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DE VERBORGENHEID DER GODZALIGHEID. 

In den eersten brief van Paulus aan Timotheüs lezen 
wij de merkwaardige en heerlijke woorden: 

En ongetwijfeld de verborgenheid der godzaligheid is 
groot: God is geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd 
in den Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de 
volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. 

Deze woorden zijn niet alleen merkwaardig om hetgeen 
zij ons verklaren, maar ook om het verband, waarin zij 
voorkomen. 

Paulus had zijn zoon Timotheüs, zijn mede-arbeider en 
mede-strijder in het evangelie allerlei aanwijzingen gegeven, 
hoe men in Gods huis verkeeren moet, 't welk de ge
meente des levenden Gods is, de pilaar en grondslag der 
waarheid. 

Dit is een merkwaardige beschrijving van wat de ge
meente is. Zij is, in de eerste plaats, het huis van God. 
In haar woont God hier op aarde. Zij is Gods woonstede 
in den Geest. (Efez. II : 22.) Nergens wordt in de Schrift 
gesproken van de gemeente als bestaande uit de doodcn 
en de levenden. Dit vage denkbeeld is in de Schrift niet 
te vinden. Een gemeente, waarvan het eene deel bestaat 
uit de levende geloovigen op aarde en het andere deel uit 
de zielen der heiligen in het paradijs, is niet te vinden. 
Straks zal de gemeente in den hemel, in het huis des 
Vaders zijn, maar thans is de gemeente het huis van God 
hier beneden, waarin wij ons overeenkomstig Gods wil te 
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gedragen hebben. Deze belangrijke waarheid geeft aan de 
gemeente een karakter van het hoogste gewicht voor onze 
verantwoordelijkheid; en wij kunnen dit heerlijke feit, 
dat de gemeente Gods huis hier op aarde is, niet ernstig 
genoeg opvatten. 

Maar die gemeente is, in de tweede plaats, de gemeente 
des levenden Gods. God, in Wien de macht des levens is, 
in tegenstelling van de menschen en van de doode af
goden, heeft een gemeente, die niet van de wereld is, 
maar voor Hem van de wereld is afgezonderd door de kracht 
des Heiligen Geestes. 

En die gemeente is, in de derde plaats, de pilaar en de 
grondslag der waarheid. Christus op aarde was de Waar
heid. Hij is dit van eeuwigheid, en is zulks ten allen tijde, 
tot in alle eeuwigheid, maar Hij was dit op aarde. Thans 
is Hij evenwel verborgen in God. De gemeente is de 
waarheid niet. Het woord van God is de waarheid. De 
waarheid bestond eer de gemeente er was, en door het 
geloof in de waarheid wordt de gemeente vergaderd. Doch 
de gemeente is datgeen, wat de waarheid op aarde hand
haaft. Als de gemeente in den hemel opgenomen is, zullen 
de menschen aan de dwaling worden overgegeven. 

Derhalve zijn de tegenwoordigheid van den levenden God 
en de belijdenis der waarheid de kenmerken van Gods 
huis. Waar deze gemeente des levenden Gods is, waar de 
waarheid gehandhaafd wordt, daar in zijn huis. 

In dit verband komen dus de heerlijke woorden voor, 
welke wij hierboven aanhaalden. De Apostel ontwikkelt 
hier natuurlijk niet al de onderscheidene deelen der waar
heid, maar geeft ons het levende centrum van hetgroote 
geheel, het middelpunt van alles, 't welk voor de betrek
kingen tusschen God en den mensch noodzakelijk en on
misbaar is. Dat centrum, dat middelpunt, 't welk door de 
gemeente in deze wereld wordt gehandhaafd, is de ver
borgenheid der godzaligheid, en die verborgenheid der 
godzaligheid heeft betrekking op den heerlijken persoon 
van Christus. In dien heerlijken Persoon vinden wij alles, 
wat aan de behoeften onzer harten beantwoordt en die be-



3 

vredigt, en in Hem is de eenige waarachtige bron van 
leven, liefde, macht en geluk, 

Dit is hoogst belangrijk. Waar de Heilige Geest ver
klaart, dat de gemeente is de pilaar en de grondslag der 
waarheid, en derhalve de waarheid in deze wereld heeft 
te handhaven, daar vestigt Hij onzen blik uitsluitend op 
Hem, den Zoon van God, die in deze wereld gekomen 
is om den wil des Vaders te doen en den mensch door 
het geloof in Zijnen naam tot den Vader te brengen. Het 
Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond. 
God is geopenbaard in het vleesch. Dit wil niet zeggen, 
dat God zich in het vleesch geopenbaard heeft, zooals Hij 
zich geopenbaard heeft in de schepping, in zijn Woord 
of in de profeten en heiligen; neen! dit wil zeggen, dat 
God mensch geworden is. Gods Zoon, die God is boven 
allen te prijzen tot in eeuwigheid, het eeuwige Woord, 
is vleesch geworden, en heeft als zoodanig onder ons ge
woond. God is geopenbaard in het vleesch, dat is de Zoon, 
de Christus Gods, zooals hij hier beneden leefde en wan
delde. Denk maar aan hetgeen er volgt, en de bedoeling 
des Apostels is glashelder. God is geopenbaard in het vleesch, 
is als zoodanig gerechtvaardigd in de kracht des Geestes, 
is als zoodanig gezien door de engelen, gepredikt onder 
de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. 

Staan wij bij deze merkwaardige en heerlijke woorden 
een weinig stil, en trachten wij hunne beteekenis te ver
staan. 

God is geopenbaard in het vleesch. Deze verklaring van 
Paulus wordt op merkwaardige wijze uitgelegd en aange
vuld door de mededeelingen van Johannes. Het woord is 
vleesch gewordon en heeft onder ons gewoond. Maar wie 
is dat woord? De eeniggeboren Zoon, die in den schoot 
des Vaders is. En wat wordt ons van dat woord gezegd P 
„In den beginne," dat is vóór de grondlegging der wereld, 
vóór Genesis één vers één, „was" — niet werd, maar was, 
d. i. bestond — „het Woord." Dat woord was „%" God," 
en dat woord „was God." Voordat iets bestond van al 
het bestaande, was Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
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„Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de 
wereld voortgebracht had, ja Tan eeuwigheid tot eeuwig
heid zijt Gij God." (Ps. XC : 2.) En Hij', die in den be
ginne bij God was, eeuwig als God, omdat Hij zelf God 
was, is ook den Zoon van God. De „Ik ben" is de eenig-
geboren Zoon, die in den schoot des Vaders is. 

Wonderbare openbaring! Zij gaat ons begrip verre te 
boven. Natuurlijk; want wij zouden God moeten zijn om 
het te kunnen begrijpen, en begrepen wij hét, dan was 
God geen God, maar ons gelijk. „Gods wegen worden 
niet gekend!" mogen wij hier wel uitroepen. Maar het 
geloof aanbidt en buigt zich neer. Het geloof tracht de 
verborgenheden Gods niet te begrijpen; al wat het verlangt, 
is te weten, wat God geopenbaard heeft, en als het dit 
weet, te gelooven. "Wanneer het oogenblik zal zijn ge
komen, dat wij kennen zullen, zooals wij gekend zijn, 
(1 Kor. X m : 12.) dan zullen ons al deze dingen worden 
verklaard, voorzooverre namelijk het mogelijk wezen zal 
ze te verklaren; want altijd zal God de Ondoorgrondelijke 
blijven, en zal de liefde van Christus de kennis te boven 
gaan. 

Het is daarom zoo helder als de dag, dat een indringen 
met ons verstand in deze verborgenheden des Heeren, 
een vernederen van God en van den Zoon is, en nood
zakelijk tot schromelijke dwalingen leiden moet. Zoodra 
er van Gods wezen en natuur spraak is en van het wezen 
en de natuur van den Zoon in zijne eenheid met den 
Vader, zoowel als van zijne menschwording, past het ons, 
„de schoenen van de voeten te doen," want de plaats, 
waar wij staan, is heilig land. Vol eerbiedenis hebben 
wij over deze verborgenheden te spreken en te denken, 
en ons in aanbidding neer te buigen. Wie door den Heiligen 
Geest geleerd wordt, vindt daarin zijne vreugde en zijn 
genot. 

De wonderbare uitdrukking in den schoot des Vaders 
schildert ons met ongemeene duidelijkheid en kracht de 
volheid der liefde. De eeniggeboren Zoon is van eeuwigheid 
tot eeuwigheid in den schoot des Vaders — vóór de grond-
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legging der wereld, en toen Hij hier beneden wandelde 
als menseh, en nu Hij als mensch aan Gods rechterhand 
gezeten is. „Gij hebt mij liefgehad vóór de grondlegging 
der wereld," zegt de Heer tot den Vader in zijn gebed 
in Joh. XVII; . terwijl Hij, sprekende over hetgeen Hij 
hier beneden had verricht, zegt: „En ik heb hun Uwen 
naam bekend gemaakt, en zal dien bekend maken, opdat 
de liefde, waarmede Gij mij liefgehad hebt, in hen zij, en 
ik in hen." De Vader en de Zoon zijn gelijkelijk God, 
gelijkelijk welgelukzalig ; maar er bestaat tusschen hen een 
volmaakte betrekking van liefde. Die liefde is eeuwig; 
de betrekking is onverbrekelijk; in welken toestand de 
Zoon ook kwam, deze betrekking, deze gemeenschap, deze 
eenheid van gevoelens en gedachten kon geen oogenblik 
worden afgebroken, was voor geen verandering of ver
mindering vatbaar. God openbaart zich aan ons in den eenig-
geboren Zoon, die in den schoot des Vaders is. Ware Hij 
niet, ook toen Hij als mensch op aarde vertoefde, in den 
schoot des Vaders, dan kon Hij de openbaring van God 
niet wezen, en had Hij onmogelijk van zijn wil, gedachten 
en gezindheid, evenmin als van zijn wezen kunnen zeggen: 
„Ik en de Vader zijn één." 

Van den beginne af is het Gods doel geweest Zich-
zelven te openbaren; maar vóór de grondlegging der wereld 
had Hij zich niet geopenbaard, want er was niemand, aan 
wien deze openbaring kon gegeven worden. Er waren 
noch engelen, noch overheden, noch machten, noch men-
schen. Christus is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan 
te zamen door Hem. (Kol. 1:17.) Geen enkel ding was 
er, toen deze volmaakte liefde tusschen den Vader en den 
Zoon bestond, welke de Zoon ging openbaren. Tot open
baring dezer liefde moest de wereld worden geschapen. 
Daarom is de eerste openbaring van de macht van den 
Zoon van God, welke ons wordt medegedeeld: de schep
ping. Hij wordt de Schepper. Er is geen ster aan den 
hemel en geen grasscheutje op de aarde; er is geen levend 
wezen in hemel of op aarde, welke niet geschapen zijn 
door den wil van Gods Zoon, door wien alle dingen ge-
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worden zijn. „Door het woord Gods zijn de werelden toe
bereid, zoodat hetgeen men ziet niet geworden is uit het
geen zichtbaar is." (Hebr. XI : 3.) Noch in vorm, noch 
als stof of als element bestond er iets; maar op het woord 
van den Zoon kwam alles uit niet te voorschijn. „Hij 
spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er." 
(Ps. XXXHI: 9.) 

De Zoon heeft de engelen geschapen. Zij waren er, 
voordat het heelal uit niet te voorschijn werd geroepen; 
en zij waren bekwaam om zich in de schepping der wereld 
te verheugen en de macht van Gods Zoon als Schepper 
te aanschouwen. „De morgensterren zongen vroolijk, en 
al de kinderen Gods juichten." (Job XXXVHI: 7.) De 
Zoon heeft de werelden geschapen. Alle dingen zijn door 
Hem geworden, en zonder Hem is geen ding geworden, 
dat geworden is. En door Hem is de mensch geschapen 
naar Gods beeld. 

Dit alles geschiedde, opdat Gods doel zou worden be
reikt, en Gods eeuwig voornemen kon worden vervuld. 
En dit doel, dit voornemen was Zich te openbaren. Deze 
openbaring was in den Zoon, want geen mensch kon God 
aanschouwen. ^Niemand heeft ooit God gezien; de eenig-
geboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft 
Hem verklaard.'1'' 

Die Schepper des heelals, Gods eeniggeboren Zoon, die 
in den schoot des Vaders is, is mensch geworden. Het 
"Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond. 
God is geopenbaard in het vleesch. Wonderbare verbor
genheid! Gelijk de kinderen, die Hij kwam verlossen, 
vleesch en bloed deelachtig waren, zoo is Hij ook vleesch 
en bloed deelachtig geworden. Hij werd een waarachtig 
mensch, geboren uit een vrouw. Maar een mensch zonder 
zonde; want God heeft Hem een lichaam toebereid; de 
kracht des Allerhoogsten overschaduwde de maagd, en dat 
heiligs, dat uit haar geboren zou worden, zou Gods Zoon 
genoemd worden. Zijne waarachtig mensehelijke natuur 
was niet gelijk aan die van Adam vóór den val, en nog 
veel minder aan die van Adam na den val, maar het was een 



7 

heilige menschelijke natuur. Doch een natuur, waardoor 
Hij onderworpen was aan al de gevolgen der zonde, bloot
gesteld aan verzoeking, lijden, vervolging, spot en hoon; 
en waardoor Hij in staat was als onze plaatsvervanger te 
lijden en te sterven. 

God geopenbaard in het vleesch — zoo was Hij van 
den beginne af. Het Woord is vleesch geworden en heeft 
onder ons gewoond — als kind, als jongeling, als man. 
Dat kindeken, „in doeken gewikkeld en liggende in de 
kribbe," in den tempel gebracht om Jehovah te worden 
voorgesteld, door Simeon in de armen genomen, op de 
vlucht gedreven naar Egypte voor de woede van Herodes, 
was God geopenbaard in het vleesch. Die knaap, die zjjn 
ouders onderdanig was in alles, die toenam in gunst bij 
God en de menschen, die in het verachte ÏJazareth 
woonde, en daar als timmerman leefde, was het Woord, 
dat vleesch geworden is. En Hij wist, wie Hij was, even
als Simeon en Anna zulks wisten door de mededeeling 
des Heiligen Geestes. Zijn woord tot Maria, toen Hij door 
zijn vragen en antwoorden de bewondering der farizeën 
en schriftgeleerden had opgewekt: „Wist gij niet, dat ik 
zijn moest in de dingen mijns Vaders?" getuigt daarvan. 
Die mensoh, die het land rondging goeddoende; die door 
den satan werd aangevallen, door de menschen werd ver
acht en bespot, die honger leed en dorst; die geen plaats 
had, waar Hij het hoofd kon neerleggen; die leed en 
stierf, onder Gods toorn zuchtte en door God verlaten 
werd aan het kruis om onzentwil; die in de nederste deelen 
der aarde afdaalde, wiens lichaam rustte in het graf en 
wiens geest in het Paradijs vertoefde, was Gods eenig-
geboren Zoon, die in den schoot des Yaders is, en die 
mensch geworden was. 

Een waarachtig mensch, die vermoeid bij de fontein 
van Jakob nederzat en zijne discipelen naar de stad ge
zonden had om brood te koopen — maar een mensch 
van wien de Samaritaansche zeide, dat Hij haar alles 
gezegd had, wat zij gedaan had, en daarom de Christus 
was. Een waarachtig mensch, die van vermoeienis lag te. 
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slapen in het schip — maar een mensch, die over de 
elementen te gebieden had, en de stormen deed bedaren. 
Een waarachtig mensch, die weende aan Lazarus' graf; 
maar een mensch, die door zijn levengevende stem den 
gestorvene uit zijn graf te voorschijn riep. Een waarachtig 
mensch, arm, zonder geld, zoodat hij de schatting niet 
betalen kon; maar een mensch, die over de visschen dei-
zee te beschikken had, en het geld deed te voorschijn 
komen, als hij het behoefde. En zoo zouden wij kunnen 
voortgaan en honderde voorbeelden kunnen aanhalen, in 
welke allen zoowel de diepe vernedering als de oneindige 
grootheid en heerlijkheid van Gods Zoon ons voor oogen 
gesteld wordt. Want het is in de Evangeliën het doel 
des Heiligen Geestes geweest om ons te doen zien, dat 
de mensch Christus Jezus, de man van smarten, die hier 
beneden geen gedaante noch heerlijkheid had, was de 
Messias Gods, de Emmanuël, de eeniggeboren Zoon des 
Vaders, het eeuwige Woord; die, hier beneden in verne
dering wandelende, evenzeer het welbehagen Gods is ge
weest, als Hij zulks was vóór de grondlegging der wereld, 
en gelijk Hij het nu is aan Gods rechterhand. Daarom 
vertoonen zich telkens achter het nederige kleed van den 
Zoon des menschen de schitterende stralen zijner godde
lijke heerlijkheid, waardoor zij, die oogen hadden om te 
zien, gedrongen werden in bewondering uit te roepen: 
„Waarlijk, deze mensch is Gods Zoon!" Ja, het is de 
vreugde des Geestes, om de bewijzen voor zijne goddelijke 
heerlijkheid te vermenigvuldigen, waar de Zoon des menschen 
zich in zijne diepe' vernedering aan onze oogen vertoont. 

God is geopenbaard in het vleesch. De Zoon is mensch 
geworden en heeft onder ons gewoond — gewoond te 
midden van zondaren, op deze aarde door de zonde ver
ontreinigd en bedorven, in een wereld, die door Hem 
gemaakt was, maar wier vorst de duivel geworden was. 
Was er in Hem eenige zonde? Neen, Hij heeft evenmin 
de zonde in zich gekend, als Hij zonde gedaan heeft. 
„Wie uwer overtuigd mij van zonde?" kon Hij vragen. 



9 

MDe overste dezer wereld komt, en vindt in mij niets," 
zoo kon Hij aan het einde zijner loopbaan getuigen. De 
afwezigheid van elke zonde werd gedurende zijn geheele 
leven aan het licht gesteld door de macht des Heiligen 
Geestes, en in kracht in de opstanding. God geopenbaard 
in het vleesch, is gerechtvaardigd in den Geest. Naar den 
Geest der heiligheid is Hij als Gods Zoon in kracht ver
klaard door de opstanding der dooden. (Rom. 1:4.) Hij 
had den Geest niet met mate. (Joh. H l : 34.) Al de gaven 
en krachten des Heiligen Geestes waren in Hem. Op Hem 
rustte de volheid des Geestes. (Zie Jes. XI.) Door den 
Geest werd Hij verwekt. „De Heilige Geest zal over u 
komen," zeide de engel tot Maria. (Luk. X.) Door den 
Geest werd Hij geleid in de woestijn om door den duivel 
verzocht te worden. (Luk. I V : 1.) Door den Geest deed 
Hij wonderen en wierp Hij duivelen uit. (Zie Matth. 
X I I : 28.) Door den eeuwigen Geest heeft Hij zichzelven 
Gode onberispelijk opgeofferd. (Hebr. I X : 14.) Door den 
Geest is Hij uit de dooden opgewekt; (Rom. V I I I : 11.) 
en in de opstanding openlijk, in kracht, verklaard te zijn 
de Zoon van God. 

God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den 
Geest, is gezien door de engelen. Gelijk de engelen zich 
bij de schepping des heelals verheugden in de machtvan 
Gods Zoon, zoo daalden zij uit den hemel op aarde neder, 
toen de verborgenheid der godzaligheid geopenbaard werd. 
Van het kindeken te Bethlehem geboren, in doeken ge
wikkeld, en liggende in een kribbe, zeide de engel des 
Heeren tot de herders: „Ziet, ik verkondig u groote 
blijdschap, die over het gansche volk zijn zal; want u is 
heden geboren een Verlosser, welke is Christus, de Heer, 
in de stad Davids." En plotseling was er met dien engel 
een menigte des hemelschen heirlegers, die de velden van 
Bethlehem deden weerklinken van het heerlijke lofgezang: 
„Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, 
in menschen een welbehagen!" Gods Zoon, die in den 
hemel de vreugde en het voorwerp van de aanbidding der 
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engelen was, bleef, toen Hij de menschelijke natuur had 
aangenomen en uit de maagd Maria geboren was, niet
tegenstaande zijne diepe vernedering, het voorwerp hunner 
vreugde en aanbidding, en wekte al hunne bewondering 
op, zoodat zij zijnen lof vermeldden en zijne heerlijkheid 
verkondigden. 

En gedurende Jezus' omwandeling op aarde kwamen 
de engelen telkens naar beneden om Hem te bewaren, 
te dienen en te sterken. Een engel des Heeren ver
scheen in den droom aan Jozef, om hem het booze voor
nemen van Herodes bekend te maken, en hem het bevel 
van G-od over te brengen naar Egypte te vluchten, totdat 
Herodes, die het kindeken zocht om te brengen, zou 
gestorven zijn. — En toen Jezus veertig dagen en veer
tig nachten in de woestijn, waarheen de Geest Hem geleid 
had, door den duivel was verzocht geworden, en waar 
Hij den satan glansrijk had overwonnen, kwamen de 
engelen, en dienden Hem. — En in den zwaren trijd 
onzes Heeren in Gethsémané, waar de Zoon des menschen 
als een worm kroop in het stof, en de angsten des doods 
Hem vervulden, kwam een engel om Hem te sterken. 
— En toen het werk der verzoening volbracht, de zonde 
te niet gedaan en de dood overwonnen was, daalden 
de engelen neder om den steen van het graf te wen
telen, en den Overwinnaar van duivel en wereld, van 
zonde en dood zegevierend het graf te doen verlaten. — 
„Voorwaar, voorwaar, ik zeg ulieden: van nu aan zult 
gij den hemel zien geopend, en de engelen G-ods opklim
mende en nederdalende op den Zoon des menschen," 
zeide Jezus tot Nathanaël. En de Apostel Petrus getuigt, 
dat de engelen begeerig zijn in te zien de dingen, welke 
door den Heiligen Geest, die van den hemel gezonden 
is, door het evangelie den geloovigen zijn bekend gemaakt. 

God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in 
den Geest, gezien door de engelen, is gepredikt onder de 
volken en geloofd in de ivereld. De Vader heeft den 
Zoon gezonden tot Heiland der wereld. (1 Joh. IV : 14.) 
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Niet voor de Joden alleen — hoewel die in de eerste 
plaats het evangelie vernemen moesten — maar voor 
alle volken der aarde, voor alle mensehen is God in het 
vleesch geopenbaard geworden. „Ik heb nog andere 
schapen, die van dezen stal (Israël) niet zijn; deze moet 
ik ook toebrengen; en zij zullen mijne stem hooren; 
en het zal worden ééne kudde, één herder", heeft de 
Heer gezegd. (Joh. X : 16.) En „als ik zal verhoogd 
zijn, zal ik allen tot mij trekken," zoo getuigde Hij; en 
zijn bevel aan de Apostelen bij zijn verlaten van deze 
aarde was: aan alle volken de blijde boodschap der 
zaligheid te brengen, en alle volken te maken tot zijne 
discipelen. (Matth. XXVIII : 16 en 20; Luk. XXY : 
45— 49.) Vooral bij de bekeering en roeping van Saulus 
van Tarsus kwam dit uit. In zijne schoone en treffende 
rede voor den koning Agrippa deelt Paulus volledig mede, 
wat de Heer op Damaskus' heirweg hem, uit den hemel 
toeriep. „Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Maar richt u 
op, en sta op uwe voeten, want hiertoe ben ik u ver
schenen om u te verordenen tot een dienaar en getuige 
der dingen, zoowel die gij gezien hebt, als in welke ik 
u zal verschijnen; u nemende uit het volk en uit de vol
ken, tot welken ik u zend, om hunne oogen te openen, 
opdat zij zich bekeeren van de duisternis tot het licht, en 
van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving 
van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden 
door het geloof in mij." (Hand. XXVI.) Getrouw aan deze 
roeping heeft de Apostel der volken aan alle natiën het 
evangelie van Gods genade gepredikt, en voortdurend op 
den voorgrond geplaatst, dat alle menschen, Joden of 
Heidenen, verlorene, verdoemelijke zondaren zijn, en allen 
alleen gerechtvaardigd konden worden door het geloof in 
Christus Jezus, Gods Zoon, God geopenbaard in het 
vleesch, voor onze zonden gestorven, tot onze recht
vaardiging opgericht, als onze voorlooper verheerlijkt aan 
Gods rechterhand, met wien thans alle heiligen door het 
geloof en de kracht des Heiligen Geestes vereenigd zijn, 
en behooren tot zijn lichaam, hetwelk is de gemeente, 
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in welke Jood noch Griek, slaaf noch vrije, man noch 
vrouw is; daar allen één zijn in Christus Jezus. Deze 
Christus, gepredikt onder de volken, is geloofd in de 
wereld. Onder alle natiën der aarde zijn gemeenten ge
sticht, en duizenden namen Christus aan als den Zoon 
van God, en verheugden zich in de verborgenheid der 
godzaligheid. 

God geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in 
den Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de 
volken, geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijk
heid. „Ik heb U verheerlijkt op de aarde; ik heb vol
eindigd 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 wereld was", zeide 
Jezus tot den Vader. En de Vader heeft Hem verheer
lijkt. Hij nam Hem op in zijne heerlijkheid, plaatste Hem 
aan zijne rechterhand in den hemel, en kroonde Hem 
met eer en heerlijkheid. De Zoon van God, in het vleesch 
verschenen, mensoh geworden, in den Geest gerechtvaar
digd, als de Heilige voor onze zonden geslacht, maar 
opgewekt uit de dooden, zit thans als Mensch aan Gods 
rechterhand, komt om al de zijnen op te nemen in het 
Huis des Vaders, waar Hij voor hen plaats bereidde, en 
zal als de Koning der koningen en de Heer der heeren 
het oordeel uitvoeren over levenden en dooden en tot in 
eeuwigheid regeeren. Hij, die in de gestaltenis God zijnde, 
het geen roof geacht heeft Gode gelijk te zijn, maar zich-
zelven vernietigd heeft, de gestaltenis eens slaafs aan
nemende, den inenschen gelijk geworden zijnde, is door 
God uitermate verhoogd, en Hem is door God een naam 
gegeven, die boven allen naam is, zoodat in den naam 
van Jezus zich buigen zal alle knie van die in den hemel 
en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle 
tong belijden zal, dat Jezus Christus Heer is, tot heer
lijkheid Gods des Vaders. 

Wel mocht de Apostel zeggen: de verborgenheid der 
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godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vleesch, 
gerechtvaardigd in den Geest, gezien door de engelen, 
gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opge
nomen in heerlijkheid — ziedaar de verborgenheid der 
godzaligheid, welke door de gemeente als de waarheid 
moet worden gehandhaafd. Zonder het geloof aan en 
zonder de handhaving van deze openbaring omtrent den 
Persoon van Christus is er geene waarheid. Deze ver
borgenheid der godzaligheid, deze openbaring omtrent 
den Persoon van Christus is het middelpunt der waar
heid. Daaromheen groepeeren zich alle mededeelingen, 
openbaringen en voorzeggingen van God. "Wie Jezus 
Christus als zoodanig belijdt, is uit God, zegt Johannes, 
en wie Hem niet als zoodanig belijdt, is niet uit God. 
(1 Joh. IV.) 

"Wie Hem als zoodanig belijdt, buigt zich vol bewon
dering en in aanbidding voor Hem neer. Die denkt er 
niet aan om over zijnen heerlijken Persoon te rede-
neeren of te filosofeeren; nog veel minder om wat alle 
menschelijke gedachten en voorstellingen verre overtreft, 
te willen begrijpen. Voor hem is het woord van Jezus: 
„Memand kent den Zoon dan de Vader," geheel afdoende. 
Dit woord weerhoudt hem van te willen indringen in de 
verborgenheid van zijnen Persoon, en de vereeniging der 
goddelijke en menschelijke natuur in Hem, den Christus 
Gods, te willen verklaren. Hij verlustigt zich in zijne 
heerlijkheid als God en Mensch, en verheugt zich met 
onuitsprekelijke vreugde, dat hem de genade verleend 
en het voorrecht geschonken is om gemeenschap te mogen 
hebben met God den Vader in de waardeering Tan de 
heerlijkheid des Zoons, en welbehagen te mogen hebben 
in Hem, van Wien de Vader telkenmale getuigde: „Deze 
is mijn geliefde Zoon, in wien Ik al mijn welbehagen 
gevonden heb." En als hij dan de wonderbare woorden 
van den Apostel Johannes verneemt: „En wij weten, dat 
de Zoon van God gekomen is, en ons het verstand ge
geven heeft, opdat wij den Waarachtige kennen, en wij 
zijn in den Waarachtige, in zijnen Zoon Jezus Christus. 
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Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven," 
(1 Joh. V : 20.) dan buigt hij zieh opnieuw in aanbid
ding neder, vol bewondering over de oneindige genade 
van God, die goed gevonden heeft, in zijne ondoorgronde
lijke genade, naar zijn eeuwig raadsbesluit, ons te doen 
deelen in de liefde, die van eeuwigheid af zijn hart ver
vulde, en die Hij in den Zoon zijner liefde en zijns wel-
behagens heeft geopenbaard aan arme, verlorene zondaren, 
door het bloed van Gods Zoon gereinigd, door het werk 
van Christus verlost en tot Gods kinderen gemaakt, om 
eeuwiglijk met Hem te wonen in het heerlijk Vaderhuis 
en hunne kronen te werpen aan de voeten van Hem, 
die alle dingen geschapen heeft en draagt door het woord 
zijner kracht. 

Een levende hoop. 
De natuurlijke mensch heeft geen hoop. Wat hij hoop 

noemt, is geen hoop. De voorwerpen van zijne hoop zijn 
ijdel, nietig en vergankelijk. Deze wereld, met al wat zij 
bevat, gaat voorbij. En wat de onvergankelijke en eeuwig 
blijvende dingen aangaat, heeft de natuurlijke mensch noch 
voor zichzelven, noch voor de zijnen een hoop. In het aan
gezicht van den dood staat hij troosteloos en vol vreeze; 
want hij ziet voor zich een eeuwigheid zonder een enkele 
straal van licht. 

De Chiïsten, de uit God geboren mensch, daarentegen 
heeft een levende hoop door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dooden. Hij heeft een hoop, die hem sterkt, 
troost, verkwikt, met vreugde vervult en heiligt; die hem 
in het aangezicht van den dood niet bedroefd maakt gelijk 
de anderen, die geen hoop hebben —• een hoop, die niet 
beschaamt. De Heer, in Wien hij gelooft, heeft over dood 
en graf, over hel en duivel getriomfeerd, en is als de opge
stane en verheerlijkte Mensch in de hoogste hemelen op
gevaren, en daar gezet aan de rechterhand der Majesteit 
Gods. Door het geloof ziet hij Hem daar met eer en heer-
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lijkheid gekroond, wachtend op het oogenblik, door den 
Yader bepaald, dat al zijne vijanden gelegd zullen worden 
tei een voetbank zijner voeten. En hij weet door het woord 
van Jezus zelven, dat Hij daar voor hem is ingegaan om 
hem een plaats te bereiden in het heerlijk Vaderhuis met 
zijne vele woningen. Op Hem, den opgestanen en verheer
lijkten Heer, is zijne hoop gevestigd. Daarom wordt die 
hoop een levende genoemd. Jezus Christus zelf, en alles, 
wat Hem toebehoort, alles wat de Vader Hem gegeven 
heeft, is het voorwerp dezer hoop. Zij omvat den persoon 
des Heeren en de gansche heerlijkheid des hemels — een 
eeuwigheid van vrede, vreugde en gelukzaligheid. 

Als het de wil van God is, dat een geloovige door den 
dood gaat, dan ontslaapt hij. Welk een troost voor ons 
hart, dat de Heilige Geest aan verscheidene plaatsen der 
Schrift de gestorvenen geen gestorvenen, maar ontslapenen 
noemt. De dood is voor den Christen als een slaap, waar
uit hij bij Jezus' komst wordt opgewekt. En terwijl zijn 
lichaam in het graf rust tot den heerlijken dag der op
standing, is hij zelf gelukkig bij den Heer. Daarom is 
sterven voor hem gewin. Hij gaat uit een wereld vol zonde 
en ellende; hij verlaat een zwak en sterfelijk lichaam, om 
voor eeuwig bij Jezus te zijn. Uitwonende uit het lichaam, 
woont hij in bij den Heer. De dood heeft alle verschrik
king voor hem verloren. De prikkel des doods is wegge
nomen. Te sterven en bij Christus te zijn is veel beter 
dan in deze aardsche woestenij te wandelen, al is het ook 
der moeite waard om hier beneden den Heer te dienen, 
en een getuigenis van Hem en zijne liefde in deze onge-
loovige wereld af te leggen. 

Maar toch is de dood geen hoop. O neen! de geloovige 
hoopt niet te zullen sterven. Hij hoopt te blijven leven, 
totdat Jezus komt, en dan zonder te sterven opgenomen 
te worden Hem te gemoet in de lucht. Dat is een hoop, 
en wel een levende hoop. Christus te zien gelijk Hij is, 
Christus te aanschouwen in al zijne schoonheid en heer
lijkheid, en Hem gelijk te zjjn, daarnaar verlangt zijne 
ziel. En deze hoop beschaamt niet. De Heer zal komen 



16 

met een geroep, met de stem eens aartsengels, met de 
bazuin Gods, en dan zullen de dooden in Christus worden 
opgewekt, en wij, die levend overblijven tot de komst des 
Heeren, veranderd worden, om gezamenlijk den Heer te 
gemoet in de lucht te worden opgenomen, en voor altijd 
met den Heer te zijn in het heerlijk "Vaderhuis. 

En wanneer zal de Heer komen P Haastelijk! De nacht 
is ver gevorderd, en de dag komt spoedig, de morgenster 
verschijnt dra aan de kimmen. Nog een zeer weinig tijds, 
en Hij, die komt, zal komen en niet vertoeven." (Hebr. 
X : 37.) „Ik kom haastelijk; houdt wat gij hebt, opdat 
niemand uwe kroon neme." (Openb. 111:11.) „De Heer 
is nabij." (Fil. IV : 5.) Hoe heerlijk zijn deze beloften! 
Telkens en telkens weer roept de dierbare Heer ons toe: 
„Ik kom haastelijk!" Hij zelf verlangt naar ons. Zijne 
vreugde zal vervuld worden, wanneer Hij ons tot zich 
nemen kan, en ons zijne gansche heerlijkheid zal kunnen 
toonen. Mmmer stelt Hij zijne komst ver. Wij zien Hem 
door het geloof aan Gods rechterhand als onzen Voorlooper, 
en weldra gaan wij tot Hem om voor eeuwig bij Hem 
te zijn. 

„Vertroost elkander met deze woorden!" zegt de Apostel. 
Wij zijn zonen des lichts en des daags. Laat ons daarom 
waken en nuchter zijn, en bestendig naar het opgaan van 
de blinkende Morgenster uitzien, en met verlangen des 
harten roepen: „Kom, Heer Jezus!" Deze verwachting, 
als zij waarlijk leeft in onze ziel, troost en sterkt ons, 
geeft ons moed en volharding, reinigt ons van alle besmet
ting; want „wie deze hoop op Hem heeft, reinigt zieh-
zelven, gelijk Hij rein is." (1 Joh. I I I : 3.) Weldra zien 
wij Hem en zijn Hem geiijk. O, wat zullen wij ons ver
blijden, als Hij komt, en wij zijn aangezicht aanschouwen, 
en met Hem ingaan in Gods huis, om daar eeuwiglijk 
met Hem te wonen en ons in zijne liefde en heerlijkheid 
te verlustigen! 
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De voorbeelden of typen des Ouden 
Testaments. 

„Gode zijn al zijne werken bekend," zegt de Apostel 
Jakobus in de groote vergadering te Jeruzalem, waar 
de heiligen te zamen waren gekomen, om over de ver
houding tot de wet van de geloovigen uit de volken te 
beraadslagen. 

Deze merkwaardige en belangrijke woorden zijn, als het 
ware, de sleutel tot recht verstand van de gebeurtenissen, 
welke ons in het Oude Testament worden medegedeeld. 
"Want zijn bij den Heere God van eeuwigheid alle dingen 
bekend geweest, dan heeft Hij al die dingen dus van eeuwig
heid voor zijn aangezicht en in zijn hart gehad, en dan is alles 
zóó door Hem geleid en bestuurd geworden, dat het tot berei
king zijner doeleinden en tot voorstelling zijner nog niet uit
gevoerde gedachten en plannen kon strekken. 

Gods raadsbesluit, Gods voornemen is van eeuwigheid. 
De schepping der werelden; de schepping van engelen en 
menschen; het groote, machtige en heerlijke heilsplan; de 
triomf van het licht over de duisternis, van het leven over 
den dood, van het goed over het kwaad; de heerlijke 
regeering van den Christus met al wat daarmede in ver
band staat; de eeuwige heerlijkheid van Gods Zoon in 
vereeniging met zijne bruid; de eeuwige gelukzaligheid 
der kinderen Gods — het stond alles vast in het eeuwig 
plan van Hem, die de liefde is, en die, hoewel volzalig 
in Zichzelven, naar den aard en de natuur der liefde, zich 
wilde openbaren en verheerlijken. 

Vóór de tijden der eeuwen heeft God, die niet liegen 
kan, het eeuwige leven beloofd. (Titus I : 1—4.) Vóór de 
grondlegging der wereld heeft Hij Christus als een onbe
rispelijk en onbevlekt lam voorgekend. (1 Petr. 1: 19,20.) 

XXXIX 2 
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Vóór de grondlegging der wereld heeft Hij ons uitver
koren in Christus, opdat wij heilig en onberispelijk zouden 
zijn voor Hem in de liefde; en Hij heeft ons te voren 
verordineerd om zijne kinderen te zijn door Jezus Christus. 
(Efez. I : 3—14.) Aan de overheden en de machten in de 
hemel sche gewesten zal de veelvoudige wijsheid Gods dooi
de gemeente bekend gemaakt worden, naar het eeuwig 
voornemen, dat G-od opgevat heeft in Christus Jezus, onzen 
Heer. (Efez. Hl : 10, 11.) 

JSaar den bepaalden raad en voorkennis van God is 
Christus overgegeven in den dood, (Hand. II : 23.) en is 
met Hem geschied al wat Gods hand en raad te voren 
bepaald hadden, dat geschieden zou; (Hand IV : 28.) opdat 
wij behouden zouden worden, niet naar onze werken, maar 
naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is 
in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen. (2 Tim. 1: 9.) 
Zoodat van degenen, die naar Gods voornemen geroepen 
zijn, gezegd wordt: „Die Hij te voren gekend heeft, die 
heeft Hij ook te voren verordend, om aan het beeld van 
zijnen Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene 
zij onder vele broederen." (Rom. VHI : 29.) En die Hij 
te voren verordineerd heeft, die heeft Hij ook geroepen; 
want er gelooven er zoovelen, als er ten eeuwigen leven 
verordend zijn. (Hand. XIH 48.) 

Van al Gods raadsbesluiten, plannen en voornemens is 
Christus, Gods mensch geworden Zoon, het middelpunt en 
doel. Paulus zegt ons, dat God bij Zichzelven heeft voor
genomen aangaande de bedeeling van de volheid der tijden, 
dat is: als alle door God bestemde tijden zijn voorbijge
gaan ; alles onder één hoofd te zamen te brengen in 
Christus, wat in den hemel en wat op de aarde is. Daartoe 
heeft Hij Hem gezet aan zijne rechterhand in de hemelsche 
gewesten, boven alle overheid, en gezag, en macht, en 
heerschappij, en allen naam, die genoemd wordt, niet alleen 
in deze eeuw, maar ook in de toekomende; en Hij heeft 
alle dingen zijnen voeten onderworpen, en Hem als hoofd 
boven alle dingen gegeven aan de gemeente. (Efez. I.) In 
den naam van Jezus zal zich eenmaal buigen alle knie 
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tan die in den hemel en die op de aarde zijn, en alle tong 
zal belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid 
Gods des Vaders. (Fil. II.) Door Hem zal God in gerechtig
heid het aardrijk oordeelen; (Hand. XVII : 31.) want de 
Vader heeft al het oordeel aan den Zoon gegeven, opdat 
allen den Zoon eeren, gelijk zij den Vader eeren. (Joh. 
V : 23.) Voor den rechterstoel van Christus zullen allen 
geopenbaard worden. (2 Kor. V.) Alle vijanden zullen 
gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. (Hebr. 1:13.) 
Als de Koning der koningen en de Heer der heeren zal 
Hij regeeren in den hemel, op de aarde en in de hel, tot 
in alle eeuwigheid. (Openb. XI : 15—18.) Hij wordt ge
zien als een Lam, dat geslacht is, in het midden van den 
troon des Almachtigen, en is omringd door de heiligen, 
door de engelen, door al het geschapene, die allen te 
zamen den lof verkondigen van Hem, die overwonnen heeft, 
en die alleen waardig is te ontvangen de kracht, en rijk
dom, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 
(Openb. V.) 

Al deze heerlijkheden worden in het Meuwe Testament 
geopenbaard, medegedeeld, ontvouwd en ontwikkeld, zoodat 
de gausche waarheid omtrent Gods raad en voornemen in 
Christus klaar en duidelijk voor onze oogen gesteld is, en 
er door Paulus kan worden gezegd, dat het Woord Gods 
thans tot zijn voleinding is gekomen. (Kol. 1: 25.) Doch 
daar al deze heerlijke dingen, van welke Gods geliefde 
Zoon het middelpunt en het doel, de bewerker en de oor
zaak is, in Gods hart waren van eeuwigheid, zoo heeft 
God gedurende de gansche oud-testamentische bedeeling 
door geschiedenis en beeld, door ceremoniën en instel
lingen, door wetten en inrichtingen zinnebeeldig voorge
steld en voorafgeschaduwd, wat in het Meuwe Testament 
als leerstelling klaar en duidelijk is geopenbaard. En daar 
Christus is het middelpunt van al Gods gedachten en 
wegen, zoo is Christus de Geest van al wat ons in het 
Oude Testament verhaald en getoond wordt, gelijk Paulus 
zulks zegt in 2 Kor. III. 

Wie dit groote beginsel begrepen heeft, aanschouwt met 
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bewondering en aanbidding de heerlijke eenheid der Hei
lige Schrift. Door de leer, in het Nieuwe Testament ont
wikkeld, worden de voorbeelden en schaduwen des Ouden 
Testaments verklaard, en door de voorbeelden en schadu
wen des Ouden de leerstellingen des Meuwen Testaments 
opgehelderd en aanschouwelijk gemaakt. Hef is één Geest, 
die alles geschreven heeft; één einddoel, waarnaar alles 
is ingericht; ééne gedachte, die alles beheerscht; één per
soon, die van alles het middelpunt is. 

Het spreekt vanzelf, dat er onderscheid is tusschen de 
vele voorbeelden en typen, die ons gegeven zijn, zoowel 
in soort als in karakter. De geheele mozaïsche eeredienst 
is gegeven en ingesteld om een voorafschaduwing te zijn 
van Christus en zijn werk. De brief aan de Hebreërs 
geeft ons de uitlegging van al de inrichtingen en cere
moniën, offeranden en ambtsverrichtingen, door God aan 
Israël gegeven en geboden. Het met handen gemaakte 
heiligdom is een tegenbeeld van het ware, en een zinne
beeld van de dingen, die in de hemelen zijn. De vele 
offeranden stellen de ééne offerande van Christus in al hare 
schoonheid, algenoegzaamheid en veelzijdigheid voor. Mozes, 
de apostel des Ouden Verbonds, en Aaron, de hoogepriester, 
zjjn een voorbeeld van den apostel en hoogepriester onzer 
belijdenis, Jezus. Jozua, die Israël bracht in Kanaan, maar 
niet in het land der rust, (zie Hebr. IV : 8.) is een type van 
Hem, die als onze voorlooper in het hemelsch heiligdom 
is ingegaan. Dit alles is klaar en duidelijk. Zelfs de hei
ligen in Israël hebben in al die offers en ceremoniën zin
nebeeldige voorstellingen gezien van dat ééne offer tot 
verzoening, waarnaar zij allen met verlangen uitzagen. 
Natuurlijk slechts zeer ten deele en gebrekkig, want voor
dat de vervulling gekomen was, kon de ware en algeheele 
beduidenis niet worden gevat; maar toch zij begrepen, dat 
al deze dingen van beter en heerlijker zaken de voorstel
ling waren. Yoor ons is het grootste gedeelte eenvoudig 
en helder. Toch blijft er nog veel over voor ons biddend 
onderzoek; en onder de leiding des Heiligen Geestes zullen 
wij bij de bestudeering van den tabernakel, van de vaten 
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der dienst, van de offeranden en feesten, van de wasschin-
gen en zalvingen, telkens nieuwe schoonheden aantreffen, 
en gedurig gedrongen worden om Hem te bewonderen en 
te aanbidden, die van al deze dingen het goddelijk tegen
beeld is. 

