk de Heer ze had liefgehad, 
moesten de discipelen nu elkander liefhebben; (vs. 34.) 
gelijk Hij hun de voeten gewasschen had, moesten zij ook 
elkanders voeten wasschen. (vs. 14.) Hierbij zij in het 
voorbijgaan opgemerkt, dat, wanneer wij het hoogepries-
terschap noodig hebben om weder opgericht te worden, 
het niet het oogenblik is om het tegenover onze broeders 
uit te oefenen. Om besprenging met het water dor reini
ging te doen op hem , die verontreinigd was geworden door 
een doode, was een rein man noodig, die zichzelf niet 
verontreinigd had. (Num. XIX.) Indien wij in onzen wandel 
de waakzaamheid missen, verliezen wij met de gemeen
schap, die er het gevolg van is, het groote voorrecht 
van den priesterlijken dienst tegenover de anderen. 

Zooals wij het zoo even zeiden, was de tweede zaak, 
die Petrus miste, de macht. Menschelijkerwijze kenmerkte 
hij zich door een moed, die hem alle moeiten deed trot-
seeren, maar daar de moed uit het vleesch was, stelde 
hij hem niet in staat te overwinnen. „Ik zal u volgen;" 
„ik zal mijn leven voor u laten;" „ik zal u niet verlaten," 
zoo spreekt hij gedurig. Het was altijd zijne liefde voor 
den Heer, maar zonder de goddelijke macht; en die liefde 
verhindert den discipel niet zijn meester te verloochenen. 
De macht, die hem ontbreekt, is die des Geestes, die juist 
tegenover het vleesch staat, en die zich slechts ontwikkelt 

(*) Ik zeg: „had volbracht", omdat van het XlIIde tot aan het 
einde van het XVIIde Hoofdstuk de Heer zich voor ons stelt als 
zijnde aan gene zijde van het kruis, daar zijne ure gekomen was om 
van deze wereld tot den Vader te gaan. 
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naar de mate, waarop het vleesch geoordeeld is. Opdat 
die macht zich volkomen openbare, moet de mensch het 
bewustzijn hebben van zijn algeheele onmacht. 

Petrus kon noch die kennis, noch die macht hebben 
vóór den dood en de opstanding van Christus, en vóór 
de gave des Heiligen Geestes, maar de ondervinding, die 
hij heeft moeten doormaken, toen hij die twee zaken nog 
niet bezat, zijn voor hem leerzaam geweest, evenals zij 
hot ook nu voor ons zijn. In de Handelingen is alles 
veranderd in de loopbaan van Petrus, kennis van Christus, 
macht, zelfverloochening, gezcgenden invloed op anderen 
vindt men bij iederen stap. Het oude is voorbijgegaan, 
het is de nieuwe loopbaan van een nieuw mensch. 

(Slot volgt.) 

„Ik kom haastelijk!" 
(Openb. 111:11.) 

Welk oen heerlijke boodschap is dat! Is het niet zoo
veel als een telegram van den bruidegom aan zijne bruid? 
„En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het 
hoort, zegge: Kom!" Zijt gij uitgegaan den Bruidegom 
te gemoet, lieve lezer ? Hebt gij de boodschap aangenomen ? 
Wat is uw antwoord? Is het „Kom ?" „Amen! kom, Heer 
Jezus!" Voorwaar, de bruid moest zich onuitsprekelijk ver
heugen zulk een boodschap van haren geliefden Bruide
gom te hebben! 

Yroeger zeide Hij : „In het huis mijns Yaders 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 ben." Thans zegt Hij : „Ik kom haaste
lijk." En de Heilige Geest brengt zijne heerlijke verze
kering tot het hart der bruid, zoodat „de Geest en de 
bruid roepen : kom!" 

„Haastelijk", wil niet zeggen: na zooveel jaren. Het 
wil niet zeggen: nadat gij door de groote verdrukking, 
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die over de heele aarde komen zal, gegaan zijt. Het wil 
niet zeggen : nadat de mensch der zonde zal geopenbaard 
zijn; of nadat het Romeinsche rijk zal zijn hersteld; of 
nadat gij omgekomen zijt door hot zwaard des vijands om 
uwe getuigenis voor God. Het wil zeggen: dat de komst 
des Heeren voor de Gemeente de eerste gebeurtenis is , 
die er zal plaats vinden. De woorden: „Ik kom haaste
lijk!" beteekenen hetzelfde, als wat zij beteekenen zouden, 
indien zij van een vergelegen land gezonden werden door 
een bruidegom aan zijne bruid. Hij zendt haar een tele
gram. Het uur en den dag geeft hij niet aan, maar hij 
seint: „Ik kom haastelijk!" In de vreugde haars harten 
zendt zij een telegram terug: „Kom, mijn bruidegom!" 

Kunt gij in antwoord op Jezus' toezegging zeggen: 
„Kom! kom nu, kom spoedig, kom haastelijk?" Achttien 
honderd jaar geleden werden deze woorden geschreven; 
en helaas! eeuwen lang is deze gezegende hoop door de 
gemeente uit het oog verloren, en de dood, of zelfs 
Jezus' komst ten oordeel, daarvoor in de plaats gesteld. 
Maar plotseling, toen het in 't minst niet werd verwacht, 
te midden van de duisternis, die er in den aanvang dezer 
eeuw heerschte, vijftig a zestig jaar geleden, werd het 
middernachtelijk geroep gehoord: „Ziet, de bruidegom! 
gaat uit, hem te gemoet." J a , de Bruidegom heeft zich 
opnieuw aan zijne bruid geopenbaard; en de behoefte 
ontwaakte om Hem te gemoet te gaan. De wijze maagden 
bereidden hare lampen, gingen den bruidegom te gemoet, 
en werden door hem de bruiloftszaal binnengeleid. 

Zoo zijn dan deze woorden van Jezus woorden tot ons 
gericht. „Zie, ik kom haastelijk!" "Welk een heerlijke 
boodschap! Welk een rust geeft dat aan de ziel te mid
den van de stormen des levens! En voor hem, die met 
God wandelt, welk een kalmte bij al de treurige dingen, 
die in onze dagen in de Gemeente des Heeren gezien 
worden! Hoe gelukkig zullen wij zijn als, wij Hem zien! 
Hij, die ons heeft lief gehad, en zichzelven voor ons 
heeft overgegeven; die ons gewasschen heeft van onze 
zonden in zijn bloed, zal ons verheerlijkt, zonder vlek 
of rimpel of iets dergelijks, heilig en onberispelijk, voor 
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Zich stellen. Hem zullen wij zien, gelijk Hij is , en Hem 
zullen wij gelijken. Een onsterfelijk,onverderfelijk lichaam, 
gelijkvormig aan het lichaam zijner heerlijkheid, zullen 
wij ontvangen. „Kom herwaarts — zoo zegt in de Open
baring een der engelen— „ik zal u toonen de bruid, de 
vrouw des Lams."—„En hij voerde mij weg in den geest 
op een grooten en hoogen berg," zoo deelt Johannes ons 
mede, „en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, neder-
dalende uit den hemel van God, hebbende de heerlijk
heid Gods. Haar licht was aan het kostelijkst gesteente 
gelijk, als een jaspissteen, schitterend gelijk kristal." Zoo 
zal dus de bruid geheel in overeenstemming zijn met haren 
Bruidegom, door Hemzelven, naar den wensch zijns 
harten, aldus toebereid. Geen wonder, dat wij lezen, 
waar de bruiloft des Lams wordt aangekondigd, dat de 
hemelsche heirscharen zich verblijden met groote blijd
schap: „Halluluja! want de Heer, onze God, de Al
machtige, heeft zijne koninklijke heerschappij aanvaard. 
Laat ons blijde zijn en juichen, en Hem de heerlijkheid 
geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en zijne 
vrouw heeft zich toebereid !" 

Lieve lezer! verblijd gij u bij het hooren van Jezus' 
belofte? Verwacht gij Hem eiken dag? Ziet gij verlan
gend uit naar zijne komst? Voor hen, die in Christus 
zijn, is er geen verdoemenis, geen oordeel over de zonde 
meer. Uw Zaligmaker heeft dat alles in orde gebracht, 
toen Hij den eersten keer hier beneden kwam. Te dien 
opzichte behoeft er niets meer gedaan te worden. Hij komt 
nu voor de tweede maal als Bruidegom om zijne bruid 
af te halen. Evenals Izaak zijne Rebecca te gemoet kwam, 
zoo komt de Bruidegom ons te gemoet. Hij verlangt naar 
het oogenblik om zijne bruid in de voor haar bereide 
woning in te voeren. „Vader! ik wil, dat, waar ik ben, 
ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij 
mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij mij ge
geven hebt; want Gij hebt mij liefgehad vóór de grond
legging der wereld!" (Joh. X V I I : 24.) 
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Opmerkingen over de geschiedenis 
van Simon Petrus. 

(Vervolg van blz. 94.) 

IX. 

Petrus wordt verzocht. 
(Lukas XXII : 31-62.) 

Petrus had bij de voetwassching geleerd, wat er noodig 
was om in gemeenschap met den Heer te zijn. "Wanneer 
wij al de zegeningen herdenken, die hij van het begin 
zijner loopbaan af ondervond, dan zouden wij zoo zeggen, 
dat de maat vol was, en hij niets meer te leeren had . . . . 
Er blijft evenwel één ding over, zonder hetwelk al die 
zegeningen zonder uitwerking zouden blijven, de kennis 
en het oordeelen van het vleesch en zijn volkomen on
macht voor God. Dit zien wij in het 31ste vers van 
Lukas XXII. De satan had de discipelen zeer begeerd 
om te ziften als de tarwe. Evenals in de geschiedenis van 
Job had de vijand zich voor God gesteld om hen te be
schuldigen. Van het oogenblik gebruik makende, dat de 
Heer hun ontnomen zou worden, en waarop zij uitwendig 
zonder verdediging zouden zijn, had hij begeerd hen te 
ziften, overtuigd dat er niets over zou blijven, 't welk 
God zou kunnen aannemen. Satan dacht hen zoo doende 
aan Christus te ontrukken; doch hij vergiste zich. Zonder 
twijfel zou er bij de zifting niets overblijven, wat van den 
mensch was, maar wat God in de discipelen had gewerkt 
zou blijven bestaan. In zijn haat weet satan niet, dat, 
indien hij alle macht heeft over het vleesch, hij hoege
naamd geen macht heeft over God en over wat van Hem 

>.^X[ t 7 
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komt. God staat satan zijn verzoek toe, omdat Hij in 
genade en liefde wil handelen met Petrus en de discipe
len, evenals Hij vroeger deed met Job. Simon zal in de 
handen des vijands overgegeven worden om zichzelven te 
leeren kennen. Zulke wegen waren tot zijn zegen noodig; 
zij waren geheel anders met Saulus van Tarsus. Deze 
leerde zichzelven kennen op den weg naar Damascus, bij 
zijne eerste ontmoeting met Christus. Hoe pijnlijk dat ook 
was, hij had het geluk het mot God te doen, en hij was 
niet genoodzaakt er op terug te komen. Van het begin 
af kon hij zeggen: „Ik weet, dat in mij, dat is in mijn 
vleesch, geen goed woont", en ook: „Wij, die niet op het 
vleesch betrouwen." Vóór die ontmoeting had zijn natuur
lijk karakter, 't welk tot volkomen rijpheid gekomen was, 
zich reeds ten volle door zijne vruchten doen kennen. De 
omstandigheden hadden bewezen, dat zijn vleesch zonder 
reden of oorzaak bezield was met de schrikkelijkste vijand
schap tegen Christus. Zijn geweten, dat sterk in hem 
sprak, want hij zegt: „Ik meende waarlijk bij mijzelven, 
dat ik tegen den naam van Jezus van Nazareth veel moest 
doen" had hem tot een hardnekkigen vijand van Jezus 
gemaakt. Petrus, wij hebben het reeds meermalen her
haald, had veel liefde voor den Heer. Indien iets in staat 
was om zijn vleesch te verhinderen vrij te handelen, dan 
was het wel die liefde. Welnu, zijne liefde voor Christus 
gaf alleen vertrouwen aan het vleesch! Zelfs bij Paulus, 
die de les geleerd had, had later het vleesch de gemeen
schap met God willen gebruiken om zich te verheffen. 
Voor Paulus was een engel des satans noodig om hem 
voor vallen te bewaren; voor Petrus was de val en het 
ziften des satans noodig om hem de oogen to openen. 

Maar waar de vijand zijn ijver had aan den dag ge
legd , daar was Christus hem vóór geweest, want Hij 
zegt: „Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet op-
houde." (vs. 32.) Hij had voor Petrus gebeden, voordat 
er iets hoegenaamd in het geweten van den discipel om
ging. De eerste werking van het hoogepriesterschap, die 
welke God aangaat, had plaats gevonden, zonder dat Petrus 
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er iets van wist, en met het oog op een val, die nog niet 
geschied was; de tweede werking begint na den val, 
wanneer de Heer, „zich omkeerende Petrus aanzag," 
(vs. 61.) en zijn geweten treft. Slechts één blik van 
Christus is het uitgangspunt van al de zegeningen, die 
volgen zullen, daar die het hart van den discipel her
innert aan al de liefde, die zijn val had willen voorko
men, en hem tevens verzekert, dat die onuitputtelijke 
liefde niet veranderd was door zijne ontrouw, en die ein
delijk zijn geweten treft, om hem de bittere tranen des 
berouws, met het oog op de genade, te doen storten. 

Dan eerst zal Petrus bekwaam zijn zijne broederen te 
versterken (vs. 32.), en zal hij kunnen beginnen op het 
hart en het geweten van anderen te werken. Men kan 
alleen dienen, wanneer men zichzelven oordeelt; alles 
wat Petrus vroeger geleerd had, had hem nog niet ge
schikt gemaakt om tot zegen te zijn voor zijne broederen; 
wat hem daartoe bekwaam maakt is de kennis der ge
nade, en als uitgangspunt de ondervinding van zijn alge-
heele onwaardigheid. 

De Heer laat Petrus al zijn zelfvertrouwen aan den 
dag leggen: „Heer! ik ben bereid om met U in de ge
vangenis en in den dood te gaan." „Ik ben bereid," dat 
is wel het vleesch! Bereid om alles te trotseeren! Het 
vleesch, al is het ook gewaarschuwd, vertrouwt altijd op 
zichzelf. Had het maar een weinig kracht, dan had de 
ernstige waarschuwing van den Heiland zijnen val moeten 
voorkomen. Het oogenblik komt, waarop Petrus, aan 
zichzelf overgelaten, (vs. 35—38.) den Heer vergezelt in 
Gethsémané. Ook de Meester is alleen gelaten; niet een 
van zijne discipelen waakt één uur met Hem. „Waakt 
en bidt," zegt Hij, „opdat gij niet in verzoeking komt." 
(Matth. XXVI : 41.) Waken en bidden, dat doet Jezus. 
Had Petrus geluisterd (hij sliep vóór de verzoeking, even 
als hij sliep vóór de heerlijkheid), de verzoeking had hem 
op zijne hoede gevonden en in afhankelijkheid van God; 
en hij zou niet bezweken zijn. In verzoeking komen is , 
voor vleeschelijke schepsels, bezwijken. Christus alleen 
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kon, verzocht zijnde, schitterend en goddelijk overwinnen, 
en die overwinning behaalt Hij door de afhankelijkheid. 
Hij had van zijne macht gebruik kunnen maken om zich 
te verlossen: toen zij Hem slechts zagen, gingen zij achter
waarts en vielen ter aarde; Hij had legioenen engelen 
kunnen vragen; maar Hij onderwerpt zich, verdraagt het 
verraad van Judas, geeft al zijn rechten (en welke rech
ten!) over in de handen der menschen; stemmeloos als 
een schaap voor dien , die het scheert, zonder eenig tegen
spreken, zonder eenige klacht. Petrus waakt noch bidt, 
komt in verzoeking on bezwijkt terstond. Ongeduldig trekt 
hij het zwaard om zich te verdedigen, laat bloed stroomen 
in plaats van den Heer te volgen en met Hem geslagen 
te worden. Hij volgt van verre, en komt in het pretorium, 
het vleesch kan hem tot daar brengen. Daar bezwijkt al 
zijn vleeschelijke kracht, en wordt zij tot stof voor het 
woord eener dienstmaagd! 

X. 

Het graf. 
(Joh. XX : 1—18.) 

Eenige vrouwen en de geliefde discipel hadden het 
laatste tooneel van het kruis bijgewoond. Alvorens het 
hoofd te buigen en den geest over te geven, had de Heer 
dit woord gesproken: „Het is volbracht." Oneindig ge
wichtige zegening voor het hart der discipelen, die daar
door de zekerheid ontvingen van een goddelijke liefde, 
die medelijden had met hunnen toestand, en tot eiken 
prijs alles gedaan had om er in te voorzien. Het is vol
bracht! Zulk een werk liet niets te doen over. Het kruis 
kon zijn slachtoffer niet langer houden. Jozef van Ari-
mathea en Nicodemus zijn de werktuigen, door Godver-
kozen, om aan den Heiland een plaats met de rijken in 
zijn graf te geven, en daar brengt ons het gedeelte der 
Schrift, dat wij lazen. 

Inderdaad, een liefde te kennen, die den Heer voor 
hen tot in den dood had doen gaan, was niet alles, er 
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bleef nog een groote zaak te kennen over. "Wie was in 
het graf? Wie was overwinnaar gebleven, de Heer of 
de dood? Ware Hij in liet graf gebleven, dan zou zijn 
werk vruchteloos zijn, en niet een van degenen, voor wie 
Hij zijn leven had gegeven, zou vrijgesproken geweest 
zijn of gerechtvaardigd. Maria vindt den steen weggenomen, 
Petrus en Johannes zien het graf ledig. Petrus gaat er 
in, en ziet de kenmerken van den dood, die bewijzen, 
dat hij zijn prooi niet heeft kunnen houden, dat hij over
wonnen is, met een rustige overwinning zonder strijd of 
worsteling. De zweetdoek was in het bijzonder samen-
gerold , evenals men doet met een kleed, waarvan men 
«ieh ontdoet. Het bewijs van het volbrachte werk was 
geleverd. De liefde, die het werk ondernomen had, had 
het tot een goed einde gebracht, en de discipelen, die 
de Schriften nog niet verstonden, zijn met hunne eigene 
oogen overtuigd; zij gelooven en gaan huiswaarts met de 
kennis van een voortaan volbracht werk. (*) 

Dit is ongetwijfeld veel, maar tot beschaming der twee 
discipelen is het weinig in vergelijking van hetgeen een 
arme onwetende vrouw bij het graf vindt. Maria Magda-
lena, in haar persoon een bewijs van de liefde van Christus, 
die haar van de overmacht des duivels had bevrijd, had 
den Heer lief met een liefde, teweeggebracht door de 
grootheid zijner genade, een liefde, die hare kennis verre 
overtrof. Gelukkige vrouw, want de kennis van Petrus 
en Johannes kan voldaan zijn met een werk, de liefde 
van Maria kan dat niet; zij verlangt iets anders, zij wil 
den persoon, die er het voorwerp van is. Petrus, die in 
het graf was gegaan, had alleen de doeken gezien en den 
zweetdoek; Maria, die een persoon zoekt, bukt zich en 
weent, en ziet engelen. De doeken waren voor de discipe
len voldoende geweest, maar de engelen voldoen Maria 
niet. Zelfs in hunne tegenwoordigheid, en zonder hun 
antwoord af te wachten, keert zij zich om, want het is 

(*) Petrus schijnt er minder door overtuigd te zijn geweest dan 
Johannes. (Lukas XXIV : 12.) 
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haar om haren Heer te doen. Eerst belet haar hare on
wetendheid omtrent de dingen, die komen zouden, Hem 
te herkennen, maar Jezus zegt tot haar: „Maria"— één 
enkel woord: Maria. 

"Was het te verwonderen, dat er zulk een band van 
genegenheid tusschen Maria en den Heer Jezus bestond, 
dat de zoo volmaakte persoon van den Heiland al de 
gedachten en de liefde van een onwetend en onvolmaakt 
wezen aantrok; vooral wanneer deze het voorwerp van 
zulke weldaden, van zulk een groote verlossing was ge
weest! Maar dat de Heer Jezus genegenheid had voor 
Maria, zie, dat is bovenal merkwaardig. Onder duizenden 
kende Hij haar bij haren naam als zijn schaap, en ge
dacht Hij de ellendigsten. Zij zegt: „Meester!" Hij ant
woordt niet: „Ga heen tot mijne dienstknechten,'" maar: 
„ga tot mijne broeders, en zeg hun: ik vaar op tot mijnen 
Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen God." 
De liefde van Maria door Christus aan te hangen, vindt 
een heerlijker openbaring dan die, welke Petrus tot 
hiertoe had ontvangen. De liefde, die zich aan zijn per
soon hecht, ontvangt een uitgebreider kennis. De disci
pelen waren huiswaarts gekeerd met de eenvoudige kennis 
van zijn werk; Maria Magdalena had met de liefde voor 
zijn persoon, aan de voeten van den Heiland de kennis 
der heerlijkste gevolgen van zijn offer gevonden! endaar-
om bekleeden Petrus en Johannes zulk een kleine plaats 
in dit tafereel; een zwakke nederige vrouw gaat hen voor. 
Hunne voeten brengen hen ongetwijfeld snel naar het 
graf; maar Maria was de eerste, die den weg gekend 
heeft, welke rechtstreeks tot den Vader leidt, en die met 
deze wonderbare openbaring tot de discipelen kan komen, 

XI. 

De dienst en het voedsel. 
(Joh. XXI : 1—14.) 

"Wij vinden in dit gedeelte der Schrift eenige onder
wijzingen aangaande de dienst en het voedsel van de 
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dienstknechten des Heeren. Laat ons er eenige bijzonder
heden van onderzoeken. 

Na al de ondervindingen, die Petrus had opgedaan, 
zouden wij zeggen, dat hij nu geschikt zou zijn voor de 
bediening. Door zes andere discipelen gevolgd, gaat hij 
in het meer van Tiberias visschen. Deze handeling wordt 
gekenmerkt door het feit, dat Petrus uit eigen beweging 
aan het werk gaat. Doch het is vruchteloos, en de nacht 
verloopt, zonder dat de Apostel en zijn metgezellen hun 
ijver beloond zien. Petrus gebruikt dezelfde middelen als 
vóór zijne bekeering. Hoe dikwerf gebeurt het, wanneer 
God ons een werk toevertrouwt, dat wij dezelfde manier 
van handelen en dezelfde besluiten als de mensch naar 
het vleesch hebben, en dan blijft ons werk zonder vrucht. 
Het is gewichtig te verstaan, dat in de dienst alles, 
bepaald alles, van God moet zijn en niets van den mensch. 

Zoodra Jezus op den oever staat, verandert het tooneel; 
de dageraad van een zegenrijken dag breekt met zijne 
komst aan. Voor alles is zijne tegenwoordigheid noodig. 
Zoolang zij gewerkt hadden, ver van Hem en van zijn 
blik, was hun werk vruchteloos geweest. 

Dit tafereel heeft bij het aanbreken van den dag plaats. 
Er is een bepaald oogenblik, door God beschikt voor de 
dienst; en de discipelen, die dat oogenblik niet kenden, 
hadden den geheelen nacht hun tijd verloren. Zij vindon 
visch aan de rechterzijde van het schip op een bepaalde 
plaats, door Jezus alleen gekend, en Petrus moet zich 
aan die kennis overgeven om zijn ijver met goed gevolg 
bekroond te zien. 

Oj) zijn woord werpen de discipelen het net uit: daar
van alleen kunnen zij afhangen. Zij vangen honderd drie 
en vijftig groote visschen: hier vangen zij een bepaald 
aantal visschen, waarvan de Heer alleen het aantal kon 
weten. Van nu aan hebben zij iets anders te doen: zij 
brengen de vrucht van hun arbeid tot Jezus. (vs. 10.) Zij 
visschen niet voor zichzelven of voor anderen, maar 
voor den Heer alleen. 

O, waarde dienstknechten van Christus! mochten onze 
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harten deze ies leeren. Wanneer, waar, met wien, door 
wien en voor wien arbeiden wij ? Is ons leven een lange 
nacht van menschelijke bedrijvigheid, door 's menschen 
wil bestuurd, of is het als de dageraad verlicht door de 
tegenwoordigheid des Heeren, waar wij onze netten zich 
zien vullen, omdat wij arbeiden in afhankelijkheid van 
Hem? Ziehier nu de spijs: De Heer stond op den oever, 
en zeide: „Kinderkens hebt gij niet iets te eten?" „Neen," 
antwoorden zij. Zij denken zeker, dat die vreemde, dien 
zij nog niet herkenden, voedsel noodig heeft. Maar de 
vraag van den Heer dwingt hen te erkennen, dat tot 
hiertoe al hun werk niets aan Christus kan schenken. 
Daarop volgen de woorden: „werp het net uit." Het is, 
alsof Hij hun wilde zoggen: Indien gij mij wat schenken 
wilt, moet gij het van mij ontvangen hebben. Toen moest 
Johannos Hem herkennen, hij dien Jezus liefhad, want 
voor hem was de Heer degene, die geeft en aan wien 
men niet geeft. 

Maar iets anders zien wij hier nog uitkomen. De dis
cipelen zelf hadden niets te eten. De arbeid voedt niet, 
geeft integendeel honger. Zelfs een vruchtbare arbeid, 
een wonderbare vischvangst, verzadigde de discipelen 
niet. Hoevele zielen in onze dagen van koortsachtige 
werkzaamheid blijven ondanks hun arbeid dor, omdat zij 
zich bedriegen over de voordeden, welke die werkzaam
heid hun aanbrengt voor hun geestelijk leven. Het is niet 
op de zee te midden van het zwoegen en van de baren, 
die hen omringen, maar op den oever, in de rust, dat 
de discipelen de stem van den Heer hooren, die zegt: 
„Kom herwaarts, eet." Dit eten bestaat niet uit de vis-
schen, die zij gevangen hadden. Het is door den Heer 
zelven toebereid, die het hun toereikt. Zij voeden zich 
van het werk van Christus, van hetgeen Hij alleen voor 
hen gedaan heeft. Mocht het zoo voor ons zijn, geliefden! 
Laat ons ook aanzitten aan het middagmaal, waaraan 
Hij ons uitnoodigt, ons met Hem voeden in de eenzaam
heid aan den oever, nadat wij den Heor de vruchten van 
den dienst hebben gebracht, opdat Hij er naar zijn wil 
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mede handele. Keeren wij altijd, niet alleen voor anderen , 
maar vooral voor onszelven, tot liet Woord terug, ' t welk 
Christus openbaart. Nadat Petrus het middagmaal ge
bruikt heeft, wordt hij ingeleid in een betere dienst, waar 
hij bekwaam wordt gemaakt tot het uitdeelen van het 
voedsel aan de lammoren en de schapen des Heeren. 

XII. 

De herstelde ziel. 
(Joh. XXI : 15—19.) 

Nadat de Heer al zijne discipelen zonder uitzondering 
met dezelfde liefde vergaderd had, zegt Hij tot Petrus: 
„Simon, zoon van Jona, hebt gij mij meer lief dan dozen?" 
Petrus had den Heer lief; er was echter een discipel, 
die Hem misschien niet meer, maar beter liefhad dan 
Petrus; terwijl Petrus bezig was met zijne dienst, was 
Johannos bezig met den Heer. Hij spreekt nooit van zijne 
liefde voor Jezus, maar noemt zich den discipel, dien 
Jezus liefhad. Hetgeen hem wonderbaar toeschijnt en 
heerlijk om op te teekenen, is dat Jezus zulk een wezen 
als hij liefhad, en hij houdt niet op het te herhalen. 
Jonathan had David lief als zijne ziel, en nochtans offerde 
hij zijn plaats in de wereld niet voor hem op; de liefde 
van Abigaïl, die meer op die van Johannes gelijkt, was 
alleen het bewustzijn van geliefd te kunnen worden door 
zulk een man, zij, „een slavin, om de voeten der 
knechten haars heeren te wasschen." Johannos was, even
als Maria Magdalena, bezig met den persoon en de liefde 
van Christus; hij herkont dan ook terstond Jezus, én heeft 
niet noodig evenals Petrus, dat men hem zegge: „Het 
is do Heer." Petrus werpt zich in de zee met al do 
voortvarendheid zijner natuur, om Hem te gemoet te gaan 
en Hem zijne liefde te bewijzen; Johannes stelt zich 
tevreden met het voorwerp van de liefde van Jezus te zijn. 

