BODE
DES

HEILS IN CHRISTUS.
DE HEER IS NABIJ."

KI. IV : 5.

TWEE EN DERTIGSTE JAARGANG.

Uitgave van H. C. V O O R H O E V E Jzx.
DEN HAAG — Dunne Bierkade 17.
1889.

IXHOUDS-OPGAVE
VAN DEN

Twee en Dertigsten Jaargang.
Bladz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Israël voor Kanaan (Jozua I en II.) . . . .
1
De grazige weiden en de stille wateren . . . 14
Met Christus gestorven en opgestaan. {Jozua III.) 17
Het Woord Gods in zijn werking en toepassing. 25
De rechtvaardige zal uit geloof leven. (Jozua IV.) 33
Christus het ware offer voor de zonde. . . . 39
De toehereiding tot den strijd. (Jozua V.) . . 49
De nacht dezer wereld
62
Opmerkingen over de geschiedenis van Simon
Petrus.
^s
I. tiTli den een zondig mensch." (Luk. V : 1—11.) 66
II. Petrus wandelt op de zee. (Matth. XIV : 22—33.) 69
III. Persoonlijke kennis van Christus. (Matth. XVI.) 72
IV. Achter Hem komen. (Matth. XVI : 24— 28.). . 77
V. Hem te aanschouwen in de heerlijkheid. . . . 81
VI. Het huis des Vaders. (Luk. IX : 34—36.) . . 83
VII. De betrekking met den Zoon. (Matth. XVII.) 86
VIII. Hoogepriesterschap en gemeenschap. (Joh. XIII.)
89
IX. Petrus wordt verzocht. (Luk. XXII : 31—62.) . 97
X. Het graf. (Joh. XX : 1—18.)
100
XI. De dienst en het voedsel. (Joh. XXI : 1—14.) . 102
XII. De herstelde ziel. (Joh. XXI : 15—19.) . . . 105
XIII. Volg Mij. (Joh. XXI : 18—19.)
107

Bladz.

"-' 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

„Ik kom haastelijk."
Onze strijd in de hemelsche gewesten. {Jozua VI.)
In mijnen Naam
De macht des vleesches. (Jozua VII en VIII.) .
De rechterstoel van Christus en het oordeel . .
Doet den booze uit uw midden iveg. (Jozua VII.)
De volmaakte liefde
De listen des duivels. (Jozua IX.)
Christus, onze Herder
De volkomene overwinning over den vijand. (Jozua
X en XI.)
20. Christus en de zijnen in den storm
21. Correspondentie.
Over den kinderdoop
Over ouderlingen en diakenen
Genesis
III : 15
Leviticus
XVIII, XX
1 Samuël X : 5
Job
I , I I , XXXVIII : 7
Psalm
LXXVII:1S,19
Lidcas
I : 33
Johannes
X : 16
Handelingen XV : 29
XX : 7
Romeinen VIII : 1, 2
1 Korinthe IV
XI : 4
XV : 28
2 Korinthe V : 10
Efeze
IV : 7, 11
Hebreeërs 1 : 9
X : 22

94
113
122
129
137
149
158
161
169
177
186
46
186
160
191
191
64
81
45
180
63
197
80
04
112
31
111
192
160
159

Israël voor Kanaan.
(Jozua I en II.)

Alle Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de gerechtigheid. Dit is vooral waar ten opzichte
van de geschiedenis van het Israëlietische volk, en voornamelijk 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 heilswaarheden. God heeft ons in zijne genade de geheele leer
des heils in deze geschiedenis van Israël in treffende
beelden voor oogen gesteld; j a , Hij heeft de gebeurtenissen 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, zooals 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 heilsleer, 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 bovendorpel 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 Hoogepriester, 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 verlost 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 vernietiging 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. Daartoe 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 opgewekt, 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 inleiden , 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 geschiedenis van Israëls intocht in Kanaan en van zijn strijd
en overwinning zullen behandelen.
Yan deze geschiedenis is het eerste en tweede Hoofdstuk 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 gezindheid, 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 bepaalden 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 voorbeeld 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 aangevallen. 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 aanvoerde 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 Christus 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 gezegd, 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; Christus 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 aanvoerder 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 ondergang der zon (de Middellandsche Zee) zal ulieder landpale zijn." In deze uitgestrektheid, zooals het hier beschreven 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 afzonderlijke 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 Christus. 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 niemand, 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 gestorven 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 Paulus. 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 behoorde 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 eigendom. 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, waarvan 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 geslagen , 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 aanklaagde, 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

