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TROOST OP DE PELGRIMSREIS. 

De goloovigen, aan welke de Apostel Petrus schrijft, 
waren tot Christus bekeerde Israëlieten. Zij woonden niet 
in Kanaan, maar in verschillende gewesten van Klein -
Azië. Zij waren dus in letterlijken zin vreemdelingen, en 
wel vreemdelingen der verstrooiing. Dit verleent aan de 
brieven van Petrus hun onderscheidenlijk karakter. Alle 
geloovigen, ook wij, zijn vreemdelingen op aarde, en zijn 
op reis naar den hemel. Wij hebben hier beneden geen 
blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Evenals 
Abraham, Izaak en Jakob zijn wij vreemdelingen en bij-
woners op aarde, hebben hier beneden geen vaderland, 
maar zijn begoerig naar het hemelsche vaderland, naar 
de stad, die fondamenten heeft, wier kunstenaar en bouw
meester God is. 

Gelijk de kinderen Israëls van Egypte naar Kanaan de 
woestijn moesten doortrekken, zoo reizen wij door de 
woestijn dezer wereld naar het hemelsche vaderland, naar 
het heerlijk Huis des Vaders met zijne vele woningen, 
waar Jezus ons plaats bereidde. Die reis levert vele be
zwaren en moeielijkheden op. Tal van gevaren ontmoeten 
wij op onzen weg. Allerlei vijanden omringen ons Rust, 
gemak en genot zijn hier niet te vinden. De wereld, waar 
wij ons eertijds thuis gevoelden, en in welke wij ons ver
maak en onze vreugde zochten, is een woestijn voor ons 
geworden, dor en woest en ledig voor den geestelijken 
mensch, gelijk de sinaïtiesche woestijn voor Israël was. 
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Maar met de hcmelsche roeping vóór ons, met het oog-
gericht op liet hemelsch vaderland, waar rust en vreugde 
en zaligheid ons ongestoord en eeuwig deel zijn zullen, 
reizon wij gemoedigd voort, denken er niet aan om naar 
ons aardsehe vaderland terug te keeren, en getroosten ons 
de moeielijkheden en bezwaren der reis. 

Op dat heerlijk eind van de reis richt de Apostel Petrus 
onzen blik. Bij eigen ervaring wist hij, welk een kracht 
en welk een troost er voor den moeden pelgrim ligt in 
hot zalig bewustzijn, dat weldra aan al de moeiten en zorgen, 
aan al het leed en de ellenden der woestijnreis een einde 
komt, als wij ingaan in de rust, die er overblijft voor het 
volk van God. Daarom richt hij den blik der geloovigen 
op hunne heerlijke, hcmelsche erfenis, en troost hij hunne 
harten door de trouwe bewaring en onveranderlijke goeder
tierenheid huns Gods. 

Hoort wat hij zegt. 
„Gezegend zij do God en Vader van onzen Heer Jezus 

Christus, die naar zijne groote barmhartigheid ons heeft 
wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van 
Jezus Christus uit de rlooden, tot een onvorderfelijke en 
onbevlekte on onverwolkelijke erfenis, in de hemelen be
waard voor u , die in de kracht Gods door het geloof bewaard 
wordt tot do behoudenis, die bereid is om in den laatsten 
tjjd geopenbaard te worden, waarin gij u verheugt, nu 
een weinig tijds, zoo het noodig is, bedroefd zijnde door 
menigcrlci verzoekingen, opdat do beproeving uws geloofs, 
die voel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en 
door vuur beproefd wordt, bevonden worde tot lof on 
heerlijkheid en eer in de openbaring van Jezus Christus." 
(1 Petr. I : 3—7.) 

Staan wij bij deze heerlijke en vertroostende woorden 
een weinig stil, en geve do Heer ons een recht inzicht in 
hunne rijke beteokenis! 

De monsch is van natuur dood in de zonden en do 
misdaden. Niet sommige menschen, maar alle. Niet slechts 
do heidenen, maar ook de Joden. Hoewel behoorende tot 
het volk van God op aarde, en als zoodanig geheiligd. 
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d. i. afgezonderd van de andere volken, waren zij in dit 
opzicht in niets onderscheiden van de verst afgeweken 
heidenen. Met de geheele wereld waren zij verdoemelrjk 
voor God. Daarom moesten zij, en wij allen, levend gemaakt 
worden. „Zoo iemand niet geboren wordt uit water en 
Geest," heeft de Heer Jezus gezegd, „hij kan in het 
koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vloesch ge
boren is, is vloesch; on hetgeen uit den Geest geboren 
is, is geest." Welnu Petrus roept uit: Gezegend, d. i. 
hooggeloofd, zij de God en Vader van onzen Heer Jezus 
Christus, die naar zijne groote barmhartigheid ons heeft 
wedergeboren," zoodat wij nieuwe menschen geworden zijn, 
die zijne kinderen genoemd worden, en Hem, den God 
en Vader van onzen Heer Jezus Christus, als onzen God 
en Vader aanroepen. 

Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, dooi
de opstanding van Jezus Christus uit de dooden. Het land 
Kanaan was in vroeger dagen de hoop van het Israëlietische 
volk, en is ook thans nog de verwachting van den onge-
loovigen Jood. Wij evenwel hebben een hoop buiten deze 
wereld. Hier beneden hebben wij niets te venvachten. Door 
de opstanding van Jezus Christus zijn wij wedergeboren 
tot een levende hoop. Deze opstanding richt onzen blik 
op oen deel in de andore wereld, en toont ons tevens de 
kracht, welke den monsch, hoewel hij aan den dood onder
worpen was geweest, in het bezit dezer hemolsche erfenis 
stek. 

Door de opstanding, door dezen heerlijken triomf onzes 
Verlossers Jezus Christus, treden wij in dit bezit, en dat 
wel om deel te hebben aan een onverderfelijke en onbe
vlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen. Israëls 
erfenis is verdorven, bevlekt en verwelkt. Het schoone 
land, vloeiende van melk en honig, is dor en onvruchtbaar 
geworden. De wellen zijn opgedroogd, de hoornen kwijnen, 
het land is woest. De heerlijkheid is verdwenen. Trots alle 
inspanning en moeite is er geen dragelijke oogst te ver
werven. Zoo blijft het, tot de Heere God zich weer over 
zijn volk en land zal ontfermen. Maar onze erfenis kan niet 
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verdorven worden; zij is zonder vlek, rein en heilig; aan 
het verwelken dier erfenis is geen denken. Waarom niet? 
Wel, zij is in de hemelen, en wordt in de hemelen door 
God voor ons bewaard. Ware dit niet zoo, dan zouden 
ook wij haar verliezen. Ware die erfenis, evenals het land 
Kanaan aan Israël, ons ter bewaring gegeven, dan zou zij 
ons reeds lang ontvallen zijn. Al wat onder de verantwoorde
lijkheid van den mensch is gesteld, is door den mensch 
bedorven en verloren. Doch thans is er geen nood. Met 
wij moeten die erfenis bewaren, neen! God bewaart ze 
voor ons. Wij kunnen er niet bij. Wij kunnen er niets 
aan toebrengen of van afdoen. Zij is in de hemelen. Geen 
macht op aarde of in den hemel kan haar ons ontrukken. 
Geen vijand kan ze bezoedelen. God bewaart die erfenis 
voor ons. Zij is dus veilig. Zij kan niet bederven of ver
welken ; van verontreiniging kan geen sprake zijn. Zij zal 
onverderfelijk, onbesmet en onverwelkelijk in onze handen 
gesteld worden. Heerlijke zekerheid! Gelukkig vooruitzicht! 
Zalige troost! Als vreemdelingen hier beneden, als moede 
pelgrims in de woestijn richten wij onzen blik naar gindsche 
wereld van licht en geluk, waarin wij door de kracht van 
's Heeren opstanding uit de dooden bij Jezus' komst zullen 
worden ingevoerd. 

Maar — zoo zouden wij kunnen vragen — zullen wij 
die erfenis wel verkrijgen ? Al is het waar, en heerlijk 
tevens, dat God die erfenis voor ons in de hemelen bewaart, 
zouden wij niet onderweg kunnen bezwijken en omkomen ? 
God dank neen! Wij komen niet om. Hoe groot de moeielijk-
heden en bezwaren der reis, hoe vele de verzoekingen 
der wereld en des duivels, en hoe groot de gevaren, die 
ons omringen, ook zijn mogen, wij worden veilig aan het 
einde gebracht. De erfenis wordt voor ons, de erfgenamen, 
in de hemelen door God bewaard, en wij, de erfgenamen, 
worden hier beneden bewaard voor de erfenis. „Die in 
de kracht Gods door het geloof bewaard wordt tot de 
behoudenis, die bereid is in den laatsten tijd geopenbaard 
te worden." Welk een genade! De erfenis wordt bewaard 
en de erfgenamen worden bewaard — en beiden bewaard 
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door God zelven. Er is dus geen nood. Met rustigen tred 
en met een gelukkig hart kunnen wij onze reis vervolgen. 

In ons is geene kracht. Evenmin als wij in staat zouden 
zijn de erfenis, indien zij in onze handen gesteld ware, 
te bewaren, kunnen wij onszelven bewaren. Doch wij 
worden bewaard in de kracht Gods. De middelen, welke 
Hij daartoe aanwendt, worden later opgegeven; doch eerst 
wordt de waarheid vastgesteld, dat Gods kracht ons door 
alle stormen heen, te midden van verzoekingen en aanvech
tingen, niettegenstaande de machtige vijanden, die ons 
omringen, in de veilige haven des hemelschen Kanaans 
brengen zal. Want wij worden in de kracht Gods bewaard 
tot de behoudenis, dat wil zeggen om behouden te worden, 
of in de behoudenis te deelen; welke behoudenis bereid 
is in den laatsten tijd geopenbaard te worden. 

Merkwaardige en heerlijke woorden! De behoudenis 
wordt hier genomen in de meest uitgestrekte beteekenis. 
Zij omvat niet alleen de redding onzer ziel, de verlossing 
van de zonde, de bevrijding van de macht des satans en 
der wereld, maar ook de eindelijke zegepraal over al de 
gevolgen der zonde, welke geopenbaard worden zal, als 
wij met een onsterfelijk en on verderfelijk lichaam, zonder 
vlek of rimpel, heilig en onberispelijk, in hemelsche 
heerlijkheid, met Jezus verschijnen en regeeren zullen. 
Wij zijn behouden geworden in hope, en wij worden in 
de kracht Gods bewaard tot de behoudenis. Zoo ook: wij 
hebben het eeuwige leven, en wij moeten het eeuwige leven 
grijpen. Wij zijn nu reeds kinderen Gods, en wij ver
wachten het zoonschap: de verlossing onzes lichaams. 
Beide waarheden zijn van groot gewicht: de een tot onze 
zekerheid, de andere tot onze volharding in de loopbaan; 
terwijl beide onze ziel met vreugde vervullen, aangezien 
wij in het bewustzijn behouden te zijn het heerlijke einde, 
de volkomene behoudenis te gemoet snellen. Deze behou
denis toch is bereid om in den laatsten tijd geopenbaard 
te worden. Het einde zal niet lang op zich laten wachten. 
Niet alleen Paulus, maar ook Petrus stelt de toekomst 
des Heeren niet ver. In zijnen eersten brief staat de be-
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houdenis bereid geopenbaard te worden, en in zijnen 
tweeden brief is het oordeel bereid om te komen. 

In de kracht Gods worden wij bewaard tot de behou
denis. Doch dit gaat niet buiten ons om. Het is er niet 
mede gelegen als met de erfenis. Die wordt door God 
voor ons in de hemelen bewaard. Wij komen daarbij in 
het geheel niet in het spel. Hier evenwel hebben wij wel 
degelijk een roeping te vervullen. Wij zijn geen machines, 
die onbewust worden voortgedreven, maar kinderen Gods, 
die met hun gansche ziel den Heere moeten vreezen en 
dienen. Daarom wordt er een woordje bijgevoegd. Wij 
worden in de kracht Gods bewaard door het geloof. De 
bewaring is niet onmiddellijk, maar door middel van het 
geloof. Wij worden bewaard in de kracht Gods, doch het 
gaat niet buiten ons om, neen! maar door hetgeen in 
onze ziel gewerkt is door God. Het geloof is niet een 
vermogen, dat ons geschonken is, maar het goddelijk 
levensbeginsel in ons, waardoor wij in algeheele afhan
kelijkheid van God ons vertrouwen stellen op zijne macht 
en genade. In het gevoel onzer zwakheid verlaten wij 
ons op Gods kracht, en vermogen dan alle dingen. Omdat 
het God is, die in ons werkt het willen en het volbrengen 
naar zijn welbehagen, werken wij onze eigene behoudenis 
uit met vreezen en beven. 

Dit geloof nu wordt beproefd. Dat wil niet zeggen: op 
de proef gesteld, maar gelouterd. Het beeld, 'twelk dooi
den Apostel gebruikt wordt, maakt dit duidelijk. Gelijk 
het goud door het vuur beproefd wordt, zoo ook het geloof. 
Het goud, zooals het uit de bergen komt, is met allerlei 
andere bestanddeelen verbonden. Die bestanddeelen moeten 
er van afgescheiden worden, opdat er louter goud over-
blijve. Dit geschiedt door vuur. Het goud erts wordt in 
den smeltkroes geworpen, en'zoo doende gelouterd. Evenzoo 
is het geloof, dat goddelijk levensbeginsel in onze ziel, 
vcreenigd met allerlei beginselen der natuur. Die moeten 
er van afgescheiden worden, opdat er ten slotte alleen 
geloof, dus alleen dat wat van God is, overblijve. Dit 
geschiedt door de beproevingen, welke de Heer ons zendt. 
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De menigerlei verzoekingen, door welke wij heengaan, 
hebben dus een heerlijk doel, namelijk de beproeving of 
de loutering des geloofs. De Heer, onze God, wil onze 
onverdeelde toewijding aan zijne dienst, onze algeheele 
afzondering van de wereld en hare beginselen, onzen 
voortdurenden wandel in den hemel. De verzoekingen van 
allerlei aard, door welke Hij ons laat heengaan, strekken 
om ons los te maken van al wat hier beneden is, en ons 
te verbinden aan hetgeen boven is. Door de verzoekingen 
wordt openbaar, wat er in ons hart is. De beginselen 
der wereld, van welke wij nog niet gereinigd waren, of 
de begeerlijkheden, welke wij nog niet veroordeelden, 
treden er door aan het licht. Wij leeren ze kennen ; wij 
zien en oordeelen ze in Gods licht; wij scheiden er ons van, 
en worden er van gereinigd. Het geloof kan dan vrijer 
en beter te voorschijn treden, ongehinderder in ons wer
ken, ons nader bij God brengen en ons moer zijne gemeen
schap doen genieten. Door de verzoekingen worden vaak 
de banden losgesneden, die ons aan de aarde verbinden 
en ons verhinderen hemelwaarts te zien en te reizen. 
Het gaat met ons als met een luchtballon. Met gas gevuld, 
is deze door sterke touwen aan den grond bevestigd. 
Langzamerhand, één voor één, worden die touwen los
gemaakt, en telkens rijst de ballon een weinig omhoog, 
totdat hij, nadat het laatste touw werd losgemaakt, ten 
hemel stijgt. De banden, die ons aan de aarde binden, 
worden langzamerhand, één voor één, losgemaakt; wij 
worden meer hemelschgezind; wij komen dichter bij den 
Heer; wij verlustigen ons meer in zijne liefde ongenade; 
en als Jezus komt, worden wij met een nieuw, onster
felijk, verheerlijkt lichaam van deze aarde opgenomen, 
om voor eeuwig daar te zijn, waar geen zonde, geen 
stoornis, geen verdriet, geen teleurstelling meer wezen 
zal. Deze overwegingen deden Paulus zeggen: wij roemen 
niet alleen in de hoop der heerlijkheid Gods, maar wij roe
men ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking 
volharding werkt, want door de verdrukking wordt dat
gene geopenbaard en geoordeeld, wat ons hindert in onzen 
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loop; en de volharding werkt bevinding, omdat wij in de 
verdrukking Grods liefde, trouw en goedheid ervaren,- en 
de bevinding werkt hoop, want hoe meer wij Grods liefde 
kennen en genieten, des te meer verlangen wij bij Hem 
te zijn. Jacobus zegt: „Acht het voor louter vreugde, 
mijne broeders! wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 
wetende dat de beproeving uws geloofs volharding werkt." 
En opdat wij door de langdurigheid der verzoekingen niet 
zouden ontmoedigd worden, voegt hij er bij: „Maar de 
volharding hebbe een volmaakt iverk, opdat gij volmaakt 
en volkomen zijt, aan niets gebrek hebbende." 

Uit dit oogpunt de verzoekingen beschouwende, erken
nen wij ze als een bewijs van Gods vaderlijke liefde jegens 
ons; en hoewel zij geen oorzaak van vreugde schijnen te 
zijn, kunnen wij ons toch te midden van ons lijden ver
heugen in Hem, die het lijden zond, en in de heerlijk
heid, die aan het eind der reis ons wacht. Zoo schoon 
wordt dit door Petrus uitgedrukt. "Wij worden bewaard 
tot de behoudenis, die bereid is om in den laatsten tijd 
geopenbaard te worden, in welke behoudenis „gij u ver
heugt, nu een weinig tij ds, zoo het noodig is, bedroefd 
zijnde door menigerlei verzoekingen." Vreugde en droef
heid gaan dus te zamen. Zij volgen niet op elkaar, maar 
zij gaan gepaard. Gij verheugt u , bedroefd zijnde. Al 
schreit het oog, het hart kan zich verblijden. Een won-
derspreuk gelijkt het. Ons natuurlijk verstand zegt: dat 
is onmogelijk; als ik bedroefd ben, kan ik mij niet ver
blijden; als ik mij verheug, kan ik niet bedroefd zijn. 
Maar de geestelijke mensch verstaat het. Hij denkt er 
niet aan, om in stoïcijnsche onverschilligheid zich over 
de smart en het lijden heen te zetten, als ware dat eerst 
ware geestelijkheid; neen! hij is waarlijk bedroefd; hij 
voelt het leed, hij schreit over zijn verlies; maar hij richt 
te midden zijner smart oog en hart naar Boven, waar Jezus 
is, de medelijdende Hoogepriester, die als onze voorlooper 
in de heerlijkheid is ingegaan, en wien wij weldra volgen 
zullen. Nooit verblijdt hij zich in de omstandigheden, maar 
hij verblijdt zich in den Heer. De omstandigheden ver-
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anderen, de Heer blijft dezelfde. Voor- en tegenspoed, 
leed en vreugde, Mara en Elim wisselen hier af; maar 
Jezus is onveranderlijk, gisteren, heden en tot in eeuwig
heid dezelfde. Daarom kan hij zich ten alle tijde in Hem 
verblijden. 

Werden wij door de verzoekingen niet bedroefd, waartoe 
zouden zij dan dienen? Verblijden wij ons niet in den 
Heer, hoe zouden zij dan een vreedzame vrucht der ge
rechtigheid knnnen afwerpen? Gebrek aan droefheid is 
even verwerpelijk als gebrek aan blijdschap. Beiden komen 
uit ongeloof voort, hoe verschillend het resultaat ook zij. 
Onverschillig onder het lijden te zijn, bewijst, dat men 
niet gelooft, dat het lijden van onzen Vader komt. Moedeloos 
in de smart terneer te zitten, toont, dat men niet overtuigd 
is van de liefde des Vaders, die het lijden zendt tot ons 
heil. Daarom staat er geschreven: „Mijn zoon! acht de 
kastijding des Heeren niet gering, en bezwijk niet, als 
gij door Hem bestraft wordt." 

Twee troostgronden worden er nog door Petrus aan toege
voegd. ÏJu een weinig tijds bedroefd zijnde door menigerlei 
verzoekingen. Het duurt niet lang meer. Weldra komt het 
einde. Dat geeft hoop en moed. Paulus, die zooveel geleden 
heeft, meer dan wij allen tezamen, zegt: „Onze kortstondige, 
lichte verdrukking werkt ons een alles overtreffend, eeuwig 
gewicht van heerlijkheid." 

En dan vzoo het noodig is." Derhalve niet altijd. Niet 
dag aan dag. Maar alleen dan, wanneer het noodig is. En 
wie bepaalt dit ? Gij zelven ? Ik , of een ander ? Neen, ge
lukkig niet. Dit wordt bepaald door onzen Vader, die ons 
zóó liefhad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon voor ons in 
den kruisdood overgaf, en die ons met dien Zoon alle dingen 
schenkt. Hij houdt de schaal van ons verdriet. Hij kent 
ons volkomen. Hij weet, waar wij zwak zijn , welke banden 
moeten worden losgemaakt, en welke begeerlijkheden 
moeten worden onderdrukt. Daarom kan Hij alleen de 
rechte beproeving op den juisten tijd zenden. Slechts als 
het niet anders kan, zendt Hij beproeving, en nooit 
zwaarder dan strikt noodig is. Bovendien laat Hij ons nimmer 
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loop; en de volharding werkt bevinding, omdat wij in de 
verdrukking Gods liefde, trouw en goedheid ervaren; en 
de bevinding werkt hoop, want hoe meer wij Gods liefde 
kennen en genieten, des te meer verlangen wij bij Hem 
te zijn. Jacobus zegt: „Acht het voor louter vreugde, 
mijne broeders! wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 
wetende dat de beproeving uws geloofs volharding werkt." 
En opdat wij door de langdurigheid der verzoekingen niet 
zouden ontmoedigd worden, voegt hij er bij: „Maar de 
volharding hebbe een volmaakt werk, opdat gij volmaakt 
en volkomen zijt, aan niets gebrek hebbende." 

Uit dit oogpunt de verzoekingen beschouwende, erken
nen wij ze als een bewijs van Gods vaderlijke liefde jegens 
ons; en hoewel zij geen oorzaak van vreugde schijnen te 
zijn, kunnen wij ons toch te midden van ons lijden ver
heugen in Hem, die het lijden zond, en in de heerlijk
heid, die aan het eind der reis ons wacht. Zoo schoon 
wordt dit door Petrus uitgedrukt. "Wij worden bewaard 
tot de behoudenis, die bereid is om in den laatsten tijd 
geopenbaard te worden, in welke behoudenis „gij u ver
heugt, nu een weinig tijds, zoo het noodig is, bedroefd 
zijnde door menigerlei verzoekingen." Vreugde en droef
heid gaan dus te zamen. Zij volgen niet op elkaar, maar 
zij gaan gepaard. Gij verheugt u , bedroefd zijnde. Al 
schreit het oog, het hart kan zich verblijden. Een won-
derspreuk gelijkt het. Ons natuurlijk verstand zegt: dat 
is onmogelijk; als ik bedroefd ben, kan ik mij niet ver
blijden; als ik mij verheug, kan ik niet bedroefd zijn. 
Maar de geestelijke mensoh verstaat het. Hij denkt er 
niet aan, om in stoïcijnsche onverschilligheid zich over 
de smart en het lijden heen te zetten, als ware dat eerst 
ware geestelijkheid; neen! hij is waarlijk bedroefd; hij 
voelt het leed, hij schreit over zijn verlies; maar hij richt 
te midden zijner smart oog en hart naar Boven, waar Jezus 
is, de medelijdende Hoogepriester, die als onze voorlooper 
in de heerlijkheid is ingegaan, en wien wij weldra volgen 
zullen. Nooit verblijdt hij zich in de omstandigheden, maar 
hij verblijdt zich in den Heer. De omstandigheden ver-
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anderen, de Heer blijft dezelfde. Voor- en tegenspoed, 
leed en vreugde, Mara en Elim wisselen hier af; maar 
Jezus is onveranderlijk, gisteren, heden en tot in eeuwig
heid dezelfde. Daarom kan hij zich ten alle tijde in Hem 
verblijden. 

Werden wij door de verzoekingen niet bedroefd, waartoe 
zouden zij dan dienen? Verblijden wij ons niet in den 
Heer, hoe zouden zij dan een vreedzame vrucht der ge
rechtigheid knnnen afwerpen? Gebrek aan droefheid is 
even verwerpelijk als gebrek aan blijdschap. Beiden komen 
uit ongeloof voort, hoe verschillend het resultaat ook zij. 
Onverschillig onder het lijden te zijn, bewijst, dat men 
niet gelooft, dat het lijden van onzen Vader komt. Moedeloos 
in de smart terneer te zitten, toont, dat men niet overtuigd 
is van de liefde des Vaders, die het lijden zendt tot ons 
heil. Daarom staat er geschreven: „Mijn zoon! acht de 
kastijding des Heeren niet gering, en bezwijk niet, als 
gij door Hem bestraft wordt." 

Twee troostgronden worden er nog door Petrus aan toege
voegd. Nu een weinig tij ds bedroefd zijnde door menigerlei 
verzoekingen. Het duurt niet lang meer. Weldra komt het 
einde. Dat geeft hoop en moed. Paulus, die zooveel geleden 
heeft, meer dan wij allen te zamen, zegt: „Onze kortstondige, 
lichte verdrukking werkt ons een alles overtreffend, eeuwig 
gewicht van heerlijkheid." 

En dan „zoo het noodiq is." Derhalve niet altijd. Niet 
dag aan dag. Maar alleen dan, wanneer het noodig is. En 
wie bepaalt dit? Gij zelven? Ik , of een ander ? Neen, ge
lukkig niet. Dit wordt bepaald door onzen Vader, die ons 
zoo liefhad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon voor ons in 
den kruisdood overgaf, en die ons met dien Zoon alle dingen 
schenkt. Hij houdt de schaal van ons verdriet. Hij kent 
ons volkomen. Hij weet, waar wij zwak zijn , welke banden 
moeten worden losgemaakt, en welke begeerlijkheden 
moeten worden onderdrukt. Daarom kan Hij alleen de 
rechte beproeving op den juisten tijd zenden. Slechts als 
het niet anders kan, zendt Hij beproeving, en nooit 
zwaarder dan strikt noodig is. Bovendien laat Hij ons nimmer 
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verzocht worden boven vermogen, maar geeft met de ver
zoeking de uitkomst. Dat geeft rust aan het hart. Van den 
Heere God staat in de Klaagliederen: „Als Hij bedroefd 
heeft, zal Hij zich ontfermen, naar de grootheid zijner 
goedertierenheden; want Hij plaagt of bedroeft des menschen 
kinderen niet van harte." En die God is onze Vader. Al 
wat Hij doet, is wel gedaan. Hij kan zich niet vergissen. 
De weg, dien Hij met ons houdt, is de eenig mogelijke. 
Al zijne leidingen zijn tot ons heil, on loopen uit tot zijne 
verheerlijking. 

De beproeving onzes geloofs zal bevonden worden tot 
lof en heerlijkheid en eer in de openbaring van Jezus 
Christus. Dan zal alles aan het licht komen. Het hoe en 
waarom van eiken weg wordt dan verklaard. Het doel van 
al Gods wegen en leidingen met een iegelijk onzer wordt 
dan bekend. Het geloof is geheel gelouterd. Van alles 
ontdaan, wat niet uit God is, zal het in helderen glans 
schitteren tot verheerlijking van God, onzen Vader; en 
vol bewondering en aanbidding zullen wij ons neerbuigen 
aan zijne voeten, en Hem danken niet alleen voor zijne 
genade in Christus, voor zijne geestelijke zegeningen in den 
hemel, maar ook voor alle beproevingen, voor al het lijden, 
voor al de verdrukkingen, die op aarde ons deel waren. 

De gave des Heiligen testes. 
„Waarom bidt gij toch nooit om de gave des Heiligen 

Geestes?" zoo vroeg mij op zekeren avond een chiïste-
teljjke dame. 

„Omdat wij, nadat wij geloovig geworden zijn in den Heer 
Jezus Christus, den Heiligen Geest hebben ontvangen. 
„De liefde Gods is uitgestort in onze harten door den 
Heiligen Geest, die ons gegeven is ."" (verg. Efeze 1:13 
en Rom. V : 5.) 

„Maar leert de Heer zelf ons niet duidelijk, dat wij 
om den Heiligen Geest moeten bidden? Heeft Hij niet 
gezegd: „hoeveel te meer zal de hemelsche Vader den 
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Heiligen G-eest geven dengenen, die Hem bidden?" 
(Luk. XI : 13.) 

„Zeer zeker; en die bede was toen ook zeer gepast, 
daar de Heilige Geest nog niet uitgestort was. Onze Heer 
en Heiland moest sterven en uit de dooden opstaan, en 
zich ter rechterhand Gods nederzetten, voordat Hij den 
Heiligen Geest zonden kon, zooals wij lezen in Joh. VII : 39: 
„De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet 
verheerlijkt was." Maar waar lezen wij, dat één van de 
Apostelen of ook één van de geloovigen bidt om den 
Heiligen Geest, nadat Hij op den Pinksterdag was uit
gestort? Immers nergens. Integendeel; zij spreken altijd 
van den Geest als in den geloovige wonende. De wereld 
gelooft wel is waar niet, dat de Geest op aarde is, omdat 
zij Hem niet ziet, en niet kent; maar de geloovige weet, 
dat Hij tegenwoordig is en in hem woont, — niet, omdat 
hij Hem niet ziet, maar omdat de Schrift het zegt — 
en hij ervaart zijne genadige werking op velerlei wijzen; 
in het bijzonder hierin, dat Hij, van wat des Vaders en 
des Zoons is, neemt en het hem verkondigt, dat Hij de 
liefde Gods in zijn hart uitstort en hem doet roepen: 
„Abba, Vader!" (verg. Joh. XVI: 15; Rom. V: 5; VIII : 15; 
1 Kor. X I I : 3. 

„Maar gij bidt dan toch zeker wel om een grootere 
mate des Heiligen Geestes?" 

„Hoe zou ik dat kunnen, daar de Heilige Geest woning 
bij mij gemaakt hoeft? Ware de Heilige Geest alleen 
maar werkzaam bij mij, of ontving ik alleen maar een 
zekeren invloed des Geestes, dan zou ik misschien om 
een grootere mate des Heiligen Geestes kunnen bidden. 
Maar hoewel dit in zekeren zin waar moge zijn bij 
de geloovigen, die op deze aarde leefden, voordat de 
Heer zijn verlossingswerk volbracht had en verheerlijkt 
was, zoo is het thans toch duidelijk, dat de Heilige 
Geest een goddelijk persoon is, evengoed als de Vader 
en de Zoon. De Vader zond den Zoon; de Zoon kwam, 
nam vleesch en bloed aan en stierf voor ons; en nadat 
Jezus met zijn eigen bloed den hemel is binnengegaan, 
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kwam de Heilige Geest en maakte woning bij al degenen, 
die door het bloed van hunnen Heiland gereinigd zijn 
van hunne zonden. De Heilige Geest is een persoon, die 
niet de Zoon is, welke voor ons stierf, en ook niet de Vader, 
die den Zoon zond, en die toch in zijn godheid met den 
Vader en met den Zoon één is. De Heilige Geest wordt 
„God" genoemd. Hij heeft goddelijke eigenschappen, on 
is ook God, door wien wij verzegeld zijn op den dag der 
verlossing. Hoe zou ik dus om een grootere mate des 
Heiligen Geestes kunnen bidden, als de persoon zelf in 
mij woont? Wel bid ik om door den Geest met kracht 
gesterkt te worden in den inwendigen mensch, en door 
de macht des Heiligen Geestes overvloedig te zijn in de 
hoop; maar waar vindt gij in de Schrift een spoor van 
de gedachte, die gij zooeven uitspraakt, dat een geloovige 
om een grooter deel des Heiligen Geestes bidden moet?'' 

„Maar verwacht gij dan niet een verdere uitstorting des 
Heiligen Geestes?" 

„Zeer zeker; want God heeft verklaard: „Het zal ge
schieden, dat ik van mijnen Geest zal uitstorten over alle 
vleesch." Dit zal zonder twijfel in het duizendjarige rijk 
gebeuren, omdat de profetie betrekking heeft op een „ver
lossing op den berg Zions en op Jeruzalem." Dezelfde 
profetie werd ten deele door Petrus op het Pinksterfeest 
aangehaald, om door de teekenen, die geschiedden, te 
bewijzen, dat de Heilige Geest waarlijk nedergekomen 
was, en dat het niet een zekere opwinding was, zooals 
sommigen meenden." (verg. Joel 2 : 28—32.) 

„Maar zal er dan geen grootere uitstorting des Geestes 
in de gemeente plaats vinden?" 

„Hoe zou dit mogelijk zijn, als de Heilige Geest, ten 
gevolge van het volbrachte verzoeningswerk en de ver
heerlijking van Christus, als des menschen Zoon aan de 
rechterhand Gods, hier beneden is? Waar spreken de 
Apostelen deze verwachting uit? Geeft Paulus ons niet 
veeleer een schrikkelijke beschrijving van den toestand 
in „de laatste dagen ?" Waarschuwt hij de geloovigen 
niet voor gevaarlijke wolven, die de kudde niet zullen 
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verschoonen ? Zegt hij hun niet, dat het aantal verleiders 
Steeds grooter zal worden, en dat velen door hen verleid 
zullen worden? Zegt Petrus niet, dat „valsche leeraren" 
onder de geloovigen zullen opstaan, die verderfelijke sek
ten zullen invoeren en die Hem zullen verloochenen, die 
hen gekocht heeft? „En velen," zoo gaat hij dan voort, 
„zullen hunne verderfenissen navolgen, door welken de 
weg der waarheid zal gelasterd worden." (2 Petr. I I : 1, 2.) 
Schrijft ook Johannes niet: „Kinderkens! het is de laatste 
ure: en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, 
zoo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij 
weten, dat het de laatste ure is." (1 Joh. I I : 18.) 

Uit dit alles bemerkt gij toch duidelijk, dat de Apostelen 
niets minder verwachten, dan een zoogenaamde grootere 
uitstorting des Heiligen Geestes; en zij konden dit ook 
niet, omdat zij wisten, dat de Heilige Geest hier beneden 
is en voor altijd bij ons blijven zal. Juist deze waarheid 
is van zulk een groot gewicht." 

„Dan zult gij het ook wel voor verkeerd houden, dat 
iemand bidt om een nieuwen doop met den Heiligen 
Geest, niet waar?" 

„Als gij de Schrift doorzoekt, zult gij vinden, dat de 
Heer met het' oog op de gave des Heiligen Geesles tot 
zijne discipelen zegt: „Ziet, ik zend de belofte mijns 
Vaders op u ; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat 
gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte." (Luk. 
XXIV : 49.) En dezelfde schrijver deelt ons in de Han
delingen mede, dat de Heer bij die gelegenheid nog deze 
woorden er bijvoegde: „Want Johannes doopte wel met 
"water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt 
worden, niet lang na deze dagen. Gij zult ontvangen de 
kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en 
gij zult mijne getuigen zijn, zoo te Jeruzalem, als in 
geheel Judéa en Samarië, en tot aan het uiterste der 
aarde." (hoofdst. I : 5, 8.) En in het volgende hoofdstuk 
hooren wij, dat de Heilige Geest op don Pinksterdag ge
zonden werd, en daar zien wij dan tegelijkertijd de geeste
lijke kracht, die zijne uitstorting begeleidde. Als gij nu 
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1 Kor. XII : 13 wilt opslaan, zoo zult gij zien, wat de 
doop met den Heiligen Geest beteekent. Daar lezen wij: 
„Want ook wij allen zijn door éénen Geest tot één lichaam 
gedoopt." De doop met den Heiligen Geest is dus de 
vereeniging van alle geloovigen tot „één lichaam," omdat 
Hij ze allen met Christus (het Hoofd in don hemel) en 
aan elkander als leden verbindt. Wij worden daarom leden 
van zijn lichaam, van zijn vloesch en zijn bloed, genoemd. 
De gedachte van een herhaalden doop met den Heiligen 
Geest is ten eenenmale in de Schrift onbekend. 

Yeeleer leert de Schrift ons, dat God in ons, die in 
den Heer Jezus gelooven, woont door zijnen Geest, dien 
Hij ons gegeven heeft; dat onze lichamen tot tempelen 
des Heiligen Geestes gemaakt zijn, en dat Hij in onze 
harten gezonden is, om ons in alle waarheid te leiden. 
Wij zijn door den Geest gezalfd, met Christus vereenigd en 
verzegeld, en Hij is tegelijkertijd het onderpand voor 
onze erfenis tot op den dag der verlossing, (verg. 1 Joh. 
III : 24; 1 Kor. VI : 19; Gal. IV : 6; 2 Kor. I : 21,22; 
Efeze I : 13, 14.) Verder woont de Heilige Geest nog 
in de gemeente op aarde. (1 Kor. I I I : 16.) Alles, wat 
een werk Gods in de ziel genoemd kan worden, is door 
zijne kracht geschied. Door den Geest, door middel van 
het Woord van God, worden zondaars er toe gebracht om in 
den Heer Jezus te gelooven, en zoo het eeuwige leven 
deelachtig te worden. Allen, die waarachtig in Jezus ge-
loovig geworden zijn, zijn „uit den Geest geboren," en 
daarom ook „uit God geboren," en de Geest is in hunne 
harten gezonden om daar te wonen. „Overmits gij kin
deren zijt, zoo heeft God den Geest zijns Zoons uitge
zonden in uwe harten, die roept: Abba, Vader." (Gal. 

IV : 6.) Wij zijn geroepen dezen Geest niet „te bedroeven" 
en aangezien door zijne kracht „gaven" in de dienst der 
waarheid gebruikt worden, zoo worden wij ook vermaand, 
„den Geest niet uit te blusschen." 

„Zoovelen door den Geest Gods geleid worden, die zijn 
zonen Gods." 
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Iet Jezus. 
Voor ons, o broeders! welk geluk, 

Daar boven steeds t'aanschoivwon 
Dien Jezus, die ons heeft verlost, 

Wiens woorden wij vertrouwen! 

Met Hem te zijn in 't Vaderhuis, 
Met Hein op 't nauwst verbonden; 

Te zamen met der zaal'gen rei, 

Zijn roem steeds te verkonden! 

Met Hem te zijn, zijn heil te zien, 
Zijn liefde aan ons bewezen, 

Zijn schoonheid, glans en heerlijkheid, 

Hoe zalig zal dat wezen! 

Met Hem te zijn, dat is de rust, 
Het eind van alle smarte; 

Geen angst, geen zorg, geen moeite of pijn, 

Ontrust daar meer het harte. 

Hoort naar de stem dos Bruidegoms, 
Die roept — Zijn trouw zal blijken! — 

„Ik kom! ik kom!" Weest welgemoed, 
Straks zal de droefheid wijken. 

Heft, pelgrims! heft dan 't hoofd omhoog, 

De staf nu opgenomen, 
Het lijf omgord, den pas versneld, 

De redding zal dra komen. 
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Correspondentie. 
Met de hulp des Heeren hoop ik ook in dit jaar weder 

vragen over Bijbelplaatsen en over onderwerpen, de Gemeente 
of het praktische leven betreffende, te beantwoorden. De cor
respondenten worden vriendelijk verzocht hunne vragen duide
lijk te stellen en op een afzonderlijk papier te schrijven, en 
voor zij ze inzenden in het Begister op den Bode na te zien, 
of hunne vraag niet reeds beantwoord is. 

N. N". te 'sHage vraagt, wat het onderscheid is tusschen 
«de broederliefde» en »de liefde». 

In 2 Petrus I : 7 zegt de Apostel, dat wij bij de godzalig
heid moeten voegen de broederliefde en bij de broederliefde de 
liefde. Het is duidelijk, dat dit laatste wil zeggen: de liefde 
tot alle menschen. Wij moeten niet slechts de broeders lief
hebben, maar onze liefde moet zich ook uitstrekken tot alle 
menschen. Hierin moeten wij navolgers zijn van God, onzen 
Vader, die zijne kinderen op een bijzondere, geheel eenige 
wijze bemint, maar die zich in liefde uitstrekt tot alle men
schen, en niet alleen zijne zon doet opgaan over boozen en 
goeden, maar ook wil, dat alle menschen behouden worden. De 
Heer Jezus over deze liefde tot de menschen sprekende, zegt 
tot zijne discipelen: «Weest gij dan volmaakt, gelijk uw 
hemelsche Vader volmaakt is.» (Zie Matth. V : 43—48.) En 
Paulus zegt in Gal. VI : 9, 10 : »Doch laat ons niet moede 
worden in goeddoen; want te zijner tijd zullen wij maaien, 
als wij niet verslappen. Zoo dan, dewijl wij gelegenheid hebben, 
laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenooten 
des geloofs.'» 

Bedenken wij wel, dat het noch bij de broederliefde, noch 
bij de liefde jegens alle menschen de vraag is, hoe zij zijn, 
of zij aantrekkelijk, beminnelijk, aanbevelingswaardig zijn of 
niet. Alle menschen moeten wij liefhebben, omdat zij allen 
onze naasten zijn, en wij allen óénen Schepper en Heer hebben. 
En alle broeders moeten wij liefhebben, omdat zij broeders zijn, 
met ons kinderen van éénen Vader, met ons uit God geboren. 
Johannes zegt: »Een iegelijk, die liefheeft dengene, die ge
boren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit hem geboren 
is." (1 Joh. V : 1.) 
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De familietrek. 
Lees Gen. XI. 

De nakomelingen van Sem waren, ten tijde van Terali 
diep bedorven. Zij dienden valsche goden; maar de God 
der heerlijkheid verscheen aan Abraham, en scheidde 
Abraham, door zijne roeping en de kracht des Geestes, 
van dat bederf. "Wij weten ook, dat deze gebeurtenis een 
zekeren godsdienstigen invloed op de familie van Abram 
uitoefende. Zijn vader Terah, zijne vrouw Saraï en zijn 
neef Lot voegden zich bij hem, en zij gingen samen uit 
Mesopotamië; maar op Nahor, een anderen zoon van 
Terah, oefende zij niet dien invloed uit. Op zijn gemak 
aldaar met zjjne vrouw wonende, bleef hij er, toen Terah, 
Abram, Saraï en Lot het land hunner vaderen verlieten. 

Deze gebeurtenissen verdienen al onze aandacht, want 
zij hebben ook thans bij herhaling plaats. "Wanneer een 
lid van een familie God leert kennen, komt daardoor 
dikwijls een zekere godsdienst, een zekere kennis van 
den Heere Jezus in de geheele familie; eenigen blijven 
buiten dien invloed. Het spreekt vanzelf, dat ieder levend-
gemaakte persoonlijk het voorwerp van de verborgen en 
krachtige werking des Vaders en ook door Hem onder
wezen moot geweest zijn; (zie Joh. VI : 44, 45.) maar 
ik heb hier het oog op het geopenbaarde karakter eener 
geheele familie. Zooals wij bij de familie van Abraham 
gezien hebben, bleef Nahor ongevoelig ten dage der be
zoeking; hij bleef met zijne vrouw in Mesopotamië wonen. 
Zij waren er voorspoedig; kregen er kinderen; hunne 
goederen en bezittingen werden vermeerderd; zij gingen 
gemakkelijk en geëerd door de wereld; maar zij wiessen 
niet op in de kennis van God, en gaven geen getuigenis 

XXAY 2 
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voor zijnen naam, ten minste niet dan een zeer zwak 
en weinig helder getuigenis. 

Aldus is het karakter van het huis van Nahor gevormd. 
De familie van dezen bloedverwant van Abraham is niet 
in de dikke duisternis gedompeld, die de volken van 
Kanaan , deze afstammelingen van Cham, omgaf, in wier 
midden Abram nu geroepen werd te wonen. Men vindt 
bij haar een zekere maat van licht, tengevolge van hare 
bloedverwantschap met Terah en Abram en van zijne 
afstamming van Sem; maar dit licht was betreurenswaardig 
bedekt door de gehechtheid der familie aan de beginselen 
der wereld, waarvan zij zich niet had willen scheiden. 
Deze familie had een karakter en een positie verkregen, 
waardoor zij van andere te onderscheiden was. Dat is een 
zeer ernstige zaak, waarvan wij dagelijks de beginselen 
in ons midden kunnen zien, die bestendig tot ons ge
weten spreken. 

Gedurende eenigen tijd vernemen wij nu niets van 
Nahor en de zijnen. Zij waren niet, zooals men weet, de 
rechtstreeksche voorwerpen van de werking des Geestes; 
maar omdat zij met Abram verbonden waren, komen zij 
later weder op het tooneel. Abram ontving in het verre 
land zijner vreemdelingschap bericht van hen. (Hoofdst. 
XXII.) Bethuël was de zoon van Nahor, of liever één 
van zijne vele zonen, en degeen, die meer bijzonder op 
den voorgrond kwam. Hij was voorspoedig geweest in de 
wereld; en ofschoon hij misschien zelf een man van wei
nig energie en karakter was, had hij een zoon, Laban 
geheeten, die zeker zeer goed zijne zaken wist te besturen, 
en voor zich en de zijnen een aangename positie wist te 
verwerven. Hij schijnt de waarde van het geld gekend 
te hebben, zooals men het noemt; want het gezicht van 
het goud deed hem den mond openen, om zelfs een 
vreemdeling een vriendelijk en vroom welkom toe te wen-
schen. (Hoofdst. XXIV.) Maar wij komen hiermede aan 
een tijdperk van de geschiedenis dezer familie, dat ons 
noopt om haar met bijzondere aandacht te beschouwen. 

Een nieuwe werking van den Geest Gods kwam de 
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familie van Nahor bezoeken. Zooals ik reeds heb doen 
opmerken, was deze familie niet in de dikke duisternis, 
waarin zich de Kanaanieten bevonden, noch eenvoudig 
afgodisch, zooals het huis van Terah, (Jozua XXIV : 2 , 3.) 
toen de Heer der heerlijkheid Abram riep. Zij had een 
zekere maat van licht ontvangen, en had door de er
kenning daarvan een zekere positie ingenomen, zooals wij 
uit de wijze van handelen en uit de woorden van Abram 
(hoofdst. XXIV : 4.) kunnen opmaken. Het huisgezin van 
JSTahor onderscheidde zich ook in zekeren zin, en zonderde 
zich af van den toestand der duisternis, waarin de wereld, 
die het omringde, gedompeld was. Het is belangrijk den 
aard van het bezoek in deszelfs midden te overdenken; 
want de Geest is een kracht, die afzondert en scheidt. 
Evenals vroeger de roeping van den God der heerlijkheid 
op den toestand der dingen bij Terah invloed uitgeoefend 
had, zoo ook bracht de zending van Eliëzer nu roering 
teweeg in het huis van Bethuël. Te voren werd Abram 
van zijn huis en van zijn maagschap gescheiden, en nu 
had hetzelfde met Rebekka plaats, hetwelk ons deze 
ernstige les geeft, dat een geachte familie, die belijdt 
God te kennen, behoefte kan hebben door dezelfde kracht 
des Geestes bezocht te worden als een meer wereldsche 
of geheel afgodische familie. 

Ja , waar God in een huis komt, komt Hij er met een 
kracht, die in beweging brengt en scheidt, en niet die 
alleen opbouwt of bemoedigt. Eliëzer, dienstknecht van 
God zoowel als van Abram, kwam in het huis van Bethuël, 
om er Rebecca uit te halen, opdat zij hem op denzelfden 
weg zou volgen, waarop twee geslachten vroeger de God 
der heerlijkheid Abram geleid had. Hier hebben wij, ik 
herhaal het, een les, die al onze aandacht waardig is; 
een geachte familie, menschen die een zekere belijdenis 
van godsvrucht aflegden, werden door God bezocht, en 
een nieuwe scheiding werd er in teweeggebracht. 

Maar de geschiedenis, waarmede wij bezig zijn, bevat 
nog een andere les. Rebecca beantwoordde, wij weten 
het, aan de roeping, die tot haar kwam; maar haar ka-
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rakter was reeds gevormd, zooals het met ons allen in 
meerdere of mindere mate het geval was, voordat wij tot 
God gebracht waren. Wanneer wij levendgemaakt worden, 
volgen wij de roeping des Heeren op, door de krachtige 
werking zijns Geestes, en wij worden alzoo afgescheiden 
en afzonderlijk gesteld; maar als deze roeping tot ons 
komt, hebben wij reeds een zeker karakter, een zekeren 
vorm of geestesrichting verkregen. Misschien zijn wij 
Kretenzers (Tit. I.) of broeders of zusters van Laban, of 
iets dergelijks, en „de Kretenzers zijn ato}Y<neugenaars." 
Het karakter en de gevoelens, die wij van de natuur, 
van de opvoeding of van de familiegewoonten gekregen 
hebben, blijven ons bij, nadat wij door den Geest weder
geboren zijn, en wij nemen die mede op onze reis door 
de woestijn, van Mesopotamië naar het huis van Abram. 

Dit bevat ook een gewichtige les. Het is inderdaad een 
ernstige zaak, dat een familie, die belijdt een zekere kennis 
van God te hebben, door God bezocht wordt, met het doel 
om er een lid van af te zonderen, en niet slechts om op 
te bouwen; maar het is niet minder ernstig, dat, niette
genstaande de kracht des Geestes, die levend maakt en 
voor God afzondert, de kracht der natuur of der gewoonte, 
de invloed der eerste opvoeding of van den familitrek ons 
blijven aankleven. De geschiedenis van Rebecca geeft er 
ons een treurig voorbeeld van. Ik behoef slechts met weinig 
woorden te herinneren, wat haar gedrag was in de ver
schillende, elkander opvolgende, tijdperken haars levens, 
overigens wel bekend, en droevig bekend vooral door dien 
familietrek, waarvan wij spraken, en die haar onderscheidde. 
Rebecca was opgevoed geworden met haren broeder Laban, 
die een wereldsch, vernuftig en geslepen mensch was, en 
duidelijk de persoon, die in het huis van zijn vader 
Bethuël alles deed en alles bestuurde, en de eenige ge
wichtige daad, waaraan Rebecca geroepen wordt deel te 
nemen, wordt voor haar een oorzaak om naar dezelfde 
beginselen te handelen. Toen zij haren zoon Jakob de 
zegening zijns vaders wilde doen verkrijgen, was deze 
zuurdeeg van Laban krachtig aan het werk. De familietrek 



21 

openbaarde zich op een treurige wijze, en men ziet, hoe 
spoedig de natuur aan het werken is en haren loop volgt. 
Het hart van Rebecca was, aan den eenen kant, te 
weinig gewoon in de algenoegzaamheid Gods te rusten, 
en aan den anderen kant te zeer geneigd om zijne hoop 
te bouwen op eigene hulpmiddelen. 

Hoe belangrijk is het derhalve, dat wij waken over 
onze gewoonten en bijzondere neigingen, ten einde do 
natuur ten onder te houden, om gezond en zedelijk rein 
te zijn in het geloof; (Titus I : 13.) en ook, in plaats van 
ons te verontschuldigen, onder voorwendsel, dat het de 
natuur is, ze des te meer te wantrouwen en te bedwingen 
uit liefde tot Hem, die ons een nieuw leven en een nieuwe 
natuur gegeven heeft. 

Zoodanig zijn de onderwijzingen, die ons de geschiedenis 
van deze merkwaardige vrouw geeft. Behalve hetgeen wij 
nu herinnerd hebben, weten wij niet veel meer uit haar 
leven. Is het, omdat de Heilige Geest ten haren opzichte 
is bedroefd, en dat Hij daarom niet veel van haar spreekt? 
Wat er ook van zij, Rebecca oogst niet dan bedrog van 
het zaad, dat zij heeft gezaaid. Al hare plannen en al 
hare pogingen leiden tot niets goeds. Zij verliest Jakob, 
haren meest geliefden zoon, en ziet hem niet meer na 
de lange verbanning, waarin al hare plannen en moeiten 
slechts gediend hadden hem te zenden. 

Maar er is nog meer. Jakob werd, van zijn vroegste 
jeugd, onder denzelfden invloed opgevoed. Hij was geheel 
zijn leven door een mensch, traag van hart en geslepen. 
Eerst de wijze, waarop hij het eerstgeboorterecht en vervol
gens den zegen zijns vaders verkreeg; zijn vertrouwen op 
zijne eigene overleggingen meer dan op de beloften des 
Heeren, toen hij zijn broeder Ezau te gemoet ging; zijn 
lang verblijf te Sichem en zijn zich vestigen daar, in 
plaats van het leven van een pelgrim op de aarde te 
vervolgen, zooals zijne vaders gedaan hadden, — dat alles 
verraadt de werkzaamheid der natuur en van het oude 
familiekarakter. 

Hoe noodzakelijk is het dus, dat wij waken over het 
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eerste in onze harten gezaaide zaad, j a , en dat wij waken 
over het eerste of latere zaad, dat wij zelf helpen zaaien 
in het hart van anderen. De omstandig verhaalde bijzon
derheden, die de Schrift ons van deze geschiedenis geeft, 
zijn wel geschikt om ons ten dezen opzichte op onze hoede 
te doen zijn. 

De geboorte van Ezau en Jakob wordt ons aan het 
einde van hoofdstuk XXV van ditzelfde boek van Genesis 
verhaald; en als de kinderen jongelingen worden, hebben 
wij gelegenheid een blik in het huiselijk leven te werpen; 
maar wat wij er ontdekken is, helaas! diep verootmoedi
gend. Het was toen een familie Gods, levende op de 
aarde, en het is niet tegen te spreken, de uitnemendste 
familie, die, waarop de hoop van zegen voor de geheele 
aarde rustte, en waaraan de Heer zijn naam op een bij
zondere wijze verbonden had! En wat zien wij ? Izak, het 
hoofd, laat zich meeslepen door de gewone menschelijke 
begeerlijkheden; hij heeft zijn zoon Ezau lief, omdat hij 
eet van zijn wildbraad ! Het is niet noodig, dat wij er 
ons mede bezighouden om Ezau zelf te beschouwen; hij 
had aanspraak op de hulpmiddelen des huizes en op de 
liefde en ouderlijke vriendelijkheid van Izak en Rebecca, 
die zij hem ongetwijfeld betoonden; maar wat bedroevend 
en een wezenlijk kwaad was, is, dat Izak hem meer lief 
had dan Jakob, omdat hij gaarne zijn wildbraad at. Is dit 
niet een nieuw voorbeeld van de zaak, die wij overdenken ? 

Izak was met teedere liefde opgevoed geworden; hij 
had nooit zijns moeders zijde verlaten, wiens zoon des 
ouderdoms hij was. Deze opvoeding had hem misschien 
te verweekt gemaakt, en hij openbaarde zich als een 
zachtzinnig man, die er behagen in had om lekker te 
eten. Maar welk een treurig tafereel vertoont zich voor 
ons oog, welk een wanorde binnenshuis! Gaan wij te ver, 
wanneer wij zeggen, dat de vader zich bij voorkeur bezig 
hield met één der kinderen, en de moeder met het andere ? 
Had de liefde van Izak voor het wildbraad niet misschien 
bij Ezau den smaak voor de jacht aangemoedigd? En het 
behendig overleg van Rebecca, dat zij geleerd had ten 
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huize van haren broeder in Paddan Aram, en dat zij van 
daar had meegebracht, had dat er niet toe medegewerkt 
om den geest en het karakter van haren gunsteling Jakob 
te vormen? Welk een oorzaak van smart en verootmoe
diging ! Is het een godvreezend huisgezin, een familie, 
waar God gevreesd wordt? J a , Izak, Rebecca en Jakob 
zijn kinderen der belofte, erfgenamen des koninkrijks, 
en, wanneer wij hen onder andere omstandigheden en 
op andere tijden huns levens gadeslaan, verkwikken en 
verblijden zij ons. Zien wij, hoe Izak zich in het grootste 
gedeelte van het XXVIste hoofdstuk openbaart; zijn gedrag 
was zeer schoon en geheel een gast en vreemdeling op 
de aarde waardig. Hij dreigt niet, maar geeft zich over 
aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; hij wordt vervolgd, 
en verdraagt met geduld; en zijn altaar en tent getuigen 
van zijn heilig karakter en zijne vreemdelingschap in deze 
wereld. Zie ook, hoe Rebecca door het geloof er in toe
stemt om alleen met haren gids door de woestijn te gaan, 
omdat hare genegenheden gericht zijn op den erfgenaam 
der belofte. Zij verlaat land en maagschap, niet meer 
denkende aan haren vader en het huis haars vaders. Maar 
hier in het XXVIIste hoofdstuk vinden wij een tooneel, 
dat ons doet beschaamd zijn, als wij erfgenamen der belofte, 
kinderen Gods, zien handelen, zooals zij het doen. 

Moeten wij voortgaan om het kwaad aan te toonen? 
Ik geloof van ja , want het hart des menschen is geheel 
bedorven en hopeloos slecht; hij durft zelfs zijne boosheid 
in het heiligdom te openbaren, zooals het einde dezer 
geschiedenis doet zien. 