„Hebt gij mij meer lief dan dezen?" Petrus had gezegd, 
dat hij Hem meer liefhad, en had Hem verloochend. De 
Heer neemt hem als het ware bij de hand, en brengt hem 



106 

tot het uitgangspunt van zijn val terug, tot zijn vertrou
wen in zijn eigen krachten en in zijn liefde voor Christus. 
In de laatste gesprekken van den Heiland met zijne dis
cipelen, drukten drie woorden van Petrus duidelijk den 
toestand zijner ziel uit. „Indien allen aan u geërgerd 
worden, ik zal nimmer geërgerd worden." (Matth. X X V I : 
33.) „Heer, ik ben bereid, met u ook in de gevangenis 
en in den dood te gaan"; (Luk. XXII : 33.) en: „Heer, 
waarom kan ik u nu niet volgen ? ik zal mijn leven voor 
u zetten." (Joh. X I I I : 37.) De Heer gaat hem deze drie 
woorden herinneren, en begint bij het eerste: „indien 
allen aan u geërgerd worden." „Hebt gij mij meer lief 
dan dezen?" Allen hadden Hem, helaas! verlaten, maar 
Petrus alleen had Hem verloochend! Petrus kon dus niet 
meer steunen op zijne liefde, om zich met anderen te ver
gelijken. In zijne vernedering beroept hij zich niet op 
zijne gevoelens, maar op hetgeen de Heer wist. De Heer 
wist . . . . „Ja, Heer! Gij weet, dat ik u liefheb." Hij 
voegt er niet bij: „meer dan zij," want hij vergelijkt 
zich bij Christus, en in de vernedering stelt hij de anderen 
boven zichzelven. 

Toen zeide Jezus tot hem: „Weid mijne lammeren," 
Het herderschap over jonge zielen komt voort uit de nede
righeid, gepaard met liefde voor den Heer. Wanneer de 
Hoer dit bij de zijnen vindt, kan Hij hun dit werk toe
vertrouwen. Andere gaven zijn misschien niet zoo nauw 
verbonden aan den inwendigen toestand, maar men kan 
zich werkelijk niet bezig houden met de behoeften van 
teedere zielen, zonder zelfverloochening en zonder veel 
liefde, niet alleen voor haar, maar ook voor Christus. 

„Weid mijne lammeren." Dit enkele woord bewijst, 
wat zij voor Jezus zijn, en de waarde van hetgeen de 
Heer aan Petrus toevertrouwt. Zij zijn zijn eigendom. 
Het hart van Christus was tegenover Simon niet veranderd; 
bij den oersten stap, dien de discipel doet op den weg van 
algeheele verandering, vertrouwt de Heer hem diegenen 
toe, die Hij liefheeft. Het hart van Petrus was verbro
ken, maar daarin door Christus ondersteund. Jezus be-
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proeft hem niet driemaal, om hem slechts een antwoord 
bij de derde maal te geven, Hij geeft het reeds bij de 
eerste maal. "Wat een teedere liefde en zorgen in de tucht! 
Indien de drie vragen gesteld waren geweest zonder de 
aanmoediging van een belofte bij eiken keer, zou het 
hart, door zijne schuld gekweld, door een al te groote 
droefheid overweldigd zijn geweest. De belofte, daaren
tegen , ondersteunt hem iederen keer bij den slag, die hem 
treffen moet. Het is evenals het brandende braambosch, 
dat de genade behoedt voor vertering. Jezus beproeft 
Petrus driemaal, hij had Jezus driemaal verloochend. 
Bij de laatste maal wat bleef van hem zelf over? Niets 
dan hetgeen de Heer zien kan en bewerkt heeft. Droef
heid ongetwijfeld, maar gevoegd bij de zekerheid, dat die 
liefde, vrucht zijner liefde, voor aller oogen verborgen 
onder de openbaringen des vleesches, door den blik en de 
alwetendheid van Christus zou onderscheiden en gekend 
worden. „Heer, gij weet alle dingen, gij weet, dat ik u 
liefheb." Bij de tweede vraag wordt het hoeden der scha
pen, bij de derde het voeden van de geheele kudde 
in de handen van Petrus toevertrouwd. Het is wanneer 
hij door de genade de oogen op zichzelf gekeerd heeft, 
dat hij genoodzaakt is den Heer aan te roepen, opdat 
de Heer zou ontdekken hetgeen Petrus niet kan vinden, 
het is dan, dat hij zich in het volle bezit bevindt van 
den volkomen zegen. 

XIII. 

Volg mij. 
(Joh. X X I : 18—19.) 

Petrus had vol zelfvertrouwen gezegd: „Heer! ik ben 
bereid, met u zelfs in de gevangenis en in den dood te 
gaan." (Luk. X X I I : 33.) Toen de wil van den discipel 
gebroken was, kon de Heer hem onderwijzen: „Voor
waar, voorwaar zeg ik u: toen gij jonger waart gorddet 
gij uzelven, en wandeldet alwaar gij wildet." In het 
begin van zijn loopbaan, beschikt hij om zoo te zeggen 
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over zijn eigene kracht (de gordel is hetgeen de lenden 
van den mensch versterkt); (*) het zelfvertrouwen was 
hiervan de vrucht. Hij ging waar hij wilde, en wandelde 
in onafhankelijkheid. „Maar wanneer gij zult oud gewor
den zijn, zoo zult gij uwe handen uitstrekken, en een 
ander zal u gorden, en brengen waar gij niet wilt." Aan 
het einde van zijn loopbaan, wanneer de ouderdom zijne 
kracht zou verbroken hebben, zou hij van anderen af
hangen, en zou zich door anderen moeten laten leiden, 
die hem brengen zouden, waar zijn eigen wil hem nooit 
gebracht zou hebben. Petrus had gezegd: „In de gevan
genis en in den dood." Het zou gebeuren, maar volstrekt 
niet door menschelijke kracht; het zou zich verwezenlij
ken te midden van de zwakheid des grijsaards. En dit 
zeide hij, aanduidende met welk een dood hij God ver
heerlijken zou. God zou verheerlijkt worden in die ge-
heole verbreking van den mensch, wanneer hij oud en 
zwak geworden zijnde en tegen zijnen wil door anderen 
geleid, schijnbaar een onnuttig werktuig zou geworden 
zijn. Hoe slecht beoordeelen wij gewoonlijk hetgeen God 
behaagt en eert. Wanneer wij, zwak van lichaam en 
vermogens, door de menschen voor onbruikbaar gehouden 
worden; wanneer wij, onze onnuttigheid gevoelende, zou
den geneigd zijn om evenals de wereld van onszelven 
te zeggen, dat wij tot niets meer nut zijn, verklaart 
God, dat wij Hem dienstig zijn! Tot hiertoe had de dis
cipel met al zijn ijver den Heer meer onteerd dan ver
heerlijkt. Nu zal de mensch, oud en zwak worden en 
sterven, en tegenover zijn dood zegt God: dit is het, wat 
Mij verheerlijkt. Die heerlijkheid is alleen verwezenlijkt 
in gebroken vaten, afhankelijk en hun kracht zoekende 
in God alleen. 

Toen zegt Jezus: „Volg mij." Het antwoord op een 
vraag, vroeger door Petrus gedaan: „Waarom kan ik u 

(*) Het is belangrijk in het Woord op te merken, dat men zich 
omgordt voor den wandel (Bxod. X I I : 11.), voor de dienst (Lukas 
X I I : 35 ) en voor den strijd. (Efez. V I : 14.) 
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nu niet volgen?" (Joh. X I I I : 37.) Van nu aan zal hij Hem 
kunnen volgen. 

Petrus keert zich om, en ziet Johannes volgen, „den 
discipel, dien Jezus liefhad, die ook bij den maaltijd op 
zijne borst gevallen was, en gezegd had: „Heer, wie is 
het, die u overlevert?" (vs. 20.) Drie zaken kenmerken 
hier den geliefden discipel. Hij was het voorwerp van de 
liefde van Christus en had er het bewustzijn van; hij 
vertrouwde op Christus alleen, en zijne houding bij het 
avondmaal bewees de innige gemeenschap met den Meester, 
die anderen niet hadden. Geen enkele beweegreden om 
Jezus te volgen is eenvoudiger dan deze: zijne liefde, die 
wij kennen, spoort ons aan Hem te volgen, die liefde wint 
natuurlijk ons vertrouwen, en brengt ons in gemeenschap 
met den Heer. Het was Petrus nu gegeven den Heer 
voet voor voet te volgen, tot in den dood. Zijne onder
vindingen , voordat hij bekeerd was, (Luk. X X I I : 32.) 
waren nu voleindigd; hij had zijn zelfvertrouwen verloren, 
het vertrouwen in Christus gewonnen, en hij trad nu dien 
gezegenden weg in, waar hij zou leeren de afhankelijk
heid tot aan den dood te verwezenlijken. Ik zeg: „zou 
leeren," want die afhankelijkheid wordt niet opeens 
geleerd, hoe diep het werk in de ziel ook zij. 
„Wanneer gij zult oud geworden zijn," zegt de Heer; 
Petrus moest beproefd worden tot aan den dood, en daar 
evenals voor zijnen Meester zou de kroon gevonden wor
den van een leven tot verheerlijking van God. Johannes 
heeft een andere roeping: hem is niet gegeven den weg 
van Christus te volgen in een gewelddadigen dood, maar 
als het ware te blijven, totdat de Heer zou komen, het 
verval der kerk bij te wonen, en in betrekking tot haar 
ook die heerlijke komst des Heeren, waarvan de discipelen 
de schildering hadden gezien op den heiligen berg in be
trekking tot het koninkrijk. Maar Johannes volgt den 
Heer ook. Hij had niet evenals Petrus een bevel of een 
aanmoediging noodig; de liefde trok hem tot Jezus aan. 

Petrus behoeft zich niet met anderen bezig te houden 
wanneer hij den Heer volgt. „AV t̂ gaat het u aan? 
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Volg gij mij." Van het oogenblik af aan, dat men zich 
omkeert, volgt men niet meer, en men staat stil. Dit is 
een ernstige zaak. Om te volgen is eenheid van ge
dachte en een eenvoudig oog noodig. Petrus kon niet 
tegelijk met den Heer en met Johannes bezig zijn. Om 
goed den Heer te volgen moet Hij zich zoo van ons heb
ben meester gemaakt, dat wij ons eigen niet meer toe-
behooren. Dit is het eenige middel tot zelfverloochening, 
het eenige middel om moedig ons kruis te dragen. Wij 
zijn overtuigd, dat Jezus alleen waard is hier beneden 
gevolgd te worden, zelfs al zou een leven van lijden ons 
deel zijn. De discipelen zijn Hem op tweeërlei wijze ge
volgd : voor en na het kruis. In het eerste hoofdstuk van 
Johannes zegt Jezus tot Filippus: „Volg mij ," in het 
laatste hoofdstuk zegt Hij tot Petrus: „Volg mij." In 
het eerste geval, vóór het kruis, hadden de discipelen 
alles verlaten om Hem te volgen, want zij geloofden in 
Hem, maar hun wandel hield voor Golgotha op, en zij 
vloden allen. Petrus hield het langer vol en volgde van 
verre; wij hebben gezien, wat er het einde van was. 

Aan gene zijde van het kruis begint de afgebroken weg 
weder, maar de discipelen volgen voortaan een opgewekten 
en hemelschen Christus, die hun wandel kenmerkt. Die 
wandel wordt hemelsch. Vóór de kruisiging konden de 
scharen Hem volgen, hoewel met andere bedoelingen en 
andere gevoelens dan de discipelen; na het kruis kan de 
wereld het niet meer, want daartoe is het afsterven van 
den ouden mensch noodig en de macht des Geestes, twee 
zaken door de geloovigen alleen gevonden in den dood 
en de opstanding van Christus. 

Geve God ons een altijd klimmenden ijver om Hem te 
volgen! Door Hem te volgen, Hem, die ons een voor
beeld nagelaten heeft, opdat wij zijne voetstappen zouden 
navolgen, (1 Petr. 11:21.) zullen wij een voorbeeld voor 
anderen worden. Ons heerlijk voorrecht is in Hem te 
bezitten het volmaakte voorbeeld, hier beneden wande
lende in volmaaktheid, en het volmaakte voorbeeld voor 
ons in den hemel geheiligd; maar in het volgen van Hem 
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kunnen wij voorbeelden voor onze broeders worden. De 
Apostel Pau lus zeide: „Weest gezamenlijk mijne navolgers, 
broeders! en ziet op degenen, die aldus wandelen, gelijk 
gij ons tot voorbeeld hebt ." (Pilip. 111:17. ) Hiermede 
verbergde de persoonlijkheid van Pau lus den Heer niet 
aan zijne broeders , maar stelde H e m integendeel in het 
volle licht als het eenige voorwerp, waardig gevolgd en 
bereikt te worden! 

Correspondentie. 
9. Gr. R. te A. — 2 Kor. V : 10 spreekt in liet geheel niet 

over belooning voor onze dienst, en nog veel minder kan ons 
daar worden geleerd, dat de geloovige voor zijne zonden, 
hetzij die van vóór of na zijne bekeering, zal geoordeeld wor
den. De geloovige toch komt niet in het oordeel. (Joh. V: 24; 
Hebr. IX : 27, 28.) In Christus is hij nu reeds gerechtvaardigd 
van alle dingen. (Hand. X I I I : 38, 39; Eom. I I I : 24 ; I V : 
24, 25 ; V : 1; V I I I : 1, enz.) Maar behalve dit moeten wij 
wel bedenken, dat alle geloovigen, eer zij voor den rechterstoel 
van Christus geopenbaard worden, Hem gelijkvormig worden 
gemaakt. Wij zullen Hem gelijk zijn , want wij zullen Hem zien 
gelijk Hij i s , zegt Johannes. Wij zullen dan verheerlijkt zijn. 
Als wij geopenbaard worden , dan staan wij in het volmaakte 
licht, maar ook in de volmaakte liefde. Zien wij dus daar al 
onze zonden en al onze gebreken , dan zien wij tevens de vol
maakte liefde, die ons verloste, en die al onze zonden door het 
kostbaar bloed van Christus wegnam. Voor eeuwig zijn zij 
weggedaan, en van toerekening kan er geen spraak meer zijn. 

Wie dit recht heeft verstaan , zal thans leven met een heilige 
vrees en afschuw van de zonde. Want denkende aan den rech
terstoel van Christus , en aan de kracht en de algenoegzaamheid 
van het bloed der verzoening, zullen wij ons herinneren aan 
den duren prijs , waarvoor wij gekocht zijn, en aan al de angsten 
en smarten , welke Jezus om onzentwil en in onze plaats on
dergaan moest, om ons van onze zonden te kunnen reinigen en 
een plaats in zijne heerlijkheid te kunnen geven. 
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Tevens vervult ons deze gedachte met den vurigen wensch 
om de arme menschen , die nog zonder God en Christus in de 
wereld leven, en die den schrik des Heeren eenmaal onder
vinden zullen, te waarschuwen en tot het geloof in Christus 
te overreden. 

10. H. A. L. te Breskens vraagt, naar aanleiding van 
1 Kor. XI : 4 , wat wij onder profeteeren verstaan moeten. 

In de Schrift wordt van drieërlei profeteeren gesproken. 
Vooreerst is profeteeren: waarzeggen, het voorspellen van toe
komstige gebeurtenissen. Dit deden de profeten des Ouden Tes-
taments, en ook sommigen in de Gemeente des Heeren. De 
Openbaring is in dezen zin geheel een profetisch boek. 

In de tweede plaats is profeteeren: het mededeelen van tot 
daartoe onbekende waarheden, door rechtstreeksche openbaring 
van God ontvangen. Alle schrijvers des Nieuwen Testaments, 
ook die geen apostelen waren , hebben aldus geprofeteerd. Daarom 
wordt door Paulus gezegd, dat de Gemeente des Heeren gebouwd 
is op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 
Christus de hoeksteen is. En daarom beveelt hij in 1 Kor. X I V : 30, 
dat, wanneer iemand in de bijeenkomst der Gemeente spreekt, 
en aan een ander, die daar zit, iets door God geopenbaard wordt, 
alsdan de eerste zwijgen moet, omdat een openbaring van God 
ten allen tijde den voorrang heeft. 

Dit profeteeren kan thans niet meer geschieden. De geheele 
waarheid is geopenbaard. Paulus zegt in Kol. I : 25 , dat door 
de openbaring van de verborgenheid der Gemeente, die hem is 
gegeven geworden, het Woord Gods is voleind, dat wil zeggen, 
vol geworden, volledig gemaakt, zoodat er niets meer aan 
behoeft toegevoegd te worden. Wie dus thans met een nieuwe 
openbaring of een nieuwe voorzegging komt, is een leugenaar. 

Maar er is een derde soort van profeteeren. Dit is getuigen 
van en spreken over de geopenbaarde waarheid met toepassing 
op het hart en het geweten. Van dit profeteeren spreekt Paulus 
in den brief aan de Korinthiërs; en dit vindt ook thans nog 
plaats in de Gemeente des Heeren; en hiervan spreekt Paulus 
in de door u aangehaalde woorden. Van prediken van het evangelie, 
in huis of op straat, is daar geen sprake. Prediken geschiedt 
aan de wereld, profeteeren voor de geloovigen. 
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Onze strijd in de hemelsche gewesten. 
(Jozua VI.) 

Na de toebereiding tot den strijd, welke in het vijfde 
hoofdstuk van Jozua beschreven wordt, komt nu in hot 
zesde de strijd zelf. Die strijd is, zooals wij reeds meer
malen opmerkten, een beeld van onzen strijd in de hemel
sche gewesten. Evenals Israël het heele land Kanaan van 
God ontvangen had ter erfelijke bezitting, zoo hebben 
wij ontvangen alle geestelijke zegening in de hemelsche 
gewesten in Christus. (Efez. I : 3.) Maar evenals Israël, 
hoewel het eigenaar was van het heele land, krachtens 
Gods belofte en woord, dit land uit de handen der vijanden 
moest rukken, zoo moeten wij, om de geestelijke zege
ningen , die wij in Christus bezitten, te genieten, den 
strijd voeren tegen de geestelijke boosheden, die in de 
hemelsche gewesten wonen. Met Christus levend gemaakt 
en mede opgewekt, zijn wij in Hem gezet in de hemel
sche gewesten, en genieten daar, door het geloof en bij 
voorbaat, de geestelijke zegeningen, die in Christus ons 
deel werden; doch de duivel wil ons in het genot dier 
zegeningen storen, en ons, zoo mogelijk, dat genot ont-
rooven; hij treedt ons daartoe in den weg; legt ons allerlei 
struikelblokken voor den voet, en schiet zijne vurige 
pijlen op ons af. Van dezen strijd met den duivel spreekt 
Paulus in den brief aan de Efeziërs. Dit is hoogst merk
waardig. In denzelfden brief toch, waarin ons het meest 
verheven standpunt van den Christen beschreven wordt, 
vinden wij den strijd tegen de geestelijke machten der 
boosheid in de hemelsche gewesten. In het zesde hoofd
stuk zegt do Apostel: „Wij hebben don strijd niet tegen 

X*%| | 8 
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vleesch en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
geestelijke machten der boosheid in de hemelsche ge
westen." De zinspeling op Israëls geschiedenis is duidelijk 
genoeg. Waar Israël in Kanaan te strijden had tegen 
menschen van vleesch en bloed, en derhalve wapenen 
moest hebben om die menschen te kunnen verslaan, daar 
hebben wij zulk een strijd niet. Onze vijanden zijn geen 
menschen, maar geesten — het geheele heir van de 
machten der boosheid, met den satan aan het hoofd; en 
dientengevolge moeten de wapenen van onzen krijg niet 
vleeschelijk, maar geestelijk zijn. 

Uit deze woorden van den Apostel, evenals uit vele 
andere plaatsen der Schrift, blijkt, dat de voorstelling, als 
zou de duivel thans reeds in de hel wezen, onjuist is. 
Wel is de satan, door hoogmoed gevallen, uit den hemel, 
de woning Gods, gebannen; (zie Ezech. XXVIII.) maar 
hij is nog niet geworpen in de hel. Dat zal eerst aan 
het einde aller dingen gebeuren. De duivel woont thans 
nog met zijne engelen in de hemelsche gewesten. Hoewel 
door Christus gevonnisd en overwonnen, is zijn vonnis 
nog niet voltrokken; onder de toelating Gods is hij nog 
de vorst dezer wereld. Als evenwel de gemeente des 
Heeren in den hemel zal zijn opgenomen, dan wordt hij 
uit den hemel op de aarde geworpen, (zie Openb. XII : 
7—12.) om bij de komst van Christus hier beneden voor 
duizend jaren in den afgrond opgesloten, en eindelijk aan 
het einde aller dingen voor eeuwig in den poel des vuurs 
geworpen te worden. (Zie Openb. XX.) 

Onze strijd tegen de geestelijke machten der boosheid 
in de hemelsche gewesten heeft een zeer bijzonder karakter. 
Wij zijn gedurende onze reis door deze wereld aan velerlei 
verzoekingen blootgesteld. Moeielijkheden, lijden, tegen
spoed, zorgen, vijandschap der menschen en de begeer
lijkheden des vleesches zijn de verzoekingen der woesiijn, 
tegen welke wij voortdurend te kampen hebben, en in 
welke de duivel vaak zijne hand heeft. Doch dit is niet 
de strijd, die in Efez. VI bedoeld wordt. Die strijd is 
met den duivel persoonlijk. In het leven van onzen Heer 
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hier beneden zien wij het onderscheid. Hij is in alle 
dingen verzocht, gelijk als wij, uitgenomen de zonde, zoo 
zegt Paulus, opdat Hij een medelijdend en getrouw Hooge-
priester voor ons zou kunnen zijn; maar Hij werd ook 
verzocht door den duivel persoonlijk, eerst in de woestijn 
en later in Gethsémané. Zoo is het met ons ook. Nemen 
wij de plaats in , die ons door genade in Christus is 
geschonken geworden, en willen wij onze geestelijke zege
ningen in Christus genieten, dan komt de duivel om ons 
te hinderen, ons vertrouwen te schokken, onze gemeen
schap met God te storen. Deze strijd is geestelijk. Hij 
wordt meest gevoerd, als wij alleen zijn. De vijand komt, 
als wij onze voorrechten genieten. "Wij zien hem niet, 
maar ondervinden zijne aanvechtingen en booze influiste
ringen , welke ten doel hebben ons af te trekken of te 
storen. Gij zijt geheel alleen en bidt tot God. Uwe gan-
sche ziel is vervuld met de gedachte aan Hem, en geniet 
van zijne nabijheid. Opeens wordt als een pijl een ge
dachte in u geworpen, die uwe ziel pijn doet en u met 
afschuw vervult. Dat is de duivel, die uwe gemeenschap 
wil storen. Wedersta hem, en hij zal van u vlieden. 

Voor dezen strijd moeten wij de wapenrusting Gods 
aan hebben. „Daarom neemt de wapenrusting Gods op," 
zoo zegt Paulus, „opdat gij kunt wederstaan in den boozen 
dag, en, alles volbracht hebbende, staande blijven." Dit 
zegt de Apostel tot geloovigen. Hij vermaant hen de 
wapenrusting Gods op te nemen. Hieruit volgt, dat men 
deze wapenrusting geenszins aan heeft, omdat men een 
geloovige is. Het is dus niet een beschrijving van onzen 
toestand in Christus, van hetgeen wij als geloovigen door 
Christus deelachtig zijn; maar een voorstelling van het
geen de geloovige praktisch wezen moet, van zijnen werke-
lijken toestand in zijn dagelijksch leven voor God. De 
gerechtigheid is derhalve niet de gerechtigheid Gods in 
Christus, want die behoeven wij niet aan te doen, maar 
hebben wij aangedaan, of liever is ons aangedaan op 
hetzelfde oogenblik, dat wij in Christus geloofden; maar 
het is de praktische gerechtigheid, een leven in overeen-
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stemming met den wil en de geboden van God. Allen, 
die in Christus gelooven, zijn in Christus geworden de 
gerechtigheid Gods, hebben vrede met God, kennen de 
waarheid, bezitten het geloof en het heil; hierin ver
schillen zij in niets van elkander; ouders, jongelingen 
en kinderen staan hierin gelijk; maar zoodra zij gelooven, 
moeten zij, om in den strijd tegen den satan te kunnen 
bestaan, de wapenrusting Gods opnemen. 

Paulus nam een romeinsch krijgsknecht ten voorbeeld 
voor zijne beschrijving van den geestelijken toestand, 
waarin 's Heeren soldaten behooren te zijn. Dit houde 
men wel in het oog, opdat men zijne bedoeling' goed 
versta. Zulk een romeinsch krijgsknecht had een lang, 
ruim gewaad aan, dat zonder omgord en dus opgenomen 
te zijn, hinderlijk in het loopen en strijden was. Daarom 
is het eerste wapen: de gordel. „Staat dan vast, uwe 
lenden omgord hebbende met de waarheid." Om tegen 
den duivel, den leugenaar van den beginne, den vader 
der leugenen, uit wien de leugen haar oorsprong heeft, 
te kunnen strijden, moeten wij in de waarheid staan, 
zoowel door de waarheid worden gevoed en in de waar
heid wandelen , als in alle opzichten oprecht en ongeveinsd 
zijn voor God. 

Het tweede wapen is de gerechtigheid. „Aangedaan 
hebbende het borstwapen der gerechtigheid." Wandelen 
wij niet in de wogen en geboden des Heeren, dan zijn 
wij niet bestand tegen de aanvallen des satans. Hoe zou 
Job den duivel hebben kunnen overwinnen, indien hij 
niet waarlijk een oprecht, godvreezend man geweest ware, 
wijkende van het kwaad? De zonde maakt scheiding 
tusschen ons en God, en beneemt ons derhalve onze vrij
moedigheid; en dientengevolge hebben wij geen kracht 
tegenover den satan, wiens beschuldigingen ons vrees 
aanjagen. Wie in de gerechtigheid wandelt, durft zijne 
oogen tot God opheffen en kan den duivel staan. 

Doch wij moeten niet alleen de geboden des Heeren 
onderhouden, om den duivel te kunnen overwinnen, maar 
ook te midden van al de stormen des levens, bij al de 
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wederwaardigheden en zorgen, die ons ontmoeten, met 
een rustig hart wandelen. „De voeten geschoeid hebbende 
met de toebereiding van het evangelie des vredes." „Vrede 
laat ik u; mijnen vrede geef ik u , " zeide Jezus tot zijne 
discipelen. Beiden moeten wij genieten, zullen wij met 
een rustig en gelukkig hart den satan te gemoet kunnen 
gaan. Trede met God moet ons deel zijn, en de vrede 
Gods, die alle verstand te boven gaat, moet ons vervullen. 
Dan worden onze harten en zinnen bewaard in Christus 
Jezus. De duivel, die den vrede van de aarde wegge
nomen heeft, en de aanstoker is van eiken twist en de 
oorzaak van alle onrust, kan het hart, dat rust in God, 
niet in verwarring brengen. 

Doch een romeinsch soldaat, die omgord en geharnast 
was, en wiens voeten geschoeid waren, kon zonder schild 
den vijand niet tegentreden, daar de duizenden pijlen, 
die om hem heen vlogen, tusschen de schakels van zijn 
harnas konden doorgaan of zijn voorhoofd konden treffen. 
Zoo kunnen wij zonder geloof aan Gods onveranderlijke 
liefde den strijd tegen den satan niet bestaan. Daarom 
zegt Paulus: „Boven dit alles aangenomen hebbende het 
schild des geloofs, waarmede gij al de vurige pijlen des 
boozen zult kunnen uitblusschon." (vs. 16.) De duivel 
schiet voortdurend zijne vurige pijlen van ongeloof en 
twijfelzucht op ons af. Gaarne zou hij zien, dat wij Gode 
ongerijmde dingen toeschreven; en de raadselachtige om
standigheden en wegen hier beneden komen hem daartoe 
uitermate gelegen. Een kind Gods voortdurend in lijden 
— een kind Gods door armoede gekweld — een kind 
Gods van het liefste, wat hij heeft, beroofd — hoe kan 
dat zijn! Het schild des geloofs bluscht die vurige pijlen 
uit. God, die zijnen eeniggeboren Zoon heeft overgegeven 
in don smadelijkon kruisdood, en die derhalve zijne liefde 
niet meer behoeft te bewijzen, kan geen ongerijmde dingen 
doen — zoo spreekt het geloof; al versta ik het ook niet, 
al is het mij een onoplosbaar raadsel, toch weet ik, dat 
al wat Hij doet, tot mijn heil moet strekken, en een 
uitvloeisel is van zijne onveranderlijke liefde jegens mij. 
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Door deze overtuiging des geloofs vindt geen van do ver
zoekingen des satans ingang in onze ziel; zij stuiten af 
op het geloof, evenals de pijlen op het schild. 

Doch ook het hoofd moet beschermd zijn. Daarom „neemt 
den helm des heils." Niet met het hoofd naar beneden, 
maar met het hoofd omhoog, doordien wij ons van onze 
zaligheid volkomen bewust zijn, en roemen in de hoop 
der heerlijkheid Gods, moeten wij den vijand tegen gaan. 
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen 
Gods ? Indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ? In dit 
alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft 
liefgehad. Aldus gaan wij vrijmoedig den duivel te gemoet. 

Nog één wapen rest. Al de overigen waren ter ver
dediging; dit ééne strekt zoowel ter verdediging als tot 
den aanval. „Het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods 
woord." Met dit Woord van God slaan wij de aanvallen 
van den satan af. Door zijn „er staat geschreven" ver
sloeg Jezus den vijand. Dit Woord wordt door den satan 
als gezaghebbend erkend. Voor dit Woord wijkt hij, en 
gaat hij op de vlucht. Onze redeneeringen, hoe goed en 
juist die ook zijn mogen, verslaan hem niet, maar voor 
een „er staat geschreven" buigt hij het hoofd. Maar wij 
verdedigen ons niet alleen met dit zwaard, neen! wij 
vallen er hem mede aan, wij ontrooven hem zijn buit; 
wij dringen hem terug, en ontrukken hem zijne prooi; 
wij breken do betoovering, waaronder hij de zielen der 
menschon omringd en gevangen houdt. 