Met de voorbeelden en typen in de geschiedenis staat 
het anders. De gebeurtenissen, welke als voorbeelden der 
hemelsche dingen en der toekomende goederen dienen, vor
men evenals die, welke niet tot voorbeelden kunnen ge
bruikt worden, een deel van de geschiedenis der wereld 
of van de geschiedenis van Israël, en hebben als open
baring van Gods scheppende en bewarende macht, van 
Gods wegen met den mensen in gerechtigheid en genade, 
als tentoonstelling van de boosheid van den mensch en 
van zijn vijandschap en opstand tegen God, hare diepe 
beteekenis en onschatbare waarde, daar wij anders in vol
slagen duisternis zouden zitten omtrent den oorsprong 
aller dingen en omtrent de wegen des Heeren tot heil der 
menschen en tot verheerlijking zijns Naams. Dit is zelfs 
de hoofdzaak, en moet nimmer door ons vergeten worden, 
wanneer wij onze aandacht bepalen bij de typische betee
kenis dier gebeurtenissen. Ook moeten wij wel bedenken, 
dat de -personen, die als voorbeelden dienen van Christus 
en zjjne gemeente, en wier geschiedenis een typische voor
stelling is van latere gebeurtenissen, geheel onbekend daar
mede waren. Zelfs gedurende de geheele oud-testamenti-
sche bedeeling is aan dit typisch karakter der geschiedenis 
niet gedacht, en werd er niet over gesproken. Eerst toen 
de waarheid volledig ontwikkeld werd door den Heer en 
zjjne Apostelen, werd door hen aangetoond, hoe, wat zij 
verkondigden, reeds voorlang in het hart van God geweest 
was, en hoe Hij de heerlijke waarheden des Christendoms 
reeds in de geschiedenis had tentoongespreid. 

Want dit moeten wij wel bedenken: de geschiedenis 
is ons niet alleen op zulke wijze en in zulk een volg
orde medegedeeld, dat zij als een type van toekomende 
dingen kon gebruikt worden, maar zij is door God zei ven 
zoodanig bestuurd en geleid, dat zij een voorstelling werd 
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van hetgeen naar Gods raadsbesluit en voornemen in de 
volheid des tijds en door Christus zou plaats vinden. Van 
beiden één voorbeeld uit de velen die er zijn, ten be
wijze. Uit de eerste verzen van Hebreen XI blijkt, dat 
de offerande van Christus, de opname der gemeente en 
de bewaring der geloovigen gedurende den tijd dergroote 
verdrukking zijn afgeschaduwd in de gebeurtenissen, welke 
ons in de eerste hoofdstukken van Genesis worden verhaald 
— in het offer van Abel, de opname van Henoch en de 
bewaring van Noach; terwijl daarna Abraham, Izaak en 
Jakob in hunne vreemdelingschap in Kanaan voorbeelden 
zijn van de geloovigen thans, die als vreemdelingen in 
de woestijn der wereld verkeeren. Dit is dus een duidelijk 
bewijs van het eerstgenoemde geval; en wat het tweede 
punt aangaat, is er geen duidelijker bewijs dan de ge
schiedenis van Adam en Eva. In Efez. V wordt van hunne 
vereeniging als man en vrouw, te zamen den éénen mensch 
vormende, gezegd: „Deze verborgenheid is groot, maar 
ik zeg dit op Christus en op de gemeente." Welnu, als 
wij bedenken, dat Christus is het beeld des onzienlijken 
Gods, dat Hij, op aarde wandelende, alléén was, (zie Joh. 
XII : 24.) maar in de opstanding vrucht droeg; dat de 
gemeente is van zijn vleesch en van zijne beenen; dat die 
gemeente is zijne bruid en wordt zijne vrouw, en met 
Hem deelt in al zijne heerlijkheid en macht; dan zien 
wij, hoe de Heere God dit alles voor zijne oogen heeft 
gehad, en in de schepping van Adam en Eva heeft vooraf-
geschaduwd. Hij schiep den mensch naar zijn beeld; Hij 
vormde Eva uit Adam, dien Hij in een diepen slaap had 
doen vallen; Hij gaf hem haar als vrouw en deed haar 
deelen in al zijne macht en heerlijkheid, zoodat zij beiden 
den mensch vormden; want, zoo lezen wij: „God schiep 
den mensch naar zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hem." 

Nog een ander onderscheid moeten wij opmerken. Er 
zijn geschiedenissen, die als voorbeeld der hemelsche dingen 
in het Meuwe Testament worden gebruikt; doch er zijn 
er ook, waarvan wij in het Meuwe Testament geen mel
ding vinden gemaakt, en die toch door ieder wel onder-
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wezen Christen als een type der toekomende dingen 
zullen worden beschouwd. 

Tan de eerste soort noemden wij er reeds eenigen op. 
Maar behalve die zijn er nog vele anderen. Sara en Hagar 
stellen volgens den brief aan de Galaten de twee ver
bonden voor. Jona in den buik van den grootenvisch is, 
volgens de verklaring van den Heer, een type van Christus 
in het hart der aarde. Melchizédek is volgens den brief 
aan de Hebreërs een voorbeeld van Christus als koning 
der gerechtigheid en koning des vredes en als priester 
des allerhoogsten Gods. In den brief aan de Galaten wordt 
Izaak voorgesteld als de type van Christus. De toestand 
der wereld vóór den zondvloed en de toestand van Sodom 
en Gomorra komt overeen met den toestand der wereld 
vóór de wederkomst van Christus; terwijl Noach's be
houdenis in de ark niet alleen een voorbeeld is van de 
bewaring der geloovigen in de dagen der groote verdruk
king, maar ook van den doop, die ons behoudt door de 
opstanding van Jezus Christus uit de dooden. 

En wat de geschiedenis der tweede soort betreft, zoo 
zal niemand onzer er wel aan twijfelen, dat Jozef een voor
beeld is van onzen Heer en Heiland in zijne vernedering, 
verwerping en verhooging. Weinigen zullen tegenspreken, 
dat de schoone geschiedenis van Eliézor, die door Abraham 
naar het vreemde land werd gezonden om een vrouw 
te zoeken voor zijnen zoon Izaak, een treffend voorbeeld 
is van God den Yader, die den Heiligen Geest op aarde 
zond, om voor zijnen Zoon Jezus Christus een bruid toe 
te bereiden, en haar te leiden door de woestijn der wereld 
naar het heerlijk Vaderhuis. Evenzoo zal het niet veel 
moeite kosten om in de regeering van David en Salomo 
een voorstelling te vinden van de regeering van Christus 
op aarde gedurende de duizend jaren; en in de geschie
denis van Elia en Eliza een afschaduwing te zien van 
Johannes den dooper, die in gerechtigheid verscheen om 
Israël tot bekeering te roepen, en van onzen Heiland, die 
het land doorging goed doende. 

En zoo zouden wij kunnen voortgaan, en nog tal van 

« 
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voorbeelden van beider soort kunnen aanhalen; doch wij 
willen het hierbij laten, om er ten slotte nog op te wijzen, 
hoe door de beschouwing en toepassing van de typen des 
Ouden Testaments de leerstellingen en waarheden, in het 
Meuwe verkondigd, ons op levendige wijze voor de oogen 
worden gesteld, zoodat wij ze beter leeren verstaan en zij 
een diepen indruk bij ons teweeg brengen. De Heer geve 
ons inzicht en verstand door den Heiligen Geest, opdat 
de schoonheid der Heilige Schrift door ons gewaardeerd 
worde, en wij gemeenschap hebben met God, die van 
eeuwigheid in zijn hart het voornemen opvatte om Ziehzel-
ven in zijnen Zoon te verheerlijken, die komen zal om ver
heerlijkt te worden in zijne heiligen en bewonderd te worden 
in allen, die geloofd hebben. 

Over de aanbidding van Christus. 
(UIT EEN BRIEF VAST J. N. D.) 

De quaestie, waarover gij schrijft, heeft de geloovigen 
reeds voorhang bezig gehouden; en ik begin met te zeggen, 
dat ik iemand niet in gemeenschap zou kunnen ontvangen, 
die weigert Christus te aanbidden. 

Er zijn zekere hoofdwaarheden, welke met den persoon 
van Christus in verband staan, en die, wanneer men daar
aan vasthoudt, ons bewaren voor uitleggingen, waaraan 
blootstaat ieder, die zich slechts aan woorden vastklemt. 
Indien iemand beweert, dat ik den Christus niet aanbid
den moet, dan ontneemt men mij den eenigen Christus, 
dien ik ken. Ik heb geen anderen dan Hem, dien ik aan
bid, en dien ik met een dankbaar hart, dat alles aan Hem 
verschuldigd is, prijs. 

Het doel van Jezus' woorden in Joh. XVI : 26, 27 is: 
ons een onbepaald vertrouwen op den Vader in te boeze
men. „Ik zeg niet, dat ik den Vader voor u vragen zal; 
want de Vader zelf heeft u lief." Er is hier evenwel geen 
sprake van aanbidden. De discipelen moesten hunne gebeden 
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niet tot Jezus richten, maar moesten in zijnen Naam tot 
den Vader bidden. 

Maar bedenk wel: al de engelen Gods moeten Hem 
aanbidden; iedere knie moet zich voor Hem buigen. Nog 
meer: den naam des Heeren aan te roepen, is, om zoo te 
zeggen, het kenmerkende van een Christen. Ananias zegt 
tot Paulus: „Sta op en laat u doopen en uwe zonden afwas-
schen, aanroepende zijnen naam." (Hand. XXII : 16.) — 
Driemaal bad Paulus den Heer, opdat de doorn voor het 
vleesch mocht weggenomen worden, en de Heer hoorde 
zijn gebed, en antwoordde hem. — Stefanus bad, en zeide: 
„Heer Jezus! ontvang mijnen geest." 

Christus is de Adonaï (Heer) des Ouden Testaments, 
zooals wij zien in Jesaja VI, vergeleken met Joh. XII ; alsook 
in Ps. CX. en in andere plaatsen. Hij, die op den troon gezeten 
is, en het Lam worden vereenzelvigd in Openb. V : 13; en 
werkelijk kan de vraag gesteld worden, of het vierde hoofd
stuk ons niet den Zoon in zijne goddelijke persoonlijkheid 
voorstelt. Men kan den Oude van dagen en Christus niet schei
den, in Dan. VII Hij komt als Zoon des menschen, en wordt 
voor den Oude van dagen gesteld; en in vs. 22 is het de Oude 
van dagen, die komt. Het oordeel wordt aan den Zoon 
gegeven, „omdat Hij de Zoon des menschen is", en er 
wordt ook gezegd: „Allen moeten den Zoon eeren, gelijk 
zij den Vader eeren." Ik haal geen teksten aan om zijne 
Godheid te bewijzen, zooals: „ik en de Vader zijn één;" 
„de volheid der Godheid woont in Hem lichamelijk;" 
„het Woord was God, en heeft alle dingen geschapen;" 
want dat is de quaestie niet, waarom het hier gaat. 

Is ons gebed tot den Vader niet wezenlijk een gebed 
in den naam van Jezus, dan heeft het gebruik van dien 
naam niets te beteekenen en is geheel verwerpelijk. Het 
gebruik van den kostelijken naam des Heeren behoort 
geenszins tot de eerste beginselen van het Christendom; 
want Jezus zeide: „Tot nu toe hebt gij niets gebeden in 
mijnen naam;" terwijl Hij bij zijn heengaan zeide: „Al wat 
gij den Vader zult bidden in mijnen naam, dat zal Hij u 
geven", Het is dus duidelijk, dat het bidden in den naam 
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van Jezus behoort tot den tijd zijner afwezigheid van deze 
aarde en zijner verheerlijking aan Gods rechterhand. 

Gaat het enkel over den vorm der uitdrukkingen, dan 
is dit heel iets anders; want men kan uit gewoonte iets 
zeggen, en dan de kracht of de beteekenis der woorden 
verliezen. Doch het is alleen in den naam yan Jezus, dat 
onze gebeden tot den Yader kunnen gericht worden; en 
hier beneden wandelende, bidden wij niet als zijnde in 
Hem, hoe waar het ook is, dat wij in Hem zijn. Het ge
bed kan alleen, zooals het behoort, tot den Vader gericht 
worden op grond van al de waarde, die Christus voor den 
Vader heeft, maar steeds als een afzonderlijk persoon, 
zoowel ten opzichte van ons als van den Vader. 

Wij kunnen toch onmogelijk loochenen, dat Christus, 
de mensch Christus Jezus, Middelaar is tusschen God en 
menschen. Hij is tegelijkertijd Middelaar bij God en 
Voorspraak bij den Vader. Het verlies van het middelaars
schap van onzen dierbaren Heer zou de omverstooting van 
het Christendom zijn. Voor ons is er één God den Vader, 
en één Middelaar tusschen God en menschen: de mensch 
Christus Jezus." 

Zijne goddelijke natuur wordt hierbij, wel is waar, niet 
geloochend, maar er is geen werkelijk goed gebed, dat 
niet in zijnen naam geschiedt. Het is niet in Hem, maar 
„door Hem, dat wij allen den toegang hebben door éénen 
Geest tot den Vader." 

Ik zou niet in gemeenschap kunnen wandelen met iemand, 
die weigert Christus te aanbidden, of die zijn middelaars
schap niet in elk opzicht erkennen zou. Doch ik geloof, 
dat de aanbidding, welke den Vader en die welke aan 
Christus wordt toegebracht, een verschillend karakter heelt. 
In het aanbidden van den Vader ga ik tot Hem, die in 
zijne oneindige, geheel vrije liefde (Hij, die nooit de gestalte
nis en de heerlijkheid der Godheid vsrlaten heeft,) zich 
aan mij geopenbaard en mij in betrekking van een kind 
tot Zich gebracht heeft, zijnen eigenen Zoon voor mij niet 
gespaard, maar mij door Hem met Zichzelven verzoend, 
en mij zijnen Geest gegeven heeft, opdat ik het bewust-
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zijn zou hebben van de positie, waarin Hij mij geplaatst 
heeft, zoodat ik Abba, Vader! roep. Alles is door Christus, 
maar ik ken den Vader, en hetgeen Hij is, door Hem — 
wel is waar nog zeer onvolkomen — maar toch zóó, dat 
ik mij in God verblijden en in Hem roemen kan. Hij is 
God, maar God gekend als Vader. (Joh. IV : 23.) In 
Johannes vinden wij gedurig het onderscheid tusschen deze 
twee namen. Zoo zegt Christus, dat Hij opvaart tot zijnen 
Vader en onzen Vader, tot zijnen God en onzen God. 
Wat de Vader in Zichzélom is, Hij tofc wien wij gebracht 
zijn, omdat wij zijne kinderen zijn geworden, de Vader 
in liefde geopenbaard in den Zoon, dat is het, wat bepaalde
lijk voor onzen geest staat, wanneer wij Hem aanbidden 
of Hem eeredienst toebrengen, ofschoon alle zegeningen 
van Hem komen. 

Bij de aanbidding van Christus, onzen Middelaar, erken 
ik zijn goddelijken titel, ofschoon Hij zijne heerlijkheid 
had afgelegd, — welke Hij nu weder heeft aangenomen 
•— maar het is Diegene, die tot mij is neergedaald, die 
voor mij geleefd heeft en gestorven is, die mij heeft liefge
had, en mij van mijne zonden gewasschen heeft in zijn bloed. 
Hij is opgeofferd geworden, en Hij heeft Gode gekocht 
hen, die verre van God waren; Hij heeft zichzelven ver
nietigd, en in zijne onuitsprekelijke genade jegens mij is 
Hij verzocht geworden in alle dingen evenals wij, uitge
nomen de zonde, en Hij kan met onze zwakheden mede
lijden hebben. Ik stem volkomen toe, dat wij als kinderen 
Gods den Vader, die ons liefheeft, moeten aanbidden; dit 
is geheel, zooals het behoort; maar met de moeielijkheden, 
met de ervaringen mijner ziel, met de dorens in het 
vleesch, met de omstandigheden, waarin ik behoefte heb 
aan medelijden, met mijne behoeften, en eindelijk met de 
zorg voor alles, wat de gemeente betreft, ga ik tot Christus 
als Middelaar, en als zoodanig aanbid ik Hem en breng 
Hem eeredienst. Ik doe het niet enkel als iemand, die 
deelgenoot der goddelijke natuur is geworden, die door den 
Geest den Vader kent, zooals Hij door den Zoon is geopen
baard, die den Vader, alzoo kennende, aanbidt. Ik treed 
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veeleer op als kennende Christus, den Zaligmaker, die 
verzocht is geworden, den vriend, die beproefd werd in 
de omstandigheden, waarin wij ons bevinden. Indien Hij 
niet God ware, zou dit alle waarde verliezen; doch dit is 
van onschatbare waarde voor iedere beproefde ziel. Het 
is duidelijk, dat dit voor mijnen toestand hier beneden 
gepast is, en dit maakt het juist zoo kostelijk. 

Het is waar, dat het werk van Christus zóó goddelijk 
en zóó heerlijk is geweest, dat God zelf er door verheer
lijkt is geworden, dat dit er ons toe dringt om Hem te 
aanbidden, door de beschouwing van de uitnemendheid 
zijns Persoons, in dit werk geopenbaard. Wij verheffen 
ons aldus tot de Godheid; want wij kennen de liefde 
hierdoor, dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Ter 
zijner verheerlijking is het noodzakelijk, dat wij hieraan 
steeds vasthouden. Wij aanschouwen de eenheid der ge
dachten, der bedoelingen, des geestes, der natuur, in den 
Zoon en in den Vader. 

Toch is het waar, dat vele Christenen geneigd zijn niet 
verder te gaan dan op Christus als Middelaar te zien, (hoe 
goed dit ook is) en hun eeredienst komt dan vanzelf daar
mede overeen. Zij verblijden zich niet en zij roemen niet 
in God, gekend in zijne aanbiddelijke natuur, gekend in 
de liefde van een Vader, die hun Vader is; maar alleen 
in de genade, in de dienst en in de weldaden en zege
ningen, welke zij vinden in Christus, en van welke zij de 
voorwerpen en de bezitters zijn. Maar wanneer de zaak 
echt is, dan kan zij niet gescheiden worden van de bron 
van liefde in Christus als een goddelijk Persoon, doch zij 
is verbonden met onze behoeften, met onze zwakheden, in 
één woord met wat ons hier ontbreekt. Ofschoon dit de 
goddelijke genade is, zoo heeft het toch betrekking op ons-
zelven, en opdat dit gevoel wezenlijk zij, moeten wij aan 
onszslven denken, en worden zoo doende vervuld met een 
door de goddelijke genade voortgebrachte dankbaarheid. 

Beide dingen, waarvan ik gesproken heb, zijn goed en 
kostelijk, en moeten door de genade aangekweekt worden; 
doch zij zijn onderscheiden. Het eene verheft ons tot God, 
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opdat onze nieuwe mensch daar wone, zich verlustige, 
en Hem aanbidde. Het andere doet deze liefde in deel
nemende goedheid afdalen tot onzen toestand, ofschoon ge
voeld en gesmaakt door den nieuwen mensch. Het is God 
geopenbaard, maar als ingaande in al wat wij zijn en in 
alles, waaraan wij behoefte hebben, zelfs tot onze zonden. 
En ik stem volkomen toe, dat, in aanbidding te erkennen, 
wat God ten dezen opzichte is, ware "aanbidding, ware 
eeredienst is, en dat het geheel verkeerd zou zijn, en doo
dend voor de genegenheden des harten zulks te ontkennen; 
maar de positie van een ziel, die door den Heiligen Geest 
den Vader aanbidt, tot Wien Christus haar heeft gebracht, 
geliefd zooals Hij is geliefd geworden, is een geheel andere. 
Ik vrees, dat de broeders, die zich met deze zaak hebben 
beziggehouden, het onderscheid tussehen beiden niet hebben 
leeren verstaan. 

Neem onze liederen, en zie of er velen zijn, die tot den 
Vader gericht worden, of die volhouden, na het eerste 
vers, Hem en niet ons tot onderwerp te hebben. Voor
zeker, er zijn lofzangen, tot den Vader gericht, maar er 
zjjn er niet vele. Onze geestelijke toestand heeft invloed 
op alles wat wij doen, en lofzangen aan den Vader ver-
eischen een geestelijker toestand dan lofzangen aan Christus, 
hoewel Christus gelijke eer waardig is. Maar hoewel ik 
dit onderscheid maak, stem ik toch toe, dat zij niet door 
een wiskunstige lijn van elkander kunnen gescheiden wor
den. De genegenheden des harten openbaren zich niet op 
deze wijze. De liefde des Vaders en de liefde des Zoons 
smelten ineen. Heeft de Vader zijnen Zoon niet gespaard, 
door dezelfde goddelijke liefde heeft de Zoon zichzelven 
overgegeven. "Wij kennen den Vader door de openbaring, 
die de Zoon ons van Hem gegeven heeft. „Die den Zoon 
belijdt, heeft ook den Vader." De menschwording en de 
eeredienst, die er in genade uit voortvloeide, hebben een 
bijzonder karakter gegeven aan de betrekking van ons hart 
tot Christns, doch ten slotte komt toch alles uit dezelfde 
goddelijke bron voort. Men heeft er van gesproken, dat 
wij, als zijnde in Christus, den Vader aanbidden, deze 
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aanbidding in de plaats stellende van de aanbidding van 
Christus; doch ik vind zulk een gedachte nergens in de 
Schrift. In Christus te zijn is ons standpunt en ons voor
recht; maar de aanbidding is een afzonderlijke zaak, die, 
door genade, uit ieders hart afzonderlijk, of liever nog, 
uit de vergadering der geloovigen voortvloeit; maar ner
gens vind ik in de Schrift gesproken over een aanbidding 
in Christus. 

Correspondentie. 
1. H. J. d. J. te IJlst. — Door hen, die onder de aarde 

zijn in Fil. II : 10, worden bedoeld de verlorenen. God heeft 
Jezus uitermate verhoogd, en Hem een naam gegeven, die 
boven allen naam is, opdat in den naam van Jezus alle knie 
zich zou buigen, en alle tong Hem als Heer zou belijden, tot 
heerlijkheid Gods des Vaders. Zoowel de engelen endegezalig-
den in den hemel en de gezaligden op de aarde, (zie Openb. 
XXI : 2—4.) als de duivelen en de verlorenen in de hel zullen 
de macht en de heerschappij van Jezus erkennen en zich voor 
Hem als den oppermachtigen Gebieder neerbuigen —• de eer
sten met vreugde en dankbaarheid, de laatsten tot hunnen 
eeuwigen spijt. Ook in de gevangenis moet de heerschappij des 
konings worden erkend. 

2. H. v. d. L. te Dordrecht vraagt, wat de Krethi en de 
Plethi waren. 

Wanneer gij al de plaatsen, waar de Krethi en de Plethi 
voorkomen, (2 Sam. VIII : 18; XV : 18; XX : 7, 23; 1 Kon. 
I : 38, 44; 1 Kron. XVIII : 17.) met elkander vergelijkt, dan 
zult gij tot het besluit komen, dat dit twee afdeelingen van 
dappere soldaten waren, die hoogstwaarschijnlijk de koninklijke 
lijfwacht vormden, zooals dan ook de Joodsche geschiedschrijver 
Josephus vermeldt. Toen David voor Absalom vluchtte, was 
hij door de Krethi en Plethi omringd; en zij waren het ook, 
die bij de kroning van Salomo den troon omgaven. 

3. H. B. te Almelo. — Een van de bijzondere kenmerken 
van de geschriften van Johannes is, dat de Zoon van God wordt 
voorgesteld als Heiland der wereld. »En wij hebben aanschouwd 
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en getuigen, dat de Vader den Zoon gezonden heeft tot Heiland 
der ivereM.v (1 Joh. IV : 14.) Johannes begint zijn Evangelie 
met de mededeeling, dat Gods Zoon in de wereld, die door Hem 
geworden is, verscheen, doch dat de wereld Hem niet heeft ge
kend; dat Hij gekomen is tot het zijne, (d. i. Israël) doch dat 
de zijnen Hem niet hebben aangenomen." (Joh. 1:6—13.) God 
heeft alzoo lief ds wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Van het koninkrijk, 
aan Israël beloofd, 'twelk later in heerlijkheid op aarde zal ge
openbaard worden, is daarom ook geen sprake in de geschriften 
van Johannes. Tot Pilatus zeide de Heer: sMijn koninkrijk is 
niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld 
was, zouden mijne dienaren gestreden hebben, opdat ik den 
Joden niet ware overgeleverd; maar nu is mijn koninkrijk niet 
van hier." (Joh, XVIII : 36.) En als de Heer tot Nicodemus 
zegt: » Voorwaar, voorwaar, ik zeg u : Tenzij iemand opnieuw 
geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien;" dan 
bedoelt Hij het koninkrijk Gods, dat eeuwig blijft, al zijn deze 
woorden ook waar van en toepasselijk op het koninkrijk van 
Christus hier beneden. De Heer spreekt daa,r van het koninkrijk 
Gods in denzelfden zin als Paulus er van spreekt, wanneer hij 
zegt: »Die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet 
beërven;" (Gal. V : 21.) en »de Heer zal mij bewaren tot 
zijn hemelsch koninkrijk." (2 Tim. IV : 18.) Zie ook Hand. 
XIV : 22; Rom. XIV : 17; 1 Kor. IV : 20; Efeze V : 5; 
Kol. I : 13, enz. 

4. A. B. te Groningen. - De geschiedenis van Jeftha 
(Richt. XI.) is een bewijs, hoe het ware geloof in ons verbonden 
zijn kan met menschelijke zwakheid. Jeftha is opgenomen onder 
de geloofshelden des Ouden Verbonds in Hebr. XI ; want door 
het geloof heeft hij koninkrijken ten onder gebracht en gerech
tigheid geoefend. Maar toch heeft hij een zeer onbedachtzame 
gelofte gedaan, waarover hij zijn leven lang heeft moeten treuren. 
Heerlijk en vertroostend is het voor ons, dat de Heer, onze God, 
de menschelijke zwakheid kan voorbijzien om alleen te prijzen 
en ten voorbeeld te stellen, wat door het geloof is verricht. 

Over hetgeen er met de dochter van Jeftha gebeurd is, zijn 
de meeningen zeer verdeeld. Sommigen zijn van gevoelen, dat 
Jeftha zijne dochter werkelijk heeft opgeofferd; anderen dat zij 
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niet is geslacht, maar haar leven lang ongetrouwd gebleven is 
en den Heere toegewijd werd. Ik schaar mij beslist onder de 
laatsten, en ben het geheel eens met onze Staten-Vertaling en 
met de verklaring de Kantteekeningen. Het hebr. woord in 
vs. 40 door saanspreken" vertaald, komt ook voor in Richt. Y : 11, 
waar het geen andere beteekenis hebben kan: vspreeJct aldaar 
te zamen van de gerechtigheid des Heeren." En op dit laatste 
vers komt het bij de verklaring natuurlek aan; want als Jeftha's 
dochter werkelijk is opgeofferd, dan kan er geen spraak zijn van 
een jaarlij ksch aanspreken van haar door de dochteren Israëls, 

5. N. N. zond mij de volgende opmerking, voorkomende in 
het bekende Engelsche blad sthe öhristian", die ik om hare 
juistheid gaarne opneem. 

»De lucht, die wij inademen, is uit twee gassen samengesteld, 
die van elkander kunnen gescheiden worden; doch zoodra dit 
gebeurt, is het niet langer de atmosfeer, waarin wij leven. 

Onze Heer Jezus Christus is God in het vleesch geopenbaard, 
Hij is het Woord, dat vleesch geworden is. Hij is de Zoon wm 
God, en de Zoon des menschen. 

Maar zoodra wij Hem, naar onze bevatting, in twee naturen 
scheiden, en ons voorstellen, dat Hij, in zijne menschelijke natuur 
handelde, leed of verheerlijkt werd, afgescheiden van zijne godde
lijke natuur; of in zijne goddelijke natuur handelde, afgescheiden 
van zijne mensclielijke natuur, scheiden wij dan niet (in onze 
gedachten namelijk) hetgeen God vereenigd heeft ? en loochenen 
wij dan niet onzen Heer en Verlosser zei ven? 

Johannes, in wiens Evangelie ons den Zoon van God bijzonder
lijk wordt voorgesteld, geeft ons dezen bijzonder menschelijken 
trek: »Jezus dan, vermoeid van de reis, zette zich zóó neder 
bij de fontein." (Joh. IV : 6.) 
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De ééne offerande van Christus voorge
steld door de verschillende offers 

in Leviticus. 

Aan het eind van het dertigste hoofdstuk van Exodus 
lezen wij de beschrijving van het heilig reukwerk, 'twelk 
naar de verordening des Heeren moest worden gemaakt, 
om het te leggen vóór de getuigenis in de tent der samen
komst, opdat Jehovah, daar nederdalende en komende tot 
zijn volk, door den heerlijken geur van dat reukwerk zou 
worden verkwikt. 

Dit kostelijke reukwerk is een type van onzen Heer 
en Heiland Jezus Christus, wiens volmaaktheden, deug
den, voortreffelijkheden en schoonheden opstegen tot een 
liefelijken reuk voor het aangezicht van God. 

Samengesteld uit vier welriekende specerijen stelt het 
ons voor de viervoudige heerlijkheid van Christus, gelijk 
ons die in de vier Evangeliën wordt geschilderd. 

Van elke specerij moest een gelijk gewicht genomen 
worden, doch de juiste hoeveelheid wordt niet opgegeven. 
Alles was in Christus volmaakt. Met ééne deugd nam de 
plaats in van een andere, of stond die in den weg. Hij 
was Koning en Profeet, Zoon des menschen en Zoon van 
God; en in elk dezer bedieningen en waardigheden vol
komen. Doch de deugden, die in Hem vereenigd zijn, de 
voortreffelijkheden, die in zijnen goddelijken Persoon te 
zamensmelten, zijn niet af te meten, en kunnen alleen 
doorgrond, gewaardeerd en genoten worden door God. 

Tot heel klein poeder moesten die specerijen worden 
gestooten; want de kleinste bijzonderheid in het leven 
van Christus: elke daad, elk woord, elke blik, zoowel als 
elke gedachte en gezindheid van den Zone Gods, was 
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een welriekende reuk, die werd veroorzaakt door de godde
lijke evenredigheid van al zijne deugden. 

Memand mocht een dergelijk reukwerk maken. De man, 
die het maken zou, om daaraan te ruiken, moest uit zijne 
volken uitgeroeid worden. Het was een heiligheid voor 
den Heer. Aan elke specerij afzonderlijk mocht men rui
ken, maar het reukwerk uit de vier specerijen samenge
steld, was alleen voor den Heer. Niemand kent den Zoon 
dan de Vader. Memand dan de Vader kan de heerlijkheid 
van zijnen Zoon, als mensch hier beneden wandelende, 
en als mensch verheerlijkt aan zijne rechterhand, in zijn 
persoon, in zijn werk, in zijn leven en wandel, in zijne 
gezindheid, voornemen, wil en gedachte kennen en door
gronden. 

Wij lezen en bestudeeren, wij bewonderen en genieten de 
vier Evangeliën. Wij slaan onzen Heiland gade als Koning 
van Israël en als Koning der volken, als Profeet en Dienst
knecht, als Zoon des menschen en als Zoon van God. Het 
is ons uit genade gegeven ons in zijne volmaaktheid, 
schoonheid en heerlijkheid, in elk dezer bedieningen en 
waardigheden geopenbaard, te verlustigen; doch wij kunnen 
ons altijd slechts met één dezer tegelijk bezighouden. Het 
geheel te overzien, de verschillende deelen in hun samen
hang te kennen, op alles gelijkelijk het oog te vestigen, 
zoodat niets den voorrang heeft, maar elk deel in gelijke 
volkomenheid en schoonheid schittert, dat staat niet in 
onze macht, en komt ons niet toe; dat is het heilig reuk
werk, 'twelk is voor den Heer, onzen God. 

En gelijk dit waar is van den eenigen en heerlijken 
Persoon onzes Heilands, zoo is dit ook waar van zijn vol
maakt en onvergelijkelijk heerlijk werk, en in het bijzonder 
van zijn offer aan het kruis, Gode gebracht voor ons arme, 
schuldige, verlorene zondaren. Kon ons het leven van 
onzen Heer niet in één Evangelie worden geschilderd, 
maar waren er vier Evangeliën noodig om ons zijnen heer
lijken Persoon in zijne onderscheidene waardigheden en 
bedieningen voor te stellen, zoo kon ons evenmin zijn 
kostelijk en algenoegzaam offer in één type worden voor-
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gesteld, maar waren er Tier typen noodig om ons de veel
zijdigheid, de waarde, de kracht en de algenoegzaamheid 
dier offerande aan te toonen en voor oogen te stellen. En 
gelijk de Heere God alleen in staat is den Persoon en 
het leven van Gods Zoon in zijn geheel te kennen en te 
waardeeren, zoo is ook Hij alleen machtig om Jezus' offer
ande in al haar veelzijdigheid te overzien. 

In de eerste hoofdstukken van Levitikus wordt ons de 
ééne offerande van Christus, typisch, uit vier oogpunten 
gezien, voorgesteld. Er zijn vijf offers: het brandoffer, het 
spijsoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer; 
doch daar de beide laatsten de offerande van Christus uit.één 
en hetzelfde oogpunt beschouwen, zoo kunnen wij spreken 
van vier oogpunten, waaruit de ééne offerande van Christus 
gezien wordt. Merkwaardig is de overeenstemming in de 
typische en werkelijke voorstelling. Vier Evangeliën geven 
ons het geheel eenige leven van onzen Heiland, en vier 
offers stellen ons zijn volmaakt en algenoegzaam offer voor, 
evenals het heilig reukwerk voor den Heere uit vier wel
riekende specerijen vervaardigd was. 

Het brandoffer stelt ons Christus voor in zijne vrijwillige 
overgave in den dood, om den heiligen en rechtvaardigen 
God, die door de zonde van den mensch was onteerd 
geworden, te verheerlijken en aan zijne heilige rechten 
en eischen te voldoen, zoodat op grond daarvan de geloo-
vige in Christus verzoend met God en aangenaam voor 
God zou kunnen worden. Christus heeft, zoo leert de Apostel, 
door den eeuwigen Geest zichzelven onberispelijk Gode 
opgeofferd, opdat door zijn bloed ons geweten zou worden 
gereinigd van doode werken, om den levenden God te 
dienen. (Hebr. IX : 14.) ^ 

Het spijsoffer stelt ons Christus voor in zijne vrijwillige 
overgave gedurende zijn gansche leven, van zijne mensch-
wording af tot in zijn dood aan het kruis, gelijk de Apostel 
ons zegt: Christus heeft zichzelven vernietigd, de gestal
tenis eens slaafs aannemende, den menschen gelijk gewor
den zijnde; en in gedaante gevonden als een mensch, heeft 
Hij zichzelven wederom vernederd, want Hij werd gehoor-
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zaam in alles, tot den dood, ja tot den dood des kruises. 
(Fil. II : 5—11.) 

In het dankoffer hebben wij het voorbeeld Tan de ge
meenschap der heiligen met God in de waardeering en 
het genot van Christus' offer, en eveneens van hunne 
gemeenschap met den priester, die de offerande voor hen 
gebracht heeft, en met de gansche gemeente Gods. „Ik 
zal Uwen naam mijnen broederen verkondigen; in het 
midden der gemeente zal ik U loMngen," zegt de Heer, 
hangende aan het kruis voor onze zonden, met de verlos
sing uit des leeuwen muil, in zijne heerlijke opstanding 
uit de dooden, voor oogen. (Zie Ps. XXII en Hebr. I I : 12.) 

In het zond- en schuldoffer eindelijk wordt Christus 
voorgesteld, voor ons tot zonde gemaakt en onze zonden 
dragende in zijn lichaam op het hout, en daarom door 
God gestraft en geoordeeld. Door God overgeleverd om 
onze zonden, werd Hij door God verlaten, verbrijzeld en 
in het stof des doods gelegd. (Ps. XXH; Jes. LUI; Hebr. 
XIH : 11, 12; Rom. V, enz.) 

Behalve het spijsoffer zijn deze offers allen bloedige 
offeranden; doch welk een verschil tusschen de eersten 
en de laatsten. Het brand- en dankoffer zijn offeranden 
tot een liefelij ken reuk den Heere; de zond- en schuld
offers moesten buiten de legerplaats, ver van Gods tegen
woordigheid, als iets afschuwelijks voor Hem, worden 
verbrand! En toch zijn al deze offeranden typen van de 
ééne offerande van Christus. In die ééne offerande zijn al 
die verschillende offers vervuld. Christus was tegelijkertijd 
brand- en dankoffer, zond- en schuldoffer, en in zeker 
opzicht ook spijsoffer, daar Hij gehoorzaam was tot in den 
dood des kruises, en zijne gehoorzaamheid op het kruis 
de vuurproef onderging en doorstond. 

Wonderbare en heerlijke verborgenheid! In dezelfde 
uren, dat Jezus door God verlaten werd, was Hij het wel
behagen des Vaders. Als onze plaatsvervanger, door God 
tot zonde voor ons gemaakt, en onze zonden dragende, was 
Hij onder den toorn van God, werd Hij een vloek voor 
ons, stierf Hij buiten de poort den dood als de bezolding 
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der zonde. Doch aangezien Hij zich daartoe vrijwillig had 
overgegeven, en in volmaakte gehoorzaamheid den beker 
van Gods toorn uit de hand zijns Vaders had aangenomen, 
en aldus God in al zijne eigenschappen, deugden en hoe
danigheden volkomen verheerlijkte, was zijne offerande 
een liefelijke reuk voor God en Hem onuitsprekelijk aan
genaam. Moest de Heere God als de rechtvaardige Rechter 
voor Hem zijn aangezicht verbergen, toen Hij onze plaats 
in het oordeel innam, zoo zag Hij tegelijk met onuitspre
kelijk welgevallen op Hem neder, omdat Hij zichzelven 
door den eeuwigen Geest onberispelijk opofferde, en naar 
Gods raad en wil de plaats des zondaars bekleedde. In 
zijn eigen heerlijken Persoon, die in alles Gods wil had 
betracht, die geen zonde gekend of gedaan had, die de 
absoluut rechtvaardige was, en in zijn gaan in den dood 
voor ons, om de straf onzer zonde te dragen, deze recht
vaardigheid op het hoogst bewees en verheerlijkte, was 
Hij het Voorwerp van Gods welbehagen. Als onze Plaats
vervanger in het oordeel werd Hij verlaten door God, die 
zijn vriendelijk aangezicht voor Hem verborgde, die niet 
hoorde naar zijne smeeking, die Hem met duisternis om
gaf en Hem in het stof des doods neerlegde. Wie dan 
God alleen is in staat deze verborgenheid te verstaan, dit 
wonder te doorgronden! Maar wij gelooven en aanbidden. 
Het geheel te overzien; het verband der verschillende 
deelen te bevatten; het voor ons menschelijk verstand 
tegenstrijdige te begrijpen; dat is ons niet gegeven. Wij 
mogen de verschillende welriekende specerijen elk afzon
derlijk genieten, het heilige reukwerk, uit die specerijen 
samengesteld, is alleen voor den Heer, onzen God. 

In overeenstemming met deze gedachten is het hoogst 
belangrijk na te gaan op welke wijze het lijden en sterven 
van Christus in de Evangeliën wordt voorgesteld. In het 
Evangelie van Johannes, waar Christus ons geschilderd 
wordt als de Zoon van God, als het Woord, dat in den 
beginne bij God en God was, door hetwelk de werelden 
geworden zijn, en dat vleesch geworden is en onder ons 
heeft gewoond, aanschouwen wij Christus aan het kruis 
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als brandoffer. „Ik heb macht mijn leven af te leggen, en 
heb macht het wederom te nemen; dit gebod heb ik van 
mijnen Vader ontvangen," zegt de Heer. En in overeen
stemming hiermede zendt Hijzelf Judas uit de paaschzaal 
om het werk der duisternis te gaan verrichten; (Joh. 
XHI : 27.) laat Hij de bende krijgsknechten ter aarde 
vallen, en geeft zich vrijwillig over; (XVIII : 1—11.) 
zegt Hij tot Pilatus: „Gij zoudt geen macht hebben tegen 
mij, indien het u niet van boven gegeven ware;" (XIX: 
11.) en geeft aan het kruis, zonder dat er met een enkel 
woord van smart, toorn of duisternis gerept wordt, zijnen 
geest over. (XIX : 30). Hoogst merkwaardig is het, dat 
juist Johannes er ons met zooveel nadruk bij bepaalt, dat 
Gods Zoon waarlijk gestorven is. (Zie Joh. XIX: 32—37 
en 1 Joh. V: 6.) Het leven kon voor ons slechts komen 
door den dood; en vereeniging met den Christus op aarde 
was voor zondaren onmogelijk; want indien het tarwegraan 
niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen; maar 
indien het sterft, draagt het veel vrucht. Eerst moet God 
door het offer van Christus verheerlijkt zijn, en door den 
dood van Gods Zoon aan den eersten mensch een einde 
zijn gekomen, zou er mogelijkheid voor ons bestaan, om 
in gemeenschap met God te komen en zijn leven deel
achtig te worden. 

In het Evangelie van Lukas wordt de Heer ons voorge
steld als Zoon des menschen, die in de wereld was geko
men om te zoeken en te behouden, wat verloren was. 
Hoewel natuurlijk in elk der vier Evangeliën de heerlijke 
Persoon van Christus in zijn volkomenheid als mensch, als 
God geopenbaard in het vleesch, voor onze oogen treedt, 
en wij Hem derhalve in elk dier Evangeliën als het spijs-
offer aanschouwen, zoo is toch Christus als spifsoffer het 
bepaalde en voorname onderwerp van Lukas' Evangelie. 
Gehoorzaam tot den dood, ja tot den dood des kruises — 
dat is het oogpunt, waaruit de Heilige Geest het leven, 
de daden en woorden van onzen Heer in dit Evangelie 
beschouwt. Aan het kruis zegt Jezus in den beginne: 
„Vader! vergeef hun, want zij weten niet, wat zij doen," 
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en aan het eind: „Vader! in uwe handen beveel ik mijnen 
geest;" en daartusschen tot den boetvaardigen moorde
naar: „Heden zult gij met mij in het paradijs zijn." En 
hoewel er melding gemaakt wordt van de duisternis, zoo 
is er toch geen spraak van het verlaten zijn van God, noch 
van den angst der ziel onder de striemen van Gods toorn. 
Merkwaardig is het tevens, dat hetgeen het dankoffer ken
merkt, namelijk het deelen van de heiligen in de vreugde 
van den Vader en den Zoon over het gebrachte offer, in 
Lukas' Evangelie bijzonder op den voorgrond treedt. Voor 
alle volgende eeuwen vinden wij daar, als kern der ware 
eeredienst, de heerlijke woorden des Heeren, toen Hij het 
avondmaal ging instellen: „Ik heb grootelijks begeerd dit 
pascha met u te eten, vóór dat ik lijde;" en belooft Hij 
aan het kruis den moordenaar deelgenootschap aan zijne 
hemelsche vreugde als gevolg van zijn lijden en sterven 
door zijne heerlijke openbaringen omtrent het werk, door 
Hem volbracht; vervult Hij de harten zijner discipelen met 
groote blijdschap, zoodat zij, toen Hij ten hemel gevaren 
was, en zij Hem aangebeden hadden, naar Jeruzalem terug
keerden, en voortdurend in den tempel waren, prijzende 
en lovende God. 

In het Evangelie van Mattheüs wordt Christus voorge
steld als de beloofde Messias, in het Evangelie van Markus 
als de Profeet en de Dienstknecht van God. Hoewel on
derscheiden, zoo komen deze beide Evangeliën toch het 
meest met elkander overeen, en wordt in beiden voortdu
rend aangetoond, hoe in elk opzicht de voorzeggingen der 
Profeten zijn vervuld geworden. En in overeenstemming 
met dit karakter wordt de offerande van Christus in beide 
Evangeliën voorgesteld als het zond- en schuldoffer. Naar 
de profetie van Jesaja wordt de Christus door God tot zonde 
gemaakt, en draagt Hij onze zonden, en wordt dienten
gevolge door God verlaten, geslagen en verbrijzeld. In 
beide Evangeliën vinden wij van de zesde tot de negende 
ure de duisternis, aan wier einde Jezus met groote stem 
uitroept: „Eli, Eli, lama sabachtani? dat is: Mijn God, 
mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?" En terstond 
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daarop, zonder een ander woord of eenandere openbaring, 
yolgt de dood; en wel de dood niet als gevolg van men-
schelijke zwakheid of uitputting des lichaams, noch veel 
minder als het noodzakelijk einde van Jezus' menschelijke 
natuur, maar als de bezolding der zonde door de hand van 
God, waardoor de zonde verzoend, de toegang tot God 
geopend en het leven en de onverderfelijkheid aan het 
licht gebracht werd. „En Jezus, wederom met een groote 
stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des 
tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden, en de 
aarde beefde, en de rotsen scheurden; en de graven wer
den geopend, en vele lichamen der ontslapen heiligen 
werden opgewekt." 