Langen tijd na deze geschiedenis zeide God totAaron: 
„Wijn en sterken drank zult gij niet drinken, gij, noch 
uwe zonen met u , als gij gaan zult in de tent der sa
menkomst", (Lev. X : 9.) want de natuur moest niet op
gewekt worden, om zich met de dienst des Heeren bezig 
te houden. God wilde voor haar geen opwekking; Hij wilde 
geen werkzaamheid der natuur, noch iets, dat werd voort
gebracht door hetgeen haar als zoodanig voedde of sterkte 
tot de vervulling van de plichten des heiligdoms. De sterke 
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dranken kunnen het vleesch voldoen en het in beweging 
brengen, maar dat is niet betamelijk voor een priester. 

Het is juist in een dergelijke zonde, dat Izak schijnt 
gevallen te zijn. „Nu dan, neem toch uw gereedschap, 
uwen pijlkoker en uwen boog, en ga uit in het vold, en 
jaag mij een wildbraad, en maak mij smakelijke spijzen, 
zooals ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik ete; 
opdat mijne ziel u zegene, eer ik sterve." (hoofdst. XXVII: 3, 
4.) Izak ging zijne laatste godsdienstige daad als priester 
en aartsvader verrichten, en hij zocht het voedsel der 
natuur, om zich te verlevendigen en geschikt te maken 
tot de priesterlijke dienst. Verschrikkelijke heiligschen
nis! Hem alzoo bezig ziende, zou men niet zeggen, dat 
hij was van degenen „wier god was de buik" ? Hoezeer 
bederft ook wat van de natuur is onze heilige dingen; 
hoe dikwijls kan de opwekking des vleesches, ook bij 
ons, den schijn aannemen van de vrij o werking en kracht 
des Greestes! Wij kunnen het zelfs ontdekken, wanneer 
geloovigen in den naam van Jezus vergaderd zijn, en wij 
hebben ons er over te bedroeven, en het te belijden als 
een kwaad, en er wel tegen te waken. 

Wij weten, welk bedrog Eobecca en Jakob- bij deze 
gelegenheid pleegden; het is niet noodig er op terug te 
komen. Ik wensch alleen te doen opmerken, dat de heilig
heid des Heeren dat alles, tot in de kleinste bijzonder
heden , op niets deed uitloopen. Mets goeds kwam uit deze 
list en uit deze overleggingen voort; do heiligheid des 
Heeren vernietigde alles. Izak verloor zijnen Ezau; Re-
becca zag Jakob niet meer, want de „eenige dagen" 
van afwezigheid, waarvan zij gesproken had, waren ver
anderd in een verbanning van twintig jaren; en de bekwame 
„hielenlichter" was in arbeid en moeite, een vreemdeling 
verre van zijns vaders huis, gedurende deze lange en 
treurige dagen. Alzoo, hetzij dat wij de plannen en de 
bekwaamheid van Rebecca beschouwen, of de dwaze be
gunstiging van Ezau door Izak, met alles komen zij be
drogen uit, en alles wordt verworpen door de heiligheid 
Gods. Ernstige, maar kostelijke les! De Heer laat geen 
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bezoedeling onopgemerkt voorbijgaan, zelfs niet bij zijne 
geliefdste dienstknechten. 

Maar ons blijft over te zien de over alles heen reikende 
genade. De heiligheid van zijn karakter is door den Heer 
op de stelligste wijze gehandhaafd in het te niet maken 
van al de voordeelen, die de zonde beloofd had; en tevens 
heerschte de genade.. 

In de groote verborgenheid der verlossing overwint de 
genade door de belofte, dat het zaad der vrouw don kop 
der slang vermorzelen zou; tegelijkertijd voerde God al 
de besluiten der gerechtigheid tegen de zonde uit, want 
de dood kwam in de wereld, zooals God aan Adam be
dreigd had; on kastijdingen werden het deel van den 
man en de vrouw; en de vloek kwam over de slang. Zoo 
is het ook hier. Izak verkrijgt niet zijn oogmerk ten op
zichte van Ezau; Robecca verliest Jakob, en ook Jakob, 
in plaats van, door zijne eigene pogingen, het eerstge-
boorterecht en den zegen te verkrijgen, gaat heen in 
ballingschap, verre van de plaats zijner erfenis en van het 
tooneel van al de genietingen, die hij zich had voorge
steld; want de bezolding der zonde is eenig en alleen 
de dood. En toen de genade hare plaats innam en zich 
deed gelden, baande de verterende heiligheid voor God 
den weg om zijne macht in genade te toonen, en deze 
schitterde daar, genietende den glans van hare eigene 
heerlijkheid. (XXVII.) 

De ellende zelfs, waartoe de zonde hem gebracht heeft, 
die het voorwerp is van al deze genade, doet slechts te 
beter haren luister uitkomen. Toen de dienstknecht van 
het huis zelf eertijds voor een zelfde reis vertrokken was 
als Jakob, had hij zijne kameelen, zijne lieden en alles, 
wat hem op zijn reis door deze zelfde woestijn nuttig of 
aangenaam kon zijn; en nu is de zoon, de erfgenaam, 
de echtgenoot, voor wien de eer des huizes en de vreugde 
des huwelijks bereid werd, alleen, zonder vrienden, zon
der toevluchtsoord, verlaten, zonder schuilplaats, voor 
bed niets hebbende dan den grond en voor hoofdpeluw 
de steenen van den weg; maar de genade, die de scha-
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duwen des doods in een lichtenden morgen verandert, 
bereidt hem een heerlijke rust. Hij hoort de stem der 
goddelijke liefde, en werelden van licht worden op deze 
eenzame plaats voor zijne blikken geopend; hij droomt; 
hij ziet den hemel verbonden met deze dorre en duistere 
aarde, waarop hij nederligt, en de hemelsche wezens 
onderhouden, zonder ooit moede te worden, deze geluk
kige gemeenschap. Van den top van het geheimzinnig 
tooneel hoort hij den Heer des hemels hem toespreken met 
de woorden van belofte; hij ziet zich verbonden met een 
heerlijkheid, die alles vervult, en met erfgenamen der 
genade en der vertroosting, die zijn deel zullen worden, 
het deel van hem, nu zoo verdwaald, zoo arm, zoo gering, 
totdat deze heerlijkheid verschijnen zal! De heiligheid laat 
hem nog, wat hij is, een pelgrim; maar de rijkdommen 
van de genade spreken hem van tegenwoordige vertroos
tingen en toekomstige en gewisse heerlijkheid. 

Maar ik heb mij van mijn eigenlijk onderwerp laten 
afvoeren. "Wij hebben dus gezien, wat men de familie-
trek kan noemen, en deze gedachte moet, wanneer 
wij onszelven onderzoeken, ons ijverig doen waken over 
onze gewoonten en over al onze bijzondere neigingen; en 
wanneer wij ons met anderen bezighouden, moet zij ons 
behoedzaam maken, en ons aansporen om voor hen te 
bidden, en om ten hunnen gunste dit in aanmerking te 
nemen, dat er een familietrek, een kracht der gewoonte 
en der vroegere opvoeding bestaat, die min of meer in
vloed uitoefent op ieder onzer, wie hij ook zij. 

Het kan niet anders dan nuttig voor ons zijn ons deze 
dingen te herinneren. Zeker is het meer dan waarschijnlijk, 
en ik wil niet vergeten ook dit te zeggen, dat wij van 
onze familie een zeker karakter en gewoonte ontvangen, 
waaraan wij reeds door de geboorte verbonden zijn, zoodat 
wij wel te bedenken hebben, dat wij nu het karakter 
hebben te openbaren, hetwelk wij door onze geboorte en 
de opvoeding in de hemelsche familie hebben verkregen. 

In het VIHste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes 
spreekt er de Heer aldus over. Hij bewijst, dat onze 
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geboorte, of kinderlijke betrekking, of onze familiever
wantschap moet worden getoond door ons karakter en 
door onze daden. „Indien gij Abraham's kinderen waart, 
zoo zoudt gij Abraham's werken doen." (vs. 39.) Wij 
moeten het karakter van de familie Gods dragen. Wij 
worden vermaand om aan onzen Vader, als ik mij aldus 
mag uitdrukken, te gelijken. Toen de Heer ons de be
oefening der liefde en van alle vrijwillige en belangelooze 
goedheid aanbeval, zeide Hij : „Weest gij dan volmaakt, 
gelijk uw hemelsche Vader volmaakt is ," (Matth. V: 48.) 
en de apostel zeide later, toen hij sprak van het betamelijke 
om te beminnen en te vergeven: „Weest dan navolgers 
Gods, als geliefde kinderen." (Efeze V : 1.) 

Mogen wij er dus met ijver naar streven, om het ka
rakter van de familie Gods te dragen! Dat de oude mensch 
in ons vermindere on de nieuwe mensch wasse en zijne 
plaats handhave! Waken wij zorgvuldig over het karakter, 
welk het ook zij, dat de banden en de gewoonten der 
natuur in ons gevormd hebben. Dat het karakter van ons 
nieuw, hemelsch leven door ons worde aangekweekt en 
geopenbaard tot lof van Hem, die ons heeft wedergeboren 
om voor Hem en met Hem te leven! 

De familiegodsdienst 
Lees: Genesis XIII. 

Het bovenstaande hoofdstuk bevat ernstige leeringen, 
vermaningen en waarschuwingen. Moge de overdenking 
er van dienen tot zegen voor ons allen. 

Sem was onder de kinderen van Noach de heilige spruit. 
Hij was meer dienaar van God dan zijne broeders, en 
van hem stamt het uitverkoren volk af. Evenwel werd 
deze godsdienstige familie in den loop van slechts eenige 
geslachten bedorven; en aan het einde van minder dan 
driehonderd jaren, en misschien veel vroeger, dienden de 
nakomelingen van Sem andere goden. Wij zien datzelfde 
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zich gedurig herhalen, ook in onze dagen: familiën en 
gemeenten, eertijds wegens hun ijver en dienst bekend, 
zijn ontaard en verschrikkelijk bedorven geworden. 

Maar de Geest Gods bezocht, in souveroine genade, 
een zoon van ï e r ah , afstammeling van Sem in den achtsten 
graad. De roeping van den God der heerlijkheid komt 
tot Abram, en scheidt hem van het bestaande verderf, 
door hem zijn land te doen verlaten, en ook zijne maag
schap en hot huis zijns vaders, ten einde hem tot oen 
nieuwe getuige voor den Heer te maken. 

Het schijnt, dat Abram deze roeping aan zijne familie 
heeft bekend gemaakt, on (zooals onder ons dikwijls ge
beurt) , oefende deze mededeeling een zekeren invloed op 
de zijnen uit. Dat is do bron van den familiegodsdienst; 
de kracht van hot evangelie werkt eerst in één lid, en 
daarna breidt haar invloed zich over andoren uit. De Heer 
heeft het alzoo gewild; en het is een slecht teeken, als 
het anders gaat. In de familie van Abraham was het zóó. 
Ter ah, Abram's vader, gaat op weg. Nahor, daarentegen, 
een andere zoon van Terah, ondervindt weinig den in
vloed, waarvan wij spraken, en hij, zijne vrouw en zijne 
kinderen blijven waar zij zijn; terwijl Abram, zijne vrouw 
en Lot, zoon van Haran, zoon van Terah, op reis gaan, 
waartoe Abram door God was geroepen, en waarbij Terah 
de besturing schijnt op zich te nemen. 

Maar voordat wij verder voortgaan, mogen wij wel 
vragen: of Abraham bij deze gelegenheid zich in alle 
dingen door God heeft laten leiden ? Tot hem was de 
roeping geschied. De kracht des Geestes was over hem 
gekomen. De familie van Abram kon, zonder twijfel, ge
bracht worden onder de werking van dezelfde kracht of 
er den invloed van ondervinden; maar had Abram niet 
de plaats moeten innemen, die de Heilige Geest hem 
duidelijk had aangewezen? Is Abram niet „met vleesch 
en bloed te rade gegaan," doordat Terah zich aan het 
hoofd van deze groote beweging kon plaatsen, die ontstaan 
was door de werking des Heiligen Geestes ? Dat is mogelijk; 
ik veronderstel het zelfs, en alzoo zou het oponthoud 
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en de dood van Terah te Haran kunnen verklaard wor
den. Een nieuwe tusschenkomst des Heeren vond plaats, 
om Abram uit Haran naar liet land Kanaan te doen op
trekken. (Hoofdst. X I : 3 1 , X I I : 1.) 

In dit alles is veel onderwijzing voor ons. De familie
godsdienst is een schoone en kostelijke zaak; maar de 
orde en de banden, die God in de familie gesteld heeft, 
en de rechten der natuur moeten nooit de plaats van de 
rechten des Heiligen Geestes innemen. Het is zeer schoon 
bij Cornelius, of ieder ander mensch, in dezelfde omstan
digheden geplaatst, te zien, hoe zij hunne vrienden en 
betrekkingen brengen onder den invloed van de kracht, 
die hun huis bezocht; maar indien het vleesch en bloed, 
indien de menschelijke betrekkingen de souvereine wer
king des Geestes komen storen, kunnen wij een opont
houd te Haran verwachten, of halverwege, op de nood
zakelijkheid van een tweede roeping rekenen, om ons 
verder op den weg van God te brengen. Het is goed deze 
dingen op te merken en te overwegen tot ons nut en onze 
onderwijzing. 

Hoe het dan ook zij, onder deze nieuwe werking des 
Geestes hervat Abram zijne reis; en Sara zijne vrouwen 
de wees Lot, zijn neef, vergezellen hem. Wij lezen nergens, 
dat Lot rechtstreeks geroepen is geworden, of dat hij 
persoonlijk geofferd heeft; niet dat wij in hem maar een 
mensch moeten zien, die slechts uitwendig vroom was, of 
die zich uit eigenbelang' bij het volk Gods voegde. ]STeen, 
Lot was een rechtvaardig mensch en een levend gemaakte 
ziel, die bedroefd kon worden en zich bedroefde over de onge-
rechtige daden der goddeloozo menschen (2 Petr. I I : 7, 8.) 
maar er is bij hem, als hij komt in het huis des geloofs, 
geen uitdrukking van persoonlijke energie. Het geschiedde 
door familieinvloed, zooals wij het nog dagelijks rondom ons 
zien gebeuren. En dat is op zichzelf goed. Het is gelukkig, 
wanneer Sara de vrouw, of Terah de vader, of Lot de 
neef met de Abram's der laatste dagen gaan, want niets 
van dat alles geschiedt zonder de werking en onderwijzing 
des Vaders. Lot was een uitverkorene, zoo zeker als het 
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Abram was, maar de kracht van de roeping Gods is niet 
in hem geopenbaard, zooals in Abram, en deze dingen 
kunnen wij ook nog in onze dagen opmerken. Wat wij in 
Abram zien, was iets wezenlijks en persoonlijks, terwijl 
het bij Lot duidelijk een familiezaak was, en dienten
gevolge wordt Lots zwakheid bij de eerste gelegenheid 
openbaar, waar hij geroepen wordt om op een onaf
hankelijke wijze te handelen. 

Abram laat ;ian Lot de keus van het land, en Lot koos. 
Niet eenvoudig, omdat Lot het beste koos, veroordeelt hem 
ons hart, maar omdat hij koos. In allen gevalle had Abram 
het recht eerst te kiezen; door ouderdom en verwantschap 
behoorde hem de eerste plaats; hij was de voorname 
persoon, wat het gaan uit Ur en het gaan naar Kanaan 
betrof. Lot had zich maar aan hem te houden. Abram 
handelde grootmoedig en edelmoedig door zijn recht aan 
hem af te staan, die zijn neef en jonger was dan hij; maar 
Lot bleef ongevoelig voor deze goedheid. Hij nam het 
recht aan en koos; en, zooals men van zoodanig begin 
verwachten kan, hij koos naar een geheel wereldsch be
ginsel; hij nam voor zijne schapen en runderen de vrucht
bare vlakte der Jordaan, ofschoon hij daardoor de be
dorven stad nabij kwam. (vs. 10—13.) 

Deze eerste proef getuigde dus op een zeer bedroevende 
wijze tegen Lot; zij bewees, hoe zwak het geloof en het 
koninkrijk Gods in zijn hart zich openbaarde. Het gedrag 
van Abram was geheel anders. De stem van den God der 
heerlijkheid was diep in zijn hart gedrongen, en had hem los
gemaakt van deze wereld, waaraan Lot nog gebonden bleef. 

Maar Lot ontdekt weldra, dat de wereld , die hij gekozen 
had, bedriegt. „De overal vruchtbare vlakte" wordt 
veranderd in een oorlogsveld; en indien Abram of de 
God van Abram daar niet geweest was, zou Lot daar zijne 
vrijheid en alles verloren hebben, wat hij bezat. Maar het 
is nog treuriger te moeten herinneren, dat deze eerste 
teleurstelling zijn hart niet van zijne onheilige genegenheden 
bevrijd heeft, dat hij naar Sodom terugkeert om er te 
wonen, totdat de hand van God hem zelf noodzaakt om 
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er uit te gaan. Indien Lot, toen de vruchtbare vlakte 
veranderd werd in een oorlogsveld, niet het karakter der 
stad heeft willen erkennen, die hij tot zijne woonplaats 
verkoren had, en er zich van verwijderen, moet hij het 
leeren, wanneer Sodom veranderd wordt in brandende 
puinhoopen ten dage des Heeren. 

Verschrikkelijk oordeel! Schandelijk einde van een 
geloovige, die aardsche dingen bedenkt. Welke waar
schuwing voor ons! Dat is een behoudenis als door vuur, 
een vlucht uit een brandend huis, een schandelijk einde. 
Nemen wij deze ernstige les ter harte, en waken wij om 
bewaard te worden voor de eerste begeerige blikken naar de 
rijke, vruchtbare vlakte van Sodom! (Hoofdst. XIV—XIX.) 

Alles, wat vooraf gaat, geeft ons groote en ernstige 
lessen, hetzij om ons te bemoedigen, hetzij om ons te 
waarschuwen. Wij zien er uit, dat de familiegodsdienst 
een zeer schoone zaak is, en dat alzoo ware godsvrucht 
kan bewerkt worden, zooals in het huis van Abram plaats 
had; maar wij leeren terzelfder tijd, dat allen, die tot 
dien kring behooren, zich persoonlijk op de beoefening 
der godsvrucht hebben toe te leggen, opdat hunne gods
dienst niet de weinige diepte verrade van een blooten 
familieinvloed of van een algemeenen indruk, waarvan 
weldra geen spoor meer overblijft. 

Zooals ik heb doen opmerken, heeft het voorbeeld van 
Abram op het geheele gezin van den aartsvader invloed 
uitgeoefend; zoo was het niet met Lot, want zijne vrouw 
behield in haar hart den geest van Sodom; en tot op dezen 
oogenblik is zij als een vuurbaken ter waarschuwing van 
de reizigers op hunnen weg. Zijne twee dochters bevlekten 
zich, en werden de moeders van twee zulke bedorvene 
volken, dat een bijzondere vloek hen voor altoos den 
ingang in het huis Gods verbood; en zijne schoonzonen 
spotten met hem, toen hij hun van oordeel sprak. 

Laat ons hierover ernstig nadenken. Indien onze gods
dienst, of de belijdenis, die wij van Christus doen, alleen 
is teweeggebracht door den invloed van den familiekring, 
waarschuwt God ons door de voorbeelden, waarbij wij nu 
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hebben stilgestaan, om waakzaam te zijn en te streven 
naar een diepe, persoonlijke godsvrucht, omdat wij de 
zwakheid van den wortel dezer kostelijke plant kennen. 

Yan den anderen kant hebben wij ook ons te veroot
moedigen en te vreezen, dat, indien deze belijdenis van 
Christus rondom ons niet, evenals bij Abram, een meer 
of minder grooton invloed heeft uitgeoefend, het is, omdat 
wij zelf, evenals Lot, niet het geloof in zijne overwinnende 
en van de wereld afscheidende kracht hebben geopenbaard. 

De weinige bladzijden der Heilige Schrift, die wij 
overdachten, stellen ons onderwijzingen van groot 
gewicht ten opzichte van de familiegodsvrucht voor oogen. 
Zij zeggen ons, dat wij kanalen moeten zijn, waardoor zij 
verspreid wordt, en dat, indien wij zelf de voorwerpen 
van zijn invloed zijn, wij bijzonder over onszelven 
hebben te waken , en niet onszelven hebben te vertrouwen; 
want dezelfde onfeilbare Geest, die zegt: „Maar een iegelijk 
beproeve zijn eigen werk; en dan zal hij alleen aan zich-
zelven roem hebben, en niet aan een ander;" (Gal. V I : 4.) 
zegt ook: „En gij, vaders! verwekt uwe kinderen niet 
tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning-
des Heeren." (Efeze V I : 4.) De familiegodsdienst wordt 
dus geëerd door den Heer, maar de diepe en persoonlijke 
godsvrucht wordt ook aangemoedigd en versterkt. De 
vaders moeten de waarheid aan hunne kinderen bekend 
maken; (zie Psalm LXXVIII : 1—8.) en ieder moet weder
geboren worden, anders zal niemand het koninkrijk Gods 
zien. 

Het is schoon te zien, dat, geslacht na geslacht, een 
„oprecht geloof" in een familie woont, zooals hij Loïs, 
Eunice en ïimotheüs. 

„De dingen die wij gehoord hebben en weten, en onze 
vaders ons verteld hebben, wij zullen ze niet verbergen 
voor hunne kinderen; wij zullen aan het navolgende ge
slacht vertellen de loffelijkheden des Heeren, en zijne 
sterkheid, en zijne wonderen, die Hij gedaan heeft." 
(Psalm LXXVIII : 3, 4.) 



33 

De hemelsche dingen en de heerlijk
heid van het kruis. 

„Indien ik u de aardsche dingen gezegd heb, 
„en gij niet gelooft, hoe zult gij gelooven, 
„indien ik u de hemelsche zeg?" Joh. I I I : 12. 

In dit welbekende derde hoofdstuk van het Evangelie 
van Johannes — waarvan het 16de vers wel het meest 
vertrouwde is van alle verzen der Schrift — vinden wij, 
gelijk in zoovele hoofdstukken van dit Evangelie, het 
verhaal eener ontmoeting tusschen den Heer Jezus en 
een enkele ziel. Het is de leeraar Mcodemus, die zich 
's nachts tot den Heer begeeft, om een gesprek met Hem 
te houden, al is de loop en het resultaat van dit gesprek 
zeker geheel anders dan hij gedacht zal hebben. Hij gaat 
als leeraar tot een anderen leeraar; want hij spreekt den 
Heer aan als „Rabbi." Wat hem vervult is „de weten
schap," want hij zegt: „wij WETEN." Wat zijne opmerk
zaamheid trekt, en waarover hij inlichting zoekt, is het 
feit, dat de Heer bleek te zijn een leeraar „van God 
gekomen;" want Hij deed teekenen, die niemand kon 
doen. (vs. 2.) 

De Heer is echter niet gekomen om een wetenschappe-
lijken cursus te houden met de leeraars der godsdienst. 
Onverbiddelijk snijdt Hij elke gedachte daaraan af, door 
onmiddellijk, met een dubbel „voorwaar", de noodzakelijk
heid vast te stellen eener nieuwe geboorte voor een iege
lijk, die het Koninkrijk Gods ook maar zou willen zien. 
En als Mcodemus verbijsterd uitroept: „Hoe kan een 
mensch geboren worden, oud zijnde? Kan hij andermaal 
in den schoot zijner moeder ingaan, en geboren worden ?" 
versterkt de Heer met een nieuw dubbel „voorwaar" de 

XXXV7 3 
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noodzakelijkheid dier nieuwe geboorte uit water en Geest 
voor een iegelijk, die in het Koninkrijk Gods zou willen 
ingaan. En als Hij dan nog nader de gewone en de nieuwe 
geboorte tegenoyer elkander gesteld heeft, vraagt de geheel 
in verlegenheid gebrachte Mcodemus nog eens: „Hoe 
kunnen deze dingen geschieden?" (vs. 3—9.) 

In de eerste plaats heeft dus de Heer den vromen 
Farizeër, den overste der Joden, den leeraar van Israël, 
van zijne hoogte afgebracht. Tenzij „iemand", al was hij 
een mensch uit de Farizeën, al was hij daarbij een overste 
der Joden, al was hij ook nog een leeraar van Israël, opnieuw 
geboren werd, geboren werd uit water en Geest, hij kon 
het koninkrijk Gods niet zien, noch daar ingaan. Werd 
echter „iemand" opnieuw geboren, geboren uit water en 
Geest, al was hij dan nog zoo gering, nog zoo ongeleerd, 
nog zoo zondig, hij zou het koninkrijk Gods wel zien en 
daar zeker ingaan. Zelfs was door dit „iemand" uitgemaakt, 
dat hot cle vraag niet was, of men tot Israël, tot de 
Joden, behoorde; want een uit de heidenen was toch ook 
nog „iemand". Zoo stonden dan Joden en heidenen gelijk, 
evenzeer als leeraars en ongeleerden. Do Joden waren er 
even slecht aan toe als de heidenen, en de heidenen 
waren er even goed aan toe als de Joden. Een Jood moest 
opnieuw geboren worden, dan kon hij pas het Koninkrijk 
Gods zien; een heiden moest opnieuw geboren worden, 
dan mocht hij evengoed het Koninkrijk Gods zien. Ook 
maakte het al of niet weten van velerlei dingen niet het 
minste verschil. . . Zoo stond daar dus de voorname, de 
geleerde Jood precies op dezelfde lijn als de blinde heiden. 

In de tweede plaats heeft de Heer niet alleen door zijn 
„iemand" elk verschil tusschen mensch en mensch opge
heven ; maar Hij heeft door den eisch der nieuwe geboorte 
alle menschen te zaam, zóó als zij zijn, gewoon geboren, 
voor verwerpelijk en verworpen verklaard, ongeschikt en 
onbruikbaar voor het Koninkrijk Gods. "Wat uit het vleesch 
geboren is, is vleesch; alle vleesch is als gras; het gras 
is verdord. Het dorre gras wordt niet weder groen, het 
onnutte vleesch niet weder nuttig gemaakt; en al zou men 
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het vleesch beschaven en ontwikkelen, toch bleef het 
vleesch, en . . . het bedenken des vleesches is vijand
schap tegen God! Die in het vleesch zijn, al zijn het 
wetenschappelijk gevormde godsdienstleraars, gelijk Nico-
demus, kunnen Gode niet behagen, evenmin als de zoo
genaamde natuurkinderen, die geen idee hebben van gods
dienst of van wetenschap. „Iemand", dat is elke gewoon 
geborene, moet nog eens, moet opnieuw, moet uit water 
en Geest geboren worden, zal hij in betrekking kunnen 
komen tot het Koninkrijk Gods. Met het leven, dat 
iemand bij zijne gewone geboorte begon te leven, kan hij 
niet in gemeenschap treden met goddelijke dingen. Daartoe 
is een nieuwe geboorte, het ontvangen van een ander 
leven uit water en Geest onmisbaar noodig. 

En nu in do derde plaats maakt de Heer den man, 
die zijne aanspraak begon met „wij weten", beschaamd 
door uit te roepen: „Zijt gij een leeraar van Israël, en 
weet gij deze dingen niet ?" 

Dus had Nicodemus deze dingen kunnen en moeten 
weten ? 

Natuurlijk! Nicodemus kende immers den profeet Eze-
chiël; en deze had de nieuwe geboorte, het ontvangen 
van een nieuw leven uit water en Geest, zoo klaar en 
eenvoudig mogelijk voorgesteld. Na reeds in hoofdstuk 
XXXVI van zijne profetie gesproken te hebben van het 
water (vs. 20) en den Geest (vs. 27) als de middelen, 
waardoor het volk tot een nieuw leven komen en het 
Koninkrijk (vs. 28) aanvangen zou, wordt in het XXXVIIe 
hoofdstuk het hoe, de wijze waarop dit toegaan zal, uit
voerig vermeld. De Heer voert daar Ezechiël in een vallei 
vol dorre beenderen, die (vs. 11) het gansche volk voor
stellen. De vraag wordt gedaan, of en hoe dit volk levend 
worden zal. Het eerste middel, dat aangewend wordt, is 
dat tot hen wordt gezegd: „hoort des Heeren Woord." 
Woord is hier (vs. 4) hetzelfde als water in vs. 25 van 
het vorige hoofdstuk. (Zie ook Joh. XV : 3 en Efez. V : 26.) 
Het tweede middel is (vs. 9) de Geest. Door het eerste 
middel kwam op de beenderen zenuw, vleesch en huid; 
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door het tweede middel werden zij levend en stonden op 
hunne voeten, een gansch zeer groot heir. In het laatste 
gedeelte van het hoofdstuk (vs. 22) wordt dan de wijze 
der oprichting van het Koninkrijk vermeld. 

De Heer had dus eigenlijk niets anders gezegd dan, wat 
Ezechiël lang te voren reeds geprofeteerd had; en Mco-
demus gedraagt zich, alsof hij over de ongehoordste dingen 
had hooren spreken, waardoor hij de beschamende vraag 
uitlokt: „Zijt gij een leeraar van Israël; iemand, die 
anderen onderwijzen moet; en weet gij dan zelf nog niet 
van deze dingen af?" 

En als de Heer aan Mcodemus bewezen heeft, dat, al 
gaf hij hoog op van zijn weten, hij eigenlijk niet wist 
hetgeen hij had moeten en kunnen weten, zoo stelt Hij 
zichzelven thans als de ware Leeraar der onwetenden aan 
den beschaamden Mcodemus voor. 

Ten derden male vloeit een dubbel „voorwaar" van 
zijne gezegende lippen, als Hij nu gaat zeggen: „ W I J 

spreken, wat WIJ weten, en getuigen, wat WIJ gezien 
hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan." 
De Heer alleen had recht om het woord to gebruiken, 
waarmede Mcodemus Hem aangesproken had, zeggende: 
wij weten. Bovendien kon Hij naar waarheid verklaren: 
„Wij spreken", wat wij weten, en „getuigen", wat wij 
gezien hebben. Was Hij niet „het waarachtige licht, het
welk, komende in de wereld, lederen mensch (zoowel den 
joodschen leeraar Mcodemus als den ongeleerdsten uit de 
volken) verlicht?" (Joh. I : 9.) Was in Hem niet het 
leven, dat leven, hetwelk „het licht der menschen" was, 
al hebben de menschen de duisternis liever gehad dan het 
licht, omdat hunne werken boos waren? 

„Gijlieden" — en daar behoorde Mcodemus ook bij — 
„neemt onze getuigenis niet aan." Dit is wel het sterkste 
bewijs, dat wat uit het vleesch geboren is, vleesch is; 
en een nieuwe geboorte uit den Geest noodzakelijk plaats 
moet hebben. Tot het volk van God te behooren, daarin 
een voorname plaats te bekleeden, leeraar te zijn, dat 
alles baat niet. Iemand moet opnieuw geboren worden; 
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hij moet een nieuw leven, een andere natuur ontvangen; 
in de oude natuur, het oude leven, het vleesch, is geen 
orgaan voor de dingen Gods. „De natuurlijke mensch neemt 
niet aan hetgeen van den Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid, en hij kan het niet verstaan, omdat het gees
telijk onderscheiden wordt." (1 Kor. I I : 14.) Dit gold 
niet alleen voor Mcodemus on de Joden in den tijd, dat 
de Heer Jezus op aarde wandelde; het geldt ten allen 
tijde, öök voor die uit de volken; voorwetenschappelijke 
mannen als deze leeraar, en voor ongeletterden gelijk de 
meesten der menschenkinderen; voor de zedelijk braven, 
zoowel als voor de openbaar goddeloozen. Zoolang iemand 
van die allen alleen gewoon geboren is, neemt hij niet aan, 
maar vraagt schouderophalend: Hoe zou dat kunnen ? 

Wat de Heer tot nu toe met Nicodemus besproken 
heeft, noemt Hij „de aardsche dingen." (vs. 12.) Dit is 
zeer merkwaardig; en zullen wij hetgeen volgt goed ver
staan , dan dienen wij in te zien, dat hier in de rede des 
Heeren een keerpunt is gekomen, wijl Hij de vroeger 
behandelde dingen „de aardsche" noemt, van welke Hij 
nu overgaat tot andere, die Hij als „de hemclsche dingen" 
kenteekent. 

Waarom noemt Hij de nieuwe geboorte, de geboorte 
uit water en Geest, benevens het Koninkrijk Gods, „aard
sche" dingen? Eenvoudig omdat het Koninkrijk iets is, 
dat op deze aarde zal opgericht worden; on wie aan dat 
Koninkrijk doel zal hebben, moet hier op aarde geboren 
worden uit water en Geest. In den hemel worden geen 
koninkrijken gevestigd, wol onder den hemel, als wanneer 
„een iegelijk zijnen naasten noodigen zal tot onder den 
wijnstok en tot onder den vijgenboom." (Zach. III : 10.) 
De wijnstok en de vijgenboom behooren tot de aarde; 
en de gelukkige tijd, dat er vrede zal zijn op aarde, 
breekt aan, wanneer God „de kinderen Israëls halen zal 
uit het midden der Heidenen, waarhenen zij getogen zijn, 
en ze vergaderen zal van rondom, en hen brengen in 
hun land (Kanaan); en Hij ze maken zal tot een eenig 
volk op de bergen Israëls; en zij allen te zamen eenen 



38 

éénigen Koning tot Koning hebben zullen." (Ezech. 
XXXVII : 2 1 , 22.) 

Dit alles heeft plaats op de aarde; en het zijn dus 
aardsche dingen, niet in den zin van wereldsche of zon
dige dingen, maar dingen, die onder den hemel staan 
te geschieden, en die niet anders zijn dan de vervulling 
van Gods beloften aan dat volk, hetwelk, volgens zijn 
besluit, op aarde gezegend zou zijn boven alle andere 
volken, die daarop wonen. 

En ziet, als er over deze dingen gesproken wordt door 
den Heer, gelooft Nicodemus niet. Al heeft hij ze zeer 
zeker in de profeten gelezen, daar hij toch een leeraar 
van Israël was; al maakten zij hoogst waarschijnlijk een 
deel uit van de door hem vergaderde kennis of godsdienst
wetenschap; iveten deed hij ze eigenlijk niet; want het 
rechte weten, dat is het verstaan, komt alleen door te 
gelooven. (zie Hebr. XI : 3.) Ernstige waarheid. Alles 
wat God gedaan heeft of doet, 't zij Hij door zijn Woord 
de werelden schept, 't zij Hij door datzelfde Woord ver
lossing en heil voor zondaren bereidt, het kan niet recht 
geweten, niet verstaan worden dan door het geloof. Zalig 
zijn zij, die gelooven. Zij kunnen het woord van -S4eo=-
-«teHHis—overnemen, en zeggen: „ Wij weten, dat wij uit 
God zijn, en de geheele wereld in den booze ligt. En 
wij tveten, dat de Zoon van God gekomen is, en ons het 
verstand gegeven heeft, opdat wij den Waarachtige kennen; 
en wij zijn in den Waarachtige, in zijnen Zoon Jezus 
Christus. Deze is de Waarachtige God en het eeuwige 
Leven." (1 Joh. V : 19, 20.) „Deze dingen heb ik u 
geschreven, opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven 
hebt, gij, die in den naam van den Zoon Gods gelooft." 
(vs. 13.) Ziedaar de ware wetenschap, toegankelijk voor 
elk arm, zondig menschenkind, hoe weinig bedreven in 
wat de menschen wetenschap noemen, indien hij eenvou
dig gelooft in den Heere Jezus Christus, den Zoon van 
God! 

Gelijk wij reeds kortelijk aanstipten, is hier in het 
twaalfde vers van Johannes III een keerpunt. Over de 
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aardsche dingen had de Heer tot Mcodemus gesproken, 
en diens onwetendheid zelfs ten aanzien van die dingen 
in het licht gesteld; waar de Heer nu over spreken zal, 
zijn de „hemelsche" dingen. De aardsche dingen betreffen 
het volk Israël; en in het Evangelie van Johannes vinden 
wij niet den Messias Israëls, maar den Zoon Gods of 
Zoon des menschen, die in ruimere betrekking staat dan 
tot één volk, namelijk tot de geheelo wereld. Indien ook 
de Heer in het Evangelie van Johannes over de dingen, 
die Israël aangaan, spreekt, dan is het om uit te doen 
komen, hoe Israël zich door zijne zonden, zijne Messias-
verwerping, zelf verwerpelijk gemaakt heeft. God echter 
heeft nog andere gedachten en voornemens, voor welke 
de verwerping van Israël juist plaats maakt. Die eeuwige 
plannen Gods, waar zij onthuld worden, geven ons hemel
sche dingen te aanschouwen; en — spreekt de Heer tot 
Mcodemus — indien gij niet gelooft, waar Ik u de 
aardsche dingen gezegd heb, hoe zult gij dan gelooven, 
indien Ik u de hemelsche dingen, die zooveel hooger zijn, 
ga zeggen? 

Hier kon Mcodemus vragen: "Wie zal in den hemel 
opklimmen, om van de hemelsche dingen kennis te nemen 
en ze ons mee te deelen? Doch de Heer voorkomt deze 
vraag door te zeggen: „Memand is opgevaren in den hemel 
dan die uit den hemel nedergekomen is, de Zoon des 
menschen, die in den hemel is." (vs. 13.) Hij, als Zoon 
des menschen, had zijne plaats in den hemel. Uit dien 
hemel was Hij nedergekomen. Hij had dus kennis van de 
hemelsche dingen; en als Hij ze meedeelde, sprak Hij 
wat Hij wist, en getuigde wat Hij gezien had. 

Hoe wonderbaar en hoe heerlijk tevens! De Zoon des 
menschen, Wiens verblijfplaats, al vertoefde Hij eenmaal 
op de aarde, de hemel is; die niemand minder is dan 
de Zoon van God, de Bezitter van al Gods geheimen, het 
Middelpunt en de Uitvoerder ook van al Gods raadsbe
sluiten, die is uit den hemel nedergekomen, om ons de 
hemelsche dingen mee te deelen. Dat wil dus zeggen, dat 
de Eenige Persoon, die bekend was met alles, wat er is 
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in het hart van God, en wel met wat er in dat hart is 
voor zondige, schuldige menschenkinderen, in menschelijke 
gestalte voor ons is komen staan, om met menschelijke 
woorden, d. i. met woorden, die wij, geloovende, met 
het hart verstaan kunnen, dat geheele hart van God voor 
ons bloot te leggen. Wie zal niet, als hij verwaardigd 
wordt deze mededeelingen uit den hemel, deze hemelsche 
dingen, mede aan te hooren, met ootmoedige aanbidding 
toeluisteren, en uitroepen: „onuitsprekelijk heerlijk voor
recht, dat mij ten deel valt!" Bedenken wij echter wel, 
dat deze blootlegging van het harte Gods iets is, dat 
zich niet richt tot het verstand, maar tot het hart van 
de kinderen der menschen. De inhoud van Gods hart 
moet niet in ons begrip, maar in ons hart uitgestort 
worden. De openbaring van wat er in Gods hart is, moet 
niet ons verstand hevredigen, maar ons hart voldoen, en 
zoo doende ons geheel gelukkig maken. Om die reden bad 
Paulus den God van onzen Heer Jezus, den Vader der 
heerlijkheid, aan die van Efeze te willen geven „verlichte 
oogen des harten" opdat zij zouden weten, welke zij de 
hoop zijner roeping, enz. (Efez. I : 17, 18.) Voorwaar, 
in deze dagen, waarin men zoozeer bezig is met Gods 
openbaring te oordeelen volgens de logica of de wetten 
van het menschelijke denken, en in naam der historische 
kritiek den Bijbel, voor ons het Boek der openbaring 
Gods, te verminken en uiteen te scheuren, is het dringend 
noodig er aan te herinneren, dat wij niet ons verstand 
moeten scherpen, maar ons hart openzetten, wanneer het 
God behaagt mededeelingen aan ons te doen omtrent „de 
hemelsche dingen." 

Merk thans op, mijn lezer! en laat het spreken tot uw 
hart: het keerpunt ligt in het kruis; het kruis vormt het 
punt van overgang VAN DE AARDSCHE TOT DE HEMELSCHE 

DINGEN. 

„Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, 
alzoo moet de Zoon des menschen verhoogd worden, opdat 
een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe." Als de Heer heeft aangekondigd, 
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dat Hij van de hemelsche dingen zal gaan spreken, is 
het eerste, waarvan Hij melding maakt, het kruis. Aan 
het kruis eindigt de geschiedenis, die in het aardsche 
paradijs begon; de historie van den mensch, die gezondigd 
heeft op de aarde. Dit einde was noodzakelijk, de Zoon 
des menschen moest verhoogd worden. Maar met dit einde 
was ook het keerpunt bereikt; want wie nu geloofde in 
dien Zoon des menschen, aan het kruis gestorven, die 
zou niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij 
zou, als do stervende moordenaar aan Jezus' zijde, met 
Hem in het hemelsche paradijs verplaatst worden; hij 
zou dien hemel binnengaan, vanwaar de Zoon des men
schen nedergekomen was. Na de vierduizend jaren, vóór 
het kruis verloopen, behoefde geen verdere proef met den 
mensch genomen te worden. Het was overvloedig bewezen, 
dat de mensch in den toestand van onschuld alleen kon 
vallen; en dat hij zonder de wet of onder de wet geen 
vermogen bezat, om zich uit dien val op te heffen. Zelfs 
toen de menschenliefde van Grod in den persoon van 
Christus verscheen, riep de mensch: „weg met Hem." 

Er bleef dus niets anders over dan de geschiedenis van 
den mensch op de aarde te besluiten; en dit besluit kon 
niet anders zijn dan het wegdoen van dien mensch, dat 
is — het kruis! De Zoon des menschen, die zijne plaats 
innam, moest verhoogd worden. De eerste mensch echter, 
de mensch uit de aarde, was slechts een voorbeeld van 
Hem, die komen zou, den tweeden mensch, den „mensch 
uit den hemel" (Eom. V : 14; 1 Kor. XV : 47.) „Een 
iegelijk" nu, die in Hem gelooft, wordt niet alleen ééne 
plant met dien mensch uit den hemel in de gelijkheid 
zijns doods, maar ook in de gelijkheid zijner opstanding. 
Zoo komt er dan een splitsing tusschen de menschen in 
stoffelijken en hemelschen, welke laatsten de zoodanigen 
zijn, die in Christus geloofden, en nu met Hem vereenigd 
werden, wier weg, over Grolgotha heen, uitloopt in den 
hemel, waar Christus hun plaats bereidde. Welk een om
keer! Het eeuwig verderf scheen het eenige te zijn, wat 
er voor den mensch overbleef — het kruis werd opgericht — 
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„een iegelijk," die in Hem gelooft, verderft nu niet, maar 
heeft het eeuwige leven! De hel verdiend — de hemel 
verkregen! Machtig en heerlijk kruis, dat zulk een omkeer 
vermocht teweeg te brengen! 

Waar had dat kruis zijn oorsprong? Het denkbeeld 
daarvan rees op in het hart van God; het ontwerp van 
het kruis werd gemaakt in den hemel, waar het degenen, 
die het omhelzen, binnen voert. Al werd het geplant op 
de aarde, al is het op aarde het teeken van de grootste 
verachtelijkheid, het plan van het kruis is in den hemel 
ontstaan, en in den hemel is het kruis het teeken van de uit-
nemendste waardigheid. Wanneer (zie Openb. V.) een 
sterke engel in den hemel roept: „ivie is waardig het 
boek van Gods raadsbesluiten te openen en zijne zegelen 
te verbreken?" Wanneer Johannes zeer weent, omdat 
„niemand waardig'" bevonden was het boek te openen en 
te bezien, zegt een van de oudsten: Ween niet, zie, de 
leeuw uit den stam van Juda, de wortel Davids, heeft 
overwonnen, om het boek te openen en zijne zeven zegelen. 
En dan ziet Johannes in het midden van den troon en 
van de vier dieren, en in het midden van de oudsten, 
dien leeuw uit don stam van Juda in de gestalte van. . . 
„een Lam, staande als geslacht" dat is: hij ziet Christus 
als gestorven aan het kruis! Daarop barst de hemel los 
in het zingen van een nieuw lied, zeggende: „Gij zijt 
waardig" het bock te nemen en zijne zegelen te openen! 
En waaraan heeft Christus die uitnemende waardigheid 
to danken? Zij zeggen het: „ivant Gij zijt geslacht," dat 
is: Gij zijt gestorven aan het kruis! 

Zoo zien wij dan, dat, al zijn er op aarde slechts 
weinigen, die roemen in het kruis, de hemel met den 
lof van dat kruis vervuld is; en dat, al is het op aarde 
omhangen met vloek, het in den hemel bekleed is met 
schitterenden glans. 

Ja , de heerlijkheid van het kruis, waaraan het Lam 
geslacht werd, overtreft zeer verre de heerlijkheid van 
den troon, waarop de Leeuw uit den stam van Juda een
maal in de stad Jeruzalem gezeten zal zijn, wanneer ver-
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vuld wordt, wat de engel vóór zijn geboorte sprak, dat 
de Heere God Hem den troon zal geven van zijnen vader 
David. (Luk. I : 32.) Als Koning wordt Christus een
maal gezien en gehuldigd op de aarde; als Lam wordt 
Hij gezien en gehuldigd daarboven in den hemel, en — 
hier beneden in het midden van de twee of drie, ver
gaderd tot zijnen Naam en geschaard om zijne tafel, die 
de teekenen vertoont, niet van zijne waardigheid als Ko
ning, maar van zijne waardigheid als het geslachte Lam! 
Dat kan ook niet anders; want nergens, ook niet op den 
troon, dien Christus eenmaal zal bekleeden op aarde, 
wordt zoozeer de heerlijkheid Gods en zijne eigene heer
lijkheid ten toon gespreid als op Golgotha's kruis, (zie 
Joh. XIII : 31.) En niet door den scepter zijner macht, 
maar door het kruis zijner zwakheid, heeft Hij de over
heden en de gezaghebbers van alle macht beroofd, en 
over hen getriomfeerd. (Kol. II : 13.) Al zingen dan ook 
de geloovigen, wier zonden Hij droeg: 

„Ja, uw kruis heeft ons gegeven, 
Wat ons eeuwig juichen doet;" 

de beteekenis van het kruis voor aarde en hemel kan 
niet in menschelijke woorden worden uitgeroepen. Het is 
slechts een bewijs van onze bekrompenheid en zelfzucht, 
wanneer wij de waarde van het kruis van Christus alleen 
of hoofdzakelijk willen beperken tot de vruchten, die het 
VOOR ONS afgeworpen heeft. De millioenen engelen om 
den troon zijn door het kruis niet verlost, wijl zij geen 
verlossing behoefden, en toch roepen zij met luider stem 
de loaardigheid uit van het Lam, dat er aan geslacht is, 
omdat door dat kruis de volmaaktheden Gods op zoo
danige wijze aan hen te aanschouwen zijn gegeven, als 
zij ze, zonder dat kruis, nimmer zouden hebben leeren 
kennen. Doch eigenlijk kunnen noch engelen noch men-
schen de volle waarde en de volkomen heerlijkheid van 
het kruis doorgronden; slechts God vermag dit, die door 
dat kruis op het hoogst verheerlijkt is geworden, en wel 
verheerlijkt juist ten opzichte van hetgeen God onteerend 
was, namelijk de zonde! Vandaar dan ook, dat God aan 
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allen, die dat kruis aangrijpen, niet teruggeeft, wat in 
het paradijs verloren is, (wijl dit beneden de waardigheid 
van het kruis zou zijn) t Hij hun schenkt het 
eeuwige leven, het recht om kinderen Gods te worden 
en een plaats in den hemel zelven. 

Indien in het 14e vers door den Heer gezegd is, dat 
het kruis moest worden opgericht, dan is dit moeten, ge
lijk wij gezien hebben, een gevolg van den toestand, door 
onze zonde ontstaan. "Wij zouden ons echter zeer vergissen, 
indien wij in het kruis niets anders zagen dan een nood
zakelijkheid, die haren grond had in onszelven als zon
daars. De eigenlijke, de diepste grond van het kruis ligt 
in Gods liefde; want zoo ook onze toestand van zonde 
een kruis noodzakelijk had gemaakt, aan dat kruis had 
dan natuurlijk de zondaar zelf zijn eigen oordeel moeten 
ondergaan; maar nu heeft God het kruis opgericht, om 
er ons oordeel aan te voltrekken in den persoon van een 
ander; en die andere was Zijn eigen Zoon!... „Alzoo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eenig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in 
Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe." (vs. 16.) 

Heerlijke woorden! nimmer te voren gehoord. De ge
schriften van het volk, waaronder Nicodemus een leeraar 
was, spraken van een Messias der Joden, wiens koninkrijk 
hun de rijkste zegeningen zou doen genieten, terwijl een 
deel dier zegeningen, over den muur van Israël heen, 
zouden toevloeien aan de verste volken over de gansche 
aarde. Hier echter spreekt de Heer over de wereld, dat 
is het geheel der verloren menschheid, en zegt, dat God 
die -wereld liefgehad heeft met een liefde, die zóó ver 
ging, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon overgaf, opdat 
niet het volk der Joden aan het hoofd zou staan van al 
de andere volken, maar opdat „een iegelijk," hij zij Jood 
of Heiden, die in Hem geloofde, in plaats van te ver
derven, het eeuwige leven zou hebben. Johovah's trouw 
jegens zijn verbondsvolk werd openbaar in het zenden 
van den beloofden Messias; maar de liefde van God jegens 
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de wereld is geopenbaard in de overgave van zijn eenigge-
boren Zoon, door Hem in de wereld gezonden, niet opdat 
Hij de wereld oordeelen zou, maar opdat de wereld door 
Hem zou behouden worden, (vs. 17.) Waar de Heer Jezus, 
niet als de Beloofde aan een volk, maar als de Zoon van 
God voorgesteld wordt, gelijk dit in het Evangelie van 
Johannes geschiedt, daar is niet het Land der belofte, 
maar de wereld het gebied, waar zijne werking zich ver
toont en zijne heerlijkheid ontvouwd wordt. 

Wat was, door 's menschen zonde, de wereld geworden ? 
Het schouwtooneel, waar alles en allen samenspanden 

tegen God. 
Wat moest het natuurlijk einde zijn van die wereld? 
Dat God, als Hij zijn eeniggeboren Zoon zond in die 

wereld, haar kwam oordeelen. 
En ziet, wat natuurlijk was, geschiedde niet; maar wat 

niet-natuurlijk was, had plaats. God zond zijnen Zoon in 
de wereld, niet om de wereld te oordeelen, maar integen
deel opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

Hoe aanbiddelijk is God, en hoe wonderbaar is zijne 
liefde! De booze wereld het voorwerp van Goddelijke 
goedheid! En waardoor ontvangt een zondig menschenkind 
de vruchten van het kruis, dat standaardteeken van Gods 
liefde jegens de wereld ? Moet hij daarvoor groote dingen 
tot stand brengen, hij, die onmachtig is om eenig goed 
te doen? 

Ween, God rechtvaardigt den goddelooze, die niet werkt, 
maar gelooft. „Een iegelijk", die in Hem gelooft, zal niet 
geoordeeld worden, maar het eeuwige leven hebben. Er 
is geen onderscheid. Geen onderscheid in zondigheid on 
veroordeelingswaardigheid, maar evenmin onderscheid in 
de rechtvaardiging en het bezit des eeuwigen levens voor 
een iegelijken goddelooze, die gelooft. 

Het bezit des eeuwigen levens met den hemel zelven 
als onze eeuwige woning, ziedaar de vrucht voor denge-
loovige van het kruis van Christus en van de liefde 
Gods. 

Voorwaar, wij verstaan het nu eenigszins, dat de Zoon 
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des menschen, die in den hemel is, uit den hemel moest 
nederkomen als de Eenige, die in staat was ons de ver-
borgenheden van het kruis en de geheimen van Gods 
liefdevol hart te openbaren. Memand heeft ooit God ge
zien ; de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders 
is, die heeft Hem verklaard. Zelfs het vermoeden van zoo 
iets kon in een menschenharfc niet oprijzen. Ook engelen 
vermochten het ontwerp der verlossing niet uit te denken. 
Alleen in het hart van God kon het plan van het kruis 
beraamd; alleen door den Zoon van God kon het beraamde 
plan aangekondigd en verwezenlijkt; alleen door den Geest 
van God kon het een zoowel als het ander medegedeeld 
en toegepast worden aan het hart van een menschenkind. 
Wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, 
en in geen menschenhart is opgekomen, heeft God bereid 
voor hen, die Hem liefhebben. „Doch God heeft het ons 
geopenbaard door zijnen Geest." (1 Kor. I I : 10.) De 
engelen zijn begeerig om in deze dingen in te zien! Be-
geerig om in te zien in de dingen, die ona nu aange
kondigd zijn door hen, die ons het evangelie verkondigd 
hebben door den Heiligen Geest, die van den hemel ge
zonden is. (1 Petr. I : 12.) 

Tot welke heerlijke, hemelsche dingen heeft, zooals wij 
nu gezien hebben, het nachtelijk gesprek van den Heer 
met Mcodemus aanleiding gegeven. De leeraar uit Israël 
geloofde niet eens de aardsche dingen van het Koninkrijk, 
en wat er noodig was om dat te zien en binnen te gaan, 
zal hij de hemelsche dingen, waar de Heer hem over 
sprak, hebben geloofd en verstaan? Wij willen hopen, 
en hebben daartoe aanleiding, dat hij ze althans later ver
staan zal hebben. Hij was een oprecht man, en den op
rechte gaat altijd het licht op uit de duisternis. Wij echter, 
die leven, nadat het kruis opgericht is geworden, en nadat 
de Heilige Geest gekomen is, hoe staat het met ons ? Zoo 
wij de hemelsche dingen, de geschiedenis van het kruis 
en de blootlegging van Gods hart, reeds lang misschien 
hebben leeren kennen, is die kennis werkelijk het leven 
yoor ons hart ? Dit toch is het eeuwige leven: het kennen 
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van den eenigen waarachtigen God en van Jezus Christus, 
dien Hij heeft gezonden. Deze twee, zoo algemeen bekende 
zaken uit Johannes I I I : de verhooging van den Zoon des 
mensehen, en dat God de wereld alzoo heeft liefgehad, zijn 
zij, (bij al het meerdere, dat wij nog bovendien weten, 
en dat slechts de uitbreiding is van dat eerste) het heer
lijke punt van uitgang voor ons, waar onze ziel telkens 
weer naar terugkeert, onder den indruk van de grootheid 
van de verborgenheid der godzaligheid: God geopenbaard 
in het vleesch, gerechtvaardigd in den G-eest, gezien door 
de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de 
wereld, opgenomen in heerlijkheid? 

Waar „God geopenbaard in het vleesch" de aanvang 
is, daar kan het einde niet anders zijn dan de heerlijk
heid zelve. "Welk een vooruitzicht is ons daardoor geopend! 
Wij, die nu den Gekruiste huldigen, en daarom in zijnen 
smaad deelen, wij genieten reeds nu, onder dien smaad, 
een hemelsche blijdschap. Om Christus, als ons Middelpunt, 
vereenigd aan de tafel, die ons zijn kruis voorstelt, leven 
wij in de wereld zonder tot haar te behooren. In die 
wereld zoeken wij niet hare eere of hare macht, maar 
wij spreken tot haar van dien God, die haar heeft lief
gehad zóó, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon overgaf. O, 
doen wij dit toch met ijver, en als gedrongen door de liefde 
van Christus; want spoedig komt de verheerlijkte Zoon 
van God ons afhalen en overvoeren ter plaatse, waar Hij 
zelf in heerlijkheid opgenomen is. Dan aanschouwen wij 
de hemelsche dingen, en verstaan wij, beter dan vroeger, 
de heerlijkheid van het kruis. 

Correspondentie. 
2. B. R. te Pella vraagt, aan welke zonde wij te denken 

hebben bij de zonde tot den dood, waarover Johannes in zijnen 
eersten brief schrijft. 1 Joh. V : 16, 17. 

Wij moeten niet denken aan een bepaalde zonde. Elke zonde 
kan onder zekere omstandigheden een zonde tot den dood zijn. 
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Bij Ananias en Saffira was het liegen tegen den Heiligen Geest. 
In Korinthe waren sommigen gestorven om de onwaardige 
wijze, waarop in die gemeente liet Avondmaal gevierd werd. 
Als de gemeente, door den Heiligen Geest geleid, de ziekte of 
de zwakte van een broeder als een straf op een door hem be
dreven zonde aanmerkte, dan moest zij niet voor hem bidden, 
daar de zoodanige niet herstellen kon. Had iemand evenwel 
een zonde niet tot den dood begaan, dan moest zij bidden; 
en God zou den zoodanige het leven geven. 