Met deze wapenen toegerust kunnen wij in don boozen 
dag wederstaan, en alles volbracht hebbende staande 
blijven. Laten wij echter wel bedenken, dat wij voort
durend in dezen toestand behooren te zijn, en dus, als 
het ware, eiken dag deze wapenrusting hebben aan te 
doen. Wij moeten ons voortdurend oefenen in oprechtheid, 
heiligheid en trouw; wij moeten onwrikbaar vaststaan in 
het geloof aan Gods liefde en in het bewustzijn van ons 
deelgenootschap aan de hemelsche heerlijkheid, terwijl 
wij geoefend zijn moeten in het gebruik van het zwaard 
des Geestes, hetwelk is Gods woord. -
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De geschiedenis van Israël's strijd in Kanaün geeft ons 
een merkwaardige en treffende voorstelling van onzeji 
strijd met den duivel. Wij worden hier zoowel in kennis 
gesteld met de nederlagen door hen geleden, zoodra zij 
van den Heere afweken en niet naar zijne stem vraagden, 
als met de schitterende overwinningen, die zij door het 
geloof behaalden. De inneming van Jericho is een schoon 
voorbeeld van het laatste; de nederlaag bij Ai en de list 
der Gibeonieten stellen ons het eerste duidelijk voor oogen. 

„Door het geloof" — zoo zegt Paulus in Hebr. XI — 
„vielen de muren van Jericho, nadat deze zeven dagen 
lang waren omgetrokken." Het geloof is het eenvoudige 
en eenige middel ter overwinning. Een ander middel is 
er niet. Maar dat middel is ook voldoende. Het geloof, 
omdat het is het volle vertrouwen in God, en tevens de 
algeheele afwezigheid van vertrouwen in onszelven, is 
voldoende eiken hinderpaal weg te ruimen. Wat doet het 
er toe, of de muren van Jericho zich tot den hemel ver
heffen? Wat beteekenen de sterke poorten en de over
moedige vijanden? Yoor het geloof niet met al. God is 
machtiger dan alle vijanden saam. Eén woord uit zijnen 
mond, en de sterkste muur stort in, en de machtigste 
vijand ligt verslagen. Welke hinderpaal de duivel ons ook 
in den weg legt, het geloof zegt: 

Machtloos deinzen angst en zorgen, 
Zelfs de satan wijkt op zij! 
Als mijn oog op Jezus ziet, 
Wankel en versaag ik niet. 

Maar het geloof wordt op de proef gesteld. Dit is altijd 
zoo, en bij iedereen. Abraham's geloof werd vijf en twintig 
jaren beproefd; Izaak moest twintig jaar wachten opeen 
kind; de Israëlieten moesten zes dagen lang om Jericho 
trekken en den zevenden dag zeven malen. Waarom? 
Had de Heere God niet dadelijk de muren kunnen doen 
instorten? Wel zeker. Maar God wilde Israël's geloof 
beproeven en daardoor versterken. „Zie, Ik heb Jericho 
met haren koning en strijdbare helden in uwe hand ge-
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geven," zoo had de Heer tot Jozua gesproken; en in 
het geloof aan deze belofte Gods trokken zij zes dagen 
lang, eiken dag, om de muren van Jericho. Een lange 
stoet met de toegerusten ten strijde van voren en van 
achteren, met de priesters blazende op de bazuinen en de 
ark des verbonds in het midden, trok 's morgens uit om, 
na de heele stad omgetrokken te zijn, weer in het leger 
terug te keeren. Zoo ging het den eersten dag, den 
tweeden, den derden, den vierden, den vijfden, den 
zesden; en nog stonden de muren van Jericho recht over
eind; er was geen verandering, geen wankelen of wijken 
aan te zien. Wat zullen de inwoners van Jericho gelachen 
hebben over zulk een onnoozelheid! Maar het geloof hield 
vast. God had gesproken, en het geloof was van zijne 
waarachtigheid en trouw overtuigd. Daarom trok het leger 
eiken morgen weer opnieuw goedsmoeds uit. Wankelden 
Jericho's muren niet, ook hun geloof wankelde niet. „Maar 
de volharding hebbe een volmaakt werk," zegt Jakobus; 
en daarom moesten zij op den zevenden dag zeven malen 
om de stad trekken. En toen zij den zevenden keer op 
dien zevenden dag uittrokken, en de priesters met do 
bazuinen bliezen, juichte al het volk , op bevel des Heeren , 
met een groot gejuich, en deed de lucht weergalmen van 
hunne overwinningskreten, niettegenstaande de muren 
van Jericho nog even hoog en even onwrikbaar vast 
stonden als gisteren en eergisteren. En het geloof behaalde 
de overwinning. Toen het gejuich den grond deed daveren, 
stortten eensklaps de muren van Jericho in, en de trotsche 
en sterke stad werd in weinige uren tot den grond toe 
afgebrand. Schitterende overwinning! Heerlijke vrucht van 
een onbepaald vertrouwen op Gods belofte en Gods macht! 
Zoo wordt elke hinderpaal, door den satan ons in den 
weg gelegd, door het geloof weggeruimd. Zoo wordt elke 
vijand, hoe machtig en sterk ook, door liet geloof ver
slagen. Yoor de natuur, voor het verstand, voor den 
onbekeerden mensch is er niets dwazer dan het geloof; 
voor Gods kinderen is liet de grootste zekerheid en kracht. 
„Het geloof is do zekerheid van de dingen, die men 
hoopt, de overtuiging van de dingen, die men niet ziet." 
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Mogen wij allen door dat geloof leven en wandelen! 
Doch er zijn uit deze geschiedenis van Israëls' eerste 

zegepraal nog andere gewichtige dingen te leeren. Alles 
ging, zooals de Heere God het bevolen had. De menschelijke 
wijsheid had geen stem. De Apostel zegt ons: „Opdat 
uw geloof niet zou zijn in wijsheid der menschen, maar 
in de kracht Gods." (1 Kor. I I : 5.) De keus van de 
wapenen en van de middelen ter overwinning kwam van 
God. Israël vormde geen belegeringsplan, maakte zelfs 
geen enkele schikking; God zelf regelde alles. En het 
geloof onderwerpt zich aan de door God gestelde regelen; 
het bedient zich van de middelen, door den Heer aan
gewezen, en het onthoudt zich van eiken eigen gekozen 
weg, van elke eigen gemaakte vinding. Op deze wijze 
alleen kan hot de overwinning behalen. Al wat van ons 
komt, is slechts hinderpaal en geen voordeel. 

Hot geloof redeneert niet; het vraagt niet waarom 
en waartoe al die bepalingen? Het onderwerpt zich een
voudig aan het woord des Heeren; het neemt zijn bevel 
aan en gebruikt zijne middelen, en behaalt daardoor do 
overwinning. Zoo was het bij het Pascha in Egypte; zoo 
was het voor de Roode zee; en zoo is het hier. Maar is 
het geloof dan zonder verstand? Wel neen! maar het 
onderwerpt zich eerst, en begrijpt daarna. Als het be
grijpen wilde, voordat het zich onderwierp, dan was het 
verstand en geen geloof. 

Voorts, het geloof verbindt ons met Christus; het geeft 
ons deel en gemeenschap met Hem. God groepeert zijn 
volk rondom de arko des vorbonds. Hier vindon wij niet, 
zooals bij den doortocht door de Jordaan, de ark die 
vooruitgaat, maar de ark in het midden des volks. De 
toegerusten ten strijde gaan voorop, de ark met de pries
ters volgt, en de achterhoede sluit den trein. Zoo is dus 
de ark in het midden van het leger. De ark, zooals wij 
vroeger zeiden, stelt Christus voor in zijn persoon en 
zijn werk; zoodat wij hier vinden voorgesteld: onze vor-
eeniging met Christus, en daardoor onze bekwaamheid 
tot den strijd. Dit leidt niet tot zelfverheffing, maar eenig 
en alleen tot verheerlijking van Christus. „De zeven 
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priesters, dragende zeven ramsbazuinen, voor het aan
gezicht des Heeren, trokken door en bliezen met de 
bazuinen; en de ark des verbonds des Heeren volgde 
hen na." In tegenwoordigheid van den vijand werd een 
volmaakt getuigenis gegeven aan de macht en de heer
lijkheid der ark. Zoo geeft het geloof altijd getuigenis 
aan Christus. Het verheerlijkt Hem en Hem alleen. 

Doch het geloof is niet slechts vol ijver om Christus 
te verheerlijken, het is ook vol ijver om te dienen en 
te strijden. „Jozua stond des morgens vroeg op." En zijn 
ijver verwekte den ijver der anderen. „Zij maakten zich 
vroeg op, met het opgaan des dageraads." Paulus zegt: 
„Mijne geliefde broeders! weest standvastig, onbewegelijk, 
altijd overvloedig in het werk des Heeren, daar gij weet, 
dat uw arbeid niet ijdel is in den Heer." (1 Kor. XV : 
58.) Het geloof maakt vurig van geest, maar onderwerpt 
ons tevens onvoorwaardelijk aan 's Heeren woord en wil. 

En eindelijk, het geloof sluit geen verbond met de 
wereld. Het overwint de wereld, doch ontvangt en neemt 
niets van haar. God verbood uitdrukkelijk iets, wat het 
ook zijn mocht, te nemen van de schatten van Jericho. 
Alles was verbannen. De Heere God, wien alle dingen 
toebehooren, kon van het goud en zilver nemen om er 
Zichzelven door te verheerlijken; maar Israël mocht er 
niet aan raken, en die het deed, werd schrikkelijk gestraft. 

Moge dit geloof meer on meer in ons wonen, ons be
zielen en sterken, ons bekwaam maken tot den strijd, 
opdat wij als overwinnaars het einde der loopbaan be
reiken en 'de kroon der eere uit 's Heeren handen ont
vangen ! 

In mijnen Kaam. 
Zeer dikwijls hoort men door Christenen zeggen, dat 

deze of gene vergadering „in den naam des Heeren Jezus" 
plaats heeft. Men beroept zich gaarne op de kostelijke 
verzekering, die Hij aan de zijnen gegeven heeft: „Waar 
twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben 
ik in het midden van hen." (Matth. XVIII : 20.) 
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Iets te doen „in den naam" van iemand is het te doen, 
zooals hijzelf het zou gedaan hebben. Ieder ernstig dienst
knecht, die de belangen van zijnen heer ter harte neemt, 
zal diens gedachten zoeken te kennen, tot in de kleinste 
bijzonderheden, indien hij iets in zijn naam moet doen. 
Dat zal de eerste voorwaarde van zijne dienst zijn. Hij 
zou veel werkzaamheid, geestkracht en ijver kunnen 
openbaren, maar als de dienst niet volgens het uitgedrukt 
verlangen van zijn heer plaats heeft, zou de stoutmoedige 
verzekering, dat zij „in zijn naam" gedaan was , belache
lijk , ja een bespotting zijn, en ten slotte tot schade en 
schande van den dienstknecht uitloopen. 

Zoo moet dus de dienstknecht des Heeren op twee 
dingen letten. Ten eerste, wat hij moet doen, en ten 
tweede hoe hij het moet doen. De Heer bepaalt zoowel 
het een als het ander. 

Wanneer er sprake is van do plaats, waar de eeredienst 
moet plaats hebben, zoo stelt het Woord Gods den wil 
des menschen meedoogenloos ter zijde, want deze wil 
verzet zich altoos tegen God. Onder de wet was de vrij
heid niet gegeven om de plaats te kiezen, waar men 
God aanbidden zou. De Heere, de God Israëls, moest 
haar bepalen. „Aan alle plaats, waar Ik mijns naams 
gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u 
zegenen. En indien gij mij een steenen altaar maakt, 
zult gij het niet bouwen van gehouwen steen, want indien 
gij uw houwijzer daarover verheft, zult gij het onthei
ligen." (Ex. XX : 24, 25.) God veroorloofde niet, dat 
het naar den mensch of naar zijnen wil was. De vrome 
Israëliet moest de plaats zoeken, die do Heere verkiezen 
zou onder al de stammen om er zijnen naam te zetten. 
Daar woonde God, en daar moest de Israëliet komen, 
om er zijne offerande te brengen. (Deut. XII : 4—6.) 
Dat was het voornaamste beginsel van de eeredienst, en 
de afwijkingen ten dezen opzichte worden daarna altoos 
in de geschiedenis aangeduid, dan zelfs wanneer de koning
en hot volk de afgoderij vermeden. (Zie b. v. 1 Kon. XV : 14 ; 
XXII : 43 , 44; 2 Kon. XIY : 3, 4; enz.) 

Men zal zeggen, dat het antwoord van Jezus aan de 



124 

Samaritaansche vrouw deze orde van zaken veranderd 
heeft, en dat men nu geen zichtbare plaats op aarde moet 
zoeken om te aanbidden, hetzij Jeruzalem of ergens anders, 
daar „de ware aanbidders den Vader zullen aanbidden 
in geest en waarheid." (Joh. IV : 22 , 23.) Dit is waar, 
wat het gebouw of het lokaal betreft, waarin men zou 
kunnen vergaderen. Want het aanbidden „in geest en 
waarheid" geeft aan het vleesch of aan den wil van den 
mensch niet meer plaats dan de wet deed. Ik ben niet 
vrij om de beginselen van het vergaderen of de orde der 
eeredienst zelf te bepalen naar mijne eigene gedochten. 
Geen mensch mag zich dat recht aanmatigen; geen ver-
eeniging van menschen mag zich dit veroorlooven. Het 
komt den Heer alleen toe om te zeggen, waar Hij zijnen 
naam zetten wil, en daar waar Hij zijnen naam zet als 
middelpunt, daar zal de plaats der vergadering zijn. Wij 
hebben dus de zedelijke aanwijzingen te zoeken, die het 
Woord Gods geeft, om te kunnen verstaan, op welke 
wijze de dingen, die te voren geschreven zijn, tegen
woordig moeten toegepast worden. 

In de oude tijden naderde men God met offeranden. 
(Ps. L : 5.) Men had een altaar noodig, zelfs toen er 
geen tempel was. De vrome mannen, die uit de Babylo
nische gevangenis teruggekomen waren, hebben eerst aan 
het altaar gedacht. De tempel, die het huis des Heeren 
moest zijn, was nog niet herbouwd, en kon het niet 
spoedig zijn, maar zij bouwden het altaar des Gods van 
Israël op het terrein des tempels om er brandofferen te 
offeren, en God was met hen. (Esra 111:2—6.) Rondom 
dit altaar hadden zij eeredienst. Zoo is voor ons de eenige 
grond van alle vergadering het volbrachte offer van onzen 
Heer Jezus Christus. Door zijnen dood en zijne opstanding 
heeft Hij ons gebracht in de nieuwe betrekking, welke 
Hij voor de eerste maal aan zijne discipelen verkondigde 
na zijne opstanding, door hen zijne „broeders" te noemen , 
zeggende: „Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, 
en tot mijnen God en uwen God." (Joh. XX : 17.) 

Een vergadering, die op een anderen grondslag gevestigd 
is dan deze, kan niet zijn „in den naam des Heeren 
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Jezus Christus." Men kan vergaderingen hebben om het 
Evangelie te verkondigen, of om te leeren, enz., en hij 
die predikt kan prediken in den naam des Heeren; maar 
de vergadering heeft alsdan een geheel ander karakter dan 
die, waar de Heer Jezus Christus was met zijne discipelen 
aan den dag zijner opstanding, toen Hij, naar zijn woord, 
in hun midden stoud. (Joh. XX : 19.) 

Alzoo spreekt ook de tekst, dien wij uit Matth. XVIII 
aangehaald hebben, van de overeenstemming, die er moet 
bestaan tusschen hen, die iets van den Yader vragen. 
Om aldus te vragen moet men den Vader kennen, en men 
kan Hem niet kennen buiten Jezus en zijn volbracht werk. 
Daarenboven heeft de Heer gezegd, dat de Vader dezulken 
zoekt, die Hem aanbidden in geest en in waarheid; en 
ook zeide Hij: „Niemand komt tot den Vader dan door 
Mij." (Joh. IV : 23 ; XIV : 6.) De grondslag der ver
gadering is dus het door onzen Hoer Jezus Christus 
volbrachte werk en het van God in het hart ontvangen 
getuigenis aangaande het werk der verlossing. Met andere 
woorden, men moet werkelijk Christen zijn — kind van 
God — om in den naam van den Heere Jezus Christus 
te kunnen vergaderen. 

Maar er is nog meer, want Christenen kunnen onwetend 
zijn, en helaas! zelfs onverschillig omtrent den wil des 
Heeren. Het vleesch is in ons, en, indien wij niet waken, 
zal het werken; en de vijand onzer zielen, die altoos 
waakzaam is, zal weldra een middel vinden om den Heer 
te onteeren en de zijnen van den weg af te brengen. 
Wat moet men dan in de vergadering zoeken ? 

Het laatste gedeelte der vier Evangeliën, in hunne 
orde genomen, geeft hierover een bepaalde, duidelijke en 
kostelijke onderwijzing. 

In het verhaal van de opstanding in het 27ste hoofd
stuk van Mattheüs zegt de engel tot de aan het graf 
gekomene vrouwen: „Ziet, hij gaat u voor naar Galiléa; 
d a a r z u l t gij h e m z i en . " Welk gewichtig beginsel! 
Dit is zeker het voornaamste, wat invloed op onze harten 
moet uitoefenen. Waar is de Heer heengegaan ? Daar 
moet ik heengaan. De Heer herhaalt deze onderwijzing, 
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en grondt haar op de nieuwe betrekking, die Hij hun 
kon verkondigen tengevolge van zijn volbracht werk. Hij 
noemt de zijnen voor de eerste maal „broeders", en zegt: 
„Boodschapt mijnen broederen, dat zij heengaan naar Galiléa, 
en a l d a a r z u l l e n zij mij z i en . " De Heer bepaalt 
dus de plaats, waar de zijnen moeten heengaan. Indien 
een der discipelen elders heengegaan of wel thuis geble
ven ware, die zou den Heer niet hebben gezien. Daaren
tegen, door eenvoudig de gegeven aanwijzing te volgen, 
had men volstrekt niet bezig te zijn met anderen, om te 
weten, wie er heenging, of wie er niet heenging. Om 
den Heer te vindon, had men er eeuvoudigheen te gaan. 
De Heer zorgde voor al het overige. En wat er gebeurde 
zegt ons het 16de vers: „En de elf discipelen gingen heen 
naar Galiléa, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden 
had. En toen zij Hem zagen, huldigden zij Hem; doch 
sommigen twijfelden." Helaas! in de tegenwoordigheid 
des Heeren wordt het ongeloof openbaar. 

Maar de Heer is daar om hen met teederheid te be
straffen, daardoor duidelijk bewijzende, dat Hij zich door 
het ongeloof niet laat terugdringen; Hij is niet veranderd 
in zijne wijze van doen, noch in zijne liefde jegens zijne 
discipelen. Deze zijde is het, die het Evangelie van 
Markus bijzonder doet uitkomen. 

Het verhaal in Lukas bepaalt zich bij de reis der twee 
discipelen, die naar Emmaus gingen op den eersten dag 
der week; maar aldus verwijderden zij zich van de plaats, 
waar de Heer hen wilde vereenigen. Hij gaat met hen 
op den weg om hen op een treffende wijze terug te 
leiden. Hij gaat met hen, en vraagt hun, waarom zij 
zoo droevig waren, ingaande in hunne smart en hunne 
aandacht trekkende; maar Hij laat niet na hen te be
rispen over hunne traagheid om te gelooven, wat de 
Schriften hadden gezegd aangaande den Christus. En 
beginnende van Mozes en al do profeten, leide Hij hen 
de dingen uit, die Hem betroffen. Bij hunne aankomst 
te Emmaus doet Hij hun verstaan, dat Hij er niets te 
doen heeft; Hij neemt het brood en zegent het, en na 
het gebroken te hebben, geeft Hij het hun. Door deze 
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daad herkennen zij Hem, doch Hij verdwijnt uit hun 
gezicht. De uitwerking is allermerkwaardigst, zij ver
geten hunne zaken, het vergevorderde uur en de lengte 
van den weg; ééne gedachte beheerscht hen, en bran
dende van hart staan zij terzelfder ure op om de te 
Jeruzalem vergaderde discipelen op te zoeken. Zij weten 
nauwkeurig, waar zij moeten heengaan. Er was voor hen 
geen twijfel of aarzeling. Toen kwam de Heer zelf in 
het midden van hen, maar niet voordat deze twee er 
waren. Hij had hunne harten weten los te maken van 
alles, wat hen bezig hield, door ze met Hem zelf te 
vervullen en hun te bewijzen, dat de Christus der Schrift 
Jezus was, dien zij naar het vleesch gekend hadden, en 
die uit de dooden was opgestaan. Op deze wijze had 
Hij hen voorbereid tot de vergadering der heiligen op 
de plaats, waar Hij ze vinden wilde. 

In het Evangelie van Johannes vinden wij geen woord 
over de ongeloovigheid der discipelen, noch over de noo-
dige voorbereiding des harten, maar veelmeer de bekro
ning van het bij de discipelen te weeg gebrachte werk 
door de zorg des Heeren. Jezus vervult hunne gedachten; 
het zien van Hem doet bij hen de vreugde overstroomend 
zijn. De boodschap van Maria staat in verband met het 
geheel, en de wijze, waarop zij het doet, dient om den 
toestand haars harten aan het licht te brengen. Het is 
hare eigene uitdrukking: „Ik heb den Heer gezien en 
Hij heeft tot mij gezegd . . . ." alsof zij er had willen 
bijvoegen: Zoudt gij er niet gaarne bij geweest zijn om 
Hem te hooren? — Christus was alles voor haar. 

Alles te zamen genomen, zien wij, dat hot eerste be
ginsel voor onze harten is, dat er een door den Heer 
bepaalde plaats is, waar Hij zijn Naam gezet heeft, waar 
Hij zijn zal, waar Hij wil, dat wij Hom zoeken: „Daar 
zult gij mij zien", heeft Hij tot ons gezegd. Hot is het 
beginsel van het Evangelie van Mattheüs, om ons den 
Naam des Heeren Jezus als Immanuël, God m e t o n s , 
te doen kennen. Het Evangelie van Johannes geeft het 
antwoord van den Heer aan degenen, die Hem in dezen 
geest zoeken: „Zij verblijdden zich, toen zij den Heer 



128 

zagen." Er is in dit Evangelie geen spraak van onge-
loovigheid; hier zien wij de voldoening des harten,'twelk 
alles in Christus vindt, en niets buiten Hem zoekt. Kennis 
is zeker een kostelijke zaak, maar er is nog iets ge
wichtiger, namelijk een hart vervuld met Christus. Maria 
had weinig kennis. Johannes was van de opstanding 
overtuigd geworden door in het graf de doeken op den 
grond te zien liggen; dat hielp Maria niets; zij kon in 
de opstanding niet gelooven, maar de afwezigheid van 
Christus, levend of dood, was de oorzaak harer groote 
droefheid. Haar hart was uitsluitend met Christus ver
vuld en met niets anders, en de Heer bedient zich van 
haar om aan de discipelen een der wonderbaarste bood
schappen te brengen aangaande hun standpunt en hunne 
betrekking tot God, de wonderbaarste, die ooit op aarde 
is verkondigd geworden. Zij toonde echter, bij het vol
brengen dezer boodschap, dat er voor haar een zegening 
was, die al het andere overtrof, namelijk, van den Heer 
te hebben gezien. Ook hadden de discipelen, nadat zij 
gehoord hadden, wat de Heer hun zelf gezegd had, toen 
Hij in hun midden was, aan Thomas, die er toen niet 
bij was, niets anders te zeggen dan: „Wij hebben den 
Heer gezien", en dat zeiden allen. Yragen wij dus, als 
wij „in zijnen Naam" vergaderd zijn, of het Christus, zijn 
persoon, zijne gezegende tegenwoordigheid is, die wij 
zoeken ? En of mot het oog daarop wij, naar den apos-
tolischen last, onszelven onderzoeken, of er niets in ons 
is , in ons gedrag of in ons leven, wat den Heer bedroeft? 

Dit opent ons een ruim veld van onderzoekingen, wat 
onzen persoonlijken toestand en wat onze betrekkingen tot 
elkander aangaat. Het Woord Grods geeft ons ten dezen op
zichte een menigte onderwijzingen. Wij bemerken hinder
palen van allerlei aard, die wij te overwinnen hebben door 
het geloof, en het groote geheim, ons door het Evangelie 
van Lukas geleerd, zal ons dan ter hulpe komen. Wij 
zullen de geheime kracht vinden, die alle andere over
wegingen beheerscht, en die alles uit onze oogen doot 
verdwijnen — zaken, moeielijkheden, hinderpalen van 
allerlei aard, opdat Christus alleen de plaats inneme. 
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De macht des vleesches. 
(Jozua VII en VIII.) 

Na de schitterende overwinning, die Israël door het 
geloof over Jericho behaald had, zouden wij denken, dat 
zij van de eene zegepraal tot de andere moesten voort
gegaan zijn, totdat het geheele land van de vijanden des 
Heeren gezuiverd was. Doch , helaas! dit was geenszins 
het geval. Het zevende hoofdstuk van Jozua verhaalt ons 
Israël's nederlaag voor Aï. Een kleine stad, een onbetee-
kenende hinderpaal bij Jericho vergeleken, sloeg de drie 
duizend Israëlietische krijgslieden op de vlucht, on deed 
het hart des ganschen volks versmelten als water. 

Voor deze nederlaag waren twee oorzaken, de eene in 
Israël zelf en de andere in den man, die van het ver
bodene gestolen had. Wij zullen ons vooreerst bij do eerste 
oorzaak bepalen, daar er ten opzichte van onzen strijd 
met den satan in de hemelsche gewesten zoo veel uit te 
leeren valt. Het is wel waar, dat er slechts één man in 
gansch Israël gezondigd had, en dat niemand onder hot 
volk wist, dat Achan Gods gebod overtreden had; hij 
had zijn kwaad geheel in het geheim bedreven; niemand 
had het gezien, niemand wist of vermoedde er iets van; 
maar toch lag de oorzaak der nederlaag in den toestand 
des geheelen volks. Indien toch Jozua na de overwinning 
bij Jericho den Heere gevraagd had, of zij verder zouden 
optrekken, en of Hij ook Aï in hunne hand zou geven, 
wat zou de Heer dan wel geantwoord hebben? Hij zou 
natuurlijk gezegd hebben: „Trek niet op; Ik kan niet 
met u gaan, en daarom zult gij geslagen worden, want 
er is een ban in het leger. Doe den ban uit uw midden 
weg, en dan zal Ik u de overwinning schenken." 

X X X I I 9 
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De geschiedenis der eerste gemeente in de Handelingen 
leert ons dit. Daar was ook een ban in het leger, als 
ik dit zoo noemen mag. Ananias en Saffira dachten, dat 
zij den Heiligen Geest misleiden konden. Niemand wist 
er iets van. De geheele gemeente was evenals Israël on
schuldig aan deze zaak. Doch God maakte het kwaad 
openbaar, en strafte de zondaren met den dood. De toe
stand der gemeente was goed; er was in haar geen oor
zaak ; en daarom nam de Heer den ban weg, zonder dat 
zij er eenige nadeelige gevolgen van ondervonden had. 

Zoo zou hot in Israël ook gegaan zijn, indien zij in 
do kracht des geloofs waren staande gebleven. Doch zulks 
was geenszins het geval. De geschiedenis leert ons dit. 
Wat lezen wij toch? „En Jozua zond van Jericho mannen 
naar Ai', en zeide tot hen: Trekt opwaarts en bespiedt 
hot land." (vs. 2.) Zie, dat was geen geloof. Jozua, die 
tot hiertoe een type van Christus geweest is , die dooi
den Geest in den goloovige werkt, om hem in het bezit 
te stellen van zijne zegeningen en voorrechten, is in deze 
geschiedenis afgedaald tot het standpunt van een man des 
volks. Hier is hij geen type van Christus, maar staat 
voor ons als een gewoon mensch, die in zijne verant
woordelijkheid faalt. Waartoe toch deze verspieders ? Zij 
werden niet gezonden op bevel des Heeren, gelijk de ver
spieders , die naar Jericho trokken. Er was ook geen reden 
voor om hen te zenden. Waren die eerste verspieders niet 
van Jericho teruggekeerd met de woorden: „Zekerlijk 
de Heere heeft het gansche land in onze hand gegeven ?" 
En had de Heer niet zelf gezegd: „Wees sterk en heb 
goeden moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk 
doen bezitten, dat Ik hunnen vaderen heb gezworen hun 
te zullen geven?" Waartoe dan thans verspieders? Het 
was een verlaten van de afhankelijkheid van God en ecu 
stellen van vertrouwen in menschelijke middelen. 