— „Wees sterk en heb goeden moed!" dat is
het eerste woord, 'twelk de Heer tot Jozua zegt. Geestelijke 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 Hebreërs stonden in gevaar om tot het Jodendom terug te
keeren, omdat zij deze energie des geloofs verloren hadden. 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 . . . .
TE HEBBEN.
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zij gaan van kracht tot kracht," zegt de Psalmist. Daarom gevoelde Paulus ook zulk een behoefte aan de voorbede 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 gehoorzamen. 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 regelen naar het Woord van God. In zijnen strijd met den
duivel gebruikte de Heer het zwaard des Geestes, hetwelk 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 buitengewoon belang ons aan het Woord van God te onderwerpen, 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 verloochenen. (Openb. III : 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 zeggen: 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 verwarring, en kunnen niet met een „er staat wederom geschreven" 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 toeleggen 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 toegevoegd: „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

— 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 deelachtig 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, zeggende: „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 verplichtingen hunne belofte om met hunne broederen over de Jordaan 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 gemaakt, mede opgewekt en mede gezet in de hemelsche
gewesten in Christus. Dit hangt niet af van den praktischen 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 zegeningen 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
WORDEN.
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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 Jordaan , en nam Kanaün in; maar terwijl de negen stammen
in Kanaan bleven en de zegeningen van het land des Heeren 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 overjordaansche 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 nochtans geloof hadden, en zich van hunne broeders niet
wilden afscheiden. Eveneens is het met vele Christenen
gesteld; j a , 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 omstandigheden 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 gewesten. 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 Christenen, 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 vereeniging 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 geschiedenis 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 vervloekte 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, opgenomen 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 Heiland 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 volledig 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, bestaande 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. II : 11 —16.)
In het begin waren er alleen Christenen uit de Joden,
en werden uit Israël allen, die behouden moesten worden, gevoegd bij de Gemeente. (Zie Hand. II : 47.)
Daarna werden eerst de Samaritanen in de Gemeente opgenomen ; (Hand. VIII.) later opende Petrus het koninkrijk der hemelen voor de volken; (Hand. X.) en eindelijk
stichtte de Apostel Paulus overal onder de volken gemeenten van Christus; en predikte de leer der nieuwe schepping, 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 geslachten den zonen der menschen niet bekend gemaakt
is, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijne heilige apostelen en profeten in den Geest; en die hierin bestaat:
dat die uit de volken medeërfgenamen zijn en medeingelijfden 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 geestelijke 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 versterkt 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 behouden, 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 geloovige 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 ijdelheid!" 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 gemeenschap 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 nimmermeer dorsten." (Joh. Y I : 35.)
Waarde lezer! zijt gij door de deur ingegaan en zijt
gij behouden? J a ? 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 werkelijkheid met een nieuw, verheerlijkt lichaam!
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Met Christus gestorven en opgestaan.
DE DOORTOCHT DOOR DE JORDAAN.
(Jozua III.)

De eerste twee hoofdstukken van Jozua vormen de inleiding 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 heerlijk , 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
2
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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 zinnebeeldig voorgesteld.
Tusschen de Roode zee en de Jordaan had Israël de
woestijn doorreisd. Deze reis is in twee zeer onderscheidene 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
v a t Mara werden zoet; de zeventig palmboomen en de
twaalf waterfonteinen gaven een heerlijke oase in de woestijn; 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 gunstbewijzen. Zoo is het voor ons in geestelijk opzicht. Gedurende 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 woestijn was geheel anders. Bij den berg Sinaï werden zij gesteld 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 schandelijkste wijze verbroken. Dezelfde menschen , die de onderhouding 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 verkocht, 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 eindelijk 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 pompoenen, de uien en de knoflook — de genietingen des
vleesches; daar was het dus voor het vleesch aangenamer, dan in het land vloeiende van melk en honig,
waar over de Heere God ging. Tot straf voor hunne weigering , 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 voortdurend 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 doorwaden, 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 gerechtvaardigd 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 uitroeien en er een goeden voor in de plaats planten. Al de verbeteringsmethoden 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 inwendigen 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 vlekken 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 algeheele 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 voorbeeld 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, ingedoopt 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 vergingen, 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