3. C. de J. te Pella. — De gemeente is de bruid, de vrouw 
des Lams. In Openb. XIX : 9—XXII : 5 wordt hare heerlijk
heid, in zinnebeeldige taal, beschreven; en in Openb. XIX 
vernemen wij, dat, nadat al de oordeelen over de wereld zijn 
uitgestort, en de Heere Jezus zijne koninklijke heerschappij 
zal aanvaarden, in den hemel de bruiloft des Lams wordt ge
vierd, en zijne vrouw zich heeft toebereid, om dan met Hem 
van den hemel te komen en over deze aarde te regeeren. De 
gemeente wordt evenwel nimmer de koningin genoemd. Dit 
wordt in Ps. XLV van Israël gezegd. In het Hooglied wordt 
op zinnebeeldige wijze de betrekking van Israël tot Christus, 
den koning, voorgesteld. De gemeente is de bruid, de vrouw 
des Lams. 

4. M. v. W. te Hillegersberg vraagt opheldering over 2 Ko
ningen XVIII : 13—16. 

Naar het mij voorkomt, heeft Hizkia niet door het geloof 
gehandeld, toen hij den koning van Assyrië door zilver en goud 
trachtte te bewegen van hem af te trekken. Had hij den Heere 
om raad gevraagd, dan zou Die hem zeker een anderen weg 
hebben aangewezen. De uitkomst heeft dan ook bewezen, dafc 
zijne geschenken niets hadden gebaat; want in plaats van hem 
af te laten, trok de koning van Assyrië tegen Jeruzalem op. 
Doch toen kwam Hizkia's geloof weer op heerlijke wijze te 
voorschijn, en zien wij de getuigenis bewaarheid, die van hom 
gegeven wordt in vs. 5 en 6. Ook mannen als Hizkia en David 
kunnen zwak in het geloof zijn. Zoodra wij ons oog op de 
omstandigheden vestigen in plaats van op den Heer, onzen 
God, worden wij verschrikt en ontmoedigd. 
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Eenige wenken omtrent het „Avond-
ïïeeren" en he] 

aan deelnemen. 
maal des Heeren" en hen, die er 

Het is niet mijn doel om in de volgende bladzijden 
over het karakter van het Avondmaal of over de om
standigheden, onder welke het, ingesteld is, te spreken, 
daar dit al meermalen geschied is, (zooals in het boekje 
„Gedachten over het avondmaal des Heeren.") ilk wensch 
mij thans te bepalen tot de behandeling van zekere vragen, 
die onder ons gedaan zijn, en die ook verder nog kunnen 
oprijzen, en ik wensch vooral allen, die hunne plaats aan 
de tafel des Heeren innemen, nog eens het gewicht dezer 
kostbare instelling op het hart te drukken. 

Alleen op grond eener volmaakte verlossing kunnen wij 
deel hebben aan do tafel des Heeren; en toch stelt ons 
juist dit gezegende feit, hetwelk ons het recht geeft onze 
plaats daar in te nemen, onder een groote verantwoorde
lijkheid, en geeft aan alles, wat aan die tafel plaats heeft 
alsook aan het karakter en aan de verhouding van hen, 
die er aan deel nemen, een onuitsprekelijke waarde. 

Wij zouden niet zooveel onverschilligheid, zooveel uit-
eenloopende gedachten, zooveel verschil van oordeel en 
zooveel strijd over het wezen, den vorm, het doel en 
de beteekenis van het Avondmaal onzes Heeren te be
treuren hebben, indien er niet zulk een groote onwetend
heid omtrent de Schrift onder ons bestond! Eiken dag 
word ik meer overtuigd, hoe dringend noodig het is, zich 
uitsluitend aan het „geschreven woord" te houden. De 
„waarheid" moet de gordel zijn, waarmede wij onze len
denen bij eiken stap op onze reis hier beneden omgorden. 
Het komt er niet op aan, hoe andere menschen over dit 
onderwerp denken of gevoelen, helaas! er wordt maar al 

xuv 4 
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te veel op de gedachten van menschen gezien. Het is 
noodig, dat wij ons onder de autoriteit der Schrift buigen! 
Wij behoeven een voortdurend: „Zoo zegt de Heer." Als 
de Schrift zwijgt, hebben ook wij te zwijgen; waar zij 
echter spreekt, in betrekking tot hetgeen wij weten moeten, 
gaat haar gezag boven alles; en wij hebben dan geen 
recht meer iets te doen, waarvan zij geen gewag maakt. 
Wij mogen sommige dingen zeer mooi en goed vinden, 
doch wij moeten eerst vragen: „Wat zegt de Schrift ?" 
Voorwaar, een hoogst gewichtige vraag in onze dagen! 
Wie zijn wij? En wat is een mensch, zelfs de beste ? Wat 
zijn zijne gedachten waard? In het geheel niets, als zij 
niet gegrond zijn op den eeuwig vasten grond van „het 
Woord." Wij zien toch eiken dag, hoe men van de Schrift 
afdwaalt, en zich met zijn eigen begrippen bezig houdt. 
En zien wij niet telkens het gevolg van dit afdwalen van 
de Schrift ? Wat zal het einde zijn ? O lieve broeders! 
hoe gewichtig is het zich vast te houden aan de onver-
valschte woorden van Christus, en zóó dicht bij Hem te 
blijven, dat men verstaan kan, wat Hij ons zegt! Wij zijn 
soms niet eens met de allereenvoudigste geboden van 
Christus bekend, of wij zijn er koud voor geworden. Om 
die reden zijn dan onze denkbeelden verward, zelfs om
trent punten, waarover de Schrift zoo stellig mogelijk 
spreekt. 

Zoo zijn er b. v. vragen als de volgende in ons midden 
ontstaan: „Op welk uur van den dag moeten wij eigenlijk 
het brood breken ? — En moeten wij (bij het Avondmaal) 
ook een dankgebed vóór den beker uitspreken? Is het 
gepast om tusschen „brood" en „beker" een lied op te 
geven?" Omtrent het eerste punt willen wij in het voor
bijgaan een enkel woord zeggen. Het komt mij voor, dat 
de Heer ons geen aanwijzing gegeven heeft ten aanzien 
van het uur van den dag, waarop wij het „brood zullen 
breken." De geïnspireerde geschiedenis verhaalt ons, dat 
het Avondmaal voor het eerst in den avond ingesteld was. 
„Toen het nu avond geworden was, zat Hij aan met de 
twaalven." (Matth. XXVI : 20.) Ook kunnen wij uit het-
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geen er in Handel. XX : 7—11 verhaald wordt: „en op 
den eersten dag der week, toen zij vergaderd waren, om 
brood te breken . . . . rekte Paulus zijne rede tot midder
nacht; en er waren vele lichten in de opperzaal," besluiten, 
dat de vergadering 's avonds plaats had. Maar het schijnt 
mij toe een zeer ondergeschikte zaak te zijn, en zoo iemand 
daaromtrent een vasten regel wilde stellen, zou hij buiten 
de grenzen der Schrift treden. Het Woord zegt: „Zoo 
dikwijls gij eet" Hoewel het dus niet zoo belang
rijk is, of wij 's morgens of 's avonds het brood breken, 
zoo vinden wij het toch zeer belangrijk, dat, wanneer 
wij het doen, wij stipt op tijd te zamen komen. Wij 
lezen: „Toon de ure gekomen was, zat Hij aan. (Luk. 
XXII : 14.) Dit was niet 10, 15 of 20 minuten later] 
neen! onze gezegende Heer was nooit te laat. Door zijnen 
Geest laat Hij ons zeggen: „Laat alle dingen welvoegelijk 
en met orde geschieden." En is het ordelijk en welvoegelijk 
om 10 of 20 minuten na het begin der vergadering binnen 
te komen. Is het bescheiden en stichtelijk, om heen en 
weer te loopen, naar een goede plaats zoekende, terwijl de 
gemeente reeds bezig is met gebed en zang? 

Zonder twijfel kan het den besten en stipsten wel eens 
onmogelijk zijn op tijd te komen, en zulke gevallen 
moeten wij in geduld dragen; doch, geliefde broeders! 
moest hot niet onze wensch zijn, om uit liefde tot den 
Heer en tot zijn volk prompt op onzen tijd te zijn. Som
migen van ons zijn altijd op de minuut af op hun dagelijkschen 
post, en meest altijd te laat aan 's Heeren disch; moeten 
wij ons dan moer inspannen voor onze tijdelijke zaken, 
dan voor de tafel dos Heeren ? Laat ons toch ernstig hier 
over nadenken en trachten onze lichamen te bedwingen, 
zoodat wij op den dag des Heeren niet 's morgens in bed 
blijven liggen, maar op don behoorlijken tijd opstaan , om 
ter bestemder ure aan de tafel des Heeren te verschijnen. (*) 

(*) "Wij willen bier nog eenige (hoewel ons dunkt ondergeschikte) 
Tragen met een kort woord beantwoorden; omdat er sommigen door 
bezwaard zijn, en wij gaarne die bezwaren uit den weg willen rui
men; want het is bedroevend, om zich juist onder de eeredienst daar-



52 

Wat nu do tweede vraag betreft; „of liet afzonderlijk 
dankzeggen vóór den beker naar de Schrift is?" zoo leze 
men Matth. XXVI : 26, 27: „En terwijl zij zaten, nam 
Jezus het brood, en gedankt hebbende, brak hij het , en 
gaf het aan de discipelen, en zeide: Xeemt, eet, dit is 
mijn lichaam,- en hij nam den drinkbeker, en gedankt 
hebbende, gaf hun dien. . . . ;" en Mark. XIV : 23 ; „En 
Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun 
dien. . . ;" en Luk. X X I I : 19 en 20: „En Hij nam 
brood, en toen Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf 
het hun . . . ; desgelijks ook den drinkbeker. . ." Het 
woordje desgelijks toont, dat de Heer met den beker deed, 
gelijk Hij met het brood gedaan had; ten slotte lezen wij 
nog in den brief aan de Kor. X : 1 6 : „de drinkbeker dei-
dankzegging, dien wij zegenen, is die niet de gemeenschap 
des bloeds van Christus." En in hoofdst. X I : 23—26: 
„Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na, het avondmaal, 
en zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed, doet dit, zoo dikwijls gij dien drinkt, tot mijne 
gedachtenis." 

mede bezig te houden. Het Woord Gods spreekt ei' niet van, of wij 
de bus moeten laten rondgaan, of op de tafel moeten laten staan, 
of bij de deur moeten ophangen. Alles wat daarmede in verband 
staat, vinden wij in 1 Kor.XVI, en daar do Apostel hieromtrent geen be
paling maakt, is het een zoo goed als het ander. Ook vinden wij niets in 
de Schrift omtrent den tijd, waarop de collecte moet plaats vinden, voor 
of na de broodbreking of aan het eind der vergadering. Daarentegen 
vinden wij in de Schrift volledige aanwijzing, dat wij de armen ge
denken- en geven moeten voor het werk des Heeren, niet naar een 
zekere bepaling, maar naardat ons God welvaart gegeven heeft! 
Is het daarom niet veel beter, om in plaats van ons hoofd te breken 
omtrent de wijze hoe te geven, een ruim hart te hebben, door inner
lijke ontferming bewogen en met een edelmoedigen geest vervuld, 
ja onze vreugde er in te vinden, om anderen te mogen dienen en 
harten te verblijden. De bepaling, hoe men met de bus handelen moet, 
hangt, naar ons dunkt, af van de lokaliteit, want in een kleine verga
dering kan men gemakkelijk de bus bereiken, terwijl dit in een grooto 
zaal, die vol is, haast onmogelijk zou zijn, als de bus op tafel staat; 
derhalve schijnt ons de ouderwetsehe manier de beste, waar een ieder 
op zijn gemak kan offeren ; moge de trouwe Heer ons bewerken, 
een ruim hart te hebben voor zijn werk en voor de behoeften der 
heiligen! 
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Omtrent de vraag: of wij naar het Nieuwe Testament 
aanleiding hebben om een lied tusschen brood en beker 
in op te geren, zoo vinden wij daarvoor geen aanleiding-
in de Schrift. "Wij lezen in Matth. XXVI, „dat zij een lied 
zongen na het avondmaal;" maar nergens lezen wij, dat 
zij een lied zongen onder het avondmaal. Wij hebben dit 
wel bijgewoond, maar wij gevoelden telkens, dat dit niet 
op zijne plaats was; wij houden het voor een afbreken 
van den geestelijken stroom, die aanwezig is; en dit komt 
alleen daarvandaan, dat hot niet op het Woord is ge
grond. Wij kunnen niet gelooven, dat ooit do Heilige 
Geest een handeling leidt, die niet duidelijk in de Schrift 
staat; want aan haar hebben wij ons vast te houden ook 
bij het vieren van het Avondmaal. Iemand kan meenen 
iets in de vergadering door de leiding des Geestes te ver
richten, en het kan slechts de aandrift van zijn eigen 
gemoed zijn. Hot is noodig, hieraan te denken, opdat 
wij werkelijk zijne gemeenschap zoeken aangaande ons 
handelen in de vergadering der geloovigon. (*) 

Is de Schrift niet voor alles voldoende en gezaghebbend ? 
Heeft zij eenigen grond gelaten voor een verschil van 
meening omtrent deze dingen? Laat zij ook ergens een 
ledige plaats, om die met onze eigen gevoelens in te vul
len? In geenen deele. Zij toont ons de orde, zij wijst ons 
den vorm,, zij geeft ons de bestanddeelen des Avondmaals, 
zij verklaart ons hunne diepe en wonderbare beteekenis, 

(*) Sommige broeders houden het voor een zeer lichte zaak, om 
een lied op te geven; en daarom zien wij dikwijls dezulken, die niet 
genoeg geestelijke kracht hebben, om een gebed of een woord tot 
stichting uit te spreken, toch altijd gereed met het liederenboek. 
Wij houden dit voor zeer belangrijk, geliefde broeders! wij gelooven, 
dat het aigeheele onderwerping aan de leiding des H. Geestes ver-
eischt, om het rechte lied voor het gepaste oogenblik, en het gepaste 
oogenblik voor het rechte lied te onderscheiden. Wij hebben soms 
ondervonden, dat de geestelijke stroom in de vergadering belemmerd 
werd door het opgeven van een verkeerd lied, en niet zelden worden 
•wij als het ware gedwongen, zulk een lied te zingen; wij hebben 
soms veel te veel liederen ; ja er heerscht op sommige plaatsen in 
de vergadering een soort van wedstrijd om liederen op te geven; en 
wij kunnen niet anders dan dit hoogst treurig vinden. 
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en stelt ons het gezag van Christus voor oogen, alsook 
den machtigen invloed van zijn voorbeeld. Wat ontbreekt 
er dan nog ? Helaas! wij missen die nauwkeurige bekend
heid met de Schrift, welke uit de praktische vervulling 
zijner woorden voortvloeit, en de onderworpenheid aan 
zijn gezag. En toch ligt alles daarin opgesloten, dat wij 
zijnen wil hebben te vervullen: „Als iemand zijnen wil 
doet, zal hij zijne geboden verstaan." Maar hoe staan wij 
daartoe. Hebben wij er onszelven niet dikwijls op betrapt, 
dat wij een reeks van eigen gedachten volgden, voor 
welke geen schaduw van grond in de Schrift was? Hoe 
zou het ook anders mogelijk zijn, dat er soms bij het 
Avondmaal allerlei dingen ingevoerd worden boven het
geen ons voorgesteld is goddelijk te zijn? De leering der 
Schrift is beslist en uitdrukkelijk: „Gij verkondigt den 
dood des Heeren!" En toch vinden wij dikwijls die een
voudige, schoone waarheid zóó weinig aan den disch des 
Heeren begrepen. Men kan zeggen: Yloeien dan niet alle 
dingen uit den dood des Heeren voort ? En zijn dan niet 
het leven, de rechtvaardiging en de eeuwige heerlijkheid 
een gevolg van dien dood? Zonder twijfel! maar, waar 
staat in de Schrift, dat wij het leven, de rechtvaardiging 
en vele andere kostbare vruchten van zijnen dood, in zijn 
Avondmaal verkondigen moeten? Nergens! „Gij verkon
digt des Heeren dood.''' Dit is waar, totdat Hij komt; doch 
wij verkondigen niet zijne komst, maar zijnen dood, totdat 
Hij komt. (*) 

Er ligt in het recht verstaan van 's Heeren Avondmaal 
veel meer opgesloten, dan velen onzer denken! "Wij ge-

(*) De lezer zal zich herinneren, dat de aanhaling van dien tekst 
betrekking heeft op de viering des Avondmaals zelf. Als wij door de 
Schrift geleid worden, zullen wij zien, dat het Avondmaal ons alleen 
den dood des Heeren voorstelt. Wonderbaar geheim! Maar dan na 
het Avondmaal is er gelegenheid tot leering, stichting en vermaning, 
zooals de Heer het leidt; wij zien uit Joh. XIII : 16 duido ijk, dat 
de Heer na het Avondmaal over verschillende onderwerpen sprak, 
en wij weten, dat vele Christenen nooit de gelegenheid hebben, om 
leering te ontvangen dan in de vergadering op den eersten dag 
der week. 
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looven zeker, dat, waar 's Heeren dood voor de ziel op 
den voorgrond treedt, daar een diepe ernst, een onder
worpen geest en een waakzaam geweten niet zullen ont
breken, welke voorzeker een zichtbaren invloed op het 
geheele leven, op den handel en wandel der geloovigen 
zujlen uitoefenen! Waar echter aan den anderen kant, 
in plaats van de dood des Heeren, andere dingen inge
voerd worden, zal men lichtvaardigheid, gebrek aan oefe
ning des gewetens en aan zelfonderzoek ontdekken. 

Wij vreezen, dat er groote onwetendheid heerscht aan
gaande 's Heeren Avondmaal. Velen, die zich van wettisch-
gezindheid en bijgeloof rein willen houden, vallen wellicht 
in het tegenovergestelde: in lichtvaardigheid en onver
schilligheid. Wettischgezindheid heeft, zooals wij weten, 
getracht de tafel door menschelijke voorwaarden te be
schermen , en het bijgeloof zocht haar met de ceremoniën en 
de pracht van menschelijke uitvinding te omringen. Dit 
is alles waar, maar wat is het geneesmiddel? Kan licht
vaardigheid ons van wettischgezindheid en bijgeloof ge
nezen ? Och, hoe dikwijls hebben wij gezien, dat genees
middelen meer kwaad deden, dan de kwaal zelve. 

Lieve lezer! wij moeten u met smart bekennen, dat 
wij veel onrustwekken Is zien in de vergadering der ge
loovigen; en wij kunnen de vrees niet van ons afzetten, 
dat velen onder ons de schuld op zich laden, om „het 
lichaam des Heeren in het avondmaal niet te onderscheiden." 
Het kwaad wordt niet zóó openbaar als te Korinthe, doch 
dit verandert GEENSZINS het BEGINSEL der zaak: De vraag 
is: Onderscheiden wij werkelijk in geloof „het lichaam 
des Heeren" bij het broodbreken, zoo niet „dan eten en 
en drinken wij op onwaardige wijze;" wij eten en drinken 
onszelven dan een „oordeel" en zijn schuldig aan het 
lichaam en bloed des Heeren. Welk een ernstige gedachte! 
Wij moeten toch bedenken, dat, hoewel de tafel op grond 
der volmaakte verlossing voor ons is toebereid, wij ook 
in persoonlijke heiligheid moeten aanzitten; dat, terwijl 
wij niet verlost zijn door persoonlijke heiligheid, wij toch 
verlost zijn om heilig te wandelen, en dat, waar wij als 
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Christenen door genade het recht hebben daaraan te zitten, 
wij ook geroepen zijn, om onze wegen en onszelven te 
onderzoen en te oordeelen, en dan zijnen dood te ver
kondigen. 

Wij gelooven, dat deze heilige oefening van het zelf
onderzoek een zeer gezegende zaak is. Als ons eigen-ik 
bij vernieuwing in de tegenwoordigheid van en in de ge
meenschap met God geoordeeld wordt, zullen wij ons 
niet zoo vaak over onze handelingen hebben te schamen. 
Zelfonderzoek is de uitdrukking van de overwinning 
door de macht des Heiligen Geestes. Wij hebben dit aan
houdend noodig. Wij oordeelen onszelven in de macht der 
gemeenschap met Christus. Wij oordeelen onze daden 
met smart der ziele. Neem eens aan, dat iemand een 
zeer driftig, knorrig temperament heeft, doch hij leert 
door de genade in het verborgen zichzelven te oordeelen, en 
dit te bedwingen, zoo zullen degenen, die in het dagehjksch 
leven met hem omgaan, hem wellicht voor „zachtmoedig" 
houden; maar zij kennen niet zijnen strijd, en dat hij in 
het verborgen, in de gemeenschap met Christus, kracht 
heeft gekregen, om zichzelven te bedwingen. Heeft hij 
zichzelven daarentegen niet voor God aanhoudend over deze 
zonde geoordeeld, zoo zal hij misschien voortdurend een 
aanstoot en ergernis voor zijne omgeving zijn, en moet hij ten 
slotte zijne zonden met berouw en verootmoediging belijden. 
In plaats van te leeren zijn karakter ten onder te houden, 
is hij er door overwonnen; en dit onderscheid is groot. 
Wij beschouwen daarom het zelfonderzoek als een onschat
bare, hoogst noodige oefening. Werd dit getrouw gedaan, 
er zou geheel iets anders openbaar worden in onzen wandel; 
maar er heerscht juist in dit opzicht een verregaande licht
vaardigheid onder ons, groote slapheid, en gebrek aan zelf-
beheersching, die, indien zij niet door de kracht des Heiligen 
Geestes tegengegaan worden, weldra nog treuriger vruchten 
zullen voortbrengen! 

Helaas! het is een feit, dat velen onzer, die geregeld 
eiken Zondag hunne plaats aan de tafel des Heeren innemen, 
de overige zes dagen der week doorbrachten in ijdele 
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bedenkingen en wereldsche handelingen. Heeft men hen 
niet soms gezien in concerten, bij optochten, op partijen, op 
pleziervaarten, in koffiehuizen en bij andere dergelijke ge
legenheden? Kan er bij dezulken werkelijk bestaan een onder
scheiden van het lichaam des Heeren in de breking des 
broods ? Is het mogelijk geestelijke gemeenschap te hebben 
met het lichaam en bloed des Heeren in verband met 
wereldschgezindheid? De zoodanigen volbrengen wel de 
uiterlijke handeling van het broodbreken, maar wij 
vreezen, dat zij weinig van de kracht en de werkelijkheid 
daarvan verstaan, om door het geloof het lichaam en bloed 
des Heeren te onderscheiden. 

Met schroom en met een diep gevoel van eigen zwak
heid, schrijven wij deze regelen. Niets anders dan het 
gevoel onzer verantwoordelijkheid tegenover den Heer en de 
broeders gaf ons deze opmerkingen in de pen. Wij ge
voelen ons geroepen den toestand te schilderen, zooals 
die is, en de broeders nog eens met allen ernst der liefde 
er op te wijzen; en wij hopen, dat het woord der waar
schuwing door de liefde tot Hem, zóó opgenomen worde, 
als het bedoeld is! Wij zien den stroom der wereldsch-
gezindheid, in allerlei vormen zich openbarende, meer en 
meer rijzen. Vestig uw oog maar eens op de kleeding in 
onze vergaderingen, op de vele bonte linten, strikken en 
kunstbloemen! Hoe komt dit overeen met het verkondigen 
van „den dood des Heeren?" Met het onderscheiden van 
zijn lichaam? Men hoort zeggen: „Het komt er niet op 
aan, wat men aantrekt of op het hoofd draagt, als men 
Christus maar in het hart heeft." Doch wij antwoorden: 
„Als werkelijk Christus in het hart woont, dan geeft dit 
den regel voor alles; en dit zal vanzelf een heiligenden 
invloed uitoefenen op den geheelen persoon en den ge-
heelen wandel." 

Broeders! laten wij toch niet met ijdele woorden onszelven 
misleiden! Niet een ieder, die zegt: Keer e, Heere! zal ingaan 
in het koninkrijk der hemelen; maar hij, die den wil des 
Vaders doet, die in den hemelen is. Moge de Geest van 
God in ons midden werken, dat wij onze harten onder-
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zoeken voor zijn aangezicht. O, dat toch allen, die hunne 
plaats aan de tafel des Heeren innemen, er ernstig over 
nadenken en zichzelven oordeelen. „Maar de mensch be-
proeve zichzelven en ete alzoo van het brood, en drinke 
van den drinkbeker." 

Het is een hoogst ernstige zaak, schuldig te staan aan 
het lichaam en bloed des Heeren; en allen, die niet door 
hei geloof het „gebroken lichaam en het vergoten bloed" 
van Christus aan zijne tafel onderscheiden, zijn daaraan 
schuldig! 

Eer wij deze opmerkingen eindigen, smeeken wij onze 
lezers, om dit alles in gemeenschap met God ernstig te 
overwegen, voor het aangezicht van Hem, bij Wien alleen 
het ware licht is, en moge de Heer ons een eenstemmig 
oordeel geven over deze toestanden, en bovenal heiligheid 
van handel en wandel. De vrucht daarvan zal zijn, dat 
wij ons voor de „autoriteit zijns Woords" zullen buigen. 

C. H. M. 

Getuigen door n i e t te doen. 
Wij hebben veel voorbeelden in de Schrift van mannen, 

die, met krachtig geloof, zich voorop stelden tegenover 
talrijke tegenstanders, om getuigenis af te leggen voor 
God, en die overwonnen, zooals Mozes, toen hij gansch 
alleen neer kwam uit Gods tegenwoordigheid op den berg 
Sinaï, en blakend van ijver voor zijns Heeren heerlijk
heid aan den ingang der legerplaats stond, zeggende: 
„Die 's Heeren zijde kiest, kome tot mij!" Of gelijk Elia, 
die, toen de ongerechtigheid in Israël haar hoogste punt 
bereikt had, stond tegenover al de profeten vanhetbosch 
en de profeten van Baal, en van Gods zijde een heerlijk 
antwoord ontving op zijn geloof en zijn moed. 

Dergelijke voorbeelden zouden kunnen genoemd worden 
„getuigenissen door doen"; want in de kracht des Geestes 
stonden zij voorop, en overwonnen, in welke omstandig
heden zij ook geplaatst waren. 
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Het Woord van God echter stelt ons nog een ander 
soort van getuigenis voor, dat wij niet oneigenaardig „ge
tuigenis door wie^-doen" zouden kunnen noemen, wijl 
het meer bestaat in de weigering om deel te nemen aan 
iets, dat niet van God is, dan in de rechtstreeksche zege
praal over Gods vijanden. Het geloof wordt daarin niet 
in zulk een stoutmoedig karakter openbaar, al is het een 
geloof, voor den Heer zeer kostelijk, en door Hem met 
recht van een ieder onzer verwacht. Wij hebben misschien 
niet de kracht van een Gideon of een Paulus, om ons 
pond zóó uit te zetten, dat wij „tien" ponden winnen, 
maar de zwakste en geringste kan, door de weigering om 
mee te gaan in de wegen der wereld, zijn geld aan een 
bank geven, waardoor de Eigenaar het „met rente" terug 
ontvangt. (Luk. XIX.) 

Laat ons eenige oogenb likken stilstaan bij enkele van 
de vele voorbeelden in de Schrift, die ons den aard en 
de kracht voorstellen van het getuigenis door niet-doen. 

Wij stipten reeds aan het getuigenis van Elia tegen
over de Baaldienaars. 

Gelijktijdig met hem vinden wij op eervolle wijze mel
ding gemaakt van zeven duizend in Israël, alle knieën, 
„die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, 
die hem niet gekust heeft." (1 Kon. XIX : 18.) Het was 
een tijd, dat de ongerechtigheid hoog was geklommen. 
Achab was op den troon van Israël, en deed wat kwaad 
was in de oogen des Heeren, meer dan allen, die vóór 
hem waren. Hij had de dochter gehuwd van Ethbaal, 
koning der Sidoniërs, en ging heen en diende Baal en 
aanbad hem; en als om de kroon te zetten op de boosheid 
van dien tijd, vermeldt de Geest Gods, dat in zijne dagen 
Jericho, de stad des vloeks, herbouwd en Jozua's profetie 
over haar vervuld werd. (Joz. V I : 26.) 

Het altaar van Baal was zichtbaar in des afgods tempel, 
dien Achab in de koninklijke stad gebouwd had, en de 
profeten des Heeren waren overgeleverd aan de willekeur 
eener barbaarsche koningin, terwijl Izebel's tafel de ver
zamelplaats was van Baal's aanhangers. 
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Op zulk een tijd als dezen richt de Heer met welge
vallen het oog op de zevenduizend, die zich niet gemengd 
hadden onder den grooten hoop der Baaiaanbidders, en die 
niet het gewone teeken van hulde gegeven hadden aan 
een heidensch afgodsbeeld. 

De koning, de koningin, het hof, het volk, allen waren 
afgeweken van de aanbidding van Jehovah; maar toch 
handhaafden deze zeven duizend — het volmaakte getal — 
hun getuigenis door niet-doen, en stemden niet mee in 
een valsche godsdienst of den afval van een verdorven 
volk. Ik zeg niet, dat zij de heerlijke kracht bezaten van 
Elia; doch hun stil, bescheiden, lijdzaam getuigenis tegen 
het heerschende kwaad had zijn eigenaardig gewicht in 
het oog van God, en oefende zijn bijzondere kracht. Ja, 
wat nog belangrijker is, het steeg op als een liefelijke 
geur tot den Heer, die deze zeven duizend voor zich 
had doen „overblijven"; Hij was in hen verheerlijkt. 

Wenden wij ons nu tot een ander tooneel. Jeremia zegt 
in zijn 15e hoofdstuk: (vs. 16 en 17.) „Als uwe woorden 
gevonden zijn, heb ik ze opgegeten, en uw woord is mij 
geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want 
ik ben naar uwen naam genoemd, o Heere, Gfod der 
heirscharen! Ik heb in den raad der spotters niet gezeten, 
noch van vreugde opgesprongen; vanwege uwe hand heb 
ik alleen gezeten, want gij hebt mij met gramschap 
vervuld." 

Hier zijn wij verplaatst in Juda. Israël was in gevan
genschap, en des Heeren geduld in de zending van bood
schappers was ook ten opzichte van Juda bijna tot een 
einde gekomen. En toch, hoewel de zonde van het volk 
zoo hoog geklommen was, dat de Heer voor hen niets 
anders had dan „het zwaard om te dooden, en de honden 
om te slepen, en het gevogelte des hemels en het gedierte 
der aarde om op te eten en te verderven," (XV: 3.) zoo 
heeft Hij nochtans een eenzamen getuige, die de woorden 
uit Jehovah's mond zoeter vond dan honigzeem, en zich 
bewust bleef, dat hij den naam droeg van den Heer, den 
God der heirscharen, en deze getuige wilde niet zitten in 
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het gestoelte der spotters, en niet deelen in hunne vreugde, 
terwijl alles om hem heen in verwarring en afgoderij ver
zonken lag. 

Met gramschap of verontwaardiging vervuld, (vs. 17.) 
zat hij eenzaam (en toch „nie't alleen") zijne plaats be
warende van „getuigen door niet te doen" tegenover de 
natie, die zoo droevig uit hare plaats als Jehovah's ge
tuige aan de omringende volken gevallen was. 

God werd verheerlijkt in Jeremia, hoewel Jeremia dage
lijks werd uitgelachen, door iedereen bespot, in den stok 
gesloten en in den kuil geworpen. De Geest Gods schept 
er behagen in te vermelden, dat hij niet zat in de ver
gadering der spotters, dat hij niet deelnam in hunne 
vreugde, maar dat hij van Godswege alleen zat. 

Wederom willen wij bij iets anders stilstaan. Zoowel 
Juda als Israël waren in gevangenschap, en het paleis 
des konings van Babel was de verblijfplaats geworden van 
eenigen der kinderen Israëls, der prinsen uit het huis 
van David. 

Hier had men niet de vrijwillige afgoderij van een 
ontaard volk, waardoor het geloof beproefd werd dergenen, 
wier hart bleef slaan voor Jehovah; maar hier werd men 
op straffe van een wreeden dood, gedwongen hulde te be
wijzen aan een gouden beeld, dat de koning in de vlakte 
van Dura had opgericht. 

Den „God des hemels" vergetende, die alle dingen onder 
zijn beheer gesteld had, (Dan. I I : 37, 38.) had hij, mis
schien in navolging van wat hij in zijn droom gezien had, 
een middelpunt van algemeene vereering opgericht; en 
aldus, in onafhankelijkheid van God, macht zoeken uit 
te oefenen over de godsdienstige denkbeelden van al zijne 
onderdanen op straffe van onmiddellijk ter dood te worden 
gebracht, zoo men zich daaraan niet onderwierp. 

Hoe verkwikkend is het den blik van dit droevig too-
neel van heidenschen afval (een nieuw getuigenis voor de 
algemeene verdorvenheid van den mensch) te keeren tot 
de getrouwheid der jongelingen, die het bevel des konings 
niet verkozen te gehoorzamen. 
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Tevergeefs klonken de muziekinstrumenten; tever
geefs klaagden de Chaldeërs aan, en dreigde de koning. 
De jongelingen antwoordden: „O koning Nebukadnezar! 
wij hebben niet noodig u op deze zaak te antwoorden. 
Zal het zoo zijn, onze God, dien wij eeren, is machtig 
ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en 
Hij zal ons uit uwe hand, o koning! verlossen. Maar zoo 
niet, u zij bekend, dat wij uwe Goden niet zullen eeren, 
noch het gouden beeld aanbidden, dat gij hebt opgericht." 
(III : 16—18.) Zij verkozen den vurigen oven boven het 
verbreken van het eerste der geboden van Jehovah. 

In zulk een niet-handelend getuigenis was gewisselijk 
groote kracht, al had het niet het handelend karakter 
van Daniël, toen hij , met de vensters geopend naar Jeru
zalem, biddende en dankende was tot God, in spijt van 
het verbod in hoofdstuk VI vermeld. Doch God werd zeer 
verheerlijkt in dit getuigenis door niet-doen van deze drie 
getrouwe zonen van Juda. 

Het boek Esther doet ons nog een ander voorbeeld zien 
van gelijksoortig getuigenis. Het tweede koninkrijk — de 
borst en armen van zilver — was op dat van Babel, het 
gouden hoofd, gevolgd; en koning Ahasveros regeerde 
van Indië af tot Ethiopië toe, over honderd zeven en 
twintig landschappen; terwijl Haman, een afstammeling 
van Amalek, den aartsvijand van Gods volk, des konings 
eerste minister was. Te dier tijd zat een Jood, wiens naam 
was Mordechaï, uit den stam van Benjamin, in de poort 
van het paleis te Susan. JSu had de koning een uitdrukke
lijk bevel gegeven, dat al zijne onderdanen zouden buigen 
voor Haman, als teeken van onderwerping aan den man, 
in wien de koning een welgevallen had. „Maar Mordechaï 
neigde zich niet, en boog zich niet neder." 

Hoe groot de koning was, en hoe uitgestrekt zijne 
heerschappij, zoo dacht Mordechaï er nochtans aan, dat zijne 
gehoorzaamheid aan denkoningonöergeschiktmoest zijn aan 
hetgeen hij den Heere verschuldigd was, en beslist wei
gerde hij eer te bewijzen aan den erfvijand van zijn volk, 
dat, hoewel in ongenade, toch het volk van Jehovah bleef. 
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Twaalf maanden wierp de minister liet lot, en verkreeg 
toen de gunst des konings en het verlof om het gansche 
geslacht der Joden uit te roeien. Het besluit werd ge
schreven en de boodschappers uitgezonden met het vonnis 
om de Joden te dooden; maar toch bewaarde de trouwe 
Mordechaï zijne plaats van getuigen door niet te doen, ter 
eere van den God Israëls. 

Ik sta niet stil bij het zoo schoone verhaal van zijn 
vasten en bidden; van de aanmoediging, die Esther vond 
in zijn geloof; en van de verlossing des volks en den 
ondergang hunner vijanden. Maar ik wensch er op te 
wijzen, hoe de heerlijkheid des Heeren werd verwezenlijkt 
door het lijdelijk getuigenis van Zijnen dienstknecht, die 
den dood verkoos boven hetgeen, al was het geen bepaald 
gebod, toch terecht door hem gehouden werd voor den 
docrgaanden regel van Gods gedachten. 

De gemeente Gods wordt vermaand dezelfde plaats in 
te nemen; en in den treifenden brief, die uitblinkt onder 
de zeven aan de Aziatische gemeenten, vinden wij het
zelfde voorrecht ons verzekerd, en dezelfde verantwoorde
lijkheid op ons gelegd, waar wij in de voorgaande ge
schiedenissen over nagedacht hebben. 

„Schrijf aan den engel der gemeente te Mladelfia: Dit 
zegt de Heilige, de Waarachtige, die den sleutel Davids 
heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en 
niemand zal openen. Ik weet uwe werken, zie, ik heb 
een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan 
sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn 
woord bewaard, en mijnen naam niet verloochend." (Openb. 
III : 7, 8.), Hier zien wij wederom, dat het getuigen 
door meedoen van den Heer eervolle vermelding verkrijgt. 

Wij zijn slechts „een machteloos volk" (Spr. XXX : 26; 
Neh. IV : 2.) maar het behaagt den Heer ons te erken
nen als wandelende in gehoorzaamheid aan zijn Woord 
(Joh. XVII : 6.) en als niet verloochenende dien dier
baren Kaam, door welken Hij zichzelven aan ons heeft 
doen kennen (want een naam is de uitdrukking van wat 
Hij is) als de Heilige, die innerlijk gescheiden is van 
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het kwaad en als de Waarachtige, die noodzakelijkerwijze 
het tegendeel is van alles, wat valsch is en huichelachtig. 

Hij hoeft ons een leven geschonken, dat „naar God 
geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid;" (Efez. 
IV : 23.) en het is ons voorrecht in de kracht des Heili
gen Greestes de aandrift van dat leven op te volgen, ook 
door het weigeren van alle gemeenschap met hetgeen 
strijdt tegen den Heilige en den Waarachtige. 

Het bederf van Thyatira moge ons omgeven; de doodig-
heid van Sardis moge zich in onze nabijheid vertoonen; 
en de zwakheid van ons getuigenis moge de walgelijke 
lauwheid van Laodicea ten gevolge hebben; doch worde 
het ons niettemin gegeven met die ware liefde, welke in 
het licht blijft (1 Joh. I I : 10), volhardend en nauwgezet 
alles te verwerpen, wat naar onheiligheid of onwaarheid 
riekt, omdat het in strijd is met zijnen Naam! 

De naambelijders mogen hoog opgeven van hunne ver
meende voorrechten; doch laat ons, „vergaderd tot zijnen 
Naam," onze plaats van getuigen door niet te doen, niet 
te schande maken, maar in afhankelijkheid van Hem, 
getrouw blijven innemen tot aan zijne komst. Hij, die 
de kroon is onzer hoop, zal ons dan brengen daar, waar 
wij onze plaats van groote zwakheid zullen verwisselen 
voor die van volle kracht. Daar zullen wij, die nu uit
geworpen worden, nooit meer uitgaan, maar openlijk 
erkend worden als de zijnen, al worden wij thans nauwe
lijks als Christenen erkend. Onze verbinding met Hem 
hier zal hare volkomene vergelding vinden in onze ver-
eeniging met Hem daar. Hij heeft gezegd: „Ik kom haaste-
lijk;" onze harten antwoorden: „Amen. Kom, Heere Jezus!" 
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Zij boodschapten het Jezus. 

Ben schrikkelijke geschiedenis is het, die ons in Matth. 
XIV verhaald wordt. Een overspelige vrouw geeft hare 
eigene dochter den raad om tot belooning voor hare wel
lustige dansen, die de bewondering van Herodes' vrienden 
hadden opgewekt, te vragen om het hoofd van Johannes den 
deoper. Door wraakzucht gedreven, doet zij den trouwen 
getuige der waarheid op zulk een laaghartige en schande
lijke'wijze om het leven brengen. Alle vrouwelijk gevoel 
uitgeschud hebbende, verlustigt zij zich in het beschouwen 
van het bloedende hoofd van hem, dien zij voor haren 
grootsten vijand hield. En de dochter, zulk een moeder 
waardig, gaat zonder schaamte de feestzaal binnen, om 
haar schandelijk verzoek den koning over te brengen, en 
hét bewijs te leveren van de waarheid des woords, dat 
de wraak zoeter is dan alles. Tot de helft van Herodes' 
koninkrijk had zij kunnen eischen, en zij vroeg het hoofd 
van den Dooper! "Waartoe de mensch, aan de macht des 
satans overgegeven, al niet komen kan! 
* Höö vreeselijk was voor de discipelen dit einde huns 

meesters! Welke gedachten zullen wel hunne ziel hebben 
bestormd! De grootste aller profeten, de man, die den 
Messias had aangekondigd, tot wien eenmaal duizenden 
uit Jeruzalem, uit geheel Judéa en uit den geheelen omtrek 
der Jordaan gekomen waren, om naar hem te hooren en 
zieh door hem te laten doopen, geheel verlaten in de 
gevangenis, op laaghartige wijze onthoofd, als offer van de 
wraakzucht eener booze vrouw! Is dat nu het loon op al 
zj)n werk ? Moest dat nu het eind zijn van een zoo schoon 
begonnen loopbaan ? Zal het beloofde koninkrijk dan niet 
komen? Hoe kon God zulke boosheid toehten? Is er dan 
geen recht meer bij den Heere? Zijn wij dan ganschelijk 
XXXV 5 



66 

prijsgegeven aan de macht der goddeloozen? Ziet, zulke 
en dergelijke vragen zullen wel hunne ziel hebben vervuld. 
Droefheid, rouw en twijfelzucht drukten hen terneer. Hunne 
verwachting was den bodem ingeslagen. Hunne hoop was 
vervlogen. Hun geloof en vertrouwen waren geschokt. Hun 
hart was gewond. Met ongekende smart hadden zij het 
verminkte lichaam huns geliefden meesters ter aarde be
steld. Wie zou hen troosten? Wie hen bemoedigen? Wie 
hen met nieuwe hoop en nieuwen moed vervullen? 

Wie ? Wel niemand anders dan Jezus! Hem hadden zij 
loeren kennen als een, die hun gansche vertrouwen ver
diende, die helpen en troosten kon, die ook al hunne 
vragen kon beantwoorden en al hunne twijfelingen kon 
oplossen. Tot Hem namen zij hunne toevlucht. Wij lezen : 
„En zijne discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, 
en begroeven het; en zij gingen en boodschapten het Je^Ms." 
Aan Jezus verhaalden zij al wat er gebeurd was. Bij Hem 
stortten zij hun gansche hart uit. Hem deelden zij alles 
mede. Bij Hem zochten zij troost en bemoediging. Aan 
zijne voeten konden zij hunne smart uitweenen. Zij hadden 
het gevoeld, dat zijn medelijdend hart hen niet zou af-
stooten, maar balsem in de hun geslagen wonde zou gieten. 

Werden zij teleurgesteld? Neen, zeker niet. Hoe zou 
dit ook kunnen? Zou Hij , die weende aan Lazarus'graf, 
die met innige ontferming bewogen was over alle ver
drukten, verzochten en ellendigen, niet deelen in hunne 
smart, en hunne zielen niet de ware vertroosting doen 
vinden? O j a ! Hij was met innige ontferming over hen 
bewogen. Hij verstond hunne droefheid. Hij begreep hunne 
smart. Hij kende hunne verzoekingen. Hij leed met hen. 
Het ontvangen bericht had Hem diep ontroerd. Hij kon 
zijn werk niet voortzetten, en trok zich in de eenzaam
heid terug. 

Wat lezen wij toch? 
„En Jezus, dit gehoord hebbende, vertrok van daarin 

een schip naar een woeste plaats afzonderlijk." 
Wat ging Hij daar doen? 
Bidden. Hij had behoefte om alleen te zijn met God. 
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Lees slechts verder. De scharen, gehoord hebbende, 
waarheen Hij gegaan was, volgden Hem te voet, en kwamen 
Hem storen in zijne overdenkingen. Met ontferming over hen 
bewogen, genas Hij hunne kranken, en spijzigde de hongeri-
gen. Doch daarna dwong Hij de discipelen in het schip te 
gaan, en voor Hem af te varen naar de overzijde, totdat Hij 
de scharen van zich zou gelaten hebben. En nadat Hij de 
scharen van zich gelaten had, klom hij afzonderlijk op den 
berg om te bidden. 

Hoe schoon! Hoe treffend! Gods eeuwige Zoon, de Schepper 
des heelals, die alle macht had in hemel en op aarde; die het 
brood tot in het oneindige kon vermeerderen; die den storm 
kon doen bedaren, en het geld uit de diepte der zee kon te 
voorschijn roepen; was een mensch gelijk wij, in alle 
dingen verzocht, uitgenomen de zonde, zoodat Hij medelijden 
hebben kan met onze zwakheden. En in hetgeen Hij zelf, 
verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij hen, die verzocht 
warden, te hulp komen. (Zie Hebr. I I : 18; IV : 15.) 

"Welk een zielsverkwikking zal voor die bedroefde 
discipelen Jezus' medegevoel geweest zijn! Zij werden in 
Hem niet teleurgesteld. Zij hadden geen berouw over hun 
boodschappen aan Jezus. Zij vonden bij Hem een lief
hebbend, medelijdend hart. Maar wat zij niet wisten, zij 
vonden ook in Hem een Voorspraak bij den Vader, die 
voor hen bad, opdat hun geloof niet ophield, en zij onder 
de aanvechtingen des satans staande bleven. 

Hoe heerlijk in deze wereld vol ellende, teleurstelling 
en onoplosbare raadselen zulk een toevlucht te hebben! 
Met alles kunnen wij tot Jezus gaan. Aan Hem kunnen 
wij alles zeggen. Hij verstaat ons. Hij kent onze ver
zoekingen. Hij werd zelf verzocht. Hij weende. Hij werd 
ontroerd in den geest. Hij zuchtte diep. Hij at asch als brood, 
en vermengde zijn drank met tranen. Hij gevoelde zijne 
Terlatenheid. Aan een roerdomp der woestijn, aan een 
steenuil der wildernissen, aan een eenzame musch op het dak 
ben ik gelijk geworden, zoo klaagt Hij. Hij leed onder 
de gevolgen der zonde, door de boosheid der menschen, 
door de ondankbaarheid der Zijnen, door het verraad van 
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hem, die met Hem het brood gegeten, en tegen Hem de 
verzenen opgeheven had. 

Zijn geliefd Jeruzalem moest Hij prijsgeven aan het 
oordeel. Zijn volk, voor 't welk Hij op aarde gekomen 
was om het te verlossen van de zonde, verwierp Hem. 
Zijne beminde moeder moest Hij achterlaten in deze 
duistere, vijandige wereld. Al zijne vrienden, zelfs de 
discipel, dien Hij zoo liefhad, en die het meest van zijne 
nabijheid had genoten, verlieten Hem. 

Niemand verstond Hem. Medegevoel vond Hij nergens. 
Den strijd tegen de zonde, de wereld en den satan moest 
Hij alleen voeren. In de bangste uren zijns levens, waar 
Hij zooveel behoefte gevoelde aan harten, die met Hem 
baden en streden, konden de besten der aarde slechts slapen. 

Verachting, miskenning, spot, hoon, beleediging, lage 
bejegening waren zijn deel hier beneden, zoodat zijne dagen 
vergingen als rook, en zijn gebeente uitgebrand was als 
een haard. „Mijn hart is geslagen en verdord als gras, 
zoodat ik vergeten heb mijn brood te eten; mijn gebeente 
kleeft aan mijn vleesch, vanwege de stem mijns zuchtens." 

Met één woord: in al onze benauwdheid was Hij be
nauwd. In alle dingen werd Hij verzocht, gelijk wij, uitge
nomen de zonde. 

Daarom is Hij voor ieder onzer de eenig ware Toevlucht. 
Ook in dit opzicht kunnen wij Petrus' woorden tot de 
onze maken: Tot wien zullen wij heengaan, gij hebt de 
woorden des eeuwigen levens. 

In welken strijd gij ook verkeert; welke droefheid 
uwe ziel ook vervult; welk leed u terneerdrukt; welke 
angst u bezwaart; welke teleurstelling of miskenning uw 
deel is; welke moeiehjkheden, zorgen of verzoekingen u 
drukken of pijnigen; voor uzelven of voor anderen; in uw 
huis, op uw kautoor, in uw werkplaats, in de gemeente 
des Heeren of in de wereld, ga er mee tot Jezus, boodschap 
het Hem, en gij zult ondervinden, dat Hij de ware Ver
trooster, de medelijdende Hoogepriester, de trouwe Helper 
is, die op geheel eenige wijze onderwijzen kan, omdat Hij 
is nederig en zachtmoedig van hart. 
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. Maar niet alleen dit. Hij zal ook voor u bidden, opdat 
gij niet bezwijkt; opdat uw geloof niet ophoude; opdat de 
•vurige pijlen des boozen u geen kwaad kunnen doen. Hij 
leeft om voor ons te bidlen. Hij is onze Voorspraak bij 
den Vader. Hij draagt ons op zijn schouders en draagt ons 
>p zijn hart. „Heilige Vader! bewaar hen in uwen naam, 
dien gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als 
wij." Hij kent den strijd en de verzoekingen, en Hij weet, 
hoe het ons daaronder te moede is. Maar Hij komt ons 
te hulp. Hij ondersteunt ons door zijn kracht, troost ons 
door zijn medegevoel, draagt ons door zijn gebed; zoodat 
wij in alle dingen barmhartigheid verkrijgen en genade 
vinden tot tijdige hulp. 

Jezus' grootheid en goedheid. 
Vol bewondering en aanbidding staan wij telkens stil, 

als wij in de Evangeliën den heerlijken Persoon onzes Heeren 
en Heilands voorgesteld zien — den Zoon des mensehen 
in zijne vernedering en zwakheid, maar tevens den Zoon 
van God in zijne goddelijke grootheid en majesteit, die 
zich in nederbuigende goedheid ontfermt over ieder, die 
zijne ontferming en hulp behoeft. Treffend schoon komt 
dit uit in eenige tafereelen, welke ons in het veertiende 
en zeventiende hoofdstuk van Mattheüs worden voorgesteld. 

De Zoon des menschen, ontroerd door het bericht over 
den dood van Johannes den dooper, zoekt de eenzaamheid 
der woestijn op, om daar met zijnen Vader te verkeeren 
en met zijne discipelen te spreken. Waar Johannes' dis
cipelen tot Jezus komen, om hun bedroefd hart bij Hem 
te ontlasten, daar gaat Jezus tot zijnen Vader, om in het 
gebed kracht en troost bij Hem te zoeken. Doch op deze 
aarde is voor Hem geen rust. „Mijn Vader werkt tot nu 
toe, eu ik werk ook." Hoe zou het ook anders kunnen! 
In een wereld vol ellende, op een aarde vol hulpbehoeven
den kan Hij , die niet gekomen was om gediend te worden, 
maar om te dienen, geen oogenblik rust vinden. Nauwelijks 
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is Hij in de woestijn gekomen, of de scharen, die zulks 
gehoord hadden, volgden hem te voet uit de steden, en 
kwamen met hunne kranken tot Hem. Wat zou Hij doen? 
Zich terugtrekken? Op de bergen klimmen om hen te 
ontgaan? Of hen wegzenden, daar Hij ongestoord wenschte 
te big ven? Neen, zeker niet. Hij ging hen te geinoet, 
en werd met ontferming over hen bewogen, en genas hunne 
kranken. Den geheelen dag, tot den avond toe, was Hij 
daarmede bezig. Hij vergat eigen genot en rust om zich 
in nederbuigende goedheid over de ellendigen en hulp
behoevenden te ontfermen. En toen de discipelen de scharen 
wilden wegzenden, opdat zij in de omliggende dorpen 
brood zouden koopen, laat Hij ze allen nederzitten op 
het gras, en geeft hun brood in overvloed. Dierbare Hei
land ! wie is aan U gelijk ? wie is zoo goed en zoo mild ? 
wie heeft zich zóó diep vernederd om aller dienstknecht 
te kunnen zijn? 

Maar aanschouw tevens zijne goddelijke heerlijkheid. 
Die afhankelijke mensch is de God des hemels en dei-
aarde , de Schepper des heelals, die spreekt en het is er, 
die gebiedt en het staat er. Vijfduizend mannen, zonder 
de vrouwen en kinderen, worden door Hem verzadigd 
met vijf brooden en twee visschen. In zijne handen ver
meerdert zich dat weinige brood zóó, dat niet alleen zulk 
een talrijke schare geheel verzadigd wordt, maar erdoor 
hen meer wordt overgelaten dan er oorspronkelijk was. 
Van het overschot der brokken namen zij twaalf korven 
vol op. Nooit maakte Hij voor zichzelven gebruik van zijne 
macht. Was Hij vermoeid, dan sliep Hij. Had Hij honger, 
dan zond Hij zijne discipelen uit om brood te koopen. 
Was Hij dorstig, dan vroeg Hij aan een vrouw om water 
voor Hem te putten. Wie Hem gadesloeg, kon slechts een 
mensch zien gelijk wij zijn. Maar dan ontvouwde zich 
soms opeens zijne goddelijke heerlijkheid, en openbaarde 
zich zijne goddelijke macht, zoodat ieder verbaasd en 
verwonderd was;.en het geloof erkende dan indennede-
rigen Menschenzoon den Zoon des almachtigen Gods, God 
zelf geprezen tot in eeuwigheid. 
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Bepaal uw aandacht bij het tweede tafereel. Jezus ge
voelde behoefte om alleen te zijn. Na een dag vol aan
doening en drukke werkzaamheid zocht Hij in het gebed 
vertroosting en versterking. Hij dwong de discipelen in 
het schip te gaan, en vóór Hem af te varen naar de 
overzijde, totdat Hij de scharen van zich zou gelaten heb
ben ; en daarna klom Hij afzonderlijk op den berg om te 
bidden. Ziedaar, de afhankelijke mensch, de dienstknecht 
van God, die zichzelvèn vernederd en vernietigd had. 
Niet gekomen om zijnen wil te doen, maar den wil Des
genen, die Hem gezonden had, wandelde Hij hier be
neden in volkomen afhankelijkheid van God, en luisterde 
naar de stem van Hem, die Hem allen morgen wekte, 
opdat Hij hooren zou, gelijk zij die geleerd worden. (Jes, 
L.) Nooit heeft Hij één oogenblik deze plaats der ver
nedering en afhankelijkheid verlaten. Gehoorzaam is Hij 
geweest zijn geheele leven door tot in den dood des kruises. 
Wondervolle aanblik! De Schepper des hemels en der 
aarde mensch geworden, waarachtig mensch, ons in alles 
gelijk, uitgenomen de zonde. 

Maar sla tevens de openbaring zijner goddelijke macht 
en majesteit gade. Het gordijn wordt als het ware voor 
een oogenblik weggeschoven, en Gods Zoon staat in zijne 
macht en heerlijkheid voor ons. Toen de discipelen met 
hun schip midden op de zee waren, en zij door de golven 
geteisterd werden, daar de wind hen tegen was, kwam 
de Heer in de vierde nachtwake tot hen, wandelende op 
de zee; en toen Hij in het schip gekomen was, ging de 
wind liggen. Hij had over alles te beschikken. Alles stond 
onder zijn bevel. Alle elementen gehoorzaamden op zijn 
woord. Hij was waarachtig mensch, en Hij was waar
achtig God — God geopenbaard in het vleesch, de Schepper 
en Onderhouder des heelals. Die afhankelijke mensch was 
de almachtige God. Die nederige dienstknecht was de Heer 
der heeren. Die onderworpen Zoon had alle macht in hemel 
en op aarde 

En nu het derde tafereel. Met bewondering lezen wij 
dat eenvoudige en treffende verhaal van den stater. Zoo 
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ergens dan blijkt hier de waarheid van het woord des 
Apostels: „Gij kent de genade onzes Heeren Jezus Christus, 
dat Hij, rijk zijnde, om uwentwil arm is geworden." Zoo 
arm was Hij , dat Hij geen geld had om te betalen. Had 
Hij geld gehad, dan zou Hij het gegeven hebben en het 
niet uit de zee hebben doen opkomen. Bij de spijziging ge
bruikte Hij de brooden en visschen, die er waren. Zoo 
deed Hij altijd. Zoo zou Hij ook nu gedaan hebben. Doch 
Hij was arm en had geen geld. Ook Petrus niet. Als die 
het gehad had, dan zou hij het dadelijk hebben gegeven, 
want hij schaamde zich genoeg bij de vraag van de ont
vangers der tempelschatting. Maar onze Heer had niet 
alleen zichzelven vernietigd door een afhankelijk mensen 
te worden; als mensch had Hij zich ook zoodanig ver
nederd, dat Hij de minste plaats hier beneden innam, 
in een stal werd geboren, als een arme timmerman tot op 
zijn dertigste jaar in Nazareth leefde, geen plaats had, waar 
Hij zijn hoofd kon neerleggen, van de goedheid der men-
schen en van hunne liefdegaven afhankelijk was, om einde
lijk als een verachte en verworpene te sterven aan het kruis. 