Wij zien derhalve, dat, evenals in de typen van Christus' 
offer in Levitikus, zoo ook in de Evangeliën bij de be
schrijving van Jezus' lijden en sterven de offerande, op 
het kruis gebracht, telkens uit een verschillend oogpunt 
wordt beschouwd. Zoo groot als het onderscheid is tus-
schen het zond- en schuldoffer, dat buiten het leger moest 
worden verbrand, omdat God de zonde in zijne tegen
woordigheid niet dulden kan, en het brand-, spijs- en 
dankoffer, welke als een liefelijke reuk voor het aange
zicht des Heeren opstegen; even groot is het onderscheid 
tusschen de wijze, waarop de dood van Christus in de 
Evangeliën van Mattheüs en Markus en in die van Lukas 
en Johannes voorgesteld wordt. Zien wij in de beide eer
sten onzen Heer, als onze Plaatsvervanger, verlaten van 
God, stervende onder het rechtvaardig oordeel Gods over 
onze zonde; in de beide laatsten offert Hij zichzelven 
onberispelijk Gode op, en is Hij een slachtoffer, Gode tot 
een weiriekenden reuk. (Zie Efez. V : 2.) Wachten wij er 
ons voor, om het een ten koste van het ander van zijn 
kracht en waarde te berooven ; en buigen wij ons vol aan
bidding en bewondering neder voor Hem, die, omdat Hij 
Gods Zoon was, in staat was om al wat er noodig was 
ter verheerlijking van God en ter verzoening onzer zonden 
in één en hetzelfde offer te vereenigen. 

Doch behalve dat ons in de offers in de eerste hoofdstuk-
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ken van Levitikus typisch wordt voorgesteld het verschil
lend oogpunt, waaruit de Heere God de offerande van 
Christus beschouwt, kunnen wij uit de volgorde, waarin 
die offers voorkomen, een belangrijke waarheid leeren. 
Eerst komt het brandoffer, daarna het spijsoffer, dan het 
dankoffer en eindelijk het zond- en schuldoffer. Uit dit 
oogpunt wordt de offerande van Christus door den Heere 
God gezien. De verheerlijking van zijnen naam, van zijne 
deugden en hoedanigheden, en de genoegdoening aan de 
eischen zijner gerechtigheid door de offerande van Christus 
is voor Hem het belangrijkste en heerlijkste. Daarom staat 
het brandoffer voorop. God is door den mensch onteerd 
geworden; en Hij werd door den mensch Christus Jezus 
verheerlijkt. Door de zonde waren zijne rechten gekrenkt, 
was zijn naam gelasterd en zijn majesteit verworpen; door 
Christus, die zichzelven door den eeuwigen Geest Gode 
onberispelijk opofferde, werd Hij verheerlijkt en voldaan. 
Onberispelijk, want Christus is het ware spijsoffer. Na een 
leven van volkomene overgegevenheid en gehoorzaamheid, 
waarin Hij steeds en in elk opzicht het welbehagen Gods 
was, bekroonde Hij die gehoorzaamheid door Zich over te 
geven in den dood des kruises. Daarom vindt God al zijn 
welgevallen, vreugde en genot in de offerande van Christus, 
'twelk zijn uitdrukking vindt in het dankoffer. Terwijl 
God eindelijk in die offerande, welke, uithoofde van de 
voortreffelijkheid van den Persoon, die het bracht, een 
liefelijke reuk voor Hem was, het zond- en schuldoffer 
aanschouwt, waardoor de zonde teniet gedaan en de in 
het vleesch wonende zonde veroordeeld is, en waardoor 
onze zonden verzoend zijn en onze schuld is weggedaan. 

Wanneer wij evenwel van onzen kant de offerande van 
Christus beschouwen, dan beginnen wij met het schuldoffer 
en eindigen met het brandoffer. God. daaL} van de hoogte 
zijner heerlijkheid af tot de diepte onzer ellende; wij daaren
tegen klimmen uit de diepte onzer ellende op tot de hoogte 
zijner heerlijkheid. Ben arm, verloren, schuldig zondaar 
heeft in de eerste plaats behoefte aan vergeving en verzoe
ning, en hij vindt die in het algenoegzaam offer van 
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Christus, waardoor allen, die geheiligd worden, voor altijd 
volmaakt zijn gesteld voor God. Zich in deze vergeving en 
verzoening verheugende, neemt de geloovige deel aan het 
genot en de vreugde van God over de heerlijke en alge-
noegzame offerande van Christus. Daarna vestigt hij zijn 
oog op de schoonheid en voortreffelijkheid van Christus' 
Persoon, bestudeert zijn leven en wandel hier beneden, 
en bewondert zijne gehoorzaamheid, overgegevenheid, ver
nedering en grootheid; om eindelijk te zien, hoe door 
de offerande van Christus God volkomen is verheerlijkt 
en bevredigd geworden, en de geloovige dus niet alleen 
vergeving ontvangen heeft en verzoend is geworden, maar 
ook krachtens dit uitnemende offer welbehagelijk is voor 
God, en aangenaam is gemaakt in den Geliefde. Wonderbaar 
voorrecht voor een mensch, die eens verre verwijderd van 
God in zonde en ellende ronddoolde! O, mochten wij, 
rustende in de algenoegzame offerande van Christus, in de 
beschouwing en bestudeering van zijn heerlijk werk ons 
verheugen en verlustigen! "Wij zullen telkens nieuwe 
schoonheden in dit offer ontdekken. Wij zullen gedurig 
meer gestemd worden tot bewondering en aanbidding; en 
zoo doende steeds beter in staat worden om met God 
den Vader en met zijnen Zoon Jezus Christus, onzen 
Hoogepriester, gemeenschap te hebben in de waardeering 
van dat offer, waardoor God verheerlijkt is en onze zon
den verzoend zijn. 

Op merkwaardige wijze wordt ons dit voorgesteld bij de 
wetten der verschillende offeranden. Een geheel andere 
volgorde treffen wij daar aan. „Dit is de wet des brand
offers, des spijsoffers, des zondoffers, des schuldoffers, des 
vuloffers en des dankoffers;" zoo lezen wij in Hoofd
stuk VII, vs. 37. Hier komt dus het dankoffer het laatst. 
De reden daarvan is heerlijk en treffend. Wanneer de 
Heere God bij de beschouwing van Christus' offerande het 
brandoffer en het spijsoffer geniet, en wij bij de beschou
wing van die offerande ons in het schuld- en zondoffer 
verblijden en verlustigen, dan komen God en wij — God 
van zijne hoogte en wij uit de diepte onzer ellende — 
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in het dankoffer te zamen, en genieten gemeenschappelijk 
in de waardeering en bewondering van Hem, die zichzel-
ven voor ons overgaf, om onze zonden te verzoenen en 
al de deugden van God te verheerlijken. Onuitsprekelijk 
voorrecht ons geschonken! Hetzelfde offer, waarin God al 
zijn vreugde en genot vindt, is de grond van onzen vrede 
en onze zaligheid! 

Zalig rustoord! — Zoete vrede 
Vult mijn hart en blijft het bij, 

Hij, in wien God zelf kan rusten, 
Is het rustpunt, ook voor mij. 

Vreugde in God. 
Ps. LXIII. 

De beproevingen, de eenzaamheid en verlatenheid eener 
ziel, welke den Heiligen Geest bezit, hebben tot gevolg 
God kostelijker en heerlijker voor haar te maken. „Voor
waar ik heb U in het heiligdom aanschouwd." (vs. 3.) De 
Heer Jezus alleen heeft deze woorden in hunne volle kracht 
en beteekenis kunnen uitspreken; doch zij kunnen ook tot 
op zekere hoogte de uitdrukking van den toestand der 
zijnen zijn. De tegenwoordigheid des Heiligen Geestes doet 
ons deze wereld beschouwen als een woest land zonder 
water; wij vinden er niets, gelijk Noach's duive geen plaats 
vond voor het hol van haar voet. Er is in deze wereld niets, 
waardoor de ziel kan worden verkwikt. Het vleesch kan er 
zijne begeerten bevredigen, maar niet de Geest van Christus. 
Elk oogenblik en zonder uitzondering heeft de Heer Jezus 
hier beneden een land woest en zonder water gevonden. 
Voor Hem was er hier geen genot: zijne discipelen twist
ten aan den avondmaalsdisch met elkander, wie de meeste 
zou zijn; zijne vrienden begrepen Hem niet; hun ontbrak 
volkomen de sympathie om aan zijne genegenheden te beant
woorden; en deze koelheid had tot gevolg, dat voor zijne 
ziel steeds stond de hemel, waaruit Hij neergedaald was, de 
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gemeenschap met zijnen Vader en de hemelsche genietin
gen. En dit roept de Heilige Geest ook in onze ziel te 
voorschijn. Een ander gevolg is, dat de ziel dorst naar 
God; en die dorst neemt toe, naarmate de wereld ons 
woest en dor voorkomt. Mets in de wereld en alles in God 
te vinden — dat zijn dus de beste kenmerken van de 
tegenwoordigheid des Heiligen Geestes in ons. 

„O God, Gij zijt mijn God!" Dit gevoel wordt steeds 
levendiger, naarmate wij ons hier eenzamer gevoelen. Het 
gevolg is, dat wij de sterkte en de eer van God zien. 
(vs. 3.) Jezus zag die in de wereld niet; daar zag Hij 
integendeel de macht des satans. Er is in de ziel een be
hoefte om deze sterkte en eer te beschouwen met het oog 
op de ongerechtigheid der wereld, die alles, wat God ge
maakt heeft, bederft, omkeert en verontreinigt. Het verval 
der Christenheid is een hinderpaal voor de bekeering der 
wereld. "Wij moeten thans tegen dit verval strijd voeren, 
en niet slechts tegen het heidendom. Vier vijfde van de 
wereld blijft heidenseh, omdat de Christenen in naam geen 
Christenen in waarheid zijn. 

Waarom heeft de Heer Jezus zoozeer begeerd deze sterkte 
en deze eer van God te zien? Omdat Hij uit den hemel 
nedergedaald was, en ze in den hemel had gezien en ge
noten. Hij sprak van hetgeen Hij gezien èn gekend had. 
Hjj kende al de plannen, raadsbesluiten en gedachten van 
God. Welke gedachten moesten Hem dus niet vervullen, 
als Hij in deze wereld, over welke de duivel regeert, den 
toestand zag, waarin Gods schepselen door de zonde ge
komen waren! Hij wenscht te aanschouwen, wat Hij vroe
ger had gezien. Dat Hij in de woestijn der wereld omwan-
delt, is, omdat Hij de heerlijkheid des hemels verlaten 
had. En dit is ook, zooals ik zeide, het deel van den Chris
ten, die uit Gods tegenwoordigheid komt om in deze we
reld te verkeeren; Hij heeft het gevoel, dat Hij in een 
land vertoeft, waar woestheid en dorheid is, omdat Hij 
heeft gesmaakt de zoetheid van Gods gemeenschap in 
Christus. 

De zekerheid, dat God onze God is, doet ons Hem zoeken 
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in den dageraad. Dat is de Geest van Christus; een Geest, 
die gemeenzaam is met de heerlijkheid van God, en die, 
omdat Hij niets dergelijks rondom zich heen aanschouwt, 
naar deze heerlijkheid verlangt en zucht. Maar deze toe
stand der ziel verhindert geenszins lof- en dankzegging. 
„Uwe goedertierenheid is heter dan het leven; mijne lip
pen zullen U prijzen." (vs. 4.) De Heer Jezus prijst God 
in de woestijn, omdat Hij God bezit. „Ik zal U loven in 
mijn leven." Voor ons hangt dit af van onze vereeniging 
met Christus; van een leven, dat niet van deze wereld is, 
en dat zich verheft tot God, die er de bron van is. Het 
resultaat er van is, dat de Heer kan zeggen: „Mijne ziel 
is als met smeer en vettigheid verzadigd geworden." (vs. 6.) 
Aan de fontein te Sichar zeide Hij: „Mijne spijze is, dat 
ik doe den wil Desgenen, die mij gezonden heeft, en zijn 
werk volbrenge." (Joh. IV : 34.) Maar er is geen vreugde 
en geen genot, waarin Hij ons niet met Hem doet deelen. 

In vs. 7 wordt gezegd, dat hij op zijn legerstede, in 
de nachtwaken, peinst over de dingen, waarmede zijne ziel 
zich op den dag heeft beziggehouden. De geest, afgetrok
ken van de bezigheden en werkzaamheden hier beneden, 
overdenkt de dingen, die op den bodem des harten gevon
den worden. Bij ons is het dikwerf het oogenblik onzer 
zwakheid, in hetwelk hetgeen op den bodem van ons hart 
leeft, zich openbaart. Mochten wij bij God vreugde en 
zegen zoeken, wanneer wij buiten de drukte dezer aarde 
in de eenzaamheid ons bevinden. Het is onmogelijk, 
dat iets de ziel verontrusten of in verwarring brengen 
kan, die in de schaduw van Gods vleugelen vroolijk 
zingt, omdat de Heer hare hulp is geweest, (vs. 8.) En 
het heerlijk gevolg hiervan is, dat de ziel God achteraan 
kleeft, en Hem volgt overal, waarheen Hij haar leidt, en 
dat zij, in hare zwakheid, door Gods rechterhand op de 
reis door de woestijn wordt ondersteund, (vs. 9.) O, dat 
de Heere God ons steeds meer doe ondervinden en genieten 
zijne trouw en goedheid! 

J. N. D. 
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Correspondentie. 
6. E. A. S. te Amsterdam..— Wedergeboorte en bekeering 

is een en dezelfde zaak, alleen gezien uit een verschillend oog
punt. Tot Nicodemus zeide de Heer: »Zoo iemand niet geboren 
wordt uit water en Geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet 
ingaan." En in Math. XVIII : 3 zegt de Heer: » Voorwaar, 
ik zeg u : indien gij u niet verandert, en wordt als de kinder-
kens, gij zult in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan." 
Zoowel de bekeering als de wedergeboorte wordt gewerkt door 
den Heiligen Geest, door middel van het woord van God. sGij 
die wedergehoren zijt, niet uit vergankeUjk, maar uit onver
gankelijk zaad, door het levend en blijvend woord van God," 
zegt Petras. En in Hand. XI : 18 zeggen de Apostelen te 
Jeruzalem: »Zoo heeft dan God ook aan de volken de bekee
ring gegeven ten leven;" en deze bekeering vond plaats door 
de prediking van het evangelie van Gods genade in Christus. 
Het onderscheid bestaat hierin, dat dezelfde zaak uit een ver
schillend oogpunt gezien wordt. Waar bij de wedergeboorte 
alleen spraak is van de werking Gods zonder eeuig toedoen 
van den mensch, komt bij de bekeering de wil van den mensch, 
die door Gods Geest werd omgebogen, op den voorgrond, zoodat 
er kan gezegd worden: s>gy hebt u van de afgoden bekeerd tot 
God." Beiden vinden tegelijk plaats. De geschiedenis van den 
stokbewaarder te Filippi strekt daarvoor ten bewijze. Ook de 
bekeering van Saulus op den weg naar Damaskus. 

7. H. v. d. L. te Dordrecht. —Samuël was uit den stam van 
Levi, uit het geslacht der Kohathieten, wat gij lezen kunt in 
1 Kron. VI : 33 en 34. Elkana, zijn vader, woonde in het 
gebergte van Efraïm, en kon daarom, hoewel een Leviet, 
genoemd worden een Efrathiet. 

8. A. B. te Groningen. — Wanneer iemand een vergadering 
bezoekt, waar hij niet bekend is, dan behoort het tot de god
delijke orde in de gemeente, dat hij een brief van aanbeveling 
meebrengt van de broeders, met wie hij in gemeenschap wan
delt. Zonder aanbevelingsbrief kan hij, onbekend zjjnde, aan 
de tafel des Heeren niet worden toegelaten; en dit verzuim is èn 
voor hem èn voor de vergadering, waar hij komt, een treurig 
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geval — voor hem, omdat hij dan van de broodbreking ver
stoken is, voor de vergadering, omdat zij hem niet kan toela
ten. Uit 2 Kor. III : 1 blijkt, dat men in de gemeenten in 
den tijd der Apostelen gewoon was znlke aanbevelingsbrieven 
mede te brengen. Paulus zegt daar: «Hebben wij, gelijk som
migen, aanbevelingsbrieven aan u of aanbevelingsbrieven van 
u noodig?" «?C#^.*L ( | j i ? • ^ W - / * i / , 

9. D. R. te Apeldoorn vraagt, hoe Gal. III : 17, waar ge
zegd wordt, dat de wet 430 jaar na het verbond met Abraham 
gesloten gegeven is, overeen gebracht kan worden met Bxod. 
XII : 40, waar wij lezen, dat de kinderen Israël 430 jaar in 
Egypte hebben gewoond. 

Naar het mg voorkomt, is de engelsehe vertaling van Bxod. 
XII : 40 beter dan de hollandsche. Deze luidt: sDe verkeering 
als vreemdelingen van de kinderen Israëls, die in Egypte ge
woond hebben, was 430 jaren." Deze vertaling wordt ook door 
anderen gegeven. Daardoor vervalt de moeielijkheid, want dan 
kan men rekenen van Gen. XII af tot op het jaar van den 
uittocht uit Egypte, 'twelk hetzelfde jaar van de wetgeving is. 
In elk geval kan het naar de tijdrekening niet anders genomen 
worden. Dat de Israëlieten niet 430 jaar in Egypte gewoond 
hebben, is bewezen uit Exod. VI, waar Mozes zijn geslacht-
register geeft, en aantoont, dat het woord des Heeren, tot 
Abraham gesproken in Gen. XV, is bewaarheid geworden, daar 
thans het vierde geslacht naar Kanaan terugkeerde: Levi, 
Kehath, Amram, Mozes. Als wij nu aannemen, dat Kehath 30 
jaar was, toen hij met Jakob in Egypte kwam, (zie Gen. 
XLVI : 11.) dan heeft hij nog 103 j . in Egypte gewoond, en 
Mozes was 80 j . , toen hij Egypte verliet, d. i. 183 j . , zoodat 
Kehath dan 32 j . vóór de geboorte van Mozes gestorven is, 
waardoor men 215 jaar krijgt voor het verblijf van de kinde
ren Israëls in Egypte terwijl de 215 andere jaren verloopen 
zijn van Abraham's komst in Kanaan of misschien van zijn 
uitwijken naar Egypte (Gen. XII : 9.) tot Jacob's verhuizen 
daarheen. Met de tijdsopgaven in Genesis komt dit overeen. 
Van Abraham's komst in Kanaan tot Izaak's geboorte ver
hepen 25 jaar. Izaak was 60 j . , toen Jacob geboren werd, en 
Jacob was 130 j . , toen hij naar Egypte vertrok, d. i. te 
zamen 215 j . 

10. K. J. L. V. te Zwolle. — Onder de kinderen Gods in 
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Job I : 6 moeten wij verstaan de engelen. Dit bïtjkt uit 
Job XXXVIII : 7, waar gezegd wordt, dat bij de schepping 
der aarde de morgensterren vroolijk zongen en al de kinderen 
Gods juichten. 

11. H. v. d. L. te Dordrecht. — In de meeste gevallen, 
waar in de Schrift van bidden of aanbidden gesproken wordt, 
lezen wig, dat dit knielende geschiedde. Denk aan Salomo, 
Hizkia, Daniël, Petrus, Paulus, de oudsten in den hemel, ter
wijl de Heer Jezus zoowel knielende als staande gebeden heeft. 
Dit laatste in Matth. XIHïïj Lazarus' graf, en waarschijnlijk in 
Joh. XVII. De Apostelen in den tempel baden staande. 
(Hand. IV.) Het hangt dus, dunkt inij, zoowel van de leiding 
des Geestes als van de omstandigheden af, welke houding door 
de gemeente bij bare gebeden of dankzeggingen zal worden 
aangenomen. Maar men bedenke wel, dat in elk geval de 
houding uitdrukking moet geven aan den eerbied, dien wij 
aan God en den Heer Jezus verschuldigd zijn. En indien wij 
door een lied God den Vader of den Heer Jezus danken en 
aanbidden, dan kan het zeer gepast zijn dit staande te zingen. 

12. J. N. te 's Hage. — Daar het breken van het brood en 
het drinken van den drinkbeker één geheel vormen, moet dit, 
geloof ik, niet worden afgebroken door het zingen van een lied 
tusschen het breken van het brood en het rondgaan van den 
drinkbeker. Bij de instelling van het Avondmaal heeft de Heer 
met zijne discipelen, nadat de drinkbeker rondgegaan was, den 
lofzang gezongen. Zie Matth. XXVI : 29 en Mark. XIV: 26. 

Ook is het van veel belang, dat de dankzeggingen voor brood 
en drinkbeker in overeenstemming zijn met de gedachtenis
viering van 's Heeren liefde jegens ons en met het verkondigen 
van zijnen dood. Zij mogen niet door het vermelden van aller
lei omstandigheden, welke met de avondmaalsviering niets te 
maken hebben, de aandacht van het lijden en sterven des 
Heeren afleiden. 
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l e t Brandoffer. 
(Lev. I.) 

Voordat wij overgaan tot de beschouwing van het brand
offer en van de overige offers in Levitikus, moeten wij 
een oogenblik stilstaan bij de plaats, waar de ceremonieele 
eeredienst van Israël geschieden moest. De Tabernakel, 
die in zijne gansche samenstelling en in zijne onderschei
dene deelen, een typische voorstelling is van Christus in 
zijne god-menschelijke heerlijkheid, (waarover wij thans 
evenwel niet willen handelen) was in drie deelen verdeeld: 
het heilige der heiligen, het heilige en de voorhof. 

Het binnenste gedeelte van den Tabernakel was het 
heilige der heiligen, 'twelk van de overige gedeelten door 
een zwaren voorhang gescheiden was. Hier bevond zich 
de arke des verbonds met de cherubynen der heerlijkheid, 
die het verzoendeksel of den genadetroon overschaduwden, 
en anders niets. Van den God Israëls wordt gedurig ge
zegd, dat Hij is Jehovah, die tusschen de cherubim woont. 
In het heilige der heiligen was dus Gods troon; daar 
daalde Hij in zijne heerlijkheid neder. Maar die troon 
was ontoegankelijk. De voorhang duidde aan, zooals de 
Apostel in Hebr. IX: 8 zegt, dat de weg tot het heilig
dom nog niet geopenbaard was. De ark des verbonds is 
een voorbeeld van Christus. Christus is de ware ark en 
de ware genadetroon. 

In het heilige, dat, zooals ik reeds opmerkte, door den 
voorhang steeds van het heilige der heiligen gescheiden 
was, stond in het midden onmiddellijk vóór den voorhang 
het gouden reuJcofferaltaar, van hetwelk bij zekere gele
genheden vurige kolen genomen werden met wierook, om 
dit in een wierookschaal binnen den voorhang te dragen; 
(zie o. a. Lev. XVI.) zoodat daardoor het reukofferaltaar 
in onmiddellijk verband met het heilige der heiligen kwam, 
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en als het ware tot het allerheiligste behoorde. Schoone 
type van de aanbidding, die thans, nu de voorhang ge
scheurd en de hemel geopend is, door de geestelijke pries
ters den Heere wordt gebracht! Verder stonden in het 
heilige aan den éénen kant de tafel der toonbrooden en 
aan den anderen kant de luchter met zijne zeven lampen. 
De toonbrooden zijn de type van den vleesch geworden 
Christus, het waarachtige brood, dat uit den hemel is neer
gedaald in verbinding met en als hoofd der twaalf stammen 
Israëls. De luchter is een voorbeeld van de volmaaktheid 
des Heiligen Geestes als de verspreider van het licht in 
zijne zevenvoudige heerlijkheid, (zie Jes. XI : 2; Openb. 
I : 4.) De Gemeente erkent en geniet Christus als het 
Brood des levens, en de Heilige Geest woont in haar. 

Rondom deze woning — zoo wordt de Tabernakel menig
maal genoemd — bevond zich de voorhof van de tent der 
samenkomst, vervaardigd van gordijnen van fijn getweernd 
linnen, die aan pilaren met koperen voeten bevestigd 
waren. Bij het binnentreden in dezen voorhof vond men 
eerst het koperen brandofferaltaar, en daarna tusschen dit 
altaar en de woning het koperen waschvat, waarin de 
priesters zich moesten wasschen, voordat zij tot verrichting 
van hunne bediening in den tabernakel gingen. 

Een treffende voorstelling van den weg des heils wordt 
ons in deze inrichtingen gegeven. Als wij ons in onze 
gedachten plaateen vóór den ingang van den voorhof, dan 
is recht tegen ons over aan het eind der woning de troon 
van God. Hoe komen wij daarheen? Alleen door de al-
genoegzame offerande van Jezus Christus, die zichzelven 
voor ons heeft opgeofferd, en wiens bloed reinigt van alle 
zonde, en door de wassching in het waschvat der weder
geboorte, en de voortdurende reiniging onzer voeten, (zie 
Joh. XIII.) zijn wij in staat om als priesters in het hei
ligdom in te gaan, en daar de offeranden onzer lof- en 
dankzegging den Heere, onzen God, te brengen, gevoed 
en gesterkt door het brood des levens en verlicht door 
den Heiligen Geest. 

Jn het heilige der heiligen ging niemand in dan alleen 
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de lioogepriester, eenmaal des jaars om voor zijne eigene 
zonden en Toor de zonden des volks verzoening te doen. 
In het heilige gingen de priesters in, om daar hun dienst 
te verrichten. Het volk mocht slechts in den voorhof 
komen. "Wij weten, dat zulks thans veranderd is. Allen, 
die in Christus Jezus gelooven, zijn koningen en priesters, 
en kunnen in het heiligdom ingaan. Het onderscheid tus-
schen priesters en mannen van het volk is verdwenen, 
nu door het werk van Christus voor allen, die gelooven, 
een volmaakte verzoening is aangebracht. En die allen 
gaan door het bloed van Jezus met vrijmoedigheid in het 
heilige der heiligen in, want het voorhangsel, dat den weg 
daarheen afsloot, is ^an boven naar beneden gescheurd, 
en mag niet meer hersteld worden. Met den gestorven en 
opgewekten Christus vereenigd, gaan wij in den geest 
daarbinnen, waar Hij thans gezeten is. Nadat de voorhang 
is gescheurd, zijn het heilige der heiligen en het heilige — 
voorbeelden van den „hemel der hemelen" of den „ derden 
hemel", en van den geschapen hemel — tot één geworden, 
en kunnen wij met vrijmoedigheid in Gods tegenwoordig
heid verschijnen en als priesters Hem onze offeranden 
brengen. 

De offeranden, in de eerste hoofdstukken van Levitikus 
beschreven, stellen ons het ééne algenoegzame offer van 
Christus voor in zijne veelzijdigheid, waarde en kracht, 
beschouwd zoowel uit het oogpunt van God als uit het 
oogpunt van den zondaar. Die offeranden zijn dientenge
volge in twee geheel van elkaar onderscheiden deelen ver
deeld, te weten: in offers, die tot een liefelijken reuk 
voor het aangezicht des Heeren opstegen, en in offers, die 
buiten het leger, verre van zijn heilig aangezicht moesten 
worden verbrand. 

Van de eersten is het „brandoffer" het volledigst en 
het meest kenmerkende. Het stelt ons Christus voor in zijne 
vrijwillige overgave in den dood, om den heiligen en recht
vaardigen God, die door de zonde was onteerd geworden, 
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te verheerlijken en aan zijne heilige rechten en eischen 
te voldoen, zoodat op grond daarvan de geloovige in 
Christus verzoend met God en aangenaam voor God zou 
kunnen worden. 

Wanneer wij bij de bijzonderheden van deze offerande 
stilstaan, dan treedt ons de schoonheid, heerlijkheid en 
waardij van Jezus' offerande helder voor den geest. 

Het brandoffer was een vrijwillige offerande, daarin 
geheel onderscheiden van het zond- en schuldoffer, welke 
verplichte offeranden waren. De offeraar bracht het gansche 
offerdier voor het aangezicht des Heeren aan de deur van 
de tent der samenkomst. Zoo heeft Christus zich aange
boden om het raadsbesluit van God te vervullen en Hem 
te verheerlijken. In het voorbeeld moesten het offer en 
de offeraar noodwendig onderscheiden zijn, en de offeraar 
legde zijne hand op het hoofd van het offerdier, ten teeken 
dat hij zich met hetzelve volkomen één maakte. In het 
tegenbeeld is dit vanzelf vereenigd: Christus was zoowel 
het offer als de offeraar, want Hij offerde zichzelven op. 
„Door den eeuwigen Geest heeft Hij zichzelven onberis
pelijk Gode opgeofferd," zegt de Apostel in Hebr. IX: 14. 

Treffend en schoon is de wijze, waarop ons dit in de 
Schrift wordt voorgesteld. De Heilige Geest voert den 
Heiland sprekende in met de woorden van Psalm XL : 
„Toen zeide ik: Zie, ik kom, (in de rol des boeks 1) is 
van mij geschreven,) om Uwen wil te doen, o God! Ik 
heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen, en 
Uwe wet is in het midden mijns ingewands." Het Israëlie-
tische volk had het vrijwillig genomen besluit, om 
alles te doen wat de Heere gesproken had, gebroken en 
in de onderhouding van Gods geboden geheel gefaald. Hoe 
zou de mensch thans tot God kunnen naderen? De wet 
had het booze, dat in den mensch was, aan het licht ge
bracht. De zonde werd uitermate zondig door het gebod. 
(Zie Rom. V: 20; VII : 13.) Wat moest de Heere God 
doen ? Kon Hij met den mensch, die zijne wet met voeten 

1) Met dit boek wordt bedoeld: het boek van Gods eeuwig raadsbesluit 
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o-efcreden had, in verbinding staan P Kon Hij zijne gerech
tigheid laten varen? Onmogelijk. "Wat moest er dan 
geschieden? Niets dan genade bleef er over, indien God 
met den mensch in verbinding wilde treden. Maar opdat 
er aan Gods gerechtigheid zou worden voldaan, moest er 
een offer gebracht worden, dat door God kon worden aan
genomen. En waar zou een offer te vinden zijn, in staat 
om de zonde te dragen en te verzoenen, en den zondaar 
van zijne zonden te reinigen? Onder de menschen was 
niemand in staat of gezind dit te doen. Dat was geen 
werk voor een zondaar. Toen zeide Gods Zoon: „Zie, ik 
kom om Uwen wil te doen, o God! Uwe wet is in het 
midden mijns ingewands. Slachtoffer en offerande hebt Gij 
niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam toebereid." 
Het lichaam, in hetwelk Gods Zoon hier woonde, was 
door God zelf voor Hem bereid, want de Allerhoogste 
overschaduwde de maagd en de Heilige Geest kwam over 
haar. Geheel vrijwillig nam Hij dit lichaam aan. De woor
den : „Gij hebt mij een lichaam toebereid," luiden in Psalm 
XL: „Gij hebt mij de ooren doorboord;" want evenals een 
israëlietische slaaf, die zich vrijwillig, ter eeuwige dienst
baarheid, had overgegeven, zich het oor liet doorboren, zoo 
gaf Gods Zoon zich over om mensch te worden, en ge
hoorzaam te zijn aan God in alles, zelfs tot in den schan
delijken dood des kruises. In Hem bezitten wij dus een 
mensch, die in staat was een offer voor ons te worden, 
en die ten volle daartoe gezind was. Uit vrije beweging 
liet Hij zich met de gestaltenis eens slaafs bekleeden, den 
menschen gelijk wordende, en onderwierp zich volkomen 
aan al de geboden des Heeren. Hij was de gehoorzaam
heid in persoon. Gods wet was in het midden Zijns inge
wands. 

Vrijwillig kwam Gods Zoon hier beneden, en vrijwillig 
onderwierp Hij zich aan al de vernedering en de versma
ding, welke zijne menschwording en zijn wonen onder de 
zondaren met zich bracht. Doch dit alles deed Hij, en 
aan dit alles onderwierp Hij zich, omdat Hij een offer 
voor onze zonde wilde worden. In de volheid des tij ds, 
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toen het klaarlijk gebleken was, dat het bloed van stieren 
en bokken de zonden niet wegnemen kon, kwam Hij' op 
aarde met de woorden tot God: „ Slachtoffers en offeranden 
en brandoffers en zondoffers hebt Gij niet gewild, noch 
hebben U behaagd, zie, ik kom, om Uwen wil te doen." 
Zijn gansche leven op aarde had ten doel om zich onbe
rispelijk aan God op te offeren, en daardoor een volkomene 
verzoening voor ons teweeg te brengen. Voor menschen 
moest een mensch zich opofferen, maar een mensch, die 
zonder zonde was, die in alles gehoorzaam was geweest 
en God volkomen had verheerlijkt. Gods Zoon werd 
waarachtig mensch, geboren uit een vrouw, maar zonder 
zonde, heilig en onberispelijk; geen zonde heeft Hij gekend 
of gedaan; aan het einde zijns levens kon Hij zeggen: 
„De overste der wereld komt, en heeft in mij niets; maar 
opdat de wereld erkenne, dat ik den Vader liefheb; en 
gelijk mij de Vader geboden heeft, alzoo doe ik." 

Van deze vrijwillige overgave in den dood getuigen de 
Evangeliën op treffende wijze. In Luk. I X : 51 lezen wij : 
„En het geschiedde, toen de dagen zijner opneming ver
vuld werden, dat hij zijn aangezicht richtte om naar 
Jeruzalem te reizen." STaar de stad, die Hem uitwerpen 
en kruisigen zou, richtte de Heer zijne schreden! „Staat op, 
laat ons van hier gaan," zegt Hij in de paaschzaal tot 
zijne discipelen, en gaat dan met hen naar Gethsémané om 
daar gevangen genomen en naar Golgotha geleid te 
worden. In den hof laat Hij eerst de heele bende krijgs
knechten ter aarde vallen om te bewijzen, dat Hij de macht 
had over zichzelven te beschikken, en stelt zich dan vrij
willig in hunne handen. Toen Petrus, in edele veront
waardiging dat men zijn meester dorst aanraken, het oor 
van Malchus afsloeg, zeide Jezus: „Steek het zwaard in 
de scheede! Den drinkbeker, dien de Vader mij gegeven 
heeft, zal ik dien niet drinken?" En overeenkomstig zijn 
woord: „Memand neemt het leven van mij, maar ik leg 
het van mijzelven af; ik heb macht het af te leggen, en 
heb macht het wederom te nemen; dit gebod heb ik van 
mijnen Vader ontvangen", geeft Hij aan het kruis in vol-
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komene rust zijnen geest over met de woorden: „Vader! 
in uwe handen beveel ik mijnen geest." 

Hoe schoon en vol genade is deze weg des Heeren! 
Hij was even vast besloten zich volkomen aan God toe 
te wijden, en zich tot verheerlijking van God aan al de 
gevolgen der zonde te onderwerpen, als de mensch licht
vaardig geweest was om zich van God te verwijderen, en 
hardnekkig om in deze verwijdering te volharden. Jezus 
vernietigde zichzelven en vernederde zich tot in den dood, 
opdat in dezen weg de majesteit en de liefde van God, 
diens waarheid en gerechtigheid volkomen aan het licht 
zouden kunnen worden gesteld. Op die wijze werd de 
mensch in den persoon van Christus met God verzoend. 
God is evenzoo volkomen in den mensch (let wel op: 
in den mensch, en niet in de menschen) verheerlijkt 
geworden, als Hij door den mensch was onteerd ge
worden. 

Op treffende wijze wordt ons deze vrijwillige overgave 
van Christus en de heerlijke gevolgen daarvan voorgesteld 
in Joh. XIII. Aan den paaschmaaltijd wijst de Heer den ver
rader aan, waarna de satan in Judas voer. Daarna zeide 
Jezus tot Judas: „Wat gij doet, doe het haastelijk," aldus 
zelf den verrader henen zendende om het werk der duisternis 
te gaan verrichten, en den Zoon des menschen aan zijne 
vijanden over te leveren. In plaats van Judas tegen te 
houden of aan de woede zijner discipelen over te leve
ren, zendt de Heer hem heen, en levert aldus zichzelven 
gansch vrijwillig in de handen der zondaren over. Hier
door had Hij zich geheel en al overgegeven. De strijd 
was gestreden en het schrikkelijk lijden was aanvaard. 
De overwinning was behaald. En daarom, waar de Heer 
te voren ontroerd was in den geest, bij de gedachte aan 
de schrikkelijke boosheid van den mensch en aan de 
zielesmart, die Hem werd aangedaan, daar verheugde Hij 
zich thans, nadat Hij zich volkomen overgegeven had om 
gedood te worden, in het heerlijk resultaat van zijn werk, 
en zeide : „Nu is de Zoon des menschen verheerlijkt, en 
God is in Hem verheerlijkt. Indien God in Hem verheer-
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lijkt is, zoo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, 
en Hij zal Hem terstond verheerlijken." 

In zijne volkomene en vrijwillige overgave in den dood, 
om tot zonde te worden gemaakt, om onze zonden te dragen 
en om de straf en het oordeel te ondergaan, werd de Zoon 
des mensehen verheerlijkt; want daarin werd openbaar, 
wie Hij was, en wat Hij deed om den onteerden God te 
verheerlijken. De heerlijkheid van den Zoon des menschen 
bestond in de verheerlijking van Gods naam daar, waar 
al de macht des vijands, de werking der zonde en Gods 
oordeel daarover zich openbaarden. Op het kruis werden 
al de eigenschappen van God, die zich gedurende het 
gansche leven van Jezus op volmaakte wijze in Hem 
hadden geopenbaard, op het hoogst verheerlijkt. Gods 
waarheid werd bevestigd; Gods gerechtigheid gehandhaafd; 
Gods liefde en genade geopenbaard; de mensch Christus 
Jezus werd gestraft, geoordeeld, verbrijzeld; daardoor werd 
Gods rechtvaardig oordeel tegenover de zonde voltrokken, 
en in dat oordeel zijne volmaakte liefde jegens zondaren 
geopenbaard. Op deze wijze werd de kwestie van goed en 
kwaad ten volle en voor altijd uitgemaakt; de behoudenis 
tot stand gebracht, en de grondslag gelegd van den nieuwen 
hemel en de nieuwe aarde. 

In het brandoffer wordt de offerande van Christus der
halve gezien uit het oogpunt van zijne vrijwillige overgave 
in den dood des kruises ter verheerlijking van God en 
ter verzoening der zonden. In zijn gebed tot den Vader 
in Joh. XVII drukt de Heer beide dingen uit in de 
woorden: „Ik heb U verheerlijkt op de aarde; ik heb 
voleindigd het werk, dat Gij mij gegeven hebt om te 
doen." Daarom was zijne offerande een liefelijke reuk voor 
God. Op hetzelfde oogenblik, dat Hij om onzer zonden 
wil aan het oordeel werd prijsgegeven, was Hij, omdat 
Hij zich vrijwillig daartoe overgaf, de vreugde en het 
welbehagen van God, die daardoor volkomen word ver
heerlijkt. Christus heeft ons liefgehad, en zichzelven voor 
ons overgegeven als een offerande en een slachtoffer, Gode 
tot een weiriekenden reuk. (Efez. T : 2.) 
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Staan wij nu stil bij de bijzonderheden van deze offer
ande. Het brandoffer moest „zonder gebrek" zijn. „Indien 
zijne offerande een brandoffer van runderen is, zoo zal 
hij een volkomen mannetje offeren." Christus was het „on
berispelijke en onbevlekte Lam," vóór de grondlegging 
der wereld door God voorgekend, maar in het laatste der 
tijden om onzentwil geopenbaard. (1 Petr. 1:19, 20.) Hij 
heeft geen zonde gekend of gedaan, en kon zich daarom 
Gode onberispelijk opofferen. Hij kon niet alleen zeggen: 
„Wie uwer overtuigt mij van zonde?" maar Hij was ook 
geheel gescheiden van de zonde. In Hem was geen zonde. 
Hoewel in alle dingen verzocht gelijk wij, zoo was dit 
uitgenomen de zonde. Uit- en inwendig was Hij steeds 
het volkomen welbehagen des Vaders, die in Hem al zijne 
vreugde vond. Bij het brandoffer moest de huid worden 
afgetrokken, en het dier in zijne stukken worden gedeeld, 
zoodat alles werd blootgelegd, opdat daardoor blijken zou, 
dat er geen gebrek of bederf aan was, en het dientenge
volge tot een liefelijken reuk voor God kon opstijgen. 
God vond in Christus een volstrekte heiligheid en vol
maaktheid. Al zijne daden, woorden en gedachten, zijn 
uitwendig leven zoowel als de gezindheid zijns harten, 
waren in volmaakte overeenstemming met de heiligheid 
en de liefde van God; zoodat Hij zeggen kon: „Die mij 
gezien heeft, heeft den Vader gezien." 

Het ingewand en de schenkelen van het offerdier moesten 
met water worden gewasschen. Door deze wassching met 
water werd het offerdier typisch gemaakt tot hetgeen 
Christus in zichzelven, naar zijn wezen, was, namelijk rein. 
Jezus kwam om den wil zijns Vaders te doen; en Hij 
heeft daarom van het begin zijner loopbaan af volkomen 
gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft. 
Ten allen tijde gehoorzaam, werd zijne gehoorzaamheid 
toch steeds op een zwaardere proef gesteld, zoodat zij 
gedurig in diepte en volkomenheid toenam; Hij leerde 
gehoorzaamheid. Voor Hem als goddelijk persoon was ge
hoorzaamheid iets nieuws, en Hij heeft in de volste uit
gestrektheid der zaak gehoorzaamheid geleerd. 
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Naar denzelfden grondslag en denzelfden maatstaf wor
den wij gereinigd. De wassching des waters geschiedt bij 
ons door het Woord. Voor ons is gehoorzamen iets nieuws, 
omdat wij van natuur opstandelingen tegen God zijn. Wij 
moeten daarom eerst geheiligd worden; en deze heiliging 
kon alleen geschieden door den dood en de opstanding 
van Christus. Daarom kwam er bij het sterven des Heeren 
bloed en water uit zijne zjjde, als teeken van de reini
gende en verzoenende kracht van zjjnen dood. Geheiligd 
en gereinigd kunnen ook wij zeggen, dat de mensch leeft 
bij alle Woord, dat uit den mond Gods uitgaat. Het on
derscheid is, dat Christus leven had in zichzelven en het 
leven in eigen persoon was, terwijl wij het leven van Hem 
ontvangen; en dat, waar Hij aan het geschreven woord 
gehoorzaam was, de woorden, die van zijne lippen vloeiden, 
de uitdrukking waren van zijn wezen, terwijl voor ons 
zijne woorden het richtsnoer zijn voor onze daden. 

Merken wij op, dat de offeraar zelf het offerdier voor 
Jehovah moest slachten. „Daarna zal hij het jonge rund 
slachten voor het aangezicht des Heeren." Deze omstan
digheid maakt de toepassing op Christus volledig; want 
hoewel de Heer natuurlijk onmogelijk zichzelven kon dooden, 
zoo gaf Hij toch zijn leven vrijwillig over; niemand nam 
het van Hem, Hij gaf het vrijwillig over voor het aan
gezicht van Jehovah. In de ceremonieele handeling was dit 
het deel van dengene, die het offer bracht; en zoo was 
het ook het deel van Christus als mensch. De mensch 
zag in den dood van Christus niets anders dan het oordeel 
van den mensch, de macht van Kajafas en van de wereld; 
doch in de werkelijkheid was die dood, als offer beschouwd, 
de vrijwillige overgave van Christus aan Jehovah. 

Dit is het kenmerkende van het brandoffer. De volko
mene opoffering van zichzelven, en de onderzoeking van 
het binnenste zijner ziel door het vuur van het schrik
kelijk oordeel Gods worden door den heiligen en recht
vaardigen God in het offer van Christus aanschouwd en 
genoten. Wonderbaar is dit! Christus offerde zichzelven 
volkomen op aan God, om Gods heerlijkheid ten volle te 
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openbaren, en zich aan zijn oordeel te onderwerpen. Het 
vuur onderzocht, wie Hij was. Hij moest „met zout ge
zouten worden." De volmaakte heiligheid van God, in de 
gansche kracht Zijns oordeels, onderzocht tot op den bodem 
al wat in Jezus was. Het zweet, dat gelijk groote drop
pelen bloeds op de aarde afliep; zijn roerend smeeken, 
dat Hij in den hof Gethsémané „met sterk geroep en 
tranen" geofferd heeft; de groote zielsangst, die Hem op 
het kruis, in het bewustzijn zijner gerechtigheid, den kreet 
ontlokte: „Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij 
verlaten?" — een angstkreet, die onverhoord bleef, voor 
zoover het verlichting van smart betrof — dit alles toont 
ons den Zoon van God, over wien al de golven en baren 
van Gods toorn heengingen, doch die door zijne volmaakt
heid in staat was dien toorn te verduren, en daarom door 
den gloed van dien toorn niet werd verteerd, maar inte
gendeel zijne heerlijkheid openbaarde en de heilige eischen 
en rechten van God verheerlijkte. Dit was voor God on
uitsprekelijk heerlijk en aangenaam. Als een liefelijke 
reuk steeg het offer van Christus voor Hem omhoog. 
Hoewel Hij naar zijne heiligheid en gerechtigheid zijn 
aangezicht moest afwenden van Dengene, die onze plaats in 
het oordeel innam en de straf voor onze zonde droeg, zoo 
was toch juist, omdat Christus zich daartoe overgaf en 
gehoorzaam was tot in den schrikkelijken en schandelijken 
dood des kruises, zijne offerande voor God een liefelijke 
reuk en onuitsprekelijk aangenaam. 