Bovendien Jozua zond die verspieders van Jericho. Dat 
was geenszins het ware uitgangspunt. Hij vergat Gilgal, 
waar zij leerden, wat het vlcesch is voor God. Daarheen 
hadden zij moeten terugtrekken, en vandaar den verderen 



131 

strijd moeten aanbinden. Helaas! de schitterende overwin
ning bij Jericho werd een oorzaak tot vertrouwen in het 
vleesch. 

En het volk volgde het voorbeeld van zijn hoofd. De 
mannen, die door Jozua uitgezonden waren om Aï te 
verspieden, keerden terug, en zeiden: „Dat het gansche 
volk niet optrekke, dat er omtrent twee duizend mannen, 
of omtrent drie duizend mannen optrekken, om Aï te 
slaan, vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn 
weinige." (vs. 3.) Zij hebben een volkomen vertrouwen 
in zichzelven. „Hebben wij niet Jericho verslagen?" zoo 
dachten zij; „Jericho, die groote stad? En zouden wij 
dan dat kleine Aï niet kunnen slaan ? Het is niet de 
moeite waard om daarheen het gansche leger te doen 
optrokken, dat kunnen eenige weinige krijgslieden wol 
doen." Zoo sprak het vleesch, dat altijd vertrouwen in 
eigen kracht heeft, en de afhankelijkheid van God niet 
kent. 

En wat was het gevolg ? Zij werden geslagen. Dat kon 
niet anders. De Heer kon hun de overwinning niet geven. 
Dan zouden zij in zichzelven geroemd hebben. Het vleesch 
moest in zijne machteloosheid openbaar worden. Die drie 
duizend mannen, die voldoende gerekend werden om het 
kleine Aï in te nemen, vluchtten voor den vijand; en 
omdat er zes en dertig mannen van hen gedood werden, 
smolt het hart des ganschen volks, en werd als water. 
Zij zijn geheel terneergeslagen; alle energie is verdwenen; 
de vrees maakt zich van hen meester, en hun moed, die 
slechts vleeschelijk was, is verdwenen. Datzelfde volk, 
't welk zoo trotsch was op zijne overwinning, is den Amo-
rieten gelijk geworden, van wie in hoofdst. V : 1 ge
schreven staat, dat hun hart versmolt, zoodat er geen 
moed meer in hen was voor het aangezicht der kinderen 
Israëls. 

En dit was geen wonder! Hadden zij een gewonen 
oorlog gevoerd, zooals do andere volken doen, dan zouden 
zij zeker niet op de vlucht gegaan zijn, toen er zes-en-
dertig mannen vielen, en dan zou men wel recht hebben 

* 
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hen van lafhartigheid te beschuldigen; doch het waren 
de oorlogen des Heeren, welke zij voerden. Gelijk het 
water in de dagen van Noach en het vuur en de zwavel 
over Sodom het oordeel Gods brachten over de goddeloozen, 
zoo was Israël het instrument in 's Heeren hand om de 
goddelooze inwoners van Kanaan te verdelgen. "Werden 
zij geslagen door den vijand, dan was dit een bewijs, 
dat de Heer niet meer met hen was; en als die niet met 
hen was, wat zouden zij dan in Kanaan doen ? Dan 
moesten zij immers omkomen. Geen wonder dus, dat hun 
het hart versmolt. Al was de nederlaag ook gering, het 
was een nederlaag; en die nederlaag bewees, dat de Heer 
hen verlaten had. 

Welk een ernstige les bevat dit alles voor ons ten 
aanzien van onzen strijd tegen de machten der boosheid 
in de hemelscho gewesten! Bij de inneming van Jericho 
zagen wij het geheim der overwinning. „Door het geloof 
vielen de muren van Jericho, nadat deze zeven dagen 
lang waren omgetrokken." Hier zien wij het geheim der 
nederlaag. Het niet volharden in het geloof en het ver
liezen van de afhankelijkheid van God doet ons struikelen 
en vallen. Jezus zeide tot de discipelen: „Waakt en bidt, 
opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel ge
willig, maar het vleesch is zwak." En het gevaar dreigt 
het meest, wanneer wij een overwinning hebben behaald. 
Als wij in ware afhankelijkheid van God den vijand hebben 
versla.gen, dan komen wij er soms toe, om met het oog 
op de resultaten onszelven te verheffen. Dit is wel dwaas, 
want wie schonk ons de overwinning? God alleen. Van 
wien kwam de kracht om te wederstaan en staande te 
blijven? Van God alleen. Wij zijn ons daarvan ten volle 
bewust. Wij schrijven onszelven geen eer of roem toe. 
En toch zijn wij soms zoo dwaas ons te verheffen op 
hetgeen eenig en alleen het werk van Gods genade in 
ons is. Menigeen verheft zich zelfs op de wegen, die de 
Heer met hem gehouden heeft om hem te bekeeren. Uit 
de verhalen, die hij er van doet, kan men bemerken, 
hoezeer hij er mee ingenomen is. Zoo is het vleesch. 
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Al is het ook zoo klaar als de dag, dat men er zelf 
niets aan gedaan of toe bijgedragen heeft, toch verheft 
men zich, of ten minste men verliest het gevoel van de 
noodzakelijkheid der voortdurende afhankelijkheid van 
God. Na een overwinning volgt zoo dikwerf een neder
laag. Denk aan Elia. Na de schitterende overwinning op 
Karmel volgde de smadelijke vlucht voor Isébel. De 
oorzaak ligt in het niet voortdurend waken en bidden. 
Met de heerlijke overwinning, die men behaald heeft, 
bezig, vergeet men de afhankelijkheid van God en onze 
onbekwaamheid om één oogenblik staande te blijven. En 
dan moet natuurlijk de nederlaag volgen. Alleen als wij 
zwak zijn in onze eigen schatting, dan zijn wij machtig, 
omdat wij dan onze toevlucht nemen tot de kracht Gods. 
Staan wij op onszelven, dan is de duivel machtiger dan 
wij. Steunen wij op Christus, dan slaat de vijand op de 
vlucht. Met Christus vermogen wij alles, zonder Hem 
vermogen wij niets. 

Een overwinning geeft geen kracht. Evenmin de onder
vinding van Gods trouw en uitredding. Wandelen wij in 
gemeenschap met God, dan is de herinnering aan zijne 
trouw en hulp, aan de heerlijke overwinningen, die wij 
door zijne genade behalen mochten, tot groote vertroos
ting voor onze ziel; maar als wij buiten Gods gemeen
schap zijn, dan helpt ons de herinnering aan wat wij 
vroeger deden of ondervonden niets. Zonder mij kunt gij 
niets doen, heeft de Heer gezegd; en dit ondervinden 
wij dadelijk, als wij zijne gemeenschap verlaten hebben. 

Steunen wij op de behaalde overwinning, en verliezen 
wij daardoor het gevoel van onze onmacht en van de nood
zakelijkheid onzer afhankelijkheid van God, dan moet de 
Heer ons onze machteloosheid doen ondervinden. Treurige, 
maar noodzakelijke ondervinding! Gij hebt uw Gilgal 
vergeten; welnu, de duivel zal u leeren, door de schande 
en het lijden der nederlaag heen, hoeveel kracht uwe 
natuur bezit, en welk vertrouwen gij op het vleesch 
stellen kunt. Van uwe onwaakzaamheid maakt hij ge
bruik. En de Heere, uw God, staat hem toe u te ver-
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zoeken en te verslaan, opdat gij leeren zoudt voortaan niet 
meer op uzelven te vertrouwen. Zulks ware niet noodig 
geweest, o neen! indien gij uwe afhankelijkheid van 
God hadt bewaard, indien gij met God in gemeenschap 
gebleven waart, dan zou u de nederlaag zijn bespaard 
gebleven. Een val is nooit noodzakelijk om ons zelven 
te leeren kennen, om van onze zwakheid of liever van 
onze onmacht overtuigd te zijn. Wie zich aan Gods Woord 
onderwerpt, en in gemeenschap met den Heer wandelt, 
is van zijn onmacht overtuigd, stelt geen vertrouwen in 
het vleesch, zoekt zijne kracht bij Christus, en behaalt 
dan de overwinning in stede van te vallen. Maar als wij 
op onszelven vertrouwen en de plaats der afhankelijk
heid verlaten hebben, dan is God genoodzaakt om den 
satan te veroorlooven ons te verslaan, opdat wij van ons 
zelfvertrouwen genezen zouden worden. 

De apostelen Petrus en Paulus leveren ons daarvan een 
leerrijk en treffend voorbeeld. Had Petrus het woord van 
Jezus geloofd en naar zijne waarschuwing geluisterd, dan 
zou hij nooit tot zulk een diepen val gekomen zijn. Maar 
omdat hij geheel in eigen kracht stond en zichzelven ver
trouwde, moest God toelaten, dat hij in de verzoeking 
dos satans viel en zijn Meester verloochende. Bij Paulus 
zien wij daarentegen het tegenovergestelde. De Heer be
waarde hem voor een val. Hij was opgetrokken geweest 
tot in den derden hemel, tot in het paradijs, en had daar 
onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mensch 
niet geoorloofd is uit te spreken. Maar toen hij terugge
keerd was op de aarde, werd hem een doorn voor het 
vleesch gegeven, een engel des satans, om hem met vuisten 
te slaan, opdat hij zich niet verheffen zou. (zie 2 Kor. XII.) 
Het vleesch was in hem; het zou zich verheven hebben; 
het zou gezegd hebben: „Welk een man zijt gij, Paulus! 
niemand dan gij is in den derden hemel geweest; niemand 
heeft zulke woorden gehoord en zulke openbaringen gehad." 
God voorkomt dit, en verhindert zijnon geliefden dienst
knecht hoogmoedig te worden. Het gevaar was groot. Had 
hij naar het vleesch geluisterd, dan zou hij niet alleen 
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zijn vrede, maar ook zijn apostelschap en zijne bediening-
verloren hebben. Maar God droeg zorg voor zijn dienst
knecht, en gaf hem een tegenwicht, opdat hij in zijne 
loopbaan niet zou vertragen en zijne overwinningen geen 
einde zouden nemen. Paulus leerde door dien doorn, dat 
het vleesch tot niets deugt en onverbeterlijk is , zoo zelfs 
dat het zich, nadat hij zulke heerlijke openbaringen en 
genietingen gehad had, zou hebben verheven. Deze doorn 
voor het vleesch moest hem bewaren voor zelfverheffing. 
Hij gevoelde er steeds zijne zwakheid door. Het was als 
het ware zijn Gilgal. Op deze manier bleef de kracht 
geheel en al van God, en door die kracht behaalde hij 
de overwinning; terwijl Gods genade hom ondersteunde. 
"Wol is waar een positie van lijden en vernedering voor 
Paulus, maar tevens van onuitsprekelijken zegen. Hij 
wandelde met God, en genoot Diens gemeenschap; de 
engel des satans is slechts het instrument om hem te 
Gilgal te honden, en geenszins, zooals bij Petrus of bij 
Jozua, om hem door een nederlaag naar Gilgal terug te 
brengen. 

Paulus wandelde met God, en werd daarom door den 
Heer zelven voor struikelen bewaard; Petrus en Jozua 
vertrouwden op zichzelven, en moesten daarom door 
schade en schande wijs worden. Moge de Heer ons genade 
verleenen om uit deze voorbeelden te leeren! De laatsten 
strekken ons ter waarschuwing; het eerste tor navolging. 
Als wij in afhankelijkheid van God onzen weg bewan
delen en blijven bewandelen, dan zullen wij in Gods 
gemeenschap onze eigen nietigheid en machteloosheid, 
maar tevens Gods almachtige kracht meer en meer leeren 
kennen. 

Staan wij nu nog een oogenblik stil bij het slot van 
deze geschiedenis. De Hoer gaf aan zijn volk, nadat do 
ban uit hun midden weggedaan was, de overwinning over 
de mannen van Aï. Maar dat ging geheel anders dan 
voor Jericho. Het was een ganseh andore manier van oorlog
voeren. Wanneer men den eenvoudigen weg des geloofs 
verlaten heeft, dan rijzen tal van moeiehjkheden. De ver-
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ootmoedigde ziel is wel in gemeenschap met God terug
gekeerd , en God kan weer met haar verkeeren; maar de 
gevolgen van het gehoorgeven aan het vleesch kunnen 
niet uitblijven. De Heer moet onze zwakheid en nietig
heid aan het licht stellen. Als men gezegd heeft: Aï is 
maar een kleine stad en de lieden zijn weinige; wij 
kunnen ze gemakkelijk met 2 a, 3000 man verslaan, dan 
geeft God bevel, dat er dertig duizend strijdbare helden 
moeten optrekken tegen Aï, en dat wel bij nacht; een 
deel van hen moest zich versteken, een ander deel voor 
den vijand op de vlucht gaan, terwijl het gansche leger 
met Jozua de stad zou innemen. Welk een vernedering! 
Voorwaar, door deze manoeuvres werd wel hun trotsch-
heid den bodem ingeslagen. Zoo eenvoudig als alles voor 
Jericho in zijn werk ging, zoo ingewikkeld was het 
hier. Voor Jericho gaf God zijne bevelen om zijne macht 
en heerlijkheid te openbaren, hier gaf Hij zijne veror
deningen, opdat Israël's machteloosheid aan het licht 
treden zou. 

Doch zij behaalden de overwinning. Dit was Gods on
veranderlijke genade. Iïij blijft altijd dezelfde. Hij ver
ootmoedigt en vernedert; maar Hij geeft ook weer uit
komst en zegepraal. Als het vleesch in zijne machteloosheid 
openbaar is geworden, en de ziel weer in afhankelijkheid 
van God is teruggekeerd, dan is dezelfde almachtige kracht 
weer gereed ons de overwinning over den vijand te schen
ken. Moedeloosheid of ongeloovig stilzitten na het onder
vinden van de gevolgen dos zelfvertrouwens is erger dan 
de struikeling en de nederlaag, want dit belet den Heer 
om zijne genade en macht aan ons te toonen. De Apostel 
roept de moedeloozen toe: „Werpt uwe vrijmoedigheid 
niet weg, die een groote belooning heeft," en „richt weder 
op de slappe handen en de matte knieën, en maakt rechte 
paden voor uwe voeten." Hebben wij door den moeielijken 
weg der nederlaag de machteloosheid des vleesches en de 
dwaasheid des zelfvertrouwens leeren inzien, dan kunnen 
en mogen wij ons wederom op dezelfde almachtige kracht 
verlaten. De Heere God zeide tot Jozua: „Strek de spies 
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uit, die in uwe hand is , naar Aï, want Ik zal hen in 
uwe hand geven." Niet in eigen kracht, maar alleen in 
de mogendheid des Heeren ligt de overwinning over deu 
vijand. 

De rechterstoel van Christus en 
het oordeel. 

Men kan zich bijna geen ernstiger onderwerp voor
stellen dan dat van „het toekomend oordeel", en toch is 
er geen, waarover zoovele verwarde denkbeelden heer-
schen. Yele ware geloovigen missen het genot van den 
vrede met God, enkel door hunne verkeerde begrippen 
over dit onderwerp. 

Men gelooft toch algemeen, dat er aan het einde van 
de geschiedenis dezer wereld een ure komen zal, in welke 
Christus ten gerichte zal verschijnen; dat dan de graven 
zullen worden geopend, en allen, verlosten en verlorenen, 
tegelijk zullen worden geoordeeld. Met andere woorden, 
dat er een algemeene opstanding zijn zal op hetzelfde 
tijdstip en tevens een algemeen oordeel. 

Indien wij echter de Schriften onderzoeken, dan zullen 
wij zien, dat er niet de minste aanleiding is tot deze 
meening; maar dat er integendeel, in plaats van één, 
twee opstandingen zijn, met een tijdsverloop van 1000 
jaren tusschen beiden (zie Joh. V : 29 en Openb. X X : 
1—7.); en dat, wel verre van één algemeen oordeel, er 
ten minste drie zijn, geheel verschillend in aard en tijd; 
namelijk: 

1. De rechterstoel van Christus, voor welken alle ver
losten zullen geopenbaard worden, nadat Christus de 
zijnen van de aarde zal hebben weggenomen. (Rom. XIV: 
10; 2 Kor. V : 10.) 

2. De troon der heerlijkheid, voor welken al de volken 
der aarde zullen vergaderd worden, als Christus' aardsche 
regeering begint. (Matth. XXV : 13 , enz.) 
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3. De groote witte troon, waar al de dooden, groot 
en klein, voor God zullen staan om geoordeeld te worden, 
als Christus' regeering op aarde ten einde is. (Openb. 
X X : 5 , 1 1 , enz.) 

Het is van het grootste belang te bedenken, dat voor 
Gods kinderen het oordeel voorbij is. „Voorwaar, voor
waar zog ik u : die mijn woord hoort en gelooft Hem, 
die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en 
komt niet in het oordeel, maar is uit den dood overge
gaan in het leven." (Joh. V : 24.) 

Wellicht antwoordt gij: „Maar wordt er dan niet ge
zegd , dat hot alle menschen gezet is te sterven en daarna 
het oordeel?" Neen, zeker niet, antwoord ik u. In 
Hebr. IX : 26—28 staat het woord alle niet. In vers 27 
wordt ons gezegd, wat het lot van de menschen in het 
algemeen is; maar in vs. 28 vinden wij het deel van 
don geloovige; hij ziet uit naar de komst van Christus, 
in plaats van naar den dood; en wol verre van in Christus 
zijn Rechter te zien, verwacht hij Hem als zijn Verlosser, 
die zijn vernederd lichaam veranderen zal, opdat het ge
lijkvormig worde aan zijn heerlijk lichaam. Onze dier
bare Heiland is eenmaal verschenen, om door Zijns zelfs 
offerande do zonde teniet te doen; maar nu Hij het 
werk op het kruis heeft volbracht, zal Hij ten tweeden 
maal wederkomen zonder zonde. 

Voor den ongeloovige moet Jezus' komst natuurlijk 
ten oordeel wezen, maar voor don geloovige tot verlos
sing; met andero woorden: al de vruchten van het werk, 
'twolk Christus bij zijne eerste komst volbracht heeft, 
zullen bij zijne tweede komst door de geloovigcn worden 
genoten. 

Welk een rust geeft het aan de ziel, als wij inzien, 
dat God ons nimmermeer om onze zonden kan veroor-
deelen! Heeft niet Christus éénmaal voor de zonden 
geleden; Hij , „de rechtvaardige voor de onrechtvaar-
digen, opdat Hij ons tot God zou brengen?" (1 1'ctr. I I I : 
18.) Heeft Hij niet onze zonden gedragen in zijn lichaam 
op het hout? (1 Petr. 11:24.) En is Hij niet, „één slacht-
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offer voor de zonden geofferd hebbende, in eeuwigheid 
gezeten aan de rechterhand Gods?" (Hebr. X : 12.) Voor
waar, de geloovige zal nimmer voor de zonden, voor 
welke Christus eenmaal geleden heeft, behoeven te lijden! 

Maar wat wil het dan zeggen, dat wij allen voor den 
rechterstoel van Christus moeten verschijnen ? Laat ons, 
om dit te verstaan, de drie oordeelen kortelijk overwegen. 

1. De rechterstoel van Christus. 
Hoewel do geloovige nimmer om zijne zonden zal ge

oordeeld worden, zoo moet hij toch voor de rechterstoel 
van Christus geopenbaard worden, (zie 2 Kor. V : 10.) 
Doch het is van belang om op te merken, dat er niet 
staat: „wij moeten allen geoordeeld worden." Stond er 
dit, dan zou zulks in tegenspraak zijn met Joh. V : 24, 
waar staat dat wij niet in het oordeel zullen komen; en 
wij kunnen er zeker van zijn, dat Gods Woord zich niet 
kan tegenspreken. Het zegt, dat wij voor Christus' rech
terstoel moeten geopenbaard worden; dat is : alles wat 
wij hier op aarde gedaan hebben, zal daar in het licht 
komen. Het zal dan niet behoeven beslist te worden, 
of wij in den hemel komen of niet, noch ook waar wij 
de eeuwigheid zullen doorbrengen, want de geloovige 
weet nu reeds, dat hij voor eeuwig met Christus in de 
heerlijkheid zal zijn. „Wij weten, d a t . . . . wij een huis 
hebben, eeuwig in de hemelen." Wij , Christenen, hebben 
na reeds de volle zekerheid van ons eeuwig heil; „daarom 
hebben wij altijd goeden moed," (vs. 6.) en danken wij 
„den Yader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te 
hebbon aan de erfenis der heiligen in hot licht". (Kol. 1:12.) 

„Maar", zegt men wellicht, „zal dit vaste vertrouwen 
ons niet nalatig maken in onzen wandel hier beneden ?" 
Zeker niet. Indien Christus zooveel voor ons geleden 
heeft, opdat Hij ons de eeuwige heerlijkheid zou ver
werven, zoo maakt ons dit begeerig om Hem welbeha-
gelijk te zijn. En laat ons tevens bedenken, dat wij allen 
voor- Christus' rechterstoel zullen gesteld worden, waar 
alles geopenbaard zal worden. 

„Maar", zal iemand zeggen, „ik dacht, dat wij voor 
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den rechterstoel van Christus moesten verschijnen, opdat 
het beslist zou worden, of wij in den hemel komen of 
niet." Volstrekt niet. Als de Christen sterft, gaat zijne 
ziel naar Christus, terwijl het lichaam in het graf gelegd 
wordt. „Uitwonende uit het lichaam, wonen wij in bij 
den Heer." (2 Kor. V : 8.) En Paulus zegt, dat hij be
geerde ontbonden te worden en met Christus te zijn. 
(Pilipp. 1: 23.) En de Heer zeide tot den moordenaar: 
„Heden zult gij met mij in het paradijs zijn." Indien 
nu Paulus, de moordenaar en al de geloovigen, die sedert 
gestorven zijn, reeds gedurende ruim 1800 jaren met 
Christus zijn geweest, is het dan denkbaar, dat zij de 
plaats van volmaakt geluk zouden moeten verlaten om 
geoordeeld te worden, en te zien of zij al of niet recht 
hadden om daar te zijn? Zeker niet. 

„Doch", zou men kunnen zeggen, „het zijn hunne 
zielen, die met Christus zijn, terwijl de lichamen in het 
graf liggen, maakt de opstanding geen verandering ?" 
Zien wij, wat Gods Woord zegt. 1 Kor. XV handelt over 
de opstanding; eerst over de opstanding van Christus, 
en dan over die der geloovigen. Dit is van groot belang. 
„Want indien Christus niet opgewekt is, dan zijt gij nog 
in uwe zonden." Maar ook, indien Christus opgewekt 
i s , dan zullen de dooden opgewekt worden. In welke 
orde? „De eersteling Christus," dat is 1800 jaren ge
leden, „daarna die van Christus zijn in zijne toekomst." 
(vs. 23.) En hoe zullen zij opstaan? Leest het 43 s t e vers 
aandachtig. „Het lichaam wordt gezaaid in oneer, het 
wordt opgewekt in heerlijkheid." Nu is het duidelijk, 
dat dit alleen van den geloovige wordt gezegd. Indien 
hij opgewekt is , moet hij dan nog geoordeeld worden, 
om te weten, of hij al of niet in de heerlijkheid komen 
zal? Neen, hij is opgewekt in heerlijkheid. Zeg, ge
liefde lezer, heeft uwe ziel al de kracht en eenvoud van 
deze heerlijke woorden verstaan: opgewekt in heerlijkheid? 

En wat de geloovigen betreft, die nog leven zullen, 
als Christus komt (en gij en ik kunnen onder dat getal 
behooren), zij verwachten als Heiland den Heer Jezus 



141 

Christus, die het lichaam onzer vernedering veranderen 
zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam zijner heerlijk
heid. (Fil. 111:20, 21.) Zoodat, als Christus komen zal, 
de levend overgeblevene geloovigen in een oogenblik 
veranderd en aan Christus gelijkvormig worden zullen. 
(Zie 1 Thess. IV; 1 Joh. III.) Wanneer wij dus voor 
den rechterstoel van Christus zullen geopenbaard worden, 
dan zullen wij reeds verheerlijkt en Hem gelijk zijn. 

Maar waartoe dient dan de rechterstoel van Christus ? 
Zooals wij reeds gezegd hebben, kan het niet zijn om 
ons te oordeelen; maar wij zullen dan, met Christus en 
in verheerlijkte lichamen, ons gansche leven overzien, 
onzen wandel en onze omstandigheden, en wij zullen in 
het volle licht zijner tegenwoordigheid elke daad van ons 
leven beschouwen; wij zullen ze zien gelijk Hij ze zag, 
en beoordeelen gelijk Hij ze beoordeelde; en wij zullen 
zijne onveranderlijke genade en liefde, die zoolang zulke 
zwakke en dwalende schepselen met geduld heeft ver
dragen, aanbidden. Hij zal er ook zijne vreugde in 
vinden, om ons het geringste, dat wij voor Hem gedaan 
hebben, te herinneren; zelfs een beker koud water, in 
zijnen naam gegeven, zal niet vergeten worden. „Dan 
zal een iegelijk loon ontvangen naar zijn arbeid." (1 Kor. 
I I I : 8.) O, lieve lezer! laten wij de kostbare gelegen
heid, die ons nu gegeven is om Christus te dienen, niet 
voorbij laten gaan! Rukken wij ons los uit den toestand 
van traagheid en onverschilligheid, waarin wij, helaas! 
zoo licht vervallen; laat ons niet voor onszelven leven, 
maar voor Hem, die voor ons stierf! 

Welk een ernstige gedachte is het, dat alles daar aan 
het licht zal komen! Hoe bedachtzaam moest het ons 
in al onzen handel en wandel maken! Hoe moesten wij 
alles, wat wij nu spreken en verrichten, doen met het 
oog op dien dag, dat wij voor den rechterstoel van Christus 
zullen geopenbaard worden! 

„Maar", zegt men misschien, „spreekt de apostel niet 
van den schrik des Heeren ? Is het niet, alsof hij eenige 
vrees had voor de uitkomst van dien dag?" — Ja, maar 
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niet alsof hij vreesde, dat hijzelf of eenig ander Christen 
dan zal geoordeeld worden; zijne bezorgdheid is voor 
anderen. Als het reeds zóó ernstig is voor dengene, die 
beveiligd is door het bloed van Christus, wat zal het dan 
wezen voor den menseh, die geen deel aan dat bloed 
heeft. Paulus zegt: „Wij dan, wetende den schrik des 
Heeren, overreden de menschen." 

Hoe luid zullen wij dan Zijnen naam prijzen, als wij 
vóór dien rechterstoel van Christus op dit leven zullen 
terug zien, en al den weg gedenken, door welken de 
Heer, onze God, ons geleid heeft. Zonder dien dag zouden 
wij nimmer do onbegrensde genade van God en Zijne 
onveranderlijke trouw en liefde leeren kennen. En als 
dan al onze zonden en tekortkomingen daar voor ons open 
liggen, dan zullen wij, in plaats van bevreesd te zijn, 
met des te grootere dankbaarheid en lof het lied der ver
lossing aanheffen: „Hem, die ons heeft liefgehad, en ons 
van onze zonden gewasschen heeft in zijn bloed, en die 
ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en 
zijnen Vader; Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht 
in alle eeuwigheid; Amen." (Openb. 1 : 5 , 6.) 

2. Het oordeel over de levende volken. 
Wij zullen thans hetgeen ons in Matth. XXV : 3 1 , 

enz. wordt voorgesteld, in korte woorden overwegen; 
namelijk het oordeel over de schapen en de bokken. Zeer 
vele van Gods kinderen lezen dit hoofdstuk in de mee
ning , dat er hier van het algemeene oordeel sprake is; 
laten wij het dus onder de leiding van den Heiligen Geest 
onderzoeken. 

Men veronderstelt veelal, dat wij hier de beschrijving 
hebben ,van een tooneel, dat aan het einde van onze 
wereldgeschiedenis zou plaats hebben, en alle menschen 
voor Gods troon zullen staan om over hunne zonden ge
oordeeld te worden; zijnde de schapen, zooals men zegt, 
de Christenen, en de bokken de onbekeerden. Om dit 
boter te leeren verstaan, verzoeken wij den lozer zijne 
aandacht te bepalen bij het zoo gewichtig onderwerp van 
de wederkomst van Christus. In het Nieuwe Testament 
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wordt van deze groote gebeurtenis op tweeërlei wijze 
gesproken. In de eerste plaats zal Jezus in de lucht 
komen voor de geloovigen , om hen tot Zich in het Vader-
huis op te nemen; (Joh. XIV : 2 , 3 ; 1 Thess. IY : 13, 
enz.) en in de tweede plaats zal Hij met de geloovigen op de 
aarde nederdalen om de wereld te oordeelen. (Jud. vs. 14,15.) 