Doch deze arme was rijk. Hij had over alles te be
schikken. Eén woord slechts, en alle dingen stonden tot 
zijn dienst. Op zijn bevel gaat Petrus naar de zee, werpt 
een angel uit , en zie, daar komt een visch op, die in 
zijnen mond een stater heeft, juist het benoodigde geld 
om voor Jezus en Petrus de schatting te betalen. Onder 
het nederige kleed van den armen en verachten Hazarener 
woont de almachtige en alwetende God, die den Heer des 
tempels zijn Vader noemen kan, en daarom van het be
talen der schatting rechtens vrij was. Welk een wonder-
volle vereeniging van de diepste vernedering met de hoogste 
macht en heerlijkheid, van de grootste armoede met den 
onuitputtelijken rijkdom Gods, van de menschebjke zwak
heid met de goddelijke grootheid. Memand is in staat 
het te bevatten. Niemand kent den Zoon dan de Vader. 
Vol bewondering en aanbidding buigen wij ons neer. 

En dit doen wij nog te meer, als wij onze aandacht 
bepalen bij Jezus' nederbuigende goedheid en liefde voor 
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de zijnen. Om de kinderen, die de Vader Hem gegeven 
had, met zich te kunnen vereenigen en hen te kunnen 
brengen in heb huis zijns Vaders, kwam Hij hier beneden, 
en heeft Hij het kruis verdragen, de schande van dat kruis 
verachtend. Welnu, in de drie geschiedenissen, die wij 
lazen, komt deze onuitsprekelijke liefde van den Heer zoo 
heerlijk uit. Hij behandelt zijne discipelen als tot Hem 
bèhoorende en met Hem op het nauwst verbonden; Hij 
doet hen deelen in zijne vreugde, in zijne macht en in zijne 
bediening. 
: De ontvangers der didrachmen kwamen om de jaarlijksche 
schatting voor den tempel. De tempel was het huis van 
God, en God was de Vader van Jezus. Zoo was Jezus 
dus vrij. „Wat dunkt u, Simon! van wie nemen de koningen 
der aarde tol of schatting? Van hunne zonen of van de 
vreemden?" En toen Petrus antwoordde: „Van de vreem
den;" zegt Jezus: „Dan zijn de zonen vrij. Maar opdat wij 
hen niet ergeren, ga heen naar de zee, en werp een angel 
uit, en neem den eersten visch, die opkomt, en zijnen 
mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden: neem 
dien, en geef hem aan hen voor mij en u." Zoo was dan 
ook Petrus een zoon. De zonen zijn vrij, maar opdat wij 
hen niet ergeren, geef hun een stater voor mij en voor u. 
Wonderbare genade! Door zijn dood en opstanding is deze 
vereeniging tot stand gebracht. Wij deelen er allen in. 
Allen, die in Hem gelooven, zijn zonen. Zij vormen ééne 
familie, van welke God de Vader en Jezus de eerstge
borene veler broederen is. Omdat Hij , die heiligt, en zij, 
die geheiligd worden, allen uit één zijn, zoo schaamt Hij 
zich niet hen broeders te noemen. (Hebr. II.) 

Doch niet slechts in zijne vreugde deelen wij, maar ook 
in zijne macht en in zijne bediening. Petrus wandelt op 
de zee, evenals Jezus. Wel begon hij te zinken, toen hij 
door den sterken wind bevreesd werd, maar toch, hij 
wandelde op het water. De Heer gaf hem die macht. Met 
Christus vermogen wij alles. „Hun die gelooven,"heeft de 
Heer gezegd, „zullen deze teekenen volgen: in mijnen 
naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen 
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zullen zij spreken; slangen zullen zij opnemen, en al 
zullen zij iets doodelijks drinken, het zal hun geenszins 
schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij 
zullen gezond worden." (Mark. XVI : 17, 18.) De Hande
lingen en de Brieven leveren ons daarvan de treffende 
bewijzen; en als de Heer het noodig keurt, geeft Hij nog 
dezelfde macht. 

En toen Jezus de scharen spijzigde, vermeerderde Hij 
wel het brood, maar Hij gaf het niet zelf aan de menigte; 
neen! Hij gaf het brood aan zijne discipelen, en deze gaven 
het aan de scharen. Aldus maakte Hij hen tot de kanalen 
van den zegen, dien Hij in zijne goedheid den menschen 
schonk. Zoo blijft het tot in eeuwigheid. De geloovigen 
zijn de kanalen, door welke de geestelijke en hemelsche 
zegeningen, die Christus uitdeelt, komen tot de menschen. 
Van hen, die den Heiligen Geest ontvangen hebben, zegt 
de Heer: Stroomen van levend water zullen uit hunnen buik 
vloeien. De Gemeente roept tot allen, die dorst hebben: 
komt! en tot allen, die willen: neemt het water des levens 
om niet. In het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, die 
op zinnebeeldige wijze de bruid, de vrouw des Lams voor
stelt, is een rivier van water des levens, klaar als kristal, 
uitgaande van den troon Gods én des Lams; aan die rivier 
groeit de boom des levens, die onophoudelijk vrucht draagt, 
en wiens bladeren zijn tot genezing der volken. In het 
koninkrijk van Christus, gedurende de duizend jaren, zullen 
de geestelijke zegeningen den bewoners der aarde mede
gedeeld worden door de bruid des Lams. En eindelijk in 
de eeuwigheid, nadat de eerste hemel en de eerste aarde 
zijn voorbij gegaan, en er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde gekomen is, zal de Vrouw des Lams de 
tabernakel van God zijn bij de menschen, en God zal op 
die wijze bij hen wonen; zij zullen zijn volk zijn, en 
Hij zelf zal bij hen, hun God zijn. Wonderbare genade, 
ons geschonken! Moge een iegelijk onzer, naarmate hij een 
genadegave ontvangen heeft, den ander daarmede dienen 
als goede rentmeesters der menigerlei genade Gods! 
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Wat aanbidding -is. 
(Joh. XII : 1—11.) 

Zij kwam niet om een preek te hooren, al was de hoogste 
Leeraar aanwezig. Aan zijne voeten te zitten en naar zijn 
woord te luisteren, (Luk. X : 39.) was thans haar doel 
niet, hoe gezegend dit ook ware aan zijn eigene plaats. 
Zij kwam niet om Hem hare beden bekend te maken. 
Daartoe was het tijd, toen zij, in diepe onderwerping aan 
zijnen wil, aan zijne voeten was neergevallen, zeggende: 
^Heer! waart gij hier geweest, mijn broeder zou niet 
gestorven zijn;" doch hare smeekingen uit te storten voor 
Hem, als haar eenige toevlucht, was niet nu hare ge-
daehte, want haar broeder zat mede aan. Zij kwam niet 
om de geloovigen te ontmoeten, hoewel er geliefde geloo-
vigen te zamen waren; immers, „Jezus had Martha en 
hare zuster en Lazarus lief." Gemeenschap met Hem was 
eveneens zeer gezegend, en genoot zij zeker dikmaals; 
maai' gemeenschap was MM haar doel niet. Zij kwam niet 
na de moeiten en zorgen van een week van strijd met 
de wereld, om door Hem verfrischt te worden, hoewel 
zij, als elke geloovige, de beproevingen der woestjjnhad 
leeren kennen; en misschien niemand meer dan zij de 
heerlijke bronnen van verfrissching kende, die in Hem 
waren. Maar zij kwam, (en dat juist op het oogenblik, 
toen de wereld haar diepsten haat tegen Hem toonde,) 
om uit te gieten, wat zij lang opgegaard had, (vs. 7.) wat 
zeer veel waarde voor haar bezat, wat haar gansche be
zitting op aarde uitmaakte, op den persoon Desgenen, 
wiens liefde haar hart in bezit genomen en hare genegen
heden gekluisterd hield. Zij dacht niet aan Simon den 
melaatsche; zij ging de discipelen voorbij; haar broeder en 
zuster naar het vleesch en in den Heer trokken haar 
aandacht niet op dat oogenblik — „Jezus alleen" vervulde 
hare ziel; haar oog was op Hem; haar hart was volkomen 
tot Hem; haar handen en voeten waren ondergeschikt aan 
haar oog en haar hart , toen zij „de voeten van Jezus 
zalfde, en zijne voeten afdroogde met hare haren." 
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Aanbidding, hulde, vereering-, dankzegging was baar 
eenige gedachte, en dat ter eere van den Eenen, die alles 
in allen voor haar was; en zonder twijfel, zulk een ver
eering was zeer verkwikkend voor Hem. 

De ongeestelijken (vs. 4.) mochten nu murmureeren; 
doch Hij nam hare verdediging op zich, en bewees hoezeer 
Hij de dankbare schatting van een hart, dat zijne waarde 
en zijne dierbaarheid kende, wist te waardeeren en op 
prijs te stellen. Hierover kon Hij niet zwijgen. 

Een duurzame herinnering is bewaard gebleven van wat 
aanbidding of vereering werkelijk is; een herinnering aan 
Hem, die ze aannam en aan haar, die ze bracht. 

En nu, geliefde lezer! is dit uwe wijze van vereering, 
of gaat gij op 's Heeren dag een preek hooren, uwe ge
beden doen, de geloovigen ontmoeten, of verkwikking halen 
na uw zesdaagsche zwoegen? 

O, indien elk oog op den Heer alleen was; indien elk 
hart volkomen was tot Hem; indien wij allen beslist waren 
om „niemand te zien dan Jezus alleen", (Mark. IX : 8,) 
wat zou er een volheid van dank en lof zijn! Thans niet 
met albasten flesschen, maar met lichamen, vervuld met 
den Heiligen Geest. Een stroom van dankzegging van het 
verhevenste karakter zou dan opstijgen ter eere van den 
Gezegende, die nu de heerlijkheid tot sieraad verstrekt, 
gelijk Hij eenmaal de aarde versierde. Worde het ons ge
geven Hem te aanbidden in geest en in waarheid. Amen! 

Uumeri XI 
Het boek Numeri, dat de reis der Israëlieten door de 

woestijn beschrijft, geeft ook het verhaal van hun her
haalden opstand. In deze droevige geschiedenis van het 
volk van God, die evenwel vol is van aanmoediging voor 
onze harten, wordt ons Gods geduld in al zijn uitgestrekt
heid jegens zijn volk getoond. Geheel aan het einde van 
de reis verklaarde God, „dat Hij niet aanschouwt de 
ongerechtigheid in Jakob, noch de boosheid in Israël." 

Israël legerde zich op bevel van Jehovah; de ark des 
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verbonds leidde het volk, en God gaf hun in alles zijne 
bevelen. Maar toen de ark, na van den berg Sinaï ver
trokken te zijn, hen drie dagen geleid had, begonnen zij 
te murmureeren en te klagen over vermoeienis. Doen wij 
niet dikwerf hetzelfde ? En te klagen over den weg is het 
begin van ongeloof. 

Na dë̂  Roode zee doorgetrokken te zijn, had Israël het 
lied der bevrijding gezongen; doch als er sprake is van 
te trekken door een woestijn, waar geen water en geen 
weg is, en waar men in alles afhankelijk moet zijn van 
God, begint het vleesch zich vermoeid te gevoelen, en 
mist liet de genietingen, welke het in Egypte vond. Wij 
mogen wel vermoeid zijn, doch niet door hetgeen de Heere 
doet, maar door hetgeen wij zijn, en omdat wij den 
schat, dien wij bezitten, in aarden vaten omdragen; want 
die vermoeidheid verwijdert ons niet van God. Hoe meer 
ik in de tegenwoordigheid des Heeren ben, des te meer 
is mijn hart bezwaard door het kwaad. Het is een ver
moeidheid en droefheid naar Christus, die zelf de man 
van smarte was, en verzocht in lijden. God keurt deze ver
moeidheid goed, en verzacht ze. Zij brengt in ons de liefde 
van Christus voort, on zij doet ons niet bezwijken onder 
de verzoeking. Als ik getrouw ben, is het onmogelijk, 
niet vermoeid te worden door de zonde, die in en rondom 
mij is. Maar hoe was de vermoeidheid van Israël gansch 
anders! Zij kwam voort uit de zwakheid des vleesches, 
'twelk de moeielijkheden vreest, er niet van houdt weer
stand te bieden, moeite ducht, en 'twelk in den grond der 
zaak zich over God beklaagt en tegen Hem murmureert. 

God hoorde de klachten van Zijn volk, en Zijn toorn 
ontstak tegen hen, want in hun klagen hebben zij „den 
Heer verworpen, die in hun midden was." (vers 20.) Had 
Hij niet zorg gedragen voor alles? Zonder twijfel. Maar 
het vleesch wil niet vermoeid worden, en klaagt. Daarna 
doet de Heer hun zijn tegenwoordigheid gevoelen en het 
vuur Zijns oordeels verslindt er eenigen. (vers 1.) 

Er waren onder het volk lieden, wier hart nog in 
Egypte was. Wij hebben slechts weinig noodig voor de 
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reis. Hoe lichter onze bagage is, des te gemakkelijker zal 
onze tocht zijn. God geeft ons niets, wat ons zou kunnen 
hechten aan deze zondige wereld, maar Hij' geeft ons, 
wat voldoende is voor de reis naar Kanaan. De wereld-
lingen kunnen zich niet tevreden stellen met hetgeen God 
geeft, omdat Kanaan hun doel niet is , en omdat zij er 
noch hunne hoop noch hun erfdeel hebben. Israël begint 
te weenen en verlangt naar vleesch, dat is iets anders 
dan wat er noodig is voor de reis. "Welk een ongeluk zou 
het voor ons zijn, als God ons toestond te hebben, wat 
ons aan de aarde zou hechten! 

Onze rust is niet hier beneden. Israël zeide: „Wij ge
denken aan de visschen, die wij in Egypte om niet aten; 
aan de komkommers, en aan de pompoenen en aan het 
look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook; maar nu 
is onze ziel dor, er is niet met al behalve dit manna voor 
onze oogen." (vs. 5, 6.) De dingen der wereld komen weder 
in hunne gedachten, maar het is een herinnering en niet 
een hoop. Het manna, dat hunne oogen zagen, was de 
voldoende gave voor de reis en niets meer. Het had in 
het geheel geen overeenkomst met hetgeen in Egypte 
was, het was ook niet het voedsel, dat het volk in Kanaan 
zou vinden; maar het bevatte alles, wat noodig was om 
hen te voeden gedurende de reis. Israël herinnerde zich 
de aangename dingen van Egypte, maar het had de tichel-
steenen vergeten; want de satan zorgt er voor, dat wij 
ons het lijden, dat zich in de wereld bevindt, niet meer 
herinneren. Israël dacht, dat het voedsel van Egypte hen 
gelukkig zou maken; maar als God ons hier beneden ge
lukkig maakt met de dingen, die zich hier bevinden, 
zou Hij niet volmaakt zijn in zijn liefde jegens ons. Nooit 
zal Hij ons iets geven, dat ons kan doen vergeten, dat 
wij reizigers in de woestijn zijn. Hij wil, dat zijne genade 
ons genoeg zij , en, als zij ons niet meer genoeg is, werkt 
dat het vleesch in ons. Het is met de genade even
als met het manna. Het is onmogelijk tot morgen 
er van in voorraad te hebben, noch op de genade van 
gisteren te steunen; wij moeten geen anderen steun heb-
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feen dan God. Wij zijn dagelijks van Hem afhankelijk. 
Hij gedacht Israël iederen morgen veertig jaren lang. 

Als Hij het manna slechts ééns per maand gegeven had, 
zou Hij zijn liefde slechts ééns, en niet eiken dag getoond 
hebben; maar Hij toont ons elk oogenblik, hoe teeder Hij 
ons mint. Als onze oogen niet voldaan zijn, om het manna 
iederen ochtend te zien, dan verachten wij de liefde Gods. 
De vreugde van den getrouwe is deze liefde te begrijpen 
ea in een voortdurende afhankelijkheid van God te leven. 

In vers 13 en 14 ontbreekt het Mozes aan geloof. Hij 
zegt: „Vanwaar zou ik het vleesch hebben, om al dit 
volk te geven ? . . . . Ik alleen kan al dit volk niet dragen, 
want het is mij te zwaar!" Hij vergeet, dat de moeie-
Iijkheid voor God is, en dat zij God betreft. De discipelen 
in het schip zijn bang, omdat Jezus, die bij hen was, in 
gevaar was te verdrinken. De grootste straf, die God ons 
kan opleggen, is aan het vleesch toe te staan, wat het 
begeert, (vs. 18—20.) De Israëlieten hadden op het zien 
der kwakkelen hun zonde moeten belijden en tot God 
moeten terugkeeren. Doch zij eten er van, en de zaak 
zelve, die hunne begeerlijkheid voldeed, slaat en straft hen. 

Correspondentie. 
5. J. d. W. te Breskens vraagt, welke de beteekenis is van 

de woorden in Hebr. XI : 38 : «welker de wereld niet waardig was." 
De bedoeling van Paulus met deze woorden is, dat de wereld 

niet waardig was om zulke getrouwe getuigen des Heeren in 
haar midden te hebben. 

6. J. S. te Almelo vraagt, of de woorden van Paulus in Rom. 
XI : 5 : «Zoo is er dan ook in dezen tijd een overblijfsel naar 
de verkiezing der genade," alleen zien op de dagen van Paulus, 
of ook op onze dagen. 

Zooals het daar staat, heeft het letterlijk alleen betrekking 
op den tijd, in welken Paulus leefde, maar als wij het beginsel, 
waarover hij spreekt, in aanmerking nemen, dan ziet het op 
den gansenen tijd, in welken Israël verworpen is en de Gemeente 
vergaderd wordt. 
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Door hunne verwerping van den Messias had God zijn volk 
prijsgegeven en verlaten, en was het nu «niet mijn volk" en 
«niet geliefde" geworden. Wilde dit nu zeggen, dat God zijn 
volk zóó verstooten had, dat er niemand van hen gered en aan 
de Gemeente toegevoegd kon worden ? Geenszins, zegt Paulus. 
Hij zelf en zoovele anderen waren het hewijs, dat er een over
blijfsel wras naar de verkiezing der genade. Waren er in Achab's 
dagen nog zeven duizend overgebleven, die hunne knie voor 
BaSll niet hadden gebogen, zoo was er ook in dezen tijd een 
overblijfsel.-En zoo is het van dien tijd af tot nu toe geweest, 
en zal dit 200 blijven, totdat de Gemeente wordt opgenomen. 

7. N. N. te U. vraagt, welk verschil er bestaat tusschen «den 
derden hemel" en «het paradijs" in 2 Kor. XII : 2, 4. 

Naar het mij voorkomt, wordt in 2 Kor. XII met den derden 
hemel en het paradijs de woning van God bedoeld; evenals 
zulks het geval is in Openb. II : 7. Daar toch wordt gezegd, 
dat allen, die overwinnen, eten zullen van den boom des levens, 
die is in het paradijs Gods; terwijl uit Openb. XXII blijkt, 
dat zulks ziet op den tijd, dat de Gemeente van Christus, 
als de-Vrouw des Lams, verheerlijkt wezen zal. 

In Luk. XXIII daarentegen, waar de Heer tot den moor
denaar 'zegt: «Heden zult gij met mij in het paradijs zijn," 
spreekt Hij over dat gedeelte van den Hades, waar Jezus na zijn 
sterven tot den dag zijner opstanding heenging, en waar de 
zielen der in Hem ontslapenen vertoeven tot Jezus'wederkomst 
in de lucht. 

8. A. 't H. te Nieuw Lekkerland vraagt een verklaring van 
Hebr. XI : 40. 

De geloofshelden des Ouden Testaments hadden door het 
geloof getuigenis bekomen, dat zij rechtvaardig waren; doch zij 
hadden de belofte niet verkregen, daar God voor ons iets beters 
had voorzien, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. 
Wij zullen allen te zamen, zij met ons en wij met hen volmaakt 
worden, namelijk gezamenlijk verheerlijkt wordenin de opstanding; 
maar aan ons, aan de Gemeente des Heeren, is een deel ge
geven, 't welk de heiligen des Ouden Verbonds niet hadden. 
Wij gaan namelijk thans reeds met alle vrijmoedigheid in het 
hemelsche heiligdom, in de onmiddellijke tegenwoordigheid Gods, 
en genieten daar de hemelsche zegeningen, omdat wij in Christus 
zijn, met Hem op de nauwste wijze vereenigd. 
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Des Christens verhouding tot God, tot 
het lichaam van Christus en tot 

de menschen in het algemeen. 
(Romeinen XII.) 

In dit twaalfde hoofdstuk van den brief aan de Romeinen 
begint Paulus aan de praktische vermaningen, met welke 
hij gewoon is zijne brieven te besluiten. In de voorgaande 
hoofdstukken (I tot VIII.) heeft hij de leer des heils ont
wikkeld in zulk een vorm, als voor de gemeente te Rome, 
bestaande uit Joden en heidenen, die tot Christus bekeerd 
waren, geschikt was. In de hoofdstukken IX tot XI heeft 
hij afzonderlijk de waarheid omtrent het volk Israël be
handeld. En nu in het Xlle hoofdstuk vangen de onder
richtingen aan voor het praktische leven. 

Dit hoofdstuk laat zich als vanzelf in drie afdeelingen 
splitsen. De eerste afdeeling, vs. 1 en 2, spreekt over de 
verhouding, waarin de Christen te staan heeft tegenover 
God. De tweede afdeeling, vs. 3 tot 8, handelt over de 
verhouding, waarin de Christen te staan heeft tegenover 
het ééne lichaam van Christus. De derde afdeeling, vs. 9 
tot 21, loopt over de verhouding, waarin de Christen te 
staan heeft tegenover alle menschen, hetzij bekeerd of 
onbekeerd. Alles te zamen genomen kunnen wij zeggen: 
er zijn drie kringen, binnen welke de Christen zich te 
bewegen heeft. De binnenste kring bepaalt zijne roeping 
ten aanzien van God; de tweede, veel ruimere kring 
bepaalt zijne roeping ten aanzien van de Gemeente; de 
derde, allen omvattende, kring bepaalt zijne roeping ten 
aanzien van de menschen als zoodanig. 

Alvorens tot de beschouwing van des Christens drieërlei 
roeping in bijzonderheden over te gaan, willen wij de 

XKKV 6 
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aandacht vestigen op de wijze van vermaning en de drang-
reden om er gehoor aan te geven, waarmede het hoofd
stuk begint. 

„Ik vermaan u dan, broeders! door de ontfermingen 
Gods." Het zijn „broeders" tot wie Paulus zich richt, allen 
„geliefden Gods," zooals hij ze in het eerste hoofdstuk 
genoemd heeft; geen personen dus, aan wie hij wetten 
voorschrijft, om door het houden daarvan in Gods gunst 
te komen; want zij zijn de geliefden Gods; zij maken reeds 
deel uit van het lichaam van Christus; zij zijn broeders. 
l ie t is niet de wet van Mozes, zeggende: ,doe dat, en gij 
zult leven;" maar zij hebben het eeuwige leven reeds als 
de genadegift Gods. (VI : 23.) En nu, de drangreden 
bestaat niet in de voorspiegeling der hoop, dat God zich 
nog eenmaal over hen ontfermen zal, maar in de herin
nering aan het feit, dat God zich reeds over hen ontfermd 
had. Dat zij bekeerd waren, was immers niet geweest 
desgenen, die wilde, noch desgenen, die liep, maar „des 
ontfermenden Gods." (IX : 16.) Door den geest van zoon
schap, dien zij reeds ontvangen hadden, riepen zij nu God 
aan als: Abba, Vader! (VIII : 15.) Niets, hoe machtig 
ook, was machtig genoeg om hen meer te kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen 
Heer. (vs. 39.) Dat alles moest hen dringen naar zijne 
vermaning te handelen. 

1. Gaan wij nu over tot den binnensten, den nauwsten 
kring, waar binnen de Christen zich beweegt, dien van 
zijne verhouding tot God. 

Hij heeft daartoe in de eerste plaats „zijn lichaam te 
stellen tot een lecende offerande, heilig, Gode welbeha-
gelijk." De Joden brachten dieren, veld vruchten, geld; 
de heidenen zelfs ook menschen ten offer. De Christen 
stelt zijn eigen lichaam tot een offerande aan God. Dat 
wil zeggen: hij laat dit lichaam alleen datgene doen, wat 
Hem welgevallig is. Hij laat zijne oogen alleen daarheen 
zien, waar God wil, dat zij heen zien zullen. Hij laat zijne 
ooren alleen datgene hooren, wat welluidend is voor God. 
Hij laat zijne hersenen werken alleen op datgene, wat 



83 

(Jod wil, dat zijn denkvermogen zal bezighouden. Hij laat 
yjjne handen alleen datgene uitvoeren, wat God op die 
handen gesteld heeft. Hij laat zijne voeten alleen toe hem 
te brengen daarheen, waar God hem hebben wil. Als hij 
eet of drinkt, is het niet om zijn buik te dienen, (Pil. 
I I I : 19.) maar God eerende, die hem deze spijze of drank 
geeft tot onderhouding zijns levens. (*) "Wat hij spreekt 
of zingt, het is allen datgene, wat Gode aangenaam is om 
van hem te hooren. Kortom, „hij stelt zijne led en niet meer 
voor de zonde tot werktuigen der ongerechtigheid, maar 
gtelt zichzelven voor God, als uit de dooden levend gewor
den, en zijne leden voor God tot tverktuigen der gerech
tigheid." (Rom. VI.) 

Dit alles is zeer gewichtig. Somtijds meenteen Christen, 
dat, als hij onder een opwekkende toespraak zalige ziels-
gewaarwordingen heeft, hij al heel goed gesteld is; doch 
wanneer hij onder zijn zalige aandoeningen de plaats ver
laat, waar de toespraak gehouden werd, staat God toe te 
zien, of hij nu in het werkelijke, praktische, dagelijksche 
leven uiting geeft aan zijn zalig gevoel. En wanneer hij 
dan knorrig is tegen zijn huisgenooten en knechts, of 
wanneer hij aan laffe en ledige gesprekken en handelingen 
deelneemt, wat heeft God er dan aan, dat hij zich zalig 
heeft gevoeld? Het schijnt gemakkelijker een Christen te 
zijn met zijne ziel, maar het heeft meer beteekenis een 
Christen te zijn met zijn lichaam. Het lichaam is het werk
tuig der ziel; en aan hetgeen ik met de leden van mijn 
lichaam uitvoer, is het te bespeuren, hoe het in waarheid 
met mijne ziel gesteld is voor God. Het is mogelijk, dat 
men met al zijn vrome aandoeningen toch, in den grond 
der zaak, meer zichzelven behaagt dan Gode. Iemand is 

(*) Het onbeteugeld botvieren aan den lust tot spijze staat voor 
God op ééne lijn met het onbeteugeld botvieren aan eiken anderen 
lust, die in de menschelijke natuur aanwezig is. Die onmatig eet 
of drinkt, leeft naar „de begeerlijkheden des vleesches," en staat 
beneden de dieren, die in den regel nooit meer eten dan noodig is 
om in het loven te blijven. Onmatigheid verlaagt den mensch, en 
veelmeer nog den Christen. 
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slechts in zooverre een Christen, aan wien God iets heeft, 
als hij zich Christen toont in zijn huis, zijn werkplaats, 
zijn gezelschapskring; en daar, zoo goed als in de bijeen
komsten, zijn lichaam stelt tot een levende, heilige, Gode 
welgevallige offerande. 

„En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt 
veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij 
beproeft, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij." Er is geen sterker bewijs, dat de Christen 
uit de wereld verlost is, en niet meer tot haar behoort, 
dan de vermaning om haar niet gelijkvormig te worden. 
Hij kan zelfs niet meer tot haar behooren, maar wordt 
alleen opgewekt, om niet meer gelijke vormen met haar 
aan te nemen. Een Christen mag zich Meeden en voeden, 
zaken doen en een huwelijk sluiten, van teekenen en 
muziek houden; maar de vormen, waarin hij dat alles 
doet, moeten verschillen van die der wereld, omdat hij 
zijn lichaam heeft te stellen tot een offerande aan God, 
wien hij met lichaam en ziel toebehoort. Zijn gemoed, dat 
is zijn inwendig bestaan, is vernieuwd; en die inwendige 
vernieuwing moet een verandering in het uitwendige — 
de vormen — teweeg brengen. 

Wanneer hem dit ernst is, dan beproeft hij, welke de 
goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
Dat wil zeggen, dat hij bij alle dingen vraagt, onderzoekt, 
tracht te weten: wat Gode aangenaam is. Er komen in 
het werkelijke leven zoo velerlei dingen voor; en het is 
niet voldoende, dat wij in eenige of de voornaamste 
daarvan volgens den wil van God handelen; maar in al 
die velerlei dingen is het van belang te doen, zooals den 
Heere, onzen God welgevallig is. Vandaag komen er toe
standen, die zich vroeger nog nooit voorgedaan hadden; 
of morgen denken wij na over hetgeen wij te voren ge
dachteloos hebben verricht; en zoo is er voortdurend 
aanleiding om te onderzoeken, te beproeven, zooals de 
Schrift zegt, wat nu toch eigenlijk wel behaagt aan God. 
Zulk een beproeven houdt de gemeenschapsoefening met 
God en de aandachtige overweging van zijn Woord leven-
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dig bij ons, en bewaart ons tegen alle sleurchristendom, 
waaraan God niets heeft. Onze dienst wordt eerst op die 
wijze „een redelijke dienst," terwijl het onredelijk is te 
belijden een nieuw leven, het leven uit God, te hebben 
ontvangen, en dan dat nieuwe leven zijn invloed niet te 
laten uitoefenen op onze menigerlei openbaringen in ons 
leven van iederen dag. 

Schenke Hij ons genade om, op grond der ons bewezen 
ontfermingen Gods, er naar te staan, ja er naar te jagen 
Hem welbehagelijk te zijn in alles, zoowel in onze gods
dienstige, als in onze maatschappelijke en huiselijke ver
richtingen! Hoe treurig is het toch, als wij tevreden zijn 
met ons te onthouden van bepaald zondige dingen, en 
verder ons weinig of niet bekommeren omtrent de vraag 
naar hetgeen Gods welbehagelijke wil in ons praktisch 
leven is. Er is niets onredelijker dan dit; en het geeft de 
verklaring van veel geesteloosheid of vleeschelijke gezind
heid bij hen, die toch het voorwerp zijn van de ontfer
mingen Gods. 

2. Van het derde vers af beginnen de aanwijzingen, 
hoe zich te gedragen ten opzichte van het ééne lichaam 
van Christus, waarvan elk Christen een lid is. Voorop gaat 
een dubbele waarschuwing. Men moet eenerzijds niet te 
hoog, anderzijds niet te laag van zichzelven denken. De 
gemeente te Rome bestond uit bekeerden van de Joden 
en van de volken. De eersten konden licht meenen, dat 
zij, als uit een godsdienstig volk, hooger stonden dan de 
anderen uit de heidenen. Omgekeerd kon iemand uit de 
afgodendienaars zich beschouwen als een bloot „bijwoner." 
Doch ook waar dit verschil in afkomst nu juist niet be
stond, er zijn bovendien nog onderlinge verschillen genoeg, 
die aanleiding kunnen geven, dat de een zich hooger en 
de ander zich lager stelt „dan het behoort." Een iegelijk 
„moet van zichzelven bescheiden denken, gelijk God aan 
een iegelijk DE MAAT des geloofs heeft toebedeeld.'''' (vs. 3.) 
God heeft niet alleen het geloof toebedeeld, maar ook de 
Mate daarvan. Dit te bedenken maakt bescheiden. Heeft 
iemand een groote maat ontvangen, daar hij ze aan God 
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heeft te danken, mag hij zich niet verheffen. Heeft een 
ander een kleinere maat, hij bezit die dan toch van Gods
wege, en hij bezit ze niet voor niets. Integendeel, gelijk 
wij in één lichaam vele leden hebben, en al de leden niet 
dezelfde toer hing hebben, zoo zijn wij, de velen, één lichaam 
in Christus, en elk afzonderlijk elkanders leden. (vs. 4.) 
In ons natuurlijke lichaam zijn vele leden; en al hebben 
niet al die leden dezelfde werking, toch heeft zelfs het 
geringste lid zijn eigene werking, waar het lichaam niet 
zonder schade buiten kan. Geen enkel lid aan het lichaam 
is zonder doel daaraan toegebracht; en het lichaam is niet 
gezond, zoodra maar één lid, zelfs het onaanzienlijkste, 
werkeloos is. Dat gevoelt ieder mensch duidelijk genoeg, 
zelfs maar al te veel, nu de zonde ook het menschebjke 
lichaam heeft aangetast, zoodat nu het ééne, dan het 
andere lid of in 't geheel niet, of verkeerd, werkende is. 
Welnu, ook de velen, die gelooven, vormen één lichaam 
in Christus, en zijn, elk afzonderlijk, leden daarvan. Ook 
het geringste, het onaanzienlijkste lid, dat aan dit lichaam 
gevonden wordt, is daaraan toegevoegd met een doel. De 
geloovigen vormen geen onsamenhangende massa, waarbij 
sommigen veel en anderen niets beteekenen. Het is ook 
niet toevallig, dat er zooveel en niet meer, of dat er die 
en niet deze, bij behooren. De geloovigen zijn niet samen
gebracht zonder plan, om buiten verband met elkander 
te blijven. Integendeel: uit Christus bewerkt het gansche 
lichaam, te zamen gevoegd en verbonden door alle onder
steunende geledingen, naar de werking van elk deel in 
zijne maat, den wasdom des geheels. (Efez.) 

Zoo weet dan nu elk geloovige, dat hij .met een doel 
aan het lichaam is toegevoegd, en welk dat doel is. Dat 
hij met een doel door God bekeerd, en bij de andere 
bekeerden geplaatst is, moet ieder voor zijn aandacht 
houden. Hij moet niet doelloos voortleven, gedachteloos 
daarheen gaan, tevreden dat hij gered is van het eeuwig 
verderf. Zijn redding was niet het doel, maar het middel, 
door God toegepast, om een zeker doel te bereiken. Hij 
is niet bekeerd om op zichzelven te staan, of alleen aan 
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zichzelven te denken; maar om deel uit te maken van 
een wonderbaar georganiseerd geheel — het lichaam van 
Christus, dat hem niet missen kan zonder verminkt te 
zijn, en dat hij niet missen kan zonder een doelloos wezen 
te zijn. En vraagt hij : met welk doel hij dan aan het ééne 
lichaam is toegevoegd, dan is het antwoord: om, naar de 
maat van zijne werking, den wasdom van dat lichaam 
mede te bewerken, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 

Waarlijk, deze overtuiging is van het hoogste prakti
sche belang. De menschelijke traagheid of zelfgenoegzaam
heid is maar al te dikwerf oorzaak, dat men zichzelven 
als Christen weinig de vraag stelt: met welk doel laat 
God mij, nu ik toch gered ben, nog op deze aarde voort
leven? En beantwoord ik aan dat doel? Hoe geneigd is 
men somwijlen om, omgekeerd, die vragen te stellen met 
het oog op een ander, en met het doel om te eischen, 
dat een ander toch vooral onzen wasdom bevorderen zal, 
in plaats dat wij den wasdom zoeken te bevorderen van 
een ander, van het geheel! 

In het 6e vers zien wij daarom voorgesteld: dat elk 
lid een gave bezit; dat elks gave verschilt van die des 
anderen; en dat allen te zamen die onderscheidene gaven 
hebben te besteden of aan te wenden. Daarop worden 
dan eenige gaven opgenoemd tot aan het einde van vers 8. 
Bovenaan staat de profetie, die ook elders (1 Kor. XIV: 1—5.) 
als een der meest gewenschte gaven wordt aangeprezen. 
Wij hebben daaronder niet te verstaan het voorzeggen 
van toekomstige gebeurtenissen, maar „het spreken voor 
menschen tot stichting en vermaning en vertroosting." Die 
gave moet besteed worden naar de mate des geloofs, dat 
wil zeggen: men moet in het spreken tot stichting, ver
maning en vertroosting niet verder gaan dan zijn geloof 
reikt. Het zou verkeerd zijn, indien men zich liet ver
voeren in zijn begeerte om te stichten, tot het gebruiken 
van natuurlijke hulpmiddelen, zooals indrukmakende ge
zegden, die echter niet op de Schrift gegrond waren, en 
dus boven de maat van ons geloof uitgingen. Doch ove
rigens mogen wij ijveren om te profeteeren. Met ieder 
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kan dit doen door het houden van een lange, samenhan
gende rede voor een talrijke menschenschaar; maar menigeen 
zou in staat blijken een woord tot stichting, vermaning of 
vertroosting te spreken, indien hij met de mate zijns 
geloofs tevreden was, en niet meende een ander te moeten 
nadoen. Het bevorderen van „stichting," zoowel in de 
samenkomsten der geloovigen, als in bijzondere gezel
schappen, is alzoo een der eerste vereischten, en ligt tot 
verantwoording van de minder-, zoowel als van de meerbe
gaafden. Tegenover stichting staat afbreking; want stichten 
beteekent bouwen; en hoe onchristelijk is het, wanneer 
iemand, in plaats van hooger op te trekken, aan het 
neerhalen is van eens anders geestelijken toestand door 
ijdel geklap of kwaadspreken van derden. Al heeft niet 
ieder Christen de gave van profeteeren, toch kan ieder 
Christen op de een of andere wijze opbouwend werk
zaam zijn, en naar het voorkomt vermanen of vertroosten. 
Een ieder vrage zich af, inhoeverre hij een en ander 
verwezenlijkt. 

Dan komt het bedienen. Daarmede wordt niet bedoeld 
wat de menschen noemen: bediening des Woords of der 
zoogenaamde sacramenten; maar elke dienst, ook de uit-
wendigste, die er bewezen kan worden aan het ééne 
lichaam, hetzij in of buiten de onderlinge bijeenkomsten. 
Green bijzondere dienst wordt hier genoemd, omdat er 
zooveel verscheidenheid, juist op dit gebied, gevonden 
wordt. Ik herinner mij bij deze gelegenheid, dat op zekere 
plaats een broeder stierf, die nooit in de bijeenkomsten 
één woord gesproken had, maar die, bij de viering des 
Avondmaals, geregeld het brood van de ééne zijde, waai
de broeders zaten, overbracht naar de andere, waar de 
zusters zich bevonden, en hetzelfde deed met den beker, 
na dien opnieuw gevuld te hebben. Na zijn ontslapen, 
zeide een andere broeder tot mij: „wat heeft broeder . . . 
ons toch trouw gediendl" Ik gevoelde mij beschuldigd zelf 
deze zaak niet eer uit dit oogpunt te hebben beschouwd, 
doch moest in mijn hart den spreker gelijk geven. Alles 
toch, wat tot hulp verstrekt, al zou het zijn de plaatsing 
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van stoelen of het bewaren van boeken, behoort tot de 
dienst; en hij, die deze dienst verricht met een gelukkig 
hart en in het bewustzijn, dat hij het ééne lichaam eenige 
hulpe mag aanbrengen, verheerlijkt daarin God. Hoe 
schoon is het op Hem te zien, die niet kwam om gediend 
te worden, maar die zelf gediend heeft, zoolang Hij hier 
vertoefde, en ons nu nog dient, terwijl Hij in de heer
lijkheid is. Toen Hij aan zijne discipelen de voeten wiesch, 
deed Hij zijn opperkleed eerst af, en boog zich neder. 
Dat is de geest des dienens; want die als uit de hoogte 
dienen wil, speelt eigenlijk den Meester, en helpt niet, 
maar belemmert. Christus was de Heer en de Meester — 
toch wilde Hij dienen. Wat ons aangaat, niemand kan de 
meeste worden dan in den weg van aller dienstknecht te 
zijn. Gelukkig zijn die Christenen, onder wie door een 
ieder gevraagd wordt: waar kan ik eenige dienst ver
richten ? En te beklagen zijn zij, die er hoofdzakelijk 
mede bezig zijn, te vragen: hoeveel dienst bewijzen mij 
de anderen ? Het allerbeklagenswaardigst zijn echter zij, 
die ontevreden zijn, omdat men hen niet genoeg dient 
naar hunne schatting. 

„Hetzij die leert, in het leeren; hetzij die vermaant in 
het vermanen." Ieder weet, wat leeren en vermanen is. 
Dat leeren en vermanen wordt hier, gelijk al het andere, 
besproken als een der verschillende gaven, welke wij te 
besteden hebben tot den wasdom des lichaams. Indien 
iemand staat te leeren, en allerlei dingen zegt, die op 
zichzelven waar zijn, en uitnemend worden voorgedragen, 
maar bevorderen zij niet den groei des lichaams, dan hebben 
zij geen beteekenis. Hetgeen geleerd wordt moet van dien 
aard zijn, dat het leven, het geestelijke leven der Chris
tenen er door toeneemt. Er zijn leeraars, die volstrekt 
geen fijne vormen bezitten , en niet weten te boeien, zooals 
men het noemt, maar van wie een geestelijk gezind 
Christen altijd iets ontvangt, dat spijze is voor zijne ziel, 
en hem sterkt naar den inwendigen mensch. Al zijn de 
schoone vormen op zichzelven geen kwaad, er ontstaat 
toch licht gevaar, dat de vorm den hoorder zóó streelt, 
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dat hem de inhoud ontgaat, of zelfs dat de leeraar schoone 
vormen aanbiedt, zonder veel inhoud, zilveren schalen 
— gelijk de Schrift zegt — maar zonder gouden appelen. 
Het leeren is ook wel te onderscheiden van het profeteeren. 
Die profeteert, wendt de bekende waarheid aan tot stich
ting , vermaning of vertroosting. Die leert brengt de waar
heid zelve tot zijne hoorders, zonder nu juist een toepassing 
er bij te maken. Beide zijn verschillende gaven, en elke 
daarvan heeft hare eigene waarde, zoodat niemand de ééne 
ten koste van de andere mag verheffen, of de ééne om 
de andere klein achten. 

Het vermanen, gelijk het hier in vs. 8 afzonderlijk 
voorkomt, is eveneens onderscheiden van het vermanen, 
dat één van de drie deelen der profetie uitmaakt, (stichten, 
vermanen en vertroosten.) Als deel van de profetie is het 
algemeen, zonder zich te richten tot een bepaald persoon, 
en kan uitgesproken worden in eenzelfde rede, die ook 
stichting en vertroosting bevat. Waar het in vs. 8 op 
zichzelven voorkomt, heeft het toepassing op eenbepaald 
geval bij een bepaald persoon, en maakt dan een der 
verschillende gaven uit. Met ieder is bekwaam noch be
voegd om te vermanen, omdat niet ieder de gave daartoe 
bezit. En daar alle gaven moeten besteed worden tot be
vordering van den wasdom des lichaams, zoo moet ook 
hij, die vermaant, dien wasdom op het oog hebben. Wel 
behoeft men geen bijzondere gaven te hebben om iemand, 
die zich in het een of ander is te buiten gegaan, te be
rispen of recht te zetten; maar te vermanen zóó, dat 
iemand terecht komt, daartoe is niet ieder geschikt. Onbe
voegde vermaners stichten grooter kwaad dan het kwaad, 
waartegen vermaand moet worden, wijl zij niet bedenken 
dat, om het kwaad te zien, men slechts twee scherpe 
oogen, en om het te berispen, slechts een scherpe tong 
noodig heeft; maar om het te genezen, is een liefhebbend 
hart en een beleidvolle hand noodig, welke niet aller 
zijn. Zeker zal niet altijd de vermaande terecht komen, 
ook waar de vermaner bevoegd was; maar hetzij in de 
genezing, hetzij in de afsnijding van het aangetaste lid, 
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zoo de vermaning naar den Geest Gods was, zal de was
dom des lichaams bevorderd zijn. 

„Die mededeelt, in eenvoudigheid.'''' Het mededeelen is 
niet hoofdzakelijk uitoefening van weldadigheid, die be
paald de armen op het oog heeft, en daarom in Hebr. XI I I : 16 
afzonderlijk naast de mededeelzaamheid vermeld wordt. 
Gelijk in het Oude Testament gesproken wordt van het
geen de dankzeggende Israëliet gegeven had, behalve aan 
de armen (wees en weduwe), ook aan den Leviet en den vreem
deling , die niet tot de armen behoorden, (Deut. XXVI: 13.) 
zoo hebben ook wij mede te deelen, behalve ons weldadig-
heidsbetoon aan armen, bijvoorbeeld volgens Gal. VI : 6, 
van alle goederen aan hen, die ons onderwijzen in het 
Woord. Welnu, dit te doen „in eenvoudigheid," dat wil 
zeggen: zonder ophef, maar als iets, dat vanzelf spreekt, 
is een gave. Al is ieder geroepen de gastvrijheid te be
oefenen jegens den vreemdeling, dat is: den elders woon
achtige ; en al is ieder geroepen den Leviet, dat is: den 
in het werk des Heeren arbeidende, mede te deelen van 
het zijne, zoo is niet ieder begaafd, om dit op natuur
lijke, ongedwongen, kiesche wijze te doen. 

„Die voorstander is, met ijver." Gelijk er in een na
tuurlijk lichaam leden zijn, die meer bewogen worden, 
tegenover andere, die meer beweging aanbrengen, zoo 
zijn er ook, in het ééne lichaam in Christus, personen, 
die meer lijdelijk volgzaam, tegenover andere personen, 
die meer optredend werkzaam zijn. De laatstbedoelden, 
de voorstanders, nemen meer de aangelegenheden der 
gemeenschap ter hand, alhoewel elk der leden van het 
lichaam die aangelegenheden toch ook op het harte dragen 
kan en moet. Daar echter niet elk der leden de wijsheid, 
het beleid, den takt bezit om allerlei noodige zaken, ook 
de uitwendige, waarmee een gemeenschap van geloovigen 
te maken kan hebben, naar behooren uit te werken, zoo 
beschikt de Heer sommigen, die Hij met bekwaamheid 
toerust, om dat alles te behandelen. Denk, bijvoorbeeld, 
aan Ezra en Nehemia. De een was priester, de ander 
's konings schenker; doch hoe hebben beiden het bewijs 
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gegeven, dat zij wezenlijke „voorstanders" waren; en dat 
zij als voorstanders „met ijver'" het goede, uit- en inwendig, 
voor Gods volk hebben gezocht. En toen onze gezegende 
Heer hen, die geld inwisselden en duiven verkochten, 
uit zijns Vaders woning verdreef, werden de discipelen 
indachtig, dat er geschreven stond: „de ijver van uw huis 
verteert Mij." (Joh. I I : 17.) Mochten er onder ons geen 
voorstanders ontbreken; en mochten die voorstanders wer
kelijk met ijver bezield zijn. Mocht er aan den anderen 
kant niemand onder ons zijn, wien de aangelegenheden 
van Gods huis onverschillig laten! 

En nu ten laatste: „Die barmhartigheid doet, met blij
moedigheid." Dit is wederom iets anders dan weldadigheid 
jegens de armen, of dan mededeelzaamheid jegens arbeiders 
of vreemdelingen. Barmhartigheid komt te pas jegens 
ellendigen, van welken aard hunne ellende ook zij. Hoe
veel zijn er niet, die verlaten zijn: vrouwen door hunne 
mannen, kinderen door hunne ouders? Hoeveel lijders, 
soms aan afzichtelijke, of besmettelijke ziekten! Hoe 
velen, die niet geholpen zijn met weldadigheid, door het 
geven van een weinig geld, maar aan wie in letterlijken 
zin de hand gelegd en gehouden moet worden! De zoo-
danigen hebben aanspraak op onze barmhartigheid. En 
voorwaar, niet ieder bezit de gave om ze uit te oefenen. 
Wie staat dadelijk gereed om een onreine te zuiveren, 
om een vreeselijke wonde te verbinden, om zich te be
lasten met de zorg voor een verlatene of verwaarloosde? 
Hoe dikwijls wordt bovendien de ondervinding opgedaan, 
dat de bewezene liefdedienst der barmhartigheid met 
ondank beloond wordt, of dat elke bemoeienis, om een 
ellendige in beteren toestand te brengen, zonder eenig 
goed gevolg blijft! Dan, voorwaar, is het reeds veel, 
wanneer men met zijne barmhartigheid voortgaat, maar 
dat vele is niet genoeg; want er wordt gezegd: „die barm
hartigheid doet, met blijmoedigheid.'''' Soms vinden wij 
niets dan wat orafanoedigt, of weerzin wekt, en toch wie 
de gave der barmhartigheid ontvangen heeft, oefent ze uit, 
trots alles, wat hem zijne taak zou doen uit de hand leggen, 
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met de blijmoedigheid, die lankmoedig doet volharden. 
Zoo hebben wij dan het een en ander over de hier 

genoemde „gaven" die tot het welzijn des lichaams besteed 
moeten worden, opgemerkt. Een ieder zal wel toestemmen, 
dat eenig zelfonderzoek voor het aangezicht des Heeren 
in dit opzicht niet overbodig is. Integendeel, laat ons tot 
onszelven de vraag richten: „wat breng IK toe aan den 
wasdom van het lichaam?" Memand mag zeggen: „IK 
kan niets doen;" want er staat, dat wij verschillende 
gaven HEBBEN. ZOO is dan ieder -verantwoordelijk zijne 
gave te besteden. Van zichzelven niets denken deugt niet; 
men moet van zichzelven niet te hoog noch te laag, maar 
bescheiden denken. En indien ik als pink of kleinste vinger 
aan het lichaam ben gevoegd, dan kan ik, als pink op 
zichzelve, weinig, maar, als onmisbaar deel van de hand, 
veel nut doen. Vraag het aan eiken werkman. 

3. Van het 9e vers af begint nu de laatste afdeeling, 
die spreekt over des Christens verhouding tegenover de 
menschen in het algemeen, hetzij de onbekeerden, hetzij 
de bekeerden; deze laatsten dan echter niet als leden des 
lichaams, maar als personen beschouwd. Over elke van 
de vele vermaningen afzonderlijk uit te weiden ligt niet 
in ons plan; de meeste hebben ook geen verklaring 
noodig; slechts over enkele een woord. 

Opmerkelijk mag het genoemd worden, dat hier de 
eerste vermaning is: „de liefde zij ongeveinsd." Onder de 
lieden der wereld wordt zoo verschrikkelijk geveinsd, er 
is daar zooveel onwerkelijkheid d. i. leugen. Daarom be
ginnen de vermaningen in den brief aan de Efeziërs met: 
„legt af de leugen," en luidt het ook in dien aan de 
Kolossers: „liegt niet tegen elkander." Nu is er niets, 
waarin meer gelogen wordt, dan in de liefde. Hoe gemak
kelijk zegt men: „lieve vriend!" en vindt eigenlijk niets 
liefs aan zijn „vriend." Hoe vertoont men dikwerf inge
nomenheid met een bezoek, en denkt intusschen in zijn 
hart: „ik wenschte, dat gij verre weg waart!" In ons 
verkeer met alle menschen echter zij de liefde ongeveinsd. 
De zonde is in den grond der zaak leugen; welnu, zoodra 
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iemand roemt der zonde gestorven te zijn, heeft hij de 
leugen in het praktische leven af te leggen, en vooral 
in de liefde. 

In vers 16 staat: „iveest eensgezind onder elkander; 
tracht niet naar hooge dingen, maar voegt u tot de nede
rig en." Al schijnt het niet zoo, toch is er verband tusschen 
de eerste en de laatste vermaning. Er is toch niets, dat 
zoozaer de eensgezindheid vei'breekt of tegenhoudt, als 
dat sommigen, in plaats van zich bij de nederigen te 
houden, trachten naar de hooge dingen. Immers, die zich 
naar de hoogte wil werken, moet de anderen onder zich 
hebben; en gelukt het hem, dan ontstaat er jaloerschheid. 
Als men er goed acht op slaat, zal men in de meeste 
gevallen van oneensgezindheid de oorzaak vinden in dit 
trachten naar de hooge dingen en den naijver, daardoor 
opgewekt. Er is geen gemakkelijker verkeer dan met 
nederige menschen; en de eensgezindheid wordt spoedig 
bewaard, waar men tevreden is met het kleine. 

In vers 19 lezen wij: „Wreekt uzelven niet, geliefden, 
maar geeft den toorn plaats, want er staat geschreven : 
„aan Mij de wraak, Ik zal vergelden."" De toorn, waar
van hier gesproken wordt, is de toorn Gods. Wij moeten, 
als wij kwalijk bejegend worden, niet onszelven wreken, 
omdat de Heer zegt, dat de wraak aan Hem toekomt. 
Wij mogen niet, in onzen toorn, zelf vergelden, maar 
plaats of gelegenheid geven aan Gods toorn, die gezegd 
heeft: „Ik zal vergelden." Op een andere plaats der Schrift 
staat: „Wordt toornig, en zondigt niet." (Efez. IV : 26.) 
Daar is geen sprake van zich te wreken in toorn, uit 
hoofde van ondergane beleediging, maar van toornig wor
den in 't algemeen, waartoe in deze wereld met al haar 
onrechtvaardigheden, ook al worden die ons niet aange
daan, telkens aanleiding is. Als men menschen of dieren 
ziet mishandelen; als men hoort lasteren tegen God; als 
men allerlei bedrog ontdekt; dan toont het gebrek aan 
zedelijk gevoel, wanneer men niet toornt. Alleen moet 
men zich niet door zijn rechtvaardigen toorn laten ver
leiden tot zondigen. 
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Het slot luidt: „Word door het kwade niet overivonnen, 
maar overwin het kwade door het goede." Er geschiedt 
hier veel kwaads. Dat moet niet op ons zulk een invloed 
uitoefenen, dat wij er aan meedoen. Integendeel, wij 
moeten zooveel goeds tegenover het kwaad stellen, dat 
het kwade er door vermindert, en het goede de overhand 
krijgt. Dan overwinnen wij het kwade door het goede. 

Wie is tot al deze dingen bekwaam? 
Het antwoord is: „Zijne goddelijke kracht heeft ons alles 

geschonken, wat tot het leven en de godzaligheid behoort!" 
(2 Petr. I : 3.) 

Laat ons, in plaats van ons te verschuilen achter de 
vraag: wie tot al deze dingen bekwaam is, veeleer ons 
verblijden, dat wij tot heiligheid geroepen zijn, en dat 
wij den Geest der heiligheid bezitten. 

Zooveel is zeker: wanneer wij in de eerste zaak, die 
wij besproken hebben, namelijk onze verhouding tot God, 
inderdaad onze lichamen stellen tot een offerande aan 
God, en steeds beproeven wat Gods welbehagelijke wil 
is, dan zal dit ons helpen om in de tweede zaak: onze 
verhouding tot het ééne lichaam in Christus, werkelijk 
te vervullen, wat in 1 Kor. XII : 25& gezegd wordt, dat 
al de leden van dat lichaam voor elkander gelijke zorg 
dragen, en er in dat lichaam geen scheuring zij. 

En waar onze verhouding tot God en tot het lichaam 
de rechte is naar Gods "Woord, daar zal het niet onmo
gelijk blijken, om in onze dagelijksche verhouding tot den 
wijden menschenkring „de leer van God, onzen Yerlosser, 
in alles te versieren!" (Tit. I I : 10.) 

In dat geval leven wij ook zeker „in de verwachting 
van de gelukzalige hoop en verschijning der heerlijkheid 
van onzen grooten God en Verlosser Jezus Christus," die 
zichzelven gaf, om zich een eigen volk te reinigen, ijverig 
in goede werken, (vs. 13—15.) 
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Correspondentie. 

9. J. Th. R. S. te Rotterdam vraagt, wat wij verstaan moeten 
onder „in den naam des Heeren vergaderen." 

Wij moeten alle dingen doen in den naam des Heeren Jezus, 
omdat wij door Hem alleen aangenaam zijn voor God; wij bidden 
en danken in den naam van Jezus; in Jezus' naam verkondigen 
wij het evangelie; onze samenkomsten, welke ook, tot onderzoek 
des Woords, tot bespreking van de dingen Gods, tot bidden en 
zingen, moeten allen zijn in den naam van Jezus. Zonder dien 
naam heeft niets waarde of beteekenis. 