Toen Woach, na de ark der behoudenis verlaten te 
hebben, zijn brandoffer den Heere bracht, lezen wij: „En 
de Heere rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide 
in zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer 
vervloeken om des menschen wil; want het gedichtsel 
van 's menschen hart is boos van zijne jeugd aan." Het 
had den Heere berouwd, dat Hij den mensch op de aarde 
gemaakt had, en het smartte Hem aan zijn hart. (Gen. 
Gen. VIH : 21; VI: 6.) Toen Hij nu den liefelijken reuk 
van Noach's offer rook, sprak Hij in zijn hart: „Ik zal 
voortaan niet meer den aardbodem vervloeken." Evenzoo 
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heeft God een volkomen en oneindig welbehagen gevonden 
in de vrijwillige offerande van Christus. Bij het brandoffer 
is geen spraak van de toerekening der zonde, maar alleen 
van de volmaaktheid, reinheid en algeheele toewijding 
van het offer, die als een liefelijken reuk voor God op
stijgen. Wel was de dood noodzakelijk, want de zonde is 
aanwezig, en het spreekt vanzelf, dat God zonder den 
dood ten opzichte van den toestand van den mensch niet 
had kunnen verheerlijkt worden; maar het is toch van 
het grootste gewicht om het brandoffer van de offers voor 
de zonde wel te onderscheiden. Waar bij de zondoffers de 
zonden op het offer gelegd en door hetzelve gedragen 
werden, daar was het brandoffer een vrijwillige offerande 
ter verheerlijking van God. Christus, die geen zonde kende, 
offerde zichzelven vrijwillig op door den eeuwigen Geest, 
om God door zijne volmaakte gehoorzaamheid en zijne 
volkomene overgave te verheerlijken. En God is volkomen 
verheerlijkt geworden! Wat de Heer zeide in de paasch-
zaal: „Indien God in hem verheerlijkt is, zoo zal ook 
God hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal hem 
terstond verheerlijken," is geschied; God heeft zijnen Zoon 
uit de dooden opgewekt en Hem nu reeds een plaats 
gegeven aan zijne rechterhand in den hemel. 

Vol bewondering staan wij daarbij stil. De zonen van 
Aaron, de priesters, typen van de geloovigen in Christus, 
die allen zonder uitzondering koningen en priesters zijn, 
— offerden het bloed, sprengden het rondom op het altaar, 
maakten het vuur aan, schikten de verschillende stukken 
van het offerdier op het altaar, na het ingewand gewas-
schen te hebben, staken alles aan, en stonden dan naar 
het verbranden van het offerdier te zien, en aanschouw
den het opstijgen van het vuuroffer tot een liefelijken 
reuk den Heere. Zij mochten geen enkel stukje van het 
brandoffer eten. Alles moest voor het aangezicht des 
Heeren worden verbrand. Maar zij mochten vol bewon
dering en aanbidding de verbranding van het offer aan
staren. Zoo mogen ook wij vol bewondering en aanbidding 
staren op de algenoegzame en onuitsprekelijk heerlijke 
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offerande van Christus, in welke God de Vader al zijn 
vreugde, welbehagen en genot vond en tot in eeuwigheid 
vinden zal. 

Dit is een hoog en verheven voorrecht. Als ontdekte 
zondaren slaan wij onzen blik op het kruis van onzen 
dierbaren Heiland, en zien daarin al hetgeen onze behoef
ten vervult, zoodat wij vrede vinden voor ons geweten en 
rust voor onze ziel. Maar als priesters, als gereinigde aan
bidders, beschouwen wij het kruis uit een ander oogpunt, 
en wel als de volkomene uitvoering van het heilig voor
nemen onzes Heeren, om tot in den dood den wil des 
Vaders te volbrengen. Wij zouden een zeer gebrekkig be
grip van de heerlijkheid des kruises hebben, indien wij 
daarin alleen zagen, hetgeen de behoeften van den zondaar 
kan devredigen. Er zijn in het kruis diepten en verborgen-
heden, die alleen door God kunnen gepeild en genoten 
worden. De Heere God alleen was in staat om de smarten 
te verstaan, het lijden te begrijpen, de doodsangsten te 
kennen, welke zijn geliefde Zoon tot Gods verheerlijking 
en ter onzer verzoening, vrijwillig onderging, verdroeg en 
doorstond. Het brandoffer was voor Jehovah alleen. Het 
steeg geheel op tot een liefelijken reuk voor den Heer. 
Aarons zonen hadden er in geen enkel opzicht deel aan. 
Maar zij mochten het bewonderend en aanbiddend gade
slaan. En zoo doen wij met de voor den Heere God zoo 
onvergelijkelijk schoone en heerlijke offerande van Christus. 

Doch niet alleen dit. "Wij staan ook in al de aange
naamheid van die offerande, in den liefelijken reuk, dien 
zij verspreidt, voor het aangezicht van den heiligen en 
rechtvaardigen God. Wij zijn aangenaam gemaakt voor 
God in den Geliefde (Ef. I : 6.) naar al het welbehagen, 
dat God in den weiriekenden reuk zijner offerande vindt. 
Welk een kostelijke waarheid! Van hoe uitgestrekte en 
heerlijke gevolgen is dit! God is in Christus, in alles 
wat Hij is, volkomen verheerlijkt geworden; en daarom 
is Hij ook verheerlijkt, wanneer Hij ons aanneemt. Hij 
vindt al zijne vreugde in Christus en in diens volkomene 
overgave in den dood des kruises uit liefde tot ons; en 
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daarom vindt God ook al zijne vreugde in ons. Tot een 
eeuwige gedachtenis stijgt de liefelijke reuk van Jezus' 
offerande op tot God, en is voor Hem onuitsprekelijk 
aangenaam; welnu, overeenkomstig dien weiriekenden 
reuk zijn wij welbehagelijk voor zijn aangezicht. Wij zijn 
één met Christus. „Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze 
wereld." „Wij zijn in den Waarachtige." (1 Joh. IV: 17; 
V: 20.) Wij staan voor God uit kracht van de algenoeg-
zaamheid en de welbehagelijkheid van Christus' offerande. 
Wanneer wij tot Hem, onzen rechtvaardigen Eeehter, 
naderen, dan naderen wij tot een God, die door Christus, 
met wien wij door het geloof en door de kracht des 
Heiligen Geestes vereenigd zijn, volkomen en op het hoogst 
is verheerlijkt geworden. Onuitsprekelijke genade! Won
derbaar voorrecht! 

In het voorbeeld wordt dit uitgedrukt door de woorden: 
„Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat 
offeren tot welgevallen voor hem, voor het aangezicht des 
Heeren." Zoo behooren deze woorden te worden vertaald, 
en niet door „naar zijn welgevallen", hoewel het brand
offer, gelijk wij zagen, een vrijwillige offerande was. Het 
4de vers maakt zulks duidelijk. Bij het zondoffer werd de 
zonde van den offeraar overgedragen op het offerdier; bij het 
brandoffer daarentegen kwam al de aangenaamheid en lie
felijkheid der offerande op den offeraar, die zich met het 
offerdier, door het leggen van zijn hand op het hoofd van 
het dier, had vereenzelvigd. Christus heeft onze zonden 
gedragen en is tot zonde voor ons gemaakt geworden, 
zoodat Hij aan het kruis in den toestand werd gebracht, 
waarin wij ons voor God bevinden; en wij staan thans 
door zijne voldoening aan Gods gerechtigheid, op grond 
van het bloed der verzoening, dat van alle zonde reinigt, 
in al de liefelijkheid en waarde van Christus' offerande 
voor Gods heilig aangezicht. De heilige God, die door 
onze zonde in elk opzicht onteerd is geworden, werd door 
de volmaakte gehoorzaamheid van Christus tot in den 
dood des kruises, waar Hij voor zondaren leed en stierf, 
de straf en het oordeel der zonde droeg en de bezolding 
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der zonde onderging, volkomen verheerlijkt. Daarom wordt 
er gezegd: „Opdat het voor hem aangenaam zij, om hem 
te verzoenen". 

Mochten wij, geliefde broeders! door Gods genade be
kwaam zijn, en meer en meer worden, om ons in de 
heerlijke offerande van Christus te verheugen en te ver
lustigen, en krachtens die Gode welbehagelijke offerande 
met alle vrijmoedigheid te treden voor het aangezicht 
van Hem, voor wien geen mensch bestaan kan, maar die 
door den Mensch Christus Jezus in alles is verheerlijkt 
geworden! 

Correspondentie. 
13. E. A. S. te Amsterdam. — Onze Heer heeft aan het 

kruis in de drie uren van duisternis den toorn van God onder
gaan. In Gethsémané werd Hem het drinken van dien beker 
des toorns voorgesteld; en daar zegt de Heer, in den angst 
zijner ziel: y>Vader! indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker 
van mij voorbijgaan; doch niet mijn wil, maar uw wil geschiede." 
(Matth. XXVI : 39; Luk. XXII : 42.) Aan het kruis heeft 
Hij dien beker gedronken, en daar roept Hij uit: »Mijn God.' 
mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten ?" Hij had den beker 
van Gods toorn uit de handen zijns Vaders aangenomen, en heeft 
dien op het kruis geledigd. Doch dit was alleen als onze plaats
vervanger ; want in zichzelven, wat zijn eigen persoon betreft, 
als Gods Zoon en als de volmaakte Mensch, was Hij steeds, ook 
aan het kruis in die uren van duisternis, het welbehagen zijns 
Vaders; en in die uren nog wel het meest, omdat Hij gehoor
zaam was tot zelfs in den dood des kruises, tegen welken dood 
al wat in Hem was zich noodzakelijkerwijze verzette. 

14. K. J. L. V. te Zwolle vraagt, wat onder het ijveren om 
geestelijke gaven in 1 Kor. XIV : 1 moet verstaan worden. 

IJveren om geestelijke gaven wil zeggen: met allen vlijt 
zoeken naar die gaven, door welke de gemeente kan worden 
gesticht en opgebouwd. In Korinthe hadden vele geloovigen 
veel op met het spreken in talen, aangezien dit opzien baarde, 
en den schijn had van grootere geestelijkheid; doch daardoor 
waren vele verkeerde dingen ingeslopen, en werd de stichting 
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der gemeente verwaarloosd. Dit was tegen de liefde. Daarom 
zegt de Apostel: »Tracht naar de liefde, en ijvert om de geeste
lijke gaven, maar vooral üat gij moogt pro/eteeren." 

15. K. V. te Mnntendam. — In 1 Kor. X : 17 lezen wij: 
»Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij 
allen zijn ééns broods deelachtig." Het brood aan het Avond
maal moet dus één brood zijn, waarvan allen, die aanzitten, 
een stuk afbreken. Daardoor wordt uitgedrukt, dat allen, die 
aanzitten, hoewel velen, één lichaam vormen. Deze beteekenis valt 
weg, indien men het brood in stukken snijdt of breekt, en 
dan rond geeft. 

16. O. B. te 's Hage. — Wanneer iemand door de gemeente 
is uitgesloten, dan verzet hij, die zich daaraan niet onderwer
pen wil, zich niet alleen tegen de gemeente, maar ook tegen 
den Heer Jezus, in wiens naam die uitsluiting heeft plaats 
gevonden, en tegen den Heiligen Geest, die in de gemeente 
woont. De Heer zegt in Matth. XVIII : 18—20, waar sprake 
is van het uitoefenen der tucht: »Waar twee of drie verga
derd zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen". 
En Paulus zegt in 1 Kor. V. sprekende over de tucht: »Want 
ik, naar het lichaam afwezig, maar naar den geest tegenwoor
dig, heb reeds, als ware ik tegenwoordig, geoordeeld, hem, die 
dit aldus bedreven heeft in den naam van onzen Heer Jezus 
Christus, als gij en mgn geest vergaderd zijt met de kracht 
van onzen Heer Jezus Christus, denzulken aan den satan over 
te geven." Wie zich dus tegen het besluit der gemeente ver
zet, verzet zich tegen den Heer zelven. -Dit is zoo duidelijk 
mogelijk. En iemand, die met een uitgestotene christelijke 
gemeenschap houdt, of iemand, die van de vergadering weg
blijft, omdat een ander is uitgesloten in strijd met zijne meening, 
die verzet zich tegen de gemeente en dus tegen den Heer, en 
zou, indien hij zich niet bekeert, ook moeten worden uitgesloten. 
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Het Spijsoffer. 
(Lev. H.) 

Het spijsoffer stelt ons Christus voor in zijne vrijwillige 
overgave, nederbuigende genade en volmaakte gehoorzaam
heid gedurende zijn gansche leven, van zijne menschwor-
ding af tot in zijnen dood aan het kruis, gelijk dit door 
den Apostel in Fil. II wordt gezegd: „Christus Jezus, in 
de gestaltenis Gods zijnde, heeft het geen roof geacht, 
Gode gelijk te zjjn, maar heeft zichzelven vernietigd, de 
gestaltenis eens slaafs aannemende, den menschen gelijk 
geworden zijnde; en in gedaante gevonden als een mensch, 
heeft Hij zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde 
tet den dood, ja, tot den dood des kruises.". 

Van al de offeranden in Levitikus is het spijsoffer het 
eenige onbloedige offer. Dit is het kenmerkende dezer 
offerande. Zij is ten nauwste verbonden met het brand
offer. Want waar in het brandoffer wordt afgebeeld, hoe 
Christus door den eeuwigen Geest zich onberispelijk Gode 
heeft opgeofferd, daar stelt het spijsoffer ons voor, hoe 
onze Heer gedurende zijn gansche leven in volmaakte 
gehoorzaamheid en overgegevenheid aan den wil des Va
ders gewandeld heeft, en daardoor in staat was zich als 
een offer ter verzoening aan God over te geven. 

Doch hoewel het spijsoffer een onbloedige offerande was, 
zoo was het toch een offer. Het werd op het altaar ver
brand. "Want de gehoorzaamheid van Christus was een 
gehoorzaamheid tot den dood, ja, tot den dood des kruises. 
Door zijne overgave in den dood heeft onze Heiland de 
kroon gezet op zijne gehoorzaamheid in alles gedurende 
zjjn gansche leven op aarde. 

Deze gehoorzaamheid van Christus was een liefelijke 
reuk voor God. De eerste daad van Adam bestond in het 
doen van zijnen eigen wil; en door zijne ongehoorzaamheid 
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heeft hij èn zichzelven èn zijne nakomelingschap in het 
ongeluk gestort. Christus is integendeel in deze wereld 
TOI zonde en ellende gekomen öm den wil zijns Vaders 
te volbrengen. Hij kwam hier beneden en vernederde 
zichzelven, om tot. eiken prijs God te verheerlijken. Hij 
was in deze wereld de gehoorzame, onderdanige Mensch, 
wiens wil alleen bestond in het doen van den wil zijns 
Vaders. En deze gehoorzaamheid en volkomene overgave 
aan de verheerlijking van God verleende aan alles, wat 
Hij deed, een liefelijken reuk. Van al zijne werken komt 
deze liefelijke reuk ons tegen. Wij kunnen het Evangelie 
van Johannes, in hetwelk de persoon des Heeren, het
geen Hij was in zichzelven, op bijzondere wijze geopenbaard 
wordt, onmogelijk lezen, zonder den liefelijken geur van 
zijne gehoorzaamheid, van zijne liefde en volmaakte zelfver
loochening gewaar te worden. Dit is de oorzaak, dat dit 
Evangelie de geloovigen zoo bijzonder aantrekt, en voor 
het ongeloof een aanstoot en struikelblok is. De Joden 
ergerden zich aan de heerlijkheid van Jezus; hoe meer 
Hij zijne heerlijkheid openbaarde, des te meer kwam 
hunne boosheid voor den dag, zoodat zij na de opwekking 
van Lazarus besloten Jezus te dooden. En zoo is het nog. 
De natuurlijke, tegen God vijandige mensch kan de open
baring van Jezus' macht en heerlijkheid niet verdragen. 
Doch het geloof aanbidt en buigt zich neer. 

In het Evangelie van Johannes, 'twelk geeju levensge
schiedenis van onzen Heer bevat, maar waarin Christus 
zelf in zijn heerlijken Persoon voor onze oogen treedt, 
wordt de heerlijkheid van Gods Zoon, die mensch gewor
den is, ons geschilderd op zulk een wijze, dat slechts be
wondering en aanbidding onze harten vervullen kan. Hij 
was de „Ik ben" des Ouden Testaments, de Schepper des 
hemels en der aarde, en de Onderhouder van het gansch 
heelal. Maar Hij wandelde hier beneden door een wereld, 
die Hem niet kende en verwierp, in den geest der zacht
moedigheid en des gedulds, der volmaakte gehoorzaamheid 
en volkomene vernedering. Hij kende geen anderen wensch, 
dan zijnen Vader overal en in alles te verheerlijken. 
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Nooit dacht Hij er aan om gedurende zijne vernedering 
een plaats van eer in te nemen. Zelfs wanneer Hij voor 
de eere Gods genoodzaakt was zijne godheid te erkennen, 
strekt dit alleen daartoe om zijne vrijwillige, zich nooit 
verloochenende onderdanigheid aan het licht te stellen. 
God was daar, doch in de volmaaktheid der menschelijke 
gehoorzaamheid. Hij zelf drukt dit uit in de woorden: 
„Dit gebod heb ik van mijnen Vader ontvangen."— „Ge
lijk mij de Vader geboden heeft, alzoo doe ik."— „De 
Zoon kan van zichzelven niets doen, tenzij hij den Vader 
dit ziet doen."— „Ik heb de geboden mijns Vaders gedaan, 
en blijf in zijne liefde." Deze woorden werden uitgespro
ken bij gelegenheden, dat het oog des geloofs door de 
heilige vernedering des dierbaren Heilands heen zijne 
Godheid aanschouwt — God, den Zoon, wiens schoonheid 
te heerlijker uitblinkt, daar Hij zichzelven verbergt; even
als de zon, welke door het menschelijk oog niet kan 
worden verdragen in haren glans, de kracht harer stralen 
toont door het geven van volledig licht door de wolken 
henen. De wolken verbergen en verzachten de stralen. 
Hoewel God zich vernedert, zoo is nochtans God aanwezig. 
Hij is het , die alles doet, en Hij „kan niet verborgen 
blijven." (Mark. V I I : 24.) 

Deze onbepaalde gehoorzaamheid verspreidde een wei
riekenden geur over alles wat Christus deed. Hij kwam 
ten allen tijde als een gezondene. Hij zocht de heerlijkheid 
van den Vader, die Hem gezonden had. Hij redde ieder, 
die tot Hem kwam, daar Hij gekomen was, niet om zijnen 
eigenen wil te doen, maar den wil Desgenen, die Hem 
gezonden had; en daar de zondaars niet tot Hem komen 
konden, tenzij de Vader hen trok, zoo was hun komen 
tot Hem als het ware de machtiging voor Hem om hen 
te redden, want Hij moest den wil des Vaders onbepaald 
volbrengen. Welk een gehoorzaamheid! Wie zijn het, die 
Hij redt? Allen, die de Vader aan Hem, den steeds on
derworpen dienstknecht, geeft. (Zie Joh. VI.) Belooft Hij 
hun de heerlijkheid? „Het staat niet aan mij ze te geven," 
zoo zegt Hij, „maar zij zal gegeven worden aan hen, wien 
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het door mijnen Vader bereid is." (Matth. XX: 23.) Hij 
zelf was niets en deed niets, maar voerde uit al wat de 
Vader Hem gebood. Doch wie was in staat dit te doen, 
dan alleen Hij, die de macht en den wil had om alles te 
doen, wat de Vader Hem te doen gegeven had! De on
eindige grootheid van het werk, dat Hij volbrengen moest; 
de bekwaamheden om zulk een werk te volbrengen; de macht 
om in alles den wil des Vaders te doen, welke alleen bij 
den Zoon van God konden gevonden worden, gingen hand 
in hand met een volmaakte gehoorzaamheid, die in het 
doen van den wil des Vaders de spijze der ziel vond. 

Doch zien wij nu, hoe de menschheid van Christus voor 
dit heerlijk werk toebereid was. Het spijsoffer des Heeren, 
van de vrucht der aarde genomen, bestond uit het fijnste 
meel. Geen enkele grove korrel was er in te vinden. Mets 
oneffens, niets ongelijks, niets ruws bij het aanraken. "Welke 
drukking van buiten ook werd aangewend, de oppervlakte 
bleef steeds effen. Al wat de natuur van den gevallen 
mensch reins en liefelrjks bezat, was in zijne algeheele 
voortreffelijkheid aanwezig in Jezus, die van de zonde 
afgezonderd, maar toch onderworpen was aan al het 
lijden, 'twelk door de zonde in de wereld was gekomen. 
In Hem was geen oneffenheid, geen overheerschende deugd 
of eigenschap, waardoor Hij een bepaald karakter had. 
Alle deugden waren in Hem vereenigd; alle goddelijke 
eigenschappen werden in Hem gevonden; en allen vol
maakt ; zoodat geen enkele deugd of eigenschap zich ten 
koste eener andere verhief. Hij was even vrijgevig als 
spaarzaam, even zachtmoedig als gestreng, even onder
worpen als gebiedend. Op volmaakte wijze vinden wij bij 
Hem het fijne gevoel, de beslistheid, de standvastigheid, 
de verhevenheid, de zachtmoedigheid, het geduld, en alle 
andere deugden, welke tot de volmaakte menschelijke 
natuur behooren. 

Bij Paulus vinden wij energie en rusteloozen ijver;bij 
Petrus vurige genegenheden des harten; bij Johannes tee-
dere gevoeligheid en een onbeperkt verlangen om de rech
ten en de waardigheid te verdedigen van Hem, dien hij lief-
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had. Maar deze eigenschappen waren bij deze mannen 
overheersehend en kenmerkten hen. Bij onzen Heer waren 
al deze eigenschappen even volmaakt aanwezig, zoodat 
geen boven de andere uitstak. Maar bij Hem was ook 
geen onvolkomenheid, zooals wij bij de beste zijner die
naren opmerken. Paulus gevoelde berouw over het schrij
ven van zijnen eersten brief aan de Korinthiërs. (2 Kor. 
VII: 8.) Hij had geen rust in zijnen geest, toen hij Titus, 
zijnen broeder, niet vond; hij ging naar Macedonië, hoe
wel de Heer hem een geopende deur in Troas gegeven 
had. (2 Kor. II : 13.) Hij wist niet, toen hij voor den 
raad stond, dat het de hoogepriester was. (Hand. XXIH: 5.) 
Bij Petrus, den trouwen en ijverigen arbeider, in wien 
God zoo machtig werkte tot het apostelschap der besnij
denis, vinden wij menschenvrees. (Gal. II : 8, 12.) En 
Johannes, die in zijn ijver derechtenen de heerlijkheid van 
Jezus wilde verdedigen, wist niet van welken geest hij 
was; en hij wilde de verheerlijking van God in den weg 
treden, omdat zij geschiedde door iemand, die hen niet 
volgde. (Luk. IX : 49—56.) 

Zoo waren Paulus, Petrus en Johannes — mannen, die 
geacht werden zuilen te zijn. Maar in den mensch Chris
tus Jezus vinden wij niets dergelijks. Van deze oneffen
heid is bij Hem geen spoor te ontdekken. In zijn karak
ter was niets overheerschends, want in zijne menschheid 
was alles volkomen aan God onderworpen. Elke trek 
van zijn karakter had zijn rechte plaats, trad aan het 
licht en openbaarde zich in een daad, doch verdween dan 
weder om een andere aan het licht te doen treden. Alles 
was bij Hem in volmaakte harmonie, en in alles werd God 
verheerlijkt. Als zachtmoedigheid Hem betaamde, dan was 
Hij zachtmoedig; was toorn noodwendig, wie kon dan de 
overweldigende kracht zijner verwijten wederstaan? Was 
er genade noodig, dan openbaarde Hij zich vol medelijden 
jegens den verstafgedwaalden zondaar, zonder zich in het 
minst te storen aan de opmerkingen van den eigengerech-
tigen farizeër. Toen de ure des gerichts gekomen was, 
konden de tranen van hen, die over Hem weenden, geen 
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andere woorden aan zijne ziel ontlokken dan: „Weent 
niet over mij, maar weent over uzelven en over uwe 
kinderen" — woorden, die een diep medegevoel, maar 
tevens een volkomene onderwerping onder het oordeel 
van God uitdrukken. Vol teeder gevoel voor zijne moeder 
beval Hij haar, hangende aan het kruis, aan de liefde
volle zorg van den discipel, die zijn vriend geweest was 
en aan zijne borst had gelegen; doch Hij stoorde zich 
niet aan hare woorden, waar Hij in de dienst zijns Yaders 
wezen moest. Als menscb en onder de wet geboren, was 
Hij zijne moeder, die Hem droeg, en Jozef onderdanig; 
maar Hij trad evenzeer op in zijne goddelijke macht en majes
teit, en toonde reeds op twaalfjarigen leeftijd, dat Hij God 
was. Hij bezat een rust en kalmte, die zijne tegenstanders 
ontwapende. Met de zedelijke kracht, waardoor Hij zijne 
vijanden soms terneervelde, vereenigde Hij een zachtmoe
digheid, welke iedereen aantrok, die nog niet door vijand
schap verhard was. Moest tusschen kwaad en goed onderschei
den worden, dan was Hij gelijk een scherpsnijdend zwaard; 
maar evenzeer vloeiden de liefelijkste troostwoorden over 
zijne lippen. 

In één woord: de menschheid van Christus was vol
maakt, ten volle onderworpen aan God. Alles was in 
overeenstemming met Gods wil, en was daarom in vol
maakte harmonie. De hand, die de snaren tokkelde, vond 
ze allen zuiver gestemd. Alles was in overeenstemming 
met Gods gedachten, wiens raadsbesluiten van genade, 
heiligheid en goedheid, en evenzeer van het oordeel over 
het kwaad, in Christus hun vervulling vonden, en in Hem 
alleen. Elke eigenschap en elke bekwaamheid zijner men-
schelijke natuur luisterde naar de aandrift, welke de god
delijke wil Hem gaf, en hield op te werken en trok zich 
kalm terug, zoodra de wil des Vaders dit vorderde. 

Deze volmaaktheid van de menschelijke natuur van 
onzen Heiland was nog met diepere en belangrijker be
ginselen verbonden, welke in het Spijsoffer ons op tweeër
lei wijze — negatief en positief, voorgesteld worden. Nega
tief, er was geen zuurdeeg bij het spijsoffer; positief, de 
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koeken werden met olie vermengd en met olie bestreken. 
Het spreekt vanzelf, dat, wanneer elke beweging zijner 
menschelijke natuur aan de goddelijke aandrift gehoor
zaamde, de wil geheel onderworpen zijn moest. Christus 
had bet recht, omdat Hij Gods Zoon was, een onafhan-
kelijken wil te hebben: „De Zoon maakt levend, wien 
Hij wil;" maar Hij was gekomen om den wil zijns Vaders 
te doen. Zijn wil was gehoorzamen; derhalve was het een 
volmaakte en zondelooze wil. 

Zuurdeeg is in de Schrift steeds het beeld van bederf. 
„Wacht u voor het zuurdeeg der farizeën en schriftge-
geleerden, 'twelk is geveinsdheid." — „Het zuurdeeg van 
slechtheid en boosheid." — Daarom mocht er in de koeken, 
die men God ten liefelijken reuk opofferde, geen zuurdeeg 
zijn. „Geen spijsoffer, dat gij den Heere zult offeren, zal 
met deesem gemaakt worden, want van geen zuurdeesem 
zult gijlieden den Heere een vuuroffer aansteken." In die 
gevallen, waar gezuurde koeken den Heere moesten ge
bracht worden, was het verboden ze als een offerande ten 
liefelijken reuk voor den Heer aan te steken. Al wat met 
zonde bezoedeld was, al was de vlek ook nog zoo gering, 
kon geen aangenamen geur voor Jehovah verspreiden, 
maar wekte integendeel zijn misnoegen op. 

Wanneer de offeranden der eerstelingen den Heere ge
bracht werden, moesten er twee met zuurdeesem gebakken 
brooden aan toegevoegd worden, maar die mochten niet 
op het altaar komen tot een liefelijken reuk. (Zie Lev. 
11:11, 12 en X X I I I : 15—21.) Deze eerstelingen stellen 
de gemeente voor, geheiligd door den Heiligen Geest; 
want dit feest der eerstelingen of der eerste vruchten was 
het welbekende type van het Pinksterfeest. „Wij zijn," 
zegt de Apostel Jakobus, „als eerstelingen zijner schep
selen." In Lev. XXIH : 10—14 vernemen wij, dat op den 
opstandingsdag van Christus een garf der eerstelingen 
moest gebracht worden, bestaande uit korenaren, die noch 
uitgeslagen noch geroost waren. Daarbij kon van zuurdeeg 
geen spraak zijn. Christus is opgestaan zonder ver der ving 
te zien. „Gij zult mijne ziel in den hades niet laten; Gij 
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zult niet toelaten, dat uw heilige de verderving zie." (PB. 
XVI; Hand. I I : 27.) Bij de aanbieding van de garf der 
eerstelingen was ook geen zondoffer. "Wanneer evenwel de 
met zuurdeeg gebakken brooden, die de door den Heiligen 
Geest geheiligde gemeente voorstellen, wier leden nog een 
bedorven natuur omdragen, werden gebracht, dan offerde 
men tegelijkertijd een offer voor de zonde. Want door de 
offerande van Christus is niet alleen voor onze bedreven 
zonden, maar ook voor de in het vleesch wonende zonde 
verzoening aangebracht. Op het kruis is de zonde in het 
vleesch door God geoordeeld, zoodat die niet meer als 
tusschen ons en God zijnde wordt beschouwd. Christus is 
niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonde in 
het vleesch gestorven, en wij hebben het recht en de ver
plichting ons dientengevolge der zonde voor dood te houden. 
Dit te verstaan en te gelooven geeft ons rust en troost, 
want de in ons wonende zonde verontrust een teeder ge
weten meer dan vele overtredingen. 

De brooden, die de gemeente voorstellen, werden der
halve met zuurdeesem gebakken, en mochten niet als een 
offer ten liefelijken reuk worden opgeofferd. Het Spijsoffer 
daarentegen, 'twelk Christus afbeeldt, was zonder zuur
deesem, „een vuuroffer tot liefelijken reuk voor den Heere!" 
De vuurproef van Gods oordeel vond in Christus een vol
maakten wil. In Hem werd geen spoor van den geest der 
onafhankelijkheid gevonden. „Uw wil geschiede!" dat was 
de grondtoon zijner ziel; daardoor werd de menschheid 
van Jezus, in wien lichamelijk de volheid der Godheid 
woonde, gekenmerkt. 

Deze volmaaktheid van Jezus' menschelijke natuur was 
alleen mogelijk, doordien die menschelijke natuur noch 
gelijk was aan die van Adam vóór, noch aan die van 
Adam né, den val. De menschelijke natuur van Adam vóór 
den val was onnoozel, onschuldig. De menschelijke natuur 
van Adam na den val was zondig en bedorven. Die van 
Christus was heilig. Het was een waarachtig menschelijke 
natuur; waarachtig vleesch en bloed, zooals wij hebben; 
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maar een menschelijke natuur in een anderen toestand als 
waarin de onze is; evenals de menschelijke natuur van 
Adam na den val even waarachtig een menschelijke natuur 
was, als die van Adam vóór den val, hoewel de toestand 
van beiden hemelsbreed verschilde. 

„Wat uit vleesch geboren is, is vleesch;" en daarom 
mocht de wil des vleesches bij de geboorte van Christus 
in geen enkel opzicht in aanmerking komen. In het Spijs-
offer, de typische afschaduwing van de menschheid van 
Christus, wordt dit treffend en schoon voorgesteld. Geen 
zuurdeeg mocht er in het Spijsoffer zijn, maar wel olie, 
en de olie is in de Schrift het beeld van den Heiligen 
Geest. De ongezuurde koeken van meelbloem moesten met 
olie gemengd en met olie bestreken worden. Christus werd 
eerst „ontvangen" uit den Heiligen Geest, en daarna door 
den Heiligen Geest „gezalfd." 

Toen Maria in heilige eenvoudigheid op de aankondiging 
van den engel, dat zij zwanger worden en een zoon baren 
zou, vraagde: „Hoe zal dit zijn, dewijl ik geen man kenP" 
antwoordde de engel: „De Heilige Geest zal over u komen, 
en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; 
daarom zal ook dat Heilige, dat geboren zal worden, Gods 
Zoon genoemd worden." Als mensch was dus Christus niet 
door den wil des vleesches, noch door den wil des mans, 
maar uit God geboren. Zijne menschelijke natuur was 
evenzeer een uitvloeisel van den goddelijken wil, als de 
tegenwoordigheid van Gods Zoon hier op aarde zulks 
was. De Heilige Geest kwam over Maria; de kracht des 
Allerhoogsten overschaduwde haar; zij werd zwanger be
vonden uit den Heiligen Geest; gelijk Jesaja voorspeld 
had: „Zie, de maagd zal zwanger worden, en een zoon 
baren, en men zal zijnen naam noemen: Bmmanuël; het
welk, overgezet, is : God met ons." 

Onze Heer was een waarachtig mensch. Hij is geboren 
uit een vrouw en geworden onder de wet. Gelijk Gods 
kinderen, die Hij kwam verlossen, bloed en vleesch deel
achtig waren, zoo heeft Hij ook desgelijks deel daaraan 
genomen, en werd den broederen gelijk. Hij was geen 
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verschijning, maar een waarachtig mensch, niet uit den wil 
des vleesches, maar door de kracht des Allerhoogsten, door 
den Heiligen Geest in Maria verwekt. Daarom zegt Hij, 
komende in de wereld, tot God: „Gij hebt mij een lichaam 
toebereid." En daarom kon de Apostel zeggen: dat Hij 
gekomen is in de gelijkheid des zondigen vleesches. Om 
deze reden wordt Hij dan ook de Zoon van God genoemd. 
Christus is de Zoon van God van eeuwigheid, de Schepper 
des heelals, en Hij is als Gods Zoon in kracht verklaard 
door de opstanding der dooden. Als zoodanig wordt Hij 
ons voorgesteld in de brieven aan de Kolossers, Hebreërs 
en Romeinen en in vele andere plaatsen der Schrift. Maar 
Hij wordt ook de Zoon van God genoemd als mensch, 
daar Hij door de kracht des Allerhoogsten in de Maagd 
werd verwekt, en zijn lichaam derhalve door God was 
bereid. 

De Schrift heeft er voor gezorgd, dat er omtrent de 
mensch olijke natuur van onzen Heer geen dwaling of ver
keerde meening kan bestaan, indien wij ten minste hare 
uitspraken geloovig aannemen. In de woorden des Engels: 
Dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon 
genoemd worden, is de gansche leer omtrent Jezus' men
schelijke natuur vervat. Hij is geboren uit een vrouw, 
maar die vrouw was een maagd, en door de kracht des 
Allerhoogsten was hetgeen uit haar geboren werd, dat 
Heilige. Derhalve was zijne natuur een waarachtig mensche
lijke, maar een menschelijke natuur daarin geheel van 
de onze onderscheiden, dat zij door de ontvangenis uit 
den Heiligen Geest geheel afgescheiden was van de zonde, 
zoodat onze Heer niet in zondig vleesch, maar in de 
gelijkheid des zondigen vleesches gekomen is. Christus 
heeft niet alleen geen zonde gedaan, maar ook geen zonde 
gekend. De zonde was geheel en al buitengesloten, omdat 
Hij door Gods kracht werd verwekt, en in het lichaam 
van Maria evenmin iets onreins kon aannemen, als Hij 
later kon verontreinigd worden door de onreinheid der 
aardsche dingen. 

En daar zijne menschelijke natuur zonder zonde en 
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heilig was, zoo was zij ook niet onderworpen aan ziekte 
en dood. Hij kon in genade de krankheden der menschen 
op zich nemen, en Hij kon zich in den dood overgeven — 
daartoe was Hij juist mensch geworden — maar Hij was 
niet aan den dood onderworpen; Hij was niet sterfelijk; 
Hij behoefde niet als gevolg van zijne natuur te sterven. 
Elk oogenblik van zijn leven had Hij, zooals Hij was, ten 
hemel kunnen varen. Ware dit niet zoo geweest, dan zou 
Hij zich niet, naar Gods gerechtigheid, in onze plaats aan 
het oordeel des doods hebben kunnen overgeven. Men 
bedenke wel, wat men verliest, indien men aan Jezus' 
sterfelijkheid gelooft, of indien men leert, dat Hij tenge
volge van uitputting gestorven is. Het plaatsvervangend 
lijden en sterven van Christus vervalt er door, en onze 
verzoening met God en rechtvaardiging voor God wordt 
dan onmogelijk. 

De ongezuurde koeken werden evenwel niet slechts 
met olie gemengd, maar ook met olie bestreken. De Heer 
Jezus was niet alleen als mensch uit den Heiligen Geest, 
maar Hij werd ook door den Heiligen Geest gezalfd. Rein
heid is geen kracht. En Jezus ontving die kracht door 
den Heiligen Geest. 

In Hand. X : 38 lezen wij: „God heeft Jezus van Na-
zareth gezalfd met den Heiligen Geest en met kracht; 
die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende 
allen, die door den duivel overweldigd waren." Wij moe
ten natuurlijk niet denken, dat Jezus iets ontbroken heeft. 
Als God had Hij alles kunnen doen, wat Hij wilde, al 
zou het zelfs geweest zijn om twaalf legioenen engelen 
te laten komen om Hem te verlossen. Maar Hij had zich 
vrijwillig vernietigd, en was hier beneden gekomen om 
gehoorzaam te zijn. Daarom trad Hij ook niet openlijk op, 
dan nadat Hij geroepen en gezalfd was, hoewel zijne ge
sprekken met de Schriftgeleerden in den tempel reeds 
duidelijk hadden getoond, in welke betrekking Hij tot 
den Vader stond. 

Wij weten, dat de zalving met den Heiligen Geest 
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plaats vond, nadat de Heer door Johannes was gedoopt 
geworden. In dezen doop stelde Hij, die geen zonde ken
de, zich met zijn volk, dat onder den invloed der genade 
het pad des geloofs bewandelde, op éénen bodem; en toen 
Hij dit gedaan had, in onderwerping aan den wil zijns 
Vaders, werd Hij door God als zijn Zoon erkend en ver
heerlijkt, en met den Heiligen Geest gezalfd. Direct daar
op werd Hij door den Geest geleid in de woestijn, om 
voor ons met den duivel te strijden, uit welken strijd Hij 
door de kracht des Geestes als overwinnaar te voorschijn 
trad. „Door de kracht des Geestes" zeg ik, omdat, wan
neer Jezus de aanvallen van den duivel eenvoudig door 
zijne goddelijke macht had afgeslagen, er natuurlijk van 
een strijd in het geheel geen spraak had kunnen zijn; 
terwijl er dan ook voor ons geen voorbeeld noch aanmoe
diging in zou kunnen liggen. Maar de Heer dreef den vij
and op de vlucht door hetzelfde beginsel, waardoor wij ons 
dagelijks moeten laten leiden; namelijk: gehoorzaamheid. 
Toen Christus zijn openlijke loopbaan begon met de vreugde 
en het getuigenis, die den Zoon betamen, zoo ving Hij 
die aan met strijd en gehoorzaamheid. Hij moest den sterke 
binden, en Hij heeft hem gebonden. 

Evenzoo is het met ons. Wij hebben vreugde, vrijheid, 
liefde, vrede, den geest des zoonschaps, en wij staan in 
het bewustzijn, dat wij den Vader welbehagelijk zijn ge
maakt. Zoo beginnen wij onze christelijke loopbaan. Maar 
die loopbaan betéekent strijd en gehoorzaamheid. Zoodra 
wij ophouden met gehoorzamen, houden wij ook op met 
overwinnen. De duivel trachtte deze beide dingen bij Jezus 
te scheiden. Hij zeide: „Als gij Gods Zoon zijt, zeg tot 
deze steenen, dat zij brood worden;" d. i. gebruik uwe 
macht, handel volgens uwen eigen wil. Het antwoord van 
Jezus was: „Ik ben hier om gehoorzaam te zijn; ik ben 
een dienstknecht geworden, en ik heb geen gebod ont
vangen om steenen tot brooden te maken; er staat ge
schreven: „De mensch zal van brood alleen niet leven, 
maar van alle woord, dat uit den mond Gods uitgaat. 
Ik blijf mijne afhankelijkheid bewaren." 
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Jezus streed derhalve in de kracht des Heiligen Geestes, 
en Hij gehoorzaamde in diezelfde kracht. Door die kracht 
wierp Hij duivelen uit, en nam onze krankheden op zich. 
Evenzoo offerde Hij zich door de kracht des eeuwigen 
Geestes onberispelijk Gode op. In al wat Hij deed, en in 
al wat Hij niet deed, handelde Hij door de energie des 
Geestes. Gedurende zijnen ganschen wandel was Hij vol
strekt volmaakt in gehoorzaamheid. Nimmer week Hij één 
enkelen keer daar van af. En deze gehoorzaamheid was 
zijne vreugde en zijne spijze. 

Wondervol is dit alles; vooral omdat al wat Hij deed 
ter eeré en ter verheerlijking Gods was. In het Spijsoffer 
vinden wij bij de meelbloem en de olie ook wierook, en 
die stelt voor den geur van al de deugden van Christus. 
„Uwe oliën zijn goed tot reuk; uw naam is een olie, die 
uitgestort wordt." (Hoogl. 1: 3.) Al de deugden van Jezus 
werden den Heere God aangeboden. Hij deed nooit iets 
om der menschen wil. De eere der menschen zocht Hij 
nimmer. Om te schitteren of zich een naam te verwerven 
deed Hij niets. Al wat Hij deed, deed Hij om Gods wil. 
Daarom veranderde de smaad en hoon der menschen niets 
aan zijn gedragslijn. Hij bleef zichzelven steeds gelijk. Of 
Hij onder de volksmenigte vertoefde, of met zijne discipelen 
omging, of voor zijne onrechtvaardige rechters stond — Hij 
was altijd dezelfde, en dacht alleen aan de verheerlijking 
van God. De wierook van zijne dienst, van zijn hart en 
zijne genegenheden steeg steeds en overal tot God omhoog. 
Jehovah rook dien liefelijken reuk, en in plaats van den 
vloek, die rechtvaardiglijk over ons moest komen, kwam 
in Jezus Gods zegen over de menschen, 

Verboden was bij het Spijsoffer behalve zuurdeesem nog 
iets anders, namelijk honig. Zuurdeeg is, zooals wij zagen, 
het beeld van verderf; honig stelt voor alles, wat voor den 
smaak van den natuurlijken mensch bijzonder aangenaam 
Js, zooals b. v. de genegenheden van hen, die wij naar 
het vleesch liefhebben, de aangename verhoudingen in 
deze wereld en dergelijke dingen. Op zichzelf zijn deze 
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dingen geen zonde. In Spr. XXV: 16 lezen wij: „Hebt 
gij honig gevonden, eet zooveel u genoeg is, opdat gij niet 
misschien daarvan verzadigd wordt." Toen Jonathan ten 
dage des strijds een weinig honig geproefd had, werden 
zjjne oogen verlicht. (1 Sam. XIV.) Maar nimmer mocht 
honig als een vuuroffer den Heere worden opgeofferd. 
Dezelfde Heer, die in den schrikkelijken angst des kruises 
tot zijne moeder kon zeggen: „Vrouw, zie uw zoon!" en 
tot den discipel: „Zie, uwe moeder!" zeide in de dagen 
zijner bediening tot haar: „Vrouw, wat heb ik met u te 
doen P" En toen men Hem berichtte, dat zijne moeder en 
zijne broeders gekomen waren om Hem te zien, zeide Hij: 
„Mijne moeder en mijne broeders zijn zij, die den wil 
mijns Vaders doen." Onze dierbare Heer heeft geen zonde 
gekend noch gedaan, maar Hij heeft zich ook niet laten 
leiden door de betrekkingen, die Hij in deze wereld had, 
noch door de genegenheid, welke Hij voor zijne moeder 
en zijne discipelen gevoelde. In alle opzichten was Hij 
volmaakt en volkomen overgegeven aan den wil en de 
dienst zijns Vaders. 

Honig was verboden, doch zout was geboden. „Alle 
offeranden uws spijsoffers zult gij met zout souten, en het 
zout des verbonds van uwen God van uw spijsoffer niet 
laten afblijven; met al uwe offerande zult gij zout offeren." 
Het zout maakte geen.deel uit van het offer, maar het 
mocht bij geen offer ontbreken. De kracht der genade, 
die het kwade niet verschoont en het goede zeker stelt, 
moet aanwezig zijn, om ons bekwaam te maken het on
feilbare genot van de vruchten en werkingen van dit offer 
te genieten. Het geheele verkeer van den volmaakten 
Mensch stelde de kracht van dit beginsel aan het licht. 
Zijne woorden waren niet slechts woorden van genade, 
maar ook woorden van doordringende kracht, geschikt om 
voor alle besmetting en verdervende invloeden te bewaren. 
Nooit sprak Hij een woord uit, of het was geurig van 
„wierook" en besprengd met „zout". Het eerste was Gode 
aangenaam, het laatste den menschen nuttig. Tot ons zegt 
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de Apostel: „Uw woord zij altijd in genade, met zout 
besprengd." De genade is aantrekkelijk, maar het zout 
mag niet ontbreken. „Komt, want alle dingen zijn gereed," 
zeide Jezus, maar ook: „Die niet verlaat alles, wat hij 
heeft, kan mijn discipel niet zijn." 