Die eerste komst nu kan ieder oogenblik plaats hebben. 
(1 Kor. XV : 51—55; Openb. XXII : 20.) Wanneer Hij 
voor de zijnen komt, is het niet als Rechter, maar als 
Heiland. (Pil. I I I : 20, 21.) Hij komt niet om wraak uit 
te oefenen, maar om hen tot zich in het Vaderhuis te 
nemen. Zij, die in Jezus ontslapen zijn, zullen opgewekt 
worden in heerlijkheid, (1 Thes. IV : 13—18f 1 Kor. 
XV : 43.) en de nog levende geloovigen zullen in één 
oogwenk veranderd worden, Hem gelijk, want zij zullen 
Hem zien gelijk Hij is. (1 Joh. I I I : 2.) Daarenboven, 
als Hij voor de geloovigen komt, komt Hij niet op de 
aarde, maar in de lucht. (1 Thes. IV : 17.) Doch als Hij 
met de zijnen komt, is het om de goddeloozen te oor
deelen. (2 Thess. 1 : 7 , enz.) Dan komt Hij op de aarde. 
„Zijne voeten zullen te dien dage op den Olijfberg staan . . . 
dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen 
met U , o Heere!" (Zach. XIV : 4 , 6.) Terwijl er niets 
aan de komst van den Heer voor de geloovigen in den 
weg staat, zoo zijn er nog vele voorspellingen, die ver
vuld moeten worden, en vele gebeurtenissen, die plaats 
zullen hebben, vóór Hij met de zijnen ten oordeel komt. 

Als wij nu tot Matfch. XXV: 31 terugkeeren, zullen 
wij duidelijk zien, dat de Heer Jezus daar zijne tweede 
komst bedoelt; en letten wij wel op, dat van Matth. 
XXIV : 32 tot XXV : 31 een tusschenzin is. Het eerste 
gedeelte van Matth. XXIV is een belangrijke voorspel
ling van gebeurtenissen, die nog met de Joden moeten 
plaats hebben. Na de opname van de geloovigen in het 
Vaderhuis, zal God zich opnieuw met het Joodsche volk 
bezighouden. Vele voorspellingen uit het oude Testament 
zullen dan vervuld worden, over welke, hoe belangrijk 
zij ook zijn, wij hier niet zullen uitweiden. Dan komt de 
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tijd „der groote verdrukking," (Dan. XII; Matth. XXIV: 21.) 
wanneer de vervolging zóó vreeselijk wezen zal, dat het 
overblijfsel der Joden er nauwelijks aan zal ontkomen; 
velen zullen gedood worden, maar „die tot den einde toe 
volharden zal (dat is: tot het einde van den tijd dezer 
groote verdrukking) die zal zalig worden." Gedurende 
dezen tijd zal het godvruchtig overblijfsel der Joden het 
Evangelie des Koninkrijks in de geheele wereld prediken, 
als een getuigenis voor alle volken. Het Evangelie des 
Koninkrijks is zeer verschillend van het Evangelie der 
genade, dat thans wordt gepredikt. Nu zegt God ons, 
dat Christus gekomen is, en biedt Hij aan arme zondaars 
de verlossing en de eeuwige heerlijkheid aan, op grond 
van het volbrachte werk des kruises; maar dan zal het 
Joodsche overblijfsel verkondigen, dat Christus komt om 
zijn koninkrijk op aarde op te richten. En als dit Evan
gelie des koninkrijks aan alle volken gepredikt zal zijn 
en de tijd der verdrukking zijn toppunt zal bereikt heb
ben, dan zal in den hemel verschijnen het teeken van 
den Zoon des menschen; en dan zullen al de geslachten 
der aarde weenen, en zullen den Zoon des menschen 
zien, komende op de wolken des hemels, met groote kracht 
en heerlijkheid, (vs. 30.) Welk een oogenblik! Hij , die 
door de wereld met doornen gekroond, verworpen en ge
kruisigd werd, zal dan wederkomen, bekleed met macht, 
omringd van heerlijkheid, en vergezeld van al zijne heiligen. 

Laten wij nu met de beschouwing van Matth. XXIY : 30, 
tot hoofdstuk X X V : 31 voortgaan. „Wanneer de Zoon des 
menschen in zijne heerlijkheid zal komen . . . . dan zal 
Hij zitten op den troon zijner heerlijkheid, en vóór Hem 
zullen alle volken vergaderd worden." Het is hier zeer 
duidelijk, dat als Christus komt in heerlijkheid, wij met 
Hem zullen komen, want: „wanneer Christus zal geopen
baard zijn, die ons leven is , dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid." (Kol. I I I : 4.) 

En wie zijn dan deze volken ? Het zijn de volken, die 
op aarde leven, als Christus ten gerichte komt; aan wie 
het Joodsche overblijfsel het Evangelie des Koninkrijks 
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verkondigd heeft; zij zullen geoordeeld worden naar de 
wijze, waarop zij deze godvreezende Joden, „deze mijne 
broederen," zooals zij hier genoemd worden, (vs. 40, 45.) 
behandeld hebben. Zij zijn in twee afdeelingen verdeeld: 
„de schapen" zijn zij, die deze predikers goed ontvangen 
hebben, en tot hen wordt gezegd: „Komt, gij gezegenden 
mijns Vaders! beërft dat koninkrijk, hetwelk u bereid is 
van de grondlegging der wereld." (vs. 34.) De „bokken" 
daarentegen zijn zij, die deze predikers verworpen en de 
hun aangebodene genade versmaad hebben; tot hen komen 
de vreeselijke woorden: „Gaat weg van mij, gij ver
vloekten! in het eeuwige vuur, dat den duivel en zijnen 
engelen bereid is." (vs. 41.) Als dit oordeel over de levende 
volken uitgesproken is, begint het duizendjarig rijk, en 
wij, de verheerlijkte geloovigen, zullen gedurende duizend 
jaren met Christus heersenen. (Openb. XX : 4.) Let wel op, 
dat alleen de levende volken hier geoordeeld worden; geen 
van hen waren gestorven geweest; hieruit blijkt dus dui
delijk, dat er van geen algemeen oordeel sprake is. 

Eigenlijk wordt hier van drieërlei soort van menschen 
gesproken en niet van twee. Indien „de schapen" al de 
verlosten, en „de bokken" al de verlorenen waren, wie 
zijn dan „deze mijne broederen?" Laat niemandmeenen, 
dat het sommige uit de schapen zijn; ware dit zóó, dan 
zou er geschreven staan: „Yoor zoo veel gij het aan el
kander gedaan hebt", enz. Men zal dit nimmer duidelijk 
verstaan, vóór men de eenvoudige waarheid begrijpt, dat 
de hier bedoelde volken de menschen zijn, die op aarde 
zullen leven, als Christus zijn koningrijk komt oprichten. 
Van do Christenen, namelijk „de gemeente", wordt hier 
geen melding gemaakt. Van hen wordt gesproken in de 
gelijkenissen van de „dienstknechten", de „tien maagden" 
en „de talenten." (Matth. XXIV: 45, XXV: 31.) 

3. De groote witte troon. 
Het onderwerp, dat nu vóór ons ligt, is hoogst ernstig, 

en wij noodigen u uit, om als in Gods tegenwoordigheid, 
aandachtig hot 208te hoofdstuk van de Openbaring te over
wegen. Zooals wij reeds zagen, kan de Heer Jezus elk 
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oogenblik voor de zijnen komen. Zijn eigen getuigenis 
aan het slot van Gods Woord is: „Ik kom haastelijk, 
Amen!" Moge ook het antwoord onzer harten zijn: „Ja, 
kom, Heer Jezus!" In een oogwenk, in een punt des 
tijds kunnen wij opgenomen worden, om onzen terug
komenden Heer in de lucht te ontmoeten on door Hem 
in het Vaderhuis gevoerd te worden, waar wij met Hem 
in heerlijkheid zullen wonen. Dan zal er een kort tijds
verloop zijn, waarin de verlosten, in den hemel, voor 
den rechterstoel van Christus geopenbaard worden, en 
terzelfder tijd zullen op aarde al de oordeelen plaats 
hebben, die in de Openbaring van hoofdstuk VI tot XIX 
beschreven zijn. Daarna wordt de hemol weder geopend, 
en komt de Heer, vergezeld van al de heiligen, op aarde 
terug, en zal Hij gericht uitoefenen over allen, die nog 
op aarde leven en Hem verwerpen. Te dierzolfder tijd 
zullen, zooals wij gezien hebben, de levende volken ge
oordeeld worden. Alle kwaad wordt dan teniet gedaan; 
elke vijand uitgeroeid, en alles zal Hem onderworpen 
zijn. Do tijd van Christus' regeering zal duizend jaren 
duren, en de verheerlijkte heiligen zullen met Hem 
heerschen. 

Tot op dat oogenblik toe'zijn zij, die in hunne zonden 
gestorven zijn, niet geoordeeld. Klinkt dit vreemd ? O, 
laat de lezer bij het overwegen van dit hoogst ernstige 
hoofdstuk al zijne eigene gedachten er over laten varen, 
en zich door Gods Geest laten onderwijzen. 

In het 4de Vers hebben wij de beschrijving van hen, 
die aan de eerste opstanding deel hebben; hoe heerlijk 
en gezegend is hun lot! zij leven en heerschen met 
Christus duizend jaren. Gedurende al dien tijd blijven 
de „overige dooden" in hunne graven. „Zij worden niet 
weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd zijn." (vs. 5.) 
Hoe vreeselijk en duister is hun lot! Wij kunnen niet 
beter doen dan aan te halen, wat de Schrift hierover 
zegt: (Openb. XX : 11 , enz.) „En ik zag een grooten 
witten troon, en Hem, die daarop zat, van wiens aan
gezicht de aarde en de hemol wegvloden, en geen 
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plaats werd voor die gevonden. En ik zag de dooden, 
klein en groot, staande voor den troon; en er werden 
boeken geopend; en een ander boek werd geopend, 'twelk 
dat des levens is. En de dooden werden geoordeeld uit 
hetgeen in de boekon geschreven was, naar hunne werken. 
En de zee gaf de dooden, die in haar waren; en de dood 
en de hades gaven de dooden, die in hen waren; en zij 
werden geoordeeld, een iegelijk naar hunne werken. En 
de dood en de hades worden geworpen in den poel dos 
vuurs; dit is de tweede dood, de poel des vuurs. En 
indien iemand niet gevonden werd geschreven in het 
boek des levens, die werd geworpen in den pool des vuurs." 

Wij zullen nu nog een oogenblik stilstaan bij eenige 
zeer belangrijke punten van dit laatste oordeel. Vooreerst: 
Christus komt hier niet op de aarde; integendeel, wij 
lozen, dat „de hemelen en de aarde van zijn aangezicht 
wegvloden." Hoe verschillend is dit van zijne komst in 
Matth. XXV : 31 ! 

Ten tweede: de dooden alleen worden hier geoordeeld ; 
terwijl in Matth. XXV alleen de levenden worden geoor
deeld. Doch hoe ontzettend zal het wezen! Zij staan uit 
hunne graven op; daar zit de Rechter, en zij staan vóór 
Hem. Een schuldig geweten klaagt hen aan; cle aarde , 
welke zij zoo liefhadden, het tooneel van al hunne vermaken 
en zonden; de plaats, waar zij den Verlosser, die hen 
zoo dikwerf verkondigd werd, verwierpen; alles is voor 
altijd voorbij; een -eeuwige rampzaligheid is voor hen 
begonnen. „En de boeken werden geopend." Elke ge
dachte, elk woord, elke daad van een slecht besteed 
leven zal dan openbaar worden, en in het licht van die 
verblindende heerlijkheid aan den dag komen. „En de 
dooden werden geoordeeld naar hunne werken." Welk 
een verschil bij den rechterstoel van Christus, waar de 
verlosten zullen geopenbaard worden! Hier worden de 
dooden naar hunne werken geoordeeld; on indien de 
schrijver en de lezer dezer bladzijden naar hunne werken 
zouden geoordeeld worden, dan werden zij voorzeker in 
den poel dos vuurs geworpen. 
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Als de zaligheid van den ijverigsten Christen, die ooit 
geleefd heeft, van zijne eigene werken afhing, dan ging 
hij onvermijdelijk verloren; want wiens werken kunnen 
voor het onderzoek van Gods aldoordringend oog bestaan ? 
„Ga niet in het gericht met uwen knecht; want niemand, 
die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn." (Ps. 
CXLIII : 2.) Het is van groot belang om op te merken, 
dat er nergens geschreven staat, dat de geloovige naar 
zijne werken zal geoordeeld worden. Zijne werken zijn 
geoordeeld, maar niet zijn persoon, en hij ontvangt loon, 
naardat hij gedaan heeft; maar voor den grooten, witten 
troon worden de boozen zelven geoordeeld naar hunne 
werken. En met welk gevolg? „Zoo iemand niet ge
vonden werd geschreven in het boek des levens, die 
werd geworpen in den poel des vuurs." (vs. 15.) 

Lieve lezer, zoo gij nog niet behouden zijt, dan smeeken 
wij u, dat gij den toekomenden toorn ontvliedt. Ga tot 
den Heere Jezus! Ga tot Hem, zooals gij nu zijt! Gij 
hebt geen tijd te verliezen; nu is het de dag der zaligheid. 
Jezus, de Zoon van God, die door de wereld verworpen 
en gekruisigd is, is nu aan de rechterhand Gods. Hij is 
daar gezeten, ten bewijze dat zijn werk geëindigd en 
volmaakt i s , en dat God er mede voldaan is. „Deze, één 
slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwig
heid gezeten aan de rechterhand Gods." (Hebr. X : 12.) 
Alle oordeel is in Zijne hand gegeven. „De Vader oor
deelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven , 
en heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, 
omdat Hij des menschen Zoon is." (Joh. V : 22, 27.) 
Elke knie moet voor Hem zich buigen; elke tong belijden, 
dat Jezus Christus Heer is. Lezer, doet gij dit? Zoo 
ja , dan zijt gij behouden; maar indien gij het tot den 
dag des oordeels uitstelt, dan gaat gij verloren. 

A. H. B. 
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Doet den booze uit uw midden weg. 
(Jozua VII en 1 Kor. V.) 

Israëls nederlaag yoor Ai' had twee oorzaken. De eerste 
oorzaak, die in den toestand van het volk zelf lag, be
schouwden wij den vorigen keer. Staan wij nu stil bij de 
tweede oorzaak, welke lag in den man, die van het ver-
bannene gestolen had. 

De Heere God had de stad Jericho vervloekt. Alles 
wat er in was — menschon en vee, kleederen en gereed
schappen — was verbannen. Niemand mocht er iets van 
nemen. Wie het deed, zou een ban zijn, en zou het 
gansche Israëlietische volk onder den ban brengen en het 
beroeren. Alleen het goud en het zilver, en de koperen 
en ijzeren vaten moesten tot den schat des Heeren komen; 
want de Heere God, Wien alles toebehoort, kan alles 
voor Zich nemen, zonder Zich te verontreinigen. Wat 
voor ons een ban zou zijn, wordt door Hem geheiligd, 
d. i. afgezonderd. Een belangrijke les ligt hierin voor ons 
opgesloten, 's Heeren doen is nooit de maatstaf van ons 
gedrag; dien maatstaf vinden wij alleen in het Woord. 
God geeft ons bevelen, en daaraan hebben wij ons on
voorwaardelijk te onderwerpen; doch Hij , die souverein 
is, dat is , die over allen en alles staat, blijft vrij in 
zijn doen. 

Eén man in Israël was aan Gods bevel ongehoorzaam. 
Door zijne begeerlijkheid verleid, nam hij van het ver-
bannene. Wie onzer heeft niet dezelfde begeerlijkheid in 
zijne natuur? Maar Achan gaf er aan toe, en volgde haar 
op. Hij nam een Babylonisch overkleed, en twee honderd 
sikkelen zilvers, en een gouden tong van vijftig sikkelen 

X X X I I 10 
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gewichts. Merkwaardig is het, wat wij van hem lezen. 
Hij begon, waar wij allen beginnen, en waarmede de 
eerste mensoh begonnen is. „Ik zag onder den roof een 
Babylonisch overkleed." (vs. 21.) Eva zag, dat de boom 
goed was tot spijze. Achan's oogen wisten onder den buit 
de schoone dingen te onderscheiden; en daar hij geen 
strijd voerde, maar aan zijne oogen den kost gaf, zoo 
maakte het verbannene zich meester van zijn hart, en 
hij kreeg er lust in. En de begeerlijkheid ontvangen heb
bende, baart de zonde. (Jak. I : 15.) Hij nam van het 
verbannene, en kwam daardoor geheel onder de macht 
van den satan, die verhardt en verblindt. Vergetende, 
dat de oogen des Heeren over de gansche aarde gaan, 
en de verborgen schuilhoeken doorzoeken, verbergde hij 
zijnen schat zóó, dat niemand er iets van weten of be
merken kon. 

Zoo gaat het altijd en bij iedereen. Als de begeerlijk
heid is opgewekt en dan niet veroordeeld wordt, en er 
komt geen verootmoediging voor God, dan baart zij de 
zonde. Nooit wordt de zondige daad begaan, zonder dat 
eerst door het zien en toegeven de begeerlijkheid, die in 
het vleesch is , ontvangen heeft. Niemand zegge dus, dat 
de begeerlijkheid geen zonde is , wanneer wij de zondige 
daad niet bedreven hebben. Indien wij verzocht worden, 
en wij zeggen met Jozef: „Zou ik zulk een groot kwaad 
doen en zondigen tegen God," dan voorzeker hebben wij 
niet gezondigd, want dan hebben wij het tegenoverge
stelde gedaan van begeeren; wij hebben de begeerte met 
afschuw afgewezen. Maar als wij ons op de een of andere 
wijze met de begeerlijkheid hebben ingelaten, dan zijn 
wij verontreinigd en moeten schuld belijden voor God, 
opdat wij vergeving ontvangen en gereinigd worden, 
anders zal de zondige daad spoedig volgen. Niemand 
houde zich dus voor rein, wanneer de begeerlijkheid bij 
hem is opgewekt; maar aan den anderen kant denke 
niemand, dat de begeerlijkheid hetzelfde is als de zonde. 
Integendeel, wanneer de begeerlijkheid in u gewerkt heeft, 
maar gij zijt tot inzicht en schuldbelijdenis voor God ge-
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komen, zoodat gij de zonde niet bedreven hebt, dan hebt 
gij oorzaak, God voor zijne genade te danken. Denk 
nooit: het komt er niet op aan, of ik een booze begeerte 
koester, als ik ze maar niet volbreng. Dit is schrikkelijk 
lichtvaardig, en leidt tot de zonde. Verootmoedig u voor 
God, opdat het niet van kwaad tot erger met u ga, en 
eindelijk eenzelfde lot u treffen zou, als Achan ge
troffen heeft. 

Doch laat ons verder gaan. Slechts één man in Israël 
had gezondigd. Niemand dan hij alleen had van het ver-
bannene genomen. J a , zelfs niemand in gansch Israël 
wist, dat hij zulks gedaan had. Zijne daad was verborgen 
gebleven, en noch Jozua noch het volk had er eenig ver
moeden van. Voorzeker, indien zij den Heere om raad 
gevraagd hadden omtrent hun verderen tocht, dan zou 
de Heer hun gezegdj hebben, dat er een ban in het leger 
was; door dit niet te doen, faalden zij, en haalden zich 
de nederlaag op den hals; maar dit neemt niet weg, dat 
de daad zelve voor hen verborgen gebleven was. En toch 
werd de zonde van dien éénen man aan gansch Israël 
toegerekend. "Wij lezen toch: „Maar de kinderen Israëls 
overtraden door overtreding met het verbannene, 
toen ontstak de toorn des Heeren tegen de kinderen Israëls.'''' 
(vs. 1.) Dit is hoogst merkwaardig. Het volk had kunnen 
zeggen: „Wat gaat ons dat aan? Wij hebben toch niets 
kwaads bedreven. Wij hebben van het verbannene niets 
genomen: dat deed slechts één uit ons midden. Wij heb
ben er zelfs niets van geweten; en hoe zouden wij dan 
daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn?" Op al deze vragen 
is het antwoord: de Heere God heeft altijd zijn volk als 
één geheel voor zijn aangezicht. Hij beschouwt de bijzondere 
personen als leden van het geheel, en als zoodanig aan
sprakelijk de een voor den ander. Het lijden en de zonde 
van den één is het lijden eu de zonde van allen. God 
zegt tot Jozua, na de nederlaag voor Ai' — en laat ons 
wel letten op deze merkwaardige woorden — „ Israël heeft 
gezondigd; en zij hebben ook mijn verbond, hetwelk Ik 
hun geboden had, overtreden; en ook hebben zij van 
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het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook ge
logen , en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd.'' 
(vs. 11.) Derhalve werd de zonde van Achan met al hare 
gevolgen door God beschouwd en behandeld als de zonde 
van gansch Israël. 

Welnu, indien dit zoo was met Israël, hoeveel te meer 
is het dan waar van ons, van de Gemeente van Christus, 
een lichaam vereenigd door den Heiligen Geest met het 
Hoofd, dat in den hemel is! Duidelijk wordt ons dit voor
gesteld in den brief aan de Korinthiërs. Om dit goed te 
begrijpen moeten wij ons de omstandigheden, zooals zij 
daar waren, voor den geest roepen. De gemeente te 
Korinthe had nog geen bevel of aanwijzing ontvangen, 
hoe te handelen met iemand, die zich aan een openbare 
zonde had schuldig gemaakt. Zij wisten dus niet, dat zij 
dien man, die met zijns vaders vrouw leefde, uit hun 
midden moesten verwijderen. Daar zulk een geval zich 
nog niet had voorgedaan, zoo was daaromtrent nog geen 
aanwijzing gegeven. Hadden zij een bevel van God dien
aangaande gehad, en dus geweten, dat een openbare zon
daar moest worden uitgesloten, dan had Paulus gansch 
anders moeten schrijven, en hen over hunne ongehoor
zaamheid aan Gods gebod moeten bestraffen. Doch daar
van vinden wij geen enkel woord. Hij bestraft hen over 
hunne onverschilligheid. In plaats toch van leed te dragen, 
dat er zulk een zonde in hun midden begaan werd, en 
zich daarover voor God te verootmoedigen, trokken zij 
zich dit geenszins aan, dachten waarschijnlijk: wat hebben 
wij daarmede te maken, wij bedrijven toch die zonde niet; 
en waren opgeblazen over de vele gaven, die zij hadden, 
en die in hun midden uitgeoefend werden. Zij maakten 
zich dus niet één met de zonde, on dit kwam daarvan
daan , dat zij de eenheid der Gemeente niet verwezenlijkten. 
Hadden zij begrepen, dat waar één lid lijdt, alle leden 
mede lijden, en dus het geheel aansprakelijk is voor de 
daad van één der leden, dan zouden zij leed gedragen, 
hunne zonde beleden, en zich voor God verootmoedigd 
hebben, en dan zou de Heer, op de een of andere wijze, den 
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booze uit hun midden weggedaan en hen van de zonde 
gereinigd hebben. Dit is de beteekenis van Paulus' woorden 
in vs. 2 : „En gij zijt opgeblazen, en hebt niet veeleer 
leed gedragen, opdat hij, die deze daad begaan heeft, 
uit uw midden wierd weggedaan?" 

Nu deze gesteldheid des harten niet bij hen aanwezig 
was, maar veeleer het tegenovergestelde in hun midden 
gevonden werd , en de Heer dus, door hunne schuld, niet 
in staat was geweest om den zondaar uit hun midden te 
verwijderen, komt Paulus met apostolisch gezag tot hen, 
en zegt: „Want ik, naar het lichaam afwezig, maar naar 
den geest tegenwoordig, heb reeds, als ware ik tegen
woordig , geoordeeld, hem, die dit aldus bedreven heeft, 
in den naam van onzen Heer Jezus Christus, als gij en 
mijn geest vergaderd zijt met de kracht van onzen Heer 
Jezus Christus, denzulken aan den satan over te geven, 
tot verderf des vleesches, opdat de geest behouden worde 
in den dag des Heeren Jezus." Merkwaardig is het, dat 
Paulus, hoewel hij mot apostolisch gezag den boosdoener 
uit hun midden verwijdert, toch het groote beginsel van 
de eenheid der Gemeente en van hare vereeniging met 
haar Hoofd handhaaft. In zijne apostolische machtsuit
oefening scheidt hij zich niet af van hen en nog minder 
van Christus, maar geeft den zondaar aan den satan over 
in den naam des Heeren Jezus Christus, vals gij en mijn 
geest vergaderd zijt met de kracht van onzen Heer Jezus 
Christus," zoo zegt hij. 

Daarna geeft hij -hun bevelen, hoe zij in het vervolg 
met hen, die in het openbaar gezondigd hadden, moesten 
handelen. Met de zoodanigen mochten zij geen omgang 
hebben, met zoo iemand zelfs niet eten. Zij moesten den 
booze uit hun midden wegdoen. Maar voordat hij deze 
bevelen geeft, zegt hij tot hen deze werkwaardige en 
ernstige woorden: „Uw roemen is niet goed. Weet gij 
niet, dat een weinig zuurdeeg het geheele deeg zuur 
maakt? Zuivert het oude zuurdeeg uit , opdat gij een 
nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt; want 
ook ons pascha, Christus, is geslacht." Door Christus' 
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dood aan het kruis, waar Hij onze zonden droeg en weg
deed, is de gemeente aan de zonde ontrukt en van de 
zonde gereinigd, en derhalve ongezuurd. Is er nu de een 
of andere zonde in de Gemeente begaan, dan moet de 
oude zuurdeeg uitgezuiverd worden, opdat zij een nieuw 
deeg zijn moge. De praktische toestand moet in overeen
stemming zijn met den toestand in Christus. Ernstige 
waarheid! Ach, hoeveel is en wordt daartegen gezondigd. 
Hoe weinig gevoel is er vaak van wat met de heiligheid 
van God in strijd is. Moge de Heer het op onze harten 
binden, dat wij tot een Vader aanroepen Hem, die zonder 
aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, 
en die, omdat Hij een verterend vuur is , door ons moet 
gediend worden met eerbied en godsvrucht. (Zie 1 Petr. 
1 : 17; Hebr. X I I : 28, 29.) 

„Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het geheele 
deeg zuur maakt?" vraagt Paulus aan de Korinthiërs, en 
hiermede spreekt hij op duidelijke wijze uit de aanspra
kelijkheid van het geheel voor de zonde van één enkele. 
De Gemeente is één. De geloovigen zijn niet slechts bij
zondere personen, maar vormen één geheel. Zij staan 
niet ieder op zichzelven, maar maken te zamen één lichaam 
uit , waarvan de verheerlijkte Heer het hoofd is. Wanneer 
dus één lid gezondigd heeft, dan is daardoor de geheele 
gemeente verontreinigd. Dit moet zij gevoelen. Daarover 
moet zij zich verootmoedigen voor God. Hoewel het mogelijk 
is , zooals zulks bij Israël het geval was, dat zij aan de 
bedreven zonde in het geheel geen schuld heeft, ja er 
zelfs niets van af weet, zoo moet zij toch die zonde als 
de hare erkennen en voor God belijden. Zij moet er over 
treuren, dat zoo iets in haar midden gebeurde. Alleen 
dan kan zij op de rechte wijze en in een Gode welge
vallige gezindheid den booze uit haar midden wegdoen. 
Doet zij zonder dit ware gevoel van aansprakelijkheid en 
verootmoediging voor God den booze weg, dan staat hare han
deling gelijk met het vonnis eener rechtbank; en niets is voor 
God in de gemeente van Christus schrikkehjker dan dit. 

Daniël geeft ons in dit opzicht een schoon en navol-
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gingswaardig voorbeeld. Hoewel persoonlijk in geen enkel 
opzicht schuldig aan de zonden, door Israëls volk en 
koningen bedreven, belijdt hij nochtans al die zonden, 
als waren zij zijne eigene, voor God, en zegt: „Wij 
hebben gezondigd en gedaan, wat kwaad was in Uwe 
oogen." (Zie Dan. IX.) En op welk een treffende wijze 
heeft de Heer zijn welgevallen getoond in deze ootmoe
dige gesteldheid des harten! 

Dit voorbeeld is voor ons des te treffender, daar wij 
in zeker opzicht in dezelfde positie als Daniël verkeeren. 
De Gemeente van Christus is in verval. Misschien hebben 
wij persoonlijk geen schuld aan al de ongerechtigheden, 
die in haar gebeuren; wellicht behooren wij onder hen, 
die van onze bekeering af ons van het kwaad hebben 
afgezonderd; maar gevoelen wij ons, in onzen geest, aan
sprakelijk voor al de zonden en ongerechtigheden, in de 
gemeente bedreven? Treuren wij over het verval? Ver
ootmoedigen wij ons voor God, en belijden wij voor Hem 
de zonde van het geheel? Zoo j a , dan zullen wij in de 
ware gezindheid des harten ons afzonderen van het kwaad. 
Maar zoo niet, dan staan wij daar als dezulken, die meenen, 
dat wij beter zijn dan de anderen, en die derhalve in 
onze afzondering een sektarischen geest openbaren. 