Wanneer wij evenwel spreken over „het vergaderen in den 
naam des Heeren", dan denken wij aan de woorden van Jezus 
in Matth. XVIII : „Want waar twee of drie vergaderd zijn in 
mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen." Dit nu 
is een geheel bijzondere zaak, zooals uit het verband duidelijk 
blijkt. De Heer spreekt over de vergadering der gemeente, waar 
de tucht wordt uitgeoefend. Van die vergadering zegt Hij, dat, als 
er ook maar twee geloovigen aan een plaats zich bevinden, die 
over eenige zaak der tucht wijsheid van God mochten begeeren, 
hun die wijsheid zal worden geschonken; omdat waar twee of 
drie in of tot den naam van Jezus vergaderd zijn, Hij in het 
midden van hen is, om hen te leiden, te besturen, te zegenen, 
wijsheid te schenken, met één woord alles te geven, wat zij 
noodig hebben. 

In den hier bedoelden zin kan er dus alleen sprake zijn van 
het vergaderd zijn in of tot den naam van Jezus, wanneer de 
gemeente als gemeente vergaderd is. Het prediken van het evan
gelie geschiedt in den naam van Jezus, maar een bijeenkomst 
tot prediking van het evangelie is geen vergaderd zijn in den 
naam van Jezus. Evenmin een bijbellezing of een samenkomst 
tot bespreking der Schrift, al geschiedt dit ook, in den bo
venbedoelden zin, in den naam des Heeren. Elke bijeenkomst 
evenwel, waar de gemeente, die de tucht heeft uit te oefenen, 
te samenkomt, is een vergadering in den naam van Jezus, 
waaraan de heerlijke belofte verbonden is, dat Hij in het 
midden is. 
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„Daar ben ik in het midden van hen." 

De beloften des Heeren zijn zeker en gewis. Wij kunnen 
er op rekenen ten allen tijde en in alle omstandigheden, 
en dit is onze groote troost. Zijn woord: „Ziet, ik ben 
met u al de dagen tot aan de voleinding der eeuwen," 
blijft altijd waar, evenals dit andere woord: „Waar twee 
of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het 
midden van hen." (Matth. XVIII : 20; XXVII : 20.) 
Hoewel onze Heer tot zijnen Vader is opgevaren, en 
alzoo voor de oogen des vleesohes verborgen is, kan het 
oog des geloofs Hem daarboven aanschouwen. Evenals Hij 
de zijnen gedurende zijn verblijf hier op aarde beschermde 
en te hulp kwam, zoo helpt en beschermt Hij hen nog. 
Hij heeft gezegd: „Ik zal u geen weezen laten; ik kom 
tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld ziet mij niet 
meer, doch gij ziet mij; omdat ik leef, zult ook gij leven." 
(Joh. XIV : 18, 19.) De Heer kende de groote zwakheid 
en de onwetendheid zijner discipelen; Hij wist ook welke 
gevaren hen wachtten in deze wereld; maar Hij was met 
hen, en dit was voor hen volkomen genoeg. In de woes
tijn, op de onstuimige zee, te midden der lijdenden en 
kranken, en zelfs tegenover den dood, waren zij in de 
gelegenheid geweest zijne macht en zijne liefde te leeren 
kennen en te ondervinden, dat Hij diegeen was, die eer
tijds tot Mozes gezegd had: „Ik ben, die Ik ben;" (Exo
dus III : 14.) en deze woorden uit zijnen mond op te 
vangen: „Zijt welgemoed, ik ben het, vrees niet;"— „Ik 
ben de goede Herder;" — „Ik ben de opstanding en het 
leven;" — woorden, die ons te kennen geven, wie Hij is, 
en wat Hij ten allen tijde is voor de zijnen. Hij voldoet 
aan alle behoeften en aan alle omstandigheden. Hij blijft 
steeds dezelfde, en volbrengt gedurig zijne belofte: „Ik 
ben met u al de dagen." 

Xxxv 7 
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Wij leven „in de laatste dagen," zooals de Apostel zegt, 
in de „zware tijden"; (2 Tim. III : 1.) en alle oprechte 
Christenen gevoelen een diepe droefheid bij het zien van 
het toenemend verval, dat hen omringt. Maar tot hunne 
vertroosting blijft het woord des Heeren vast gedurende 
die kwade dagen: „Ik ben met u." En zijne tegenwoor
digheid is hun nu ook genoeg, evenals die toen wasvoor 
de zwakke discipelen. De moeielijkheden zijn inderdaad 
grooter in den tegenwoordigen tijd, maar zij zijn niet 
grooter dan Hij is. De vijand schijnt dikwijls machtiger, 
maar hij kan toch niet tegen Hem op. Hij is de rots, 
die de poorten van den hades niet kunnen overweldigen. 
(Matth. XVI : 18.) Het zien op het verval, op de ontrouw 
der Christenen en op het weinige ontzag voor den Heer 
kan ons wel diep bedroeven, en ons tot verootmoediging 
stemmen, maar het moet ons niet mismoedig maken; 
daartoe bestaat geen reden. Niets kan den Heer verhin
deren zijn werk voort te zetten en zijne raadsbesluiten te 
volbrengen, noch onze groote zwakheid, noch onze onbe
kwaamheid om het kwaad te stuiten, noch ook het kwaad 
zelf. Hij is met ons, hoewel onze lichamelijke oogen Hem 
niet zien; en Hij verwacht van ons, dat wij geloovenaan 
de werkelijkheid van zijne tegenwoordigheid, en dat het 
oog des geloofs gedurig op Hem gevestigd blijve. Hij zegt 
ons niet: „Hebt goeden moed, want gij zijt met alles, wat 
noodig is, toegerust;" maar Hij zegt: „Hebt goeden moed, 
want ik ben met u, en ik heb de wereld overwonnen." Hij zou 
moeten ophouden „de Heer" te zijn, de „Ik ben, die Ik ben", 
eer wij reden tot wanhopen zouden hebben. Hij blijft zijn 
woord gestand, niet vanwege ons geloof, maar omdat 
Hij de waarheid is, en daarom moeten wij Hem gelooven. 
En hoe meer wij op Hem vertrouwen, des te meer eeren 
wij Hem, en des te meer kan Hij zich verheerlijken. 

Dit heeft ook betrekking op ons samenkomen. Het 
ongeloof zegt: „De fondamenten zijn omvergeworpen; 
de gemeente Gods heeft opgehouden te bestaan; er is 
geen steun meer." Het gebruikt deze voorwendselen om 
zich over zijn ontrouw te verontschuldigen. Maar de fon-
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damenten der Gemeente Gods staan nu even vast als 
voorheen. De Heer is nog altijd in het midden van de 
twee of drie, die zich in Zijnen naam vergaderen, en de 
beslissingen van zulk een vergadering hebben heden nog 
hetzelfde gezag als voorheen. En tusschen al de vergade
ringen, aldus samengesteld, waar zij zich ook hier op 
aarde bevinden, bestaat een goddelijke eenheid, omdat 
zij allen hetzelfde middelpunt hebben. De Heer is in het 
midden, omdat zij zich bevinden op den eenigen grondslag 
der waarheid door God erkend, buiten alle menschelijke 
instellingen en regels, want zij zijn vereenigd tot den naam 
van Jezus. De Heer is in het midden, en daarom zijn 
zij gezegend, hoe zwak en onbeteekenend zij uiterlijk voor 
de menschen ook mogen zijn. — Daarom ook kan hun niets 
gebracht worden, wat zij niet reeds bezitten. Zij zijn om 
Hem vereenigd, verkondigen zijnen dood, brengen Hem 
hunne aanbidding, worden door Hem zelf gediend, en 
verheugen zich Hem erkend te zien, hoe zwak het ook 
alles van hunne zijde moge zijn. Dat de Heer in hun 
midden is, geeft aan hun samenkomen de goddelijke be
krachtiging, bewerkt in alle harten een goddelijke eens
gezindheid en een wederzijdsche onderworpenheid, beveiligt 
hen voor de aanslagen van den vijand en voor de invloeden 
van een wereld, die in het booze ligt. In één woord, de 
tegenwoordigheid des Heeren beantwoordt ten volle aan 
al de behoeften der vergadering, zelfs in de moeielijkste 
tijden, zoolang zij die tegenwoordigheid voor oogen houdt, 
en haar door het geloof verwezenlijkt. 

De tijden zijn ongetwijfeld moeielijk en de gevaren 
groot, en de Heer laat den duivel toe de kudde te ziften. 
Allerlei dwalingen, een gedurige vermindering van de 
vreeze Gods en een daarmede overeenstemmend toenemen 
van eigen wil en wereldschgezindheid onder de geloovigen, 
dreigen de laatste getuigenis der waarheid te vernietigen. 
Maar dit alles vernietigt niet de belofte des Heeren, van 
in het midden te zijn van hen, die tot zijnen naam ver
gaderd zijn. Hoe duister de nacht ook zij, die ons omgeeft, 
Dog donkerder was de nacht, waarin de Heer werd over-
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geleverd. De vijandschap der wereld, de macht der duisternis, 
het verraad van Judas, de verloochening van Petrus, de 
toestand der discipelen — dit alles stond den Heer voor 
oogen; maar niets verhinderde Hem aan te zitten met 
zijne discipelen als met zijne duur gekochten, en hun mede 
te deelen, wat Hij voor hen wilde doen. En nu zit Hij 
met ons aan als Degene, die het werk der verlossing vol
bracht heeft, en wij kunnen om Hem vereenigd zijn, in 
vrede en met dank en aanbidding vervuld, hoe groot de 
verdorvenheid om ons heen ook zij. Niettegenstaande „de 
zware tijden" blijft het ons heerlijk voorrecht om in den naam 
van Jezus te vergaderen en van zijne tegenwoordigheid 
te genieten. Die oogenblikken zijn de kostelijkste uren, 
welke de Heer ons hier beneden schenkt; — uren van rust, 
van verfrissching, van troost en van vreugde, door den 
Heer als uitgangspunt bestemd om met vernieuwde krachten 
tot den arbeid en den strijd terug te keeren. "Want nooit 
laat de Heer de zijnen uit zijne tegenwoordigheid zonder 
hen gezegend en versterkt te hebben. Hij kon de scharen niet 
van zich laten, alvorens hen verzadigd te hebben, opdat zij 
niet op den weg zouden bezwijken, hoe zou Hij dan een enkele 
zijner verlosten ledig henen zenden? Als wij zonder zegen 
heengaan, ligt het aan onszelven, maar niet aan den Heer. 

Deze beschouwingen brengen ons tot de zoo belangrijke 
vraag voor onze dagen: Is elke vergadering van geloovigen, 
die buiten alle godsdienstige stelsels erkent op den grond
slag der waarheid te staan, werkelijk in den naam van 
Jezus vereenigd? 

Het eerste en belangrijkste kenmerk van een vergade
ring, in den naam van Jezus vereenigd, bestaat daarin, 
dat zij alles, wat niet in overeenstemming met dien heili
gen naam is, van zich verwijdert. Hoe zou de Heer het 
kwaad kunnen bekrachtigen door zijne tegenwoordigheid? 
Zou een aardsch koning toestaan, dat men in zijnen naam 
daden verrichtte tegen zijn wil en waardigheid? Het kwaad 
te willen vereenigen met den naam van Jezus is misbruik 
maken van dien heiligen Naam; het zou werkelijk het 
kwaad onder zijn ergste gedaante zijn. Helaas! aan dit 



101 

misbruik heeft de belijdende Kerk zich schuldig gemaakt, 
en het is tegen dit kwaad, dat wij gedurig moeten waken 
als voor een telkens dreigend gevaar. 

Evenwel, de Heer zij geloofd ! dat in weerwil van dit 
ernstig gevaar, het voorrecht van zich in den naam van 
Jezus te vergaderen, niet verloren is, evenmin als de 
belofte des Heeren, voor de geloovigen daaraan verbonden. 
Want „het vaste fondament Gods staat," maar „hebbende 
dit zegel: ieder, die den naam des Heeren noemt, sta af 
van ongerechtigheid." (2 Tim. II : 19.) Wij vinden hier 
hetzelfde beginsel : een vereeniging van geloovigen kan 
geen vergadering in den naam van Jezus genoemd worden, 
dan wanneer zij zich onthoudt van het kwaad, onder 
welken vorm het zich ook vertoont, en allereerst wanneer 
zij zich houdt aan de leer van Christus en van zijne 
Apostelen. Zoo was het met de eerste Christenen : „Zij 
waren volhardende in de leer der apostelen en in de 
gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden." 
(Hand. I I : 42.) Onze ernstige taak en onze heilige plicht 
bestaan daarin, in weerwil van het verval, vast te houden 
aan „hetgeen wij van den beginne gehoord hebben." „In
dien in u blijft, hetgeen gij van den beginne gehoord hebt, 
dan zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven." 
„Een iegelijk, die verder gaat, en niet blijft in de leer 
van Christus, die heeft Grod niet. Die in de leer blijft, 
die heeft èn den Vader, èn den Zoon. Indien iemand tot 
u komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in 
huis, en zegt tot hem niet : wees gegroet! want die tot 
hem zegt: wees gegroet! heeft gemeenschap met zijne 
booze werken." (1 Joh. I I : 24; 2 Joh. vs. 9—11.) Deze 
verzan toonen ons duidelijk aan, hoe groot de verantwoor
delijkheid der gemeente is om te waken over de leer. 

Ten tweede moet een vergadering, in den naam van 
Jezus vereenigd, zich rein houden van alle zedelijk kwaad, 
voorzoover zij als vergadering daarvoor aansprakelijk is. 
»Ik heb u geschreven, dat wanneer iemand een broeder 
genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of 
een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 
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of een roofgierige, gij met hem geen omgang zult hebben; 
dat gij met zoo iemand zelfs niet zult eten." (1 Kor. V: 11.) 
De Heer verwacht niet van een vergadering, dat zij de 
belijdende kerk zuivere van den zuurdeeg des kwaads, 
maar wel dat zij zichzelve daarvan afsoheide. Het is 
alleen op deze voorwaarde, dat zij rekenen kan op de 
vervulling der belofte : „daar ben Ik in het midden." Hij 
zal daar niet van afwijken, maar Hij kan ook niet te 
kort doen aan de heiligheid zijns naams. 

Wanneer dus een vergadering, als zoodanig, haar stand
punt begrijpt, en haar karakter bewaart, wat is hiervan 
het gevolg voor een ieder afzonderlijk? Is men daarom 
voor alle gevaar behoed? Geenszins. Het genot der zege
ningen, die voortvloeien uit het vergaderen in den naam 
van Jezus, hangt voor een ieder afzonderlijk af van zijn 
toestand en zijn persoonlijk gedrag. Voor een ieder moet 
de vraag gesteld worden : „Is het in den naam van Jezus, 
dat ik daar ga, waar Hij in het midden der zijnen is? 
Kan ik met vrijmoedigheid aan zijne tafel verschijnen? 
Heb ik alles, wat niet bij zijne heilige tegenwoordigheid 
betaamt, in zijn licht geoordeeld, alles wat die vrijmoe
digheid zou verstoren?" De Heer verwacht van eenieder 
van hen, die zich in zijn naam vereenigen, dat zij zich-
zelven aldus beproeven. De Apostel zegt: „De mensch 
beproeve zichzelven, en ete alzoo van het brood en drinke 
van den drinkbeker." En hij voegt er deze ernstige en 
plechtige woorden bij : „Want die eet en drinkt, die eet 
en drinkt zichzelven een oordeel, als hij niet onderscheidt 
het lichaam des Heeren." (1 Kor. X I : 28, 29.) 

Hoe ernstig is dit! Het oogenblik der grootste en kost
baarste zegeningen wordt de aanleiding van het strengste 
oordeel, indien gij uzelven niet beproeft. Zoudt gij in 
de tegenwoordigheid des Heeren durven verschijnen met 
een onverschillig hart? Hij, die de harten en nieren proeft, 
Hij, wiens oogen zijn als een vlam vuurs, en voor wien 
alle dingen naakt en geopend zijn, Hij ziet de onver
schilligheid, de bitterheid, de wangunst, de ijverzucht, 
de hoogmoed, do ijdelheid; alles wat het hart verontrei-
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nigfc. Hij weet of die dingen in u bestaan of niet. Hij 
weet, hoe gij aan zijne tafel verschijnt, of gij uzelven 
beproeft en oordeelt, of dat gij dit heilzame oordeel van 
uzelven veronachtzaamt. Gij kunt Hem niet misleiden, 
en hoe groot zijn geduld en verdraagzaamheid ook zij, 
Hij kan de zonde in de zijnen niet dulden. In dit opzicht 
is er bij Hem geen aanneming des persoons. Hij oordeelt 
het kwaad bij de zijnen even zeker als bij de wereld, 
met dit verschil echter, dat dezen niet met haar veroordeeld 
worden. (1 Kor. X I : 32.) Het is te vreezen dat vele Chris
tenen dit niet genoeg ter harte nemen. Zij zullen zich 
misschien van grove zonden onthouden, maar verzuimen 
in het licht en de heiligheid Gods de onoprechtheden en 
de verborgen bezoedelingen hunner harten te oordeelen. 
Dat niemand zichzelven misleiden. Het is niet genoeg zijne 
plaats te hebben ingenomen daar, waar de Heer zich be
vindt; waar het op aankomt is: in welken toestand wij 
daar gekomen zijn! Mochten wij altijd daar komen, na
dat wij alles geoordeeld hebben, wat het licht en de tegen
woordigheid des Heeren niet zou kunnen verdragen. J a , 
mochten wij dagelijks en ieder voor onszelven ons oor
deelen, en niet doof zijn voor de stem van den Heiligen 
Geest in ons, ons vermanende, ons waarschuwende en 
ons berispende! Het gevolg daarvan zal zijn, dat wij van 
den Heer zelven zullen genieten met een gelukkig hart 
iederen keer, dat wij ons in zijnen naam zullen vereenigen. 
Wij zullen Hem met de oogen des geloofs aanschouwen; 
Hij zal altijd dierbaarder voor onze harten worden, en 
onze wandel zal tot zijne eer zijn. 

De bediening der verzoening. 
(2 Kor. V : 18—21.) 

I. 
Het vijfde hoofdstuk van den tweeden brief aan de 

Korinthiërs neemt onder de schoone en leerrijke gedeelten 
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der Heilige Schrift een voorname plaats in. De laatste 
verzen behandelen het onderwerp, dat boven deze blad
zijden staat. Doch voordat wij deze plaats onderzoeken, 
wensch ik de opmerkzaamheid mijner lezers op eenige 
punten te vestigen, die bij het lezen van het eerste ge
deelte van dit hoofdstuk een nadere beschouwing waardig 
zijn. 

Staan wij eerst een oogenblik stil bij de Avoorden, 
waarmede de Apostel dit hoofdstuk aanvangt. Hij zegt: 
„ Wij weten, enz." Uit deze woorden zien wij, met welk 
een zekerheid de Apostel vervuld was. Hij zegt niet, „wij 
hopen," maar „wij weten." „Wij hopen" zou waarlijk 
geen uitdrukking zijn om de vaste zekerheid uit te spre
ken , die alle geloovigen, van den sterkste tot den zwakste, 
bezitten, ofschoon het, helaas! waar is, dat slechts weinigen 
van Gods kinderen deze zekerheid waarlijk genieten. Br 
zijn er velen, die het aanmatigend noemen, te zeggen: 
„wij weten." Zij schijnen te denken, dat twijfel en vrees 
het bewijs zijn, dat zij zich in den rechten toestand be
vinden, of dat het onmogelijk is deze zekerheid te hebben, 
en dat het hoogste, wat wij kunnen bereiken, bestaat in 
de onbestemde hoop in den hemel te komen, wanneer 
het God belieft ons op te roepen. 

Wij moeten natuurlijk toegeven, dat het dwaasheid zou 
zijn, van deze zekerheid te spreken, als wij den grond 
daartoe gelegd zouden hebben; in dat geval zou onze hoop 
slechts zeer onbestemd kunnen zijn. Maar, God zij ge
prezen ! dit is zoo niet. Wij hebben er niets aan te doen. 
De grond ligt geheel buiten ons, en moet alleen in het 
eeuwigblijvend Woord van God gezocht worden. Dit maakt 
de zaak zoo eenvoudig en duidelijk; en daarom luidt het 
antwoord op de vraag: waarom ben ik zeker ? omdat Gods 
Woord niet liegen kan. De geringste twijfel of onzeker
heid van mijn kant zou bewijzen, dat ik Gods Woord 
niet vertrouw. Mijn zekerheid heeft haar grond eenig en 
alleen in de onveranderlijke trouw van God. 

Wij kunnen dit het beste bewijzen door een voorbeeld 
uit het dagelijksch leven. Als mijn buurman mij iets ver-
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telt, en ik geef dan eenigen twijfel te kennen aan de 
waarheid er van, dan blijkt daaruit, dat ik niet volko
men de geloofwaardigheid van den spreker aanneem. Is 
hij echter een waarheidlievend man, van wien ik weet, 
dat hij niet liegen zal, dan heb ik geen reden om de 
waarheid van zijn woord in twijfel te trekken. Wij allen 
weten, hoe geruststellend het is, als wij in deze of gene 
zaak, die ons verontrust, het getuigenis hooren van een 
geloofwaardig persoon; dan maakt onze ongerustheid plaats 
voor een bepaalde overtuiging, 't Gaat volstrekt niet om 
ons gevoel, maar om het gelooven van het getuigenis. 
Welnu: „als wij de getuigenis der menschen aannemen, 
de getuigenis van God is meerder." (1 Joh. V : 9.) Zoo 
zeide ook de Heer Jezus tot hen, die Hem omgaven: 
„Indien ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet?" 
(Joh. VII I : 46.) De waarachtigheid zijner woorden was de 
grond, waarop Hij hun geloof vestigde. 

Deze eenvoudige, maar gewichtige waarheid zij der nauw
keurige overweging aanbevolen van allen, die beangst naar 
zekerheid zoeken, en van hen, die met zulke beangste 
zielen in aanraking komen. Onze arme, kleingeloovige 
harten zijn voortdurend geneigd in ons naar een grond 
van zekerheid te zoeken; of op zekere gevoelens en erva
ringen te bouwen, en daarin den grond te vinden voor 
ons vertrouwen. Doch dit kan onze harten nooit gelukkig 
maken. Het is onmogelijk op dezen weg den waren vrede 
te vinden. Ons gevoel, het moge nog zoo diep zijn, ver
andert vroeg of laat. Onze ervaringen mogen nog zoo ge
zegend zijn geweest, zij zijn toch steeds een onvasten 
grond. Indrukken zijn vaak bedriegelijk. Mets van dit 
alles kan de grond zijn van onze zekerheid. Deze kan en 
moet alleen in Gods Woord gezocht en gevonden worden. 
Dit Woord, dat eeuwig vaststaat, en waardoor God groot 
gemaakt en verheerlijkt wordt, kan alleen aan het hart 
rust en bestendigen vrede schenken. 

Wel zijn wij slechts door den Heiligen Geest in staat 
het Woord van God te begrijpen en vast te houden; maar 
dit Woord alleen kan ons zekerheid geven. Wij kunnen 
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hierin niet te eenvoudig zijn, en als wij in waarheid Gods 
Woord tot eenigen grondslag van ons vertrouwen hebben, 
dan kunnen wij van ganscher harte met den Apostel zeg
gen: „wij weten." Duizenden van kinderen Gods hebben 
ondervonden, hoe bitter het is op geboden en leeringen 
van menschen te steunen. Zij hebben niets dan bedrog en 
verwarring op dezen weg gevonden. Het huis, gebouwd 
op mensehelijke autoriteit, moet vroeg of laat instorten, 
terwijl datgene, wat op de rots der goddelijke waarheid 
staat, tot in eeuwigheid blijft. „Daarom, alzoo zegt de Heere 
Heere: „Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden 
steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest 
is; wie gelooft, die zal niet haasten." (Jes. XXVIII: 16.) 

Zooals de grondslag is, zoo is ook het geloof, dat daar
op steunt. Daarom is het zoo gewichtig de zielen daarheen 
te leiden, dat zij hun vertrouwen alleen op het kostbare 
Woord van God stellen. Hoe ijverig hield de apostel Paulus 
zich bezig om de harten der geloovigen te overtuigen van 
de onzekerheid van alle mensehelijke macht! Hooren wij, 
wat hij aan de Korinthiërs schrijft, die in groot gevaar 
verkeerden door valsche leeraren van het rechte pad af
gevoerd te worden: „En ik, broeders! toen ik totu kwam, 
kwam niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid, 
u de getuigenis van God verkondigende. Want ik had 
voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus, 
en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in 
vreeze en in veel beven; en mijn woord en mijne pre
diking was niet in overredende woorden van wijsheid, 
maar in betooning van den Geest en van kracht; opdat 
uw geloof niet zou zijn in wijsheid van menschen, maar 
in de kracht Gods." (1 Kor. I I : 1—5.) 

Hier hebben wij een schoon voorbeeld voor allen, die 
prediken en leeren. Paulus verkondigde „de getuigenis 
Gods", niets meer en niets minder, en niets anders dan 
dat. Bovendien verkondigde hij het op een wijze, die 
geschikt was om de toehoorders in verbinding met God 
te brengen. Hij wilde niet, dat de Korinthiërs op hem 
zouden steunen; veeleer beefde hij bij de gedachte, dat 
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zij dit zouden gaan doen. Hij zou hun groote schade be
rokkend hebben, als hij zijn persoon gesteld had tusschen 
hunne zielen en de ware bron van vrede en vertrouwen. 
Had hij het er op toegelegd, dat zij hun vertrouwen op 
hem stelden, dan zou hij hen van God geseheiden hebben, 
en dit zou een groot onrecht zijn geweest. Geen wonder 
dus, dat hij onder hen was „in vreeze en veel beven." 
Blijkbaar waren zij geneigd om door mensehelijke leids-
lieden de werkelijkheid van de persoonlijke gemeenschap 
met den levenden God en de afhankelijkheid van Hem 
te verliezen. Daarom was hij zoo bezorgd voor hen om 
hun niets anders te geven dan het getuigenis Gods, 'twelk 
hij van den hemel ontvangen had. (verg. 1 Kor. II : 23; 
X V : 3.) Hij was er bezorgd over, dat de stroom van het 
reine water, 'twelk van Gods troon uitgaat, en tot de 
harten der Korinthiërs vloeide, op den weg zou worden 
verontreinigd, en dat hijzelf de kostbare waarheid Gods 
ook maar eenigszins zou bederven door zijn eigen gedachten. 

Wij zien dit ook in den eersten brief aan de Thessa-
lonikers. „En daarom," zoo schrijft hij, „danken wij ook 
God zonder ophouden, dat, toen gij het woord der pre
diking van God van ons ontvangen hebt, gij het hebt 
aangenomen, niet als een woord van menschen, maar, 
gelijk het waarlijk is, als Gods Woord, dat ook werkt in 
u , die gelooft." (Hoofdst. I I : 13.) 

Had de Apostel aan zichzelven gedacht, dan zou hij 
verheugd geweest zijn, invloed op de Thessalonikers te 
kunnen uitoefenen, door hen aan zich te verbinden en 
hen op hem te doen steunen. Maar, neen! hij was een 
getrouw, overgegeven dienstknecht; hij verheugde zich, 
dat hij hen in levende verbinding met God zag. Dat is 
steeds de uitkomst van een getrouwe dienst, en het eenige 
doel van een getrouw dienstknecht. Als de zielen niet in 
levende gemeenschap met God gebracht worden, dan is 
inderdaad alle arbeid tevergeefs, j a , zelfs verderfelijk. 
Het navolgen van een mensch, het aannemen van wat 
hij zegt, omdat hij het zegt, het aanhangen van dezen 
of genen leeraar of prediker, omdat hij in zijn voordracht 
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of in zijn persoon iets aantrekkelijks heeft, of omdat hij 
een getrouw dienstknecht is, — dit alles is zonder waarde, 
en zal tot geen goed einde leiden. Zulke menschelijke 
banden zullen spoedig verbroken worden. Het geloof, dat 
zich op de wijsheid van menschen grondt, zal zich als 
zonder waarde betoonen. Mets zal blijven bestaan, niets 
zal standhouden, dan alleen het geloof, dat op de getui
genis van den eenigen, waarachtigen God rust en in zijne 
kracht staat. 

Mijn lieve lezer! schenk dit onderwerp, dat juist in 
dezen tijd van zulk een groot gewicht is, uwe algeheele 
opmerkzaamheid. De vijand zoekt op allerlei wijzen de 
ziel van God, van Christus en van de Heilige Schrift af 
te leiden. Gelukt het hem, haar op dit of dat voorwerp 
naast de waarheid haar vertrouwen te doen stellen, dan 
is hij tevreden. Het is hem hetzelfde, waarop gij vertrouwt, 
als het maar niet op Christus is. Het moge verstand, over
levering, godsdienstigheid, vroomheid, heiligheid,zedelijk
heid, mensohenliefde of wat dan ook zijn, als het maar 
iets anders is dan Christus, dan het Woord Gods en dan 
een levend geloof in don levenden God. 

Dit bewustzijn dringt er ons toe, om onzen lezers met 
allen ernst de noodzakelijkheid voor te stellen van de 
zekerheid der behoudenis. Het is niet genoeg te zeggen: 
„ik hoop". Neen! ieder waar geloovige moet in staat zijn 
met den Apostel te zeggen: „wij weten, dat, zoo ons 
aardsche huis dezes tabernakels afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen ge
maakt, een eeuwig, in de hemelen." Dit is de taal des 
geloofs, de taal van den Christen. Alles is zeker en gewis, 
omdat alles van God is. Het geloof bekwaamt den mensch 
te zeggen: „Ik weet, dat ik heb." Het verstand zegt: „ik 
twijfel"; het bijgeloof: „ik vrees"; doch het geloof: „ik 
iveet." 

Een ongeloovig predikant zeide eens tot een stervende 
vrouw, aan wie hij zijne verderfelijke leer had gepredikt: 
„Houd u maar vast, juffrouw N.!" — En wat was het 
antwoord der arme vrouw: „Ik kan niet vasthouden; want 
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gij hebt mij niets gegeven om mij aan vast te houden." — 
Welk een scherp verwijt! Hij had die ongelukkige vrouw 
leeren twijfelen, maar hij had haar niets te gelooven ge
geven ; en toen hare krachten verminderden en de eeuwig
heid, die hare ziel met vrees vervulde, voor haar stond, 
toen bleken al de redeneeringen des ongeloofs zonder 
kracht en waarde te zijn; zij konden haar in het aanschijn 
van den dood geen rust of vrede schenken. Hoe gansch 
anders is het met den mensch, die zich in eenvoudigheid 
op de onwankelbare rots werpt! Zulk een kan zeggen: 
„Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop 
geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weg
gelegd de kroon der gerechtigheid, welke mij de Heer, 
de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet 
alleen aan mij, maar ook aan allen, die zijne verschijning 
liefhebben." (2 Tim. IV : 7—8.) 

II. 

Mogelijk komt het dezen of genen moeielijk voor om 
de zekerheid, die wij in het eerste vers uitgedrukt vinden, 
te vereenigen met de zuchten, waarover in het tweede 
vers gesproken wordt. Doch die moeielijkheid zal ver
dwijnen, als wij de oorzaak van dit zuchten verstaan. 
De Apostel schrijft: „Want ook in dezen zuchten wij, 
vurig verlangende met onze woonstede, die uit den 
hemel is, overkleed te worden; zoo wij namelijk, bekleed 
zijnde, niet naakt gevonden worden. Want ook wij, die 
in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; naar
dien wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, 
opdat het sterfelijke door het leven verslonden worde." 
(vers 2—4.) 

Uit deze woorden zien wij, dat het juist de zekerheid 
is, van „een gebouw van Gfod te hebben, een huis, niet 
met handen gemaakt, een eeuwig, in de hemelen,"'t welk 
zulk verlangend zuchten naar het bezit daarvan opwekt. 
De Apostel zuchtte niet uit twijfel en onzekerheid, of uit 
vrees en angst, maar hij verlangde naar het gebouw van 
God, naar het hemelsche, goddelijke en eeuwige huis. 
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Hij gevoelde den zwaren last van den armen, bouwvalligen 
tabernakel, waarin hij vertoefde; die was een pijnlijke 
hinderpaal voor hem. Die tabernakel was de eenige band, 
die hem nog met hetgeen hem omringde verbond, en 
daarom wenschte hij zoo gaarne daarvan bevrijd te zijn. 

Waarlijk, hij zou niet naar zijn hemelsch huis verlangd 
hebben, als hij van het bezit daarvan niet volkomen ver
zekerd geweest ware. Bovendien niemand verlangt er naar, 
dit lichaam af te leggen, tenzij hij zeker is , daarvoor 
iets beters in de plaats te krijgen. Veeleer wil hij het 
kwijnende leven vasthouden, en hij beeft bij de gedachte 
aan dood en graf. De natuurlijke mensch zucht bij de 
gedachte dit lichaam te moeten afleggen; de Apostel daar
entegen zuchtte, omdat hij er nog in moest wonen. 

Dit toont ons het onderscheid duidelijk aan. Nooit 
spreekt de Schrift van den Christen, als van iemand, die 
onder den last zijner zonden, of in twijfel en vrees zucht, 
of die zich naar de rijkdommen, de genoegens en het 
aanzien dezer wereld uitstrekt. 

Helaas! velen zuchten, omdat zij noch hun waar stand
punt in den opgestanen Christus, noch hun deel in den 
hemel kennen. De Apostel had een brandend verlangen, 
den aardschen tabernakel af te kunnen leggen, en met een 
hemelsch lichaam bekleed te worden. De uitdrukkingen: 
„wij weten" en „wij zuchten'1'' stemmen dus volkomen 
overeen. Wisten wij niet zeker, dat wij een gebouw van 
God hebben, dan zouden wij ons aardsche huis zoolang 
mogelijk wenschen te behouden. Daar wij echter weten, 
dat het hemelsche huis voor ons bereid is , zoo komt ons 
dit sterfelijk lichaam voor als een last, en wij verlangen 
een lichaam te ontvangen, dat tot de nieuwe schepping 
behoort, en waarin elk spoor van vergankelijkheid ver
dwenen is. Dit kan echter niet eer geschieden dan wanneer 
de morgen der opstanding aanbreekt; wanneer dat lang 
verbeide oogenblik daar is , als de in Christus ontslapenen 
zullen opstaan, en de nog op aarde levende heiligen in 
een punt des tij ds zullen veranderd worden, als het ster
felijke onsterfelijkheid en het verderfelijke onverderfelijk-
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heid aandoet, en als de dood tot overwinning verslonden 
wordt. 

Daarnaar zien wij verlangend uit, hoewel wij niet ont
kleed, maar overkleed wenschen te worden. De Christen 
hoopt niet op zijn ontkleeding, hoewel hij weet, dat 
hij uitwonende uit het lichaam, inwoont bij den Heer, 
en dat het beter is met Christus te zijn, dan hier beneden 
te wandelen. Hij wacht op de heerlijke komst des Heeren; 
hij verwacht Hem uit de hemelen, om Hem met een 
verheerlijkt lichaam te gemoet te snellen in de lucht, en 
dan voor altijd met Hem te zijn. Ook de Heer wacht op 
dit oogenblik, en wij wachten met Hem. Nu zucht de 
wereld nog als in barensnood zijnde. „Niet alleen zij, 
maar ook wijzelven, die de eerstelingen des Greestes hebben, 
wij ook zelven zuchten in onszelven, verwachtende het 
zoonschap: de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn 
behouden geworden in hope. Een hoop nu, die men ziet, 
is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het 
ook hopen ? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zoo 
verwachten wij het met volharding." (Rom. VI I I : 23—25.) 

In deze verzen hebben wij een antwoord op de vraag: 
„Waarom zucht de geloövige?" Hij zucht, bezwaard zijnde; 
hij zucht met de zuchtende schepping, waaraan hij door een 
lichaam, dat zwak en sterfelijk is, verbonden is. Eiken dag ziet 
hij de droevige gevolgen der zonde om zich heen. Niet 
één schrede kan hij doen, zonder menigvuldige bewijzen 
voor oogen te hebben van den verdorven toestand der 
menschen. Hier dringt een angstig geroep in zijn oor; 
ginds wekt een smartelijke zucht zijn medelijden op. Hij 
ziet verdrukking, geweld, strijd, haat, zelfzucht, leugen 
en bedrog van alle zijden. Hij bemerkt den doorn, den 
distel en het onkruid. Smartelijk verneemt hij het geroep 
der armen, het geween der weduwen en weezen. En wat 
kan hij anders doen, danx uit den diepsten grond zijns 
harten een medelijdende zucht omhoog zenden, en met 
verlangen dat oogenblik te gemoet zien, waarin „ook de 
schepping zelve zal vrijgemaakt worden van de slavernij 
der verderfelijkheid tot de vrijheid der heerlijkheid der 
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kinderen Gods!" Het is voor den Christen onmogelijk om 
zonder zuchten door een wereld als de tegenwoordige te gaan. 

Slaan wij een blik op onzen geliefden Heer. Zuchtte 
Hij niet? Ja gewis; zijn hart bloedde voortdurend bij het 
zien der ellende, die de zonde in de wereld gebracht had. 
Zie, hoe hij met de weenende zusters het graf van Lazarus 
nadert. „Jezus dan, toen Hij haar zag weenen, en de 
Joden weenen, die met haar gekomen waren, werd heftig 
bewogen in den geest, en ontroerde, en zeide: Waar hebt 
gij hem gelegd ? Zij zeiden tot Hem: Heer! kom en zie! 
JEZUS WEEHDE." (Joh. XI : 33—35.) "Wat was de oorzaak 
van deze tranen en van dit zuchten ? Naderde Hij dan niet 
het graf van zijn vriend als de vorst des levens, als de 
overwinnaar van dood en graf? Waarom zuchtte Hij dan ? 
Hij zuchtte uit diep medelijden over het voorwerp zijner 
liefde, en over al wat Hem omgaf. Zijne tranen en zuchten 
kwamen uit de diepte van een menschelijk hart. Hij zag 
hier de gevolgen der zonde, en die gevoelde Hij diep. 
Hij was de man van smarten, met lijden volkomen be
kend. Ja , wij kunnen zeggen, dat Hij nooit iemand genas, 
zonder den geheelen last op zich te nemen van hen, met 
wie Hij bezig was. Hij schuwde den dood, de krank
heid en de smart niet. O neen; Hij ging als mensch in 
alle dingen in, en dat naar de oneindige volkomenheid 
zijner goddelijke natuur. Hij nam voor God alles op zich. 
Hoewel Hij zelf van de schrikkelijke gevolgen der zonde 
bevrijd was, — want Hij was rein en heilig— zoo ging 
Hij er toch door zijn volkomen medelijden in, om op die 
wijze alles te smaken en te leeren kennen. Wij vinden dit zoo 
schoon in het Evangelie van Mattheüs beschreven, waar wij 
lezen: „Toen het avond geworden was, brachten zij vele van 
den duivel bezetenen tot Hem, en Hij wierp de geesten uit 
met een woord, en Hij genas allen, die krank waren; opdat 
vervuld zou worden, hetgeen gesproken was door Jesaja, den 
profeet, zeggende: Hij zelf heeft onze krankheden op zich 
genomen, en onze ziekten gedragen." (Matth. VIII : 16—17.) 

(Wordt vervolgd.) 
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De bediening der verzoening. 
(Vervolg van blz. 112.) 

De lezer zal thans wel het antwoord op de vraag kunnen 
geven: „Waarom zucht de geloovige?" Het zuchten van 
den Christen is een gevolg van de goddelijke natuur, die 
hem in Christus Jezus geschonken i s , zoowel als van 
het bewustzijn, dat hij een huis heeft, niet met handen 
gemaakt, een eeuwig, in den hemel, en eindelijk van 
zijn verbinding met een zuchtende schepping, waarmede 
hij diep medelijden heeft. Mocht hij nog een bewijs wen-
schen voor de juistheid van dit antwoord, dan kan hij 
dit in het 5de tot het 88te vers van ons hoofdstuk vinden, 
waar de apostel zegt: „Die ons nu hiertoe bereid heeft, 
is God, die ons ook het onderpand des Geestes gegeven 
heeft. Daarom hebben wij altijd goeden moed, en weten, 
dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den 
Heer; (want wij wandelen door geloof, niet door aan
schouwen) maar wij hebben goeden moed, en willen liever 
uit het lichaam uitwonen, en bij den Heer inwonen." 
(vers 5—8.) 

In deze woorden vinden wij twee hoofdwaarheden van 
het Christendom, die van onberekenbaar gewicht zijn. Ten 
eerste: de geloovige is het werk Gods, en vervolgens: 
God heeft hem het onderpand des Geestes gegeven. Heer
lijke waarheid! Ieder, die van harte in den Heer Jezus 
gelooft, is het werk Gods. God heeft hem in Christus op
nieuw geschapen. Daarom valt zijne aanneming bij God 
niet te betwijfelen, daar God zijn eigen werk niet ver
werpen kan. Hij zal en kan dit in zijn nieuwe schepping 
evenmin doen, als Hij het in de oude gedaan heeft. God 
ziet den zwaksten geloovige als zijn eigen werk. Hoe 
zou Hij dan daarop eenige aanmerking kunnen maken? 
Gods werk is volkomen, en de geloovige is Gods werk, 

XXXV 9 
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en is daarom verzegeld met den Heiligen Geest. Dezelfde 
waarheid vinden wij in Efeze I I , waar wij lezen: „Want 
wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus 
tot goede werken, die God te voren bereid heeft, opdat 
wij daarin zouden wandelen." 

Deze woorden toonen ons, wat het Christendom is. 
"Waarlijk het bestaat niet hierin, dat een verloren, schuldig 
zondaar zich moeite geeft iets uit zichzelven te maken, 
wat voor God aangenaam is. Veeleer is het juist het te
gendeel. God is het, die, naar den rijkdom zijner genade, 
op grond van den zoendood van Christus, een arm, ver
loren zondaar neemt, en hem in Christus Jezus tot een 
nieuwe schepping maakt. God begint als 't ware opnieuw, 
en maakt een mensch in Christus, stelt hem op een nieu
wen bodem, niet meer als een onschuldig wezen, zooals 
eens Adam was, maar als een mensch in den opgestanen 
Christus. Het is geen verbetering van den ouden toestand, 
maar een nieuw werk van God in den opgestanen en ver
heerlijkten Christus. Het is niet het oude kleed, dat door 
menschelijke kunst opgeknapt wordt, maar een nieuw 
kleed, hetwelk God zelf in Christus Jezus bereid heeft, die 
in het stof des doods afdaalde, den rechtvaardigen toorn 
Gods over de zonde op zich nam, en door de heerlijkheid 
des Vaders uit den dood opgewekt, het hoofd der nieuwe 
schepping, „het begin der schepping Gods", geworden is. 

Als echter Christus het begin der schepping Gods is , 
dan is het duidelijk, dat, zoo wij niet bij het begin aan
vangen, al onze moeite tevergeefs zal zijn. Wij mogen 
doen wat wij willen, wij mogen geloften doen, goede 
voornemens opvatten, onzen toestand verbeteren, onzen 
wandel trachten te veranderen, en met alle oprechtheid 
een nieuw leven willen beginnen —• het baat ons niets, 
met dit alles blijven wij in de oude schepping, die onder 
het oordeel en den vloek ligt. Wij zijn niet met „het 
begin" van de nieuwe schepping begonnen, en daarom 
zijn wij geen stap voorwaarts gegaan. Wij trachten iets 
te verbeteren, dat God veroordeeld heeft. Wij gelijken, 
om een zwak beeld te gebruiken, op een man, die zijn 
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tijd, zijn geld en zijne krachten gebruikt om een huis te 
beschilderen en te meubeleeren, dat, omdat het slechte 
fundamenten heeft, moet worden afgebroken. 

Lieve lezer! sta hier een oogenblik stil, en leg u de 
vraag voor: „Tracht ik een vervallen ruïne op te knappen ? 
Wil ik de oude natuur verbeteren ? Of heb ik waarlijk 
mijn plaats in de nieuwe schepping van God gevonden, 
waarvan de opgestane Christus het Hoofd en het Begin is ?" 
O, bedenk toch, dat elke poging om u te verbeteren ver-
geefsch is. Gij moogt het ernstig meenen, maar gij zult 
weldra ervaren, dat het nutteloos is. Gij zult nooit van 
uwe oude natuur kunnen zeggen, dat zij „Gods werk" is. 
Uwe pogingen om Gods geboden te houden, uwe goede 
werken, uwe godsdienstige oefeningen, kortom, alles wat 
gij doen kunt, zal nooit Gods werk genoemd kunnen 
worden. Het is uw werk, maar niet Gods werk; en daarom 
kan Hij het niet erkennen noch door zijn Geest verzegelen. 
Het deugt tot niets. Als gij niet zeggen kunt: „Die ons 
hiertoe bereid heeft, is God," dan bezit gij niets. Gij 
zijt nog in uwe zonden. Gij zijt nog in het vleesch, en 
het Woord van God zegt: „Die in het vleesch zijn, kunnen 
Gode niet behagen." (Rom. YIII : 8.) 

Dit is een ernstige uitspraak. Een mensch buiten Christus 
is in „het vleesch", en kan Gode niet behagen. Hoe ver 
een mensch het ook brengen moge in alles, wat in de 
oogen der menschen schoon en liefelijk is, zoo is hij, als 
hij niet „in Christus" is, toch nog in zijne zonden, in het 
vleesch, in de oude schepping. Letten wij wel op, dat 
hier geen sprake is van grove zonden, van een schande
lijk leven of onzedelijke dingen, maar dat er eenvoudig 
staat: „die in het vleesch zijn, kunnen Gode niet behagen." 
Ter verklaring van de uitdrukking „in het vleesch" merken 
wij op, dat de Schrift van tweeërlei menschen spreekt; 
van den „eersten" en van den „tweeden" mensch, of van 
den „eersten" en van den „laatsten Adam." Deze beide 
menschen zijn de hoofden van twee geslachten. De gevallen 
Adam is het hoofd van het eerste geslacht, de opgewelde 
Christus het hoofd van het tweede geslacht. 
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Het feit alleen, dat er een „tweede mensch" bestaat, 
bewijst, dat de eerste terzijde gesteld is; want als de 
„eerste mensch" zonder zonde ware geweest, dan zou er 
voor den tweeden geen plaats geweest zijn. De eerste 
mensch is niets dan een onverbeterlijke ruïne. De grond
vesten van het oude gebouw zijn verzakt, en al schijnt 
het ook, dat het gebouw nog staat, j a , nog opgeknapt kan 
worden, in het oog van God bestaat het niet meer, en 
een tweede mensch, een nieuw gebouw, is opgericht, dat 
nu op het onwrikbaar fondament der verlossing staat. 
Daarom lezen wij in Genesis I I I , dat „God den mensch 
uitdreef, en cherubim stelde tegen het oosten des hofs 
van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat 
zich omkeerde om te bewaren den weg van den boom des 
levens." Met andere woorden: De eerste mensch werd uit 
de tegenwoordigheid Gods verdreven, en elke mogelijkheid 
werd hem benomen om tot den boom des levens terug te 
keeren. Slechts op een „nieuwen en levenden weg" kon 
hij in Gods tegenwoordigheid terugkeeren. De eenige hoop, 
die hem overbleef, was gebouwd op „het zaad der vrouw" 
— „den tweeden mensch". En daar de eerste Adam, het 
hoofd van het gevallen geslacht, uitgedreven werd, zoo 
is nu iedereen, die van hem afstamt, van nature van God 
verwijderd, een verloren, doemschuldig zondaar. 

Het hoofd en zijn geslacht behooren te zamen. Wat van 
den een waar is, is het ook van den ander. In het oog 
van God zijn zij één. Was de eerste Adam een gevallen, 
uit Gods tegenwoordigheid verdreven schepsel, dan zijn 
allen, die van hem afstammen, dit eveneens. Wat het 
hoofd is, zijn ook de leden; — elk lid in het bijzonder 
en allen te zamen. En daar aan het hoofd elke terugkeer 
werd afgesneden, is het ook voor elk lid onmogelijk tot 
den boom des levens terug te keeren. „Die in het vleesch 
zijn," d. w. z. allen, die tot de eerste schepping behooren, 
allen, die van den eersten Adam afstammen, en die een 
gedeelte zijn van het oude, vervallen huis, „kunnen Gode 
niet behagen." Zij moeten „wedergeboren" worden. De 
mensch moet tot in het diepst van zijn wezen vernieuwd 
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worden. Hij moet het werk van God zijn, „geschapen in 
Christus Jezus tot goede werken." Hij moet met den Apostel 
kunnen zeggen: „Die ons hiertoe bereid heeft, is God." 

Dit leidt ons vanzelf tot de vraag: Hoe kan een menscli 
deze gezegende, nieuwe plaats verkrijgen ? Hoe kan een 
mensch, wiens oogen voor zijne verlorenheid zijn open
gegaan, ooit een plaats innemen, waar hij Gode kan be
hagen? De Schrift geeft ons een duidelijk antwoord. Een 
tweede mensch, het zaad der vrouw, en tegelijkertijd 
God boven al, geprezen tot in eeuwigheid, is op deze 
aarde verschenen. In Hem werd een nieuw begin ge
maakt. Hij kwam in deze wereld, geboren van een vrouw, 
geboren onder de wet, rein en zonder vlek, aan de ge
volgen der zonde niet onderworpen. Hij stond daar op 
een verloren wereld en tusschen zondige menschen als het 
reine, vlekkelooze tarwegraan. Wij zien Hem als een 
kindeken in de kribbe liggen, onder de zorg zijner 
ouders tot een jongeling opgroeien, als een man in het 
werk zijns vaders bezig. Wij zien Hem in het water der 
Jordaan afdalen, en door Johannes gedoopt worden — Hij, 
die zonder zonde was, maar nochtans alle gerechtigheid 
vervullende. Wij zien Hem gezalfd met den Heiligen Geest, 
om zijn werk te volbrengen. Wij zien Hem hongerend en 
dorstend in de woestijn, in tegenstelling van den eersten 
Adam, die zich in het paradijs bevond. Wij zien Hem, 
verzocht door den satan, maar als overwinnaar uit den 
strijd te voorschijn treden. Wij zien Hem, toen Hij zijn 
werk begonnen was, onvermoeid bezig in het waken en 
bidden; terwijl Hij met de weenenden weent, en met de 
verheugden verblijd is. 

Dit was het wondervolle leven van onzen gezegenden 
Heiland. Doch Hij leefde niet slechts hier beneden, Hij 
ging ook vrijwillig in den dood, Hij stierf onder den last 
der schuld van den eersten mensch. Hij stierf om de zonde 
der wereld weg te nemen en de verhouding van God tot 
de wereld geheel te veranderen, zoodat God nu met de 
wereld en met den mensch handelen kan op den nieuwen 
grondslag der verlossing, in plaats van op den ouden 
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der zonde. Hij, de rechtvaardige, stierf voor de onrecht-
vaardigen. Hij leed om den wille van de zonde; Hij stierf 
en werd begraven naar de Schriften. Hij daalde af in het 
stof des doods, in de benedenste deelen der aarde. Hij 
droeg het oordeel, dat over den mensch was uitgesproken. 
Hij deed alles te niet, wat tusschen God en den mensch 
stond, en wat verhinderde, dat Gods liefde met volle 
stroomen vloot; en, nadat Hij alles volbracht had, gaf Hij 
zijnen geest over in zijns Vaders handen, en zijn geze
gend lichaam werd in een graf gelegd, waarin nog nooit 
iemand gelegen had. 

Maar is Hij in het graf gebleven ? Neen, Hij is door 
de heerlijkheid des Vaders opgewekt geworden. Als over
winnaar kwam Hij uit het graf te voorschijn. Hij, het 
hoofd der nieuwe schepping, stond als eerstgeborene uit 
de dooden, als eerstgeborene veler broederen, weder op. 
En nu is de tweede mensch vóór God, gekroond met eer 
en heerlijkheid. Hij bevindt zich niet in het aardsche 
paradijs, maar aan de rechterhand der majesteit in den 
hooge. Deze tweede mensch is de laatste Adam, want 
niemand kan na Hem komen. De eerste is vervallen, de 
tweede is in de plaats gekomen. En zooals de eerste het 
gevallen hoofd van een gevallen geslacht is, zoo is de 
tweede het opgestane en verheerlijkte hoofd van een gered, 
gerechtvaardigd en voor eeuwig vernieuwd geslacht. Ook 
hier zijn hoofd en leden onafscheidelijk met elkander ver
bonden. Er is geen onderscheid. „Gelijk Hij is, zoo zijn 
ook wij in deze wereld." (1 Joh. 4 : 17.) God beschouwt 
de leden niet anders dan het hoofd; Hij heeft ze lief, zoo
als Hij Hem liefheeft. En deze leden zijn het werk van 
God, door zijnen Geest aan het lichaam van Christus 
toegevoegd; hun plaats is „in Christus." Zij zijn niet meer 
„in het vleesch", maar „in den geest." Zij kunnen Gode 
behagen, omdat zij zijne natuur deelachtig, door zijnen 
Geest verzegeld zijn, en door zijn Woord geleid worden. 
Die hen hiertoe bereid heeft, is Godv en God zal in zijn 
eigen werk steeds behagen scheppen. Hij zal nooit het 
werk zijner handen voor onvolkomen verklaren. Zijn werk 
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is volkomen, en dus moet de geloovige, die Gods werk 
is, volkomen zijn. Hij is „in Christus", en dat is genoeg 
— genoeg voor God, genoeg voor het geloof, genoeg tot 
in alle eeuwigheid. 

En als nu gevraagd wordt: „Hoe kan dit alles verkre
gen worden?" dan antwoordt de Schrift zoo eenvoudig en 
duidelijk mogelijk: „Door het geloof.'1'' „Voorwaar, voor
waar, ik zeg u; wie 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 overgegaan 
in het leven." (Joh. V : 24.) 

III . 

De lezer, die tot dusver met belangstelling het eerste 
deel van ons hoofdstuk gevolgd is , zal iets van den ernst 
en het gewicht van het onderwerp, dat voor ons ligt, 
verstaan. Dat onderwerp is de rechterstoel van Christus. 
Als het waar is, dat de geloovige Gods werk en een lid 
van Christus is , dat hij onafscheidelijk aan den laatsten 
Adam, den opgestanen en verheerlijkten mensch Jezus 
Christus verbonden is — en God zegt ons in zijn "Woord, 
dat dit zoo is — dan moet het ieder duidelijk zijn, dat 
de rechterstoel van Christus onmogelijk het standpunt van 
den Christen kan aantasten. Ongetwijfeld is het een ernstige 
zaak in het licht van dezen rechterstoel openbaar te wor
den, een zaak, die de gewichtigste gevolgen voor iederen 
dienaar van Christus heeft, en die er toe bestemd is een 
heilzamen invloed uit te oefenen. Doch zij kan dit alleen 
doen, als zij uit het ware oogpunt beschouwd wordt. Men 
kan den zegen, die aan het verschijnen voor den rechter
stoel verbonden is, onmogelijk deelachtig worden, indien 
men denkt, dat voor den rechterstoel over onze behoudenis 
moet worden beslist. En vele Christenen beschouwen den 
rechterstoel uit dit oogpunt. Vele kinderen Gods zijn on
bekend met de waarheid, die de woorden: „Die ons hiertoe 
bereid heeft, is God," bevat, en beschouwen den rech
terstoel als de plaats, waar over hun behoud of hunne 
veroordeeling moet worden beslist. 
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Dit is diep te betreuren, daar het zoowel den Heer 
onteert, als den vrede en de vrijmoedigheid der ziel ver
stoort. "Want hoe kan men waren vrede genieten, zoo lang 
er in dit opzicht nog ééne vraag onbeantwoord is? De 
vrede van den Christen rust op het feit, dat alles voor 
God in orde is. De Heer Jezus zegt: „Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u : wie 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 overgegaan in het 
leven." (Joh. V : 24.) En deze woorden staan in onmid
dellijk verband met de voorgaande : „De Vader oordeelt 
niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;" 
(vrs. 22.) en met de volgende: „Want gelijk de Vader 
het leven heeft in Zichzelven, zoo heeft Hij ook den Zoon 
gegeven, het leven te hebben in zichzelven; en heeft Hem 
macht gegeven om ook gericht te houden, omdat Hij 
des menschen Zoon is." (vrs. 26, 27.) En Hij , wien al 
het oordeel is overgegeven, die alleen macht heeft het 
oordeel uit te spreken, verzekert ons, dat een iegelijk, die 
zijn woord hoort, en gelooft in Hem, die Hem gezonden 
heeft, nooit in het oordeel komt. Dit moet het hart ten 
volle gerust stellen. Het moet eiken twijfel verbannen. 
Als Hij, wien alle macht tot uitoefenen van het gericht 
gegeven is, mij verzekert, dat ik nooit in het oordeel 
komen zal, dan ben ik volkomen bevredigd. Ik geloof 
zijn woord, en rust in de zekerheid, dat de rechterstoel 
van Christus, al moge hij ook een schrik voor anderen 
zijn, mij nooit onvriendelijk kan bejegenen. Ik weet, dat 
het woord des Heeren in eeuwigheid vaststaat, en dit 
woord zegt mij, dat ik voor eeuwig aan het oordeel ont
komen ben. 