Nog ééne opmerking blijft ons over. In het Brandoffer 
werd alles voor den Heere verbrand. Christus heeft Zich-
zelven geheel en al Gode opgeofferd. Niemand mocht van 
het Brandoffer eten. Het steeg geheel op tot een liefelij-
ken reuk voor Jehovah. De priesters mochten den brand 
aanschouwen en er zich in verlustigen, maar zij hadden 
er geen deel aan. De menschelijke natuur van Christus 
evenwel is de spijze van de priesters des Heeren. Van 
het Spijsoffer moesten Aaron en zijne zonen het deel, dat 
niet op het altaar verbrand werd, eten. Christus is het 
ware brood, dat uit den hemel is nedergedaald om der 
wereld het leven te geven, opdat wij, die priesters en 
koningen zijn, door het geloof van dit brood eten en niet 
sterven zouden. Maar alleen Aaron en zijne zonen mochten 
er van eten, want het was „hoogheilig". Memand dan 
hij, die door den Heiligen Geest geheiligd en door het 
geloof met Christus verbonden is, kan zich met Christus 
voeden. Wij genieten Hem, die zachtmoedig was en nederig 
van hart, die in het midden van een krom en verdraaid 
geslacht het licht der menschelijke volmaaktheid en der 
goddelijke genade bracht. Wij volgen zijn leven hier op 
aarde; wij aanschouwen zijne daden, wij hooren zijne 
woorden; wij zien zijne gezindheid, en vinden er al onze 
vreugde in. Wij bewonderen en aanbidden Hem; wij ge
voelen ons tot Hem aangetrokken, maar tevens veroot
moedigd , en worden door Gods genade naar zijn beeld 
veranderd. Daar Hij de bron des nieuwen levens in ons 
is, wordt het voorbeeld, 'twelk Hij ons van de volmaakt
heid van dit laven geeft, het middel om het in ons te 
bewerken, te ontvouwen en te versterken. Wie zou hoog
moedig kunnen zijn in gemeenschap met den nederigen 
Jezus P Wie zou in drift en boosheid kunnen uitvaren, 
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als Hij wandelt met den zachtmoedigen Heiland P Met 
Hem wandelende, leeren wij van Hem, en drukken wij 
zijne voetstappen. 

Hoe onuitsprekelijk groot is de genade, die ons in deze 
innige gemeenschap met onzen Heer en Heiland heeft 
gebracht! die ons gemaakt heeft tot priesters, opdat wij 
deel hebben mochten aan de vreugde en het welbehagen 
van God, onzen Vader, aan hetgeen Hem als een offer 
ten liefelijken reuk werd gebracht! En dit zal tot in 
eeuwigheid voortduren. Kunnen wij thans reeds het he-
melsche brood genieten en ons verlustigen in den onver
gelijkelijk schoonen en heerlijken wandel van Gods ge
liefden Zoon, in het Huis des Vaders zal ons te eten 
gegeven worden van het verborgen manna, (zie Openb. 
n : 17.) en zullen wij de liefelijkheid, de schoonheid, de 
volkomenheid van zijn leven op aarde in gezindheid, 
woord en daad, waardeeren en bewonderen, genieten en 
prijzen, gelijk God de Vader zelf zulks doet. Heerlijk 
vooruitzicht! Wij zullen kennen, gelijk wij gekend zijn. 
En van al onze kennis en vreugde, evenals van al Gods 
raadsbesluiten en wegen, zal de Zoons zijns welbehagens 
het middelpunt zijn — en de eeuwige Zoon, die mensch 
werd, zal tot in eeuwigheid als het geslachte Lam geloofd 
en geprezen worden door de ontelbare schaar der geza-
ligden en de myriaden engelen! 
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De mammon, of de liefde tot liet geld. 

„De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad." 
(1 Tim. IV: 10.) Mammon is de god van het geld en van 
den rijkdom. In den tegenwoordigen tijd wordt deze afgod 
zeer vereerd. De geheele wereld buigt zich voor hem neer, 
evenals vroeger geheel Azië en de toenmaals bekende 
wereld de groote godin Diana vereerde. Wij leven in de 
gouden eeuw, in de eeuw van den machtigen dollar, zoo-
als men in Amerika zegt; de rijkdom vervult het hart; 
men wil dien, men zoekt dien, men bemint dien. De dienst 
van mammon is algemeen. En hierover behoeft men zich 
niet te verwonderen, wanneer het de menschen van de 
wereld geldt, wier eenige hoop dit leven is. In hunne 
oogen is er niets natuurlijker dan deze liefde tot het geld. 
In plaats van haar te onderdrukken, voeden zij haar; wel 
verre van te gelooven, dat zij de wortel is van alle kwaad, 
vooronderstellen zij integendeel, dat de rijkdom een bron 
van geluk is. Zij beminnen en zullen altijd blijven be
minnen hetgeen hun in de wereld eer en aanzien verschaft. 

Doch laat ons de wereld laten voor wat zij is! Zou het 
overbodig zijn hun, die niet van de wereld zijn, een waar
schuwend woord over dit onderwerp te doen hooren? Ik 
denk het niet. Is het niet waar, dat de geloovigen zich 
somtijds laten verblinden, ja zelfs verleiden door de bekoor
lijkheden van dezen afgod ? Is het niet waar, dat men gevaar 
loopt medegesleept te worden door den onstuimigen stroom, 
die de menschen in mammon's armen stort? Ik weet wel, 
dat men niet licht een geloovige zal vinden, die den 
wensch uitspreekt zich te verrijken; doch daaruit kan 
men niet afleiden, dat zulk een wensch niet bestaat. Men 
kan dien wensch gemakkelijk verbergen; en ik geloof, dat 
er maar weinig geloovigen zijn, die hier tegen niet heb-

Xxxty, 6 
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ben te strijden. Doch hoe dit ook zij, de Heilige Schrift 
waarschuwt ons ernstig tegen de liefde tot het geld. Niets 
is duidelijker dan de aanwijzingen, die zij ons hieromtrent 
geeft. Die aanwijzingen kan men in twee soorten verdee-
len: er worden ons voorbeelden gegeven, en er bestaat een 
leer over dit onderwerp. 

Beginnen wij met de voorbeelden. Ik zal er slechts drie 
aanhalen, doch die duidelijk genoeg bewijzen, dat de liefde 
tot het geld de wortel is van alle kwaad. 

Herinneren wij ons in de eerste plaats de geschiedenis 
van Bileam. "Welk een schijnbare verachting van het goud 
spreekt uit zijne woorden! „Wanneer Balak mij zijn huis 
vol zilver en goud gave, zoo vermocht ik niet het bevel 
des Heeren, mijns Gods te overtreden, om te doen klein 
of groot." (Num. XXII: 18.) Zulke woorden sprak Bileam 
tot de afgezanten der Moabieten, die hem trachten over 
te halen door geschenken en koninklijke beloften. En 
later spreekt hij hetzelfde tot den koning. Gewis, wie 
zoo spreekt, schijnt een diepen afkeer van het geld te 
hebben. Zou men niet zeggen, dat dit de taal is van een 
nauwgezet geweten ? Maar in 2 Petrus II zegt de Heilige 
Geest ons, dat de liefde tot het geld Bileam den rechten 
weg heeft doen verlaten: „hij had het loon der ongerech
tigheid lief." Onder deze schijnbare verachting van het 
goud schuilt een ziel, die den mammon vereert en aan
bidt. Gedrongen door een goddelijke kracht zegent Bileam 
het volk in plaats van het te vervloeken, en spreekt profetieën 
uit van groote schoonheid; maar gedrongen door de liefde 
tot het loon der ongerechtigheid leerde Bileam Balak den 
kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, om afgoden-
offer te eten en te hoereeren. (Openb. H : 14.) De liefde 
tot het geld was de oorzaak van dit schandelijk gedrag. 

Een ander voorbeeld is dat van Géhazi, den dienstknecht 
van Elisa. De liefde tot het geld wordt hier duidelijk 
openbaar, hoewel Géhazi haar tracht te verbergen. Hij 
liegt tegen ÏTaaman; hij liegt tegen Elisa, en ten slotte 
wordt hij melaatsch. Dit waren de vruchten van die ver-
foeielijke liefde. Wèl is zij de wortel van alle kwaad! 
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En ten laatste wil ik u herinneren aan het voorbeeld 
van Judas. Evenals Bileam en Géhazi, doet ook Judas zijn 
best om de liefde tot het geld, die in zijn hart brandt, 
te verbergen. „Had deze zalf niet verkocht kunnen worden 
voor meer dan twee honderd denaren, en het geld den 
armen gegeven worden P" Dit zeide Judas niet, omdat hij 
bezorgd was over de armen, maar omdat hij een dief was 
en de beurs droeg en kreeg hetgeen daarin was 
„Toen ging één van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, 
heen tot de overpriesters, en zeide: „Wat wilt gij mij 
geven; en ik zal hem u overleveren? En zij legden hem 
dertig zilverlingen toe." (Matth. XXVI: 14.) „Toen kreeg 
Judas, die hem overgeleverd had, ziende dat hij veroor
deeld was, berouw, en bracht de dertig zilverlingen den 
overpriesters en den oudsten terug, zeggende: Ik heb 
gezondigd, overleverende onschuldig bloed! Maar zij zei
den: Wat gaat ons dat aan; gij moogt toezien. En de 
zilverlingen in den tempel geworpen hebbende, vertrok 
hij, en ging heen, en verhing zich." (Matth. XXVII: 3—5.) 
De liefde tot het geld deed Judas de grootste misdaad begaan, 
die begaan worden kan. Zij bracht Géhazi tot de leugen 
en de melaatschheid. Zij deed Bileam den weg der god
deloosheid bewandelen. Allen stortten zij in het ongeluk, 
want zij is de wortel van alle kwaad. 

Maar er is in het Nieuwe Testament ook een duidelijke 
leer over het onderwerp, dat ons bezig houdt. De volgende 
bladzijden zullen voldoende zijn om u deze in het geheu
gen te brengen. „Vergadert u geen schatten op de aarde, 
waar mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven 
en Btelen; maar vergadert u schatten in den hemel, waar 
noch mot, noch roest verderft, en waar dieven niet door
graven noch stelen; want waar uw schat is, daar zal ook 
uw hart zijn. Memand kan twee heeren dienen; want hij 
zal öf den éénen haten en den anderen liefhebben, of don 
eenen aanhangen en den anderen verachten. Gij kunt niet 
God dienen en den mammon. Daarom zijt niet bezorgd, 
zeggende: wat zullen wij eten ? of wat zullen wij drinken ? 
of waarmede zullen wij ons kleeden P Want al deze dingen 
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zoeken de Tolken; want uw hemelsche Vader weet, dat 
gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk 
Gods en zijne gerechtigheid, en al deze dingen zullen er 
u bijgegeven worden." (Matth. VI.) „En één uit de schare 
zeide tot hem: Meester, zeg mijnen broeder, dat hij met 
mij de erfenis deele. Maar hij zeide tot hem: Mensch! 
wie heeft mij tot rechter of deeler over u gesteld? En 
hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor alle gierig
heid, want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand 
leeft uit zijne goederen. En hij zeide tot hen een gelij
kenis, en sprak: Het land van zeker rijk mensch droeg 
overvloedig; en hij overleide bij zichzelven, zeggende: 
Wat zal ik doenP want ik heb niet, waarin ik mijne 
vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen, 
ik zal mijne schuren afbreken en grootere bouwen, en ik 
zal daar al mijn gewas en mijne goederen verzamelen, en 
ik zal tot mijne ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen 
opgelegd voor vele jaren, rust, eet, drink, wees vroolijk! 
Maar God zeide tot hem: Dwaas! in dezen nacht zal 
men uwe ziel van u afeischen; en wat gij bereidt hebt, 
wiens zal het zijn f Zoo is het met hem, die zich schatten 
vergadert, en niet rijk is in God Maakt u geld
buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, 
in de hemelen, waar geen dief bijkomt, en geen 
mot verderft. Want waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn." (Luk. XII.) „Uw wandel zij zonder geldgierig-
heid, en vergenoegt u met het tegenwoordige; want Hij 
heeft gezegd: „Ik zal u niet begeven en u niet verlaten." 
(Hebr. XIII.) „De godzaligheid met vergenoegdheid is 
een groot gewin; want wij hebben niets in de wereld 
gebracht, het is duidelijk, dat wij ook niets daaruit kun
nen wegdragen. . . . Maar die rijk willen worden, vallen 
in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige 
en schadelijke begeerlijkheden, die de menschen doen 
verzinken in het verderf en ondergang. Want de geld-
gierigheid is een wortel van alle kwaad, door welke 
na te jagen sommigen van het geloof zijn afgedwaald en 
zichzelven met vele smarten doorstoken hebben. Maar 
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gij, o mensch G-ods! vlied deze dingen!" (1 Tim. VI.) 
Wij kunnen onzen lezers niet genoeg aanbevelen steeds 

hunnen Bijbel geopend voor zich. te hebben bij ieder hoofd
stuk, waarmede ons blad hen bezighoudt, en zorgvuldig 
de bladzijden op te zoeken, die het aanwijst. Dit is het 
middel om het gelezene werkelijk tot zegen te doen strek
ken voor hen. Ik geloof, dat deze raad wel eens over het 
hoofd wordt gezien. Zoeken wij soms, bij het lezen, niet wel 
eens eerst naar de gedachten van den schrijver, in plaats 
naar die van God ? Is het niet om die reden, dat men het 
opzoeken van teksten wel eens „tot straks" uitstelt, en 
over teksten, die woordelijk aangehaald zijn, snel de 
oogen laat heenvliegen? Helaas! dikwijls is de gedachte 
van den schrijver ons voldoende, en het „straks" komt 
nooit. Zoodoende berooft men zich van het beste deel der 
gegeven verklaring, men bluscht de lamp uit, die alleen 
het onderwerp verlichten kan; men loopt gevaar het niet 
te begrijpen, omdat men juist datgeen, wat alleen begrij
pelijk kan maken, niet leest. 

Welnu, ik verzoek mijn lezer dringend om de bladzijden, 
die op ons onderwerp betrekking hebben, wel te overpein
zen. Het zijn niet mijne woorden, die u licht schenken, die 
u Gods gedachten geven, doch het is het Woord van God. 

Nu vraag ik u, of dit alles u niet een helder inzicht 
in de zaak geeft? Het betreft geen duistere leer, geen 
twistvraag. Zijn de gedachten des Heeren niet volkomen 
juist uitgedrukt? Hebben deze bladzijden niet ten doel 
ons van de dienst van Mammon, van de liefde tot het 
geld en van de zucht naar rijkdom af te wenden ? Stellen zij 
°ns niet alle mogelijke beweegredenen voor, om onze harten 
af te keeren van hetgeen de mot en de roest verderft? 

De dwaasheid en nutteloosheid van bekommernis en 
z°rg; de waakzame zorg van onzen hemelschen Vader; 
de geringe waarde der aardsche goederen; de uitnemend
heid van de goederen, welke wij geroepen worden te 
zoeken; dit alles wordt ons in het Nieuwe Testament 
duidelijk aangetoond. 

Het is van veel belang, dat wij ons niet onder den 
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invloed Tan een in onze dagen veel verbreide meening 
laten brengen; en dat wij wel bedenken, dat hetgeen, 
waartegen de Heilige Geest met zooveel kracht getuigt, 
niet het bezit van geld en goed is, en nog veel minder 
de rijken zelven betreft, maar de liefde tot het geld en de 
zucht naar rijkdom. Ik weet wel, dat Jakobus sommige 
rijken streng bestraft, die den werklieden, welke hunnen 
oogst inhaalden, hun loon onthouden hadden; en zulk 
een bestraffing hadden zij dubbel en dwars verdiend; maar 
hieruit volgt geenszins, dat wij ons tegen de rijken moeten 
keeren. Integendeel de Schrift duidt nergens aan, dat de 
bezitting des rijkdoms noodzakelijk de liefde tot den rijk
dom meebrengt. 

Het zou geheel tegen het Woord indruischen, deze twee 
zaken met elkaar te vereenigen; men zou een dwaling 
begaan, die ernstige gevolgen kon hebben. Ik beweer 
ook, dat de liefde tot het geld een even diepen wortel 
kan schieten in het hart van den arme, als in dat van 
den rijke; en dat een rijke broeder, wanneer hij wil, 
zonder hierin te zondigen, al zijne bezittingen kan be
houden , wanneer hij slechts, rijk zijnde, wandelt in dezen 
weg: „Vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, 
want aan zulke offeranden heeft God een welbehagen." 
(Hebr. X I I I : 16.) „Beveel den rijken in de tegenwoordige 
eeuw, niet hoogmoedig te zijn, en hunne hoop niet te 
stellen op de onzekerheid des rijkdoms, maar op God, die 
ons alles rijkelijk geeft om te genieten; wèl te doen, rijk 
te zijn in goede werken, mild te zijn en mededeelzaam, 
zichzelven een goed fondament wegleggende voor de toe
komst, opdat zij het ware leven verwerven." In dezen 
gezegenden weg zal een rijke steeds de goedkeuring van 
God ondervinden. 

Tot nu toe hadden de bladzijden, welke wij in de heilige 
Schrift lazen, onmiddellijk betrekking op het onderwerp, 
dat wij behandelen; doch er zijn vele andere, die licht 
werpen op hetzelfde onderwerp, hoewel zij slechts mid
dellijk daarop betrekking hebben. Na den val zeide God 
tot Adam: „Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt, en 
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met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 
In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten." (Gen. 
III.) De Christenen erkennen dit bevel van God, zeggende: 
„Indien iemand niet wil werken, dat hij ook niet ete." 
(2 Thess. I I I : 10.) De arbeid is dus een goddelijk instel
ling, en niemand heeft het recht zich hieraan te ont
trekken. En God, in zijne wijsheid, heeft gezegd: „In 
allen smartelijken arbeid is overschot" (Spr. XIV: 23.) 
„De dienstknecht is zijn loon waardig. Wie doet ooit 
krijgsdienst op eigen bezolding? "Wie plant een wijngaard, 
en eet niet van zijne vrucht? Of wie weidt een kudde, 
en eet niet van de melk der kudde?" (1 Kor. IX.) De 
arbeid is dus voor allen plicht; zijn tijd in ledigheid 
doorbrengen is Gods gebod met voeten treden. 

Ook is het Woord zeer duidelijk omtrent het ge
bruik, dat wij moeten maken van het loon, hetwelk 
wij voor onzen arbeid ontvangen. Paulus spreekt tot de 
Efeziërs: „Ik heb niemands zilver of goud begeerd. Gij-
zelven weet, dat deze handen tot mijne nooddruft, en 
voor hen, die met mij waren, gediend hebben. Ik heb u 
in alles getoond, dat men, alzoo arbeidende, de zwakken 
moet opnemen, en gedenken aan de woorden van den Heer 
Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven, dan 
te ontvangen." (Hand. XX : 33—35.) „Die gestolen heeft, 
stele niet meer, maar arbeide veeleer, en werke met zijne 
eigene handen het goede, opdat hij hebbe mede te deelen 
aan hem, die gebrek heeft.'1'' (Efeze IV.) „Want wij hooren, 
dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet wer
kende, maar zich met allerlei dingen bemoeiende. Den-
zulken nu bevelen en vermanen wij in den Heer Jezus 
Christus, dat zij stil werkende, hun eigen brood eten." 
(2 Thess. Hl.) 

Deze woorden zeggen ons duidelijk genoeg, wat wij doen 
moeten met het loon, hetwelk wij voor onzen arbeid ont
vangen. God zegt ons het te gebruiken: ten le voor onze 
eigen behoeften, om ons brood en kleeding te verschaften; 
ten 2e ten behoeve van zwakken, gebrekkigen en ouden 
van dagen, die niet kunnen werken; ten 3e voor hen, die 
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in het Evangelie arbeiden en ons met hunne geestelijke 
gaven dienen. En wanneer ons loon meer dan toereikend 
is voor onze eigen behoeften, en er geen behoeften rondom 
ons zijn, moge ons wijsheid geschonken worden om onzen 
overvloed te bewaren tot op het oogenblik, dat de be
hoefte zich voordoet. 

Om te kunnen beantwoorden aan deze bedoelingen van 
onzen Heer betreffende het loon, moeten wij niet alleen 
met al onze kracht arbeiden, maar ook zoo weinig mogelijk 
voor onze behoeften gebruiken. Wij moeten ons bijvoor
beeld onthouden van die nuttelooze en dwaze weelde, die in de 
wereld heerscht, en soms ook tot de geloovigen doordringt. 

Merken wij ten slotte nog op, dat de leer der Heilige 
Schrift, betreffende den rijkdom, volkomen overeenstemt 
met onze roeping. Dit is een hemelsche roeping. Het kruis 
van Christus heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige 
booze eeuw, het heeft de wereld aan ons gekruisigd en 
ons der wereld gekruisigd. (G-al. VI.) Hoewel wij in de 
wereld leven, zijn wij niet van de wereld; wij zijn er 
vreemdelingen, en evenals onze Meester zullen wij er 
niets vinden, waarop wij ons hoofd kunnen neder-
leggen. Van den anderen kant brengt de opstanding ons 
in een nieuwe wereld. Die in Christus is, is een nieuw 
schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw 
geworden. Al onze belangen zijn in die nieuwe wereld; 
daar is Jezus ons leven en onze schat, daar is onze erfe
nis en onze rijkdom. Door de wereld te beminnen en hetgeen 
daarin is: rijkdom, eer en zingenot, toont men, niets te 
weten van de christelijke roeping; dit doende bewijst men, 
dat het hart nog geen plaats gevonden heeft buiten de leger
plaats en nog niet binnen het voorhangsel gegaan is, 
waartoe ons het werk van Christus toegang verschaft heeft. 

„Dit nu zeg ik, broeders! de tijd is kort. Voorts dat ook 
zij, die vrouwen hebben, zijn als niet hebbende; en die 
weenen, als niet weenende; en die blijde zijn, als niet 
blijde zijnde; en die koopen, als niet bezittende; en die 
de wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de 
gedaante dezer wereld gaat voorbij." (1 Kor. VII: 29—31.) 
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De berg der verheerlijking. 
Welk kind Gods wenscht niet de heerlijkheid des Hee

ren te zien! Mozes bad, toen God hem verzekerde, dat 
hij genade in zijne oogen gevonden had, en hem bij name 
kende: „Toon mij uwe heerlijkheid." (Ex. XXXIII: 18.) 
En de Heere liet al zijne goedheid aan hem voorbijgaan, 
en hij hoorde de stem des Heeren, en mocht zijne ach
terste deelen zien, maar zijn aangezicht kon hij niet zien, 
„want geen mensch zal Mij zien in leven," zeide de Heere." 
(vs. 21.) De discipelen zagen het aangezicht des Heeren; 
maar zijne heerlijkheid was toen bedekt door het voor
hangsel des vleesches; zij scheen er alleen door voor hen, 
die oogen hadden om te zien; want Hij openbaarde zijne 
heerlijkheid in zijn spreken en in zijne daden. Eenmaal 
slechts vertoonde Hij zich, gedurende zijn wandel op aarde, 
zonder deksel, op den berg Thabor. Toen zagen zij zijn 
aangezicht blinken als de zon. Zij werden buiten zichzelven 
van vreugde bij het zien zijner heerlijkheid, zoodat Petrus 
niet wist, wat hij zeide; en toen zij de stem van den 
hemel uit de lichte wolk hoorden, vielen zij van vrees 
op hun aangezicht; — en Jezus raakte hen aan — zooals 
Hij later deed bij den apostel Johannes op Patmos, — 
en zeide: „Staat op, en vreest niet!" 

Dit zien. zijner heerlijkheid, 'twelk aan deze drie te beurt 
viel, was een profetische voorstelling van de waarheid, 
dat al zijne discipelen Hem eenmaal zien zullen zonder 
deksel, gelijk Hij is; zooals het reeds in Jesaja XXV 
voorzegd is: „Hij zal op dezen berg verslinden het be-
windsel des aangezichts"; en gelijk de Heer zulks in zijn 
gebed tot den Vader voor de zijnen begeert: „Vader! ik 
wil, dat, waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij 
mij gegeven hebt, opdat zij mijne heerlijkheid mogen 
aanschouwen, die Gij mij gegeven hebt." Petrus be
tuigt: „Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen gevolgd, 
toen wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de 
komst van onzen Heer Jezus Christus, maar wij zijn 
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ooggetuigen zijner majesteit geweest. Want Hij ont
ving van God, den Vader, eer en heerlijkheid, toen van 
de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem gericht 
werd: Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen 
gevonden heb. En wij hoorden deze stem, van den hemel 
gekomen, toen wij met Hem waren op den heiligen berg." 
(2 Petr. 1:16—18.) En Johannes schrijft: „Hetgeen wij 
gezien en gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd en 
onze handen getast hebben, dat verkondigen wij u, opdat 
ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben; en onze ge
meenschap is met den Vader en met zijnen Zoon Jezus 
Christus." (I Joh. I.) Wij krijgen door de verkondiging 
des woords, deel aan hun zien en tasten. De Heer brengt 
ook nu nog op Thabor, wanneer Hij uit zijn Woord 
zijn aangezicht blinken doet, ofschoon het slechts een 
voorsmaak is van het zien zijner heerlijkheid. 

Staan wij, na deze algemeene opmerkingen, stil bij 
sommige omstandigheden, welke bij de verheerlijking des 
Heeren plaats vonden. 

„En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Ja
kobus en Johannes, zijnen broeder, en bracht hen op een 
hoogen berg afzonderlijk." (vs. 1.) Om de heerlijkheid des 
Heeren te kunnen zien, moet de Heer ons afzonderen, 
moet Hij ons uit het gedruisch en de verstrooiing der 
wereld wegnemen, opdat wij bij Hem zijn, om stil voor 
Hem te worden, zoodat Hij met ons spreken kan en ons 
oog op Hem kan rusten. En daar wij van binnen dikwerf 
volstrekt niet stil zijn, wanneer wij ons in onze kamer 
willen afzonderen, maar het gewoonlijk juist dan wanneer 
wij ons afzonderen, in ons hart woelt en bruist als een 
stormachtige zee, zoodat door de duizend gedachten, die 
door ons hoofd gaan, de Heer Jezus op den achtergrond 
treedt; zoo moeten wij den Heer bidden: neem Gij mij 
afzonderlijk, maak Gij mij stil! Dat Hij dit alleen kan, 
dat Hij alleen den storm en de zee kan gebieden, dit 
weet iedere ziel, die dikwijls tot haar leedwezen door 
onrust en onnoodige zorgen geplaagd werd, en er zich 
niet van kon verlossen, niettegenstaande zij gaarne met 
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den Heer zou spreken. Het is dan 't beste, den Heer te 
smeeken: „O, neem mij afzonderlijk!" De Heer kan 
iemand in het grootste gedruisch afzonderlijk nemen; en 
omgekeerd kan er bij de grootste uitwendige stilte in het 
hart zulk een beweging en geraas zijn als op een markt. 
De Heer gebruikt dikwijls verootmoediging en lijden, om 
iemand af te zonderen, indien hij op een andere wijze 
niet stil kan zijn; en Hij heeft daarbij altoos het doel 
om ons zijne heerlijkheid te doen aanschouwen. 

„Hij bracht hen op een hoogen berg." Op de Thabor-
hoogten kan men zich zelf niet brengen, ook niet door 
bidden of spreken of prediken; daar moet de Heer ons 
brengen. De uren, op Thabor doorgebracht, zijn geen ge-
roelsopwekkingen, en er is nog geen predikwijze uitge
vonden om ze voort te brengen; zij zijn een wezenlijk ver
licht worden door den Heer Jezus; en dat is vrije genade. 

Er is nog een vermeldingswaardige omstandigheid bij 
de verheerlijking van Jezus. De Heer nam slechts drie 
discipelen: Petrus, Jakobus en Johannes met zich op den 
berg, en niet al de discipelen. Diezelfde discipelen neemt 
Hij met zich in Gethséniané, waar zij getuigen waren van 
zijne diepste vernedering, en diezelfde neemt Hij mede in 
het huis van Jaïrus. De Heer heeft deze drie zeer be
voorrecht, en zij waren naderhand zuilen in de gemeente 
van Christus. (Gal. H : 9.) Wanneer de Heer iemand een 
bijzonder gezicht in de heerlijkheid schenkt, in de diepte 
van zijn lijden en iemand bijzondere genadegaven verleend, 
iemand tot een bijzonder uitverkoren werktuig maakt, wie 
zal dan met Hem twisten ? Heeft Hij geen macht met de 
zijnen te doen, wat Hij wil? Zijne genade is geheel vrij. 
Hij had al de andere discipelen lief, maar aan dezen heeft 
Hij een verhevener standpunt gegeven. Wie evenwel op 
een bijzondere wijze zijne heerlijkheid mag aanschouwen, 
krijgt ook een bijzondere mate van gemeenschap met zijn 
lijden; zij, die op Thabor met den Heer mogen vertoeven, 
moeten ook met Hem waken in Gethsémané. 

De discipelen moesten leeren van de uitnemende open
baringen te zwijgen, totdat, naar den wil des Heeren, de 



92 

tijd tot spreken gekomen zou zijn. Dit bevel gaf de Heer 
zijnen discipelen dikwijls; zij mochten het niemand zeg
gen. Ook wij moeten leeren, niet dadelijk alles te zeggen, 
waarmede wij ingenomen zijn, maar bijzonder gelukkige 
genade-ervaringen in het hart te bewaren. Er bestaat groot 
gevaar om veel van zijne ervaringen te spreken. Men zoekt 
zoo licht zichzelf daarbij, en kan er zich in beroemen. 
Eerst nadat de Heer uit de dooden zou opgestaan zijn, 
mochten zij van deze verheerlijking op den berg spreken. 
Wanneer men in de gemeenschap zijns kruises en zijns 
doods is ingegaan, kan men eer»t goed daarvan spreken. 
De apostel Paulus zweeg ook van zijne uitnemende open
baringen, totdat zij hem noodzaohten daarover te roemen. 

Toen de Heer op den berg bad, zooals Lukas ons mede
deelt, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd, zijn 
aangezicht blonk als de zon, en zijne kleederen waren 
wit en glinsterend. Hij werd voor hunne oogen verheer
lijkt. Wij kunnen onszelven niet verheerlijken. Des Hee
ren heerlijkheid spiegelt zich in ons af, maar Hij heeft 
het leven in zichzelven, Hij is de zon. Wij worden ver
licht door zijne heerlijkheid. Ook Mozes werd op den berg 
verlicht door de heerlijkheid des Heeren; maar het licht, 
dat van Mozes' aangezicht straalde, was niet in hemzelven. 
Bij Jezus is het anders; het licht is in hemzelven. De 
in Hem wonende heerlijkheid brak opeens door zijn 
aardsche lichaam heen, gelijk de zon door de wolken 
breekt; en de discipelen zagen Hem in geopenbaarde heer
lijkheid met een ongedekt aangezicht. 

Dat was een andere heerlijkheid clan die van Mozes, 
toen hij met glinsterend aangezicht van den berg kwam. 
De kinderen Israëls konden hem niet aanzien. De glans 
deed hun pijn; Mozes moest een deksel op zijn aange
zicht leggen, wanneer hij tot hen kwam, wijl zij den 
glans niet verdragen konden. Hier niet alzoo. De Heer 
legde geen deksel op zijn glinsterend aangezicht; de glans 
deed de discipelen geen pijn; zij gevoelden zich gelukkig 
in het licht; het kwam ook van Hem, die als het Lam 
Gods hunne zonden op zich nemen en dragen zou ; van 
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Hem, die niet gekomen was om de wereld te oordeelen, 
maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 
De glans der wet veroordeelt en brengt toorn aan. De 
glans der Evangelies, van het aangezicht van Jezus, ver
kwikt de ziel. 

Ook daérom legde Mozes een deksel op zijn aangezicht, 
opdat de kinderen Israëls hunne oogen niet zouden vesti
gen op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. (2 Kor. 
III : 13.) Zij moesten toen niet zien, dat de geheele wet 
met hare instellingen een voorbijgaande heerlijkheid had; 
(2 Kor. III : 7 en 11.) maar nadat de zon opgegaan is, 
moet ieder zien, dat het oude verbond slechts diende om 
de komst van Christus voor te bereiden. Mozes en Elia, 
de vertegenwoordigers van het oude verbond, van de wet 
en de profeten, verschijnen op den berg. Het oude en 
nieuwe verbond behooren. bij elkander. Maar Jezus is de 
lichtende zon. Hij is de geest en de kern des ouden en 
nieuwen verbonds. 

De glans op het aangezicht van Jezus, die zonder deksel 
op Thabor gezien werd, vergaat niet, maar is altoos de
zelfde, en dit licht op het aangezicht van Jezus deelt 
zich mede aan hen, die met Hem in aanraking komen en 
in Hem gelooven, want er is geen deksel op zijn aange
zicht, alles wat scheiding maakte is verdwenen; onze zon
den zijn door Hem verzoend en weggedaan; alle donkere 
wolken des oordeels hebben zich op zijn hoofd ontlast, en 
nu bestraalt ons de heldere zon, en de onuitputtelijke zee 
van heerlijkheid, die in Hem is, kan tot ons uitstroomen. 
De glans van Mozes, die bovendien slechts een beekje 
uit de bron was en niet de bron zelve, kon zich niet 
mededeelen, want de zonde was niet weggedaan. „Jfoow 
wij allen, met ongedekten aangelichte de heerlijkheid des 
Heeren aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld ver
anderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door den 
Beer, den Geest." (2 Kor. UI : 18.) Gelijk de planeten 
schijnen, niet door haar eigen licht, maar door den glans 
der zon, zoo spiegelen wij het licht van den Heer Jezus 
af, wanneer wij door Hem verlicht worden, en wij zijn 
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licht geworden in den Heer, wij, die in onszelven dui
sternis waren. "Wij zijn gesteld om het licht Gods af te 
spiegelen; als dit van het aangezicht van Jezus in onze 
zielen valt, worden wij veranderd naar hetzelfde beeld. De 
heerlijkheid van Jezus straalt ons toe uit het Evangelie. Er 
heeft bij een Christen, die in de liefde des Heeren leeft, die 
door het geloof het verheerlijkte Hoofd der gemeente in 
den hemel aanschouwt en bewondert, een werkelijk ver
licht worden met de heerlijkheid des Heeren plaats. Wan
neer wij onzen Bruidegom dikwijls in het aangezicht zien, 
dan worden wij veranderd naar zijn beeld. 

Maar opdat zijn licht zich in ons zou kunnen afspie
gelen, was zijn lijden en sterven noodzakelijk. Daarvan 
spraken Mozes en Elia met Hem, zooals Lukas zegt, „van 
zijnen uitgang, dien Hij zou volbrengen te Jeruzalem." 
Zijn dood was slechts de vervulling van hetgeen Mozes 
en de profeten gesproken hadden. Het geheele Oude Ver
bond, de wet en de profeten, zagen op den dood, op dit 
offer van Christus. Daarover spraken zij met Hem. De 
tegenwoordige heerlijkheid is voor hen niet de hoofdzaak, 
maar het lijden en sterven van Christus, want zonder 
dit ware de heerlijkheid niet voor ons, en de verheer
lijking op den berg hielp ons niet. Alle instellingen der 
wet zijn vervuld door den dood van Christus; zonder dien 
dood zijn zij een raadsel; het geheele Oude Verbond is 
daarvan vervuld geworden. 

Ten slotte nog een woord over de vreugde van de dis
cipelen, die door zijne heerlijkheid bestraald werden. 

„Petrus antwoordende, zeide tot Jezus: HeerI het is 
goed, dat wij hier zijn; zoo gij wilt, laat ons hier drie 
tenten maken: voor u één, en voor Mozes één, en één 
voor Elia." (vs 4.) Wanneer men door Jezus verlicht 
wordt, dan geniet men Hem, en dat is vreugde en zalig
heid. In Lukas IX: 33 heet het, toen Mozes en Elia van 
Hem scheidden, dat Petrus tot Jezus zeide: „Het is goed 
dat wij hier zijn". Wanneer men met Jezus alleen is en 
alle schepselen verdwijnen, zoodat Hij alleen voor de ziel 
staat en men zonder deksel in zijne oogen zien mag;hoe 
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zalig is dat! Dan gevoelt men zich tehuis en gelukkig, 
en verliest men voor een wijle het gevoel der vreemde-
lingschap, dat wij anders altoos met ons omdragen. 

Gaat het u ook zoo, lezer P Men zoekt altoos een te
huis. Als men uit is, dan verlangt men weer naar huis, 
en tehuis bemerkt men spoedig, dat ook daar het tehuis 
niet is, waarnaar het hart verlangt. Abraham wist, dat 
op aarde het tehuis niet is, anders had hij tijd gehad 
om naar Mesopotamië terug te keeren, maar hij zocht een 
stad, die door God gebouwd was. Kinderen Gods gevoelen 
zich niet thuis in de wereld; zij zijn vreemdelingen hier 
beneden. Wanneer men door Jezus verlicht wordt; wan
neer men zich in zijne armen leggen, en aan zijne borst 
rusten kan; dan is het goed, dan heeft men een voor
smaak van het hemelsch tehuis. 

Maar dit zijn slechts uren van verkwikking voor den 
discipel op zijnen weg, opdat hij meer in het geloof strij
den zou. Van den Thabor gaat het door lijden en beproe
vingen. Op bijzondere genade-ondervindingen volgen ge
woonlijk beproevingen en verzoekingen, waarin men alle 
geschonken kracht en genade, al het licht, dat in het hart 
geschenen heeft, als wapenen des lichts gebruiken moet. 
Op Thabor volgt Gethsemané en Golgotha. Maar wanneer 
wij in lijden zijn, gaan wij de heerlijkheid toch tegen. Bij 
alle voorsmaak van het hemelsch tehuis, komt het hier 
niet tot het tenten bouwen. Eigenlijk tehuis zullen de 
kinderen Gods zich eerst gevoelen wanneer zij bij Jezus 
in het Yaderhuis zijn, verheerlijkt zooals Hij. Daar zullen 
zij uitroepen: Hier is het goed! Dan eerst kan men ten
ten bouwen, die niet meer afgebroken worden; ja, die ten
ten zijn reeds bereid. Alle uren hier beneden op Thabor 
doorgebracht zijn profetie van wat ons bij den Heer wacht. 

Naar de openbaring van Christus in heerlijkheid en 
hunne openbaring in heerlijkheid met Hem verlangen de 
kinderen Gods. Gods kinderen zoeken de stad, die boven is, 
en worden eerst verzadigd, wanneer zij zijn beeld gelijk
vormig zullen zijn. Zij leggen zich niet ter ruste, alsof zij 
reeds volmaakt waren, en het reeds gegrepen hadden, 
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maar zij jagen er naar; zij wachten op den Bruidegom. 
De Heer geve ons altoos meer te verlangen naar het 

zien zijner heerlijkheid, naar het slaan van altijd nieuwe 
blikken in zijne heerlijkheid, opdat wij veranderd worden 
mogen naar zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid! 

Correspondentie. 
17. F. B. te Oleveland vraagt, wat wij verstaan moeten onder 

het doopen in den naam van Jezus Christus. Hand. I I : 38. 
Daar de Heer bij zijn heengaan van deze aarde uitdrukkelijk 

aan zijne discipelen bevolen heeft te doopen in den naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, (Matth. XXVIII : 
19.) zoo kunnen wij niet veronderstellen, dat de discipelen, met den 
Heiligen Geest vervuld, tegen dit uitdrukkelijk bevel van Jezus 
in, alleen maar zouden gedoopt hebben in den naam van Jezus. 
Waar dus Petrus op den Pinksterdag zegt: »Bekeert u en een 
iegelijk van u worde gedoopt in den naam van Jezus Christus," 
daar spreekt hij niet over de woorden, die er bij den doop 
zonden worden uitgesproken, maar over het karakter van den 
doop. En dan was die doop niet de doop van Johannes, en 
nog veel minder de proselieten doop, maar de doop van Jezus. 
Tot den grooten vijand van Jezus en den heftigen vervolger 
der gemeente, die op den weg naar Damaskus bekeerd geworden 
was, zeide Ananias: »Sta op, en laat u doopen, en uwe zonden 
afwasschen, aanroepende Zijnen Naam." Wie gedoopt wordt, 
roept den naam van Jezus als van zijnen Heer en Heiland aan, 
en ontvangt van Godswege de verzekering van de vergeving 
zijner zonden. 

18. E. A. S. te Amsterdam. — In zijn gebed tot den Vader 
in Joh. XVII zegt de Heer in vs. 22: »En ik heb hun de 
heerlijkheid gegeven, die Gij mij gegeven hebt," en in vs. 24: 
» Vader! ik wil, dat, waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij 
mij gegeven hebt, opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschou
wen, die Gij mij gegeven hebt." Hieruit blijkt, dat er een 
heerlijkheid is, die wij met den Heer Jezus zullen deelen, en 
een heerlijkheid, die wij zullen aanschouwen zonder die te 
deelen. Zijne eigene persoonlijke heerlijkheid kunnen wjj niet 
met Hem deelen; daarin is en blijft Hij gansch alleen, maar 
het zal een uitnemend voorrecht zijn die persoonlijke heerlijk
heid te aanschouwen, te bewonderen en er ons in te verlustigen. 
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Set Dankoffer. 
(Lev. m.) 

„In het Dankoffer hebben wij het voorbeeld van de ge
meenschap der heiligen met God in de waardeering en 
het genot van Christus' offer, en eveneens van hunne ge
meenschap met den priester, die de offerande voor hen 
gebracht heeft, en met de gansche gemeente Gods." Zoo 
zeide ik in hei; algemeene overzicht van de offeranden in 
Levitikus. Laat ons thans zien, hoe zulks uit de be
schrijving van dit offer en uit de wet, die er toe behoort, 
duidelijk blijkt. 

Allereerst moeten wij daarbij letten op de plaats, welke 
het Dankoffer in de rij der offeranden inneemt. Het Dank
offer komt na die offeranden, welke ons den Heere Jezus 
voorstellen in zijne vrijwillige overgave voor ons in den 
dood (het Brandoffer) en in zijne overgave en genade in 
zijn leven hier beneden, hoewel tot in den dood, (het Spijs-
offer.) Wij leeren daaruit, dat de gemeenschap met God 
eenig en alleen gegrond is op de aangenaamheid en den 
weiriekenden reuk van het offer van Christus voor God. 
Maar het Dankoffer werd gevolgd door het Zond- en 
Schuldoffer. De heilige en rechtvaardige God moest niet 
alleen volkomen verheerlijkt worden door de offerande 
van Christus, Hij moest ook een rechtvaardigen grond 
daarin vinden om den zondaar van de straf en het oor
deel vrij te spreken en hem deel te kunnen geven aan 
zijne eigene vreugde. Daarom heeft een zondaar, wanneer 
hij tot God naderen wil, allereerst behoefte aan een zond
en schuldoffer; want de zonde moet gedragen en wegge
daan zijn, om den zondaar in staat te stellen voor Gods 
aangezicht te verschijnen. God is te rein van oogen, dan 
dat Hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Maar het 
bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, 't welk reinigt van alle 
zonde, maakt ons bekwaam om gereinigd en rein tot God 
te naderen, en dat wel uit kracht van den weiriekenden 
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reuk van Jezus' offerande, uit kracht van de volkomene 
aangenaamheid van het offer van Hem, die, geen zonde 
kennende, in een wereld vol zonde zich Gtode heeft toe
gewijd om Hem volmaakt te verheerlijken. In het Dank
offer komen God en de heiligen te zamen om gemeen
schappelijk te genieten van de schoonheid, heerlijkheid en 
algenoegzaamheid van Jezus' offerande. God van zijne 
hoogte en wij uit de diepte onzer ellende verblijden en 
verlustigen zich in dat eenige offer, waardoor Gods rechten 
gehandhaafd, Gods deugden verheerlijkt, Gods gerechtig
heid bevredigd, en onze zonden gedragen en weggedaan 
zijn. Daarom komt aan het einde van de wetten der ver
schillende offeranden een andere volgorde dier offers, en 
lezen wij: „Dit is de wet des brandoffers, des spijsoffers, 
des zondoffers, des schuldoffers, des vuloffers en des dank
offers." Het dankoffer komt daar het laatst, omdat de 
Heere God en de verloste zondaar, ieder van hunnen 
kant, in deze offerande zich vereenigen in de waardeering 
van en de vreugde over de volkomene overgave van den 
Zoon in den dood des kruises ter verheerlijking van God 
en ter wegneming onzer zonden. 

Evenals bij het Brandoffer en bij het Zond- en Schuld
offer moest ook bij het Dankoffer het offerdier gebracht 
worden voor de deur van de tent der samenkomst, en moest 
het daar geslacht en het bloed rondom op het altaar ge
sprengd worden, nadat de offeraar zijne hand op het hoofd 
zijner offerande had gelegd. Maar daarna was de hande
ling gansch verschillend van die bij het Brand- en bij 
het Zond- en Schuldoffer. Het Brandoffer moest geheel op 
het altaar, het Zond- en Schuldoffer geheel buiten het 
leger worden verbrand. Van geen van beiden mocht noch 
door den priester noch door den offeraar worden gegeten. 
Bij het Dankoffer daarentegen moest één deel op het al
taar worden verbrand, en het andere deel door de pries
ters en den offeraar worden gegeten. Dit is derhalve een 
hoogst belangrijk onderscheid, waardoor deze offerande 
wordt gekenmerkt. 