Dezelfde gezindheid betaamt ons, als er in ons midden — 
in het midden van hen, die tot den naam van Jezus in 
afzondering van de wereld vergaderd zijn — een zonde 
bedreven wordt. Wij allen moeten leed dragen; wij allen 
moeten die zonde als de onze voor God belijden; wij 
allen moeten ons verootmoedigen voor den Heer. Niets 
is verwerpelijker dan het veroordeelen van den schul
dige zonder dat allen zich voor God aansprakelijk ge
voelen voor het bedreven kwaad. Helaas! er wordt 
in dit opzicht zoo menigwerf gefaald. De farizeesche 
geest is zoo vaak in ons midden heerschende. Keeren 
wij tot onszelven in, en overdenken wij ernstig de 
woorden des Heeren tot Jozua: „Israël heeft gezondigd; 
zij hebben mijn verbond overtreden; zij hebben van het 
verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, 
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en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd." 
Maar dan, als wij onze ware plaats hebben ingenomen, 

moeten wij ons van het kwaad reinigen. De ban moest 
uit het midden van Israël worden weggedaan. Achan 
moest worden gesteenigd. Hierdoor moest het volk be
wijzen, dat zij het kwaad oordeelden. De heiligheid van 
God moest door hen worden gehandhaafd. Zij moesten 
voor God tegen den schuldige partij kiezen. „Doet den 
booze uit uw midden weg," zegt Paulus tot de Korin-
thiërs. Die buiten de Gemeente zijn, oordeelt God, maar 
die binnen zijn, moeten wij oordeelen. Met de schuldbe
lijdenis en de verootmoediging van allen moet beslistheid 
tegen de zonde en tegen den schuldige gepaard gaan. Als 
de Gemeente den booze niet uit haar midden wegdoet, 
dan kan de Heer evenmin met haar zijn, als Hij met 
Israël had kunnen zijn, wanneer zij geweigerd hadden 
Achan te steenigen. 

Verootmoediging voor God en beslistheid tegen het 
kwaad en tegen den schuldige moeten dus te zamen gaan. 
Gansch Israël moest voor het aldoordringend oog des 
Heeren verschijnen; elke stam, elk geslacht, elk huis
gezin, elke man kwam in Gods licht en voor Gods aan
gezicht; hun geweten werd in de tegenwoordigheid des 
Heeren gesteld en het eigen-ik geoordeeld; en daarna 
werd de schuldige gestraft. Hetzelfde geschiedde bij de 
afsnijding van den schuldige te Korinthe. Paulus' brief 
had een geheele omkeering bij hen teweeggebracht. „De 
droefheid naar God" had bij hen „een onberouwelijke 
bekeering tot behoudenis" gewerkt. Door deze droefheid 
was ware verootmoediging gewerkt, en deze zelfde droef
heid had bij hen de beslistheid en den ijver te voorschijn 
geroepen om zich van het kwaad te reinigen. In zijnen 
tweeden brief kan Paulus getuigen: „Want ziet, juist 
dit, dat gij bedroefd zijt geworden naar God, hoe groote 
naarstigheid heeft het bij u gewerkt! ja verantwoording, 
ja verontwaardiging, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja 
wraak!" (2 Kor. V I I : 10, 11.) 

Helaas! hoe weinig wordt dit alles in onze dagen onder 
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de geloovigen gevonden. Velen willen wel van een persoon
lijke, maar geenszins van een gezamenlijke heiligheid weten. 
Als zij persoonlijk God dienen en voor Hem leven en van het 
kwade zich afwenden, dan zijn zij tevreden, en meenen 
dat er niets meer vereischt wordt. In de afzondering van 
het kwaad als gemeente des Heeren stellen zij in het 
geheel geen belang. Zij meenen, dat zij daarmede niet te 
maken hebben. De aansprakelijkheid van het geheel is 
een onbekende zaak voor hen. Zij zeggen: „O, ik bemoei 
mij met de anderen niet; ik denk alleen aan mijzelven; 
ik oefen persoonlijk gemeenschap met God, en gebruik 
het avondmaal voor mijzelven." Maar dit is geheel in 
strijd met Gods gedachte. God ziet ons allen te zamen 
als één geheel voor Zich, als één lichaam, door den 
Heiligen Geest met den verheerlijkten Jezus verbonden. 
Ik herhaal het: De zonde en het lijden van één lid is 
de zonde en het lijden van allen. En wat het avondmaal 
betreft, de Schrift zegt: „Want wij, de velen, zijn één 
brood, één lichaam, want wij allen zijn ééns broods deel
achtig." (1 Kor. X : 17.) De tafel des Heeren is de uit
drukking van de eenheid der gemeente. Allen, die daar 
aanzitten, verklaren voor God door het eten van één 
brood, dat zij leden zijn van één lichaam. Hier komt dus 
gezamenlijke en geenszins individueele verantwoordelijk
heid te pas. Paulus zegt: „Wanneer iemand, een broeder 
genaamd zijnde, een hoereerder is , of een gierigaard, of 
een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 
of een roofgierige, gij zult met hem geen omgang hebben; 
gij zult met zoo iemand zelfs niet eten." 

Moge de Heer ons genade geven, om deze ware plaats 
van afzondering van do wereld in de rechte gezindheid 
des harten in te nemen! Dan zal Hij met ons zijn. Dan 
zal Hij ons zegenen. Dan zullen wij door Hem de over
winning behalen. 
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De volmaakte liefde. 
In 1 Joh. IV wordt ons op wónder-volle wijze de liefde 

Gods in al hare uitgestrektheid jegens ons voorgesteld. 
God is licht. God is liefde. Dat is zijne natuur, zijn 

wezen. Omdat Hij licht i s , is Hij heilig, rechtvaardig, 
een verterend vuur voor den zondaar. Omdat Hij liefde 
is, is Hij barmhartig, genadig, lankmoedig, geduldig, vol 
ontferming en goedertierenheid. Deze zijne natuur heeft 
Hij geopenbaard in Christus. Vóór Christus kwamen de 
eigenschappen dier natuur van tijd tot tijd aan het licht, 
maar eerst in Christus heeft God zijne natuur, zijn wezen 
geopenbaard. 

God is liefde, zegt Johannes, hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat God zijnen Eeniggeboren 
Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden 
leven door Hem. (vs. 9.) Daar wij dood waren, moesten 
wij, om gemeenschap met God te kunnen hebben, aller
eerst levend gemaakt worden ; en door den Zoon hebben 
wij het eeuwige leven. 

Maar God heeft ons niet slechts levend gemaakt, Hij 
heeft ons ook met Zichzelven verzoend en ons de vergeving 
onzer zonden gegeven. „Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad, 
en zijnen Zoon gezonden heeft als het zoenoffer voor 
onze zonden." 

En niet alleen dit: God heeft ons ook van zijnen Geest 
gegeven, en woont in ons. „Hieraan erkennen wij, dat 
wij in Hem blijven, en Hij in ons, dat Hij ons van zijnen 
Geest gegeven heeft." (vs. 11—13.) Wonderbaar voor
recht! Wij hebben niet alleen het leven; wij zijn niet 
slechts met God verzoend, maar God zelf woont door 
zijnen Geest in ons. 

Toch is dit nog niet alles. God is in zijne liefde nog 
ééne schrede verder gegaan. Hij heeft zijne liefde op 
volmaakte wijze geopenbaard. „Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid hebben in 
den dag des oordeels, dat, gelijk Hij is , ook wij zijn in 
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deze wereld." (vs. 17.) Verder kon Hij niet gaan. Een 
hoogere plaats kon Hij ons niet geven. Hij heeft ons, 
hoewel wij nog in deze wereld zijn, gelijk gemaakt aan 
Christus in de heerlijkheid. „ Die Hij te voren gekend 
heeft, die heeft Hij ook te voren verordend om aan het 
beeld van zijnen Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren 
verordend heeft, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die 
Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt." 
(Rom. YIII : 29, 30.) Zie, dat is de volmaakte liefde 
Gods. God kon met geen mogelijkheid verder gaan; Hij 
had hierin zijne liefde jegens ons tot haar toppunt ge
bracht ; want een plaats boven zijnen Zoon is er niet. 
Die volmaakte liefde drijft de vrees uit, geeft ons vrij
moedigheid in den dag des oordeels, en vervult ons hart 
met onuitsprekelijke zaligheid. 

Correspondentie. 
11. N. N. te H. — In Hebr. X : 22 wordt ons voorgesteld de ge

schiktheid , die wij hebben om in het heiligdom in te gaan , en den 
prafetischen toestand der ziel, welke daartoe vereischt wordt. Onze 
harten moeten besprengd zijn en alzoo gereinigd van bet kwaad 
geweten ; dit ziet op de algenoegzaamheid van het bloed van 
Christus, waardoor de geloovige geen bewustzijn van zonden 
meer heeft, (vs. 2.) daar hij door ééne offerande voor altijd 
volmaakt is geworden, (vs. 14.) En onze lichamen moeten ge-
wasscben zijn met rein water, 'twelk duidelijk terugslaat op 
het wasschen der priesters bij hunne wijding, (Exod. XXIX.) 
en 'twelk figuurlijk de nieuwe geboorte voorstelt. Het is be
langrijk om op te merken , in dit verband , dat, in Joh. XIII, 
waar de Heer tot Petrus zegt: „Die gewasschen is , heeft niet 
van noode, dan de voeten te wasschen," hetzelfde woord gebruikt 
wordt, ongetwijfeld omdat ook daar op de priesterlijke wijding 
gezinspeeld wordt; want de wassehing des lichaams werd nim
mermeer herhaald ; zij moesten alleen, als zij dienden, hunne 
handen en voeten wasschen in het koperen waschvat. Onze geschikt
heid om in het heiligdom in te gaan en daar onze offeranden te 
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brengen ligt dus daarin, dat wij uit God geboren zijn, en ons 
bevinden onder de algenoegzame kracht van het kostbare bloed 
van Christus, waardoor wij van het kwaad geweten zijn verlost. 

Doch in overeenstemming hiermede moet de toestand onzer 
ziel zijn. Vooreerst moeten wij hebben „een waarachtig hart," 
dat is een har t , 'twelk niets terughoudt voor God, maar al 
wat in hetzelve is in het licht zijner tegenwoordigheid bloot
legt; en daarna een har t , dat ons niet veroordeelt, (zie 1 
Joh. I I I : 21.) omdat alles geoordeeld is naar de heiligheid des 
heiligdoms. In de tweede plaats moet er zijn : „de volle ver-
zekerdheid des geloofs", vol vertrouwen in de liefde en genade 
van Hem , tot Wien wij naderen , zoodat wij ons in zijne te
genwoordigheid geheel op ons gemak gevoelen. 

12. J. Gr. te M. vraagt, wat de beteekenis is van de woorden 
van God tot de slang: „Ik zal vijandschap zetten tusschen u 
en tusschen deze vrouw." Gen. I I I : 15. 

Daar de vrouw de moeder van den Verlosser en Overwinnaar 
des satans zijn zou , zoo zou er niet alleen vijandschap zijn 
tusschen het zaad der slang en het zaad der vrouw (d. i. Christus), 
maar ook tusschen de slag (den duivel) en de vrouw zelve. Het 
geloof nam de belofte Gods aan. Eva zeide , toen Kaïn geboren 
werd : „ Ik heb een man van den Heere gekregen;" en toen 
het bleek, dat zij zich vergist had , en Kaïn de beloofde ver
losser niet was, zeide zij bij de geboorte van Seth : „God heeft 
mij een ander zaad voor Abel gegeven, want Kaïn sloeg hem 
dood." (vs. 25.) Zij volhardde dus in het geloof; en zoo deden 
alle heilige vrouwen, die de verlossing Israëls verwachtten , 
en tegen de zoodanigen richtte de duivel zijne vurige pijlen. 

13. H. A. L. te Breskens vraagt, wie de medegenooten van 
den Zoon zijn, van welke in Hebr. I : 9 gesproken wordt. 

De woorden in vs. 8 en 9 uit den 45sten Psalm worden door 
Paulus aangehaald om de Godheid van Christus te bewijzen. 
Israëls Koning is God boven allen te prijzen tot in eeuwigheid. 
Maar Hij, die als God kan worden aangesproken, heeft een 
troon en een schepter van God ontvangen, en is door Hem 
gezalfd met olie der vreugde boven zijne medegenooten, welke 
Hij in zijne heerlijkheid en heerschappij doet deelen. InHoofdst. 
I I I : 14 wordt van de geloovigen, die in vs. 1 deelgenooten 
der hemelsche roeping genoemd worden, gezegd: „Want wij 
zijn medegenooten van Christus geworden.'1 
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De listen des duivels. 
(Jozua IX.) 

In onzen strijd tegen de geestelijke machten der boos
heid in de hemelsche gewesten doen wij de ondervinding 
op, dat de duivel een machtige en tegelijk een listige 
vijand is. Kan hij op de eene manier zijn doel niet be
reiken, dan beproeft hij het op een andere wijze. Israëls 
strijd in Kanaan en de geschiedenis der gemeente van 
Christus leveren ons daarvan de duidelijke bewijzen. Satan 
verstaat het oorlogvoeren. Hij weet de batterijen goed 
te plaatsen; hij valt aan in het front, en tracht door tal
rijke scharen te verpletteren; maar hij weet ook allerlei 
listen te gebruiken, door valschen schijn te misleiden, 
en in den strik, door hem gespannen, te doen vallen. 
Jericho, de sterke stad en de eerste en groote hinderpaal 
voor het inbezitnemen van Kanaan, was door het geloof 
gevallen. Doch dit ontmoedigde den satan niet; o neen! 
hij werkte, zooals wij gezien hebben, op de begeerlijk
heden des vleesches, en bracht een ban in Israëls leger. 
Zoo viel er aan geen overwinnen meer te denken. Doch 
de Heer nam, na Israël verootmoedigd te hebben, den 
ban weg, en een nieuwe zegepraal volgde. Zou de duivel 
het gewonnen geven ? Zou hij zijn tegenstand laten varen ? 
Neen, die dat denkt, kent hem niet. In verderven vindt 
hij zijn lust. Daarom verzint hij wat nieuws. JSTu geen 
tegenstand, geen machtige stad, geen sterk leger, dat 
in den weg staat; nu geen ban, waardoor de tegenwoor
digheid des Heeren was uitgesloten; maar een listig 
beraamd plan om Israël voorgoed te verderven. En , 
helaas! dit plan gelukte. Waarom? Omdat — zooals wij 
in het 14tle vers lezen — de Israëlieten den mond des 
Heeren niet vraagden. Hadden zij dit gedaan, dan zou 
de Heer de list des satans hebben ontdekt, en zij zouden 
zich de smadelijke, zedelijke nederlaag hebben bespaard. 

XX X // n 
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Nog kort tevoren, bij de inneming van Aï, hadden 
zij ondervonden, hoe belangrijk en heerlijk het was aan 
Gods Woord zich te onderwerpen; maar het gevoel van 
afhankelijkheid moet blijvend zijn. Het gebed is de uit
drukking der afhankelijkheid; het voortdurende, volhar
dende gebed bewijst een voortdurende afhankelijkheid. 
Paulus zegt, na de beschrijving van de wapenrusting: 
„biddende te allen tijde met alle gebed en smeeking in 
den Geest, en daartoe wakende met alle volharding." 
Deze afhankelijkheid trachtte de duivel te storen. Hij 
richtte hun blik op de omstandigheden, en trachtte hen 
door de machtsontwikkeling der vijanden te verschrikken. 
„En het geschiedde, toen dit hoorden al de koningen, 
die aan deze zijde der Jordaan waren . . . . zoo verga
derden zij zich samen, om tegen Jozua en tegen Israël 
te krijgen, eenmoediglijk." (vs. 1, 2.) Daarna biedt hij 
hun zijne hulp aan: de inwoners van Gibeon komen in 
het israëüetische leger te Gilgal. Helaas! Israël was hierop 
niet voorbereid; het had de gansche wapenrusting Gods 
niet aan. Wel maakten de gewone lieden eenige tegen
werpingen, (vs. 7.) en bewezen daardoor, dat zij niet 
gerust waren, maar Jozua en de oversten stoorden zich 
daaraan niet, en lieten zich in den strik vangen. 

Zoo gaat het wel meer. Eenvoudige lieden zien vaak 
beter dan de hooggeplaatsten en gevierden. Nederigheid 
gaat gepaard met een eenvoudig oog, en dit brengt het 
rechte verstand aan. Voor hoeveel ellende zouden wij 
bewaard gebleven zijn in de gemeente Gods, als men 
steeds het oor geleend had aan de waarschuwingen der 
eenvoudige geloovigen, die in gemeenschap met God 
wandelden! 

„Wij zijn ulieder knechten, zoo maakt nu een verbond 
met ons," aldus spraken de Gibeonieten. Zie, dat was 
streelend voor Jozua. Uit zoo verren lande gekomen, om 
hunne knechten te zijn, wie zou dat niet aangenaam 
vinden! En een bondgenootschap tegenover de vereenigde 
koningen van Kanaün was waarlijk niet te versmaden. 
„Gij hebt een machtigen vijand voor u , " zoo fluisterde 
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satan hem in het oor, „zie hier een uitnemende gelegen
heid voor Israël om de overwinning te behalen. Deze 
lieden komen met de beste bedoelingen, zoeken een bond
genootschap met het volk Gods, en erkennen openlijk zijne 
zedelijke en geestelijke meerderheid; j a , zij prijzen de 
macht van Jehovah, en roemen de heerlijke daden, die 
Hij in Egypte en in de woestijn verricht heeft." 

Voorwaar, dit was verleidelijk. Tot hiertoe had Israël 
geen hulp bij de menschen gezocht, maar hoe zouden zij 
hulp kunnen weigeren van hen, die dezelfde gedachten 
en hetzelfde doel hadden? Met de zoodanigen was een 
verbond toch wel gewettigd! Maar, helaas! Jozua door
zag satan's list niet. Hij viel in den strik. Zij vraagden 
het den mond des Heeren niet. Als het teeken van ge
meenschap namen zij van den teerkost dezer mannen. 
Het verbond werd gesloten, en de wereld ingeleid in de 
vergadering van Israël. Want alles was slechts schijn. 
Het waren dezelfde Kanaanieten, welke zij geroepen waren 
uit te roeion. Onder het kleed van vroomheid en vreeze 
voor Jehovah verborgen zij hun eigenlijke afkomst. Welk 
een duivelsch kunststuk! Satan biedt het volk des Heeren 
een middel aan ter overwinning van den vijand — de 
wereld; en dit middel is om de wereld in het leger van 
Israël in te voeren! De duivel voorstellende om zichzelven 
te overwinnen! Hij wist maar al te goed, dat van het 
oogenblik af, dat de deur voor dit element geopend was, 
elke andere onderneming hem gemakkelijk zou gelukken. 

Is dit alles niet een juist beeld van hetgeen in de 
gemeente des Heeren op aarde heeft plaats gevonden? 
Helaas, ja! Toen de duivel, die rondgaat als een brul
lende leeuw, zoekende wien hij zou kunnen verslinden, 
door zijn feilen tegenstand, door zijne schrikkelijke ver
volgingen en martelingen, de gemeente Gods niet ver
mocht af te brengen van het rechte spoor, trad hij op 
als een listige slang, en zocht door het vooruitzicht van 
rust en overwinning de gemeente tot een bondgenoot
schap met de wereld te verleiden en haar zoo doende te 
verderven. En dit is hem maar al te wel gelukt. Nadat 
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hij reeds in de dagen der Apostelen er in geslaagd was 
om de geloovigen aardsch en wereldschgezind te maken, 
en hen van hunne vastheid in Christus af te brengen, 
gelukte het hem, na den dood der Apostelen, de ge
meente te bewegen om de ongeloovige wereld in haar 
midden op te nemen. In de Brieven aan de zeven ge
meenten van Klein-Azië, in de Openbaring, wordt ons 
dit duidelijk voor oogen gesteld. Nadat de gemeente hare 
eerste liefde, dat is, hare gehechtheid aan Jezus' Persoon, 
had verloren, kwamen de groote vervolgingen, die naar 
Gods bedoeling de gemeente tot die eerste liefde hadden 
moeten terugbrengen. Doch in plaats daarvan hadden dio 
vervolgingen slechts deze uitwerking, dat de gemeente, 
naar rust en aanzien verlangende, aan de verleiding des 
satans gehoor gaf, en met de wereld een verbond sloot; 
zoodat de Heer moet getuigen: „Ik weet waar gij woont, 
daar waar de troon des satans is." De Gibeonieten kregen 
een plaats en een deel onder het volk des Heeren. Geen 
wonder, dat het daarna van kwaad tot erger voortging, 
zoodat valsche leer, afgoderij en goddeloosheid zoozeer 
de overhand namen, dat er thans niets anders overblijft 
dan het oordeel des Heeren. 

In de hoogste mate treurig is het, dat ook nu nog 
door vele geloovigen dit huwelijk van de kerk met de 
wereld — als ik het zoo noemen mag — wordt verdedigd. 
Wat onder Konstan tij n den Groote in de derde eeuw ge
beurd is , wordt, helaas! nog door velen als een triomf 
van het Christendom op de wereld aangemerkt, terwijl 
het toch niets minder is dan een smadelijke nederlaag, 
die de gemeente des Heeren geleden heeft, en waar
door zij voor altijd hare plaats als een reine bruid, 
die voor haren bruidegom versierd is, verloor. Wel een 
bewijs, hoe door de listen des satans de oogen verblind 
worden, en het hart onbekwaam wordt om den wil des 
Heeren, in zijn Woord geopenbaard, te onderscheidon. 

Gelukkig, als wij oogen gekregen hebben om te zien 
en een hart om op te merken! Wie zal niet erkennen, 
dat Jozua en gansch Israël zich door den duivel lieten 
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misleiden ? Wie zal niet toestemmen, dat zij een groote 
fout begingen door de opname in hun midden van do 
Gibeonieten, die voortaan een aanleiding en oorzaak wer
den om hen van den Heere te doen afwijken? En als 
wij het Woord Gods kennen en gelooven, wie zal dan 
niet treuren over de groote zonde door de gemeente des 
Heeren begaan in hare vereeniging met de wereld ? Hoe 
ernstig is de vermaning van Paulus in 2 Kor. VI! Hoe 
aangrijpend zijn zijne waarschuwingen en voorspellingen 
in den tweeden brief aan ïimotheüs ! Welke schrikkelijke 
schilderingen bevatten de brieven van Petrus en Judas 
van den toestand der gemeente in de laatste dagen, als 
noodwendig gevolg van hare afwijking van Gods gebod 
en van hare verzwagering met de wereld. Voorwaar, wij 
hebben wel oorzaak ons te verootmoedigen en te treuren. 
Al hebben wij ook persoonlijk geen deel genomen aan 
deze vereeniging, zoo zijn wij toch, als deelen van het 
geheel, mede verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurd 
is. Evenals geheel Israël in den ban was door de zonde 
van Achan, zoo moest geheel Israël lijden onder de on
voorzichtigheid en eigenwillige handelwijze van Jozua en 
de oudsten. Met ons is het evenzoo. Wij lijden allen onder 
de treurige gevolgen van do zonde der gemeente, en wij 
kuDnen er ons alleen dan van reinigen, indien wij de 
verantwoordelijkheid op ons nemen en onze schuld voor 
God in waarheid belijden. 

Want het volk had ongelijk, toen zij tegen de over
sten murmureerden, en verlangden, dat de Gibeonieten 
zouden worden verbannen gelijk de overige Kanaanieten. 
Neen! dat was de weg niet. Zij moesten de gevolgen van 
hunne dwaasheid dragon. Xu het verbond gesloten was, 
konden zij zich niet meer van hen ontdoen. En dat dit 
niet slechts een schikking was van Jozua en de oudsten, 
maar de uitdrukkelijke wil van God, blijkt uit hetgeen 
er later plaats vond onder de regeering van David. (2 Sam. 
XXI.) Saul toch, aangedreven door ijver voor de verga
dering van Israël, geenszins door ijver voor den Heere, 
had de Gibeonieten verslagen. En ziet, wat gebeurde er? 
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Jaren daarna, onder de regeering van David, kwam er 
een hongersnood van driejaren in Israël, en toen David 
den Heere vroeg, weshalve die plaag gekomen was, ant
woordde de Heer, dat dit was ter oorzake van het om
brengen der Gibeonieten door Saul; en werd 's Heeren 
toorn niet gestild, dan nadat de zeven zonen van Saul 
waren opgehangen. 

Belangrijke les ook voor ons! Het vleesch, 'twelk het 
kwaad in de gemeente brengt, tracht menigwerf zich 
daarvan op de een of andere wijze te ontdoen. Doch Gods 
weg is gansch anders. Hij wil, dat zijne kinderen het 
kwaad gevoelen en zich daarover verootmoedigen zullen, 
en dan in den boozen dag zullen d^en, wat Hem wel-
behagelijk is. Hoe schrikkelijk heeft de gemeente in dit 
opzicht gezondigd! Zij nam de wereld in haar midden 
op ; zij vereenigde zich met ongeloovigen en goddeloozen; 
zij liet allerlei zonde en ongerechtigheid toe; en daarna 
nam zij vaak het zwaard om de ware of vermeende ketters 
uit te roeien; zoo doende zich schuldig makende aan 
dezelfde misdaad als Saul — welke misdaad geoordeeld 
zal worden aan hen, die haar begingen. 

Onze weg is de gevolgen onzer ontrouw te dragen en 
ons te verootmoedigen over het kwaad, dat in Gods huis 
hier beneden is binnengedrongen en toegelaten. Deze ge
zindheid brengt ons grooten zegen. In Ezéch. IX gebiedt 
de Heere aan zijnen ongel om een teeken te teekenen 
op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen 
over al de gruwelen , die in Jeruzalem bedreven werden ; 
want allen, die het lavaad gevoelden, werden voor den 
verderver bewaard. Wonderbare genade! Waar is een 
God aan onzen God gelijk! Hoe groot onze schuld ook 
is, als wij er berouw over hebben en ons verootmoedigen, 
dan geeft Hij een bijzondere genade, en erkent ons als 
de zijnen ten dage des oordeels. 

Maar dan moeten wij ons ook afzonderen van het kwaad 
en van allen, die het kwade doen. Dit spreekt eigenlijk 
vanzelf. Verootmoediging voor God kan niet gepaard gaan 
met gemeenschap of heulen met het kwaad of met hen, 
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die het kwade doen. Ook op dit punt spreken de Apostelen 
duidelijk en beslist. „Trekt niet een ongelijk juk aan met 
de ongeloovigen!" roept Paulus den Korinthiërs toe. 
„Want welk deelgenootschap heeft de gerechtigheid met 
de ongerechtigheid ! Of welke gemeenschap heeft het licht 
met de duisternis ? Of welk deel een geloovige met een 
ongeloovige ?" Eu opdat niemand denken zou, dat hier 
alleen spraak is van de zondaars uit de heidenen, maar 
wel degelijk ook van hen, die in de gemeente Christus 
niet toebehooren, zegt dezelfde Apostel in zijnen tweeden 
brief aan Timotheüs, sprekende over het groote huis (de 
algemeene Christenheid), waarin vaten ter eer en vaten 
ter oneer zijn: „Indien dan iemand zichzelven van 
dezen reinigt, die zal een vat zijn tot eer, geheiligd, 
bekwaam tot gebruik des Meesters, tot alle goed werk 
toebereid." Ziedaar dus de positie, welke wij te midden 
van het verval der gemeente hebben in te nemen. "Wij 
kunnen de vaten ter oneer niet uit de gemeente verjagen; 
wij mogen hen niet uitroeien ; maar wij moeten ons van 
hen afzonderen, alle gemeenschap op geestelijk gebied 
met hen afbreken, en ons dan vereenigen met allen, die 
den Heer aanroepen uit een rein hart. 

Een wereldschgezind Christen begrijpt dit niet. De 
aanwezigheid der wereld in de gemeente is voor hem geen 
oorzaak van verootmoediging. Hij verdedigt haar. Hij vindt 
het een triomf van het Christendom, dat het iedereen 
tot zich getrokken heeft, en de volken heeft beschaafd 
en verbeterd. Hij meent, dat het onmogelijk is de onge
loovigen van de ware geloovigen te onderscheiden. Mochten 
zijne oogen toch geopend worden! Mocht hij toch van dien 
verderfelijken invloed worden bevrijd. Laat de geschiedenis 
van Israël ons nog eenmaal tot voorbeeld strekken. De 
Israëlieten moesten de Gibeonieten in hun midden houden; 
zij mochten hen niet uitroeien; zij zouden de gevolgen 
hunner zonden dragen; maar zij moesten geheel en al 
van hen afgezonderd leven. De Gibeonieten waren en 
bleven een vervloekt geslacht. Jozua zegt uitdrukkelijk 
tot hen : „Gij zijt verdoekt." Zij werden houthouwers en 
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waterputters der gansche vergadering, en moesten dus 
voortdurend slaven werk verrichten. Welnu, zoo is het 
thans ook. Allen, die den heer Jezus Christus niet als 
hun Heer en Heiland aangenomen hebben, en door het 
geloof met Hem vereenigd zijn, zijn vaten ter oneer, 
onbekeerde, ongeloovige menschen, die, al zijn zij nog 
zoo godsdienstig, en al praten zij nog zoo vroom, geen 
gemeenschap met God hebben, en daarom behooren tot 
hen , tot wie eenmaal gezegd zal worden: „Gaat weg van 
mij, vervloekten! in het eeuwige vuur, dat den duivel 
en zijne engelen bereid is." Met dezulken mogen wij geen 
gemeenschap hebben. „Gaat uit het midden van hen, en 
scheidt u af," zegt de Heer, „en raakt niet aan hetgeen 
onrein i s , en Ik zal u aannemen;" en Hij voegt er dan 
de heerlijke belofte aan toe: „En Ik zal u tot Vader 
zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt 
de Heer, de Almachtige!" 