Doch misschien vindt de een of ander het moeiehjk 
deze vrijspraak met de woorden van den Heer overeen 
te brengen: „Ik zeg u , dat elk ijdel woord, dat de men
schen zullen spreken, zij daarvan rekenschap zullen geven 
in den dag des oordeels." (Matth. X I I : 36.) En toch bestaat 
er geen moeielijkheid. Als iemand in het oordeel moet 
komen, dan is het duidelijk, dat hij ook van elk ijdel 
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woord rekenschap zal moeten geven. "Welk een ernstige 
gedachte! Het is onmogelijk dit allesomvattend, hart en 
nieren doorzoekend oordeel te ontvluchten. Het zou een 
oneer voor den rechterstoel zijn, als een enkel ijdel woord 
aan de opmerkzaamheid van den rechter ontsnapte. 

Gaarne zouden wij zien, dat ieder onbekeerde lezer 
dezer bladzijden ernstig hierover nadacht. De dag breekt 
weldra aan, waarop elk ijdel woord, elke booze gedachte 
en elke verkeerde daad aan het licht zal gebracht worden. 
Wanneer Christus als rechter zal optreden, zullen zijne 
oogen zijn als „een vlamme vuurs" en zijne voeten gelijk 
„blinkend koper, als gloeiden zij in een oven." (Openb* 
I : 14, 15.) Mets zal aan deze oogen ontgaan, niets voor 
de macht dezer voeten kunnen bestaan. Al zijne vijanden 
zal Hij verslaan. Voor den „grooten, witten troon" is er 
op geen genade meer te rekenen. Slechts een niets ver-
schoonend oordeel zal allen treffen, die voor dezen troon 
gedaagd worden. „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 
boeken 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 werden geworpen in den poel des 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 poel des vuurs." (Openb. X X : 
12—15.) 

Staan wij een oogenblik stil bij het onderscheid tusschen 
„het boek des levens" en „de boeken." In deze woorden 
wordt ons voorgesteld het oordeel der dooden, d. w. z. 
van hen, die in hunne zonden gestorven zijn. (Allen, die 
in het geloof sterven, behooren tot de eerste opstanding, 
de opstanding des levens, en worden niet geoordeeld.) 
„Het boek des levens" wordt geopend; en zij wier namen 
door de hand der eeuwige Liefde daarin zijn opgeschreven, 
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behoeven niet geoordeeld te worden. Maar „de boeken" 
worden geopend, en de schrikkelijke opsomming van de 
zonden van ieder mensch, jong of oud, van het begin tot 
op den laatsten oogenblik volgt. Met één enkele zal het 
oordeel kunnen ontgaan. Ieder zal persoonlijk voor den 
rechterstoel moeten staan, en zal naar zijne werken ge
oordeeld worden. In dit ernstige oogenblik zal alles in 
het licht van den witten troon naakt en geopend zijn. 

Wij weten wel, dat de meening, als ging de mensch 
slechts vanwege zijn ongeloof verloren, zeer verbreid is; 
doch dit is een dwaling. De Schrift leert het tegendeel. 
Zij verklaart kort en duidelijk, dat de mensch naar zijne 
werken geoordeeld wordt. Wat beteekenen anders de „vele" 
en „iveinige" slagen in Luk. XII? Wat het woord „den 
lande van Sodom zal het verdragelijker zijn in den dag 
des oordeels, dan u , in Matth. XI : 24? Zeggen deze 
woorden van Jezus ons niet duidelijk, dat er verschil is 
in de zwaarte der straf? En zegt de apostel Paulus in 
Efeze IV en Kol. I I I niet, dat Gods toorn over de zonen 
der ongehoorzaamheid komen zal om bepaalde zonden, 
waarvoor hij de geloovigen ernstig waarschuwt? Wel is 
het waar, dat de verwerping van het Evangelie den mensch 
op den bodem des oordeels laat staan, even zeker als dat 
de geloovige door de aanneming van het Evangelie van 
dezen bodem wordt overgeplaatst. Maar in elk geval zal 
het oordeel zijn naar de werken. Een arme heiden, die 
onder de schaduw des doods geleefd heeft, zal geenszins 
met dezelfde straf gestraft worden als een mensch, die 
zijn leven in de Christenheid doorgebracht en onder het 
licht des Evangelies geleefd heeft. Beiden zullen geoordeeld 
worden naar hunne werken, maar zonder twijfel zal het 
den een verdragelijker zijn dan den ander. 

Denk hierover ernstig na, lezer! Zijt gij nog onbekeerd, 
doe het dan om uws zelfs wil; zijt gij bekeerd, doe het 
dan ter wille van anderen, zooals de Apostel zegt: „we
tende den schrik des Heeren, bewegen wij de menschen 
tot het geloof." Het is onmogelijk aan het feit, dat er een 
schrikkelijk oordeel aanbreekt, te denken, zonder zich 
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gedrongen te gevoelen, anderen er voor te waarschuwen; 
en het is van het grootste gewicht, de menschen te wijzen 
op den rechterstoel van Christus, opdat zij uit hunnen 
slaap opwaken, en tot de erkentenis komen, dat zij met 
God, den rechtvaardigen Rechter, te doen hebben. Thans 
openbaart God zich nog als Degene, die rechtvaardig ver
klaart een iegelijk, die in Jezus gelooft. Dit geeft alles 
een geheel ander aanzien. Met dat de gedachte aan Chris
tus' rechterstoel daardoor ook maar iets van zijn ernst 
verliest, maar de geloovige beschouwt dien uit een ander 
oogpunt. In plaats van als een schuldige afstammeling van 
den eersten Adam aan den rechterstoel te denken, be
schouwt hij dien als een gerechtvaardigd en gereinigd lid 
van den tweeden Adam. In plaats van zijn blik te slaan 
op den rechterstoel, als op de plaats, waar de vraag zijner 
behoudenis of verdoemenis moet beantwoord worden, be
schouwt hij dien als iemand, die weet, dat hij Gods werk 
is, dat hij nooit in het oordeel zal komen, daar hij door 
den dood en de opstanding van Christus op een nieuwen 
bodem is gesteld. 

Het is noodig, dat deze gewichtige waarheid voor ieder
een duidelijk zij. Velen van Gods kinderen zijn hierover 
nog niet tot klaarheid gekomen, zoodat zij zich bij de 
gedachte aan den rechterstoel van Christus ongerust maken. 
Zij kennen God niet als dengene, die volkomen recht
vaardigt. Hun geloof beschouwt Hem niet als dengene, 
die Christus uit de dooden heeft opgewekt. Zij beschouwen 
Christus slechts als het middel om God als rechter van zich 
verwijderd te houden, zooals de Israëlieten het bloed aan 
de deurposten aanmerkten als het middel, waardoor de 
engel des verderfs hunne woningen zou voorbijgaan. (Ex. 
XIV.) De waarheid, die ons in het E". Testament wordt 
voorgesteld, gaat echter veel verder. God wordt niet als een 
rechter van de geloovigen verre gehouden, maar Hij wordt 
bekend gemaakt als een Heiland en als een God, die 
rechtvaardigt. Een Israëliet zou niets meer gevreesd hebben 
dan een verschijnen van God in zijne woning. Waarom? 
Omdat God als een verwoester en rechter het land door-
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ging. De Christen vindt er zijne hoogste vreugde in, in 
de tegenwoordigheid van God te zijn. En waarom? Omdat 
God zich geopenbaard heeft als Degene, die den godde-
looze rechtvaardigt, en die dit gedaan heeft door den 
Heer Jezus uit de dooden op te wekken. 

De apostel gebruikt in Rom. III en IV drie verschil
lende uitdrukkingen, als hij van het geloof spreekt, en 
het staat aan ons, de bedoeling dezer uitdrukkingen te 
leeren verstaan. In Rom. III : 26 spreekt hij van „het 
geloof in Jezus," in Rom. IV : 5 van het „geloof in 
Hem, die den goddelooze rechtvaardigt," en in Rom. 
IV : 24 van het „geloof in Hem, die Jezus, onzen Heer, 
uit de dooden heeft opgewekt." Wij behoeven wel niet te 
zeggen, dat de Schrift nooit zonder een bepaald doel en 
zonder diepe beteekenis verschillende uitdrukkingen bezigt. 
"Wordt ons nu gevraagd naar het onderscheid tusschen 
het „geloof in Jezus" en het „geloof in Plem, die Jezus 
uit de dooden heeft opgewekt," dan gelooven wij, dat het 
hierin bestaat. Dikwijls vinden wij zielen, die waarlijk in 
Jezus gelooven, en toch in het diepst hunner harten een 
zekere vrees voeden voor de gedachte: God te zullen ont
moeten. Zij twijfelen er niet aan, dat zij gered zijn, en 
ook wij hebben geen grond om hunne verlossing in twijfel 
te trekken. Zij zijn gered, omdat zij het oog hunsgeloofs 
op Christus gericht hebben; en allen, die zoo op Hem 
zien, zijn voor eeuwig behouden. En toch hebben zij vrees 
voor God, en denken met angst en schrik aan den dood. 
Zij weten, dat Jezus hen liefheeft, daar Hij zijn leven 
voor hen heeft overgegeven; maar God kennen zij niet 
als dengene, die hen reeds vóór de grondlegging der wereld 
heeft uitverkoren in Christus, en die Jezus, hunnen Heer, 
tot hunne rechtvaardiging uit de dooden heeft opgewekt. 
Daarom zijn zij steeds in onzekerheid en twijfel. Zij weten 
niet, hoe het ten slotte nog met hen zou kunnen gaan. 
Somwijlen zijn zij gelukkig, daar de nieuwe natuur, die 
zij deelachtig geworden zijn, met Christus bezig is; maar 
dan zijn zij weer ongelukkig en terneergedrukt, omdat 
zij op zichzelven zien, en zich God als den rechtvaardigen 
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rechter voorstellen, met wien nog het een en ander in 
orde gebracht moet worden. Zij hebben het gevoel als 
rustte Gods oog nog steeds op de zonde in hen, en alsof 
zij hierin nog het een en ander met God hebben af te 
rekenen. 

Zoo is het met honderde ware geloovigen. Zij kennen 
God niet als Dengene, die de zonde geoordeeld heeft en 
den geloovigen zondaar rechtvaardigt. Zij zien op den 
gekruisigden Christus als op het middel, waardoor zij van 
de straf bevrijd zijn, maar zij kennen God niet als Den
gene , die, om hen te kunnen rechtvaardigen, Jezus uit de 
dooden heeft opgewekt. Onze gezegende Heer is om onze 
overtreding overgeleverd en om onze rechtvaardiging op
gewekt. Onze zonden zijn vergeven; de in ons wonende 
zonde, of onze booze natuur, is geoordeeld en weggedaan. 
Yoor God bestaat zij niet meer. "Wel is zij nog in ons, 
maar God ziet ons niet meer in haar. Hij ziet ons in den 
opgestanen Christus, en wij worden geroepen, ons voor 
dood te houden, en door de kracht des Heiligen Geestes 
onze leden, die op de aarde zijn, te dooden, en de booze 
natuur, die nog in ons woont, te verloochenen en te on
derwerpen , totdat wij onzen tegenwoordigen toestand ver
laten en voor altijd bij den Heer zullen zijn. 

Dit maakt alles eenvoudig en duidelijk. In het begin 
van onze beschouwing hebben wij gezien, dat zij, die „in 
het vleesch" zijn, Gode niet kunnen behagen. Doch do 
geloovige is niet in het vleesch, hoewel het vleesch nog 
in hem is. „Doch gij zijt niet in het vleesch, maar in 
den geest." (Rom. V I I I : 9.) „Zij zijn niet van de wereld, 
gelijk ik van de wereld niet ben." (Joh. X V I I : 16.) 

Welk een kostelijke troost voor een hart, dat onder 
het gevoel van de inwonende zonde terneergebogen is, en 
niet weet, wat hij met die zonde doen zal! Vrede en 
troost stroomen de ziel van den geloovige binnen, als hij 
erkent, dat God de zonde aan het kruis geoordeeld, en 
hem in den opgestanen Christus gerechtvaardigd heeft. 
Waar zijn zijne zonden ? Zij zijn weggedaan. Waar is zijne 
sonde? Geoordeeld op het kruis. Waar is hij zelf? Ge-
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rechtvaardige! en aangenaam gemaakt in den opgestanen 
Christus. Hij is tot God gebracht, zonder dat een enkele 
schaduw van twijfel hieromtrent is overgebleven. Ik vrees 
niet voor Hem, die mij rechtvaardigt; veeleer heb ik Hem 
lief, vertrouw op Hem en aanbid Hem. Ik verheug mij 
in God; ik roem in de hoop der heerlijkheid, en stem van 
ganscher harte in met de woorden des Apostels: „Wij 
hebben daarom altijd goeden moed, en weten, dat wij, 
inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heer; (want 
wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen) maar 
wij hebben goeden moed, en willen liever uit het lichaam 
uitwonen, en bij den Heer inwonen. Daarom beijveren 
wij ons ook om, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, Hem 
welbehagelijk te zijn." (vs. 6—9.) 

Vele Christenen zijn door de woorden van den Apostel 
over den rechterstoel ernstig verontrust geworden. Doch, 
zooals wij reeds opmerkten, bevatten deze woorden niets, 
dat zulk een onrust kan wettigen. Het eenige wat noodig 
is om een tekst goed te verstaan, is dien uit Gods oog
punt, met een eenvoudig hart te bezien. Welnu, als wij 
de woorden des Apostels over den rechterstoel lezen, wat 
vinden wij dan? Allereerst: „Wij moeten allen voor den 
rechterstoel van Christus geopenbaard worden." Nu is het 
de vraag: hoe worden wij geopenbaard ? En ons antwoord 
is: zoo als wij zijn. Wat beteekent dit ? Dat wil zeggen: 
als het werk Gods, als gerechtvaardigd, heilig, welbeha
gelijk voor God in den persoon van Hem, die op den 
rechterstoel zitten zal, en die in zijn eigen lichaam op 
het vloekhout het oordeel droeg, dat wij verdiend hadden, 
en die aan den toestand, waarin wij ons van natuur be
vonden , voor eeuwig een einde gemaakt heeft. Al wat wij 
door de zonde hadden moeten dragen, is op Hem aange-
loopen. Hij droeg onze zonden, en in Hem werd onze 
zonde geoordeeld. Hij nam de geheele verantwoordelijkheid 
op zich, die op ons, als menschen in het vleesch, als 
leden van den eersten Adam, rustte. De Rechter zelf is 
onze gerechtigheid. Wij zijn in Hem. Al wat wij zijn en 
hebben, hebben wij aan Hem te danken en aan zijn 
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volbracht werk. Wanneer wij als zondaren Christus als 
rechter hadden te ontmoeten, zoo zou een ontkomen ten 
eenenmale onmogelijk zijn. Doch als Hijzelf onze gerech
tigheid is, en als wij zijn, zooals Hij is, dan is een ver
oordeeling geheel onmogelijk. In één woord, de geheele 
zaak is juist omgekeerd geworden. De verzoeningsdood en 
de triomfeerende opstanding van onzen goddelijken Plaats
vervanger heeft alles zoo geheel veranderd, dat de rech
terstoel van Christus juist de plaats is, waar voor al ler 
oog openbaar zal worden, dat aan den geloovige, omdat 
hij Gods werk is, geen vlek of rimpel te vinden is. 

Waarom zouden wij dan vrees koesteren, dat al onze 
verkeerdheden voor Christus' rechterstoel zullen openbaar 
worden ? Weet Hij niet alles ? Kent Hij ons niet door en 
door ? Zouden wij meer vreezen voor het openbaar worden 
voor menschen en engelen, dan voor onzen aanbiddens-
waardigen Verlosser ? Als wij voor Hem openbaar worden, 
wat maakt het dan uit, aan wien wij nog bovendien be
kend zijn ? Zullen Petrus, David en zoovele anderen, 
wier zonden in den Bijbel opgeteekend staan, daarvoor 
bevreesd geweest zijn? Zal het hen verhinderen om de 
gouden harp te bespelen, of om hunne kronen voor de 
voeten te werpen van Hem, die hen voor eeuwig door 
zijn kostbaar bloed van alle zonden gereinigd heeft, en 
hen in het volle licht van Gods troon gesteld heeft ? Gewis 
niet. Behoeft er dan wel iemand bevreesd te zijn, om voor 
den rechterstoel van Christus openbaar te worden ? Zal de 
Rechter der gansche aarde geen recht doen ? Kunnen wij 
niet rustig alles in de handen stellen van Hem, die ons 
heeft liefgehad, en die ons gewasschen heeft in zijn bloed ? 
Kunnen wij ons niet met alle eenvoudigheid aan Hem 
toevertrouwen, die ons met zulk een liefde heeft liefgehad ? 
Zou Hij iets kunnen doen, wat niet in overeenstemming 
is met de liefde, die Hem dreef, om zijn dierbaar leven 
voor ons over te geven? Zal het Hoofd zijn lichaam of 
ook maar een lid daarvan prijsgeven? Zal de Bruidegom 
zijne bruid kunnen te schande maken? Neen, neen? Hij 
zal het voor de oogen van alle schepselen, ja , voor het 
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gansche heelal laten openbaar worden, dat geen vlek of 
rimpel of iets dergelijks te zien is aan zijne gemeente, die 
Hij met een liefde, die vele wateren niet kunnen uit-
blusschen, heeft liefgehad. 

Welnu, mijn lezer! als gij van uwe zonden zijt rein 
gewasschen in het bloed van Christus, en door God wordt 
bemind, zooals Jezus zelf, welken grond kunt gij dan nog 
hebben, den rechterstoel te vreezen, of terug te schrikken 
voor de gedachte, van in het licht daarvan geopenbaard 
te zullen worden? Daar kan niets te voorschijn komen, 
wat eenige verandering in uwen toestand kan brengen, of 
wat uwe verhouding tot God, den Vader, en tot zijnen 
Zoon Jezus Christus, veranderen, of uw recht, om in de 
woningen van het Vaderhuis te vertoeven, omverstooten 
kan. Wij mogen integendeel aannemen, dat het licht van 
den rechterstoel vele wolken verdrijven zal, die thans nog 
de schoonheid en heerlijkheid van den genadetroon voor 
onze oogen verbergen. Velen zullen zich dan verwonderen, 
hoe het mogelijk was, dat zij zich voor dien rechterstoel 
bevreesd maakten. Zij zullen hunne dwaling erkennen en 
de genade Gods aanbidden en bewonderen, die zooveel 
grooter was dan hun vrees. Velen, die hier nauwelijks 
bekwaam waren om zich te verblijden, zullen dan danken, 
loven en prijzen; en zullen erkennen, welke onwaardige 
zwakke, en armzalige begrippen zij hadden van Christus' 
liefde en van de algenoegzaamheid van zijn werk. 

(Wordt vervolgd.) 
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De bediening der verzoening. 
(Vervolg en slot van blz. 128.) 

Bedenken wij wel, dat er twee dingen noodig zijn, 
om die openbaring rustig te gemoet te zien. Wij moeten 
van onze behoudenis en van onze aanneming bij God 
volkomen verzekerd zijn, en ten tweede mag er in onzen 
praktischen, zedelij ken toestand niets ongezonds aanwezig 
zijn. Al zijn wij nog zoo helder omtrent onze behoudenis, 
zoo is dit toch njet genoeg, tenzij wij in reinheid voor 
God wandelen. Het is ten eenen male onwaar, als iemand 
zegt, dat hjj den rechterstoel niet vreest, terwijl hij in 
onverschilligheid en vleeschelijke gezindheid zijn weg 
bewandelt. Dit is een schrikkelijk bedrog van den satan. 
Wij kunnen onmogelijk vrijmoedigheid tot God hebben, 
indien ons hart ons veroordeelt. Het is schrikkelijk, als 
iemand de gezegende waarheid van onze volkomene be
houdenis in Christus gebruikt, om de verantwoordelijkheid, 
die als een dienaar van Christus op hem rust, te ver
zwakken. Zullen wij verkeerde woorden uitspreken, omdat 
wij weten, dat wij niet in het oordeel zullen komen? De 
gedachte alleen is schrikkelijk, en schokt elke oprechte 
ziel. En toch is het mogelijk, dat wij gruwen van deze 
gedachte, als zij ons in duidelijke woorden wordt voor
gesteld, terwijl wij ons in de praktijk door een verkeerd 
gebruikmaken van de leer der genade Gods tot een 
hoogst verderfelijke zorgeloosheid laten verleiden. 

De Heer geve ons een geopend oog en een teeder 
geweten! De genade, die ons van elk oordeel bevrijd 
heeft, moet een grooteren invloed op ons uitoefenen dan 
de vrees voor den rechterstoel. En dit niet alleen, maar 
wij moeten niet vergeten, dat, ofschoon wij als zondaren 
van het oordeel en den toorn Gods bevrijd zijn, wij als 
X X X V 9 
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dienstknechten van ons doen en laten zullen moeten reken
schap geven Het gaat er niet om, voor menschen 
of engelen openbaar te worden, want „een iegelijk onzer 
zal voor zichzelven Gode rekenschap geven." (Kom. 
XIV : 12.) Dit is veel ernstiger, en tevens geschikter om 
een goeden invloed op ons uit te oefenen dan de gedachte 
voor eenig schepsel geopenbaard te zullen worden. „Al 
wat gij doet, doet het van harte, als voor den lieer en 
niet voor de menschen, wetende, dat gij van den Heer 
de vergelding der erfenis ontvangen zult; gij dient den 
Heere Christus. Want die onrecht doet, zal het onrecht, 
dat hij gedaan heeft, dragen, en er is geen aanneming 
des persoons." (Kol. I I I : 23—25.) 

Welk een ernstige waarheid ! Er zou echter gevraagd 
kunnen worden: „Wanneer zullen wij aan God rekenschap 
hebben te geven, en wanneer zullen wij de vergelding 
ontvangen?" Dat wordt ons niet gezegd, om de eenvoudige 
reden, dat het hier niet om gaat. Het doel van den Heiligen 
Geest is alleen ons geweten in de tegenwoordigheid van 
God en van den Heer Jezus te brengen. Hoe noodzakelijk 
zulks is in dagen als de onze van een oppervlakkig belijden, 
behoeft nauwelijks aangetoond te worden. Misschien is er 
nog nooit een tijd geweest, waarin zooveel en zoo algemeen 
van een vrije genade, van een rechtvaardiging zonder de 
werken, van de onaantastbaarheid van de plaats des ge-
loovigen in Christus gesproken is geworden als in den onze. 
En zeker hebben wij oorzaak om den Heere te danken, 
dat Hij deze gezegende waarheden den zijnen heeft bekend 
gemaakt; en verre zij het van ons om het bewustzijn dezer 
heerlijke dingen op eenigerlei wijze te willen verzwakken. 
Integendeel zal 't het ijverige streven van eiken dienst
knecht van Christus zijn om de geloovigen meer en meer 
in het genot dezer kostbare voorrechten in te leiden. Maar 
dan mogen wij niet vergeten, dat elke zaak twee zijden 
heeft; en wij vinden dan ook in de Schriften des Nieuwen 
Testaments, naast de duidelijkste bewijzen van de genade 
Gods, de hoogst ernstige herinnering aan onze heilige roe
ping. Worden nu de eersten door de laatsten in de schaduw 
gesteld ? Volstrekt niet! Evenmin als wij de eersten mogen 
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gebruiken om de laatsten te verzwakken. Wij moeten beide 
waarheden hunne rechte plaats geven, en moeten ze beide 
toestaan invloed op ons karakter en onzen wandel uit te 
oefenen. 

Vele belijders schijnen de woorden „plicht" en „verant
woordelijkheid" niet gaarne te vernemen. Maar men zal 
altijd bemerken, dat zij, die zich het meest bewust zijn 
van de groote genade Gods, ook hun plicht en verant
woordelijkheid het diepst gevoelen. Een hart, dat onder 
den invloed der goddelijke genade staat, zal elke verma
ning tot een heiligen wandel met vreugde ontvangen. Die 
niets van plicht of verantwoordelijkheid wil hooren, kent 
ook niets van de genade Gods en van de plaats des geloo-
vigen in Christus. God eischt waarheid. Het heeft geheel 
geen waarde voor God om te roepen: „Heere, Heere!" 
wanneer wij tegelijkertijd zijne geboden veronachtzamen. 
Het is louter bedrog, als wij zeggen: „Ik ga, Heer," en 
wij blijven, waar wij zijn. God verwacht gehoorzaamheid 
van zijne kinderen. Hij is een belooner van hen, die Hem 
ijverig zoeken. 

Laten wij nooit vergeten, dat alles voor Christus' rech
terstoel aan het licht zal komen. Daar moeten wij allen 
geopenbaard worden. Deze gedachte vervult een oprecht 
hart met vreugde. Kunnen wij niet met vreugde aan den 
rechterstoel denken, dan moet er iets niet in orde zijn. Of 
wij zijn niet vast in de genade, of onze wandel is verkeerd. 
"Wanneer wij weten, dat wij in Christus rechtvaardig zijn 
voor God, en als wij in reinheid voor zijn aangezicht 
wandelen, dan kan de gedachte aan den rechterstoel ons 
niet verontrusten. De Apostel kon zeggen: „Wij zijn Gode 
openbaar geworden, en ik hoop, dat wij ook in uwe ge
wetens openbaar zijn geworden." (vers 11.) Was Paulus 
beangst voor den rechterstoel? Verontrustte hem de ge
dachte daar geopenbaard te worden? Neen! En waarom 
niet? Omdat hij wist, dat hij, wat zijn persoon aanging, 
voor God welbehagelijk was in den opgewekten Christus, 
en omdat hij van zijnen wandel kon zeggen: „daarom 
beijveren wij ons ook om, hetzij inwonende, hetzij uit
wonende, Hem welbehagelijk te zijn." (vers 9.) Hij kon 
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voor den stadhouder Pelix en voor zijne aanklagers met 
alle vrijmoedigheid zeggen: „Daarom oefen ik mij ook, 
om altijd een onerger lijk geweten te hebben voor God en 
de menschen." (Hand. XXIV: 16.) Paulus wist, dat hij 
in Christus aangenomen was, en daarom zocht hij ook 
door Hem aangenomen te worden, d. w. z. in alles Hem 
welbehagelijk te zijn. 

Deze beide dingen moeten nooit van elkander gescheiden 
worden. Zij behooren bij elkander, en bewijzen, waar zij 
gevonden worden, in heilige harmonie, steeds haar vor
mende kracht. Het is ons voorrecht, en het moest ons 
voortdurend streven zijn reeds nu in het licht van den 
rechterstoel te wandelen. Dit zal in menig opzicht een 
heilzamen invloed op ons leven uitoefenen. Daar zullen 
wij alle dingen zien, zooals Christus ze ziet; wij zullen 
alles beoordeelen, zooals Hij het beoordeelt. Door het 
licht, dat van den rechterstoel straalt, zullen wij onzen 
afgelegden weg door deze wereld kunnen overzien, zooals 
die werkelijk is. Wij zullen zien, welke fouten wij begaan 
hebben, welke dwaalwegen wij bewandelden, welke ver
keerde beweegredenen ons dikwijls, soms onbewust, heb
ben geleid; wij zullen erkennen, hoe menigmaal wij niet 
de eer van God, maar onze eigene eer hebben gezocht; 
maar tevens zullen wij erkennen, met welk een liefde, 
lankmoedigheid en geduld de Heere God ons gedragen en 
geleid heeft; hoe Hij in alle wegen, waarin Hij ons 
bracht, en waarvan wij soms niets begrepen, ons waar
achtig heil op het oog had. Dit alles en nog veel meer 
zullen wij in het onbedriegelijk licht, in goddelijke hel
derheid, aanschouwen. Is daarbij nu spraak van een 
openbaar worden voor de oogen der gansche schepping? 
O neen! Wij zullen daar schitteren in al de schoonheid 
en volkomenheid van onzen opgewekten en verheerlijkten 
Heiland. De Rechter zelf is onze gerechtigheid. Wij zijn 
in Hem. Wie of wat zou ons kunnen aantasten? Wie 
kan een aanklacht tegen ons inbrengen? Wij zullen daar 
geopenbaard worden als de vrucht van zijn werk; ja , wij 
zullen met Hem één zijn in het oordeel, dat Hij uitoefent. 

Is dit genoeg om elke vraag te beantwoorden, en elke 
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moeielijkheid op te lossen? Zeer zeker. Doch er is nog 
een ander punt ten opzichte van den rechterstoel, waarbij 
wij nog een oogenblik moeten stilstaan. Dit is de beloo
ning, welke de Heer ons geven zal voor alles, wat wij in 
eenvoudigheid en getrouwheid, al is het ook in groote 
zwakheid, voor Hein gedaan hebben. Hoewel zijne genade 
alleen het goede in ons werken en ons tot de dienst 
bekwaam maken kan, zoo wil Hij toch niet vergeten, 
wat om zijnentwil door ons gedaan is. Zelfs een dronk 
waters, uit liefde Hem aangeboden, zal niet worden ver
geten. Welk een bewonderenswaardige genade! Hoe moest 
zij ons aansporen om op onzen wandel en dienst acht te 
geven. De Heer geve ons, dat wij ons gedragen als dezul
ken, die reeds in het licht zijn, en wier eenige wensch 
het is, te doen, wat onzen aanbiddenswaardigen Heer 
welgevallig is, niet uit vrees voor den rechterstoel, maar 
door den invloed zijner liefde. „De liefde van Christus 
dringt ons; daar wij aldus oordeelen, dat, indien één voor 
allen gestorven is, allen dan gestorven zijn. En Hij is 
voor allen gestorven, opdat zij, die leven, niet meer zich-
zelven leven, maar dien, die voor hen gestorven en opge
wekt is." (vers 14 en 15.) Dat is de eenig ware bron, 
waaruit elke christelijke dienst ontspringen moet. Niet de 
vrees voor een dreigend oordeel is het, die ons moet 
aansporen en dringeD, maar de liefde van Christus; en 
wij kunnen er van verzekerd zijn, dat wij nooit een dieper 
gevoel van deze liefde zullen hebben, dan wanneer wij 
voor den rechterstoel van Christus staan. 

IV. 

Na de beschouwing dezer belangrijke waarheden, welke 
het onderwerp, dat wij behandelen, inleiden, komen wij 
thans tot dat onderwerp zelf; en dan merken wij op, dat 
wij „de bediening der verzoening" uit een drieledig oog
punt kunnen beschouwen. Vooreerst moeten wij stilstaan 
bij den grondslag dezer bediening. Daarna moeten wij 
ons bezighouden met de voorwerpen, aan welke zij wordt 
uitgeoefend. En eindelijk beschouwen wij de karakter-
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trekken, die haar kenmerken. Moge de Heilige Geest 
ons in onze overdenking leiden! 

a. Wat het fondament betreft, waarop de bediening 
der verzoening rust, dit wordt ons in het laatste vers van 
ons hoofdstuk voor oogen gesteld. Wij lezen daar: „Die 
geen zonde gekend heeft, dien heeft Plij (God) zonde voor 
ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods 
in hem." Wij vinden hier drie punten: God, Christus en 
de zonde. Het laatste — de zonde — is de uitdrukking 
van hetgeen wij van natuur zijn. In ons is niets dan 
zonde; de geheele mensch, van het hoofd tot de voetzolen, 
is zonde. De zonde heeft de gevallen mensehheid geheel 
doordrongen. Wortel, stam, takken, bladeren, bloesem en 
vruchten — alles is zonde. Het is niet alleen waar, dat 
wij gezondigd hebben; o neen, wij zijn geheel en al zonde. 
Ongetwijfeld heeft ieder onzer zijne bijzondere, hem ken
merkende zonden. Van nature dwaalden wij niet slechts 
als schapen om, maar een iegelijk van ons ging zijn eigen 
weg. (Jes. LUI : 6.) Ieder mensch vervolgt zijn eigen 
weg van zonde en dwaasheid; en dit is de vrucht van 
die schrikkelijke zaak, „zonde" genoemd. Het uitwendig 
leven van een ieder in 't bijzonder is niets anders dan 
het uitvloeisel van de slechte bron, een tak van denzelf
den wilden boom. 

Maar wat is zonde? „De zonde is de wetteloosheid," 
zegt Johannes. Zij is dus het doen van den eigen wil in 
de plaats van Gods wil, het doen der eigen lusten en 
begeerlijkheden, van den wil des vleesches en der ge
dachten. Welken vorm de zonde ook aanneemt, zij moge 
zich op de grofste of meest verfijnde wijze openbaren — 
haar wortel blijft altijd de eigen wil. Het is niet noodig 
hier in bijzonderheden te treden; wat wij wenschen is bij 
den lezer een diep en helder bewustzijn van het wezen 
der zonde op te wekken, en hem tevens te overtuigen, 
dat hij van nature zondig, geheel en al verdorven is. 
Een ziel, die deze waarheid door de kracht des Heiligen 
Geestes heeft leeren verstaan, kan niet eer ware, god
delijke rust verkrijgen, voordat zij de boven aangehaalde 
woorden uit 2 Kor. V : 21 verstaan heeft. De kwestie 
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der zonde moest afgehandeld worden, eer er van verzoe
ning spraak kon zijn. God kan de zonde niet zien. Hij 
haat haar met een volkomen haat. De gevallen mensch 
is een zondaar in al zijn doen en laten, en zondig wat 
zijne natuur betreft; de bronnen zijns wezens zijn ver
ontreinigd. En God is heilig, rechtvaardig en waarachtig; 
Hij is te rein van oogen, dan dat Hij het kwade zoude 
kunnen zien. (Hab. 1 : 13.) Daarom kon er tusschen God 
en een zondige menschheid nooit van een verzoening 
sprake zijn. Wel is het een kostelijke, gezegende waar
heid, dat God goed, barmhartig en genadig is; j a , dat 
Hij zeer lankmoedig, langzaam tot toorn en van groote 
goedheid is; maar God is ook heilig, en heiligheid en 
zonde kunnen nooit met elkander verbonden worden. 

Wat was er dan te doen ? Hoe kon de heilige God met 
den onreinen, onheiligen zondaar in gemeenschap treden? 
Zie hier het antwoord: GOD HEEFT CHRISTUS TOT ZONDE 

GEMAAKT. Wanneer en waar is dit geschied? Dit is een 
vraag van ontzaglijk gewicht. Werd Christus tot zonde 
gemaakt in den schoot der maagd ? Neen. Of in de kribbe 
te Bethlehem ? Neen. Of toen Hij zich door Johannes liet 
doopen, en zich daardoor in genade met het geloovige 
overblijfsel van Israël op een bodem stelde? Neen. Of 
eindelijk, toen Hij in den hof Gethsemané in grooten angst 
was? Neen, ook daar niet, hoewel daar de ure, waarin 
dit geschieden zou, in al zijne verschrikkingen voor zijne 
ziel stond. Waar en wanneer werd dan het reine, vlek-
kelooze Lam Gods tot zonde gemaakt? O P HET KRUIS, EN 

OP HET KRUIS ALLEEN. Dat is een waarheid van onme
telijke waarde, welke de vijand van God en zijn Woord 
op alle mogelijke wijzen tracht te verduisteren en ter 
zijde te stellen; — een waarheid, die het middelpunt 
vormt van het ware Christendom, het uitgangspunt en 
de grondslag van al Gods genadewegen met een zondige, 
vijandige wereld. Geen wonder dus, dat de satan zoo 
ijverig bezig- is om de zielen van deze waarheid onkundig 
te houden of daaromtrent in verwarring te brengen. 

Christus werd aan het kruis voor ons tot zonde gemaakt. 
Hij stierf en werd begraven. De zonde werd geoordeeld. 
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Het rechtvaardige oordeel van een heilig God, die de 
kleinste zonde niet ongestraft kan laten, trof haar. J a , 
God stortte over zijnen Zoon zijn ganschen toorn over de 
zonde uit , toen die Zoon „tot zonde gemaakt" was. Het 
is een gevaarlijke dwaling, wanneer iemand meent, dat 
Christus gedurende zijne om wandeling op aarde het oordeel 
en den toorn Gods over de zonde gedragen heeft, of dat 
iets anders dan de dood van Christus de zonde had kunnen 
te niet doen. De Zoon van God kon mensch worden, kon 
leven en werken op deze aarde, kon zijne tallooze won
deren verrichten, kon genezen, reinigen en uit de dooden 
opwekken, kon bidden, zuchten en weenen —- doch dit 
alles vermocht niet een enkele zonde uit te wisschen. 
De Heilige Geest verklaart beslist en duidelijk, dat er 
„zonder bloedstorting geen vergeving is." (Hebr. IX : 22.) 

Meermalen sprak de Heer de noodzakelijkheid van zijn 
sterven uit. „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u : Indien het 
tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, blijft het 
alleen, maar indien het sterft, draagt het veel vrucht." 
(Joh. X I I : 24.) „Toen opende hij hun verstand, opdat zij 
de Schriften verstonden, en zeide tot hen : Alzoo staat 
er geschreven, en alzoo moest de Christus lijden en uit 
de dooden opstaan ten derde dage." (Luk. X X I V : 45 , 
46.) Met één woord, de dood was de eenige weg tot het 
leven, de eenige grondslag der verzoening, de eenige 
mogelijkheid, om tusschen Christus en de verlorenen een 
vereeniging tot stand te brengen. Wij kunnen ten opzichte 
van deze waarheid niet te beslist zijn. De duivel heeft 
een heel systeem van dwaling hieromtrent opgericht. Hij 
heeft in millioenen van belijdende Christenen de meening 
verwekt, dat niet de dood, maar de vleeschwording van 
Christus het fondament van de dienst der verzoening is , 
dat Christus in zijne menschwording de gevallen, zondige, 
verdorven menschheid met zich in verbinding gebracht 
heeft; dat Hij niet het reine, kostbare „tarwegraan" ge
weest is , dat geheel alleen stond, en zonder sterven nood
zakelijk alleen moest blijven, omdat tusschen datgene, wat 
in zijn Wezen rein, heilig en vlekkeloos was, en dat, wat 
in natuur onrein, onheilig en verdorven is , onmogelijk 
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een vereeniging tot stand kon komen — dat wij eindelijk 
het eeuwige leven niet door een gestorven en opgewekten, 
maar door een vleeschgeworden Christus ontvangen heb
ben, en dat dit leven gevoed en onderhouden wordt door 
de betrachting van godsdienstige inzettingen en door de 
zoogenaamde sacramenten der kerk. Op deze wijze on
dermijnt satan het fondament van het Christen
dom , verblindt de oogen, en verontrust de gewetens van 
vele Christenen, en voert ze een zeker verderf te gemoet. 

Doch men zou kunnen vragen: Waarom is het noodig 
met zooveel ernst over deze dingen te spreken? Wie 
loochent de gevolgen van Christus' sterven en opstaan 
uit de dooden ? Wij antwoorden : Allen, die de mensch-
wording van Christus als den eigenlijken grond van onze 
vereeniging met Christus voorstellen. Deze allen loochenen 
alle waarheden, die met een gestorven en opgewekten 
Christus in betrekking staan; misschien doen velen het 
onbewust, en weten niet, wat zij doen. Maar de duivel 
weet heel goed, hoe verderfelijk die leer moet werken. Hij 
kent zijn doel en jaagt het met groote list en slimheid 
na, en ieder dienstknecht van Christus moet weten, wat 
er in de dwaalleer opgesloten i s , tegen welke wij onze 
lezers zoo ernstig waarschuwen. 

Satan tracht hierdoor de zielen de waarheid te ontne
men , dat door den dood van Christus het oordeel Gods 
over de gevallen menschelijke natuur en over de geheele 
wereld gekomen is. Dit was bij de vleeschwording geens
zins het geval. Een menschgeworden Christus stelde den 
mensch op de proef; een gestorven Christus bewijst, dat 
de mensch in den dood ligt, en een opgewekte Christus 
brengt den geloovige in de innigste gemeenschap met 
Christus zelven. Toen Christus in het vleesch verscheen, 
werd de mensch nog op de proef gesteld. Het was de 
laatste proefneming. Toen Christus op het kruis stierf, 
werd het eindoordeel over den gevallen mensch uitge
sproken; en toen Hij uit de dooden opstond, werd Hij 
het hoofd van een nieuw geslacht, welks leden, door den 
Heiligen Geest levend gemaakt, door God beschouwd 
worden als met Christus vereenigd in leven, gerechtig-
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heid en goddelijke gunst; als gestorven, geoordeeld en 
nu even volkomen van de verdoemenis verlost, als Christus 
dit zelf is. „Hij heeft Hem, die geen zonde kende, zonde 
voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid 
Gods in Hem." 

Ieder lezer, die zich voor de uitspraak van Gods Woord 
buigt, zal erkennen, dat de vleeschwording van Christus 
dit niet kon te weeg brengen. Die was niet in staat de 
zonde weg te nemen. Dat zij voor de vervulling 
van het verzoeningswerk noodzakelijk was, is duidelijk; 
want om te kunnen sterven moest Christus mensch wor
den. Zonder bloedstorting is geen vergeving. Hij moest 
zijn vleesch geven voor het leven der wereld. (Joh. VI : 
51.) Maar juist deze woorden bewijzen de noodzakelijkheid 
van zijnen dood. Niet, dat hij vleesch en bloed aannam, 
maar dat Hij zijn vleesch overgaf, dat bracht den mensch 
leven, vergeving, vrede, gerechtigheid, kortom alle ze
geningen, die in Christus zijn. Alles wat wij bezitten, 
hebben wij door den dood. Wij herhalen nog eens: niet 
een vleeschgeworden Christus geeft het leven, maar een 
gekruisigde en opgestane Christus is de bron en het 
fondament van alles. Het eerste is de verleidelijke leugen 
van den satan, het laatste de kostelijke waarheid Gods. 
Het eerste is de grondslag van het gansche systeem van 
het valsche Christendom, het laatste is het fondament 
van het waarachtige Christendom, de grond van alle 
raadsbesluiten en voornemens van den eeuwigen God. 

Doch wij mogen hierbij niet langer stilstaan. Wij heb
ben duidelijk aangetoond, dat de woorden des Apostels: 
„Hij heeft Hem tot zonde gemaakt" alleen op den dood 
van Christus aan het kruis betrekking kunnen hebben, 
zooals de Heer zelf zegt: „Gij legt mij in het stof des 
doods." (Ps. XXII.) Welke woorden? Wie kan hunne 
diepte peilen ? Wie kan de volle beteekenis van de vraag 
des Heeren verstaan: „Mijn God, mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten?" Waarom verliet de heilige, rechtvaardige 
God Hem, in wiens mond geen bedrog gevonden werd, 
Hem, die zijn eeniggeboren, veel geliefde Zoon was? 
Het antwoord is de onomstootelijke waarheid van de 
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heerlijke bediening der verzoening, van welke wij spre
ken. Christus werd tot zonde gemaakt. Niet alleen droeg 
Hij onze zonden in zijn lichaam op het hout, maar Hij 
werd tot zonde voor ons gemaakt. Hij stond daar voor 
God om de geheele vraag der zonde af te doen. Hij was 
„het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." 
Als zoodanig verheerlijkte Hij God, waar deze op de 
schrikkehjkste wijze was onteerd geworden. Hij verheer
lijkte Hem ten opzichte van de zaak, waardoor zijne 
majesteit was beleedigd geworden. Hij nam alles op zich, 
stelde zich vrijwillig onder het gewicht van dien last, 
en bereidde zoo doende den bodem, op welken God de 
nieuwe schepping kon oprichten. Hij opende die eeuwige 
sluizen, welke de zonde gesloten had, zoodat de volle 
stroom der goddelijke liefde vloeien kon door het kanaal, 
'twelk zijn zoendood alleen vermocht daar te stellen. Zoo 
lang de vraag der zonde niet afgehandeld was, kon van 
verzoening geen sprake zijn. Maar Christus werd tot zonde 
gemaakt; Hij stierf als het volmaakte zondoffer, stelde 
op die wijze God in staat op een geheel andere manier 
dan tot dusver met den mensch te handelen. 

Christus' dood heeft het mogelijk gemaakt, den mensch 
en de geheele schepping in hare rechte verhouding tot 
God te brengen. Dit is de ware beteekenis van het woord 
„verzoening". De zonde had den mensch van God ver
vreemd, en de gansche schepping in wanorde gebracht, 
en daarom hadden zoowel de mensch als de schepping 
de verzoening of de wederterugbrenging noodig. Hiertoe 
heeft Christus' dood den weg gebaand. 

Het is van belang om te letten op het onderscheid, 
dat er bestaat tusschen twee grieksche woorden, die in 
de Staten Vertaling door het ééne woord verzoening zijn 
overgezet; terwijl wij in onze vertaling het eene door 
„zoenoffer" of „verzoeningswerk", het andere door „ver
zoening" hebben weergegeven. Wie de verschillende plaat
sen, waar deze woorden gebruikt worden, nagaat, f) zal 

t ) Het eerste woord vinden wij o. a. in Hebr. II : 17; IX. : 5; 
1 Joh. II : 2; IV : 10; het tweede o. a. in Rom. V : 10, 11; X I : 15; 
2 Kor. V : 18, 19, 20; Efez. II : 10; Kol. I : 20, 21. 
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tot de overtuiging komen, dat deze beide woorden geens
zins dezelfde beteekenis hebben, maar het eerste veeleer 
de grondslag voor het laatste is; dat wil zeggen: de ver
zoening, die wij deelachtig zijn, en waardoor wij tot God 
zijn teruggebracht, is het gevolg van het „zoenoffer" of 
het „verzoeningswerk," 't welk Christus voor ons volbracht 
heeft. Omdat, volgens I Joh. I I : 2, Christus het zoenoffer 
is voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar 
ook voor de geheele wereld, kan Paulus in 2 Kor. V 
zeggen: „"Wij bidden voor Christus: laat u met God ver
zoenen." En daar de zonde den mensch tot een vijand 
van God gemaakt en alle dingen in verwarring gebracht 
had, lezen wij in Kol. I : 19—22: „Het was het welbe
hagen der gansche volheid in hem te wonen, en doorhem 
alle dingen tot zichzelve te verzoenen, vrede gemaakt 
hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, hetzij 
de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen, die in de 
hemelen zijn. En u, die eertijds vervreemd waart, en 
vijanden in gezindheid door de booze werken, heeft hij 
nu verzoend, in het lichaam zijns vleesches, door den dood, 
om u heilig en onberispelijk en onstraffelijk voor zich te 
stellen." De dood van Christus is dus de grondslag der 
verzoening, zoowel van den mensch als van de schepping. 

Dit leidt ons tot een ander punt van niet minder gewicht. 
Dikwijls hoort men zeggen: „De dood van Christus was 
noodzakelijk, om God met den mensch te versoenen.'''' Dit 
is ten eenenmale verkeerd. God heeft zijne gezindheid 
niet veranderd. Hij heeft nooit zijne ware, Hem alleen 
toekomende plaats verlaten. Hij blijft steeds getrouw. Van 
zijnen kant kon er dus nooit eenige verwarring of ver
vreemding plaats hebben; en derhalve kan er ook nooit 
eenige noodzakelijkheid komen, dat God met ons zou 
moeten verzoend worden. Juist het tegenovergestelde is 
het geval. De mensch ging een verkeerden weg; hij was 
een vijand geworden, en hij had derhalve verzoening 
noodig. Maar zulk een verzoening was geheel onmogelijk, 
zoolang niet met de zonde volgens de gerechtigheid Gods 
afgehandeld was; en dit kon alleen geschieden door den 
dood van Hem, die, daar Hij mensch was, sterven kon, 
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en die, omdat Hij God was, de gansche waardij, waar
digheid en heerlijkheid zijns goddelijken persoons aan het 
door Hem volbrachte verzoeningswerk kon mededeelen. 

De Schrift spreekt daarom nimmer van een verzoening 
van God met den mensch. Wij lezen in ons hoofdstuk: 
„God was in Christus, de wereld — d. w. z. menschen 
en dingen — met Zichzelven verzoenende, hunne zonden 
hun niet toerekenende." En in het voorafgaande vers lezen 
wij: „Alle dingen zijn uit God, die ons met zichzelven 
verzoend heeft door Jezus Christus." In één woord, God 
is het, die ons in zijne oneindige ontferming en genade 
door den zoendood van Christus tot zichzelven heeft terug
gebracht, en die ons niet alleen stelt op den bodem, 
waarop Adam in zijne onschuld stond, maar die ons, 
overeenkomstig de waarde van Christus' werk, veel meer 
geeft, dan wij verloren hebben, daar Hij ons in de heer
lijke betrekking van zonen, van kinderen Gods gebracht, 
en ons een plaats gegeven heeft in zijne tegenwoordig
heid, in goddelijke en eeuwige gerechtigheid, naar de 
waarde en welbehagelijkheid van zjjnen Zoon Jezus 
Christus, onzen Heer. 

Welk een wondervolle genade! Welke heerlijke raads
besluiten ! Welk een dienst! Maar kunnen wij er ons wel 
over verwonderen, als wij er aan denken, dat de dood 
van Christus van dit alles de grondslag is? Als wij er 
aan denken, dat Christus voor ons tot zonde gemaakt 
werd, dan blijkt het een noodwendig gevolg te zijn, dat 
wij Gods gerechtigheid in Hem zijn. Het zou voor zulk 
een werk geen waardig resultaat zijn geweest, wanneer 
menschen en dingen terug gebracht waren geworden tot 
den oorspronkelijken toestand van den eersten Adam, of 
van de oude schepping. Dit zou ook geenszins het hart 
van God bevredigd hebben, noch ten opzichte van de ver
heerlijking van Christus, noch ten opzichte van onze 
zegeningen. Er zou geen bevredigend antwoord geweest 
zijn op de bede van Jezus: „Ik heb U verheerlijkt op de 
aarde; ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven 
hebt om te doen; en nu verheerlijk mij, Gij Vader! bij 
Uzelven, met de heerlijkheid, die ik bij U had, eer. de 
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wereld was." (Joh. XYII : 4, 5.) Wie vermag de diepte 
en de kracht dezer woorden te doorgronden? 

b. Na aangetoond te hebben, welke de grondslag Tan 
de bediening der verzoening is, moeten wij in de tweede 
plaats stilstaan bij de voorwerpen, aan welke zij wordt 
uitgeoefend. Merkwaardig en heerlijk zijn de woorden, die 
wij hieromtrent in ons hoofdstuk lezen. „En alle dingen 
zijn uit God, die ons met zichzelven verzoend heeft door 
Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven 
heeft; namelijk, dat God in Christus was, de ivereld met 
zichzelven verzoenende, hunne zonden hun niet toerekenende, 
en in ons het woord der verzoening leggende." 

God was in Christus, de wereld met zichzelven ver
zoenende, hunne zonden hun niet toerekenende. Dit wil 
zeggen: Toen Christus hier beneden was, was God in 
Hem, met het doel om de wereld met zichzelven te ver
zoenen en de zonde der wereld niet toe te rekenen. Is 
nu de wereld verzoend? en zijn de zonden der wereld 
weggedaan? Neen, geenszins. De wereld toch heeft de 
verzoening afgewezen. Zij wilde van Christus niets weten. 
Joden en Heidenen hebben Christus verworpen. Hij is 
gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet 
aangenomen. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft 
Hem niet gekend. De duisternis heeft het licht niet be
grepen. Wij willen niet, dat deze over ons koning zij, 
hebben zij geroepen. Daarom, toen deze verwerping van 
Christus, en daardoor van de verzoening, welke God tot 
stand brengen wilde, duidelijk gebleken was, zeide Jezus: 
„Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer 
wereld buitengeworpen worden." (Joh. XII : 31.) In plaats 
van verzoend is de wereld dus geoordeeld. Waar God in 
Christus gekomen was in de wereld, om de wereld met 
Zichzelven te verzoenen, heeft de wereld Gods liefde ver
worpen, den Zoon, den Erfgenaam, gedood; dientenge
volge is de wereld geoordeeld. Daar de wereld zich door 
de verwerping van Christus geheel in de armen van den 
satan geworpen heeft, en daardoor den satan als haar 
vorst erkende, is de wereld met den satan, die buitenge
worpen is, onder het schrikkelijk oordeel van God gekomen. 
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En wat heeft God daarna gedaan? Heeft Hij de wereld 
verdelgd? Neen! Hij is lankmoedig geweest tot hiertoe. 
Hij heeft de komst van Jezus ten oordeel nog uitgesteld, 
opdat velen zouden behouden worden. Hij laai thans door 
zijne dienstknechten aan alle verlorene, schuldige en ver
oordeelde zondaren bidden: Laat u met Mij verzoenen. 
En tot allen, die zijne genade aannemen, zegt Hij dan: 
„Alle dingen zijn uit Mij; door Christus heb Ik u met 
Mijzelven verzoend." 

c. Er blijft ons nu nog over een blik te werpen op de 
karaktertrekken, door welke deze bediening der verzoening 
gekenmerkt wordt. Beschouwen wij ten eerste de positie, 
welke God in deze bediening inneemt. Hij vermaant. Hij 
bidt door zijne gezanten. En wie bidt Hij? Verloren, 
doemschuldige zondaren. Welk een gedachte! De groote, 
almachtige God, de Schepper en Onderhouder van hemel 
en aarde, die macht heeft ziel en lichaam in de hel te 
werpen, vermaant en bidt vijandige zondaren tot Hem te 
komen en zich met Hem te Jaten verzoenen! Neen, hier 
bidt niet de zondaar, terwijl God hoort. Maar integendeel, 
God bidt den zondaar. En wat bidt Hij ? Eischt Hij eenig 
werk, verlaDgt Hij, dat de zondaar Hem iets brengt? 
Neen, Hij bidt den zondaar zijn vriend te worden, omdat 
Hij bewezen heeft, ten koste van den dood zijns geliefden 
Zoons, de vriend van zondaren te zijn. Hoe wonderbaar 
is dit! Hij heeft zijn eeniggeboren Zoon niet gespaard, 
maar Hem voor ons allen overgegeven. Hij heeft Hem 
tot zonde gemaakt, opdat Hij ons zou kunnen redden. En 
thans strekt Hij zijne hand uit en zijn hart is geopend, 
om verlorene zondaren te redden, en bidt hen zich met 
God te laten verzoenen. Welk een onuitsprekelijke genade! 

Welk een bemoediging voor een bekommerde ziel, die 
den last harer zonden gevoelt en onder het ondragelijk 
gewicht harer schuld zucht, te vernemen, dat God niet 
één van die vele zonden wil toerekenen! Dit is een tweede 
karaktertrek van de bediening der verzoening. Hij zal de 
zonden van hen, die gclooven, niet toerekenen. Dit moet 
het hart volkomen rust geven. Als God mij zegt, dat Hij 
geen mijner zonden wil toerekenen, omdat Hij ze reeds 
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op den Heer Jezus heeft doen aankomen, dan is dit wel 
in staat mij gerust te stellen. Als ik geloof, dat God 
waarlijk meent, wat Hij zegt, dan is een onwankelbare 
vrede mijn deel. Voorzeker, alleen de kracht des Heiligen 
Geestes kan mij deze heerlijke waarheid doen verstaan; 
maar het is juist de Heilige Geost, die mij leert vast te 
gelooven, dat God mij geen enkele zonde toerekent, noch 
ooit toerekenen zal, omdat Hij ze allen eenmaal op Christus 
heeft doen aanloopen. 

En dit leidt ons als vanzelf tot den derden karaktertrek 
van de bediening der verzoening. Indien God den geloo-
vige geen zijner zonden toerekent, wat rekent Hij hem 
dan wel toe? Gerechtigheid, en niet minder dan Gods 
eigene gerechtigheid. „Die geen zonde gekend heeft, heeft 
Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem," Heerlijk feit! Voor den ge-
loovige is aan de zonde een einde gemaakt. Christus leeft 
als onze eeuwige gerechtigheid voor God, en wij leven in 
Hem. In het boek der goddelijke gerechtigheid komt geen 
enkele post voor ten onzen laste, maar wel een opge
wekte en verheerlijkte Christus, die alles voor ons betaald 
heeft. Maar dit is niet alles. Onze zonden zijn niet alleen 
weggedaan, onze schuld is niet alleen betaald, wij zijn 
niet alleen in Christus Gods gerechtigheid geworden, en 
staan als een geheel nieuwe schepping voor God, maar 
wij zijn ook geliefd, gelijk Jezus zelf dat is; wij zijn aan
genaam gemaakt in den Geliefde; één met Hem in alles, 
wat Hij is en bezit, als de opgewekte en verheerlijkte 
Mensch aan Gods rechterhand. 