Wij lezen: „Daarna zal hij van dat dankoffer een vuur-
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offer den Heere offeren; het vet, dat het ingewand be
dekt, en al het vet, hetwelk aan het ingewand is. Dan 
zal hij beide de nieren, en het vet, dat daaraan is, dat 
aan de weekdarmen is, en het vet over de lever met de 
nieren, zal hij afnemen; en de zonen van Aaron zullen 
dat aansteken op het altaar; het is een vuuroffer, tot een 
liefelijken reuk den Heere." 

Aan het eind van ons hoofdstuk en bij de wet van het 
Dankoffer in Hoofdst. VII wordt het eten van bloed en 
van vet uitdrukkelijk verboden. Het bloed is het leven, 
en behoort daarom noodwendig aan God, want het leven 
komt op gansch bijzondere wijze van Hem. Aan een ander 
schepsel het leven te ontnemen, is hoogverraad tegen de 
rechten van God. Daarom moet hij, die eens anders bloed 
heeft doen vloeien, worden terdoodgebracht om Gods recht 
te handhaven; en moesten de Israëlieten in de woestijn 
elk dier, dat zij slachtten om het te eten, brengen voor 
de deur, van de tent der samenkomst als erkenning, dat 
aan God het leven ook van een dier behoort, en dit 
alleen op zijn bevel mag worden geslacht. 

Maar evenmin als het bloed mocht worden gegeten, 
mocht het vet voor den mensch tot spijze zijn. Want aan
gezien het vet niet behoort tot de gewone functies van 
ons lichaam, zooals de beweging van het een of ander 
lid, maar de energie van den gansenen inwendigen mensch 
vormt, zoo behoort ook dit uitsluitend aan God. Het vet 
wordt in de Schrift dikwerf als zinnebeeld gebruikt. Wij 
lezen b.v. in Ps. C X I X : 7 0 : „Hun hart is vet als smeer;" 
in Deut. X X X I I : 15: „Als nu Jeschurun vet werd, zoo sloeg 
hij achteruit;" in Ps. X V I I : 10: „Met hun vet besluiten 
zij zich, met hunnen mond spreken zij hoovaardiglijk." 
Het vet is het zinnebeeld van de energie en van de 
kracht van den wil, van het binnenste des menschelijken 
harten. Daarom als Christus uitdrukking geven wil aan 
zijne algeheele ontlediging en volkomene vernedering, zegt 
Hij: „Al mijne beenderen zou ik kunnen tellen;" en 
„mijn gebeente kleeft aan mijn vleesch vanwege de stem 
mijns zuchtens." (Ps. X X I I : 19; CH : 6.) 
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In Jezus nu was al wat aan energie en kracht in de 
menschelijke natuur gevonden wordt, zijn geheel in
wendig bestaan, een brandoffer voor God, 't welk als een 
offerande ten liefelijken reuk geheellijk den Heere gebracht 
werd. Het was het deel, 't welk God aan dat offer had; „een 
spijze des Tuuroffers den Heere," zooals het in TB. 11 
en 16 genoemd wordt. Jehovah vond daaraan al zijn wel
behagen. Zijne ziel rustte daarin, want het was iets bij
zonder voortreffelijks: voortreffelijk te midden van het 
kwaad, voortreffelijk om de energie van de algeheele over
gave aan Hem en voortreffelijk vanwege de volmaakte 
gehoorzaamheid. Als Gods oog, evenals eenmaal Nbach's 
duive, over de aarde heenzag, kon Hij niets vinden, waar
op het met welgevallen rusten kon, zoolang Jezus niet 
hier beneden verschenen was; toen Hij hier op aarde 
wandelde, rustte Gods oog met volkomen welgevallen op 
Hem. Welke raadsbesluiten er ook bij God in den hemel 
mochten bestaan, zoo bleven die toch ten opzichte van 
de openbaring zijns welbehagens verborgen, totdat Jezus, 
de tweede Mensch, de Volmaakte, de Heilige, die kwam 
om zich Gode op te offeren en Diens wil te volbrengen, 
op aarde verschenen was. Op hetzelfde oogenblik, dat 
Jezus zich gereed maakte om zijne openlijke bediening 
te beginnen, opende zich de hemel; de Heilige Geest 
daalde neder om op Hem, de eenige plaats waar Hij hier 
beneden een rustoord kon vinden, te blijven; en de stem 
des Vaders, die zich nu niet meer terughouden kon, be
tuigde van den hemel: „Deze is mijn geliefde Zoon, in 
wien ik mijn welbehagen gevonden heb." En heeft dit 
voorwerp, 't welk te kostbaar en te groot was, dan dat de 
hemel en de liefde des Vaders hadden kunnen stilzwij
gen, in een wereld vol zonde iets van zijne voortreffelijk
heid en van zijnen weiriekenden reuk verloren? Verre 
van dien! Integendeel zijne kostbaarheid en heerlijkheid 
zouden juist in deze wereld beproefd worden, en daardoor 
des te beter aan het licht treden en des te heerlijker schitte
ren. "Want hoewel het waar is, dat Jezus gehoorzaamheid 
heeft moeten leeren uit hetgeen Hij geleden heeft, om-
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dat Hij als de almachtige gebieder nooit gehoorzaam had 
behoeven te zijn, zoo was zijne gehoorzaamheid, die Hij 
eiken dag te leeren had, een gevolg van de volkomene 
eenswillendheid zijner ziel met den wil van God; welke 
weder een gevolg was van de volmaakte eenheid in wezen 
van den Vader en den Zoon; tengevolge van welke de 
Heer kon zeggen: „Ik en de Vader zijn één." Eén, zoo
wel in wil en gezindheid, als in wezen en natuur. 

Het binnenste gedeelte van het offerdier werd derhalve 
op het altaar verbrand. Al het vet, dat het ingewand 
bedekt, en de beide nieren met al het vet, dat daaraan 
is, werd den Heere geofferd, omdat in het vet en de nie
ren al de kracht en de energie des menschen zit. De 
toewijding van Christus aan God is geheellijk en in alle 
mogelijke omstandigheden beproefd geworden en als vol
komen aan het licht getreden en bewezen. Dit was voor 
God onuitsprekelijk heerlijk. Daarin vond Hij al zijn 
vreugde en welbehagen. Dit was van Jezus' offerande 
Zijne spijze. 

Het overige van het offerdier moest, zooals wij uit de 
wet van het Brandoffer in hoofdst. VII leeren, gegeten 
worden. De „borst" was voor Aaron en zijne zonen, (vs. 
31.) die typisch de geheele Gemeente Gods voorstellen. 
De „rechterschouder" was voor den priester, die het bloed 
en vet des Dankoffers offerde, (vs. 33) een voorbeeld van 
Christus als dienende priester in den hemel. Wat over
bleef werd gegeten door den offeraar en door zijne genoo-
digden. Op deze wijze bestond er een eenmaking en een 
gemeenschap met de heerlijkheid en het welgevallen, ja 
met de vreugde van Hem, aan Wien het offer werd 
gebracht; en tevens met het priesterdom en het altaar 
als de werktuigen en de middelen tot aanbieding der 
offerande. 

Een dergelijke handeling bestond onder de heidenen, 
vandaar de bewijsvoering des Apostels in 1 Kor. X, ten 
aanzien van hetgeen den afgoden geofferd wa l Waar 
Paulus in dat hoofdstuk spreekt over het Avondmaal, 
welks beteekenis in nauw verband staat met de door 
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ons behandelde offerande, zegt hij: „Ziet op Israël naar 
het vleesch! Hebben niet zij, die de offers eten, gemeen
schap met het altaar?" En daar de heidenen, aan hunne 
afgoden offerende, eigenlijk offerden aan de duivelen, daar 
zou een deelnemen aan hunne offerfeesten niet anders 
zijn dan gemeenschap oefenen met de duivelen. Daarom 
zegt de Apostel: „Gij kunt den drinkbeker des Heeren 
niet drinken en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 
niet deelhebben aan de tafel des Heeren en aan de tafel 
der duivelen." Wij eten aan de tafel des Heeren in den 
naam des Heeren Jezus, en brengen daar Gode de offer
anden onzes lofs, dat is de vrucht der lippen, die zijnen 
naam belijden; en op deze wijze wijden wij alles, waar
aan wij deel hebben ontvangen, ja onszelven, onzen 
ganschen persoon met al onze gaven en krachten, aan 
God in gemeenschap met den Gever en met Hem, die 
ons in het genot van het ons geschonkene staande houdt. 

Waar dus de Heere God al zijne vreugde vindt in de 
offerande van Christus, en zijn hart zich verkwikt aan 
den liefelijken reuk dier offerande, daar hebben de heili
gen als aanbidders in geest en in waarheid gemeenschap 
met God in deze vreugde over de offerande van Jezus, 
ja aan Jezus zei ven, die zich Gode opgeofferd heeft. Aan 
de tafel des Heeren aangezeten, naderen zij uit kracht 
van dit volmaakte offer als priesters voor het aangezicht 
des Heeren, en genieten daar deze offerande, die in Levi-
tikus genoemd wordt: de spijze van Jehovah. Wonderbaar 
voorrecht! De heiligen bezitten met God hetzelfde voor
werp der vreugde. Zij genieten een gemeenschappelijke 
vreugde over het heerlijke verlossingswerk, dat Jezus 
volbracht heeft. Evenals ouders zich gemeenschappelijk 
over hunne kinderen verblijden — een blijdschap, welke 
nog verhoogd wordt door de wederkeerige belangstelling 
in hen; zoo hebben ook de ware aanbidders, die met den 
Heiligen Geest vervuld en door Christus gekocht zijn, 
dezelfde gevoelens als de Vader over de kostbaarheid van 
Christus, en verheugen zich met God over de voortreffe
lijkheid zijner volmaakte offerande. 
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En zou de priester, die dit alles tot stand gebracht 
heeft, alleen Tan deze vreugde zijn buitengesloten? On
mogelijk, niet waar? Ook Hij heeft zijn deel daaraan. 
Hij, die het offer heeft opgeofferd, neemt deel aan de 
vreugde over de teweeggebrachte verlossing. Ja, wat zeg 
ik? Hij neemt er niet alleen deel aan, maar Hij is de 
eerste, die zijne vreugde er over openbaart; Hij is het, 
die den lofzang aanstemt. "Wonderschoon wordt dit door 
Hem gezegd in Ps. XXII, waar Hij aan het kruis, in het 
volle bewustzijn van de door Hem behaalde overwinning, 
zegt tot God: „Gij hebt mij verhoord van de hoornen 
des eenhoorns; zoo zal ik uwen naam mijne broederen 
vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen;" 
welke woorden in den brief aan de Hebreërs worden 
aangehaald ten bewijze, dat én hij die heiligt, én zij die 
geheiligd worden, allen uit één zijn, allen tot één geheel, 
tot ééne familie behooren, die Gode den lof toezingen en 
op God hun vertrouwen stellen. En in den nacht zijns 
lijdens en stervens, in het volle bewustzijn der door Hem 
behaalde overwinning, nam de Heer het brood, en dankte 
en zeide: „Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijne gedachtenis." Desgelijks nam Hij den 
drinkbeker, dankte en zeide: „Dit is mijn bloed, dat 
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden." 
En Paulus, die de instelling des Avondmaal» van den 
verheerlijkten Heer ontvangen heeft, om die aan de 
Gemeente onder de volken over te geven, noemt de drink
beker des Avondmaals de drinkbeker der dankzegging. 

Ziedaar dus de ware eeredienst der heiligen. Zij bestaat 
daarin, dat wij ons gemeenschappelijk verblijden met God, 
krachtens de aangebrachte verlossing en de opoffering van 
Christus; dat wij dezelfde gevoelens en genegenheden 
hebben als God, daar wij ons met Hem verheugen over 
de kostbaarheid, voortreffelijkheid en algenoegzaamheid 
van het reine, vlekkelooze Lam Gods, dat zichzelven Gode 
heeft opgeofferd en ons vrijgekocht, verzoend en in deze 
kostelijke gemeenschap gebracht heeft; terwijl wij het be
wustzijn hebben, dat de vreugde, die onze ziel vervult, de 
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vreugde van Jezus zelven is, die de Oorzaak en de Bewer
ker van al ons heil is. In den Hemel gezeten aan Gods 
rechterhand als onze groote hoogepriester en als de be
dienaar des hemelschen heiligdoms, is Hij in den geest 
in ons midden tegenwoordig, en stemt, als het ware, den 
lofzang in de gemeente aan, die vol vreugde en dank
baarheid de offeranden des lofs en der dankzegging brengt 
voor het aangezicht des Heeren. 

Deze vreugde der aanbidding is het deel van de gansche 
schaar der vrijgekochten, zoowel van hen, die ons reeds 
vooruitgegaan zijn, als van hen, die nog hier beneden in 
het lichaam omwandelen. Aaron en zijne zonen, die hun 
deel hadden aan het brandoffer, zijn een voorbeeld van 
de Gemeente Gods als één geheel, als één lichaam be
schouwd, welks leden allen het recht hebben om in de 
hemelsche gewesten in te gaan en wierook te rooken, 
omdat zij allen zonder onderscheid priesters van God zijn. 
De tabernakel met al zijne verordeningen was het model 
van de hemelsche dingen, en zij, die de Gemeente Gods 
vormen, vormen ook de schaar der hemelsche priesters. 
Elke ware eeredienst kan derhalve onmogelijk gescheiden 
worden van de gansche familie der geloovigen. Wij kunnen 
onmogelijk met onze offeranden het heiligdom des Heeren 
naderen zonder daar ook al de andere priesters des heilig
doms te vinden. Zonder den hoogepriester is alles ijdel; 
want wat hebben wij zonder Jezus? Maar Hem kan ik 
alleen vinden in gemeenschap met zijn lichaam, met zijn 
geheele volk. Van deze ware aanbidding wordt ons in 
het vierde en vijfde hoofdstuk der Openbaring een schoon 
beeld gegeven. Zóó zal het straks in den hemel zijn. God 
en het Lam, dat geslacht is, omringd van de hemelsche 
heiligen, die hunne kronen van het hoofd nemen en aan 
zijne voeten werpen, en die den lof des Lams bezingen 
en den Almachtige verheerlijken. Kaar dat beeld, 't welk 
straks volkomen verwezenlijkt zal zijn, moet reeds op aarde 
de eeredienst der heiligen zijn ingericht, zal die eeredienst 
God verheerlijkend en Hem welbehagelijk zijn. 

Laat ons ernstig daarover nadenken, en laat ons deze 
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heerlijke waarheden behartigen en verwezenlijken, lieve 
broeders! Elke eeredienst, die aardsch of zinnelijk is, is 
door den Heere Jezus afgeschaft. „De ure komt, en is nu," 
zeide Hij tot de Samaritaansche, „dat gijlieden noch op 
dezen berg, noch te Jeruzalem den Yader zultaanbidden,want 
de ware aanbidders aanbidden den Vader in geest en waar
heid." Voor ons menschen, die zoozeer aan het zichtbare 
gehecht zijn, is dit moeielijk, maar de Vader zoekt alleen 
zulke aanbidders, die Hem aanbidden in geest en in 
waarheid. Door den Heiligen Geest, die ons is gegeven, 
worden wij daartoe bekwaam gemaakt, en vinden wij in die 
geestelijke en hemelsche dienst onze vreugde en ons genot. 

"Staan wij nu nog stil bij enkele bijzonderheden, welke 
bij het Dankoffer vermeld worden; en letten wij in de 
eerste plaats op de belangrijke bepaling, dat alleen zij, 
die rein waren, van het Dankoffer mochten eten. Wie 
door het een of ander verontreinigd was, en toch van het 
Dankoffer zou hebben gegeten, moest worden uitgeroeid. 
(Zie hoofdst. V I I : 19—21.) Er is hier natuurlijkerwijze 
alleen sprake van Israëlieten. Wie geen Israëliet was, 
kon nooit tot het eten van een offerande, ja zelfs niet 
tot het brengen ervan worden toegelaten. Hij was geheel 
buitengesloten. Zoo kan ook thans niemand deelnemen 
aan de eeredienst, dan die een waar Christen is. Een 
onbekeerd mensch kan den Vader niet aanbidden in geest 
en waarheid. Maar een Israëliet kon door overtreding van 
een van de geboden des Heeren, door het aanraken van 
iets wat hem volgens de wet verontreinigde, onrein zijn, 
en dan mocht hij, hoewel hij een Israëliet was, aan het 
eten van het Dankoffer niet deelnemen. Zoo ook mag een 
waar Christen, wanneer hij door bewuste zonde verontreinigd 
is, aan de eeredienst geen deelnemen, zoolang hij niet op 
de belijdenis zijner zonde door God is gereinigd geworden. 

Wij weten, dat de zedelijke reiniging in de plaats ge
komen is van de ceremonieele. „Gijlieden zijt reeds rein 
door het woord, dat ik tot u gesproken heb," zeide de 
Heer tot zijne discipelen. (Joh. XV : 3.) En de Apostel 
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Petrus zegt op de synode te Jeruzalem: „God heeft geen 
onderscheid gemaakt tusschen ons en hen (de geloovigen 
uit de volken), gereinigd hebbende hunne harten door het 
geloof." (Hand. XV : 9.) „Wie gewasschen is, is geheel 
rein," zeide de Heer bij de voetwassching tot Petrus; 
dat wil zeggen, wie door het geloof in Christus, door de 
kracht des Heiligen Geestes, gereinigd is van de zonde, 
die is geheel rein, en is in staat de gemeenschap Gods 
te genieten en aan de eeredienst deel te nemen. Veront
reinigt hij zich daarna door de een of andere bewuste 
zonde, dan moet hij niet opnieuw geheel gewasschen 
worden; neen! hij blijft geheel rein; maar dan moeten 
zijne voeten gewasschen, dan moet hij van het onreine, 
dat hem aankleeft, gereinigd worden. Een priester in Israël 
werd éénmaal bij zijne wijding tot priester geheel ge
wasschen. Van dat oogenblik af was hij altijd priester, 
en kon de priesterlijke bediening waarnemen. Doch hij 
moest telkenmale, als hij uit den tabernakel in het leger 
teruggekeerd was, zijn handen en voeten wasschen, eer 
hij weer aan de dienst mocht deelnemen. Zoo zegt de 
Heer tot Petrus: BIndien ik u niet wasch, hebt gij geen 
deel met mij." Geheel gewasschen en gereinigd door het 
woord des Heeren is een herhaling daarvan onnoodig, en 
zou zelfs een verloochening zijn van het werk des Heeren. 
Maar elke verontreiniging daarna breekt de gemeenschap 
met God af, en daarin kan men niet terugkeeren, zoolang 
het hart niet gereinigd is. Met een verontreinigd hart en 
bezoedeld geweten kan niemand deelhebben aan het genot 
van de gemeenschap met God, welke door den Heer Jezus 
gesmaakt wordt; en derhalve kan hij ook niet deelnemen 
aan de eeredienst, waar de Heer komt om in het midden 
der gemeente God te prijzen. 

Dit is hoogst ernstig, lieve broeders! en onze aandacht 
overwaard. Helaas! er heerscht vaak een onvergeeflijke 
lichtvaardigheid onder ons. Men verschijnt aan de tafel 
des Heeren, en neemt deel aan de eeredienst, terwijl het 
hart verontreinigd is, en die verontreiniging nog niet 
werd geoordeeld en weggedaan. O, denken wij toch met 
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allen ernst en met heilig ontzag aan het woord Tan Jezus: 
„Indien ik u niet wasch, heb gij geen deel met mij." 
Wat baat het, of men al voor de menschen tegenwoordig 
is, terwijl de Heere God de offerande, welke men brengt, 
niet aanneemt, en de Heer Jezus zegt: aan de aanbidding 
en lofzegging van God kunt gij met mij geen deel nemen! 
De ware aanbidders moeten den'Vader aanbidden in geest 
en waarheid. Welnu, wanneer de Geest de aanbidding 
en de gemeenschap bewerkt, dan kunnen ook alleen zij 
daaraan deelnemen, die den Geest van Christus bezitten 
en Hem niet hebben bedroefd; want door de besmetting 
der zonde wordt de gemeenschap, die door den Heiligen 
Geest is, onmogelijk gemaakt. 

Wij moeten evenwel bedenken, dat hierbij alleen spraak 
is van bewuste zonde, en geenszins van de in ons wonende 
zonde, of van het zondige, dat al wat wij doen aankleeft. 
Ware dit het geval, dan zou er nimmer van eeredienst 
en van aanbidding door ons hier op aarde spraak kunnen 
zijn; want de zonde woont in ons, zoolang wij hier beneden 
vertoeven, en geen ding, dat door ons gedaan wordt, ook 
niet onze aanbidding, is volmaakt. Daarom moest er bij 
het Dankoffer, benevens de ongezuurde koeken, met olie 
gemengd en met olie bestreken, ook een gedeesemd brood 
worden geofferd. Christus is daar, en de Geest van Christus 
is in ons, en die zijn ongezuurd; maar wij hebben zuurdeeg 
in ons, en aan al wat wij doen, zelfs het heiligste, kleeft 
de zonde. Hoewel al wat als zonde erkend en geweten 
wordt, verre van ons moet verwijderd worden, indien wij 
aan de gemeenschap met ChristuB in de aanbidding en 
lofzegging van God willen deelnemen, zoo is er bij onze aan
bidding en dankzegging toch altijd iets onvolkomens, iets 
gebrekkigs, iets onreins. Het moge zijn, dat dit betrekkelijk 
heel weinig voorhanden is, maar nooit is eenig mensch één 
oogenblik zonder zuurdeeg. Doch deze aanwezigheid der 
zonde in ons en dit gebrekkige in al wat wij doen, ver
hindert ons niet aan de eeredienst deel te nemen, en-van 
het Dankoffer te eten. Wij zien het niet voorbij, integen
deel wij zijn het ons klaar bewust, en daarom brengen 
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wij een gedeesemd brood; en toch hebben wij volle vrij
moedigheid om deel te nemen, aangezien wij op grond 
van de offerande van Christus aangenaam zijn voor God 
en door het Woord en den Geest zijn gereinigd. 

Een tweede bepaling is even belangrijk. "Was het dank
offer, dat gebracht werd, een gelofte of een vrijwillig 
offer, dan mocht het vleesch van het offerdier ook des 
anderen daags, nadat het vet den Heere geofferd was, 
worden gegeten; indien het evenwel een eenvoudig dank
offer was, dan moest het vleesch aan denzelfden dag, dat 
de offerande gebracht werd, gegeten en het overblijvende 
verbrand worden. (Zie Hoofdst. V I I : 15—18.) Door deze 
bepaling worden de reinheid van den aanbidder en de 
aanbieding van het vet voor God nauw met elkander ver
bonden. Evenzoo is het onmogelijk de ware geestelijke 
aanbidding en de ware gemeenschap van de volkomene 
overgave en opoffering van Christus aan God te scheiden. 
Zoodra wij dit uit het oog verliezen; zoodra onze aan
bidding van het offer, van de werking van dit offer en 
van het bewustzijn, dat Jezus den Vader volkomen wel-
behagelijk is, gescheiden wordt, is zij vleeschelijk en 
wordt een bloote vorm. Als het Dankoffer niet in ver
binding met de verbranding van het vet gegeten werd, 
werd het een vleeschelijk feest, of een bloote vorm van 
godsdienstoefening, welke niets te maken had met het 
voorwerp van de vreugde en het welbehagen van God. 

Wanneer de Heilige Geest ons leidt tot een ware, gees
telijke aanbidding, dan brengt Hij ons in de gemeenschap 
van God, in Gods tegenwoordigheid ; en dan wordt na
tuurlijkerwijze de oneindige waarde, welke het ofier van 
Christus voor God heeft, aan onzen geest voorgesteld. 
Wij nemen dan deel aan de waardeering van die offer
ande. Dit offer maakt een onafscheidelijk en onontbeer
lijk deel uit van onze gemeenschap en van onze eere-
dienst. Wij kunnen onmogelijk in de tegenwoordigheid 
en de gemeenschap van God zijn, zonder dit offer daar 
te vinden. Het is toch de grondslag van onze aanneming 
door God en van onze gemeenschap met Hem. Ver-
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liezen wij dit uit het oog, dan wordt onze eeredienst 
vleeschelijk ; de gebeden worden een bloote vorm; zij wor
den, wat men soms verkeerdelijk een „gebedsgave" noemt. 
Waarlijk dit is hoogst bedroevend. In plaats van door 
de zalving des Heiligen Geestes de uitdrukking te zijn 
van onze gemeenschap met God en van de behoeften en 
wenschen, die wij hebben, bestaan zij uit een vloeiende 
opsomming van bekende waarheden en beginselen. Het 
zingen der liederen wordt een bloote bevrediging van het 
oor; men geniet de heerlijke melodiën, maar het hart is 
niet in gemeenschap met de Bron, waaruit alleen elke 
ware, Gode welgevallige lofzegging moet voortvloeien. In-
stede van een gemeenschap door den Geest is het vleesch in 
een nieuwen vorm aanwezig; en zulk een eeredienst kan 
Gode onmogelijk aangenaam zijn; het is geen aanbidding 
in geest en waarheid, en alleen de zoodanige zoekt de Vader. 

Wij hebben reeds opgemerkt, dat er een onderscheid 
bestond in de waarde van de verschillende soorten van 
dankoffers: was het een gelofte, dan kon het nog aan den 
tweeden dag, was het een eenvoudig dankoffer, dan 
moest het denzelfden dag gegeten worden. Typisch stelt 
ons dit twee onderscheiden trappen van geestelijke kracht 
voor. Wanneer namelijk onze Godsvereering het uitvloeisel 
is van een vervuld zijn met den Heiligen Geest en een 
diep gevoelde dankbaarheid aan God voor al wat Hij voor 
ons en aan ons gedaan heeft, dan blijft de welriekende 
reuk onzer offerande langer voor God aanhouden. Is zij 
evenwel slechts het gevolg van de algemeene erkenning 
van Gods liefde en genade, zoo wordt zij zeer zeker door 
God aangenomen en is een liefelijke reuk voor Hem, 
maar heeft niet de diepte en de kracht van de gevoelde 
en genoten gemeenschap. 

Ook is het van belang te bedenken, dat wij bij de eere
dienst in den Geest beginnen en in het vleesch eindigen 
kunnen. Nooit moeten wij onze geestelijke gezindheid 
overschatten. Wanneer wij, b. v., langer bidden dan de 
Geest ons tot bidden in staat stelt, dan wordt dat bidden 
een vorm, een woordenspel. Wanneer wij langer zingen 
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dan de Geest het bewerkt, zooals meermalen voorkomt, 
dan eindigt dat zingen, 't welk in den aanvang een ware 
uiting des harten was ter eere Gods, in aangename ge
moedsaandoeningen en bloote muziek, en is aldus niet 
anders dan vleeschelijk. De geestelijke Christen zal dit 
onderscheid spoedig ontdekken. Daarom is ook in dit op
zicht matigheid geboden. Hier op aarde kunnen wij niet 
te lang ons met het vereeren van God bezighouden. Straks 
in den hemel, waar wij allen persoonlijk onberispelijk en 
zonder vlek of rimpel den troon van God zullen omringen, 
en door niets meer kunnen gestoord worden, zal ons lied 
onophoudelijk weerklinken en onze dankzegging Voort
durend aangenaam zijn. 

Ten slotte maak ik nog opmerkzaam op de uitdrukking, 
welke in hoofdst. VII : 20 voorkomt. „Als een ziel het 
vleesch van het dankoffer, hetwelk des Heeren is, zal 
gegeten hebben." Hetwelk"des Heeren is. Dit is hoogst 
belangrijk. De Godsvereering, hetgeen bij dezelve in onze 
harten omgaat, is voor God; zij behoort niet ons, maai
den Heere. Hij zelf heeft haar tot onze vreugde in onze 
harten gelegd, opdat wij deel zouden hebben aan het offer 
van Christus, aan Gods eigene vreugde over Christus. 
Zoodra wij de eeredienst tot de onze maken, dan ont
heiligen wij haar. Daarom moest hetgeen van het offer
dier overgebleven was, worden verbrand; en om dezelfde 
reden mocht niemand, die verontreinigd was, er aan deel 
nemen. En daarom was het ook noodzakelijk het vleesch te 
eten in verbinding met de verbranding van het vet, opdat 
het waarlijk Christus in ons zou zijn, en aldus een ware ge
meenschap met God, het voorstellen van Christus, door wien 
onze zielen gevoed worden, voor het aangezicht des Heeren. 

Laat ons nimmer vergeten, dat onzegansche eeredienst 
Gode behoort; dat zij de uitdrukking is van de voortreffe
lijkheid van Christus in ons, en dientengevolge en daar
mede in overeenstemming de vreugde onzer ziel voor 
God, geleid en bewerkt door één en denzelfden Geest. 
Christus in den Vader, wij in Hem en Hij in ons, dat is 
de wondervolle keten der vereeniging, welke zoowel in 
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de genade als in de heerlijkheid bestaat. Onze Gods-
vereering is de uitdrukking en het uitvloeisel van wat 
onze harten door Christus vervult en verheugt. Daarom 
zegt de Heer dan ook, als Hij in ons midden zijn dienst 
verricht: „Ik zal uwen naam mijnen broederen verkon
digen ; in het midden der gemeente zal ik U prijzen." 
(Ps. XXII : 22 ; Hebr. I I : 12.) Mochten onze stemmen 
en onze harten steeds onzen hemelschen Leidsman vol
gen! Voorwaar! Hij zal onze lofzangen Gode waardig 
aanstemmen; en het oor des Vaders zal met welgevallen 
luisteren naar die voor Hem zoo kostelijke stem, met 
welke wij ons door zijne onuitsprekelijke genade ver
eenigen mogen ! 

Correspondentie. 
19. 8. E. te J. — Joh. VIII : 57. Abraham heeft door 

het geloof den dag der heerlijkheid van Christus gezien. Door 
den Heiligen Geest heeft hij verstaan, dat de beloften, hem 
geschonken, een verdere strekking hadden dan de zegeningen 
voor zijn geslacht; en hij zag in den geest den triomf van 
den beloofden Verlosser over de macht des satans en der zonde. 

20. F. D. te Heeg vraagt wat de beteekenis is van het »ge-
krookte riet" en »de rookende vlaswiek" van Jes. XLI I : 3. 

»Gekrookt riet" is riet, dat door den wind gebroken is; 
srookende vlaswiek" is b. v. een nachtpit, die bijna uitgaat. 
Het joodsche volk was, toen Jezus hier beneden verscheen, 
daaraan gelijk. De toestand was treurig; zij waren der ver
dwijning nabij; doch de Heiland was in genade verschenen 
om hen uit dien treurigen toestand op te heffen. 

21. K. J. L. V. te Zwolle. sNiet allen zijn Israël, die uit 
Israël zijn," (Rom. IX : 6.) wil zeggen, dat niet alle nakome
lingen van Abraham en van Izak ware Israëlieten zijn; want 
Ismaël was evengoed een zoon van Abraham en Ezau een 
zoon van Izak. De Heere God handelt dus naar verkiezing 
en niet naar geboorte. In geestelijken zin wil het zeggen, dat 
niet allen, die uit Abraham en Jakob geboren zijn, kinderen 
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Gods zijn. In Gal. V I : 16 spreekt Paulus van het »Israël Gods," 
dat zijn allen, die door het geloof met Christus verbonden 
zijn geworden, en als zoodanig met de geloovigen uit alle 
volken één volk uitmaken. 

22. J. A. d. J. te Njjmegen. Omtrent het uitspreken van 
de dankzegging bij het Avondmaal worden ons geen bepalingen 
door den Heer of zijne Apostelen gegeven. Naar het miij voor
komt, zal evenwel ieder, die de beteekenis van het Avondmaal 
recht gevat heeft, met mij van gevoelen zijn, dat de broeder, 
die voor het brood dankzegt, dit ook moet doen voor den 
drinkbeker, omdat brood en drinkbeker één geheel vormen, en 
het breken van het brood en het drinken van den drinkbeker 
één en dezelfde handeling zijn, waardoor de dood des Heeren 
verkondigd wordt. 

Toen de Heer het Avondmaal instelde, moest Hij nog sterven, 
en daarom dankzegt de Heer eerst, en breekt daarna het brood, 
zeggende: »Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt" 
Wij danken evenwel voor het lichaam des Heeren, 't welk voor 
ons overgegeven is, en daarom is het, naar mijne meening, 
gepast, en 't meest in overeenstemming met de handeling, dat 
het brood vóór de dankzegging wordt doorgebroken, 

23. W. F. H. te Amsterdam. De Schrift geeft ons in het 
door u genoemde geval — een huwelijk tusschen een bekeerde 
en een onbekeerde •— geen bepaalde aanwijzing, hoe de ge
meente te handelen heeft. Het spreekt vanzelf, dat zij al het 
mogelijke doen moet om zulk een huwelijk te voorkomen, en 
dat, wanneer het toch doorgaat, zij een openlijk getuigenis daar
tegen geven moet. Of zij evenwel verder gaan mag en tot 
uitsluiting zou moeten overgaan, wordt ons niet gezegd, en is 
dus aan de leiding des Geestes in de gemeente overgelaten. 
De regel, door den Apostel gesteld, is : sdoet den booze uit 
uw midden weg." (1 Kor. V : 13.) Oordeelt dus de gemeente, 
door den Geest geleid, dat de betreffende een booze is, dan 
moet hij in den naam des Heeren uit haar midden verwijderd 
worden; oordeelt zij, dat de persoon wel zwak is, maar geen 
booze, dan gaat zij tot de uitsluiting niet over, maar draagt 
den zwakke. 
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Het zond- en schuldoffer, 
(Lev. IV—VII.) 

Hoewel het zondoffer in karakter en bijzonderheden 
van het schuldoffer verschilt, zoo zijn beiden toch, wat 
de beginselen betreft, aan elkander gelijk, en daarom 
plaats ik ze onder één hoofd. Wij zullen eerst stilstaan 
bij de beginselen, welke aan deze offers ten grondslag 
liggen,, en welke er door aan het licht gesteld worden, 
en ons daarna bezighouden met de bijzonderheden. 

Vooraf merk ik op, tot recht verstand van de beteekenis 
dezer offeranden, dat de verdeeling der hoofdstukken in 
dit geval niet gelukkig is, daar toch het zondoffer behan
deld wordt van het begin van het 4de hoofdstuk tot aan 
het 14de vers van hoofdstuk V; terwijl de beschrijving 
van het schuldoffer aanvangt bij het 14de vers van hoofd
stuk Y en loopt tot het 88te vers van hoofdstuk VI. Elke 
afdeeling begint met de woorden: „En de Heere sprak 
tot Mozes." Verder lette men er op, dat bij de wet des 
schuldoffers uitdrukkelijk wordt gezegd: „Gelijk het zond
offer, alzoo zal ook het schuldoffer zijn; eenerlei wet zal 
voor dezelve zijn;" waardoor derhalve vast staat, dat ten 
aanzien van de beginselen deze beide offers met elkander 
overeenstemmen. 

Dit is dan ook reeds duidelijk uit de benaming dezer 
offeranden. Het zond- zoowel als het schuldoffer heeft te 
doen met de zonde — het zondoffer met de zonde als in
wonende macht, waardoor „door afdwaling" in onwetend
heid tegen Gods gebod gehandeld wordt; het schuldoffer 
met bewuste overtredingen. 

Het groote beginsel, dat door deze offerande aan het 
licht gesteld wordt, is, dat de Heere God met de zonde 
en met den zondaar geen gemeenschap hoegenaamd heb
ben kan. De andere offeranden waren offeranden tot een 

* X X I X 8 
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liefelijken reuk den Heere; de zond- en schuldoffers daar
entegen moesten buiten de legerplaats, ver van Gods aan
gezicht verwijderd, als iets afschuwelijks voor God, worden 
verbrand. Vergelijken wij het Brandoffer met het Zond
offer, dan treedt ons dit ontzaglijk groot en gewichtig 
onderscheid duidelijk voor oogen. Bij het Brandoffer moest 
het geheele dier, in stukken gedeeld, vet en nieren en 
vleesch, alles zonder onderscheid op het altaar worden 
verbrand, den Heere tot een liefelijken reuk. Want, zoo-
als wij vroeger gezien hebben, Christus' offerande was ter 
verheerlijking van God, volkomen vrijwillig en Gode aan
genaam en liefelijk. Bij het Zondoffer daarentegen werd 
wel het vet en de nieren op het altaar verbrand, want 
Christus, al is Hij ook zondoffer geworden, was in zich-
zelven steeds Gode welbehagelijk, ja, dat Hij een zondoffer 
werd, was de hoogste daad zijner gehoorzaamheid en het 
volkomenst bewijs zijner onderwerping; maar het geheele 
dier, de huid, het vleesch, met zijn hoofd en zijn schen-
kelen en zijn ingewand, moesten buiten de legerplaats 
worden verbrand. 

Wat hiervan de reden was? Wel, let op het groote 
verschil in den stand van den offeraar. Bij de offers, die 
wij tot hiertoe hebben beschouwd, de offeranden ten liefe
lijken reuk, zagen wij, dat de offeraar één gemaakt werd 
met het offer. Dit geschiedde door het leggen van de 
handen des aanbidders op het hoofd des offerdiers. De 
offeraar — hetzij Christus zelf, of een mensch, die door 
den Geest van Christus geleid en alzoo voor God met Hem 
werd één gemaakt — kwam vrijwillig, en zag zich op deze 
wijze, als aanbidder, met zijn offer, dat Gode volkomen 
aangenaam was, één gemaakt. Bij het Zondoffer nu vinden 
wij wel hetzelfde beginsel der vereenzelviging van den 
offeraar met het offer door het leggen van de handen op 
het hoofd van het offerdier; maar hier is het resultaat het 
tegenovergestelde. De offeraar komt niet als aanbidder, 
maar als zondaar; niet als rein, om zich in de gemeen
schap met God te verheugen, maar als schuldig en bevlekt. 
En daarom instede dat de offeraar met de welbehage-
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lijkheid van het Gode aangename offer werd vereenzelvigd, 
(hoewel dit daarna het geval was) werd het offerdier met 
zijne zonde en schuld één gemaakt. Bij het Brandoffer 
werd de offeraar met het offer, dat als een liefelijken reuk 
voor den Heere God opsteeg, vereenzelvigd, en bevond hij 
zich dus krachtens de aangenaamheid der offerande wel-
bekagelijk voor God. Bij het Zondoffer werd het offer ver
eenzelvigd met de zonde en de schuld van den offeraar, 
en werd het offerdier in de plaats van den offeraar tot 
zonde gemaakt en dienovereenkomstig behandeld. 

Het noodzakelijk gevolg hiervan is, dat, waar het Brand
offer een „vrijwillige offerande" was, het Zond- en Schuld
offer noodzakelijk was. En waar zoowel het Brand- als 
het Zond- en Schuldoffer ons de offerande van onzen Heere 
Jezus Christus voorstellen, zoo vinden wij hierin derhalve 
het verschillend oogpunt, waaruit wij de ééne offerande 
van Christus moeten beschouwen. Van Christus als Brand
offer wordt gezegd, dat „Hij zichzelven door den eeuwigen 
Geest Gode onberispelijk heeft opgeofferd;" (Hebr. IX: 14.) 
terwijl de Heer, sprekende over zijn lijden en sterven voor 
de zonde, aan zijne discipelen vraagt: „Moest de Christus 
niet deze dingen lijden, en in zijne heerlijkheid ingaan?" 
(Luk. XXIV : 26.) Christus gaf zichzelven vrijwillig over 
tot in den dood des kruises, om God, die door de zonde 
onteerd was, te verheerlijken en te bevredigen; maar zich 
eenmaal overgegeven hebbende en onze plaats van zondaar 
innemende, moest Hij de straf, het oordeel en den dood 
ondergaan. 

Dit belangrijke en merkwaardige onderscheid wordt 
treffend schoon uitgedrukt in twee woorden van onzen 
Heiland. Bij eene gelegenheid zegt Hij: „Den drinkbeker, 
dien de Vader mij gegeven heeft, zou ik dien niet drin
ken?" Bij een, andere: „Vader, indien het mogelijk is, 
laat dezen drinkbeker van mij voorbijgaan?" De eerste 
uitdrukking was de algeheele vervulling van de woorden, 
waarmede Hij in deze wereld kwam: „Zie, ik kom om 
Uwen wil te doen, o God!" en in die uitdrukking open
baart Hij zich als het Brandoffer, ten liefelijken reuk den 



116 

Heere opgeofferd. De laatste uitdrukking daarentegen is 
de uitspraak van Christus, toen Hij de plaats beschouwde, 
die Hij als Zondoffer zou moeten innemen. 

Hoewel onze Heer vóór en bij zijne menschwording zich 
ten volle bewust was van het werk, dat Hij op zich nam 
te volbrengen, en al de schrikkelijke gevolgen in lijden en 
dood daarvan kende; hoewel Hij van den beginne af, zijn 
geheel e leven door, het einde voor zich had, en wist, welk 
een angst, smart en lijden zijn deel zouden worden; zoo 
zien wij toch in zjjne geschiedenis, dat, naarmate de ure 
zijns lijdens naderde, zijne ontroering en angst toenamen. 
In Joh. XII hooren wij den Heer zeggen: , I u is mijne 
ziel ontroerd; en wat zal ik zeggen? Vader! verlos mij 
uit deze ure? Maar daarom ben ik in deze ure gekomen. 
Yader! verheerlijk Uwen naam!" En in Gethsemané, waar 
de duivel, die na de verzoeking in de woestijn, waar Jezus 
hem overwonnen had, voor een tijd van Hem geweken 
was, (zie Luk. IV: 1—3.) terugkeerde, om Hem al de 
verschrikkingen des kruises voor oogen te stellen en daar
door zijne ziel te beangstigen, riep de Heer, in zwaren 
strijd zijnde, zoodat zijn zweet gelijk groote droppelen 
bloeds op de aarde afliep: „Vader! och of Gij wildet dezen 
drinkbeker van mij wegnemen!" Dat heeft Hij van geen 
anderen beker, die Hem te drinken gegeven was, gezegd. 
Integendeel, het doen van den wil des Vaders was zijne 
spijze en zijne vreugde. En gelijk het naar Gods eeuwig 
raadsbesluit was, dat de Christus lijden en sterven zou 
voor de zonde, zoo was het ook zijn wil en zijn bepaald 
voornemen om zich in het oordeel en den dood voor de 
zonde over te geven, en daarom zegt Hij ook: „Nietmijn 
wil, maar de Uwe geschiede!" Doch toen de ure naderde, 
waarin Hij het licht van Gods aangezicht zou derven; 
waarin Hij door God zou worden verlaten en aan het 
oordeel zou Worden prijsgegeven, kon het niet anders, of 
al wat in Hem was, moest terugdeinzen voor dat verschrik
kelijke oogenblik, waarin Hij als onze plaatsvervanger van 
God zou worden verwijderd en geen antwoord op zijn 
roepen zou ontvangen. 
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Bedenken wij wel, dat dit niet een zwakheid was van 
onzen Heer — men vergeve de uitdrukking, maar het 
wordt, helaas! dikwerf beweerd, en daardoor zijne eer 
aangetast en zijne heerlijkheid verduisterd — maar dat het 
integendeel een nieuwe openbaring is zijner volmaaktheid. 
Eiken beker, hoe bitter ook, heeft Hij zonder eenig be
zwaar gedronken, zonder een oogenblik voor het drinken 
er van terug te schrikken. Maar dezen drinkbeker kon 
Hij niet opnemen, zonder dat alles wat in Hem was, er 
tegen opkwam. Al wat Hij geleden had, had Hij geleden 
in het genot van de gemeenschap zijns Vaders; maar deze 
drinkbeker bestond daarin, dat Hij onder Gods toorn van
wege onze zonde door God zou worden verlaten. Hoe zou 
het mogelijk geweest zijn, dat Hij daarvoor niet terug
deinsde ? Hoe kon Hij, die in zijns Vaders gemeenschap 
al zijn vreugde vond, en die in de blijdschap zijner ziel 
kon zeggen: „De Vader hoort mij altijd," zonder schrik 
en angst denken aan het oogenblik, dat Hem die vreugde 
zou worden ontnomen, en Hij gansch alleen al het gewicht 
van Gods toorn zou moeten ondervinden? Het kon niet 
anders dan zijn wil zijn, dezen drinkbeker niet te drinken. 
Geen oogenblik kon Hij naar het drinken er van verlan
gen. Daarom is het een nieuw bewijs van zijne goddelijke 
heerlijkheid en menschelijke volkomenheid, dat Hij uit
riep : „Vader! och of Gij wildet dezen drinkbeker van mij 
wegnemen!" Maar dan vernemen wij ook, hoe Hij zich vol
komen overgaf en geheel onderwierp. Zelfs van den beker, 
welken Hij niet wilde drinken, en van welken Hij den 
Vader smeekte dien weg te nemen, indien zulks mogelijk 
ware, zegt Hij: „Met mijn wil, maar Uw wil geschiede!" 
Den beker van Gods toorn neemt Hij in volkomene on
derwerping uit de handen zijns Vaders aan, en heeft dien 
aan het kruis tot op den bodem geledigd. 