Maar — zoo zegt misschien deze of gene — maar hoe 
zullen wij weten, wie den Heer kent ? Wij zijn toch 
geen hartenkenners, en mogen over iemands zielstoestand 
niet oordeelen. Gij vergist u zeer. Als wij niet weten 
kunnen, wie al of niet uit God geboren i s , hoe zouden 
wij dan kunnen vermaand worden om hen, die uit God 
geboren zijn, lief te hebben? Om de broeders lief te 
kunnen hebben , dienen wij te weten , dat het broeders 
zijn. Indien wij getrouw zijn, door ons over het kwaad 
te verootmoedigen en ons van het kwaad af te zonderen, 
dan kunnen wij onderscheiden, wie van God is, of wie 
alleen den naam van Christus draagt. Het Woord Gods 
ontdekt ons dit. Het is levend en krachtig en scherpsnij-
dender dan eenig tweesnijdend zwaard, en is een oor-
deelaar van de gedachten en overleggingen des harten. 
Daarom vermaant Paulus ons ook om ons af te wenden 
van allen, die een gedaante van godzaligheid hebben, 
maar de kracht daarvan verloochenen. (2 Tim. I I I : 5.) 
Wandelen wij met God, dan wandelen wij in het licht. 
Is ons oog eenvoudig, dan zal ons geheele lichaam ver
licht wezen. Wij zullen hen, die den Heer dienen uit 
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een rein hart, kunnen onderscheiden van hen, die maar 
een gedaante van godzaligheid hebben. De Heer zal ons 
verlichte oogen des verstands geven, opdat wij ook in 
dit opzicht den goeden en welbehagelijken en volmaakten 
wil van God zouden beproeven. 

Moge God ons geven voortdurend in afhankelijkheid 
van Hem te wandelen, opdat wij de listige omleidingen 
des duivels zouden kunnen weerstaan! „Daarom neemt 
de wapenrusting Gods op, opdat gij kunt wederstaan in 
den boozen dag, en, alles volbracht hebbende, staande 
blijven." De duivel ligt altijd op den loer. Hij kent de 
kwetsbare plaatsen. Hij maakt van alles gebruik. Zijn 
grootste genoegen is ons ten val te brengen of onscha
delijk te maken. De wereld is zijn bondgenoote. Laat ons 
op onze hoede zijn. Denken wij aan Paulus' woorden, 
die, van den satan sprekende, zegt: „zijne gedachten 
zijn ons niet onbekend." In afhankelijkheid van God 
levende, in gemeenschap met Jezus, die den duivel over
won , bekleed met de wapenrusting Gods, kan de satan 
ons niet schaden, niet verleiden, niet aftrekken. Wij 
blijven in eiken boozen dag staande, en kunnen de gees
telijke zegeningen in de hemelsche gewesten genieten. 

Christus, onze Herder. 

Het is lieflijk en opbouwend voor de ziel, om den Heer 
Jezus te beschouwen in zijn karakter als Herder, hetzij als 
„de goede Herder", die zijn leven geeft voor zijne schapen; 
of als „de groots Herder," die uit het graf is opgestaan, en 
door de kracht zijner sterkte aan den dood zijn prikkel 
en aan het graf zijne overwinning ontrukt heeft; hetzij 
als „de opperde Herder", omringd door al zijne onderge
schikte herders , die , door liefde gedrongen voor zijnen 
aanbiddolijken persoon en door de genade van zijnen Geest, 
de kudde bewaken. Voorwaar, er is in dit karakter 
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van Herder, 'twelk onze Heer aanneemt, iets dat bijzonder 
geschikt is voor onzen tegenwoordigen toestand. Door ge
nade zijn wij gemaakt „het volk zijner weide en de scha
pen zijner hand," (Ps. XCV : 7.) en als dezulken hebben 
wij een herder bijzonder noodig. Als verlorene en veroor
deelde zondaars hebben wij Jezus als „het Lam Gods" 
noodig, wiens verzoenend bloed de zonde wegneemt en 
aan al onze behoeften voldoet. Als aanbidders hebben wij 
in Hem onzen „grooten Hoogepriester", wiens kleederen, 
beeld zijner verschillende eigenschappen, aan onze ziel 
op een gezegende wijze herinneren, met welke krachtige 
uitwerking Hij dat ambt vervult. Als discipelen kennen 
wij Hem als leermeester, „in wien al de schatten van 
rijkdom en kennis verborgen zijn." Maar als schapen, 
blootgesteld aan tal van gevaren, gedurende onzen door
tocht door deze huilende woestijn, hebben wij den vrien-
delijken steun van een Herder noodig, wiens stok en staf 
onze voetstappen bewaren en versterken op weg naar 
het hemelsche vaderland. 

In de verzen, waarmede wij ons hier in het bijzonder bezig
houden , (Luk. XV.) stelt de Herder zich aan ons voor in een 
van de belangrijkste oogenblikken van zijn genadewerk, 
hij zoekt het schaap. Deze gelijkenis krijgt een bijzondere 
beteekenis door het feit, dat zij in éénen adem werd 
uitgesproken met de gelijkenissen van de verlorene drachme 
en den verloren zoon, wier doel is de groote barmhartig
heid Gods jegens de zondaars te doen uitkomen. God, in 
den persoon van Jezus, was den zondaar zóó genaderd, 
dat de wettischgezindheid en het farizeïsme zich belee-
digd gevoelden en uitriepen : „Deze ontvangt de zondaars 
en eet met hen!" Ziedaar, hoe de goddelijke genade be
schuldigd werd door het hart van den wettischen, hoog-
moedigen mensch, vol van eigengerechtigheid. Maar dat 
was juist de ware heerlijkheid van God —• van God ge
openbaard in het vleesch — van God nedergedaald op 
aarde om zondaars aan te nemen. Het is juist daartoe, 
dat Jezus gekomen is in een bedorvene wereld. Hij verliet 
geenszins den troon en de heerlijkheid zijns Vaders om 
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rechtvaardigen te zoeken; want waarom zou Hij die zoe
ken ? Wie denkt er aan om iets te zoeken, dat niet 
verloren is ? Voorwaar, de tegenwoordigheid van Christus 
in de wereld toonde , dat Hij gekomen was om iets te 
zoeken , en dat dat iets „verloren" moest zijn. „De Zoon 
des menschen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, 
wat verloren was." Onze ziel heeft oorzaak zich zeer te 
verheugen over het feit, dat zij verloren was, daar dit 
de genade en de barmhartigheid van den Herder heeft 
opgewekt. 

"Wij hadden kunnen vragen aan den herder in de ge
lijkenis : waarom hij zich bezighield met een arm, verloren 
schaap, liever dan met de negen en negentig anderen, 
die niet verloren waren. Wat zou zijn antwoord geweest 
zijn? — „Het verloren schaap is het, dat ik hebben wil; 
dat heeft waarde voor mij, en ik moet het vinden." 

Zóó was het ook met den koopman in de gelijkenis, 
die zonder twijfel den Heer Jezus voorstelt. Hij alleen 
kon in het hart der aarde een voorwerp onderscheiden, 
dat voor Hem van de grootste waarde was, en waarvoor 
Hij alles verkocht, wat Hij had, tot zelfs zijn eigen leven. 

De liefde van Christus voor de gemeente is een won
derbare verborgenheid; zij zal een oorzaak van bewon
dering zijn voor de engelen en de heiligen tot in alle 
eeuwigheid. Maar al zullen wij nooit deze verborgenheid 
kunnen doorgronden , noch de diepte dier zaligmakende 
liefde kunnen peilen, zoo is het een heerlijk genot voor 
een armen, vermoeiden zondaar om te weten, dat hij
zelf het voorwerp is van zulk een liefde! J a , dit is 
heerlijk en vreugdevol, en het is tevens de eenig ware 
grondslag van waarachtige heiligheid en ware toewijding 
des harten aan God. „Wij hebben hem lief, omdat hij 
ons eerst heeft liefgehad." 

„Hij gaat het verlorene na." In deze weinige woorden 
hebben wij het geheele verlossingswerk, en het deel, dat 
God er in neemt. In de verlossing is God uitsluitend de 
zoeker en niet de gezochte. Dit wordt ons reeds geleerd 
in Genesis III. De vraag: „Waar zijt gij?" wijst ons 
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op God, „zoekende wat verloren was." De mensoh was 
vaa voor het aangezicht van God gevlucht; hij was waar
lijk „verdwaald"; hij had een toevluchtsoord gezocht, 
niet bij God, maar verre van God, achter de boomen 
van den hof; en toen die genadige God nederdaalde om 
den mensch te zien, moest Hij weder beginnen, niet met 
scheppen, maar met vrijhoopen. In de schepping zien wij 
Gods almacht, in de verlossing zijne onbegrensde liefde 
en genade tegenover een oproerig hart en een geruïneerde 
schepping. Vandaar deze even eenvoudige als voortreffe
lijke waarheid : God is de eenig teer kende kracht in de 
verlossing evengoed als in de schepping. De mensch was 
er niet, toen de Schepper de werelden in het aanzijn 
riep; hij was er niet, toen de hand van den Almachtige 
de zon aan het uitspansel zette om daar haren jaar-
lijkschen loop te volbrengen; hij was er niet, toen de 
grenzen werden aangewezen aan de woedende golven. 
Neen, de mensch was er niet, hij kon er niet zijn; hij 
was toen nog in het stof der aarde verborgen, en nam 
geen deel aan het groote werk, dat zich op dat oogen-
blik ontrolde. En toch zoo groot is de dwaze hoogmoed 
van het menschelijk hart , dat, hoewel de verlossing be
schouwd moet worden als een werk moeielijker, (indien 
het veroorloofd is van moeielijkheid te spreken, als er 
sprake is van God,) en Gode waardiger dan de schep
ping, hij den ijdelen waan en de verwaandheid heeft van 
iets te willen doen in dat werk, waarvan God in een 
plechtige eenzaamheid het heerlijke plan vormde, en in 
hetwelk Hij alleen handelend kon optreden. „Niemand 
van hen zal zijnen broeder immermeer kunnen verlossen; 
hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de 
verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwig
heid ophouden." (Ps. XLIX : 8, 9.) De zaligmaking is een te 
kostbaar werk in Gods oog, dan dat Hij het zou toever
trouwen aan andere handen dan de zijne. Hij alleen 
moet er al de vreugde en al de eer van hebben om arme 
verloren zondaars te redden. De Herder alleen is aan het 
zoeken van het verloren schaap. Het schaap wist niets 
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van de liefde en de bezorgdheid van den herder; niets van 
de beweegredenen, die hem leidden om het op te zoeken. 
De herder had dan ook de medewerking van het schaap niet 
gevraagd. Dit zou geheel nutteloos geweest zijn. Het arme 
schaap was dwalende, ver van de kudde, en het zou 
gedwaald hebben, totdat de wolf het verscheurd had, in
dien het teedere hart van den herder niet gedrongen was 
geweest om het te zoeken in de woestijn; en het te zoe
ken, „totdat hij het gevonden heeft." 

Jezus, onze genadige Herder, kon zich niet bedro
gen zien in het werk, dat Hij ondernomen had. Hij was 
voorbereid op al de hinderpalen, die Hij op zijnen weg zou 
ontmoeten, en Hij wist, welken weerstand men Hem zou 
bieden, voordat Hij de hand op het verloren schaap kon 
leggen. Hij verwachtte den verraderlijken tegenstand van 
den satan, die Hem den grond voet voor voet zou be
twisten. Hij wist, welke vijandschap er was in het hart 
van het schepsel, dat Hij kwam zoeken en redden! en 
bovenal had Hij voor oogen dien beker, gevuld met on
uitsprekelijke smart, die Hem op het kruis bereid was; 
het verlaten zijn door God; de drie donkerste uren, die 
ooit over de ziel van een mensch gegaan zijn , nog vreese-
lijker voor zijne goddelijk gevoelige ziel, dan al de kwel
lingen, die Hij hier beneden ondervond. 

Deinsde Hij voor satan terug ? Neen, zeker niet; maar 
als „de sterkere man" drong Hij door tot in het paleis 
van den sterke, en beroofde hem „van zijne geheele 
wapenrusting", „opdat Hij door den dood te niet zou doen 
hem, die de macht des doods had." 

Werd Hij moede door de voortdurende en schrikke
lijke vijandschap des menschen? Neen! met al de godde
lijke kracht der liefde ging Hij al de moeielijkheden tegen, 
die Hem voorgesteld werden, en toen eindelijk de mensch 
al het doodelijk venijn, dat in zijn hart was, uitgewor
pen en den goddelijken Herder aan het vloekhout genageld 
had, sprak Hij: „Vader! vergeef het hun", en vergoot 
het bloed, waardoor dit gebed kon verhoord worden. 

Kon de dood Hem afhouden van de volvoering van 
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zijn genadewerk? Neen. Hij gevoelde zijn vreeselijken 
prikkel; Hij smaakte de smarten des doods; en ontnam 
hem de macht om de ziel van die in Hem gelooft te 
verderven. En het graf, „de ruischende kuil en het 
modderig slijk," — vreesde zijne ziel daarvoor? Neen, Hij 
daalde neder tot in de benedenste deelen der aarde; en 
alsof het doodenrijk reeds de schokken der vreeselij ke 
aardbeving gevoeld had, opende het graf zijn mond om 
zijn prooi te laten ontglippen, welke hij sedert langen 
tijd vasthield, op het oogenblik zelf, dat de Vorst des 
levens er in nederdalen zou. 

In één woord, niets kon den goddelijken Herder tegen
houden in het zoeken van „wat verloren was, totdat hij 
het gevonden had." Een waarlijk goddelijk werk! God 
kon in de schepping niet tegengehouden worden in de 
vervulling zijner grootsche ontwerpen; en toen satan de 
schepping bedorven had, en God tot roem zijns Naams 
gedrongen werd het nog grootere werk der verzoening te 
volbrengen, kunnen wij Hem volgen op dien bewonde-
ringswaardigen weg , steeds hooger en hooger, totdat wij 
van den top deze aandoenlijke woorden hooren: „Ik heb 
mijn schaap gevonden, dat verloren was." Gelukkige tijding! 
„Ik heb gevonden." Het is de volkomene zegepraal der 
verlossende liefde op de macht van satan. 

Merk ook op twee belangrijke karaktertrekken van de 
liefde van onzen Herder: Hij klaagt niet en verwijt niet. 
Wij vinden nergens een woord over al de moeite, die 
Hem het zoeken van het schaap veroorzaakt; Hij klaagt 
noch over den tijd, noch over den afstand, noch over de 
vermoeienis. Integendeel, de indruk, die deze verzen geven, 
is , dat de Herder zich beschouwt als ruimschoots vergoed 
voor al zijne moeite, als Hij zijn verdwaald schaap maar 
teruggevonden heeft. Zoo doet onze goede Herder, die, 
„ziende op de vreugde, die Hem was voorgesteld, het 
kruis heeft verdragen, de schande verachtend." Welke 
vreugde? Om te kunnen zeggen: „Ik heb gevonden." 
Er was bij de schepping geen vreugde aan deze gelijk; 
al wat God toen kon zeggen was: „Ik heb gemaakt." 
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Het was aan het heerlijke werk der verlossing voorbe
houden dit woord: „Ik heb gevonden!" uit te roe
pen. De eerste uitdrukking werd uitgesproken, om zoo te 
zeggen, aan deze zijde van het graf; de tweede aan 
gene zijde. De schepping liet den mensch, blootgesteld 
aan de pijlen van satan, die overal kunnen kwetsen, 
aan deze zijde van het graf; de verlossing plaatst hem 
aan gene zijde van het graf, en stelt hem bijgevolg 
buiten satan's bereik. 

Maar wat doet de herder met zijn schaap ! Is hij te
vreden het gevonden te hebben ? Neen, hij moest zijne 
toewijding en zorgen veel verder voortzetten; het was 
voor het verlorene en nu gevonden schaap slechts het 
begin van een wonderbaar werk. Het schaap, zooals 
wij lezen, was verdwaald in de woestijn ; de herder vindt 
het, maar hoe zal hij het te huis brengen? Hij laat die 
vraag niet lang onbeantwoord , want zoodra hij het schaap 
gevonden heeft, neemt hij het terstond „op zijne schouders." 
En doet hij het klagende over den last en de vermoeienis ? 
O neen ! „Hij legt het op zijne schouders , verblijd zijnde." 

Hoe weinig begreep het schaap de diepe aandoeningen 
van vreugde, die het hart van den herder vervulden ! Een 
liefhebbend hart en sterke schouders zullen al de moeie-
lijkheden overwinnen. 

Hoe eenvoudig en heerlijk is de toepassing van dit 
alles op onzen aanbiddelijken Herder! „Alzoo Hij de zijnen, 
die in de wereld waren, liefgehad had, zoo heeft Hij hen 
liefgehad tot het einde." Zoodanig is de getuigenis, die 
de Heilige Geest van Hem geeft. De liefde van Christus 
is niet een liefde, die uitgeput kan worden, of in het minste 
verkoelt en vermindert door een persoonlijke ondervin
ding van de weinige beminnelijkheid van hen, die er 
het voorwerp van uitmaken. Hij wist, wat Hij kon en 
wilde doen met zijne gemeente, te weten „een verheer
lijkte gemeente, geen vlek of rimpel hebbende." Ook 
houdt Hij niet op, totdat de vervulling zal gekomen zijn 
van al de heerlijkheid „der gemeente in de bedeeling van 
de volheid der tijden." Ziedaar het ware beginsel der 
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liefde. Indien wij de gewoonte hadden de Christenen te 
beschouwen, niet zooals zij zijn, maar zooals zij zijn 
zullen, dan zou onze liefde voor hen reiner en besten
diger zijn. 

Welke zekerheid geven ons deze woorden: „Hij legt 
het op zijne schouders!" Daar is de plaats voor de zwak
sten der geloovigen in Jezus. Hij is op de schouders van 
Dien, die de macht heeft om de ijzeren poorten omver 
te werpen — van Dien, die den satan, den dood en de 
hel overwon, en die bijgevolg geen vijandelijke macht 
gelijk aan de zijne ontmoeten kan. Vandaar die vertroos
tende woorden: „Niemand kan ze uit mijne hand rukken." 
Wij kunnen met zekerheid in de zegepralende taal van 
den Apostel zeggen: „Wie zal ons scheiden?" 

Let eindelijk op de woorden: „En te huis komende." 
Wij hebben hier het laatste feit van dit eenvoudig en 
tegelijk goddelijk verhaal. De vrienden en geburen konden 
niet vereenigd zijn in de ivoestijn. Neen, de woestijn is 
het oord, waar de goddelijke liefde zich ontvouwt in het 
zoeken en de goddelijke macht in het redden van wat 
verloren was; de woestijn moet het tooneel zijn der ver
moeienissen en angsten van den Herder, daar zij een oord 
van gevaar is voor het schaap. De Herder kon zijn 
schaap niet neerleggen, voordat Hij te huis was, wetende 
dat er slechts wolven waren in de woestijn, en er daar 
niemand is, die in zijne vreugde deelen kon. 

Om den vrijen loop aan zijne blijdschap te geven, moest 
Hij wachten, totdat Hij aangekomen was met zijn kostbaren 
last binnen de rustige muren van zijne gelukkige woning, 
waar geen vijanden meer zijn zouden, en geen kwaad; niets 
in één woord, dat het geluk storen kon, 'twelk het hart 
van den Herder ging smaken in de gemeenschap van 
zijne vrienden aangaande het schaap, wiens zaligheid 
Hem zooveel moeite gekost heeft. 
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De volkomene overwinning over 
den vijand. 

(Jozua X en XI.) 

Deze beide hoofdstukken vormen het slot van de eerste 
helft van het boek Jozua. In het eerste en tweede hoofd
stuk werd gehandeld over den aanvoerder van het leger des 
Heeren, over het land der erfenis, over de gezindheid, 
die de erfgenamen behooren te hebben en over de per
sonen , die de erfenis zouden deelachtig worden. Het derde 
hoofdstuk beschrijft den doortocht door de Jordaan. In 
het vierde vinden wij de twee gedenkteekenen van dien 
doortocht — het gedenkteeken in het land, en het ge-
denkteeken in de rivier des doods. Het vijfde hoofdstuk 
geeft ons de toebereiding tot den strijd: de besnijdenis; 
Gilgal of de plaats des oordeels over het vleesch; het 
Pascha of het feest der verlossing uit de macht der zonde 
en der wereld; het overjarige koren des lands, een beeld 
van den verheerlijkten Christus; en den vorst van het 
heir des Heeren, onder wiens onzichtbare aanvoering de 
overwinning zou worden behaald. In hoofdstuk zes hebben 
wij de inneming van Jericho door het geloof; in hoofd
stuk zeven en acht de macht des vleesches in Israël ge
openbaard, en na de verwijdering van den ban, dien de 
satan in het leger gebracht had, de inneming van Aï. 
Daarna komt in hoofdstuk negen de list der Gibeonieten, 
en eindelijk in het negende en tiende hoofdstuk de al-
geheele inneming van het land en de overwinning over 
al de vijanden, die tegen hen opstonden. Het slot van 
dit eerste gedeelte is: „En het land rustte van den kryy." 
In de tweede helft van dit boek volgt dan de opsomming 
der behaalde overwinningen en de verdeeling van het 
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land onder Israëls stammen, zoodat zij in het volle genot 
kwamen van de hun beloofde zegeningen. 

Deze inbezitneming van Kanaan — het groote onder
werp van het boek Jozua — is het voorbeeld van ons 
ingaan in het genot van de geestelijke zegeningen, die ons 
in de hemelsche gewesten in Christus geschonken zijn. 
God wil, dat onze harten genieten de rijkdommen van 
Hem, in Wien wij voor zijn aangezicht staan, en met 
Wien wij onafscheidelijk zijn verbonden; Hij wil, dat 
onze harten in deze dingen ingaan, zoodat zij de onze 
worden. Ik spreek niet van een ingaan in deze dingen 
met het verstand, want al wat niet door het geloof in 
de kracht des Heiligen Geestes wordt omvat, loopt als 
water tusschen de vingers door. Onze harten moeten er 
ingaan met de ware genegenheden, die de Heilige Geest 
werkt, door welke wij immer meer aan Christus verbon
den worden en in Hem ons verliezen. Daarom roept 
Paulus ons toe: „Zoekt de dingen, die boven zijn,traar 
Christus is, zittende aan de rechterhand Gods." 

Doch als God de hemelsche dingen voor onze ziel stelt, 
dan zoekt de duivel, op allerlei wijzen en door allerlei 
middelen, ons te verhinderen van die hemelsche dingen 
te genieten. Heimelijk en listig valt hij ons aan, of wel 
hij begint een openlijken strijd, waarin wij noodzakelijk 
de nederlaag lijden moeten, indien ons oog van Christus 
afgewend wordt, om het te richten op de wereld, op de 
dingen hier beneden of op onszelven. Wantrouwen wij 
evenwel onszelven, en stellen wij ons vertrouwen op den 
Heer, die den satan overwonnen heeft en ook ons ter 
overwinning leiden kan, dan zullen wij meer en meer 
in het praktisch bezit komen van de geestelijke zege
ningen, die in Christus ons geschonken zijn, totdat ook 
wij zullen kunnen zeggen: allo strijd heeft opgehouden, 
de volkomene rust is ingetreden, want de groote vijand 
van God en van onze ziel is voorgoed uit de hemelsche 
gewesten verwijderd. 

Gelijk wij reeds meermalen opmerkten, geeft het boek 
Jozua ons oen leerrijk en treffend voorbeeld van dezen 
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strijd met den satan. Al zijne listen en lagen komen 
achtereenvolgens voor onze blikken. Machtige steden en 
sterke muren; vleeschelijke begeerlijkheden en listige be
driegerijen ; groote legerscharen en vernielende krijgsinstru-
menten worden door zijne vijandige hand aan Gods volk 
in den weg gesteld, maar ook allen door Gods alver
mogende kracht en rijke genade uit den weg geruimd. 

Staan wij nog enkele oogenblikken bij de laatste machts-
ontwikkeling en volkomene nederlaag van 's Heeren vij
anden stil. Er is uit de vele bijzonderheden dezer geschiedenis 
menige les voor ons te leeren. 

Daar Gibeon — een groote stad, als een der konink
lijke steden — vrede met Israël gemaakt had, zoo ver-
eenigden zich vijf koningen van Kanaan om tegen Gibeon 
te strijden. De Gibeonieten zonden tot Jozua, in het leger 
te Gilgal, zeggende „Trek uwe handen niet af van uwe 
knechten, kom haastelijk tot ons op, en verlos en help 
ons." Wat zou Israël doen? Zouden zij optrekken? Het 
was een moeielijke kwestie. De duivel weet wel, wat hij 
doet. Hij plaatst Gods volk gaarne voor zulke kwesties in 
de hoop het te overwinnen. Trok Israël niet op om de 
Gibeonieten te helpen, dan zouden zij voor God en men-
schen hun belofte gebroken hebben. Lieten zij de Gibeo
nieten verslaan, dan waren zij wel gemakkelijk van de 
gevolgen hunner onwaakzaamheid bevrijd; maar waar zou 
dan hunne verootmoediging voor God gebleven zijn ? En 
trokken zij wel op, dan laadden zij den schijn op zich 
van voorgoed een bondgenootschap met de Kanaanieten 
aan te gaan? "Wat zouden zij doen? O, de Heer wijst 
hun den weg. Israël was op zijne ware plaats. Zij bevonden 
zich niet alleen in Gilgal, maar waren ook in den toe
stand, die voor Gilgal paste. Zij waren in gemeenschap 
met God, en vroegen den Heere om raad. En de Heer 
zeide tot Jozua: „Vrees u niet voor hen, want Ik heb 
ze in uwe hand gegeven; niemand van hen zal voor uw 
aangezicht bestaan." Zoodra wij onze ware plaats inge
nomen hebben, is de Heer met ons, al zouden wij ons ook 
van te voren door het vleesch of door de list des vijands 
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hebben laten misleiden. God verwijt nooit. Hij is de Onver
anderlijke. Hij doet nimmer naar onze zonden, en vergeldt 
ons niet naar onze ongerechtigheden. J a , Hij heeft steeds 
lust in het openbaren zijner genade en in het toonen van 
de wonderen zijner macht. 

Israël trekt van Gilgal op, en slaat zijne talrijke en 
machtige vijanden op de vlucht, terwijl de Heere God 
zulke groote hagelsteenen van den hemel wierp, dat er 
meer door de hagelsteenen dan door Israëls zwaard stierven. 
En opdat al de vijanden zouden worden verdelgd, werd op 
Jozua's gebed die dag tweemaal zoo lang als gewoonlijk. 
— een dag van vier en twintig uren. „En er was geen dag 
aa-n dezen gelijk noch voor hem noch na hem, dat de Heer 
de stem eens mans alzoo verhoorde: want de Heer streed 
voor Israël." De God des hemels en der aarde, de Heere, 
de Almachtige verklaart voor het oog van al zijne vijanden 
dat Israël het voorwerp zijner bijzondere gunst is; — dat
zelfde volk, 'twelk geslagen voor Aï en bedrogen door de 
Gibeonieten, Gods geduld op menigerlei wijze op deproet 
gesteld had, doch thans verootmoedigd, geoordeeld en 
verbroken was. Wonderbaar is onze God! Oneindig in 
genade en groot van goedertierenheid. Geen dag was aan 
dezen dag gelijk. Niet omdat de zon en de maan stil 
stonden, maar omdat de Heer op de stem eens mans zóó 
lette, dat Hij tot zijne hulp den gang der natuur ver
anderde. Niets is voor onzen God te wonderlijk. Niets te 
groot, maar ook niets te klein. De haren onzes hoofds 
heeft Hij geteld, en zon en maan staan stil op zijn bevel. Zoo 
kunnen wij dan in alle omstandigheden des levens tot 
Hem onze toevlucht nemen, en hoe zwak wij ook zijn, 
alles, zelfs wat onmogelijk schijnt, van Hem begeeren. 
Jozua kende het hart van God, en wist, welk een liefde 
Hij had voor zijn volk; en daarom verstoutte hij zich 
om van den Heere te smeeken zon en maan ten dienste 
zijner beminden te stelleu. Laten wij dat schoone voorbeeld 
navolgen! Wij zullen even heerlijke ervaringen opdoen. 

Het zal wel niet noodig zijn te getuigen tegen het 
ongeloof van zoo velen, die aan God de macht ontzeggen 
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om don loop der natuur te veranderen, en Hem daar
door lager stellen dan zichzelven, daar ieder maker toch 
de beschikking heeft over hetgeen door hem gemaakt is. 
Doch wel kan het nuttig zijn te antwoorden op een tegen
werping van geloovige zijde gemaakt. Men zegt: hoe kan 
Jozua door Gods Geest zijn geleid , en hoe kan dit verhaal 
geïnspireerd zijn, daar wij allen weten, dat niet de zon, 
maar de aarde draait? Wie deze tegenwerping maakt, 
heeft evenwel weinig nagedacht; want wat zegt de geleerde 
professor, die uitnemend goed weet, dat de zon stilstaat 
en de aarde draait? Evenals gij en ik: „de zon is opge
gaan , en de zon is ondergegaan." Zoudt gij het niet be
spottelijk vinden, als hij sprak van het op- en ondergaan der 
aarde ? En zou dan Jozua, gesteld hij is zoo knap geweest 
als wij, zoodat hij de wetten der natuur goed kende, de 
dwaasheid hebben moeten begaan om tegen het algemeene 
spraakgebruik in te gaan? Mij dunkt, als ons werd 
medegedeeld, dat hij zóó gesproken had, dan zouden 
wij reden hebben aan de ingeving van dit verhaal te 
twijfelen. 