Geve de Heer ons den onnaspeurlijken rijkdom zijner 
genade te kennen, te gelooven en te genieten! En make 
Hij ons bekwaam als zijne dienstknechten de blijde bood
schap der zaligheid te prediken, de menschen te over
reden tot het geloof in Christus, en hen dringend en 
ernstig te vermanen: Laat u met God verzoenen! 
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Gehechtheid aan Jezus' Persoon. 
Matth. XXVIII : 1—10. 

Het is merkwaardig, hoe in de uren voor, gedurende 
en na het kruis voornamelijk vromven op den voorgrond 
treden. Het was een vrouw, die Jezus zalfde tot een 
voorbereiding voor zijn begrafenis. Bij het kruis waren 
„vele vrouwen," die van verre toezagen. Toen Jezus be
graven werd, waren vrouwen, „zittende tegenover het 
graf." En het waren vrouwen, die, toen de sabbath 
voorbij was, zich spoedden naar het graf; zooals het 
vrouwen waren, met wie de Heer na zijn opstanding het 
eerst sprak, en aan wie Hij de vrucht van zijn volbracht 
werk meedeelde. 

Zoolang het dienstwerk des Heeren hier op aarde voort
duurde, was Hij omringd door mannen; zoodra het lijden 
begon, traden de mannen op den achtergrond, om plaats 
te maken voor het zwakkere geslacht, dat, zelf meer aan 
lijden onderworpen, voor lijdenden gevoel heeft. Waar 
niet de met gezag optredende Leeraar goddelijke gedachten 
uitspreekt, noch de Grebieder over wind en golven, over 
menschen en booze geesten macht uitoefent; maar waar 
het Lam ter slachting geleid wordt, daar houdt de 
werkzaamheid van het redeneerende verstand en van de 
arbeidende hand op, en is alleen plaats voor de werk
zaamheid van het medegevoelende hart. Een zoo vurig 
man als Petrus moge beproeven stand te houden; maar 
een zwakke windvlaag werpt hem aanstonds ter aarde. 

Wat baten ook de redeneeringen van het mannelijk 
verstand, waar aan elke verwachting en hoop, op die 
redeneeringen gebouwd, de bodem ingeslagen wordt; en 

XXYV 10 
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wat baten de inspanningen van mannelijke kracht, om 
met een zwaard te slaan, waar de Machtige zelf zich 
binden en mishandelen laat? 

Wanneer God optreedt om Zijn verlossing te volvoeren, 
dan blijken Zijne gedachten zoo geheel anders te zijn 
dan die van den mensch, dat het denken des menschen 
er door verbijsterd wordt. En wanneer er een overwinning 
behaald zal worden door te bezwijken, door geheel ten 
onder te gaan, wat nut kan daar de kracht des menschen 
aanbrengen ? 

Welnu, in het lijden en sterven van Jezus traden Gods 
verlossingsgedachten in vervulling, en werd Gods over
winning over de booze macht, die het geweld des doods 
had, door den dood bevochten , en de mensch, de 
plannen bedenkende en uitvoerende mensch, moet hierbij 
terugtreden en van het tooneel verdwijnen. 

Doch waar de meer denkende en handelende mensch 
geen plaats meer vindt, daar kan de meer gevoelende 
mensch blijven. Dat is de zielkundige oorzaak, dat bij 
kruis en graf de vrouwen vóór de mannen gaan. Het 
denkende verstand moge verbijsterd zijn, de werkende 
hand moge slap neerhangen, het gevoelende hart blijft 
liefhebben, en zoekt wegen om zijne liefde te uiten, al 
kan het die uiting zelve niet verklaren. Het was Jezus, 
niet Maria zelf, die van de zalving verklaarde, dat zij be
waard was geworden „tegen den dag zijner begrafenis." 

De oorzaak, dat er bij kruis en graf meer vrouwen 
dan mannen gevonden werden, lag dan ook volstrekt niet 
hierin, dat de vrouwen, beter dan de mannen, begrepen 
hadden, wat de Heer over zijn kruis en graf gesproken 
had. Staat er van de twaalven vermeld, dat zij geen van 
deze dingen verstonden, dat dit woord voor hen verborgen 
was, en dat zij niet begrepen, wat gezegd werd, (Luk. 
XVIII : 34.) ook aangaande de vrouwen wordt vermeld, 
dat de engelen haar zeggen: „Waarom zoekt gij den 
levende onder de dooden? Gedenkt, hoe hij tot u gespro
ken heeft, toen hij nog in Galilea was." (XXIV: 5, 6.) 
Het begrip van de zaak hadden mannen noch vrouwen; 
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maar toen hetgeen gebeurde met alle begrip van menschen 
in strijd was, bleven de vrouwen standhouden, waar de 
mannen verre waren, omdat bij de mannen in den regel 
het begrip over het gevoel, en bij de vrouwen het gevoel 
over het begrip heerschende is. 

Daarom heeft Grod den mensch man en vrouw gemaakt, 
en vullen ook in het koninkrijk Grods man en vrouw 
elkander aan, zonder dat de man zich boven de vrouw, 
of de vrouw zich boven den man verheffen kan; want 
noch is de vrouw zonder den man, noch de man zonder 
de vrouw, in den Heer. (1 Kor. XI : 11.) 

Om al deze redenen verwondert het ons dan ook niet, 
dat daar, waar uitingen van genegenheid en gehechtheid 
des harten aan den Persoon van Jezus worden medege
deeld , het vrouwen zijn, bij wie zij voorkomen. Evenmin 
is het een raadsel, waarom deze uitingen plaats grepen 
vooral bjj kruis en graf, wijl daar voor het menschelijk 
verstand en de inenschelijke kracht niets te vinden, maar 
juist voor het menschelijk gevoel ruime aanleiding was 
om zich te ontplooien. 

Hoe schoon — mits op hare juiste plaats gesteld, en 
naar hare rechte waarde geschat — zijn overigens die 
openbaringen van hartelijke verbondenheid aan Jezus' 
Persoon op het oogenblik, dat alle vijandschap van mensch 
en duivel tegen dien gezegenden Persoon in verbond ge
treden was, en het zelfs scheen, dat God, in plaats van 
tusschenbeide te treden om die vijandschap te breken, 
door Hem te verlaten, tegen Hem partij koos! 

Voorwaar hier is, met hoeveel verstandelijk gebrek 
gepaard, in haar, bij wie wij die gehechtheid opmerken, 
een liefde, niet voortgesproten uit eigenbelang, (want 
zij meenden alles verloren te hebben) maar een onbaat
zuchtige gehechtheid aan den Persoon, die haar hart in 
bezit genomen had, en buiten Wien zij geen rust en geen 
vreugde konden smaken. Aan het heil, door Hem bewerkt, 
dachten zij niet; van de plaats, door Hem verworven bij 
den Vader, voor zulken als zij, hadden zij geen flauw 
begrip, en zij konden dat toen nog niet hebben; maar 
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Hij, Hijzelf, zijn Persoon, was dierbaar voor haar hart, 
en nu hadden zij Hem, en met Hem alles, verloren. Dat 
er door Hem vrede gemaakt was in zijn bloed; dat er 
geen blijvend genot voor haar bestaan kon zonder dat 
afzichtelijke kruis en dat donkere graf; dat alles had 
moeten geschieden, wat er geschied was; j a , dat Zijne 
liefde nergens meer schitterde dan van dat kruis en uit 
dat graf, zij hadden er niet het minste besef van; maar 
zij waren Hem kwijt, en zij moesten Hem terughebben; 
want Hij was het leven harer ziel, en zonder Hem was 
het leven voor haar geen leven meer. Zij gingen naar het 
graf met geen andere gedachte dan alleen zijn lichaam 
te vinden; een levenden Jezus stelden zij zich niet voor, 
want die behoefde geen balseming met specerijen; maar 
dat lichaam, dat zij wenschten te balsemen, was het 
lichaam van hun geliefden Heer; en wijl dat lichaam het 
eenige was, wat op aarde van Hem overig bleef, had dat 
lichaam de waarde voor haar, die Hijzelf bezat in hare 
schatting. 

Wij , die ons beschaamd gevoelen bij zulk een innige 
gehechtheid tegenover zoo geringe kennis, en die bij onze 
meerdere kennis vaak zoo veel mindere gehechtheid open
baren, wij moeten hier onwillekeurig uitroepen: „welk 
een persoonlijkheid moet dat wezen, die zulk een gehecht
heid te voorschijn roepen kon; en welke waarde blijkt Hij 
te bezitten in Zichzelven, afgescheiden van de kostelijke 
vrucht, die zijn werk ons aanbracht!" 

Waar en door wie wordt die gehechtheid aan Jezus' 
Persoon opgemerkt en gewaardeerd? 

Met op aarde; niet door den mensch. 
Als Maria den Heer balsemt, reeds vóór zijne begra

fenis , vindt zij in plaats van toejuiching, afkeuring. Jezus 
zelf moet haar tegen de scherpe tongen in bescherming 
nemen, en zet op wat zij doet den stempel van het echtste 
goud. En dubbel dierbaar moest de daad van Maria voor 
Jezus' hart zijn, daar uit de gramstorigheid der discipelen 
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tegen Maria bleek, dat zij althans verre waren van zulk een 
allesovertreffende waarde te hechten aan Jezus' Persoon. 
Onder hen, in wier midden Jezus zich bewoog, was er maar 
één — en met die ééne waren allen in tegenspraak — die, om 
zoo te zeggen, geheel opging in Hem. Voorwaar, de Vader, 
die den Zoon liefhad, zorgde, dat die Zoon, bij het in
treden in den lijdensweg, ten minste deze ziels verkwik
king genoot, dat een menschenhart verbrijzeld werd tegen 
het oogenblik, dat Hij stond verbrijzeld te worden. Doch 
de menschen, die daarbij stonden, moesten door hun koude 
berisping nog het hunne doen om dit genot te vergallen. 
Hoe schril steekt dat koude menschenhart af tegenover 
het liefdehart van Jezus, die doodssmarten wou lijden, 
opdat Gods naam verheerlijkt en aan doodschuldigen 
genade bewezen zou worden. Dat de Vader Hem die ééne 
ziel op zijn pad deed ontmoeten, was een aanmoediging, 
die opwoog tegen al de bekrompene zelfzucht der anderen 
gezamenlijk; en al die ongevoeligheid voor Hem kon geen 
verandering of vermindering te weeg brengen in den lief-
degloed, die in zijn hart branden bleef. Maar ook van 
Maria alleen — niet van een Petrus, en ook niet van 
een Johannes — heeft de Heer gezegd, dat „tot hare 
gedachtenis" zal gesproken worden, al waar het evangelie 
gesproken zal worden, „in de geheele ivereld." Van Hem-
zelven bestaat „een gedachtenis" in het Avondmaal; en 
hierin, gelijk in alle dingen, staat Hij alleen, en kan 
niemand met Hem zijn; doch onder de menschenkinderen 
is de enkele, wier gedachtenis door God blijvende is ge
maakt, die ziel, zóó vast aan Jezus verkleefd, dat, als 
Hij heengaat, er voor haar bewustzijn niets meer is, dat 
waarde of beteekenis heeft. Zalig het hart, dat, met hare 
gedachtenis bezig, iets van den geur gewaar wordt, die 
toen het geheele huis vervulde! 

En als wij ons nu verplaatsen in den morgenstond der 
opstanding van Jezus, en de vrouwen zien uitgaan naar 
het graf, zjjn het dan menschen, die daarop acht geven, 
en de persoonlijke liefde opmerken, die uit dezen gang 
spreekt? O neen, maar uit het geschiedverhaal blijkt 
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helder en klaar, dat, als deze vrouwen in beweging zijn 
om Jezus, de hemel in beweging is om haar. God doet 
een groote aardbeving plaats hebben, en zendt engelen 
naar beneden, niet om voor den Heer de opstan
ding te vergemakkelijken — hoe zou een steen den 
Levensvorst kunnen tegenhouden! — maar om de 
zwakke vrouwen te gemoet te komen, en haar te toonen, 
dat het graf Hem niet meer besluit, wordt door engelen-
hand de steen afgewenteld. Niet om voor den Heer 
den weerstand te breken — hoe zouden menschen den 
Overwinnaar van duivel, dood en graf kunnen weerstaan! 
— maar om de vreesachtige vrouwen niet door het gezicht 
der ruwe krijgslieden terug te doen schrikken, worden 
de wachters door hetgeen zij hooren en zien op de vlucht 
gedreven. En als nu de zwakke, schuchtere vrouwen, 
onbewust van wat er voorafging, de plaats bereikt heb
ben, vinden zij een engelengroet tot hare verwelkoming. 
Licht zou deze engelenverschijning zelve haar hebben 
kunnen ontroeren, maar deze ontroering wordt verhoed 
of weggenomen door de verzekering des engels, dat zij 
niet behoeven te vreezen. „Vreest gij niet! want ik weet, 
dat gij zoekt Jezus, den gekruisigde." Zoo was het dan 
in den hemel bekend, dat het haar om Jezus te doen 
was, dat zij Jezus zochten, dat zij Hem zochten als den 
gekruisigde. In den hemel werd het geweten, dat zij 
onkundig waren omtrent de opstanding, dat zij niet be
grepen hadden, wat Hij zelf aangaande zijn werk had 
gesproken, en dat dus geen kennis of inzicht haar onder
scheidde van de andere discipelen. Maar in den hemel 
werd het ook geweten, dat er iets anders was, hetwelk 
deze vrouwen deed uitsteken boven allen, namelijk innige 
verknochtheid aan Jezus' Persoon, rusteloosheid als zij 
Hem misten, onweerstaanbare drang om daar te zijn, 
waar dan ook slechts zijn zielloos lichaam te vinden 
was, zooals zij meenden. En dat zoeken van Jezus om 
Zijnszelfs wil, zonder verstandelijke beredeneering van 
hetgeen door Hem gewonnen werd, dat is iets, wat in 
den hemel weerklank vindt, of liever zulk een belange-
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looze gehechtheid aan Jezus als Persoon is zelf een weer
klank op aarde van hetgeen de grondtoon de3 hemels is 

In dien hemel was ook bekend, wat de vrouwen en de 
overige discipelen niet wisten, wijl zij niet geloofd hadden 
hetgeen gesproken was, namelijk dat Jezus was opgestaan 
uit het graf, en dat Hij hun nu voorging naar Gralilea. 
En de gebrekkige kennis der vrouwen wordt door deze 
aankondiging aangevuld. Hoe gezegend, als alleen het 
inzicht verruimd behoeft te worden, maar de eerste liefde 
aanwezig is. Hoe treurig daarentegen, wanneer er gezegd 
moet worden: „Ik weet uwe werken, en uwen arbeid, en 
uwe volharding. . . . , maar ik heb tegen u , dat gij uwe 
eerste liefde hebt verlaten." En nog treuriger is hot, 
wanneer, bij veel kennis en ruim inzicht, de eerste liefde 
eigenlijk nog nooit aanwezig was. Deze eerste liefde toch 
is niets anders dan wat wij reeds meermalen beschreven 
als gehechtheid aan den Persoon van Jezus. Zij wordt 
gewekt door het bewustzijn van Jezus' liefde tot ons. Het 
is niet de dankbare erkenning van hetgeen Jezus voor ons 
gedaan heeft en nog doet, al mogen wij geen oogenblik 
dat alles vergeten of geringschatten; maar het is de be
trekking , die wij gaan gevoelen op Jezus, zoodra het hart 
verstaan heeft, welke betrekking Jezus gevoelt op ons. 
Het is een antwoord in ons hart op hetgeen aanwezig is 
in zijn hart. Het is een persoonlijke verhouding. Zoodra 
wij het bewustzijn verkrijgen, dat het den Heer Jezus 
niet maar hierom ging: ons van de hel te verlossen en 
in den hemel te brengen; doch dat het Hem gaat om 
onszelven, om onze personen; dat Hij ons als personen 
liefheeft, en ons voor Zich bezitten wil; dan wordt daar
door wederliefde bij ons gewekt; dan hebben wij dien 
Persoon, die ons eerst heeft liefgehad, wederkeerig lief; 
dan, met één woord, ontstaat er een band, waardoor wij 
ons aan Hem gehecht gevoelen. Het is dus veel meer dan 
alleen het bewustzijn: Hij heeft mijn heil bewerkt, Hij 
heeft mijne schuld betaald, Hij heeft mij voor het oordeel 
gevrijwaard, enz. Dat alles zou voor mij gedaan hebben 
kunnen wezen, zonder dat hij, die het gedaan had, 
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mijn persoon aan zich had willen verbinden, omdat 
hij mij persoonlijk in zijn hart had. Bij Jezus nu was, 
behalve het eerste, ook het laatste; en het laatste is het 
meeste; want een Machtige en Rijke en Heerlijke, die 
mij verlost, om mij met Zichzelven één te maken, is 
meer dan de verlossing zelve, hoe onschatbaar die ook 
moge wezen voor iemand, die in ellendige slavenketenen 
geklonken had gelegen. 

Van den weg der verlossing echter, die liep over kruis 
en graf, hadden de vrouwen geen begrip; maar de Ver
losser zelf, Jezus' Persoon, had een alles te boven gaande 
waarde voor haar. En juist omdat bij hare waardschatting 
van Jezus, de verlossing en de heerlijke gevolgen daarvan 
niet mede in rekening gebracht konden worden, had die 
waardschatting des te hoogere beteekenis, was zij voor 
het hart van Jezus des te liefelijker, en werd zij met des 
te grooter ingenomenheid in den hemel opgemerkt en 
beantwoord. Men wist daar, dat zij zochten Jezus. 

Nu worden deze geringe vrouwen uitverkoren om de 
eerste verkondigsters van de goede boodschap te zijn aan 
de nog in verwarring verkeerende jongeren. „Graat haas-
telijk heen, en zegt zijnen discipelen, dat hij opgestaan 
is van de dooden, en ziet, hij gaat u voor naar Gralilea, 
daar zult gij hem zien." En zij gaan haastebjk weg van 
het graf met vrees en groote blijdschap. 

Toen zij bij het graf gekomen waren, moest tot haar 
gezegd worden: „Vreest gij niet.'1'' Zij hadden dus toen 
nog vreeze, waaruit blijkt, dat de gehechtheid aan Jezus' 
Persoon op zichzelve niet voldoende is om alle vreeze of 
onrust weg te nemen. Men kan zich aangetrokken gevoelen, 
door zijne liefelijke en heerlijke verschijning geboeid zijn; 
maar indien men niet gelooft hetgeen er gesproken is , 
indien men niet indachtig is , dat Hij is gestorven en 
opgestaan, dan kan er geen blijdschap wezen. Dat komt 
omdat, gelijk zijn Persoon het hart voldoet, zoo ook zijn 
werk het geweten in rust brengt, en alle onrust verdrijft. 
In ons geweten gevoelen wij ons veroordeeld als schuldig 
voor Gfod. Zoodra wij gelooven in Christus als den ge-
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storvene, maar ook den opgestane, zijn wij in verbinding 
met het feit, dat Hij is overgeleverd om onze zonden en 
opgewekt om onze rechtvaardiging. (Rom. I V : 25.) Al 
kunnen wij dat niet redekunstig uiteen zetten, noch aan-
toonen tvaarom het zoo is, het feit blijft bestaan, en zijne 
kracht hangt van ons inzicht niet af. Daarom echter is 
inzicht niet iets overtolligs of verwerpelijks; integendeel 
de apostel Paulus bidt voor de geloovigen om verlichte 
oogen huns harten, opdat zij zouden weten, welke de 
hoop van Gods roeping was, enz.; maar die hoop bestond 
reeds, vóór zij er weet van hadden. En zooals de eerst 
onrustige Emmaüsgangers, door den Heer zelven tot het 
geloof in de opstanding gebracht, alle onrust verloren en 
met blijde vreugd vervuld werden, verlaten de vrouwen 
het graf, niet meer alleen vrees hebbende, maar ook 
vervuld met groote blijdschap, wijl zij nu geloofden, dat 
Jezus opgestaan was. 

Jezus' werk alzoo, gelijk het hoofdzakelijk begrepen 
is in zijn dood en opstanding, is datgene, wat onze 
onrust wegneemt, en alle aanklacht — ook van ons ge
weten — tot zwijgen brengt. Jezus' Persoon echter, Hij
zelf, is het Voorwerp, en wel het eenige Voorwerp, dat 
ons hart bevredigen kan. Geen menschenhart kan ooit 
bevrediging, ware voldoening smaken dan in Hemzelven. 
Den honger en dorst van het menschenhart stilt uitslui
tend Jezus' Persoon. Zooals elke poging om de onrust des 
gewetens te stillen door onze werken ijdel is, wijl alleen 
het werk van Jezus dit vermag, zoo is elke poging om 
de ledigheid des harten aan te vullen door de wereld en 
het hare, even ijdel, wijl alleen de Persoon van Jezus 
dat ledig aanvullen kan. J a , het menschenhart is er op 
aangelegd om door Jezus ingenomen te worden; en die 
sterft, zonder Jezus te hebben, is naakt in de wereld 
gekomen, en gaat ledig daaruit. 

Hoe wonderbaar groot is het bovendien dat Hij, 
die het Voorwerp is voor het hart des Vaders, ook 
het Voorwerp zijn mag voor ons zoo arm en ledig 
menschenhart. Maar hoe dwaas, en vermetel zelfs, is 
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de weigering om ons hart voor Hem open te stellen, en 
te beproeven om onzen honger te stillen met den draf, 
die tot voeding strekt van de zwijnen. Zalig echter is hij, 
die voor zijn geweten rust gevonden heeft in hetgeen 
Jezus heeft gedaan, en wiens hart bevrediging deelachtig 
is geworden in Jezus zelf. Hij is onnoemelijk rijk, al kan 
hij zijn eigen rijkdom niet uitmeten. Straks, als hij ver
heerlijkt is, zal hij er zooveel van genieten en verstaan, 
dat er geen einde zal zijn aan zijn lof en zijne aanbidding. 
Toch zal hij ook reeds hier menige verrassing op zijn weg 
tusschen het ledige graf en de heerlijkheid ontmoeten. 

Zulk een liefelijke verrassing viel ook aan de vrouwen 
ten deel. Zij hadden reeds een boodschap uit den hemel 
gehad, dat Jezus van de dooden opgestaan was, waardoor 
groote blijdschap in haar hart gewerkt was; doch nu ont
moet Jezus zelf de vrouwen, en zegt tot haar: weest 
gegroet! Zoo had geen engel tot haar gesproken, want 
zij waren met geen engel op vertrouwelijken voet. Zoo 
kon Jezus tot haar spreken, Dien zij kenden, en, wat 
meer zegt, door Wien zij gekend werden. Hij wist ook, 
wat in den hemel geweten werd, dat zij Hem zochten, 
en nu zoekt Hij haar, waar zij gansch niet aan gedacht 
hadden. 

Welk een Persoon is toch onze Jezus! Zijn werk hier 
op aarde was afgeloopen; Hij behoorde nu de heerlijk
heid toe; en toch, gelijk Hij, vóór den aanvang van zijn 
aardsche werk, veertig dagen in de woestijn vertoefde, 
zoo verschijnt Hij, alvorens voorgoed zijn hemelsche plaats 
in te nemen, telkens en telkens, veertig dagen lang, op 
de aarde aan hen, die Hij zoo lief had. Het is, alsof het 
Hem zwaar viel voorgoed heen te gaan, zoolang de zijnen, 
die nog zoo weinig voorbereid waren voor een geestelijke 
gemeenschap met Hem, door een persoonlijke verschijning 
te gemoet gekomen moesten worden. Hij had wel gezegd: 
gelooft in mij, gelijk gij ook in God gelooft, zonder dat 
gij aanschouwt; maar met dat te zeggen waren zij er 
daarom nog niet, gelijk uit alles bleek. En Hij heeft te 
veel liefde voor de zijnen, om ze nu maar aan zichzelven 
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over te laten; en, niet meer wonende onder hen, doch 
nu en dan verschijnende aan hen, wil Hij ze langzamer
hand er aan wennen om, zonder Hem te zien, toch ge
meenschap met Hem te oefenen. 

Die nu persoonlijk het meest aan Hem gehecht waren, 
aan die verscheen Hij ook het eerst persoonlijk,- en wat 
moeten de vrouwen zich gelukkig gevoeld hebben, toen zij 
bemerkten, dat Hij na zijn opstanding even vriendelijk, 
even vertrouwelijk was als vóór zijn kruis. Ja, Hij was 
het wel, en Hij was dezelfde Persoon, met dezelfde ge
ruststellende woorden op de lippen als vroeger. Al was 
zijne positie veranderd, zijn hart was onveranderd geble
ven, en zal dat blijven, ook in de heerlijkheid. 

Denken wij er aan: als Hij nu nog verscheen aan de 
zijnen, zou Hij juist zoo spreken als toen. Hij zou ons 
als de zijnen begroeten en toeroepen: vreest niet. Immers 
de niet alleen opgestane, maar ook verheerlijkte Jezus 
in Openbaring I roept den ontstelden Johannes hetzelfde 
„vrees niet" toe, dat Hij vóór het kruis en na de op
standing zoo telkens aan de zijnen hooren deed. Het is 
de duivel, die heerscht door vrees te verwekken; het is 
Jezus, die heerschappij oefent door vrees te verdrijven. 
Gelukkig hij, die onder deze liefelijke heerschappij mag 
verkeeren; hij verstaat het, dat die God vreest, voor niets 
te vreezen heeft. 

Doch het is er den Heer niet alleen om te doen de 
vrouwen te verrassen en vriendelijk toe te spreken; Hij 
moet de boodschap, door de engelen aan de vrouwen 
gegeven, veranderen en verbeteren. Zij hadden tot de 
vrouwen gezegd: „zegt aan zijne discipelen"; maar Hij 
verandert dat in : „boodschapt aan mijne broeder-en." Dat 
komt, omdat de engelen niet wisten en niet konden we
ten, dat door het werk van Jezus voor de zijnen, een 
vereeniging van Jezus met de zijnen tot stand gebracht 
was. Toen er door het kruis en in het graf een einde 
gemaakt was aan den eersten, den ouden mensch, verrees 
er uit het graf een nieuwe mensch, bestaande uit Jezus 
als het Hoofd en de zijnen als leden daarvan, 
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Die leden hebben hun leren uit dat Hoofd, met het
welk zij één lichaam vormen; en zij allen staan nu in 
dezelfde verhouding tot God en den Vader, als waarin de 
verheerlijkte Mensch Jezus tot God en den Vader staat. 
Daarom zeide hij, volgens Joh. XX, tot Maria: „Ga heen 
tot mijne broederen, en zeg hun: Ik vaar op tot mijnen 
Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen God." 

Dat was de onuitsprekelijk heerlijke gedachte, die het 
hart van Jezus altijd vervuld had, maar die nu tot een 
feit geworden was — zijn zielsgeheim, waarvan geen engel 
iets verstond of begreep, en dat Hijzelf, niet door een 
engel, maar persoonlijk, wilde openbaren aan de zijnen. 
In het Oude Testament was dienaangaande geen woord 
te vinden; het maakte daarom geen deel uit van Israël's 
verwachtingen; het vormde een nieuwe openbaring, een 
geheel vreemde zaak, waarvan het bestaan of de moge
lijkheid tevoren zelfs niet vermoed had kunnen worden, 
en waarin zich te verplaatsen, zelfs nu nog, voor het 
trage hart zoo moeielijk valt. 

Indien alzoo de God en Vader van onzen Heer Jezus 
ook de God en Vader is van de geloovigen, dan staan 
deze geloovigen in Christus op dezelfde lijn met Hem, 
en kan Hij ze „broederen" noemen, e n . . . . Hij schaamt 
zich niet dat te doen. "Wonderbare genade! Er was, he
laas ! zoo veel, ter oorzake waarvan Hij zich schamen kon 
„broederen" te noemen de zoodanigen, die als aandeel in 
de gemeenschap niets in te brengen hadden dan schand
daden uit hun vorig en zwakheden in hun tegenwoor
dig leven; maar hun schanddaden wischte Hij uit met 
zijn bloed, en aan hun zwakheden komt Hij te gemoet 
door zijn hoogepriesterschap; zoodat Hij ze „broederen" 
blijft noemen, want dat heeft Hij ze gemaakt, en kan 
niet meer omgeworpen worden. 

Of de vrouwen begrepen hebben, wat er in dit woord 
„broederen" lag opgesloten, behoeft door ons niet 
onderzocht te worden; vragen wij liever, of wij, die in 
de bedeeling des Geestes leven, met ons hart daarin 
doorgedrongen zijn, en of onze wandel zóó is, dat wij 
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onzen geliefden Heer althans geen aanleiding tot schaamte 
geven. 

Zooveel is zeker, dat de vrouwen, die Jezus zochten 
als den gekruisigde, Hem vonden als den opgestane, en 
in zijn Persoon, zoowel als in zijn woord, onuitsprekelijk 
gelukkig zich zullen gevoeld hebben. Men zou als deze 
vrouwen moeten zijn, om er zich een voorstelling van te 
kunnen maken. Wij moeten ook niet vergeten, dat het 
verstand niet bekwaam maakt om goddelijke openbaringen 
te ontvangen en te genieten. Het is de Heilige Geest en 
een hart met den Persoon van Jezus vervuld, die samen
werken om de dingen Gods in ons op te nemen. En al 
was toen de Heilige Geest nog niet op aarde gekomen, 
gelijk thans, aan een hart, met Jezus vervuld en aan 
zijn Persoon verknocht, ontbrak het deze onwetende 
vrouwen niet, zoodat zij — door het woord des engels 
reeds tot „groote blijdschap" gebracht — door het woord 
en den Persoon van Jezus een overvloeienden beker moeten 
verkregen hebben. 

En nu, hoe staat het met ons ? Ik neem aan, dat wij 
allen meer kennis bezitten dan deze vrouwen hebben 
konden, wijl sedert het optreden dezer vrouwen de Heilige 
Geest in de gemeente en in de geloovigen is komen wonen. 
Ik denk, dat wij — dat velen onzer althans — de leer 
aangaande het werk van Christus, ons standpunt in Hem 
voor God, onze verwachting der heerlijkheid bij zijne komst, 
onze tegenwoordige afzondering van de wereld, enz. hebben 
aangenomen voor onszelven, en ze kunnen verklaren aan 
anderen. Het is waarschijnlijk, dat sommigen hun tijden 
krachten, en anderen hun geld en goed dienstbaar stellen 
aan de prediking der Waarheid, zooals die in Jezus 
is. Niet onmogelijk zelfs, dat er onder ons zijn, die om 
deze waarheid schade en vervolging geleden hebben. 
Maar toch is de vraag niet overbodig: „hoe staat ons 
hart ten aanzien van den Persoon des Heeren?" Aan 
den engel der gemeente te Efeze kon getuigd worden, 
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dat er werken, arbeid en volharding waren; dat er ijver 
was tegen de boozen; veel kennis der waarheid, zoodat 
zij beproefden, die zich als apostelen aandienden, en ze 
leugenaars bevonden hadden; dat zij vervolging verdragen 
hadden zonder moede te worden; en toch was de Heer 
bedroefd, omdat Hij hun hart miste. Al het vele goede, 
dat er was, kon niet opwegen tegen het ééne, dat er niet 
was : innige verknochtheid aan den Persoon van Jezus. 
Zij was er geweest, maar zij was verloren gegaan; en dat 
voelde de Heer diep. Wij kunnen dat begrijpen. Als een 
man bij alle hulp, die zijne vrouw hem verleende, ge
voeld had, dat het hart der vrouw in alles was; en hij 
later gewaar werd, dat uitwendig niets veranderd, ja , de 
werkzaamheid misschien vermeerderd was, m a a r . . . . het 
hart der vrouw was er niet meer in, dat hart klopte niet 
meer voor hem als vroeger, moest hij dan daaronder niet 
lijden, en uitroepen: de geur is uit den balsem weg? 

Indien de Heer zoo over ons oordeelen moest, wat 
hebben wij dan noodig? Hijzelf zegt het : „gedenk, waar
van gij afgevallen zijt", dat wil zeggen: Kom zelf tot het 
inzicht, dat gij vroeger vervuld waart van liefde tot den 
Persoon des Heeren, en dat die liefde thans is verflauwd 
en verzwakt. Erken dat die liefde tot Hem u toen aan
dreef bij hetgeen gij verrichttet; en dat gij nu wel het
zelfde uitvoert, maar uit gewoonte of plichtbesef. Belijd 
het, dat eerst uw hart warm sloeg voor Hem, voor Hem 
alleen; en dat tegenwoordig uw hart verdeeld is over 
„vele" dingen, al zijn het misschien dingen, waarmede 
gij, als Martha, den Heer dienen wilt. Verberg het 
uzelven ook niet onder schoone voorwendsels, indien het 
zoover met u mocht gekomen zijn, dat gij de wereld in 
uw hart die plaats hebt doen innemen, die alleen aan Hem 
behoort. En wanneer gij dat alles voor Hem belijdt met 
schaamte en droefheid, gedenk dan, hoe Hij om uwentwil 
leed gevoelt bovenal, wijl gij niet meer zoo innig aan Hem 
verknocht zijt, en Hij opgehouden heeft voor u te zijn dat 
ééne Voorwerp, dat uwe gansche ziel in beslag nam. Ween 
uwe droefheid daarover uit aan zijn hart, en dan zult gij 
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tot de ontdekking komen, dat zijn hart is blijven kloppen 
voor u — en het zal u weder gelukkig maken! 

Of behooren wij tot hen, die de eerste liefde niet heb
ben kunnen verlaten, omdat zij nooit bij ons aanwezig 
was? Zijn wij van degenen, die het werk, dat Jezus voor 
der zondaren behoudenis verricht heeft, erkennen, en 
daarop ook de hoop onzer eigen behoudenis vestigen; 
maar die nog nimmer zoo aan zijn Persoon zich ver
bonden gevoelden, dat wij alles voor Hem verlieten; 
dan moet de eerste liefde nog komen. En hoe zal zij 
bij ons ontstaan? Door inspanning van onze zijde; door 
tot onszelven te zeggen: „wij moeten toch den Heer Jezus 
liefhebben, wij zijn Hem die liefde verschuldigd?" Zeer 
zeker niet. Neen, dan eerst, maar dan ook gewisselijk, 
wordt in ons hart wederliefde te voorschijn geroepen, 
wanneer wij met het hart verstaan, dat Hij ons eerst 
heeft liefgehad. De wetenschap, dat Hij veel, ja alles, 
voor mij gedaan heeft, vervult mij met dank, en kan mij 
ook tot groote daden brengen om die dankbaarheid te 
bewijzen. Maar daar ligt achter alles, wat Hij voor mij 
gedaan heeft, nog iets anders, namelijk dat Hij dit voor 
mij gedaan heeft, wijl Hij mij, mijn persoon, liefheeft. 
Vóór Hij nog iets ten mijnen behoeve deed, had Hij mij 
lief. Ik was in zijn hart; dat was het begin van alles; 
en toen Hij mij nu zag liggen in mijne ellende door de 
zonde, kwam Hij om mij door zijnen dood uit die ellende 
op te richten. Daarna, mij opgericht hebbende, verbond 
Hij mij aan zich; want het ging Hem niet maar om mijne 
verlossing, doch om mijn persoon. Hij gevoelde betrekking 
op mij; en toen ik dit in mijn hart liet ingaan, ontstond 
er daar een betrekking op Hem. Zijne liefde verwekte 
wederliefde; en nu wist ik niet alleen, dat Hij onze 
verlossing tot stand bracht, maar dat onze Verlosser ook 
onze Bruidegom was. Dat was Hij altijd voor zijne gansche 
gemeente, maar ik wist het eerst niet, en daarom was 
er, toen ik Hem als Verlosser leerde kennen, ook wel 
een zekere band, die trok naar Hem; doch nu, verstaan 
hebbende met het hart, dat Hij de gevoelens en de ge-
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negenheden van een Bruidegom heeft voor de gemeente, 
zijn bij mij de gevoelens en de genegenheden van een 
bruid opgewekt, en ziedaar de eerste liefde. 

En nu herhaal ik mijne vraag van zoo even: hoe staat 
het met ons! 

Geliefden, hoe het staat, weet met volkomene juistheid 
Hij, die ons liefheeft met een jaloersche liefde, met 
een liefde, die nooit uitgebluscht wordt. Bedenk wel on
verschilligheid, ongevoeligheid kan Hij , als een echte 
bruidegom, bij zijne bruid niet uitstaan. 

Het is een tijd van veel werkzaamheid, veel bewe
ging, veel vertoon — en werkzaamheid op zichzelve is 
volstrekt niet verkeerd — maar zij brengt een gevaar 
mee, dat niet gering is te achten, namelijk dat het vele 
den Eéne op den achtergrond dringt; en dan wordt het 
hart van dien Eéne ontstoken van ijver, want zijne liefde 
zou niet volkomen zijn, als zij den geur van onze liefde 
in al onze werken kon missen, zonder het zich aan te 
trekken. De albasten flesch, de balsem en de specerijen 
zijn al meer en meer in onbruik geraakt; j a , het is mode 
geworden met zeker voornaam medelijden neer te zien op 
geloovigen, die hun arbeid ook eens kunnen laten staan, 
om .te gaan zitten aan Jezus' voeten, omdat Hij zelf grooter 
waarde voor hen heeft, niet alleen dan hetgeen zij voor 
Hem, maar zelfs dan hetgeen Hij gedaan heeft voor hen. 

Was het gebrek aan ijver, die Paulus deed uitroepen: 
„Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemend
heid der kennis van Christus," of was het een uitgieting 
uit de albasten flesch vol geurigen balsem voor den Heer 
Jezus ? 

Waarlijk, een weinig meer van dien liefelijken reuk 
zou ons Christendom geen kwaad doen! 
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De opname der gemeente. *> 
De opname der gemeente is een waarheid, die in onze 

dagen in vele kringen Avordt overdacht en besproken. 
Dit is een teeken des tij ds, waardoor wij herinnerd worden 
aan de woorden in de gelijkenis der tien maagden: „Doch 
te middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruide
gom!" (Matth. XXY: 6.) En inderdaad „de nacht is ver 
gevorderd en de dag is nabij." (Rom. XI I I : 12.) Wij 
gaan met rassche schreden den morgen te gemoet. Voor 
de wereld echter geldt het woord: „de nacht komt." 
(Joh. IX: 4.) Alzoo: „de morgen komt, doch ook de 
nacht." **) 

Reeds sedert vele jaren gaat het geroep door de be
lijdende Christenheid: Ziet, de bruidegom komt! En zij, 
die dit uitroepen, verstaan daaronder niet: „Jezus komt 
als Koning, om zijn volk Israël bijeen te vergaderen, ten 
einde zijne vele en heerlijke beloften te vervullen en op 
„den stoel van zijnen vader David" in heerlijkheid over 
alle volken der aarde te regeeren!" Neen; want deze 
verschijning verwachten zij na de komst van Jezus als 
Bruidegom, (vergelijk Matth. XXV: 6 met Matth. XXV: 34.) 
Ook sproken zij met hun geroep niet de verwachting uit, 
dat Jezus komt als rechter ten oordeel en ondergang van 
de wereld; want dit geschiedt, zoo zeggen zij, nog later 
dan de tijd der oprichting van het koninkrijk van Christus 
op aarde. 

*) De volgende bladzijden zijn geschreven door onzen broeder 
Dr. E. Dönges naar aanleiding van een artikel over ditzelfde onder
werp in een Duitseh Evangelisch tijdschrift, welks redacteur zoo 
goed was dit opstel op te nemen. Het komt mij belangrijk genoeg 
voor om het den lezers van den Bode mede te deelen. Zij vinden 
hier het hun bekende onderwerp op een eigenaardige wijze be
handeld, en zullen er zeker door bevestigd worden in het geloof 
aan de komst van Jezus ter opneming zijner duurgekochte gemeente. 

**) Jes. XXI : 12 volgens een nauwkeuriger vertaling van den 
grondtekst. 

nxv n 
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Wat onzen tijd kenmerkt, is veeleer dit, dat er in 
alle landen der aarde vele Christenen zijn, en wel van 
verschillende geloofsrichtingen, die wachten op de komst 
van Jezus, en die betuigen, dat de Heer spoedig komt, 
om al de zijnen, zijne geliefde bruid, vóór de naderende 
oordeelen weg te nemen, gelijk Henoch vóór den zond
vloed weggenomen werd. Zij verwachten de opname der 
gemeente in den hemel. Dit was ook de hoop en ver
wachting der eerste Christenen, zooals wij later zullen 
zien. Sedert dien tijd echter ging die hoop verloren, en 
wij vinden haar in hare klaarheid in al de volgende 
eeuwen van het Christendom niet weer terug, gelijk dit 
uit de geschriften der kerkvaders en der middeleeuwsche 
schrijvers duidelijk blijkt. 

In de plaats der verwachting van 's Heeren komst als 
Bruidegom trad de verwachting ten oordeel. Dit oordeel 
heeft men op bepaalde tijden als heel dicht voor de deur 
staande gehouden, zoo bijv. omtrent 't jaar 1000 na 
Chr., en ook dikwijls nog ten tijde van groote oorlogen 
en plagen. Ook de groote hervormer Luther geloofde, dat 
het einde der wereld, „de jongste dag" zeer nabij was. 
Hij zegt (omstreeks het jaar 1540): „De wereld zal niet 
lang meer bestaan, zoo God wil, niet langer dan 100 
jaren." Ben andermaal zegt hij: „Alle groote teekenen 
zijn geschied, de antichrist is geopenbaard, en de wereld 
woedt, de dag is niet ver, en wij zullen hem nog wel 
beleven." 

Ook de verwachting van den Heer Jezus om zijne heer
schappij op aarde te aanvaarden, vindt men in den loop 
der eeuwen dikwijls genoeg in woord en lied uitgesproken. 
Anders echter was het gesteld, zooals reeds gezegd is, met 
de verwachting van de komst van Jezus tot opname van 
al de zijnen in de heerlijkheid, welke hoop toch de eerste 
Christenen vervuld en bezield had. Deze hoop vindt men 
eerst sedert het begin dezer eeuw weer terug. Waar en 
door wien deze verwachting voor 't eerst in hare klaar
heid als de eigenlijke hoop der gemeente is uitgesproken, 
laat zich niet vaststellen. Genoeg, dat het geroep: „Ziet, 
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de bruidegom komt!" in de zoo even aangegeven betee-
kenis feitelijk, zooals het voorspeld was, is uitgegaan, en 
thans overal in de wereld gehoord wordt. 

De opname zelve als feit wordt heden ten dage alom 
door de geloovige Christenen toegegeven en moet toege
geven worden. Daartoe is zij al te duidelijk in het Woord 
van God beschreven. Immers wij lezen daar: „Ziet, ik 
zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, 
maar wij zullen allen veranderd worden." (1 Kor. XV: 51.) 
Verder: „, . . . en de dooden in Christus zullen eerst 
opstaan, daarna zullen wij, de levenden , die overblijven, 
te zamen met hen iu wolken opgenomen worden den 
Heer te gemoet in de lucht; en aldus zullen wij altijd 
met den Heer zijn." (1 Thess. I V : 16—17.) 

Wat echter den tijd betreft, wanneer deze heerlijke 
en tevens ernstige gebeurtenis plaats heeft, gaan de ver
wachtingen uiteen. Vele Christenen, zonder onderscheid 
van belijdenis, gelooven en hopen, zooals reeds gezegd 
is, dat de Heer nog heden al de zijnen van de aarde 
kan wegnemen; vele anderen weer verwachten vóór dien 
tijd nog verschillende gebeurtenissen en oordeelen. 

Wenden wij ons nu tot de Heilige Schrift, om deze 
zelve te hooren. 

Laat ons in de eerste plaats in de Evangeliën zien, 
wat onze Heer en Heiland zelf ten opzichte zijner weder
komst zegt. Daar vinden wij , dat Hij , die in zijne on
eindige genade zijn dierbaar leven als losprijs heeft ge
geven, ons in zijne liefde ook beloofd heeft, de zijnen 
tot zich te nemen. 

Voordat wij 's Heeren duidelijke woorden daaromtrent 
nagaan, willen wij bij enkele zijner gelijkenissen stilstaan, 
waarin Hij niet alleen in 't algemeen van zijne weder
komst spreekt, maar deze ook voorstelt als een gebeurte
nis, die ten allen tijde mogelijk en steeds te verwachten is. 

In Lukas XIX lezen wij: „Zeker welgeboren man 
reisde naar een vergelegen land, om voor zich een ko
ninkrijk te ontvangen en dan tveder te keeren." Deze 
welgeboren man, die voor onbepaalden tijd naar een 
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vergelegen land van ons gegaan is, is niemand anders 
dan onze geliefde Heer en Heiland zelf. Hij zal weder
komen. 

Deze zelfde gelijkenis vinden wij ook in eenigszins anderen 
vorm in de laatste rede des Heeren in het Evangelie 
van Mattheüs. Hier echter, waar de Heer uitvoerig over 
de toekomstige gebeurtenissen spreekt, (Matth. XXIV en 
XXV.) hebben wij nog twee andere gelijkenissen, in 
't geheel dus drie, die allen zijne wederkomst verkondigen. 
Het zijn de gelijkenissen: 

a) van den Heer des huizes, of van den slaaf, die ge
durende de afwezigheid zijns heeren, totdat deze terug
keert, het huis bewaken en zijne medeslaven spijs geven 
moet. (Matth. XXIV : 42—51.) 

b) van de tien maagden, die met brandende lampen op den 
bruidegom wachten, totdat hij komt. (Matth. XXV : 1—13.) 

c) van den Heer, die buiten 's lands gaande zijnen 
slaven „ponden" of „talenten" toevertrouwde, waarmede 
zij moesten handelen, totdat hij wederkeerde. (Matth. 
XXV: 14—30.) 

"Wij vinden hier zonder twijfel overal de belijdende 
Christenheid voorgesteld, en wel ten opzichte van hare 
verantwoordelijkheid; zij moet God dienen en de weder
komst van Zijnen Zoon uit den hemel verwachten. 
(1 Thess. 1 : 9—10 en Lukas X I I : 34—48.) 

"Wie den Christus belijdt, of hij bekeerd is of niet — 
daarom gaat het hier niet — wie de lamp van de 
christelijke leer heeft, die wordt verantwoordelijk gesteld, 
om voor den Heer in zijne afwezigheid te leven, van 
Hem te getuigen, ten allen tijde aan zijne wederkomst 
gedachtig te zijn, steeds bereid te zijn Hem te ontmoeten. 
Hij kan heden of morgen komen. (Lees Markus XI I I : 35.) 

Aan de geheele Christenheid, ook aan hen, die de olie 
des nieuwen levens en des Heiligen Geestes niet bezitten, 
maar zoo dwaas waren zich met de bloote lamp tevreden 
te stellen, is veel gegeven, en veel zal van hen geëischt 
worden. (Luk. XII : 48.) 

Wie aan zijne verantwoordelijkheid niet beantwoordt, 
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ontvangt zijn deel niet met den Heer en met de zijnen. 
(Matth. XXIV : 5 1 ; XXV : 12 en 30.) 

Zeer duidelijk en uitdrukkelijk belooft de Heer zijne 
wederkomst en onze daarop volgende opname tot Hem in 
het Vaderhuis in de kostelijke woorden, kort voor zijn 
heengaan uitgesproken: „In het huis mijns Vaders zijn 
vele woningen, ware het anders, ik zou het u gezegd 
hebben, want ik ga heen om u plaats te bereiden. En 
wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom 
ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, 
waar ik ben." (Joh. XIV : 2 , 3.) *) 

Hoe eenvoudig en liefelijk zijn deze woorden der belofte! 
Hoe natuurlijk was het daarom, dat de eerste Christenen, 
zooals uit de brieven der apostelen duidelijk blijkt, en 
zooals wij later zullen zien, niet den dood, maar de per
soonlijke wederkomst des Heeren verwachtten, waardoor 
zij levend tot Hem in de heerlijkheid zouden opgenomen 
worden. 

Indien de Heer „vertoefd" heeft, uit barmhartigheid en 
lankmoedigheid, daar Hij wil, dat zijn huis vol worde en 
velen gered worden, (Luk. XIV : 16—23.) dan is deze 
genade en lankmoedigheid voor ons een oorzaak Hem te 
aanbidden, daar zij ook ons ten goede gekomen is; en dit 
„vertoeven" wordt ook in de profetische gelijkenis van de 
tien maagden aangeduid. Maar ik herhaal: De eerste Chris
tenen verwachtten terecht de terugkomst des Heeren om 
hen op te nemen. 

*) De plaats is reeds bereid ; want nadat de Heer, een eeuwige 
verlossing teweeg gebracht hebbende, krachtens zijn bloed in hel ware 
en hernelsche heiligdom ingegaan i s , (Hebr. IX : 12—24.) en als de 
verheerlijkte Mensch aan Gods rechterhand gezeten is, kan worden 
gezegd, dat de plaats in het Vaderhuis bereid is om menschendaar 
in te voeren. Thans is niemand nog naar het lichaam daar. Zij, die 
in Christus ontslapen zijn, zijn wel gelukzalig bij Christus, (Luk. 
XXIII : 43; Fil. I : 23.) maar tot nu toe slechts „uitwonende uit het 
lichaam en inwonende bij den Heer." (2 Kor. V : 8.) Wanneer evenwel 
de tot de bruid van Christus behoorende volle schaar der geloovigen 
aanwezig is , komt de Heer, en zullen de ontslapenen opgewekt en 
de levende heiligen veranderd worden on te zamen met den Heer in 
het Vaderhuis ingaan. (1 Thess. IV : 16, 17.) 
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Immers in de genoemde gelijkenissen des Heeren en 
in zijne woorden, die van zijne wederkomst voor hen en 
voor de geheele belijdende Christenheid spreken, is geen 
sprake van een teeken of een gebeurtenis, welke zij vóór 
zijne wederkomst zouden hebben te verwachten. Neen, de 
Heer stelt zijne komst als de onmiddellijk te verwachten 
gebeurtenis voor hunne ziel. 

Geheel anders is het, wanneer er sprake is van de 
wederkomst des Heeren voor Israël. En hiermede komen 
wij tot het punt, dat aan de meeste Christenen zulke 
groote moeielijkheden baart ten opzichte van vele vragen 
over de wederkomst des Heeren. Israël is niet de gemeente 
en de gemeente is niet Israël. 

Laat ons daarom, voordat wij met onze beschouwing 
voortgaan, een weinig bij dit onderscheid tusschen Israël 
en de gemeente stilstaan. 

Israël is het aardsche bondsvolk van Jehovah; dientenge
volge zijn ook zijne verwachtingen en zegeningen aardsch. *) 
De gemeente echter is de hemelsche bruid des Heeren; 
zij is hemelsch ten opzichte van haar standpunt, hare 
roeping, hoop en zegening. „Zij is gezegend met alle gees
telijke zegening in de hemelsche gewesten," (Efez. I I : 3) 
en niet gelijk Israël in Kanaan of ergens anders hier 
beneden. De gemeente heeft haar deel met Christus daar 
boven, ja nog meer, zij is een deel van Christus. 

Israëls geschiedenis daarentegen is nauw verbonden met 
de gebeurtenissen in deze wereld en hare volken. Het 
komende machtige wereldrijk, waarvan de profeet Daniël 
herhaaldelijk spreekt, (zie Dan. 11:35—44; VI I : 13, 14) 
is de komende glansrijke heerschappij van Israël onder 
den beloofden koning uit het huis van David. (Lees 
Ezech. XXXVII : 1—28.) Dan zal Israël niet alleen het 
gansche land, dat aan Abraham, Izaiik en Jakob en aan 
het volk Israël beloofd was, weder innemen, (Ezech. 
XXXVI: 16—38; XLVII: 13—23.) maar van Israëls troon 

*) Lees bij voorbeeld de opsomming der zegeningen Israëls in Deut. 
XXVIII : 1-14. 
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en tempel in Jeruzalem zullen stroomen van zegen tot 
alle volken der aarde uitgaan. (Ezech. XLVII : 1—13.) 
Israël zal het hoofd en het middelpunt der volken zijn 
onder Jehovah's schepter. *) Al deze beloften moeten voor 
Israël nog vervuld worden. Tegenwoordig is Israël als 
volk op zijde gezet en verstrooid onder alle volken der 
aarde. Waarom? Het heeft Hem verworpen, die beloofd 
was, in wien alleen alle beloften Gods ja en amen zijn. 
De aartsvader Jakob had op zijn sterfbed, bij den zegen 
over zijnen zoon Juda geprofeteerd: „De schepter zal van 
Juda niet wijken, noch de wetgever van tusschen zijne 
voeten, totdat Silo komt, en denzelven zullen de volkeren 
gehoorzaam zijn." Ach! deze Silo kwam, toen de tijd ver
vuld was, de vorst uit Juda's stam, Jezus Christus, Gods 
Zoon; maar zijn volk nam Hem niet aan. De profeet 
Jesaja had voorspeld: „Een kind is ons geboren, een zoon 
is ons gegeven, en de heerschappij is op zijnen schouder; 
en men noemt zijnen naam Wonderlijk; Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst, der grootheid dezer 
heerschappij en des vredes zal geen einde zijn, op den 
troon van David en in zijn koninkrijk." (Jes. IX : 5, 6.) 
Deze Vredevorst kwam, maar men heeft Hem niet geacht; 
de bouwlieden, de oversten des volks, hebbon den koste-
lijken steen verworpen. (Ps. CXVIII : 22; Hand. IV : 11.) 

De engel Gabriël, die Maria de geboorte des Heeren 
aankondigde, zeide tot haar: „Deze zal groot zijn en Zoon 
des Allerhoogsten genoemd worden; en de Heere God zal 
Hem den troon van zijnen vader David geven." (Luk. 1: 32.) 

De Zoon des Allerhoogsten, de beloofde spruit uit het 
huis van David, Israëls koning kwam, maar zijn volk 
riep over Hem: „Neem weg! Neem weg! Kruisig hem! 
Wij hebben geen koning dan den keizer." Zij gaven Hem 
daardoor over aan de Romeinen, on verhoogden Hem niet 
op den „troon van zijnen vader David," maar aan het 
smadelijk kruis. Nu werd de verbinding met Israël afge-

*) Jos. X I : 60—61; LXI I ; Zach. I I : 1 0 - 1 3 ; VI I I : 22, 23; X I Y : 
1 6 - 19 ; Ps. X C V I - C . 



168 

broken, doch niet onmiddellijk en niet voor altijd. Waarom 
niet onmiddellijk? De Heer bad voor zijn volk op het 
kruis: „Vader, vergeef hun, want zij weten niet, wat zij 
doen." Het antwoord op deze bede was de uitstorting des 
Heiligen Geestes op den Pinksterdag. In de kracht des 
Heiligen Q-eestes stond Petrus op, en sprak: „ . . . . En 
nu, broeders! ik weet, dat gij het door onwetendheid ge
daan hebt, gelijk ook uwe oversten; maar God heeft aldus 
vervuld, hetgeen Hij door den mond van al de profeten 
te voren verkondigd had, dat zijn Christus lijden zou. 
Hebt dan berouw en bekeert u, ten einde uwe zonden 
mogen uitgewischt worden, opdat de tijden der verkwik
king mogen komen van het aangezicht des Heeren, en Hij 
zenden moge Jezus Christus, die u te voren verordend 
is, dien de hemel moet opnemen tot op de tijden der 
herstelling aller dingen, waarvan God gesproken heeft 
door den mond zijner heilige profeten van oudsher." 
(Hand. III : 17—21.) 

Dit zijn belangrijke woorden. God laat hier door den 
apostel Petrus aan het volk Israël verkondigen, dat Hij, 
indien het zich zou bekeeren, Christus uit den hemel zou 
terugzenden, en voor Israël zou doen aanbreken de tijden 
der verkwikking, de „herstelling aller dingen." 

Welke verkwikkingen en welke herstelling daarmede 
bedoeld waren, wist het volk, dat naar den apostel luis
terde, zeer goed. Toen de menigte bij den intocht van 
den Heer in Jeruzalem riep: „Gezegend de Koning, die 
komt in den naam des Heeren," „Gezegend het konink
rijk van onzen vader David, dat komt," „Hosanna, den 
Zone Davids!" toen geloofden zij, dat zij dezen grooten 
en heerlijken tijd ingingen. Daarom verstaan wij ook dé 
droefheid der discipelen, toen zij na den dood van hunnen 
geliefden Heer klaagden: „En wij hoopten, dat Hij degene 
was, die Israël verlossen zou." Hoe dikwijls toch had dit 
„komende rijk" het onderwerp van de gesprekken der ge-
loovige discipelen uitgemaakt. Zij vraagden elkander: „Wie 
toch wel de meeste zou zijn in dit rijk?" en de moeder 
der zonen van Zebedeüs waagde het den Heere te vragen: 
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„Zeg, dat deze mijne twee zonen mogen zitten één aan 
uwe rechter- en één aan uwe linkerhand in uw konink
rijk." Maar de Heer kon haar niet meer zeggen dan het
geen Hij te voren aan zijne discipelen gezegd had: „Voor
waar, ik zeg u , dat gij, die mij gevolgd zijt, in de weder
geboorte, wanneer de Zoon des menschen zal zitten op 
den troon zijner heerlijkheid, gij ook zult zitten op twaalf 
tronen, oordeelende de twaalf stammen Israëls." *) 

Met den dood van Christus scheen deze nationale hoop 
van Israël voor altijd begraven te zijn. Maar terstond na 
zijne opstanding uit de dooden vragen de discipelen Hem 
weder: „Heer, zult gij in dezen tijd aan Israël het ko
ninkrijk weder oprichten?" 