Maar waarom moest Jezus dien drinkbeker drinken? 
Omdat Hij aan het kruis onze plaatsvervanger was. Gods 
gerechtigheid eischte onze straf en ons oordeel. De zonde 
niet toe te rekenen en den zondaar ongestraft te laten, 
zou gelijk staan met het afstanddoen van zijne rechten als 
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God en Schepper. In Eden had de Heere God den dood 
bedreigd als straf voor de overtreding van zijn gebod; en 
toen Hij in de wet de rechtvaardige eischen voor den 
wandel en het gedrag van een mensch hier op aarde had 
gesteld, had Hij den vloek uitgesproken over ieder, die 
niet deed, wat er in het boek der wet geschreven stond. 
Daarom moest Hij den vloek over ons doen komen, want 
allen hebben gezondigd en Gods geboden overtreden; daarom 
moest Hij ons overgeven aan den dood, d. i. aan het 
eeuwig verwijderd zijn uit zijne tegenwoordigheid en ge
meenschap. Had Hij dit evenwel gedaan, dan zou zijne 
natuur, zijn wezen, welke liefde is, zich niet hebben ge
openbaard. Dat kon natuurlijk niet. Daarom gaf Hij zijnen 
eeniggeboren, veelgeliefden Zoon over om de straf te dra
gen, die wij hadden verdiend; om het oordeel te onder
gaan, dat over ons had moeten komen; om te sterven 
en alzoo de bezolding der zonde op zich te nemen. Gods 
liefde gaf zijn Eeniggeborene over aan het oordeel, den 
toorn en den dood, opdat Hij naar zijne gerechtigheid 
den schuldigen zondaar zou kunnen vrijspreken. Jezus werd 
onze plaatsvervanger. Al wat wij hadden moeten lijden 
en ondergaan, kwam op Hem; en op deze wijze kon de 
genade heerschen door gerechtigheid tot het eeuwige le
ven, door Jezus Christus, onzen Heer. 

Om dit te kunnen doen, om onze plaatsvervanger naar 
Gods gerechtigheid te kunnen zijn, moest Jezus waarachtig 
mensch en een mensch zonder zonde zijn. Om de plaats 
van den mensch in het gericht te kunnen innemen, moest 
Hij een mensch zijn. Om als plaatsvervanger des zondaars 
aangenomen te kunnen worden, moest Hij zonder zonde 
zijn. „Dewijl dan de kinderen bloed en vleesch deelachtig 
zijn, zoo heeft ook Hij desgelijks deel daaraan genomen, 
opdat Hij door den dood teniet zou doen hem, die de 
macht des doods had, dat is den duivel, en allen verlossen 
zou, die door vreeze des doods, hun geheele leven door, 
aan de slavernij onderworpen waren." (Hebr. I I : 14,15.) 
„Want zoodanig een Hoogepriester betaamde ons, heilig, 
onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars, enhoo-
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ger dan de hemelen geworden; die niet dagelijks noodig 
heeft, gelijk de hoogepriesters, eerst voor zijne eigene 
zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor die des 
volks." (Hebr. VII : 26, 27.) Jezus, Gods eeuwige Zoon, 
is dus een waarachtig mensen geworden. Verwekt door 
den Heiligen Geest, is Hij geboren uit een vrouw, en 
werd ons in alles gelijk, in niets onderscheiden van eenig 
ander mensen; Hij nam vleesch en bloed aan, maar uitge
nomen de zonde,. zoowel in de ontvangenis als in de ge
boorte, in zijn opgroeien, in zijn leven en wandel. Aan 
het einde zijns levens, toen Hij naar Golgotha ging om 
zich in den dood voor ons over te geven, kon Hij zeggen: 
„De overste der wereld komt, doch vindt in mij niets!" 

Als een waarachtig mensch, maar zonder zonde, op 
wien derhalve Gods welbehagen in plaats van Gods toorn 
rustte, die in- en uitwendig, in zijn inwendig zijn, zoowel 
als in zijn leven en wandel, de volmaakte uitdrukking was 
van God zelven, zoodat Hij kon zeggen: „Die mij gezien 
heeft, heeft den Vader gezien", werd Jezus onze plaats
vervanger in het oordeel. Maar daartoe moest Hij dan ook 
gebracht worden in den toestand, waarin wij zijn door de 
zonde, en moest Hij onze zonden op zich nemen. De Schrift 
zegt ons dit uitdrukkelijk. „Die geen zonde gekend heeft, 
dien heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid Gods in Hem." (2 Kor. V:21.) 
„Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold; als Hij 
leed, niet dreigde, maar zich overgaf aan Hem , die recht
vaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam 
gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afge
storven, der gerechtigheid leven zouden; door wiens strie
men gij genezen zijt." (1 Petr. I I : 23, 24.) 

Christus heeft geen zonde in zich gekend. Hij was ge
heel zonder zonde; geen smet, geen onvolkomenheid zelfs, 
was er in Hem; Hij nam de menschelijke natuur aan, 
maar de menschelijke natuur zonder het bederf der zonde; 
en God heeft Hem in onze plaats tot zonde gemaakt. 
Christus heeft geen zonde gedaan, en er is geen bedrog 
in zijnen mond gevonden, en Hij kon daarom onze zonden 
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in zijn lichaam dragen op het hout, en door zijn sterven 
een eeuwige verzoening voor die zonden teweegbrengen. In 
zijne geboorte zoowel als in zijn leven moest Hij van de zonde 
geheel gescheiden zijn, zou Hij als plaatsvervanger voor 
ons kunnen optreden. Ware er ééne enkele zonde in zijn 
leven of in zijn natuur gevonden, dan had Hij niet voor 
ons kunnen optreden, maar had voor zichzelven moeten 
boeten. En om als onze plaatsvervanger door God aan
genomen te kunnen worden, moest het ten volle gebleken 
zijn, gedurende zijn geheele leven, in alle omstandighe
den, verzoekingen, smarten en zorgen, dat Hij heilig, 
onschuldig, onbesmet en gescheiden van de zondaars was. 
Die geen zonde heeft gekend, is door God tot zonde ge
maakt. Die geen zonde heeft gedaan, heeft onze zonden 
op zich genomen en ze gedragen in zijn lichaam op het 
hout. 

De leer, dat Jezus van de kribbe tot het kruis en voor
namelijk aan het kruis, de zonden van het gansche men-
schelijke geslacht gedragen heeft, is hiermede geheel in 
strijd. Indien Jezus van den beginne af zonde voor God 
geweest ware, dan had Hij niet door God tot zonde ge
maakt kunnen worden; indien Hij van de kribbe af onze 
zonden gedragen heeft, dan had Hij die zonden niet op 
zich kunnen nemen. Dit is duidelijk genoeg. Want niet 
door de menschwording, maar als mensch werd Hij tot 
zonde gemaakt, en als mensch nam Hij onze zonden op 
zich, en dat wel, nadat het gebleken was, dat Hij als 
mensch zonder gebreken, geheel volmaakt was. Maar bo
vendien toont ons de verandering, welke er op het kruis 
in den toestand en in zijne verhouding tot God met 
onzen Heiland plaats vond, dat Hij eerst op het kruis tot 
zonde werd gemaakt, en daar eerst onze zonden droeg. 
Gedurende Jezus' gansche leven op aarde rustte Gods oog 
met welgevallen op Hem, en luisterde Gods oor naar al 
zijne smeekingen. Telkenmale vernemen wij daarvan de 
getuigenissen. Meermalen werd de hemel geopend, en 
kwam er een stem uit den hemel, die zeide: „Deze is 
mijn geliefde Zoon, in wien ik mijn welbehagen gevon-
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den heb." Gods engelen daalden neder in Bethlehem's 
velden om den lof van den geboren Zoon des menschen 
te verkondigen, en Jezus zelf zegt: „Van nu aan zult gij 
den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende 
en nederdalende op den Zoon des menschen." En bij 
Lazarus' graf zegt de Heer: „De Vader hoort mij altijd." 
Zoo wandelde Hij dus zijn geheele leven door in het ge
not van de gemeenschap zijns Vaders. Gods welgevallen 
rustte voortdurend op Hem, en al zijne gebeden werden 
verhoord. Maar op het kruis, nadat de drie eerste uren 
voorbijgegaan waren, (want in deze uren was Hij nog in 
gemeenschap met zijnen Vader,) werd Hij door God ver
laten, werd het licht van Gods vriendelijk aangezicht voor 
Hem verborgen, was Hij gansch alleen gelaten: geen 
engel kwam om Hem te sterken of te verkwikken, geen 
antwoord vond zijn roepen tot God. „Mijn God, mijn God! 
waarom hebt Gij mij verlaten?" riep Hij uit; en Hij 
moest klagen: „Mijn God! ik roep des daags, maar Gij 
antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geene stilte... 
Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd; 
en Gij hebt hen uitgeholpen. Tot U hebben zij geroepen, 
en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet 
beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen 
man, een smaad van menschen en veracht van het volk." 

Er was dus een algeheele verandering in den toestand 
van onzen Heiland en in zijne verhouding tot God geko
men. En deze verandering was het gevolg daarvan, dat 
Hij door God tot zonde gemaakt was, en onze zonden 
droeg in zijn lichaam op het hout, en dientengevolge in 
onze plaats het oordeel onderging, 'twelk wij hadden ver
diend. Om onze overtredingen werd Hij verwond; om onze 
ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld; de straf, die ons 
den vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijne striemen 
is ons genezing' geworden. (Jes. LHI.) Hij, die steeds in 
het licht van Gods vriendelijk aangezicht zich had kunnen 
verheugen, hing drie uren lang in de duisternis, in welke 
wij eeuwiglijk hadden moeten zuchten. Hij, die altijd in 
Gods gemeenschap was* geweest en had gewandeld, werd 
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door God verlaten, zooals de verlorenen eeuwig door God 
verlaten zullen zijn. Hij, die voortdurend het welbehagen 
Gods was, werd door Gods toorn verbrijzeld. De vorst 
des levens werd overgegeven in den dood. Door den Heere 
God werd Hij gelegd in het stof des doods, en aldus de 
bezolding der zonde over Hem gebracht. 

Het recht verstand hiervan brengt ons tot het besef 
van wat de zonde is in het oog van God, en welk lot de 
zondaar naar Gods straffende gerechtigheid moest onder
gaan. Toen Gods geliefde Zoon, in wien Hij al zijn wel
behagen vond, onze plaatsvervanger in het oordeel werd, 
heeft God Hem verlaten, zijn toorn over Hem uitgestort 
en Hem verbrijzeld. Deze gewichtige leer, waardoor de 
zondaar in al zijn doemschuldigheid wordt tentoongesteld, 
en God in zijne gerechtigheid, heiligheid en majesteit 
wordt verheerlijkt, vervalt, wanneer wij zouden aannemen, 
dat Jezus zijn gansche leven door de zonde gedragen heeft. 
Want dan blijkt, dat God van iemand, die tot zonde ge
maakt is en de zonden op zich genomen heeft, kon zeg
gen: „Deze is mijn geliefde Zoon, in wien ik al mijn wel
behagen gevonden heb." En dan krijgt het gebeurde op 
het kruis een heel andere beteekenis. Indien evenwel, 
zooals de Schrift ons leert, Jezus gedurende zijn gansche 
leven zonder eenige zonde in of op zich gewandeld en 
daarom voortdurend de gemeenschap met God genoten 
heeft, en dan op het kruis is overgegeven om voor ons 
tot zonde gemaakt te worden en onze zonden te dragen, 
dan leeren wij uit het schrikkelijk oordeel, dat door Gods 
gerechtigheid Hem trof, wat de zonde is in het oog van 
God, en hoe de zondaar in zijne tegenwoordigheid niet 
kan bestaan. 

Dit wordt ook duidelijk voorgesteld in het Zondoffer, 
'twelk buiten de legerplaats moest worden verbrand. In 
de legerplaats woonde de Heere God, en daar God geen 
gemeenschap met de zonde hebben kan en den zondaar 
in zijne tegenwoordigheid niet kan dulden, moest het dier, 
dat tot zonde gemaakt was, buiten de legerplaats gebracht 
en daar verbrand worden. Dit op het offer van Christus 
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toepassende, zegt de Apostel in Hebr. XIII: „"Want van 
de dieren, welker bloed voor de zonde door den hooge-
priester in het heiligdom gedragen wordt, van dezen wor
den de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom 
heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk 
zou heiligen, buiten de poort geleden." Als plaatsvervan
ger van den zondaar moest onze dierbare Heer uit Gods 
tegenwoordigheid worden verwijderd, en buiten de plaats, 
waar de Heere God woonde (typisch beschouwd) aan het 
oordeel der verbrijzeling worden overgegeven. Dit beden
kende, kunnen wij eenigermate begrijpen, welk een angst 
zijne ziel moest vervullen, toen dat schrikkelijk oogenblik 
naderde, en welk een nameloos zielelijden zijn deel was 
aan het kruis. Niemand op aarde noch in den hemel is 
in staat de diepte van dat lijden en van die smarten te 
peilen, doch het is door Gods grondelooze genade ons 
heerlijk voorrecht geworden de gevoelens te kennen, die 
in de bange uren van duisternis door onzen dierbaren 
Heiland in de stilte werden uitgesproken voor God. In 
Psalm XXII vernemen wij, wat in die schrikkelijke uren 
in zijne ziel is omgegaan, en welke klachten Hij voor 
God heeft uitgestort. 

Doch hierbij moeten wij niet vergeten, dat onze Heer, 
hoewel Hij op het kruis voor ons tot zonde gemaakt was, 
in zichzelven, in zijn eigen persoon Gode welbehagelijk 
was. Want hoewel bij het Zondoffer het offerdier niet in 
zijne stukken gedeeld op het altaar werd geofferd, gelijk 
zulks bij het Brandoffer geschiedde, maar het gansche dier 
buiten de legerplaats moest worden verbrand, zoo werd 
toch het vet en de nieren op het brandofferaltaar aange
stoken. De goddelijke heerlijkheid van den persoon van 
Christus schijnt zelfs door de duistere schaduwen van het 
vloekhout henen. De hatelijkheid der zonde, die Hij in 
zijne goddelijke liefde op zich genomen had, kon niet 
verhinderen, dat de liefelijke reuk van de dierbaarheid 
zijns persoons tot den troon van God opsteeg. Aldus lost 
zich het groote geheim op, dat Gods aangezicht zich ver
borgde voor hetgeen Christus werd gemaakt, terwijl Gods 
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hart werd verkwikt door hetgeen Christus was en deed. 
De luisterrijke stralen der persoonlijke heerlijkheid Tan 
Christus, van zijne gehoorzaamheid tot in den dood en 
van zijne overgave aan de straffende gerechtigheid Gods 
schitterden te midden der ontzagwekkende duisternis van 
Golgotha. De persoonlijke waarde van den Zoon, uitko
mende in de diepste diepte zijner vernedering; Gods wel
gevallen in den Zoon zijner liefde, voor wien Hij zijn 
aangezicht moest verbergen vanwege onze zonden en van
wege zijne gerechtigheid, worden aangeduid door de han
deling van het verbranden van het vet des Zondoffers op 
het altaar. O, dat toch nimmer de vernedering onzes 
Heeren aanleiding worde om zijne heerlijkheid te ver
duisteren en zijne grootheid te verminderen! Integendeel, 
laat ons in zijne vernedering zijne grootheid, in zijne ver
smading zijne heerlijkheid en in zijn verlaten zijn van 
God de heerlijke stralen zijner eeuwige liefde aanschou
wen en bewonderen! 

En welke zijn nu de gevolgen van dit onvergelijkelijk 
heerlijke werk? De beide plaatsen uit de Schrift, die wij 
hier boven aanhaalden, geven ons daarop het antwoord. 

„Die geen zonde gekend heeft, dien heeft Hij (God) 
zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden ge
rechtigheid Gods in hem." (2 Kor. V:21.) 

Dit is het Zondoffer. Christus werd door God tot zonde 
voor ons gemaakt. Wat wij zijn van natuur als kinderen 
van Adam, in onszelven, afgezien van wat wij deden, 
dat is Hij gemaakt in onze plaats, als plaatsvervanger, 
op het kruis. En daar de straf, het oordeel, de toorn, de 
dood over Hem gekomen zijn, zoo zijn wij, met Hem 
vereenigd door het geloof, door de kracht des Heiligen 
Geestes, er vrij van. God nam Hem als onzen plaatsver
vanger aan, wekte Hem op uit de dooden, zette Hem aan 
zijne rechterhand in den hemel, en schonk ons in plaats 
van onze zonde Zijne gerechtigheid. 

Christus nam onze plaats in met al hare gevolgen, op
dat wij zijne plaats met al hare gevolgen zouden inne
men. Hij werd aan het kruis tot zonde gemaakt, opdat 
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wij met Gods gerechtigheid in Hem zouden kunnen be
kleed en als zoodanig zouden kunnen behandeld worden. 
Hij werd buiten Gods tegenwoordigheid gesloten, omdat 
Hij, bij toerekening, de zonde op zich had, opdat wij , 
door toerekening van een volmaakte gerechtigheid, in Gods 
huis mochten kunnen opgenomen worden. Hij moest het 
verbergen van Gods aangezicht verduren, opdat wij het 
licht van Gods aangezicht zouden kunnen genieten. Hij 
moest drie uren in de duisternis doorbrengen, opdat wij 
eeuwiglijk in het licht van God zouden kunnen wandelen. 
Hij werd voor een tijd door God verlaten, opdat wij nim
mermeer zouden verlaten worden. Al wat op ons lag als 
verlorene zondaren, dat werd op Hem gelegd, opdat 
alles, wat Hem toekwam als de Bewerker der verlossing, 
ons deel zou kunnen worden. Toen Hij aan het vloek-
hout hing, was alles tegen Hem, opdat er niets tegen ons 
zou kunnen zijn. Hij werd in dood en oordeel wezenlijk 
met ons vereenzelvigd, opdat wij in leven en gerechtig
heid in werkelijkheid met Hem mochten kunnen vereen
zelvigd worden. Hij ledigde den beker des toorns, opdat 
wij den beker des heils, den beker van Gods eindelooze 
gunst, zouden kunnen drinken. Hij werd behandeld haar 
hetgeen wij verdiend hadden, opdat wij naar zijne ver
diensten zouden kunnen behandeld worden. De Rechtvaar
dige werd als een onrechtvaardige behandeld; de onrecht
vaardige aangenomen of begenadigd in den Rechtvaardige. 

„Die geen zonde gedaan heeft, en geen bedrog is in 
zijnen mond gevonden; die, als hij gescholden werd, niet 
wederschold; als hij leed, niet dreigde, maar zich over
gaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze 
zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat 
wij, der zonden afgestorven, der gerechtigheid leven zouden; 
door wiens striemen gij genezen zijt." (1 Petr. H : 22 en 24.) 

Dit is het Schuldoffer. God heeft Christus tot zonde 
gemaakt; maar Christus heeft onze zonden op zich ge
nomen, en die, als op het altaar der verzoening, gedragen 
in zijn lichaam op het hout. Dit betreft de zondige daden, 
in gedachten, woorden en werken, die wij bedreven hebben, 
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Wij zijn in de zonde — in zonde ontvangen ongeboren. 
Daarom moest Christus, zou Hij ons kunnen verlossen, 
tot zonde voor ons worden gemaakt. Maar wij hebben ook 
een onnoemelijk aantal zonden bedreven, die op ons ge
weten drukken en in Gods boek staan opgeteekend. Al 
die zonden heeft Hij op zich genomen en ze in zijn lichaam 
op het hout gedragen. Aan het kruis was onze Heiland 
tot zonde gemaakt en met onze zonden beladen. Al die 
zonden zijn daar gestraft. Gods gerechtigheid heeft Hem 
in onze plaats getroffen. En Gods gerechtigheid werd be
vredigd. De straf kwam over Hem, en daarom zijn wij, 
die in Hem gelooven en met Hem vereenigd zijn, vrij 
van de straf, en kunnen daardoor met een rustig en ge
lukkig hart in Gods tegenwoordigheid verschijnen. Op 
Hem was de straf, die ons den vrede aanbrengt, omdat 
Hij voldaan heeft, en zijn offer door God is aangenomen. 
Die onze zonden in zijn lichaam droeg op het hout, en 
die daar den dood als den bezolding der zonde ondergaan 
heeft, is door God opgewekt uit de dooden; en dienten
gevolge zijn wij van onze zonden verlost en van de straf 
en het oordeel vrijgesproken. Christus is „ overgeleverd 
om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging." 
(Eom. IV: 25.) 

De geloovige ziet in Christus Hem, die voor al zijne 
zonden geoordeeld is geworden; die, toen Hij aan het 
kruis hing, den ganschen last zijner schuld heeft gedra
gen; die zich voor onze zonden verantwoordelijk gesteld 
hebbende, niet zou kunnen zijn, waar Hij thans is, in
dien ten opzichte van de zonde niet alles in het reine 
gebracht was naar de eischen van Gods heilige gerechtig
heid. Op het vloekhout werd alles afgehandeld tusschen 
de goddelijke gerechtigheid en het vlekkelooze slachtoffer. 
De gerechtigheid Gods heeft geen beschuldiging tegen den 
geloovige in te brengen, omdat zij geen beschuldiging 
tegen Christus heeft in te brengen. Zoo staat het voor 
eeuwig. Kon er beschuldiging tegen den geloovige inge
bracht worden, dan zou daardoor de volkomene vereen
zelviging van den geloovige met Christus en van Christus 
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niet den geloovige, en dus de algenoegzaamheid van Christus' 
werk in twijfel worden getrokken. 

Christus heeft dus op het kruis de quaestie der zonde 
afgehandeld. De zonde als zoodanig is te niet gedaan en 
onze zonden zijn verzoend en vergeven. Als Hij weder
komt, dan zal Hij zich met de zonde niet meer hebben 
bezig te houden. Hij zal al zijne vijanden leggen tot een 
voetbank zijner voeten; maar met de zonde heeft Hij af
gedaan, toen Hij de eerste maal hier op aarde was. In 
Hebr. IX lezen wij: „Maar nu is Hij eenmaal in de vol
einding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te 
doen door de offerande van zichzélven. En gelijk het den 
mensehen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oor
deel, zoo zal ook Christus, eenmaal geofferd om veler zon
den te dragen, ten tweeden male zonder zonde verschijnen 
aan hen, die hem verwachten tot behoudenis." 

God heeft ons aangenaam gemaakt in den Geliefde, „in 
wien wij de verlossing hebben door zijn bloed, de verge
ving der misdaden, naar den rijkdom zijner genade." 
(Efez. 1: 7.) Wij kunnen wandelen in het licht, waarin 
God zelf zich bevindt, omdat het bloed van Christus van 
alle zonde reinigt. „Indien wij in het licht wandelen, 
gelijk Hij in het licht is, zoo hebhen wij gemeenschap met 
elkander, en het bloed van Jezus Christus, zijnen Zoon, 
reinigt ons van alle zonde." (1 Joh. I : 1.) Dat bloed is 
voor Gods troon. De groote Hoogepriester, Jezus, de Zoon 
van God, is de hemelen doorgegaan, en heeft zich, na de 
reiniging onzer zonden teweeg gebracht te hebben, gezet 
aan de rechterhand der Majesteit in den hooge. Daarom 
kunnen wij, die in Hem gelooven en met Hem vereenigd 
zijn, in Gods licht wandelen. Door ééne offerande zijn 
wij voor altijd volmaakt. En de Heilige Geest, die door 
den verheerlijkten Heiland op aarde gezonden is om in 
ons te wonen, getuigt ons, dat het bloed door God in den 
hemel is aangenomen, en onze zonden en ongerechtighe
den vergeven zijn. 

(Slot volgt.) 
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Correspondentie. 
24. J. H. te Arnhem. — Liegen is onwaarheid spreken. De 

duivel is de leugenaar. Wie de leugen liefheeft en doet, kan 
den hemel niet hinnengaan. (Openb. X X I I : 15.) — Lasteren 
is vooreerst vloeieen, zooals gij uit Lev. XXIV kunt zien, waar 
een man den Naam des Heeren had gelasterd, en van hem 
wordt gezegd: Brengt den vloeker buiten het leger ensteenigt 
hem. (Zie ook Hand. X I I I : 45; XIX : 37; XXVI: 11, enz.) 
Maar lasteren is ook dingen zeggen, die niet waar zijn, en van 
welke men overtuigd is, dat zij niet waar zijn. (Zie Mafcth. 
XV : 19; Eom. I I I : 8; Efez. IV : 31 ; Kol. I I I : 8, enz.) Van 
den zoodanige wordt gezegd, dat wij met hem geen omgang-
hebben, ja niet met hem eten zullen. (1 Kor. V : 11.) 

25. K. V. te Wüdervank. — 1 Kor. X I I : 3 moet gij in de 
nieuwe vertaling lezen. Door den Geest van God zegt niemand: 
» Vervloekt zij Jezus!" en alleen door den Heiligen Geest kan 
men zeggen: »Heer Jezus 1" In de gemeente te Korinthe waren 
vele geestelijke gaven, en dit was, helaas! de aanleiding geworden 
tot zelfverheffing. De duivel maakte hiervan gebruik, en liet 
sommigen profeteeren door de demonen. Opdat zij nu den Geest 
des Heeren van den geest des duivels zouden kunnen onder
scheiden, geeft de Apostel het kenteeken op, waardoor zij konden 
onderscheiden worden. »Daarom maak ik a bekend, dat niemand, 
die door den Geest van God spreekt, zegt: Vervloekt zij Jezus! 
en niemand kan zeggen: Heer Jezus! dan door den Heiligen 
Geest." 

26. E. A. S. te Amsterdam. — a. Het bewijs, dat God de 
wereld heeft liefgehad, is de zending en overgave van Zijnen 
eeniggeboren Zoon; en daarom zegt de Heer: vAlzoo Kef heeft 
God de wereld gehad." Het is zoo wonderbaar en heerlijk. Wij 
kunnen er niet bij. Het gaat al ons begrip te boven. De wereld 
heeft deze liefde verworpen en den eeniggeboren Zoon aan het 
kruis genageld. Maar niettegenstaande dit heeft de Heer Jezus, 
toen Hij ten hemel varen zou, tot zijne Apostelen gezegd, dat 
in Zijnen naam gepredikt moest worden bekeering en vergeving 
van zonden onder al de volken, beginnende van Jeruzalem. (Luk. 
XXIV : 47.) 

b. Ondank is des werelds loon. Dit zien wij bij den schenker 
van Farao, die in zijnen voorspoed geheel vergat, welk een 
dienst Jozef hem bewezen had. 
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Set Zond- en Schuldoffer. 
(Lev. IV—VII.) 

II. 

Nadat wij de beginselen nagegaan hebben, welke aan 
het Zond- en Schuldoffer ten grondslag liggen, en welke 
er door aan het licht gesteld worden, houden wij ons 
bezig met de belangrijke bijzonderheden, welke bij deze 
offeranden onze aandacht trekken. 

Allereerst merken wij op, dat er in de eerste hoofd
stukken van Levitikus vier soorten van Zond- en Schuld
offers worden opgenoemd. De eerste soort omvatte de 
zonden, waardoor het natuurlijk geweten werd veront
reinigd. (Hoofdst. IV.) De tweede soort (Hoofdst. V : 
1—13,) betrof zoodanige dingen, welke tengevolge van 
de wet des Heeren zonde werden, b.v. verontreinigingen, 
waardoor de aanbidder ongeschikt werd om tot God te 
naderen en aan de eeredienst deel te nemen. Uit vs. 6 
en vs. 8 en 9 blijkt, dat hierbij zoowel van Zond- als 
van Schuldoffers gesproken "wordt. — De derde soort 
had te doen met de overtredingen in de heilige dingen 
des Heeren. (Hoofdst. V : 14—19.) Terwijl de vierde 
soort was voor de overtredingen tegen den naaste begaan 
door trouwbreuk en dergelijken. (Hoofdst. VI : 1—7.) 

Staan wij bij elk dezer offeranden een oogenblik stil. 
Bij de eerste soort, welke de zonden, waardoor het 

natuurlijk geweten werd verontreinigd, omvatte, vinden 
wij vier verschillende offers. Er moest een zondoffer 
worden gebracht, wanneer de gezalfde priester gezondigd, 
en wanneer de geheele vergadering van Israël overtreden 
had, maar ook wanneer een overste of een man van het 
wik had gezondigd. 

Bij de beide eerste gevallen waren er andere verorde
ningen dan bij de twee laatste. De offerande voor den 
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priester, die gezondigd, en voor de vergadering, die over
treden had, hadden naar dezelfde voorschriften plaats, 
en hadden dezelfde gevolgen; terwijl in de twee andere 
gevallen ook naar eenerlei regel moest worden gehandeld. 
De oorzaak hiervan is bij eenig nadenken duidelijk. Als 
de gezalfde priester gezondigd had, dan was de eeredienst 
onmogelijk, want de gezalfde priester moest de offeranden 
voor het volk den Heere opofferen, en dit kon en mocht 
hij niet doen, wanneer hij verontreinigd was. En wanneer 
de geheele vergadering van Israël gezondigd had, dan 
kon er vanzelf geen eeredienst plaats vinden, totdat die 
zonde voor het aangezicht des Heeren was weggedaan. 
Had evenwel een overste of een man uit het volk gezon
digd, dan kon deze natuurlijk niet aan de eeredienst 
deelnemen; dit had evenwel geen invloed op de eeredienst 
zelve; deze kon als altijd voortgaan. 

In de beide eerste gevallen — wanneer de priester of 
de vergadering gezondigd had — stond de zonde met drie 
dingen in betrekking: 1° met de vergadering als de woon
stede van God, 2° met de vereering van God door de 
gemeente, en 3° met het persoonlijk geweten. Met deze 
drie dingen moest bij het zondoffer, dat voor de zonde 
gebracht werd, rekening worden gehouden. Het bloed 
moest zevenmaal voor het aangezicht des Heeren voor 
den voorhang van het heilige worden gesprengd. (Zie vs. 6.) 
Want door de zonde van den priester en van de ver
gadering waren de betrekkingen van God met zijn volk 
afgebroken, en zijn wonen in hun midden onmogelijk 
geworden. Door het bloed van het zondoffer, dat voor 
den voorhang van het heilige gesprengd werd, werd aan 
de eischen van God voldaan, en door de verzoening werd 
die betrekking hersteld. Daarna moest de priester van 
het bloed nemen en dit doen op de hoornen van het 
reukaltaar der welriekende specerijen voor het aangezicht 
des Heeren, dat in de tent der samenkomst is. Hierdoor 
werd de grondslag der Godsvereering gehandhaafd, zoodat 
de wierook en de liefelijke reuk daarvan onafgebroken 
kon opstijgen voor den Heere. Eindelijk moest de priester 
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het bloed van den var uitgieten aan den bodem van 
bet altaar des brandoffers, 't welk is aan de deur 
van de tent der samenkomst. Bij het koperen altaar 
naderde men persoonlijk tot God, en kwam God den zondaar 
te gemoet. 

Bij de beide andere soorten van zondoffers, voor „een 
overste" en „een man uit het volk des lands", was er 
alleen spraak van het persoonlijke geweten, en daarom 
werd er maar ééne zaak met het bloed gedaan; het werd 
geheel uitgegoten aan den bodem van het altaar des brand
offers. (Zie vs. 25 en 30.) Toch was er nog een verschil 
in deze beide laatste offeranden. De offerande van een 
overste moest een volkomen mannetje zijn, die van een 
man uit het volk des lands mocht bestaan uit een vol
komen wijfje. De zonde van een overste oefende natuurlijk 
een veel grooteren invloed uit, dan die van een mensch 
uit het volk des lands, en daarom was een krachtiger 
toepassing van de waarde van het bloed een vereischte. 

Uit dit alles valt veel voor ons te leeren ten opzichte 
van de toestanden in de gemeente des Heeren. Heeft de 
gemeente gezondigd; is de gansche priesterlijke schaar 
van den Heere afgeweken, dan kan er natuurlijk van 
ware gemeenschap en van een Gode welbehagelijke eere-
dienst geen spraak zijn. Heeft evenwel een lid der 
gemeente gezondigd, dan wordt de gemeenschap van het 
algemeen niet afgebroken en kan de eeredienst voortgaan; 
alleen hij, die gezondigd heeft, is buiten Gods gemeenschap, 
en kan aan de eeredienst geen deel nemen. De gemeen
schap van het lichaam of van de gezamenlijke aanbidders 
wordt door de zonde van een enkelen persoon niet afge
broken of gestoord, al is het ook, dat daardoor de stroom 
van zegen niet zoo rijkelijk kan vloeien, en dat soms 
kastijding van het geheel noodzakelijk is. Het is van 
belang dit recht te verstaan, daar wij anders allicht tot 
verkeerde handelingen overgaan. Tucht kan er eerst dan 
worden uitgeoefend, wanneer de zonde openbaar is gewor
den. Zoolang de zonde verborgen is, is het geweten der 
vergadering niet verontrust of bezoedeld; en zoolang de 
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gemeente den schuldige niet heeft geoordeeld, mag nie
mand zich aan de gemeenschap onttrekken. 

Het is een feit, dat de Heer, die in de gemeente de 
algemeene regeering met het oordeel over den enkele 
weet te vereenigen, als er over het algemeen getrouwheid 
gevonden wordt, het kwaad, dat bij een lid der gemeente 
aanwezig is, openbaar maakt, of verhindert (wat natuur
lijk nog beter is); en dat Hij aan den anderen kant de 
zonde van den enkele kan gebruiken om het geheel te 
kastijden. "Wij zien zulks in het geval van Achan. Achan 
alleen had gezondigd, en zijne zonde was bij niemand 
bekend. Nochtans zegt de Heer: „Israël heeft gezondigd." 
Zoodra evenwel de zonde openbaar geworden was — en 
God maakte die openbaar — werd Achan alleen gestraft, 
en keerde de zegen des Heeren over de vergadering terug. 
Uit de geschiedenis blijkt, dat Israëls vertrouwen op den 
vleeschelijken arm een tuchtiging noodzakelijk maakte, 
en de Heere gebruikte de zonde van Achan om aan Israël 
de ijdelheid van dit vertrouwen te doen ondervinden. 

Bij de tweede soort van Zond- en Schuldoffers is het 
vooral belangrijk op te merken, dat er zoowel over be
wuste als onbewuste zonde gesproken wordt. De offers 
waren noodig voor elke overtreding tegen de verordenin
gen, welke de Heer aan Israël gegeven had; doch dan 
wordt er gezegd: al is het voor hem verborgen geweest, 
nochtans is hij onrein en schuldig. Dit is een hoogst ge
wichtig beginsel. De Heere God neemt steeds kennis van 
de zonde. Hij kan haar vergeven, doch niet door de 
vingers zien. Een zonde, welke den mensch, die haar be
gaan heeft, verborgen gebleven is, is daarom niet verbor
gen voor God, want zij blijft den schuldige alleen daarom 
verborgen, aangezien zijn geestelijk inzicht door de zonde 
en door de onverschilligheid, welke een gevolg van de 
zonde is, verduisterd is geworden. God oordeelt de zonde 
niet naar hetgeen de mensch er van denkt, maar naar 
zijn eigene gedachte daarover. Jehovah woonde in het 
midden van Israël, en daarom moest Israël worden geoor-
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deeld naar hetgeen met de tegenwoordigheid des Heeren 
overeenkwam. Onze voorrechten zijn altijd de maatstaf 
van onze verantwoordelijkheid. De menschen laten in hun 
kring alleen dezulken toe, die zij daartoe waardig keuren; 
zij geven een slecht mensch geen toegang in hun huis; 
en zij handelen zoo, omdat zulks met hunne gewoonten 
en met hun stand overeenkomt. Zou nu God alleen zijne 
tegenwoordigheid moeten ontwijden door anders te han
delen P Zou het kwaad, waartoe de mensch door zijne 
verdorvenheid gebracht wordt, bij God verontschuldiging 
en toelating kunnen vinden P Zeker niet. Wil God ons 
gelukkig maken in zijne tegenwoordigheid, dan moet Hij 
noodzakelijk al het kwaad, en dat wel in overeenstemming 
met zijne heiligheid, oordeelen; d. w. z. Hij moet het uit 
zijne tegenwoordigheid zorgvuldig buitensluiten. Als de 
zedelijke blindheid, welke een gevolg van de zonde is, 
ons onbekwaam maakt om het kwaad in ons te ontdekken, 
is dat dan een grond voor God om het voorbij te zien? 
Moet Hij blind worden, omdat de zonde ons blind ge
maakt heeft? Onmogelijk! Neen! elke zonde moet geoor
deeld worden. God ziet niets door de vingers, en het 
kwaad, al is het ook verborgen voor de menschen of 
verborgen voor hem, die het bedreven heeft, is kwaad 
voor God, en moet worden geoordeeld. „Alles is naakt 
en geopend voor de oogen van Hem, met wien wij te 
doen hebben." God kan mededoogen met ons hebben; Hij 
kan ons door zijnen Geest verlichten; Hij kan een weg 
openen, langs welken de grootste zondaar met vrijmoedig
heid tot Hem naderen kan; maar dit alles verandert in 
het minst niet zijn oordeel over de zonde. Met slechts 
voor bewuste, maar ook voor onbewuste zonde moest ver
zoening worden gedaan. „De priester zal voor hem ver
zoening doen over zijne afdwaling, door welke hij afge
dwaald is, die hij niet geweten had; en het zal hem 
vergeven worden. Het is een schuldoffer; hij heeft zich 
voorzeker schuldig gemaakt aan den Heer." 

Het is derhalve een groote dwaling te meenen, dat, 
wanneer een mensch naar de inspraak van zijn geweten 



1S4 

handelt, hij recht staat en niet schuldig kan gerekend 
worden. Nimmer kan het geweten de maatstaf der heilig
heid zijn. Het geweten kan door opvoeding en gewoonte 
verkeerd onderricht en door de zonde verkracht of ver
duisterd zijn. De eenige ware maatstaf is het Woord des 
Heeren. Dat Woord zal ons oordeelen. 

De derde en vierde soort van Zond- en Schuldoffers be
troffen overtredingen in de heilige dingen des Heeren en 
in ontrouw jegens den naaste. Hierbij vallen twee dingen 
op te merken. 

Vooreerst, dat de woorden: „als een mensoh — door 
afdwaling (onwetendheid) zal gezondigd hebben," wel in 
het eerste geval, wanneer er sprake is van overtreding in 
de heilige dingen des Heeren, wordt aangetroffen, maar 
niet in het tweede geval, wanneer het overtredingen geldt 
in de gewone dingen des dagelijkschen levens. De reden 
hiervan is duidelijk. De eischen, die met de heilige dingen 
des Heeren in verband staan, verheffen zich ver boven 
het diepste menschelijke gevoel. Men kan deze eischen 
gedurig krenken en daartegen zondigen zonder zich daar
van bewust te zijn. Wij hebben dikwerf den Heer in zijne 
heilige dingen beleedigd, zonder dat ons geweten veront
rust was, omdat wij de bekwaamheid misten om het 
kwaad te ontdekken; doch in de dingen van het leven 
is dit onmogelijk. Want van het kwaad, dat het men-
schelijk oog zien en het menschelijk hart gevoelen kan, 
is ook het geweten in staat kennis te nemen. Door „on
wetendheid" kan men overtreden tegen de eischen van 
G-ods heiligheid, totdat een hooger licht het geweten be
straalt. Maar men kan onmogelijk uit onwetendheid liegen, 
een valschen eed doen, een daad van geweld plegen, zijn 
naaste bedriegen of iets wat verloren is vinden en zulks 
ontkennen. Dit zijn welbewuste zondige daden; en daarom 
worden de woorden „door onwetendheid," welke wij bij 
de „heilige dingen des Heeren" aantreffen, weggelaten bij 
de gewone dingen des levens. Gode zij dank! het dierbare 
bloed van Christus reinigt van alle zonde, zoowel van de 
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zonden tegen den' Heere als Tan de zonden tegen den 
naaste bedreven; evengoed van de zonden, die onwetend, 
als van de zonden, die willens en wetens door ons begaan 
zijn. Het kruis heeft alles op een goddelijke wijze in het 
reine gebracht. 

De tweede zaak, die hierbij valt op te merken, is, dat 
bij overtreding in de heilige dingen des Heeren eerst het 
offer moest worden gebracht en daarna de hoofdsom en 
het vijfde deel daarenboven van de som, welke men ach
tergehouden had; terwijl bij de gewone dingen des levens 
eerst het ontvreemde met het vijfde deel daarenboven 
moest worden teruggegeven en daarna het offer moest wor
den gebracht. (Zie Hoofdst. V: 15,16 en Hoofdst. YI: 4—7.) 
De reden hiervan is duidelijk genoeg. Bij het schenden 
van de goddelijke rechten kwam het bloed der verzoening 
het eerst in aanmerking; bij het schenden der mensche-
lijke rechten moest men natuurlijk het eerst aan terug
geven denken. 

Het is van veel gewicht, dat wij dit recht begrijpen; 
want er heerschen in dit opzicht zeer verkeerde gedach
ten, die tot zeer verkeerde praktijken aanleiding geven. 
Heeft iemand tegen zijnen naaste gezondigd, dan denkt 
hij vaak, dat hij er van af is, wanneer hij zijne zonde 
aan God belijdt. Wij zien hier evenwel, dat zulks in de 
verste verte niet het geval is. Met alleen moet hij zijnen 
naaste belijden, wat hij tegen hem misdreven heeft, maar 
hij moet bovendien het misdrevene goed maken, ja meer 
teruggeven dan hij heeft ontvreemd. Eerst wanneer hij 
dit gedaan heeft, kan hij vergeving van God verwachten. 
Heeft iemand tegen God alleen gezondigd, dan heeft hij 
het ook alleen met God te doen; heeft hij evenwel tegen 
zijnen naaste gezondigd, dan moet, eer hij tot God naderen 
kan, de zaak met den naaste in orde zijn. Denk aan de 
woorden van den Heere Jezus in Matth. V: 23, 24 : „Zoo 
gij dan uwe gave offert op het altaar, en daar indachtig 
wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uwe 
gave vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met 
uwen broeder, en kom dan en offer uwe gave." 
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Maar aan den anderen kan kan men niet volstaan met 
het teruggeven aan den naaste van hetgeen men hem 
ontvreemd of van hem gehouden had, al gaf men ook het 
vijfde deel daarenboven er bij; want de zonde tegen den 
naaste was ook een zonde tegen God. Door deze zonde 
was de gemeenschap met God gestoord en het geweten 
niet rein in zijne tegenwoordigheid. Daarom moest niet 
alleen het ontvreemde aan den naaste worden wederge
geven, maar ook een offer ter verzoening aan God worden 
gebracht. Teruggave van het ontvreemde kon den naaste 
wel bevredigen, maar de gemeenschap met God werd 
daardoor niet hersteld. Dit is van even groot belang als 
het vorige. Gelijk er dikwerf wordt gedacht, dat het vol
doende is aan God zijne zonde te belijden, zonder aan 
het belijden voor den naaste te denken; zoo wordt er ook 
vaak gedacht, dat wanneer men een zaak met den naaste 
in orde gebracht heeft, met God alles in het reine is. 
In beide gevallen heeft men ongelijk. God kan niet ver
geven, wanneer niet alles tusschen mij en den beleedigde 
in orde is. Maar als de zaak met mijnen naaste is afgedaan, 
dan moet God mij vergiffenis schenken, want door iets 
van mijnen naaste te ontvreemden, heb ik niet slechts 
hem benadeeld, maar ook God onteerd en mijn geweten 
bezoedeld. 

Nog een andere belangrijke bijzonderheid moet onze 
opmerkzaamheid tot zich trekken. In de wet van het Zond
en Schuldoffer in Hoofdst. VI en YLT lezen wij, dat de 
priester, die het zond- of schuldoffer slacht, het in de 
heilige plaats moest eten. Dit lezende zou men licht ge
neigd kunnen zijn aan tegenspraak in de verordingen te 
denken. Hoe kan de priester het zondoffer eten, waar 
uitdrukkelijk wordt gezegd, dat behalve het vet, dat op 
het brandofferaltaar werd opgeofferd, het geheele dier 
buiten de legerplaats moest worden verbrand? Lezen 
wij evenwel aandachtig het 4de en 5de hoofdstuk door, 
dan zullen wij opmerken, dat er alleen van het verbran
den van het geheele dier buiten de legerplaats gesproken 
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wordt bij de offerande voor den gezalfden priester of voor 
de geheele vergadering, terwijl daarvan geen melding ge
maakt wordt bij de offers voor persoonlijke zonden. Wij 
moeten hierbij steeds in het oog houden, dat al wat in 
die verschillende offeranden wordt voorgesteld, in de ééne 
offerande van Christus zijne vervulling gevonden heeft, 
en daarom moest bij sommige zondoffers het dier buiten 
de legerplaats worden verbrand, terwijl bij anderen het 
vleesch door den priester moest worden gegeten. Op deze 
wijze werd zoowel de afschuwelijkheid der zonde en de 
onmogelijkheid van gemeenschap tusschen God en den 
zondaar, als de vereenzelving van Christus met de zonde 
voorgesteld. 