De Heere God had dus op merkwaardige wijze voor 
zijn volk gestreden en hen over de vijanden doen zege
pralen. En van dit oogenblik af, ging het van de eene 
overwinning op de andere. Zij mochten niet stil staan. 
Zij moesten al hunne vijanden verdelgen, (vs. 19.) Zelf 
moedig in den Heer, moedigt Jozua het volk aan om 
zonder vreeze de vijanden aan te tasten en te verslaan. 
De vijf koningen worden gevangen genomen en aan vijf 
houten opgehangen, zonder dat evenwel aan Gods heilig
heid werd tekort gedaan. Israël nam bezit van hun land, 
en keerde daarop naar Gilgal terug. Na de overwinningen 
moet het gevoel onzer zwakheid steeds terugkeeren, en 
het bewustzijn in ons worden levendig gehouden, dat het 
vleesch tot niets goeds in staat is. 

Toch was de satan nog niet afgeschrikt. Een laatste 
poging werd door hem aangewend om Gods volk te ver
nietigen. Al de koningen der Kanaanieten verzamelden 
zich tot den krijg tegen Israël. Een ontzaglijk leger 
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werd op de been gebracht — „veel volks, als het zand, 
dat aan den oever der zee is in veelheid." De duivel 
trachtte Israël door de menigte te verpletteren. Het waren 
niet langer listen en lagen, maar het was een strijd in 
het open veld — de openlijke vijandschap der wereld 
tegen het volk des Heeren. Zoo gaat het altijd. Als wij 
in een geest van nederigheid en gehoorzaamheid aan 
Gods Woord de listen des satans ontkomen zijn, en aan 
zijne verleidingen weerstand geboden hebben, dan stookt 
hij de wereld tegen ons op, en ondervinden wij hare 
vijandschap tegen God en zijn volk. 

In dien strijd behoeven wij bovenal het geloof en het 
Woord. In den eersten brief van Johannes, in welken 
ons het leven Gods in zijne natuur, kracht en uitwer
king voorgesteld, en de wereld in haar karakter van 
vijandschap tegen God getoond wordt, lezen wij: „Want 
al wat uit God geboren is , overwint de ivereld; en dit 
is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons 
geloof." (1 Joh. V: 4.) En „ik heb u geschreven, jonge
lingen! omdat gij sterk zijt, en het woord Gods in u 
blijft, en gij den booze overwonnen hebt.'" (1 Joh. I I : 14.) 
Van dit geloof en van dit gebruikmaken van Gods Woord 
hebben wij in deze geschiedenis van Jozua een schoon 
voorbeeld voor ons. Door het geloof trok hij tegen de 
vijanden op, en joeg hen na, tot zij verslagen waren, en 
maakte dien dag, zooals geen dag daarvoor of daarna 
geweest was. En het Woord Gods had zijne ware plaats 
gekregen in het hart van Jozua en van gansch Israël; 
het was het richtsnoer hunner handelingen en wegen ge
worden. In het elfde Hoofdstuk lezen wij dit gedurig. 
„Jozua nu deed hun, gelijk hem do Heer gezegd had." 
(vs. 9.) „Hij sloeg hen met de scherpte des zwaards; 
hen verbannende, gelijk Mozes, de knecht des Heeren, 
geboden had," (vs. 12.) En in vs. 15 lezen wij: „Gelijk 
als de Heer Mozes, zijnen knecht, geboden had, alzoo 
gebood Mozes aan Jozua; en alzoo deed Jozua: hij deed 
niet een woord af van alles, wat de Heer Mozes ge
boden had." Merken» wij wel op, Jozua is niet tevreden 
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met het opvolgen van een bepaald gebod des Heeren, 
zooals wij dit in vs. 9 vinden, gelijk hij zulks vele malen 
te voren gedaan had; hij is er ook niet tevreden mede 
om de bevelen van Mozes aan anderen ter uitvoering op 
te dragen; neen! deze man Gods, deze man des geloofs, 
aan het einde van zijne grootsche loopbaan gekomen, 
had niets achtergelaten van hetgeen de Heer aan Mozes 
geboden had. Het geheele woord van God, zooals dit hem 
was toevertrouwd geworden, was het voorwerp zijner 
onverdeelde aandacht, en bestuurde in alle opzichten 
zijne wegen en daden. Welk een kracht gaf hem dit! 
De satan kon er niets tegen doen; hij werd teruggedron
gen en verslagen. 

Zoo is het met ons ook. Het geloof en het woord van 
God zijn de voornaamste wapenen in den strijd tegen 
den duivel en de helsche machten. Wie op God vertrouwt, 
wordt niet beschaamd. Wie zich op Jezus verlaat, is 
zeker van de overwinning. Het schild des geloofs bluscht 
de vurige pijlen des boozen uit. En het Woord van God 
is ons eenig richtsnoer. O, Averd dit meer begrepen! Hoe
veel gelukkiger zouden wij zijn! Niets toch is ongeluk
kiger dan onzekerheid. Niets pijnlijker dan een weg te 
bewandelen, van welken men het einde niet weet. Niets 
schadelijker voor onze ziel en onteerender voor God, dan 
het luisteren naar ons eigen hart en naar de meeningen 
der menschen. Doch het Woord van God is vast en zeker. 
Hemel en aarde gaan voorbij, zijne woorden blijven tot 
in eeuwigheid. God is geen mensch, dat Hij liegen kan. 
Hij is de eeuwig Getrouwe, de Onveranderlijke, de Waar
achtige. Zijn Woord is de uitdrukking van zijnen wil en zijn 
wezen. Wie op dit Woord vertrouwt, vertrouwt op Hem. 
Hij staat onwrikbaar vast te midden van de bewegelijke 
meeningen der menschen. „Heer! wat wilt Gij, dat ik 
doen zal?" zoo vraagt hij bij het inslaan van eiken weg, 
bij het beginnen van elke zaak, bij het overleggen van 
elk plan. En „er staat geschreven," is voor hem het einde 
van alle tegenspraak. Ootmoedig buigt hij het hoofd. Ge-
loovig onderwerpt hij zich aan 's Heeren uitspraak, en 
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geeft (al zijne gedachten gevangen onder de gehoorzaam
heid des geloofs. 

Hoeveel ellende zou de gemeente des Heeren bespaard 
zijn gebleven, indien zij steeds geluisterd had naar de 
woorden van Paulus , bij zijn afscheid van de ouderlingen 
te Efeze gesproken: „En nu beveel ik u Gode en den 
woorde zijner genade, die machtig is u op te bouwen, 
en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden." 
(Hand. XX : 32.) Moge het ons gegeven worden, om, 
in het gevoel onzer kleine kracht, zijn woord te bewaren 
en zijnen naam niet te verloochenen, opdat wij eenmaal, 
als overwinnaars, mogen worden gemaakt tot een pilaar 
in den tempel Gods. (Openb. I I I : 1 —12.) 

Merken wij ook op, dat de geloovige in deze leerschool 
des "VVoords onderwezen wordt om al de bronnen der men-
schelijke kracht te oordeelen. Bij Israël ging dit door de 
verdelging der vijanden Gods, en door het vernietigen 
van al hunne macht en heerlijkheid. Waar het woord des 
Heeren verlamde Jozua hunne paarden en verbrandde hij 
hunne wagenen met vuur. Ook verbrandde hij Hazor, het 
hoofd van al deze koninkrijken, met vuur; zoodat er van al 
de macht en heerlijkheid der vijanden niets overbleef. Zoo 
zal het gaan aan het einde. Of het Hazor is of Eome of 
Babyion, dat staat gelijk. Het oordeel komt zeker. En hoe
wel Babyion nog niet met vuur is verbrand, zoo moet het 
toch door het oog des geloofs als reeds door God geoor
deeld beschouwd worden. Al de beginselen dezer wereld; 
al wat haar bestuurt en bezielt; wat het aantrekkingspunt 
is voor haar hart; dat moet voor ons een door God geoor
deelde zaak zijn, waaraan wij in geen enkel opzicht 
deelnemen. 

Zoo waren dan al de vijanden ten onder gebracht. Ten 
laatste ook de zonen van Enak, die meer dan veertig 
jaren geleden zulk een schrik in Israël hadden verspreid, 
dat het volk weigerde Kanaan binnen te trekken. Jozua 
verbande hen met hunne steden, zoodat er niemand van 
hen overbleef in het land der kinderen Israëls. Alzoo 
nam Jozua al dat land in naar alles, wat de Heer tot 
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Jozua gesproken had; en Jozua gaf het Israël ten erve, 
naar hunne afdeelingen, naar hunne stammen. En het 
land rustte van den krijg. Heerlijk einde! Na al den 
strijd, na al de moeite, na al de overwinningen kwam 
de rust en het genot. Schoon voorbeeld van wat ons wacht! 
Ifa den strijd komt ook voor ons de algeheele overwinning. 
Niet alleen worden wij weldra opgenomen in den hemel, 
om voor altijd met den Heer te zijn; maar de duivel en 
zijne engelen, die thans nog in de hemelsche gewesten 
wonen, worden daaruit geworpen, zoodat hunne plaats 
in den hemel niet meer gevonden wordt. Onuitsprekelijk 
heerlijk vooruitzicht! Wie het genot van de geestelijke 
zegeningen in de hemelsche gewesten in Christus gesmaakt 
heeft, zal zeker verlangend uitzien naar het oogenblik, 
dat hij niet meer ten deele, maar volmaakt, niet meer 
afgebroken, maar ongestoord die zegeningen genieten zal. 
En wie den strijd tegen den duivel gestreden, en met de 
listen en lagen des satans kennis gemaakt heeft, zal zich 
verheugen, dat het oogenblik der volkomene overwinning 
op de booze machten weldra zal aanbreken, en de hemelen 
zullen gereinigd worden en verzoend, krachtens het op Gol-
gotha volbrachte werk en vergoten bloed van Jezus, onzen 
Heer en Heiland. Groot zal de vreugde zijn onder de 
bewoners des hemels, als de duivel, de aanklager der 
broederen, voor altijd verbannen zal zijn uit zijne woning, 
om eerst duizend jaren gebonden, en daarna voor eeuwig 
in den poel des vuurs geworpen te worden. „En ik hoorde 
een groote stem in den hemel" — zoo zegt de profeet, 
nadat de duivel uit den hemel geworpen i s— „zeggende: 
Nu is het heil en de kracht en de heerlijkheid geworden 
van onzen God en het gezag van zijnen Christus; want 
de aanklager onzer broederen, die hen dag en nacht voor 
onzen God aanklaagde, is nedergeworpen. En zij, zij 
hebben hem overwonnen door het bloed des Lams en door 
het woord hunner getuigenis; en zij hebben hun leven 
niet liefgehad tot den dood toe. Daarom weest vroolijk, 
gij hemelen, en gij, die daarin woont!" 
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Christus en de zijnen te midden 
van den storm. 

„En het geschiedde in een van die dagen, dat Jezus 
in een schip ging, hij en zijne discipelen, en hij zeide 
tot hen: Laat ons overvaren naar de overzijde van het 
meer. En zij staken af. En terwijl zij voeren, viel hij 
in slaap; en er kwam een rukwind op het meer, en zij 
werden vol water en waren in nood. En zij gingen tot 
hem, en wekten hem op, zeggende: Meester, Meester! 
wij vergaan! En hij, opgestaan zijnde, bestrafte don wind 
en de golving des waters; on zij hielden op, en er werd 
stilte. En hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar 
zij bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elk
ander: wie is toch deze, dat hij zelfs de winden en het 
water gebiedt, en zij hem gehoorzamen? En zij voeren 
voort naar de landstreek der Gadarénen, welke tegenover 
Galilea is." (Luk. V I I I : 22—26.) 

Deze verzen toonen ons, wat wij te wachten hebben, 
als wij den Heer Jezus volgen, en wat Jezus zal zjjn 
voor hen, die beproefd worden door omstandigheden, 
zooals die, welke ons hier verhaald worden. De discipelen 
en de medegenooten van Jezus zien zich, omdat zij den 
Heer volgen, gedurig in allerlei gevaren; zij staan niet 
op vasten bodem, maar worden geslingerd op een on
stuimige zee, en de Heer is afwezig; — „Hij sliep." Een 
geweldige wind beroerde de zee; het schip liep vol water; 
en de discipelen, door vreeze bevangen, zijn in gevaar; 
maar Jezus was in het schip. Hi j , die de wereld had 
gemaakt, de Zoon van God, was met hen; nochtans zijn 
de discipelen bevreesd, en schreeuwen: „Meester, Mees
ter, wij vergaan!" alsof Hij door het water had kunnen 
verzwolgen worden. Zij bewezen hierdoor, dat zij niet 
verstonden, wie Hij was, die zich met hen in het schip 
bevond. Wij , die de bijzonderheden dezer geschiedenis 
lezen, vinden het ongeloof der discipelen ongerijmd; maar 
zijn wij niet dikwerf aan hen gelijk? Hebben wij geen 
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vrees, wanneer wij door den storm heen en weer worden 
geslingerd, en de golven bruisen in de Gemeente ? Helaas, 
ja! Meer dan één hart heeft gezegd: „Wie zal ons het 
goede doen zien?" vergetende hetgeen God doet en werkt. 
Al tracht de mensch Gods plannen tegen te werken, God 
laat zich niet bespotten, en zet de vervulling zijner raads
besluiten door te midden van al de stormen, die demen-
schen en de satan kunnen verwekken. 

In het zestiende hoofdstuk van het Evangelie van 
Johannes zien wij de discipelen in droefheid, omdat Jezus 
hen ging verlaten. De Heer had gezegd, in hoofdstuk 
XIV: „Indien gij mij liefhadt, zoudt gij u verblijden, 
omdat ik tot den Yader ga; want de Vader is meerder 
dan ik;" en in hoofdstuk XVI zeide Hij: „Xu ga ik 
henen tot Hem, die mij gezonden heeft, en niemand van 
u vraagt mij: waar gaat gij heen ? Maar omdat ik u deze 
dingen gezegd heb, heeft droefheid uw hart vervuld." 
God volvoerde zijne raadsbesluiten in verlossing door 
Christus' heengaan. De discipelen verloren uit het oog, 
dat God werkte in alles, wat er gebeurde, en dat niets 
Hem kon verhinderen te doen, wat Hij zich had voor
genomen. Zij dachten, nu Jezus gekruist was, dat al 
hunne hoop in rook was vervlogen. Zij zeiden: „Wij 
hoopten, dat Hij was degene, die Israël verlossen zou", 
op hetzelfde oogenblik, waarin door de opstanding van 
Jezus alles voor hen volbracht werd. 

In alles en te midden van alles is de Heer geen haar-
breed van zijn weg afgeweken. Wij kunnen in benauwd
heid zijn, maar het geloof zegt nooit, dat de Heer zich 
verre houdt; het weet Hem nabij. Jezus liet toe, dat zijne 
discipelen in nood kwamen, dat het schip vol water liep 
— en Hij sliep — ten einde het geloof zij nor discipelen op 
de proef te stellen, om te zien of zij zich werkelijk aan 
Hem toevertrouwden, en of ook dwaze gedachten, zooals 
die welke zij uitdrukken, uit hunne harten opstegen, bij 
het zien van het gevaar. „Meester, Meester! wij vergaan!" 
roepen zij; maar zij waren in het schip met Christus, en de 
golven hadden geen macht over Hem. Christus zeide : „Waar 
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is uw geloof!" En Hij had recht aldus tot hen te spreken, 
want al vulde het water het schip, Hij was daar, en Hij 
kon slapen te midden van den storm. Maar de discipelen 
dachten meer aan zichzelven dan aan Jezus, en zij zei
den: „wij vergaan!" Het is nu nog juist zoo; men kan 
met Christus in het schip en in gevaar zijn; nu zoowel 
als toen; en Christus is nu werkelijk veel meer met ons, 
dan toen met zijne discipelen in den storm, want Hij is 
ons veel beter geopenbaard, en wij zijn vereenigd met 
Hem, één met Hem, zoo'dat Hij ieder oogenblik met ons 
is in de kracht des Greestes. Hoe de golven zich ook 
mogen verheffen, de zee zal zijne liefde niet verzwelgen, 
noch zijne gedachten over ons. God beproeft ons geloof. 
Hij verlangt, dat wij zulk een geloof hebben, dat de 
tegenwoordigheid van Christus op zulk een wijze verwe
zenlijkt is , dat het ons even kalm en rustig doet zijn in 
den storm als in stille dagen. Het gevaar voor Petrus 
lag niet aan de golvende zee, want zonder Christus was 
Petrus zoowel op een kalme als op een onstuimige zee 
gezonken. Petrus zonk, omdat zijne oogen van den Heer 
af en op de golven gericht werden. Indien wij met Chris
tus wandelen, zullen wij allerlei moeielijkheden ontmoe
ten, meer dan ééne onstuimige zee, maar één met Hem 
is zijne zekerheid de onze. Ons oog moet zich afwenden 
van de gebeurtenissen, hoe ernstig die ook mogen zijn, 
(en zij zijn dit in onze dagen,) en onafgebroken gevestigd 
zijn op Christus. 

J a , de tijden zijn ernstig ,het kwaad neemt toe, —• 
maar alles is zeker en bepaald, alsof alles in de wereld 
ons gunstig was. Men heeft reden om bevreesd te zijn, 
wanneer men ziet op welke wijze vele Christenen zich 
met de gebeurtenissen bezig houden, in plaats van op 
Christus te zien en Hem te verwachten. De Heer zelf is 
de zekerheid der zijnen; en laat de wereld haar weg ver
volgen, zooals zij dit verstaat, niets kan Christus deren. 
Wij zijn op de zee buiten alle gevaar, indien onze oogen 
slechts niet op de golven gericht zijn, en onze harten 
gevestigd zijn op Christus en op de belangen van Chris-
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t u s , dan zal de duivel ons niet kunnen treffen. Christus 
kan schijnen te slapen en ongevoelig te zijn voor het 
gevaar , hoewel „de bewaarder Israëls niet sluimert noch 
s laapt ;" (Ps. CXXI. ) als discipelen zijn wij met Hem in 
het schip, en derhalve, welke ook de moeiehjkheden mogen 
zijn, wij zullen zeggen: „Wie zal ons scheiden van de 
liefde van Chr is tus?" In al deze dingen „zijn wij meer 
dan overwinnaars door H e m , die ons heeft lief gehad." 
Hoe meer moeielijkheden er zijn, des te meer zegen zal 
er wezen ten gevolge van de oefening des geloofs. 

Correspondentie. 
14. A. J. v. d. P. te Schiedam vraagt: Zijn er in de Ver

gadering ook ouderlingen en diakenen in den zin, zooals in de 
gereformeerde kerken? Zoo niet, op welke Schriftuurlijke gronden 
worden die gemist? 

Hoewel ik dit onderwerp meermalen in den Bode behandeld 
heb, o. a. voorleden jaar in de beschouwing over den brief aan 
Titus; (bladz. 21 en vv.) wil ik er toch nog wel een enkel 
woord over zeggen, of liever kortelijk aangeven, wat de Schrift 
ons daaromtrent leert. 

1. De ouderlingen werden uitsluitend door de Apostelen of 
door hunne gemachtigden, zooals b. v. Titus, aangesteld. (Hand. 
XIV: 23 ; Titus 1.) 

2. De gemeente had geen macht of recht ouderlingen aan te 
stellen. Dit bewijst de zending door Paulus van Titus naar 
Creta, om daar op zijn aanwijzing ouderlingen aan te stellen. 

3. Aan de gemeente wordt nooit over ouderlingen geschreven. 
Paulus schrijft er over aan Timotheüs en Titus, maar nooit 
aan de gemeente, uitbewijst, dat de aanstelling van ouderlingen 
buiten hare bevoegdheid ligt. 

4. Geen enkele aanwijzing is er voor het aanstellen van ouder
lingen in den tijd van het verval der gemeente. 

5. Als er thans een Apostel op aarde kwam, zou hij 
aan geen enkele plaats de gemeente des Heeren bijeenvinden. 
Vele genootschappen of partijen, of hoe gij ze noemen wilt, 
zou hij vinden. Maar aan een genootschap of partij geeft God 
geen ouderlingen. 

6. Hoewel er geen ouderlingambt thans is of zijn kan, zoo 
kan de Heer toch mannen geven, die het opzicht over de 
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heiligen houden, en dus zonder het ambt van ouderling te be
zitten het werk eens ouderlings doen. (Zie o. a. Hebr. X I I I : 17.) 

Het is van groot belang, dat wij ons over den treurigen 
toestand, waarin de gemeente des Heeren zich bevindt, veroot
moedigen , en niet doen , alsof alles nog in den normalen toestand 
is. Gods Woord moet ons richtsnoer zijn, en niet de meeningen 
der menschen; en in Gods Woord vinden wij geen enkele aan
wijzing voor de gemeente om ouderlingen aan te stellen ; zoodat 
het louter ongehoorzaamheid en aanmatiging is zulks te doen. 

15. J. S. te Blokzijl vraagt, wat de Heer in Joh. X ; 16 
bedoelt met de woorden: ..Ik heb andere schapen, die van 
dezen stal niet zijn; deze moet ik ook toebrengen , en zij zullen 
mijne stem hooren , en het zal worden ééne kudde , één herder." 

De stal, waarvan de Heer in de eerste verzen van dit hoofd
stuk spreekt, is Israël. Daar zij Hem, den waren Herder der 
schapen, hadden verworpen, verliet Hij den Israëlietischen stal, 
en nam de weinige schapen, die naar zijne stem luisterden, 
met zich, en bracht ze buiten den stal, om een nieuwe kudde 
schapen te vormen, van welke Hij de deur is. In deze nieuwe 
kudde zou Hij ook de geloovigen uit de Heidenen opnemen. 
Zij waren niet van den Israëlietischen stal, doch zij zouden 
ook worden toegebracht, en dan met de geloovigen uit Israël 
ééne kudde onder éénen herder vormen. 

16. S. K. te Zaandam. — Uit Hand. XX : 7 blijkt, dat de Chris
tenen in die dagen gewoon waren op den eersten dag der week te 
zamen te komen om het brood te breken. De woorden : „En op den 
eersten dag der week, toen zij vergaderd waren om brood te breken, 
sprak Paulus tot hen ," toonen duidelijk aan , dat dit de gewoonte 
der Christenen in die dagen was. Van het houden van liefdemaal
tijden kan daar geen sprake zijn. Als wij in Hand. I I lezen, 
dat de discipelen van Jezus volhardende waren in de leer 
der apostelen en in de gemeenschap, in de breking des broods 
en in de gebeden, is het duidelijk, dat met „breking des broods" 
geen liefdemaaltijd bedoeld zijn kan , want welken zin zou het 
hebben om in dit verband, gelijkstaande met de leer en de 
gemeenschap der apostelen en met de gebeden, te spreken van 
een volharden in het houden van liefdemaaltijden? Met „breking 
des broods" kan dus niet anders dan het avondmaal bedoeld 
zijn, wat trouwens geheel in overeenstemming is met 1 Kor. X, 
waar wij lezen: „Het brood, dat wij breken, is dat niet de 
gemeenschap des lichaams van Christus. Want wij, de velen , 
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zijn één brood, één lichaam, want wij allen zijn ééns broods 
deelachtig." Bovendien, de Heer kwam tweemaal op den eersten 
dag der week in het midden zijner discipelen, om hen te wijzen 
op zijn dood aan het kruis. „Vrede zij u , " zoo sprak Hij, en 
toonde hun de teekenen in zijne handen en in zijne zijde, 
daardoor als het ware zeggende: er is vrede voor u met God, 
vrede door het bloed mijns kruises. 

17. J. d. B. te Scheveningen vraagt, of hetgeen omtrent de 
verboden huwelijken in Lev. XVIII en XX staat, ook van 
toepassing is in de nieuwe bedeeling. 

Xaar het mij voorkomt, hebber, deze bepalingen een algemeen 
zedelijke strekking, die voor alle tijden geldt. Men zondigt 
tegen de zedelijkheid en betamelijkheid, indien men deze wetten 
overtreedt. Een beroep op de genade, waaronder wij staan, 
kan dus niet gelden, daar de genade ons nimmer kan leeren 
iets te doen, wat tegen de zedelijkheid of betamelijkheid strijdt. 

Evenwel ga men niet verder dan deze wetten gaan. In vs. 
6 wordt gezegd: „Xiemand zal tot eenige nabestaande zijns 
vleesches naderen;" doch in de volgende verzen wordt bepaald, 
wie men onder de nabestaanden zijns vleesches te rekenen heeft. 
Elk geval, dat verboden is , wordt afzonderlijk opgenoemd ; en 
wat hier niet verboden wordt, is derhalve geoorloofd. Een huwe
lijk tusschen neef en nicht, of van een man met de zuster zijner 
vrouw wordt niet verboden, en is derhalve geoorloofd. 

18. D. L. Gr. te 's Hage vraagt, welk doel de profetenscholen 
hadden, die in het Oude Testament voorkomen. 

Het woord profetenschool komt in den Bijbel niet voor. Wij 
lezen wel, o. a. in 1 Sam. X : 5 van een hoop profeten, die te 
Gibea woonden, van zonen der profeten in 1 Kon. XX : 35 en 
2 Kron. IX : 1, maar van profeten,sc/«Z«2 lezen wij niet. Het 
is zeer wel mogelijk, dat deze profeten zich vereenigden om 
gezamenlijk de wet te onderzoeken en den Heere te bidden en 
te smeeken voor zijn volk, en uit 1 Sam. XIX : 19, 20 blijkt, 
dat Samuël over zulk een vergadering van profeten gesteld was, 
waarschijnlijk om over hen opzicht te houden en hen in de 
wet van God te onderwijzen; doch van een seminarie of hooge-
school, zooals men die thans heeft, was geen spraak. Op de
zelfde manier als toen kunnen ook thans begaafde Christenen 
te zamen komen om Gods Woord te onderzoeken en dat Woord 
te prediken; en dan zal de Heer het hun aan geen leiding en 
onderwijzing doen ontbreken. 
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19. K. N. te H. — In Efez. IV wordt de eenheid des Geestes, 
die wij in den band des vredes moeten bewaren, beschreven. 
Het is een zevenvoudige, en derhalve een volmaakte eenheid. 
Doch bij die eenheid is er een groote verscheidenheid. Gelijk 
een boom met al zijn takken en bladeren één is, terwijl toch geen 
enkel blad op het andere gelijkt, zoo is de Gemeente met al hare 
leden één; doch aan een iegelijk der leden is de genade gege
ven naar de maat der gave van Christus, (vs. 7.) Dit is alge
meen. Ieder lid ontvangt naar de maat van de genade, die 
Christus goedvindt te geven, dat deel genade,'t welk hij noodig 
heeft om zijn plaats in het lichaam naar 's Heeren bedoeling 
in te nemen. Maar behalve deze algemeene gaven zijn er bij
zondere; en die worden in vs. 11 opgenoemd. Apostelen, pro
feten, evangelisten, herders en leeraars. Deze gaven blijven, 
totdat alle leden der gemeente gekomen zijn tot de eenheid des 
geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volwassen man , 
tot de maat van den vollen wasdom der volheid van Christus; 
en derhalve totdat de Gemeente in den hemel zal zijn opgenomen. 

Merkwaardig is de volgorde, waarin deze gaven worden op
genoemd. Eerst „Apostelen en dan profeten", omdat deze liet 
fondament der gemeente zijn, zooals wij in hoofdst. I I : 20 lezen : 
„gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, terwijl 
Jezus Christus zelf hoeksteen is. Daarna „evangelisten," omdat 
een evangelist hen, die ten eeuwigen leven verordineerd zijn, uit 
de wereld in de gemeente brengt. En eindelijk „herders en leeraars," 
omdat dezen zich bezighouden met de leden der gemeente. 

Herders en leeraars zijn zeer nauw te zamen verbonden, 
want-Paulus zegt niet, zooals bij de overigen: „sommigen tot 
herders, en sommigen tot leeraars" , maar „sommigen tot her
ders en leeraars." Hoewel van elkaar onderscheiden, zoo be-
hooren zij toch bijeen. Een leeraar ontvouwt de gedachten van 
God ; een herder houdt zich met den toestand der zielen bezig. 
De eerste verschaft het voedsel; de laatste ziet, of het voedsel 
zijn nut doet. De leeraar is meer voor het verstand, de herder 
voor het kart; doch meestal zijn beide gaven in één persoon 
vereenigd. Het kan ook het Hoofd der gemeente behagen om 
alle gaven in één persoon te vereenigen. De Apostel Paulus 
was profeet, evangelist, herder en leeraar. Doch dit zijn hooge 
uitzonderingen op den regel; en zal vooral thans niet veel 
voorkomen. 