Dit aan alle Israëlieten welbekende, beloofde, heerlijke 
koninkrijk zou komen, zegt Petrus, indien Israël zich nog 
wilde bekeeren. Wat doen zij echter? Wij lezen, dat de 
priesters en de oversten des tempels de handen aan den 
apostel en zijne mede-arbeiders sloegen en ze in bewaring 
zetten, en hun daarna verboden, verder van Jezus tot het 
volk te spreken, 

Israël had derhalve niet alleen zijnen Messias verworpen, 
maar het verwierp ook den Heiligen Geest, die het volk 
weder tot Hem wilde bekeeren. Israël heeft zijne zonden 
en den rechtvaardigen toorn Gods eerst vol gemaakt, 
(1 Thess. II : 15, 16.) toen het Stefanus, den „getuige 
Gods," „vol des Heiligen Geestes," steenigde. Stefanns 
had in zijne rede het volk Israël nog eens den spiegel 
voorgehouden, en uit de geschiedenis aangetoond, hoe 
dikwijls het in den loop der eeuwen Gode weerstreefd 
had, en vatte dit in de volgende woorden samen: „Gij 

*) Matth. XIX : '28. Het woord „wedergeboorte" heeft hier geen 
betrekking op personen, (zooals in Joh. I I I : 3.) maar op het konink
rijk en op de aarde in 't algemeen, wanneer de schepping ook vrij 
gemaakt is, en niet moer zucht en in barensnood is, (Rom.YIII : 20—22.) 
De Heer noemt dezen tijd „wedergeboorte." Petrus noemt hem ^her
stelling aller dingen." De aarde zal dan bloeien gelijk de hof van 
Eden en rijkelijk vrucht dragen ; krijg tusschen de volkeren en vijand
schap onder de dieren zal niet bestaan. Lees daarover o. a. Hos. 
I I : 18—23; Jes. XI : 1—10; Micli. IV : 1—8; Jes. LX en LXI. 
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hardnekkigen en onbesnedenen van hart en ooren! Gij 
wederstaat altijd den Heiligen Geest, gelijk uwe vaderen, 
zoo ook gij." (Hand. VII.) Daarna doodden zij hem, en 
er werd vervuld, wat te voren gesproken was in de pro
fetische gelijkenis van dien welgeboren man, die naar een 
vergelegen land reisde „om weder te keeren." Daar staat 
namelijk geschreven: „Maar zijne burgers haatten hem en 
zonden hem een gezantschap na, zeggende: „Wij willen 
niet, dat deze over ons koning zij!" De martelaar Stefanus 
was het, die door Israël als 't ware Christus na gezonden 
werd met de boodschap, dat Hij niet mocht wederkomen. 
Zij lieten Christus, door Stefanus te dooden, als 't ware 
zeggen: „Wij zijn nog juist zoo gezind, als toen wij u 
doodden op Golgotha. Wij willen niet, dat gij over ons 
koning zijt!" 

Doch niet voor altijd werd de verbinding met Isracl 
afgebroken; zij zal weder opgenomen worden. Het konink
rijk van Jezus Christus en de heerlijkheid van Israël op 
aarde zal komen. Doch voordat dit geschiedt, doet God 
een ander werk op aarde. Hij vergadert voor zijnen Zoon 
een hemelsche bruid, uit alle „geslachten, talen, volken 
en natiën" der aarde. Dit is de gemeente. 

De gemeente is, in tegenstelling met Israël, zooals wij 
reeds gezegd hebben, hemelsch. Dit blijkt zoowel uit haar 
roeping en standpunt, als ook uit hare zegening en hoop. 

De verkiezing der gemeente geschiedde vóór de grond
legging der wereld, (Efez. I : 4.) en is een roeping uit de 
wereld. (Joh. XV : 19.) De Heer zegt van de zijnen, die 
toch alleen de gemeente vormen: „Zij zijn niet van de wereld, 
gelijk ook ik niet van de wereld ben." (Joh. XVII : 16.) 
Zij zijn deelgenooten der hemelsche roeping. (Hebr. I I I : 1.) 

Wat haar standpunt aangaat, heeft de Heer aan de 
zijnen door zijn dood en opstanding dezelfde plaats ge
geven, die Hij van eeuwigheid bezat: de plaats van het 
zoonschap. Hij was het tarwegraan, dat in de aarde viel 
en stierf en vrucht droeg, en thans niet meer alleen is. 
(Joh. X I I : 14.) Eerst na zijne opstanding noemt de Heer 
zijne discipelen voor ' teerst: „mijne broederen", en Hij 
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laat hun tevens verkondigen: „Ik vaar op tot mijnen 
Vader en tot uwen Vader, tot mijnen God en tot uwen 
God." (Joh. XX : 17.) De zijnen staan thans met Hem 
in dezelfde betrekking tot God den Vader. Deze plaats 
namen de geloovigen des Ouden Verbonds niet in. 

Nadat de Heer tot den Vader opgevaren was, heeft 
Hij de zijnen door den Heiligen Geest tot één geheel 
vereenigd, hen allen „door éénen Geest tot één lichaam 
gedoopt"; (1 Kor. X I I : 12—13.) en dit is Zijn lichaam, 
„het lichaam van Christus." 

Het is voornamelijk de apostel Paulus, „de apostel der 
volken", door welken God deze verborgenheid van de 
eenheid aller geloovigen, uit Joden en heidenen, met 
Christus, het verheerlijkte Hoofd, heeft geopenbaard: 
Christus is het hoofd; de ware gemeente het lichaam! 
Dadelijk bij zijne bekeering ontving Paulus het getuigenis 
van deze eenheid van den Heer met de zijnen. De Heer 
riep hem, die toen tegen de Christenen woedde, uit de 
heerlijkheid toe: „Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij?" 
Hij zegt niet: „"Waarom vervolgt gij de mijnen," maar 
„mij," (Hand. I X : 4.) Paulus spreekt dan ook herhaalde
lijk van een aan hem in 't bijzonder gegeven openbaring 
on opdracht *) aangaande de verborgenheid van de een
heid der geloovigen uit Joden en heidenen bestaande die 
in vorige geslachten en eeuwen niet geopenbaard was. 

Voornamelijk de brief aan de Efeziërs toont ons, welke 
de hemelsche beteekenis der Gemeente is. In het eerste 
hoofdstuk hooren wij, dat God eerst Jezus Christus, nadat 
Hij Hem boven alles verhoogd had, aan de Gemeente als 
hoofd gegeven heeft, zoodat deze dus met Hem die ver
hevene plaats inneemt, (Efez. 1:21—23.) weshalve wij 
ook in Efez. 11:6 hooren, dat al de zijnen in Christus 
reeds „medeopgewekt" en in Hem reeds „medegezet zijn 
in de hemelsche gewesten." Dit is dus nu reeds de 
plaats der Gemeente naar Gods gedachten gedurende haren 
pelgrimsstand op aarde. 

*) Lees b.v. Rom. XVI : 25, 26 en Efez. III : 1—21, 
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In het vijfde hoofdstuk van den brief aan de Efeziërs 
lezen wij, dat de verhouding tusschen man en vrouw een 
beeld is van de verhouding tusschen Christus en de ge
meente. Gelijk Adam bij het aanschouwen van Eva, ge
vormd uit zijne geopende zijde gedurende den diepen 
slaap, uitriep: „Deze is ditmaal been van mijn gebeente 
en vleesch van mijn vleesch," zoo hooren wij ook van 
Christus en de gemeente, dat deze „van zijn vleesch en 
van zijne beenen is." (Efez. V : 30.) Alzoo moest ook 
Christus, „de laatste Adam", als 't ware in een diepen 
slaap vallen, in werkelijkheid sterven, voordat God Hem 
de gemeente geven kon, en wij hebben reeds aangehaald, 
welke woorden de Heer bij zijne opstanding uitsprak. 
(Joh. X X : 17.) Zoo wordt de gemeente ook „de bruid, 
de vrouw des Lams" genoemd. (Openb. X X : 9.) 

„Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit op Christus 
en op de gemeente." (Efez. V : 31—32.) Indien deze in 
het hart opgenomen is en verstaan wordt, dat Christus 
en de gemeente voor God nu reeds één geheel, een 
levende eenheid vormen, zooals zij niet inniger en waar
achtiger kan gedacht worden, dan vallen honderde be
zwaren weg, die men tegen de waarheid van de opname 
der gemeente vóór de oordeelen heeft. Men zegt dan: 
waar het hoofd is , daar behoort ook het lichaam te zijn. 
Zij zijn beide één. Men verstaat dan bijv., waarom de 
Geest Gods ons in het mannelijk kind, den Zoon, dien 
de vrouw Israël baarde, en die vóór den rijd der ver
drukking werd weggerukt tot God en zijnen troon, 
(Openb. X I I : 5) Christus en de gemeente te aanschouwen 
geeft. Al zijn ook de opname (hemelvaart) van Christus 
en de opname der gemeente, wat den tijd betreft, door 
eeuwen van elkaar gescheiden, zoo is toch de opname 
van beiden als 't ware slechts ééne gebeurtenis. Wij zagen 
toch, dat de opstanding en het gezet zijn in de hemelsche 
gewesten voor de gemeente begrepen is in de opstanding 
en het zitten van Christus aan Gods rechterhand. Zij zijn 
beiden één lichaam. 

Gelijk de roeping en de plaats der gemeente hemelsch 
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is, alzoo is 'took met hare zegening en hoop. Zij is „gezegend 
met alle geestelijke zegening in de hemelsche gewesten." 
(Efez. 1: 3.) Zij zoekt „een onverderfelijke, onbevlekte en 
onverwelkelijke erfenis in de hemelen." (1 Petr. 1: 4-) Daar
heen ging de Heer der heerlijkheid na het volbrachte ver
lossingswerk, en maakte daar voor haar, zijne bruid, wonin
gen bereid. Hij zal van daar wederkeeren, en hen, die God 
Hem uit de wereld gegeven heeft, tot zich nemen, opdat zij 
altijd bij Hem zijn. (Joh. XIV : 3 ; X V I I : 24.) 

Deze verwachting vormt de hoop der gemeente, en gelijk 
wij nu zullen zien, vervulde deze verwachting de harten 
der eerste Christenen. Zij verwachtten niet den dood, 
maar hunne opname in den hemel. 

Paulus schrijft aan de Korinthiërs: „Ziet, ik zeg u een 
verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij 
zullen veranderd worden, in een punt des tijds, in een 
oogenblik, bij de laatste bazuin *); want de bazuin zal 
klinken, en de dooden zullen on verderfelijk worden op
gewekt, en wij zullen veranderd worden." (1 Kor. XV: 
51—52.) 

In den brief aan de Filippiërs lezen wij: „"Want onze 
wandel (eigenl. „ons burgerschap") is in de hemelen, 
waaruit wij ook als Heiland den Heer Jezus Christus 
verwachten, die het lichaam onzer vernedering veranderen 
zal tot gelijkvormigheid aan het lichaam zijner heerlijk
heid." (Fil. 111:21.) 

Uitvoeriger lezen wij een en ander in den eersten brief 
aan de Thessalonikers: (IV : 16—18.) „de Heer zelf zal 
met een geroep, met de stem eens aartsengels en met de 
bazuin Gods nederdalen van den hemel, en de dooden in 
Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij, de 
levenden, die overblijven, te zamen met hen in wolken 
opgenomen worden, den Heer te gemoet in de lucht, en 
aldus zullen wij altijd met den Heer zijn. Zoo vertroost 

*) De uitdrukking „laatste bazuin" heeft betrekking op het uit
trekken ten strijde: door de eerste bazuin werden de krijgers bij
eengeroepen, bij de tweede maakten zij zich strijdvaardig, bij de 
laatste bazuin vertrokken zij. 
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dan elkander met deze woorden!" Let wel, de apostel 
zegt altijd: „Wij." De eerste brief aan de Thessalonikers, 
die zoo spoedig na de bekeering der Christenen te Thes-
salonika geschreven werd, wijst gedurig op de komst des 
Heeren. Dit onderwerp is dus niet onvruchtbaar en on
gepast voor jonge Christenen. Het hangt veeleer met ons 
geheele christelijke leven en streven innig samen. In het 
eerste hoofdstuk hooren wij 't geen wij vroeger reeds aan
haalden, dat de Thessalonikers zich van de afgoden be
keerd hadden, om den levenden en waarachtigen God te 
dienen en zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten. 
(1:9—10.) Verder leze men nog: 11:19; I I I : 13 ; V : 23. 
In den tweeden brief aan de Thessalonikers geeft de 
apostel dan verdere aanwijzingen omtrent den „dag des 
Heeren", die gelijk wij zullen zien, op de opname der 
gemeente volgt, wekt hen op tot volharding, ziende op 
de vergelding, die in dien dag plaats heeft. 

In den tweeden brief aan de Korinthiërs zegt de apostel 
in naam van alle Christenen: „In dezen (tabernakel) 
zuchten wij, vurig verlangende met onze woonstede, die 
uit den hemel is, overkleed te worden, Want 
ook wij, die in dezen tabernakel (d. i. in dit zwakke, 
aardsche lichaam) zijn, zuchten, bezwaard zijnde, naar
dien wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat 
het sterfelijke door het leven verslonden worde." (V : 2—4.) 

Zoo zouden wij nog menige plaats kunnen aanhalen, 
die de onmiddellijke verwachting van 's Heeren komst 
der eerste Christenen aantoont. 

Vatten wij nu te zamen, wat wij tot hiertoe over ons 
onderwerp hebben medegedeeld: 

lo. De Heer heeft nimmer, wanneer Hij den zijnen 
zijne komst belooft, gebeurtenissen genoemd, welke zij 
vóór die komst moesten verwachten. Hij heeft zijne komst 
als een onmiddellijk te verwachten gebeurtenis voor hunne 
ziel gesteld. 

2o. De Gemeente heeft niet, gelijk Israël, in hare bij een
vergadering en voleinding met aardsche gebeurtenissen te 
doen, want zij is hetnelsch. Zij is de bruid van Christus, 
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een deel van Hem. Zijne plaats is reeds nu naar Gods 
gedachten hare plaats. Zijne opstanding, zijne hemelvaart en 
zijn zitten aan Gods rechterhand sluit hare opstanding, hare 
hemelvaart en hare plaats in de hemelsche gewesten in 
zich. Christus is het hoofd, de Gemeente het lichaam; 
zij behooren in elk opzicht te zamen. En evenals de bij-
eenvergadering der Gemeente en haar verbinding met 
Christus een „verborgenheid" was, zoo is ook de opname 
een verborgenheid geweest, (1 Kor. XV : 51.) en zal het 
ook voor de wereld blijven. 

3o. De eerste Christenen verwachtten nog tijdens hun 
leven de komst des Heeren ter hunner opname, om altijd 
bij den Heer te zijn. 

(Slot volgt.) 

Correspondentie. 
10. 0. J. te Workum vraagt, wat de woorden, „die God 

diende", in Hand. XVI : 14, beduiden, in verband met wat 
er volgt. 

Lydia, de purperverkoopster, was een geloovige joodsche 
vrouw, die evenals b.v. Cornelius en de kamerling, bekeerd was, 
maar nog niet tot de kennis van den Heere Jezus was ge
bracht. De Heer opende haar hart, zoodat zij acht nam op 
hetgeen door Paulus gesproken werd, en Jezus als haar Heer 
en Heiland aannam. 

11. J. v. d. W. te Boskoop. — In 1 Kor. XV : 23 wordt 
geheel in het algemeen over de opstanding der geloovigen 
gesproken. Allen zullen in Christus levend gemaakt worden. 
De eersteling uit de dooden is Christus; daarna zullen die van 
Christus zijn, bij zijne komst worden opgewekt, en dan komt 
na het koninkrijk, dat duizend jaar zal duren, het einde. Die 
van Christus zijn, zijn alle geloovigen: de heiligen des Ouden 
Verbonds, de heiligen thans en de heiligen, die gedurende de 
oordeelen gedood worden. Deze allen worden, hetzij bij de komst 
van Jezus in de lucht of bij zijne komst op aarde, uit de dooden 
opgewekt. 

12. J. H. W. te H. vraagt, of een Christen een nieuw hart 
heeft ? 
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Bij het antwoord op deze vraag hangt alles er van af, wat 
er onder een nieuw hart verstaan wordt. Veelal denkt men 
daarbij aan de heiliging of verbetering der booze natuur; doch 
dit is geheel in tegenspraak met de Schrift, die ons leert, dat 
het vleesch zich aan Gods wet niet onderwerpen kan, dat de 
oude mensch niet verbeterd worden, maar sterven moest, en 
dat de Heer Jezus door zijn sterven in onze plaats, aan den 
ouden mensch een einde gemaakt heeft, en wij, die in Hem 
gelooven, in de opstanding nieuwe menschen geworden zijn. 

Wanneer wij evenwel vernemen, wat Paulus in Hebr. X : 22 
zegt, dat onze harten besprengd zijn door het bloed van Christus, 
en alzoo gereinigd van het kwaad geweten; en in ï i t . III -. 5, 
dat wij behouden zijn door de wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes, welke Geest het leven in ons is, terwijl Hij ook 
in ons woont, zoodat Gods Geest met onzen geest (d. i. met het 
nieuwe leven in ons, met den inwendigen mensch, die een vermaak 
heeft in de wet Gods,) getuigt, dat wij kinderen Gods zijn; 
dan kunnen wij zeker op ons toepassen, wat God aan Israël 
belooft, in Ezech. XXXVI : 26: „Ik zal u een nieuw hart 
geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van 
u; en Ik zal het steenen hart uit uw vleesch wegnemen, en 
zal u een vleeschen hart geven." Zie ook Jer. XXX : 31—34, 
door Paulus in Hebr. VIII aangehaald. Daarom kan Paulus 
ook spreken van liefde uit een rein hart, (1 Tim. I : 5.) en 
van het aanroepen van den Heer uit een rein hart. (2 Tim. I I : 23.) 
Zie ook 1 Petr. I : 22; III : 4. 

13. Z. K. te Elburg vraagt, waarom er thans geen gaven 
der gezondmaking, krachten en talen zijn, welke toch volgens 
1 Kor. XII aan de gemeente zijn geschonken. 

Aangezien deze gaven niet aan de gemeente zijn geschonken 
tot hare stichting en opbouwing in het geloof, maar als een 
teeken voor de ongeloovigen van de tegenwoordigheid des Hei
ligen Geestes in haar midden, (zie 1 Kor. XIV : 22.) zoo heeft 
de Heer deze gaven doen ophouden, toen de gemeente de haar 
aangewezen plaats verlaten en zich met de wereld vereenigd had. 

Krachten zijn, in onderscheiding van gaven tot genezing, 
het doen van wonderen, zooals b. v. toen Paulus op Malta door 
een adder gebeten, deze afschudde zonder iets kwaads te 
ondervinden. 
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De opname der gemeente. 
(Vervolg en slot van blz. 175.) 

Indien nu in de laatste jaren, gelijk wij reeds in liet 
begin zeiden, deze hoop der eerste Christenen, die de 
eigenlijke hoop der gemeente vormt, weder in de harten 
van vele duizende Christenen leeft, nadat zij eeuwenlang 
verdwenen was, zoo moeten wij daaruit besluiten, dat de 
gemeente hare voleinding nabij is, en de tijd nadert, dat 
de Heer komt, om zijne bruid, de vijf wijze maagden, tot 
de bruiloft te voeren. Want, volgens de gelijkenis van 
de tien maagden, vielen de wijze maagden, nadat zij uit 
haren langen slaap waren opgewekt geworden, niet weder 
in slaap. Zij gingen na het middernachtelijk geroep: „Zie, 
de bruidegom!" spoedig met dezen in tot de bruiloft. Zoo 
zal ook de door Gods Geest opnieuw gewekte hoop der 
gemeente niet weder verloren gaan., veeleer zal zij zich 
meer en meer uitbreiden en spoedig vervuld worden. 

Naar het woord des Heeren: „Roept tot de bruiloft," 
(Matth. XX : 9.) roept de Heilige Geest nog immer, en 
roept reeds sedert 18 eeuwen: „Komt, want alles is 
gereed!" (Luk. X I V : 17.) Hageljjks worden hier en elders 
zielen gered on tot den Heer toegevoegd. 

Wanneer uu de „volheid der volken" iugegaan is, (Rom. 
XI : 25.) d. w. z. wanneer het volle getal van zondaren 
uit de verschillende volken der aarde, dat tot de vorming 
der bruid noodig is, die uitnoodiging des Heiligen Geestes 
gevolgd en door Hem tot gemeente samengevoegd is, dan 
begint een nieuw werk op aarde. Dan zal namelijk naar 
Gods Woord „geheel Israël behouden worden," (Rom. I I : 
2G.) d. w. z. Israël wordt als volk bij een vergaderd, ge
reinigd en onder een koning in het land der vaderen 
gezegend. 

De gemeente, de hemelsche bruid van Christus, wier 
roeping en vorming als 't ware een tusschenperiode vormt, 

X x x y 12 



178 

tusschen den afgebroken en weder opgenomen draad met 
Israël, moet vóór deze bij een vergadering en inleiding van 
Israël in zijne zegeningen tot haren bruidegom in den 
hemel opgenomen zjjn. Want zij begeleidt Hem, wanneer 
IIjj als Koning Israëls en als Rechter der volkeu uit den 
hemel in heerlijkheid verschijnt. Hoe zou zij dit kunnen 
doen, indien Hij haar niet van te voren tot zich had 
genomen. 

Om het gezegde beter te doen verstaan, dione de vol
gende teekening: 

Door I stollen wij de geschiedenis van Israël voor. 
Met den dood van Christus, of liever, niet lang daarna, 
toen na de hemelvaart des Heeren (II) ook de Heilige 
Geest in Stefanus verworpen werd, werd de verbinding 
met Israël afgebroken, en de gemeente (G) werd geroepen. 
Zij is, zooals wij zagen, „de verborgenheid", de „volheid 
van Christus", de „bruid". Hare opname (O) behoort als 
't ware nog tot do opname van het Hoofd. 

Toen do Heer zegenend ten hemel voer, en de zijnen 
Hem nastaarden, „zie, twee mannen stonden bij hen in 
witte kleederen, die ook zeiden : Mannen van Galilea, 
waarom staat gij op te zien naar den hemel ? Deze Jezus, 
die van u opgenomen is in den hemel, zal aldus komen, 
gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien henengaan." 
(Hand. 1:10—11.) 

Als de geloovigen den Heer „aldus" zien wederkomen, 
gelijkerwijs zij Hem zagen henengaan, dan zien zij Hem 
alleen, niet gelijktijdig met de wereld. Geen onbekeerde 
was getuige van de opname des Heeren. Sinds zijne ver-



179 

werping, dood en begrafenis, heeft geen oog eens onge-
loovigen Hem meer aanschouwd; met de zijnen was Hij 
echter sedert dien tijd herhaaldelijk te zamen; en Hij zal 
hen tot zich vergaderen, on dan met hen geopenbaard 
worden in heerlijkheid on rechterlijke majesteit. (Openb. 
X I X : 7—9.) Eerst dan zal de wereld Hem zien. 

De komst des Hoeren voor de gemeente is do komst 
als „de blinkende morgenster." Alzoo kondigt Hij zich 
aan, wanneer zijne bruid Hem toeroept: „Kom!" (Openb. 
XXII : 16—17.) Maar zijne komst (met de bruid) voor 
Israël en de wereld is het opgaan van de „zon der ge
rechtigheid," welke met haren brandenden gloed „alle 
hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet" zal verteren, 
al is het ook, dat er ten slotte voor Israël en do volken 
en voor de schepping zelve „genezing zal zijn onder hare 
vleugelen." (Mal. IV : 1, 2.) 

Nu gaat echter, zooals bekend is, de „morgenster" op 
vóór de zon, en wordt slechts door de wakenden, en niet 
door hen, die tot den dag toe slapen, gezien. Alzoo heeft 
ook de komst des Heeren tot opname der bruid (O) plaats 
vóór zijne wederkomst (V) voor de wereld. 

Tussohen O en V ligt de tijd der oordeelen, de „ure 
der verzoeking," (W) waarin Israël weder te voorschijn 
komt. De klok van Israël stond bij of kort na het kruis 
van Christus (vóór Cr) stil; zij zal echter door Gods Geest 
en onder zware oordeelen weder aan den gang gebracht 
worden, en juist daar verder gaan, waar zij is blijven 
staan, alsof de gemeente in 't geheel niet tusschen geko
men ware. In zijn gesprekken met de discipelen spreekt 
de Heer dan ook dikwijls alleen van dezen laatsten tijd, 
terwijl Hij (natuurlijk met opzet) de gemeente voorbijgaat. 
Zoo zegt Hij, bijv. in Matth. X : 23: „Gij zult met de steden 
Israëls geenszins ton einde zijn, totdat de Zoon des men-
schen zal komen." Zoo zal het geschieden. 

Geloovige Israëlieten zullen na de opname der Gemeente, 
in zware tijden, zoowel in het beloofde land als daar
buiten, het komende rijk van hunnen Messias verkondigen, 
en dan zal de „Zoon des menschen van den hemel weder-
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komen met kracht en groote heerlijkheid." (Matth. XXIV : 
30.) Dan zal Christus, en aan zijne zijde zijne bruid hier 
beneden, heersenen duizend jaren." (Openb. XX : 6.) Dit 
koninkrijk van Christus op aarde stelden wij in onze tee-
kening als een tweeden kring voor D. Dan zal de aarde 
vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren den bodem 
der zee bedekken. (Jes. XI : 19; Heb. 2 : 14.) 

Na het heerlijke duizendjarige rijk, gedurende welken 
tijd de Satan gebonden zal zijn, zal deze weder „een 
kleinen tijd" losgelaten worden, en ondanks de heerlijk
heid Gods op aarde, door allen aanschouwd, zal hij er 
in slagen, vele volken te verleiden (S). Daarna komt het 
einde: de eeuwige toestand der dingen. (E) 

Laat ons nu nog eens teruggaan, en verdere bewijzen 
aanbrengen, dat de opname der gemeente vóór den tijd 
der oordeelen zal plaats vinden. 

Vele plaatsen zijn er in de Heilige Schrift, die een 
toekomstige „groote verdrukking" aankondigen , „hoeda-
nige niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, 
en ook niet weer zijn zal." (Matth. XXIV : 21.) Deze 
zal over „het gelieele aardrijk" (Openb. III : 10.) komen, 
in 't bijzonder over het land Judea. Jeruzalem, dat in 
den tegenwoordigen tijd „vertreden" wordt, totdat „de 
tijden der volken vervuld zullen zijn", (Luk. XXI : 24.) 
zal niet eerder het middelpunt der zegeningen voor alle 
volken worden, niet eerder genoemd worden: „de stad der 
waarheid," en: „de Heere is aldaar", totdat deze ern
stige tijd over haar heengegaan is. 

De Geest des Heeren heeft dezen drievoudigen tijd: 
den tegenwoordigen tijd der genade (G), den tijd der ver
drukking (W), den tijd der zegening in het duizendjarige 
rijk (D) duidelijk aangewezen in Jes. LXI : 1 — 3 : 

„De Geest des Heeren Heeren is op mij , om 
uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren (G) 
en den dag der wrake onzes Gods (W); om alle treurigen 
te troosten, om den treurigen Sions te beschikken, dat 
hun gegeven worde sieraad voor asch, opdat 
zij genaamd worden eikeboomen der gerechtigheid, een 
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planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt ivorde". (D) 
Toen onze Heer deze merkwaardige plaats in Nazareth 

voorlas, hield Hij midden in den zin op, en eindigde 
daar, waar wij de letter G tusschen haakjes plaatsten: 
Lees Lukas IV : 17—20. Hij zag alles vooruit, en toonde 
aan, dat de tijd der verdrukking (W) eerst na den tijd 
der genade, na de bij eenvergadering zijner bruid (G) 
komen zou. 

Deze tijd der verdrukking, ook „dag dor wraak," (Luk. 
X X I : 22.) „de toekomende toorn," (1 Thess. 1: 10.) „de 
dag des Heeren" (2 Thess. I I : 2.) genoemd, wordt in Matth. 
XXIV : 1 — 42 en in 't bijzonder in de Openb., hoofdst, 
VI—XIX, irader uiteengezet. *) 

De in deze hoofdstukken genoemde geloovigen en „uit
verkorenen" , om wier behoudenis wil „die dagen (der 
verdrukking) verkort worden", zijn geen Christenen, zoo-
als men dikwijls vooronderstelt, waarom ook juist de 
meening verspreid wordt, dat deze tijdens de groote ver
drukking nog op aarde zijn, en hunne opname eerst na 
de oordeelen plaats vindt. Wanneer men Matth. XXIV 
nauwkeurig' naleest, zal men zien, dat daar van Israël 
sprake is. Want 

a) Er wordt gesproken van het heiligdom (den tempel) te 
Jeruzalem, waar, volgens Dan. IX : 27 en XI : 31 en 
2 Thess. II : 3, in den tijd der groote verdrukking de 
antichrist de offers zal afschaffen en zich zal doen aanbidden. 

b) Er is sprake van Judea, waar men op de bergen 
zal vluchten. Nu is het heiligdom der Christenen niet in 
Jeruzalem, (Joh. IV : 2 1 ; Hebr. IX : 24; Hebr. X : 19.) 
noch is het deel der gemeente in Judea; zij zal niet daar 
vergaderd worden, maar in het Vaderhuis daarboven. 
Den Joden is de bij een vergadering naar Judea beloofd. 

c) De bedreigden moeten bidden, dat hunne vlucht 
niet geschiede op den sabbat, omdat de Israëliet dan op 

*) Over den ernst van dien tijd en de beteekenis van den dag des 
Heeren lees bijv.: Ps. L X X X U : 8 ; Jes. I I : 1 2 - 2 1 ; Jes . X t l l : 6 - 1 2 ; 
Dan. X I I : 1; Joel. I I : 1—11 ; Joel. I I I : 6—22 ; Zeph. 1: 7 en de verzen 
H - 1 8 ; Zeph. 111:8 ; Mal. IV, enz. 
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straffe des doods geen werk mocht doen, en op den sabbat 
niet ver gereisd mocht worden. De Zondag van den Christen 
is geen sabbat. 

d) De geloovigen van dien tijd zijn in gevaar een 
Christus (Messias) aan te nemen, die dan op aarde zal 
geboren worden, optreden en leeren. Men zal hun zeg
gen: „Hij is in de binnenkameren"; „luj is in de woes
tijn", (vs. 23—26.) Dit kunnen onmogelijk Christenen zijn. 
Die weten, dat Jes, IX : 6: „Een kind is ons gegeven, 
een zoon is ons geboren," reeds lang vervuld is. Zij weten, 
dat Hij in den Hemel zijn troon heeft en van daar weder
komt. De Joden echter verwachten nog de vervulling 
van de genoemde plaatsen. Zij zijn aan 't gevaar bloot
gesteld, een valschen, op aarde levenden Christus aan te 
nemen, en zij zullen inderdaad, met uitzondering van de 
„uitverkorenen," (vs. 22, 24, 31.) den valschen Messias, den 
antichrist, aannemen. (Joh. V : 43 ; Matth, XXIV: 11 — 13.) 

Gedurende den tijd der verdrukking zullen de godde-
loozen in Israël verdelgd worden van de aarde. (Matth. 
XIII : 49; Zach. XIII : 8—9.) In vele profetische Psal
men („wraakpsalmen") wordt de Heer gebeden, dit spoe
dig te doen, opdat zijn koninkrijk zou kunnen komen. 
Dit gebeurt in den tijd der genade niet. Maar zij, wier 
„vleesch behouden wordt," d. w. z. die in ' t leven blijven, 
gaan het duizendjarige rijk binnen. "Wanneer er staat: 
„één wordt weggenomen en één achtergelaten", (vs. 40, 
51.) dan beteekent dit „wegnemen", dat men door het 
oordeel weggenomen, d. w. z. gedood wordt. Dit blijkt 
duidelijk uit vers 39, waar staat, dat het ook in de dagen 
van JSToach alzoo geweest was, toen de zondvloed degod-
deloozen „wegnam", d. w. z. doodde. Onjuist is dus de 
meening, dat deze plaats op de opname der gemeente ziet. 

De gemeente is in Matth. XXIV : 1—42 niet te vin
den. Er is daar sprake van het geloovige overblijfsel uit 
de Joden, 't welk evenals de broeders run Jozef, voor
dat zij hun broeder en redder herkenden, dien zij verkocht 
en in een kuil geworpen hadden, veel angst en smart 
moet doormaken. Jozefs vrouw echter, Asnath, een hei-
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densche vrouw, die een type van de Gemeente is, be
hoefde dezen hangen tijd niet door te maken! Jozef had 
haar, voordat zijn volk hem aannam, tot zich genomen. 

Mozes werd, evenals Jozef, door Israël verworpen, (Hand. 
VII : 35.) en ging daarna tot de heidenen. Toen gaf 
God hem Zippora tot vrouw, een heidensche. Toen 
later na zware tijden van verdrukking Israël zijnen redder 
Mozes aannam, had deze reeds een vrouw, zij was niet 
door de verdrukking heengegaan. Zoo ook heeft Christus, 
die het tegenbeeld is van Mozes on Jozef, zijne bruid, 
de gemeente, vóór den tijd der verdrukking (welke aan 
Israëls redding en aan zijne aanneming als redder vooraf
gaat) uit de heidenen verkoren en tot zich verhoogd. Zij 
gaat niet door de oordeelen. Zooals wij vroeger gezien 
hebben , is ook Henoch, do zevende van Adam, een voor
beeld van do Gemeente. Hij werd weggenomen vóór den 
zondvloed, terwijl Noach, die door den zondvloed ging, 
een voorbeeld is van het getrouwe overblijfsel der Joden. 

En dat wij in Matth. XXIV dit overblijfsel voor ons 
hebben, wordt nog duidelijker, als wij Dan. XII opslaan. 
Daar lezen wij : „ als het zulk een tijd der be
nauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds er een 
volk geweest is tot op dien tijd toe; en te dier tijd zal 
uw volk (Daniels volk, de Joden) verlost worden, al die 
bevonden wordt „geschreven te zijn in het boek." Dit 
zijn de „uitverkorenen" van Matth. XXIV. 

In den zendbrief aan de gemeente te Filadelfia zegt 
de Heer: „Omdat gij het woord mijner volharding be
waard hebt, zoo zal ik ook u bewaren uit de ure der 
verzoeking, die over het geheele aardrijk komen zal." 
(Openb. III : 10.) 

Zware tijden zijn reeds over de aarde heengegaan, nu 
eens over dit, dan weer over dat land, en vele duizende 
martelaars zijn op wreode wijze vervolgd en omgebracht, 
en hun bloed was het zaad der kerk, maar uit de ver
zoeking, die over het geheele aardrijk komt, uit de groote 
verdrukking tijdens den antichrist, zal de gemeente, de 
bruid van Christus, die dan voleind is, en geen nieuw 
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zaad hier noodig heeft, bewaard worden. En hoe zal dit 
gebeuren ? De Heer zal haar opnemen. Hij roept haar 
toe: „Ik kom haastelijk!"(Openb. III : 11.) *) 

In de beide volgende hoofdstukken (Openb. IV, V.) zien 
wij dan ook de gemeente in den hemel, en wel voorgesteld 
door de 24 oudsten, die met witte kleederen gekleed en 
gekroond rondom den troon des gerichls rustig op hunne 
tronen gezeten zijn, terwijl do aarde beeft onder de blik
semen en donderslagen dos gerichfcs. 

Met hoofdstuk VI begint de beschrijving van den 
tijd der groote verdrukking. De „dag des Heeren" is ge
komen , d. w. z. alleen nog maar de oordeelen, die aan 
dien dag voorafgaan en dien voorbereiden; zij worden 
echter reeds tot den dag des Heeren gerekend. De Open
baring geeft ons dus van het 6de hoofdstuk af hoofdza
kelijk de gebeurtenissen der laatste, nog overblijvende 
„jaarweek" van Daniël. "Wanneer deze voorbijgegaan is, 

*) De Openbaring is volgens Hoofdst. I : 19 in drie afdeelingen 
verdeeld. 1. „Hetgeen gij gezien hebt"; (hfdst. I de Hoor als Rechter) 
'2. Jietgeen is"; (hfdst. I I en I I I , do Gemeente in hare verantwoor
delijkheid op aarde.) 3. „hetgeen geschieden zul na deze dingen", 
(hfdst. IV tot hot einde van het boek: de oordeelen * over Israël , 
b over do groote hoer, c over de wereld; het komen van het konink
rijk van Christus op aarde, en de nieuwe hemel en de nieuwe aardo, 
met het oordeel der goddeloozen in den jongsten dag.) Voor ons is 
derhalve het tweede gedeelte het belangrijkste. Wij vinden in de 
zeven brieven een volledige, hoewel kor te , profetische geschiedenis 
der kerk tot aan het einde. 1. Efeze: begin van het verval; 2. Smyrna: 
de Heer beproeft de gemeente doov tien vervolgingen; 'S. Pergamns: 
toen het den vijand niet gelukt was , de kerk door bloedige vervol
ging te verderven, bracht hij haar in verbinding met de wereld; 
zij woont, waar de troon des satans is , en vervalt tot hoererij, onder 
Konstantijn; 4. Thyatire: do Roomsehe kerk; 5. Sardis: Het Pro
testantisme. Als het ware een nieuw begin (\erg. 111:1 met 11:1.); 
er wordt herinnerd aan hot werk van God in de Reformatie ( I I I : 3); 
(j. Filadelfia: (broederliefde) het werk Gods in onze dagen; het ont
waken der geloovigen , ook tot hot bewustzijn hunner eenheid en 
broederlijke gemeenschap. Vorder de vrijheid tot arbeiden in den 
Heer en het wachten op Hem; 7. Laodicea: de kern is wog, de bast 
is alleen overgebleven; de Heer staat buiten. Met Filadelfia gaat 
de ware gemeente van de aarde weg. Hier heet het: „Ik kom 
haastelijk." 
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begint liet groote rijk van den Messias, de „eeuwige ge
rechtigheid wordt aangebracht" en de „heiligheid der hei-
lighedon wederom gezalfd." 

De gedurende deze iaarweek op aarde levende geloovi-
gen worden zoowel in de Openbaring als ook in de Schriften 
des Ouden Verbonds weder verdeeld in Joden en volken. 
Zij zijn niet, zooals dit bij de gemeente het geval was, 
tot één lichaam vereenigd. 

Do opname der gemeente wordt ia de Openbaring van het 
4de hoofdstuk af als reeds geschied voorondersteld, doch 
zij wordt, in overeenstemming met de eigenaardigheid van 
dit boek, dat vele gebeurtenissen herhaaldelijk mede
deelt, in hoofdst. XII : 5 nogmaals vermeld, nl. bij de 
opname van hot mannelijke kind. Wij hebben er uitvoerig 
over gesproken, dat voor God Christus en zijn lichaam 
(de gemeente) één geheel is: „do Christus." *) 

Het is dus onjuist te zeggen, dat in de Openbaring de 
opname der Gemeente niet te vinden zou zijn. Daarbij 
wijst men op Openb, XX : 6, waar bij de „eerste opstan
ding" geen sprake is van dezulken, die opgenomen ge
worden waren, doch men vergeet, dat de eerste opstan
ding verschillende perioden omvat. Tot haar behoort reeds 
de opstanding van Christus, evenzoo de opstanding der 
ontslapen geloovigen, welke plaats heeft bij de opname 
der gemeente; vervolgens de opstanding der in Openb. XI 

*) Deze geheimnisvolle eenheid wordt zeer duidelijk uitgedrukt in de 
woorden van 1 Kor. X I I : 12: „Want gelijk het lichaam één is , en 
vele leden heeft, en al de leden des lichaams, hoewel vele, één lichaam 
zijn, zoo ook Christus." Wij zouden verwacht hebbon: „zoo ook de 
gemeente," of ten minste: „Christus en de gemeente." Maar er s taat : 
„zoo ook Christus." Hij is met zijne Gemeonte één lichaam, de 
Christus. De vrouw in Openb. XII is Israël, want van Israël is naar 
het vleesch de Christus. (Rom. 1 : 3 ; I X : 5.) Dwaas is de verklaring 
van hen, dio met de Irvingianen leeren, dat de vrouw de gemeente 
is. Heeft do gemeente Christus gebaard? (Volgons de Irvingianen is 
het mannelijke kind de schaar der door de Irvingianen verzegelden. 
Bekeerd of onbekeerd en totaal geestelijk dood, dat doet er niet toe, 
zij zijn het kind!) Dat de vrouw, die hier vlucht, Israël i s , blijkt 
ook uit de vergelijking van Openb. X I I : <! met Jes. XXVI : '20, 21 
en Dan. X I I : 12, enz. ' 
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genoemde twee profeten, die, na levend gemaakt te zijn, 
opgenomen worden; on ten slotte behoort daartoe de op
standing der gcloovigeii, die tijdens do groote verdrukking 
gedood zijn, en die bij de komst des Heeren in heerlijk
heid opgewekt zullen worden. Van deze allen zegt de 
Heer: „Wclgelukzalig en heilig, die aan de eerste opstan
ding deel hooft!" (Üpenb. XX : 6.) 

Verder beroepen zich dezulken, die de opname dor 
gemeente van Christus vóór den tijd der verdrukking niet 
willen toegeven, op Üpenb. XX : 4; daar zou geen sprake 
zijn van hen, die met Christus heerschen on opgenomen 
waren. Doch wij hebben daar niet, zooals zij verkeerdelijk 
zeggen, twee klassen van heiligen, maar drie klassen; 
wij lezen daar: „en ik zag tronen, en zij zaten daarop." 
Deze „zij" kunnen niemand anders zijn, dan de van te 
voren genoemde heiligen , die met den Heer uit den hemel 
afdaalden: Üpenb. XIX : 7—9 en 11 — 14. De Heer 
had als „morgenster" hen tot zich genomen, opdat zij 
Hem zouden kunnen begeleiden, wanneer Hij komt als „zon 
der gerechtigheid." Dan hebben wij verder üpenb. XX : 4 : 
„En de zielen van hen, die onthoofd waren om de getui
genis van Jezus;" en in de derde plaats dezulken, die 
in het leven gebleven waren en zich als getrouwen hadden 
doen kennen. Alleen deze beide laatstgenoemde klassen 
gaan door den tijd der verdrukking gedurende de regee
ring van den antichrist. 

Wij vonden dus in üpenb. U I : 10 een duidelijke uitspraak 
des Heeren, dat de zijnen den tijd der verdrukking niet 
zonden doormaken. Als wij ons nu tot een ander gedeelte 
wenden, dat ons deze bewaring stellig verzekert, dan lezen 
wij in den eersten brief aan de ïhessalouikers: „Gij hebt 
u van de afgoden tot God bekeerd, om den levenden en 
waarachtigen God te dienen, en zijnen Zoon uit de hemelen 
te verwachten, dien Hij opgewekt heeft uit de dooden, 
Jezus, die ons redt van den toekomenden toorn." 
(1. Thess. 1 : 9, 10.) 

Welke toorn wordt daar bedoeld? Wellicht ook het 
eeuwige oordeel, de „poel des vuurs;" maar in elk geval 
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hebben wij bij den toekomenden toorn, waarvan de 
Zoon God», dien de Thessalonikers uit de hemelen 
verwachtten, hen redden wil, in de eerste plaats te 
denken aan de dagen der wraak en des toorns, die over de 
aarde zullen komen. Op welke wijze de Heer hen en alle 
Christenen van dezen tijd der verdrukking verlossen wilde, 
deelt de apostel hun dan mede in 1 Thess. IV : 16, 17: 
door de opname tot Hem in den hemel. 

De groote verdrukking tijdens de regeering van den 
Antichrist, de toekomende toorn, is nog niet gekomen, 
maar zeker zal naar het woord des Heeren zijne bruid 
daarvan verlost worden, en door de opname uit de ure 
der verzoeking, die over het geheele aardrijk komen zal, 
bewaard worden. Hij zal haar tot zich nomen, waar 
Hij is. 

]STu veroorzaken echter de verzen 1 —3 van 1 Thess. V 
aan sommige Christenen eenige moeiehjkheid; desgelijks 
.ook eenige verzen uit den tweeden brief'. Laat ons deze 
verzen in 't kort met elkander beschouwen, en wij zullen 
zien, dat zij juist de waarheid van de opname der ge
meente vóór de oordeelen bevestigen. 

De Apostel had in 1 Thess. IV : 14 gezegd, dat God de 
door Jezus ontslapen broeders (over wie de Thessalonikers 
bedroefd waren, omdat zij vreesden, dat zij niet zouden 
tegemvoordig zijn bij de komst des Heeren in heerlijkheid,) 
eenmaal ook met Jezus op deze aarde zou doen neder
dalen. Hoe dit mogelijk zou zijn, leerde hun do Apostel 
in de reeds genoemde verzen, 1 Thess. IV : 16, 17. 
De ontslapenen zouden opgewekt en de levenden veran
derd worden, en alzoo zouden beiden tegelijk opgenomen 
worden, den Heer te gemoet in de lucht. Dan natuurlijk 
konden zij „met Hem" komen. 

Wat nu de tijden en gelegenheden betrof, wanneer de 
Heer met de zijnen (niet voor hen) zou komen om zijn 
koninkrijk hier op te richten, hadden zij geen onderwijs 
noodig. Voor de wereld echter, dit wisten zij, komt „de 
dag des Heeren" als een dief in den nacht. Let wel: 
wanneer zij (de goddeloozen) zullen zeggen; Vrede en 
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zekerheid! dan komt een plotseling verderf over hen, en zij 
zullen geenszins „ontvlieden." De geloovigen zijn „zonen 
des daags" on „des lichts"; (V : 5.) alzoo was het voor hen 
als vanzelf sprekend, dat zij niet door den nacht, noch 
als door „een dief in den nacht" zouden overvallen worden. 
De zonen des daags komen niet in den nacht, dat zou 
een tegenstrijdigheid zijn, zij worden vóór dien tijd opge
nomen. 

Ondanks deze onderwijzingen was het den \ijand ge
kikt, de geloovigen te Thessalonika ten opzichte van hunne 
hoop en verwachting van 's Heeren komst aan 't wankelen 
te brengen. De vervolgingen, die zij door te maken had
den, gebruikte de vijand, om hun in te fluisteren, dat 
de „dag des Heeren reeds tegenwoordig was." (2 Thess. 
I I : 2.) Do geheele tweede brief schijnt met het doel ge
schreven te zijn, de geloovigen in hunne verwachting van 
de komst des Heeren weder te versterken. In het eerste 
hoofdstuk van den tweeden brief toont de Apostel hun, 
dat juist de moeilijkheden, die zij doormaakten, bewezen, 
dat de dag des Heeren nog niet tegenwoordig was. Anders 
zouden zij rust en hunne vijanden verdrukking heb
ben. Alzoo eischt het de gerechtigheid Gods. (vs. 6—10.) 
In het tweede hoofdstuk levert de geïnspireerde schrijver 
den Thessalonikers een tweede bewijs, dat de dag des 
Heeren nog niet gekomen was. De afval en de antichrist 
(de „mensch der zonde") waren er nog niet. Deze kunnen 
echter niet komen, zoolang datgene, wat tegenhoudt, en 
hij, die tegenhoudt, nog op aarde zijn. (vs. 6, 7.) 

Eerst dan, wanneer de Heilige Geest en de Bruid van 
Christus, die beiden den Heer toeroepen: „Kom, Heer 
Jezus!" in den hemel zijn opgenomen, is het mogelijk, 
dat de algemeene afval komt, en de „zoon des verderfs", 
de antichrist, optreedt, en op aarde goddelijke vereering vindt. 
Dus hebben wij hier juist een krachtig bewijs voor de 
noodzakelijkheid der opname van de Bruid des Heeren 
vóór dien tijd van omwenteling en vervolging. 

Zijn echter alle ware Christenen volgens 1 Thess. IV: 17 
eenmaal in den hemel opgenomen, dan staat aan het 
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verschijnen van den antichrist niets meer in don weg; 
niets is er meer, wat „tegenhoudt." Dezen antichrist 
echter zal Christus, wanneer Hij met zijne Bruid en zijne 
heilige duizendtallen op do aarde zal nederdalen, verteren 
door den adem zijns monds en tenietdoen door de ver
schijning zijner komst. (2 Thess. II : 8.) 

Daarom roept de Apostel de geloovigen plechtig op, om 
op grond van 't geen hun in den eersten brief aangaande 
de „komst van onzen Heer Jezus Christus en onze ver
gadering tot Hem" is beloofd geworden, zich niet te laten 
verschrikken ten opzichte van hunne hoop op bewaring 
en opname vóór den toekomenden toorn. (2 Thess. II : 1.) 

OPENBARING IV. 

O, onze Heer en onze God, 
Beschikker van geheel ons lot, 

U wijden w' onze zangen. 
Uit niets hebt G' alles voortgebracht. 
Dies zijt Gij waardig eer en kracht 

En heerlijkheid t' ontvangen. 

Gezeten op Uw hemel troon 
Wordt U de hulde aangeboón 

Van wie dien troon omgeven. 
En gaan er bliksemstralen uit, 
Of klinkt uw donderend geluid, 

Uw stem doet hen niet beven. 

Het viertal dieren wordt niet moe, 
Maar roept U 't driemaal heilig toe 

Met stemmen luid en krachtig: 
„Gij waart, Gij zijt, en Gij komt weer; 
„U zij de dank, de roem, de eer, 

„O Heere, God, Almachtig!" 
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De vierentwintig Oudsten saam, 
Bij 't eerbetoon aan uwen Naam, 

Veerlaten hunne tronen. 
Z'aanbidden U, die eeuwig leeft; 
Die alle ding liet aanzijn geeft; 

Z' ontdoen zich van hun kronen. 

Uw sehrikaanjagend machfcsgeweld 
Heeft hen verbijsterd noch ontsteld, 

Maar laat hen onbewogen. 
Doch als het uur der hulde naakt, 
Zijn zij opeens in vuur geraakt, 

En moeten z' U verhoogen. 

Ook wij, o God vol Majesteit! 
Wij roemen Uwe heerlijkheid, 

Waarvoor w' eerbiedig knielen. 
Uw glans vervult ons met ontzag; 
En dat ons lied U prijzen mag 

Verheft onze eigen zielen. 

Gij bracht, door Uw almachtig Woord, 
Den hemel, d 'aard, ja alles, voort, 

En houdt het nog in wezen. 
Het licht omhoog, omlaag het stof 
Verkondigen om strijd uw lof. 

Wees ook door ons geprezen! 

Geef dat, door 't zoet van uw gena, 
De eerbied niet verloren ga 

Voor U als „Heiige" Vader. 
Zoodat uw diep ootmoedig kind 
In 'tgodlijk Recht zijn vreugde vind', 

En toch gerust U nader'. 
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Correspondentie. 
14. Z. K. te Elburg vraagt, waarom wij niet vasten, dewijl 

zoowel de Heer als zijne Apostelen meermalen daai*over spreken. 
Mij zijn vele gelegenheden bekend, waarbij geloovigen, dio 

zich afzonderden tot het gebed, hebben gevast; zoodat ik op 
bovenstaande vraag antwoord: dit gebeurt thans nog evengoed 
als in de dagen der Apostelen. Maar bedenk wel: er is in de 
Schrift geen spraak van vastendagen en evenmin van een ver
plicht vasten. Waar het geschiedde, was zulks geheel vrijwillig, 
en stond het steeds in verband met de een of andere belang
rijke gebeurtenis ; (zie o. a. Bzra VIII : 23; Esth. IV : 16; Jona 
III : 5.) of ging het gepaard met het zich afzonderen tot het 
gebed. (Zie o. a. Hand. XIII : 2, 3; XIV : 23.) Voorzeker zou 
het heerlijk zijn, als de nood der gemeente ons zóó ter harte 
ging, dat wij ons vereenigdon, om met gebed en smeeking den 
Heere om genade en ontferming aan te loopen, en daarmede 
zóó vervuld waren, dat wij ons van de gewone maaltijden ont
hielden ; doch zulks moet geheel uit den drang des harten 
voortkomen, anders heeft het niet de minste waarde voor God, 
maar wordt het een bloote vorm of een gemakkelijk te ontdui
ken bepaling, zooals zulks bij de Joden veelal het geval was, 
en thans in de Roomscbe kerk wordt aanschouwd. 

15. A. J. v. N. te Rotterdam vraagt, of Rechter der wedu
wen, zooals in Ps. LXVIII voorkomt, meer beteekent dan Man 
der weduwen. 

Gewoonlijk spreekt men van God den, Vader der weezen en 
den Man der weduwen, hoewel zulks nergens inden Bijbel voor
komt. In Ps. 68 lezen wij van God den Vader der weezenen 
den Rechter der weduwen. Dit wil natuurlijk zeggen, dat God 
de weduwen, die van hun steun beroofd zijn, en dientengevolge 
dikwerf aan vele onrechtvaardigheden en gewelddaden bloot 
staan , onder zijne bijzondere bescherming neemt en hare rechts
zaken behandelt. 

16. G. E. te Borne. - In 1 Thess. IV : 13—18 lezen wij, 
dat alle heiligen te zamen den Heere te gemoet in de lucht zullen 
worden opgenomen. Die ontslapen zijn zullen opstaan, en die 
nog leven zullen veranderd worden. In 1 Kor. XV : 51—54 
wordt dit duidelijk en uitvoerig beschreven. „De bazuin zal 
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klinken en de dooden zullen on verderfelijk worden opgewekt, en 
wij zullen veranderd worden." Evenals de geest van Jezus, ge
scheiden van het lichaam, drie dagen en drie nachten in het 
paradijs vertoefde, en op den derden dag weer met het lichaam 
vereenigd werd, zoodat de Heer uit de dooden opstond, zoo 
zijn de zielen der ontslapen geloovigen hij den Heer — „uit
wonende uit het lichaam, wonen zij in hij den Heer," zegt 
Paulus in 2 Kor. V — en worden hij Jezus' komst met hunne 
lichamen vereenigd, staan dan op uit de graven, en worden 
met de levend overgeblevenen, die in een punt des tijds, in een 
oogenblik veranderd zijn, den Heere te gemoet opgenomen in 
de lucht. 

17. N. N. te 's Hage. — Ongetwijfeld moeten wij door de 
liefde van Christus gedrongen worden om aan alle menschen 
het evangelie van Gods genade te prediken. De Heer Jezus 
zeide vóór zijne hemelvaart tot zijne discipelen: „Gaat dan heen, 
maakt al de volken tot discipelen;" (Matth. XXVIII : 19.) 
„Gaat heen in de geheele ivereld, en predikt het evangelie aan 
alle schepselen" (Mark. XVI : 15.) „Alzoo staat er geschreven, 
en alzoo moest de Christus lijden en uit de dooden opstaan 
ten derden dage; en in zijnen naam gepredikt worden bekeering 
en vergeving van zonden onder al de volleen, beginnende van 
Jeruzalem." (Luk. XXIV : 46.) Aan dit bevel des Heeren 
hebben de Apostelen gedeeltelijk en Paulus geheellijk voldaan, 
zoodat Paulus in Rom. XVI zeggen kan, dat het evangelie 
onder al de volken was hekend gemaakt. En aan dit bevel 
des Heeren moeten wij nog steeds gehoorzamen, en ieder onzer, 
naar de gaven en krachten ons verleend, het evangelie van Gods 
genade brengen aan allen, die wij bereiken kunnen. 

Nochtans moeten wij ons geen voorstellingen maken, die in 
strijd zijn met de Schrift. De prediking van het evangelie heeft 
thans ten 'doel uit de wereld, uit alle volken der aarde, een 
gemeente te verzamelen voor Christus. Die gemeente is het 
volle getal, dat uit de volken in den genadetijd bekeerd zal 
worden, en door Paulus in Rom. XI : 25 de volheid der volken 
genoemd wordt. Wanneer die volheid der volken ingegaan zal 
zijn, dan zal geheel Israël behouden worden, en zal het evangelie 
des koninkrijks over de geheele aarde gepredikt worden, een 
ontelbare schare uit alle volken zich tot God bekeeren, en in 
het duizendjarig rijk de aarde vol zijn van de kennis des Heeren, 
gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 