De priester, die het offer bracht, moest het vleesch van 
het offerdier eten. Er bestond daardoor een volkomene 
vereenzelviging van den priester met het offer, 't welk 
de zonde van den offeraar op zich genomen had. De 
priester had de zonde niet begaan; integendeel, 'hij deed 
verzoening voor die zonde door het bloed, dat bij sprengde. 
Toch maakte hij zich volkomen één met de zonde van 
den schuldige. Zoo heeft ook Christus, zonder zonde ge
kend te hebben, verzoening voor de zonde teweeggebracht 
en zich met al onze zonden één gemaakt. Evenals bij 
het dankoffer de aanbidder één gemaakt werd met de 
welbehagelijkheid van het offer, welks vet op het altaar 
verbrand werd, zoo maakte hier de priester zich één 
met de zonde van hem, wiens offer hij opofferde. De 
zondaar naderde tot God, zijne zonden belijdende en zich 
verootmoedigende; doch ten opzichte van zijne schuld en 
van het oordeel over de zonde was het de priester, die 
deze op zich nam, zoodat door de volbrachte verzoening 
de zonde niet voor den rechterstoel van God kwam en de 
betrekking tusschen God en den schuldige niet werd af
gebroken. De aanbidding werd vernieuwd in de kracht 
der aangenaamheid van Christus, onzen waren Hooge-
priester. De zonde, welke de gemeenschap had afgebroken, 
werd geheel weggenomen door dat bloed, 'twelk reinigt 
van alle zonde. 
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Tevens is het van belang op te merken, dat wij als 
priesters, want dat zijn alle geloovigen door Gods genade, 
de zonden van anderen op ons kunnen nemen en die voor 
God kunnen brengen. Daartoe behoort dan evenwel een 
bijzonder geestelijke kracht. Waar de Apostel zegt, dat, 
indien iemand door eenige misdaad overvallen wordt, al
leen zij, die geestelijk zijn, den zoodanige kunnen terecht
brengen, (Gal. V I : 1.) daar is er voor een vereenzelvigen 
met de zonden van anderen en het priesterlijk brengen 
van die zonden voor God, nog meer geestelijke kracht 
noodig. Om dit typisch voor te stellen, werd bepaald, dat 
alleen Aaron's zonen van het Zond- en Schuldoffer mochten 
eten, terwijl de dochteren van Aaron, die van het hefoffer 
en de beweegofferen mochten eten, (J^um. X V I I I : 8—11.) 
daarvan geheel waren buitengesloten. En Aaron's zonen 
moesten het zondoffer eten in de heilige plaats, niet in 
hunne eigene huizen, maar in de tegenwoordigheid des 
Heeren, want daar alleen kunnen wij ons Gode waardig 
met de zonde bezighouden. 

Hoe schoon en treffend zijn al deze bepalingen! Hoe 
veel valt er uit dit alles voor ons te leeren! Maar bovenal 
hoe heerlijk wordt ons de onuitsprekelijke genade van 
Christus hierin voorgesteld, die zichzelven heeft overge
geven om onze plaatsvervanger in het oordeel van God 
te zijn. God geve ons een recht inzicht daarin en een 
waar genot daarvan! "Wij zullen ons te meer in aan
bidding voor Hem neerwerpen, naarmate wij een dieperen 
indruk ontvangen van zijne vernedering en zielesmarten, 
welke Hij om onzentwil heeft ondergaan. 

Want vooral bij het Zondoffer wordt op bijzondere wijze 
het karakter der heiligheid en der afzondering voor God 
van Christus hooggehouden. Bij geen der andere offeranden 
wordt daarop zoo bijzonder de nadruk gelegd. Uitdruk
kelijk wordt bij de zondoffers geboden, dat het offerdier 
zonder gebrek moest zijn; en alle mogelijke verordeningen 
worden er gegeven om de onkreukbare heiligheid van dit 
offer voor te stellen. (Zie Hoofdst. V I : 18—21.) In het 
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werk van onzen Heiland is niets, wat meer zijne volko
mene heiligheid en zijne volmaakte en algeheele afzon
dering voor God kenmerkt dan het feit, dat Hij onze 
zonden gedragen heeft. Alleen Hij, die geen zonde had 
gekend, kon tot zonde gemaakt worden; en juist het feit, 
dat Hij de zonde droeg, bewijst de algeheele afzondering 
voor God, welke al onze voorstellingen verre overtreft. 
Christus kon zeggen: „Nu is de Zoon des mensehen ver
heerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt." Hij had zich 
ten koste van alles geheel aan de verheerlijking van God 
gewijd; en de heilige God kon ook met niet minder dan 
dat tevreden zijn, want Hij moest evenzeer verheerlijkt 
worden, als Hij onteerd geworden was. Als Zondoffer be
schouwd, was Christus op bijzondere wijze „heilig." Nooit 
was Hij meer volkomen als „de Heilige Gods" gezien, dan 
toen Hij op het vloekhout „tot zonde gemaakt werd." De 
zonden, die Hij droeg, deden slechts temeer uitkomen, dat 
Hij „een heiligheid der heiligheden" was. Hoewel de zon
dendrager, zoo was Hij toch zondeloos. Hoewel door God 
verlaten, omdat Hij tot zonde was gemaakt, zoo was Hij 
toch het welbehagen des Vaders. Heerlijke verborgenheid! 
Wie vermag hare diepte en uitgestrektheid te peilen! In 
aanbidding buigen wij ons neer, en verheugen ons in de 
onuitsprekelijk heerlijke gevolgen van het werk der ver
zoening. 

De goddelijke volmaaktheid der liefde. 
De liefde van God wordt in 1 Joh. IV op twee zeer 

onderscheidene wijzen voorgesteld: ten eerste in het 9de 
vers, als geopenbaard door de gave van zijnen Zoon 
voor ons, en ten tweede, in het 17de vers, door hare 
dubbele vrucht van leven en liefde in ons. De liefde 
van God onderscheidt zich op de volgende wijze van die 
der menschen: de mensch moet iets hebben, dat zijne 
liefde jegens iemand anders uitlokt: „Voor den goeden 
zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven;" maar „God 
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bevestigt zijne liefde jegens ons hierin, dat Christus voor ons 
gestorven is, toen wij nog zondaars waren." G-ods liefde vindt 
geen beweegreden bij ons om ons lief te hebben; niets in 
ons lokt Hem tot liefde jegens ons uit. „Christus is ter 
rechter tijd voor goddeloozen gestorven." Gods liefde 
ziet niets goeds bij ons. Het schitterendste bewijs voor de 
liefde van God en van de vijandschap des menschen is 
aan het kruis gezien geworden. Daar kwam het tot een 
treffen van die twee, en is het bewezen, dat Gods liefde 
overmocht, zooals Jethro zegt: „In de zaak, waarin zij 
trotschelijk gehandeld hebben, was Hij boven hen." 

Na ons in het 9de vers de openbaring van Gods liefde 
jegens ons, toen wij nog zondaars waren, te hebben aan
getoond, vernemen wij in vers 17, waardoor de liefde bij 
ons volmaakt is geworden, opdat wij vrijmoedigheid zou
den hebben in den dag des oordeels; en dit bestaat hierin, 
dat, gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dit is nog 
iets anders dan dat Hij ons in onze zonden is komen be
zoeken, want door het hier vermelde is de liefde volmaakt. 
De volmaaktheid der liefde Gods jegens ons blijkt daar
uit, dat Hij ons aan Christus gelijk maakt. De genade 

, Gods stelt de heiligen ter zelfder plaatse als Christus, 
om hen met den Vader dezelfde gemeenschap te doen 
genieten, als Christus genoot. Zoo zegt de Heer in Joh. 
XIV: „Mijnen vrede geef ik u;" dat is die vrede, dien 
Hij met den Vader had. — Het was zijn lust te toonen, 
dat de Vader hen lief had, gelijk Hij Hem liefhad. „De 
heerlijkheid, die Gij mij gegeven hebt, heb ik hun gege
ven, opdat de wereld erkenne, dat Gij hen liefgehad 
hebt, gelijk Gij mij lief gehad hebt" Jezus heeft hen 
niet alleen lief, maar wil ook, dat de wereld wete, dat 
zij evenzeer als Hij door den Vader bemind worden. 

Kan er iets belangeloozers zijnP Maar dit alles staat 
nochtans onder een zekere controle, om mij zoo eens uit 
te drukken, Christus behoudt namelijk steeds zijne eigene 
plaats als de Eeuwige Zoon van God. Als er op den berg 
der verheerlijking sprake is om Mozes en Elia gelijk te 
stellen met Jezus, dan verdwijnen beiden. Immers als 
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Petrus zegt: „Laat ons hier drie tenten maken voor u 
één, en voor Mozes één en voor Elia één," kwam er een 
wolk, die hen overschaduwde, en een stem uit den hemel, 
die zeide: „Deze is mijn geliefde Zoon;'1'1 en toen werd 
er niet gezegd: „Hoort hen;" maar: „Hoort Hem;" en 
werd Jezus alleen gevonden. 

Wanneer Christus in zijne wonderbare genade Mozes 
en Elia, als met Hem in de heerlijkheid zijnde, openbaart, 
dan moeten zij, zoodra Petrus in zijne dwaasheid een 
gedachte uitdrukt, die ze op één lijn met Christus zou 
kunnen doen stellen, van het tooneel verdwijnen. Het 
Woord zegt niet: „Zooals de Vader hen" —maar:„Zoo-
als de Vader mij heeft liefgehad;" want ofschoon Christus 
ons ter plaatse wil brengen, waar Hij zelf is, zoo wij ons-
zelven met Hem willen gelijkstellen, zullen wij ons onmid
dellijk boven Hem willen verheffen; terwijl hoe meer de 
heilige het verheven standpunt beseft, waartoe hem Christus 
heeft gevoerd, hij des te meer Christus als God boven alles 
te prijzen tot in eeuwigheid zal aanbidden. Dit moet men 
zich altijd wel herinneren. 

De gedachte van vs. 17, dat zooals Hij is, ook wij zijn, 
strekt om de heiligen ter zelfder plaatse te stellen.als 
Christus. — Indien ik gerechtigheid heb, het is de ge
rechtigheid Gods: „Wij zijn gerechtigheid Gods in Hem." 
— Indien ik het eeuwige leven heb, het is het leven 
Gods. „Als Christus, die ons leven is, geopenbaard zal 
worden." — Heb ik de heerlijkheid, het is dezelfde 
heerlijkheid: „De heerlijkheid, die Gij mij gegeven hebt, 
heb ik hun gegeven;" — de erfenis: „Wij zijn mede-erf
genamen van Christus;" — de liefde: het is dezelfde 
liefde als die, waarmede de Vader Christus heeft lief
gehad. „Dat Gij hen hebt liefgehad, gelijkerwijs Gij mij 
hebt liefgehad." Het moeielijkst beseffen wij de liefde; 
doch de Heer wil, dat ons hart er het genot van smake. 
Alles, wat wij in Christus hebben, is in de algemeene 
uitdrukking vervat, dat wij door Gods genade gezegend zijn 
niet alleen door, maar ook met Christus. Ware dit zoo 
niet, Christus zou niet tevreden kunnen wezen, daar wij 
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de vrucht van den arbeid zijner ziel zijn: „Vader, ik 
wil, dat die Gij mij gegeven hebt, lij mij zijn." 

De liefde des Vaders blijkt uit de gave van zijnen 
Zoon om voor ons te sterven. Sommige Christenen geven 
het 17de vers al zijne kracht niet. Zij passen het alleen 
toe op onzen toestand voor Gods aangezicht in den dag 
des oordeels. Doch er is iets veel troostrijkers dan dit, 
namelijk het volmaakte vertrouwen van God nu tot 
Vader te hebben. Ik kan mijne genegenheden den vrijen 
loop niet laten, als ik denk, dat God mij gaat oordeelen. Maar 
als ik den Geest der aanneming heb, en ik zondig, dan 
loop ik terstond tot mijnen Vader, omdat ik weet, dat 
mijn Vader mij daarom niet zal oordeelen; want God is 
mijn Vader en niet mijn Bechter. Zullen dus mijne geeste
lijke genegenheden werken, dan heb ik vrijmoedigheid 
van noode; want als ik niet recht weet, of God mij zal 
zegenen of oordeelen, dan kan ik Hem niet liefhebben. 

Doch er is nog iets anders; een groot verschil namelijk 
tusschen geestelijke begeerten en geestelijke genegenheden, 
schoon beiden denzelfden wortel hebben. Geestelijke begeer
ten kunnen alleen smart veroorzaken, zoo men de betrek
king, die ze kan bevredigen, niet kent. Hoezeer zou een 
wees bijv. in een gezin, waar de ouders hunne kinderen 
recht liefhebben, niet naar ouders verlangen en er het 
gemis van betreuren; terwijl bij het kind, dat ouders heeft, 
dezelfde begeerten bestaan, maar dit er de vreugde van 
kent. Als kinderen van God moet ons de verhouding, 
waarin wij tot God staan, bekend zijn. Wij hebben niet 
alleen een goddelijke natuur, die ons geestelijke begeer
ten geeft, maar moeten ook het bewustzijn hebben van 
de betrekking, in welke wij gebracht zijn, krachtens het
geen Christus gedaan heeft. Christus had steeds, dag bij 
dag en uur bij uur, het bewustzijn van zijns Vaders liefde. 
„Deze is mijn geliefde Zoon, in wien ik mijn welbehagen 
heb." Des Vaders welbehagen was in Christus, en deze 
wist dit uit het dagelijksch genot. Welnu, „gelijk Hij is, 
zoo zijn wij." Schoon Christus den grond legt van onze 
betrekking door een Zoenmiddel te zijn voor onze zonden 
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en de bron van ons leven, zoo is het evenwel niet door 
Christus' gerechtigheid, dat ik vrijmoedigheid verkrijg. Ik 
moet rechtvaardig zijn, dit spreekt vanzelf, anders kan ik 
geen vrijmoedigheid hebben, maar God moet in een an
dere verhouding, namelijk in die van Vader, tot mij staan, 
en ik tot Hem als kind. Ik heb niet alleen de noodige recht
vaardigheid, maar ik ben zoon. — Hier moet ik het 
ongepaste aantoonen van Christus onzen broeder te heeten. 
Nooit vinden wij in de Schrift Christus aldus genoemd. 
In de volheid zijner genade schaamt Hij zich niet ons zijne 
broeders te heeten; maar schoon mijn vader een mensch 
is, zeg ik, als ik hem aanspreek, niet „mensch!" maar 
„vader!" Deed ik zulks niet, het zou gebrek aan kinder
lijken eerbied bewijzen. Er is niets, waarin de kracht van 
Gods Geest zich meer toont, dan in de gepastheid van 
uitdrukkingen en van gevoelens jegens God. Genieten wij 
waarlijk de plaats onzer eindelooze bevoorrechting, dan 
zal de bron en de gever van die voorrechten zijne eigene 
plaats in onze harten bewaren. 

„Wij kunnen niet altijd op den berg zijn" is een al-
gemeene uitdrukking. Tot op zekere hoogte is dit waar, 
in zooverre wij allen geroepen zijn hier beneden te dienen; 
nochtans wil ik opmerken, dat het verkeeren op den berg 
in Gods tegenwoordigheid altijd nederig maakt, schoon een 
heilige, als hij daarvan wederkeert, er zich op zou kun
nen laten voorstaan daar geweest te zijn. Paulus was niet 
trotsch, toen hij in den derden hemel was opgetrokken; maar 
nadat hij in den derden hemel was geweest, had hij een 
doorn voor het vleesch noodig om zich niet te verheffen. 
Het hart is nooit trotsch in Gods tegenwoordigheid. „Gelijk 
Hij is, zoo zijn ook wij," niet alleen ten aanzien van zijnen 
staat en van het welbehagen, dat God in Hem heeft, maar 
ook ten aanzien van de betrekking. Heeft mijn hart de 
waarheid omhelsd, dat God als een Vader in genade met 
mij handelt, dan is de vrees verdwenen. In al mijn nood, 
en zelfs bij hetgeen, waarmede ik niets moest te doen 
hebben, bij al mijne zonden, vlucht ik naar Hem toe. 
Bij mijne zonden zou ik tot geen rechter mijne toevlucht 
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kunnen nemen, maar vertrouwen hebbende in de liefde mijns 
Vaders, neem ik onbevreesd tot Hem mijne toevlucht, „de 
volmaakte liefde drijft de vrees buiten." Bij al mijne zonden 
en dwaasheden kan ik altijd tot Hem opzien, die voor mij 
zijnen Zoon overgegeven heeft. Daar stelt mij de genade. 
Het bewys van Gods liefde is, dat Hij zijnen Zoon heeft 
gegeven; de volmaaktheid van die liefde blijkt daaruit, 
dat Hij ons in zijne tegenwoordigheid gebracht heeft. 

Correspondentie. 
27. H. v. D. L. te Dordrecht. — Uit Joh. XIII : 21—30 

blijkt duidelijk, dat Judas bij de instelling van het Avondmaal 
met tegenwoordig geweest is. Wij lezen daar, dat Judas, de 
bete genomen hebbende, terstond uitging. De bete nu was een 
stuk van het paaschlam, 't welk in de bittere sans werd 
ingedoopt. De Heer zegt: «Deze is het, wien ik de bete, als 
ik ze ingedoopt heb, geven zal." Judas ging dus heen gedurende 
den paaschmaaltijd, en in Luk. XXII : 20 wordt ons bericht, 
dat de Heer na den maaltijd het Avondmaal heeft ingesteld. 
Derhalve is Judas bij de instelling van het Avondmaal niet 
tegenwoordig geweest. De Heer, die alle dingen wist, heeft 
hem vóór dien tijd doen heengaan. 

28. G-. 8. te Eaard. Schandjongens, waarvan in Deut. X X I I I : 
17 voor het eerst gesproken wordt, waren mannen, die zich 
ter eere van de afgoden, van Baal en Astarte, tot werktuigen 
der ontucht gebruiken lieten, en gelijk de lieden van Sodom 
met mannen schandelijkheid bedreven. (Zie Gen. XIX en Eom. I.) 

29. Gr. S. te Eaard. De naam Joden komt eerst voor, nadat 
het Israëlietische volk in twee rijken was gesplitst, in het rgk 
der tien en der twee stammen, in Israël en Juda, en wel eerst 
nadat het rijk der tien stammen verdwenen was. (Zie 2 Kon. 
XVI : 6, waar het voor de eerste maal gebruikt wordt, en 
ook 2 Kon. XVII I : 26.) Het beteekent dus mannen van Juda. 
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De Eeredienst. 

De eeredienst is een zaak, waaraan door de geloovigen 
te weinig wordt gedacht, en die te weinig wordt verstaan. 
Door eeredienst, in den nitgestrektsten zin, bedoel ik al 
wat het schepsel zijnen Schepper verschuldigd is. Het 
onderwerp is dus van grooten omvang, want het sluit 
alles in zich, wat aangaande den Schepper en zijn schepsel 
is geopenbaard geworden. In beperkter zin bestaat de eere
dienst in de uitdrukking van het gevoel van eerbied en aan
bidding voor God, welke het gevolg is van de betrekking, 
waarin God tot ons en wij tot Hem staan. Om al wat 
met dit onderwerp in verband staat recht te verstaan, 
b. v. welke soort van eeredienst de mensch vóór den val, 
of onder de aartsvaders had, welke eeredienst die van den 
Jood was, en welke die is van den Christen, is het nood
zakelijk de verschillende benamingen te overwegen, onder 
welke God zich heeft gelieven te doen kennen, en te weten, 
hoe de kracht des Heiligen Geestes en het licht der waar
heid, waarmede God de trapsgewijze ontwikkeling van 
den raad zijner verlossing gepaard heeft doen gaan, zich 
langzamerhand geopenbaard hebben. 

Daar het karakter en de wegen Gods onveranderlijk 
zijn, zoo volgt daaruit, dat zijne handelwijze ten aanzien 
van den zondaar altijd dezelfde is. De eenige grondslag, 
waarop God, in zijne hoedanigheid van rechtvaardig en 
heilig God, een zondaar kan aannemen, is de „genade 
door het bloed van Jezus;" en het eenige middel, door 
hetwelk Gods genade het voorwerp worden kan van het 
geloof eens armen zondaars, is de kracht des Heiligen 
Geestes. Dit moeten wij nimmer uit het oog verliezen. 
Maar wjj moeten tevens bedenken, dat, naar de verschil
lende tijden, zoowel de maat van het door God geschon-
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ken licht als van de openbaring der tegenwoordigheid des 
Heiligen Geestes verschillend zijn geweest. Beiden hebben 
zich van den beginne aan meer en meer ontwikkeld. Dien
tengevolge, en wegens de verscheidenheid der namen, 
onder welke God zich in verschillende tijdperken geopen
baard heeft, als Elohim, Jehovah, El Schaddaï, en in onze 
bedeeling als Vader, Zoon en Heilige Geest, is de eere-
dienst, die Hij van de geloovigen heeft verwacht, en welke 
Hij hen uit genade in staat heeft gesteld Hem te be
wijzen, zeer verschillend geweest. Ik merk dit feit slechts 
op, eer ik met het beschouwen van de christelijke eere-
dienst aanvang. 

Men kan hetgeen de eeredienst van een Christen kenmerkt 
en onderscheidt, niet weten, zonder eenige kennis te hebben 
van het verschil, dat er tusschen de namen van God be
staat. Van al de namen, onder welke God zich heeft doen 
kennen, hoe heerlijk ook, heeft er geen in heerlijkheid 
den naam van Vader, Zoon en Heilige Geest geëve
naard. Elohim was de naam, onder welken Hij zich als 
Schepper openbaarde; en de schepping heeft zijne eeuwige 
kracht en goddelijkheid bewezen. (Rom. 1:20.) De naam 
Jehovah wordt voor het eerst ingevoerd in Gen. H : 4, 
waar God voorgesteld wordt als de God der voorzienig
heid, Adams Zegenaar in Eden; doch die naam werd 
eerst geopenbaard, toen God Israël kwam verlossen uit 
Egypte om het tot zijn volk aan te nemen. De naam El 
Schaddaï (God almachtig) was die, onder welken Hij aan 
Abraham, Izaak en Jakob verscheen, aan wie Hij niet 
bekend was onder den naam van Jehovah. (Ex. VI : 3.) 
Het heerlijke, aan ieder dezer namen eigen, verschilt, en 
vandaar dat ook de zegeningen voor de schepselen naar 
den naam, waaronder zich God aan hen openbaart, ver
schillen, en ook datgene verschilt, wat God van hen ver
wacht. Maar al die namen schijnen mij toe in betrekking 
gestaan te hebben tot de openbaringen van God aan zijne 
schepselen, en niet tot de vreugde, die God eigen is, af
gezien van alle openbaring, zooals dit met den naam van 
Vader, Zoon en Heilige Geest het geval is. 
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De naam: Vader, Zoon en Heilige Geest heeft de vol
maaktheden der Godheid geopenbaard; heeft de betrek
kingen geopenbaard, waarin de drie volzalige personen 
der Drieëenheid tot elkander staan; want het is onder 
die namen, dat zij elkander altijd gekend hebben. Het is 
duidelijk, dat de Drievuldigheid in de Eenheid, en de 
Eenheid in de Drievuldigheid (zooals men zegt) het gansche 
Oude Testament door geopenbaard wordt. De eenige Ge
zant, de Messias, de Geest en God, niet drie maar één 
Jehovah, de Heere God Sebaöth vertoont zich op elk blad. 
Maar bij de openbaring van God als Vader, Zoon en 
Heiligen Geest werden deze drie onder de karakters voor
gesteld, die elk derzelve had met betrekking tot hetgeen 
hem onderworpen was, of met betrekking tot elkander, 
wat aangaat het werk van een iegelijk hunner. Tot de 
vleeschwording toe zijn zij niet onder de karakters voor
gesteld geworden, die zij ieder in het bij zonder hebben 
gehad, wat betreft de verhouding van den een tot den 
ander in hunne persoonlijke eenheid, als Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Die laatste benamingen zijn, om zoo te 
zeggen, de gebruikelijke namen geweest in het innige van 
het Godsverkeer; en vermits dit de openbaring van God 
is, met welke de Christen meer bepaaldelijk te doen 
heeft, is dit dus ook de eerste zaak, die op te merken 
valt als betrekking hebbende op de christelijke eere-
dienst. 

Dit toont ons de talrijke onderwerpen, die er mede in 
verband staan. Het veld, dat zich voor ons opent, omvat 
niet alleen de heerlijkheid van den Zoon in Zijne ambts
verrichtingen, als den Vader openbarende, maar ook de 
betrekking hunner personen onderling en de natuur der 
mededeelingen, die daarvan afgeleid worden. Ook omvat 
het zoowel de verschillende werkingen van den Heiligen 
Geest, door welke de waarheid, die ons in Jezus wordt 
voorgesteld, de onze wordt, als de natuur der betrekkin
gen en mededeelingen, die wij door den in ons wonenden 
Heiligen Geest, met en van den Vader en zijnen Zoon 
Jezus Christus hebben. 
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Al wat God van Zich heeft doen kennen, en waarop 
Hij den mensch uitnoodigt zijne bijzondere aandacht te 
vestigen, heeft Hij in het werk en in den persoon van 
Christus geopenbaard. Nu is er maar drieërlei toestand, 
waarin de mensch zich, wat zijne ziel aangaat, tegenover 
God kan bevinden. Op deze aarde is men 

1°. in den toestand van een onverzoend zondaar; of 
2°. in dien van een verzoend zondaar, die den zegen der 

verzoening geniet, of 
3°. in dien van een verzoend zondaar, maar die door 

ontrouw dien zegen niet kan genieten. 
En nu vinden wij in den Heere Jezus de verschillende 

hoedanigheden, welke in de behoeften dier drie toestanden 
voorzien, welke hunne overeenkomende symbolen hebben 
in de offers der mozaïsche bedeeling. Al die offers toch 
zijn onder drie hoofden te brengen. 

Vooreerst was er de groote Verzoendag, op welken het 
inwendige van het heilige der heiligen vóór en op het 
verzoendeksel met bloed, en met bloed alleen, besprengd 
werd. Dit was een inzetting van God, waardoor Hij de 
legerplaats van de Israëlieten, die den Heere aanbaden, 
aangenaam voor Zich wilde maken — een inzetting, die 
met het ééne offer van den Heere Jezus Christus over
eenkomt, door welk offer Hij allen, die geheiligd worden, 
voor altijd volmaakt heeft. 

Ten tweede was er het Brandoffer, het Spijsoffer en het 
Dankoffer, welke allen vuuroffers waren, den Heere tot 
een weiriekenden reuk. Deze offers had God ingesteld 
voor hen, die Hij tot zijne aanbidders gemaakt had, en 
die maakten hunne eigenlijk gezegde eeredienst uit, en 
stemmen overeen met hetgeen de Heilige Geest ons van 
de dingen van Jezus heeft geopenbaard, waarvan in Joh. 
XVI: 13—15 sprake is: „Wanneer de Geest der waarheid 
zal gekomen zijn, zal Hij u in al de waarheid leiden; 
want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar al wat 
Hij zal gehoord hebben zal Hij spreken, en de toekomende 
dingen zal Hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken; 
want Hij zal het uit het mijne nemen, en het u verkon-
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digen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb 
ik gezegd, dat Hij het uit het mijne neemt, en u zal ver
kondigen." 

Ten derde waren er Zondoffers, d. i. offers, die God had 
ingesteld voor diegenen Zijner dienaren, welke zich aan het 
een of ander hadden schuldig gemaakt, opdat zij niet ver
wijderd zouden gehouden worden van de eeredienst. Dit 
komt met de belofte overeen, dat, indien wij (Christenen) 
onze zonden belijden, God getrouw is en rechtvaardig, dat 
Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle onge
rechtigheid. 

Er zijn dus drie dingen op te merken, die onderling 
zeer verschillen en niet moeten verward worden: 
1°. God heeft in het middel voorzien om een dienaar of 

aanbidder te kunnen worden; 
2°. God heeft in de eeredienst voor den aanbidder voor

zien; 
3°. God heeft voor den aanbidder, die zich aan het een 

of ander schuldig maakt, in het middel tot herstel 
voorzien. 

Ik-dring hierop aan, omdat ik vind, dat de Christenen 
in het algemeen het tweede punt voorbijzien, en ten aan
zien van hunne voorrechten en verplichtingen, alleen op 
de twee anderen letten. Maar al te dikwijls roemen Chris
tenen in Christus als in Dengene, die de weg is, door wel
ken de arme zondaar tot God kan gaan, en die de eenige is, 
door wien het geweten, dat vergiffenis heeft erlangd, rein 
kan gehouden worden, zonder in te zien, dat God wil, dat 
dit tweeërlei gebruik, hetwelk men van Christus maakt, 
hoe gewichtig ook, slechts middelen zullen zijn om tot 
het doel te geraken, hetwelk dadrin bestaat, dat Christus 
het voorwerp der aanbidding of der eeredienst worde. De 
eeredienst wordt, óf ganschelijk door hen verzuimd, óf zij 
bestaat voor hen niet in de uitstortingen voor God van 
het genot, dat zij door den Heiligen Geest hebben van wat 
Christus voor hen gedaan heeft, en wat Hij voor hen is voor 
het aangezicht Gods, maar alleenlijk in hetgeen Hij voor 
hen gedaan heeft door hun hunne zonden te vergeven. 
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Het onderscheid tusschen hetgeen wij als zondaren en 
hetgeen wij als verlosten van God ontvangen, ziet men 
duidelijk in Efez. I : 3—12: „Gezegend zg de God en 
Vader van onzen Heere Jezus Christus, die ons gezegend 
heeft met alle geestelijke zegening in de hemelsche ge
westen in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in 
hem vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig 
en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde; die 
ons te voren verordineerd heeft tot het zoonschap door 
Jezus Christus voor zichzelven, naar het welbehagen van 
zijnen wil, tot lof der heerlijkheid zijner genade, in welke 
Hij ons aangenaam gemaakt heeft in den Geliefde, in wien 
wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving 
der misdaden, naar den rijkdom zijner genade, waarmede 
Hij overvloedig is geweest jegens ons in alle wijsheid en 
inzicht, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid 
van zijnen wil, naar zijn welbehagen, hetwelk Hij bij zich
zelven voorgenomen had aangaande de bedeeling van de 
volheid der tijden, om namelijk alles onder één hoofd te 
zamen te brengen in Christus, wat in den hemel en wat 
op de aarde is, in hem, in wien wij ook erfgenamen ge
worden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar 
het voornemen desgenen, die alles werkt naar den raad 
van zijnen wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heer
lijkheid, wij, die vooraf in Christus gehoopt hebben." 

Onze ervaring en onze dagelijksche samensprekingen 
met onze broeders bevestigen ten volle het onderscheid 
van de drie zaken, welke wij hebben aangewezen. 

Als iemand, die dood is in zijne misdaden en zon
den, wordt levend gemaakt, is het eenige, wat hem vrede 
schenken kan, Gods getuigenis omtrent den persoon van 
Jezus als de eenige weg, die tot God leidt, en als het 
offer, dat Gode aangenaam is. Uit Hebr. X : 12—22 
wordt zulks bewezen: „Maar deze, één slachtoffer voor 
de zonden geofferd hebbende, heeft zich voor altijd gezet 
aan de rechterhand Gods; voorts wachtende, totdat zijne 
vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. 
Want door ééne offerande heeft hij voor altijd volmaakt 
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degenen, die geheiligd worden. En de Heilige Geest ge
tuigt het ons ook; want na gezegd te hebben: Dit is 
het verbond, dat* Ik met hen maken zal na die dagen, 
zegt de Heere: Mijne wetten in hunne harten gevende, 
zal Ik ze ook schrijven in hunne verstanden, en hunne 
zonden en hunne wetteloosheden zal Ik geenszins meer 
gedenken. Waar nu vergeving der zonde is, daar is geen 
offerande meer voor de zonde. Dewijl wij dan, broeders! 
vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, 
door het bloed van Jezus, den nieuwen en levenden weg, 
dien hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel heen, 
dat is zijn vleesch; en dewijl wij hebben een grooten 
priester over het huis Gods, zoo laat ons toegaan met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, de 
harten besprengd, en alzoo gereinigd van het kwaad ge
weten, en het lichaam gewasschen met rein water." 

Een arm zondaar, om het even gij of ik of een ander, 
kan geen rust vinden, zoo hij Jezus niet kent als den 
weg tot God en als het Gode aangename offer voor allen, 
die in Hem gelooven. De zondaar treedt in het genot 
van den zegen door het geloof, en alleen door het geloof. 

Gij weet heel goed, waarde lezer! dat, zoo gij mij hoor-
det zeggen tot dezen of genen armen mensch uit de wereld, 
dat hij door het belijden zijner zonden zalig zou worden, 
gij aanstonds zeggen zoudt: „Dat is geen evangelie!" Of 
zoo gij aan een arm schepsel vroegt, of zijne zonden ver
geven waren, en hij u antwoorden zou: „Ik heb geen de 
minste vrees, want ik heb ze beleden," gij dadelijk zeggen 
zoudt: „Gij kent het evangelie niet." Het evangelie 
luidt niet: „Wie zijne zonden zal beleden hebben, zal 
zalig worden;" maar: „Alzoo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve 
maar het eeuwige leven hebbe." Vervolgens zoudt 
gij aantoonen, dat een iegelijk, die in Christus gelooft, 
reeds verlost is. En zeker zou het u hinderen, indien 
gij de wereld, die in het booze ligt, hoordet uitnoodigen 
om de vreugde en de vermakingen te komen smaken, die 
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er zijn in de aanbidding van God en van Christus, in 
plaats dat aan die wereld het volbrachte werk van Jezus 
voorgesteld werd en de stellige verklaring van God, dat 
een iegelijk, die dat werk aanneemt, het eeuwige leven 
heeft, en niet in de verdoemenis komt, maar van den 
dood overgegaan is in het leven. 

Merk tevens op, dat alleen die groote waarheid, welke 
door het bloed vóór het verzoendeksel en door het bloed 
op het verzoendeksel voorgesteld werd, in de behoefte 
van den armen wereldling voorziet. De groote vraag voor 
den armen zondaar is niet: „Hoe kan ik mijn geweten 
rein houden ?" maar: „Hoe kan een rechtvaardig en heilig 
God een arm zondaar zooals ik aannemen P Hoe kan ik God 
naderen en leven P" — Het eenig antwoord op deze vraag 
is: Evenals door het verbreken van de tafelen der wet 
Gods toorn tegen de Joden ontstak, en die tafelen in de 
ark door het verzoendeksel, waar God zich openbaarde, 
overdekt werden, en op het verzoendeksel het bloed der 
verzoening zich bevond, zoo is het ook thans. De gerech
tigheid van God, die tegen mij was, is thans voor mij; 
want de troon van den heiligen en rechtvaardigen God 
is de troon geworden van het Lam, dat gestorven is voor 
mijne zonden. Hoe heb ik daarvan de zekerheid? God 
heeft mij, arm zondaar, het geloof in Jezus geschonken, 
en verklaard, dat die openbaring, welke mij van den dood 
van Jezus gegeven is, ten onderpand strekt, dat Hij voor 
mij gestorven is en opgestaan. En dan kan de arme zon
daar zeggen: Indien ik geroepen werd dit lichaam, op 
welk uur ook, te verlaten, zoo is er niets in Gods tegenwoor
digheid, dat mij zou behoeven te verschrikken. Zijn troon 
is de troon van het Lam, dat mijne zonden in zijn lichaam 
heeft gedragen op het hout, — ik ben door God aange
nomen. „God is het, die rechtvaardigt; wie is het, die 
verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja nog meer, 
die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die 
ook voor ons bidt." (Rom. VHI : 33, 34.) 

Dat is de eenige wijze, waarop een arm zondaar een 
aanbidder Gods kan worden. Maar is hij aldus een aan-
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bidder Gods geworden, dan treedt hij in het bezit van 
voorrechten, en heeft een dienst te verrichten, heeft be
geerten en plichten, die hem als zoodanig eigen zijn. Hij 
is Gods kind geworden, en als zoodanig erfgenaam van 
God en mede-erfgenaam van Christus. (Rom. Viii : 16,17.) 
Hij is priester van den hemelschen tabernakel, en heeft toe
gang tot het heiligdom; (Hebr. X : 19.) en hij kan gedurig 
Gode de offerande des lofs toebrengen, de vrucht der lip
pen van hen, die zijnen naam belijden. (Hebr. XIII: 15.) 
Hij heeft gemeenschap met den Vader en met zijnen Zoon 
Jezus Christus. (1 Joh. I : 2.) De hulde, die hij den 
Vader bewijst, als aanbidder in geest en in waarheid, is, 
in één woord, de daad, waardoor de Heilige Geest voor, 
in en door hem al den zegen ontvouwt, die er in de 
nabijheid van dien God bestaat, welken Christus bedoelde, 
toen Hij zeide: „Ga heen tot mijne broeders, en zeg hun: 
„Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, tot mijnen 
God en uwen God." De eeredienst van den Christen be
staat niet „in het gelooven aan het eeuwige leven;" dit 
is reeds geschied; maar zij is zijn treden in het genot 
van dat weigelukzalige leven, zijne vreugde en zijne aan
bidding. De onmiddellijke belijdenis van iemands geloof 
maakt ook het voornaamste deel zijner eeredienst niet 
uit; en hoewel er in zijne eeredienst, schoon niet recht
streeks, belijdenis van zonden is, zijn het echter zijne 
zonden niet, maar is het de genade, die overvloedig jegens 
hem geweest is, welke het hoofdbestanddeel zijner eere
dienst uitmaakt. Met dat er geen schuldbelijdenis in de 
eeredienst is, o zeker! maar ik bedoel, dat schuldbelij
denis er het hoofdbestanddeel niet van is. Voor den Chris
ten, door genade alleen zalig geworden, zal er in zekeren 
zin altijd belijdenis van zonden in zijne eeredienst aan
wezig zijn, maar het wezen zijner eeredienst is het ver
staan van wat God is en gedaan heeft. Voor den 
Christen sluit dit natuurlijk in, wat God is ten aanzien 
van den zondaar, en wat Hij voor dien zondaar heeft 
gedaan. Maar God en Christus zijn voor hem de voor
werpen, die op den voorgrond staan, en al het overige, 
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schoon aanwezig, staat op den achtergrond der schilderij. 
Het voorwerp der eeredienst van de arme samaritaansche 
vrouw was de persoon van Jezus als Messias: „Komt, 
ziet een mensch," zeide zij: „die mij gezegd heeft al wat 
ik gedaan heb." 

In Joh. IV en in Openb. V : 8—10 zult gij een voor
stelling vinden van de ware hemelsche, geestelijke eere
dienst, als voorbeeld van de eeredienst der Christenen. 
„De vier dieren en de vier en twintig oudsten vielen 
voor het Lam neder, hebbende elk een harp en gouden 
schalen vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. 
En zij zingen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig 
het boek te nemen, en zijne zegelen te openen; want Gij 
zijt geslacht, en hebt Gode gekocht met uw bloed uit alle 
geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen ge
maakt koningen en priesters voor onzen God; en zij 
zullen over de aarde heerschen!" Rechtstreeks is hier 
geen belijdenis van zonden, maar wel middellijk, want 
evenals de samaritaansche vrouw wenden zij alles aan, 
wat zij vermogen, ter verheerlijking van Jezus: ja, wat 
meer is, de uitdrukking hunner eeredienst is de dank
baarheid voor hetgeen Hij voor hen, rampzalige zondaren, 
die ze waren, geweest is en gedaan heeft. 

Zie hier nog een dergelijke voorstelling van onze eere
dienst. „Ka dezen zag ik, en ziet, een groote schaar, die 
niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en vol
ken, en talen, staande voor den troon en voor het Lam, 
bekleed met lange witte kleederen, en palmtakken in 
hunne handen. En zij riepen met een groote stem, zeg
gende: Het heil zij onzen God, die op den troon zit, 
en het Lam! En de engelen stonden rondom den troon, 
en rondom de oudsten en de vier dieren; en vielen voor 
den troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, 
zeggende: Amen! De lof, en de heerlijkheid, en de wijs
heid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en 
de sterkte zij onzen God tot in alle eeuwigheid! Amen. 
En één uit de oudsten antwoordde, zeggende tot mij: 
Dezen, die bekleed zijn met de lange witte kleederen, wie 
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zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen P En ik zeide tot 
hem: Mijn heer! gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen 
zijn het, die uit de groote verdrukking komen, en zij heb
ben hunne lange kleederen gewasschen, en ze wit gemaakt 
in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon 
van God, en dienen Hem dag en nacht in zijnen tempel; 
en die op den troon zit, zal zijne tent over hen uitbrei
den. Zij zullen niet meer hongeren, en zij zullen niet meer 
dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch eenige 
hitte; want het Lam, dat in het midden des troons is, 
zal hen weiden, en hen leiden tot fonteinen van de 
wateren des levens, en God zal elke traan van hunne 
oogen afwisschen." (Openb. VII: 9—17.) 

Ziedaar eeredienst. En zullen nu de heiligen zulke voor
rechten verwaarloozen ? Zal het hun genoeg zijn zalig te 
wezen en hun geweten van zonde gereinigd te houden? 
Kunnen zij de vreugde, die het vaderlijke huis eigen is, 
niet genieten? Zal het liefelijk gelaat huns Vaders; zal 
de blijdschap, waarin allen deelen, die in gemeenschap 
met Hem zijn, bij hen het hart niet opwekken ter lof-
zegging en aanbidding? Hoe, het hart van Jezus, den Zoon 
en den Erfgenaam, zal van vreugde overvloeien, als Hij, 
des Vaders welbehagen, als vrucht zijner verlossende liefde, 
in mij ziet, en geen snaar mijns harten zal daarvan tril
len? De Vader zal mij met welbehagen in Christus aan
zien, zich in mij verblijden in Hem, en ik, die dat weet, 
zal daardoor niet getroffen zijn ? De Heilige Geest zal in 
mij wonen, en van de vreugde van den Zoon en van den 
Vader getuigen, ja, wat meer is, mij tot het gevoel dier 
vreugde bekwaam maken, en geen weerklank van aan
bidding zal zich uit den grond mijner ziel doen hooren! 
Dat is niet mogelijk, ja, dank zij God! niet mogelijk! 
Open dan onze harten, °o God! en geef ons de vreugde 
te verstaan en in de vreugde te deelen, die Gij hebt in 
uwe arme, onwaardige gemeente, gevormd uit hetgeen Gij 
van Uwen Christus genomen hebt, opdat zij deelen zou 
in de heerlijkheid zijns rijks, en in de vreugde van uwe 
woning! 
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Onder het Oude Testament stemde met deze eeredienst 
overeen het gebruik van 

a. het brandoffer, dat is: Christus in zijne vrijwillige 
zelfvernedering en zelfverloochening als Zoon van God, 
als dienaar van Jehovah en als mensen — daar Hij zich 
in elk dier karakters aan den wil van God onderworpen 
heeft; 

b. van het spijsoffer, dat is, Christus, die in gehoor
zaamheid in al de betrekkingen, waarin Hij zich bevond, 
Gods wil betrachtte; 

c. van het dankoffer, dat is Christus als de band, die 
God met de Gemeente verbindt. 

Dit waren vuuroffers den Heere tot een weiriekenden 
reuk. En toen Christus zich Gode voorstelde in het karak
ter, dat aan die typen beantwoordde, toen werd Hij, of
schoon door den doordringenden blik der Godheid gepeild 
en doorzocht, wezenlijk een offer bevonden den Heere 
aangenaam, Hem tot een weiriekenden reuk. En als wij, 
waarde broeders! ons met God door den Heiligen Geest 
onderhouden -over hetgeen Christus was en over hetgeen 
Hij voor Hem is in de karakters, waarover wij gesproken 
hebben, dan offeren wij een offer Gode tot een weirie
kenden reuk; en doen wij dit, dan zullen wij ook voor 
onszelven een liefelijken reuk des levens verspreiden, en 
ons de schoonheid, die wij bewonderen, eigen maken. 

Waarde broeders! gij kent iets van de vreugde dier 
aanbidding, en gij weet, dat het niet slechts schuldbelij
denis is, of een voorstelling van onze behoeften aan God, 
of een zich herinneren van den weg, door welken gij be
gonnen zijt tot God te komen. Ook weet gij, dat gij den 
beklagenswaardigen wereldling die eeredienst niet als zijn 
deel kunt voorstellen, noch den ongeloovigen of den ongerei-
nigden discipel tot dat feest kunt uitnoodigen. Zoolang de 
wereldling ongeloovig is, heeft hij lot noch deel in deze 
zaak, en de kracht der eeredienst hangt van de gehoor
zaamheid af, zooals er geschreven staat: „Die mijne ge
boden heeft, en ze bewaart, die is het, die mij liefheeft; en 
die mij liefheeft, zal door mijnen Vader geliefd worden; en ik 
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zal hem liefhebben en mijzelven aan hem openbaren; (Joh. 
XIV : 20.) zoodat de discipel, die ontrouw is geweest, 
zijne schuld belijden moet, voor en aleer zijne blijdschap 
vernieuwd wordt. 

Zoo gij evenwel een Christen zoudt ontmoeten, die aan 
zulk een eeredienst had deel genomen, maar die zijn vrede 
en zijn vreugde verloren had, zoo zoudt gij tot hem zeggen: 
„Er is iets kwaads, iets dat niet gaat bij u; gewoonlijk 
zijt gij vervuld van blijdschap, nu zijt gij gansch bedroefd, 
hoe hebt gij dus den Geest bedroefd?" En zoo hij u 
daarop antwoordde: „Ik heb eenmaal vrede ontvangen door 
het geloof, en het geloof is het eenige middel, dat ik ken om 
dien vrede te verkrijgen; indien ik gezondigd heb, zal ik 
door het geloof mijnen vrede weder zoeken terug te krij
gen," dan zoudt gij hem stellig antwoorden: „Gij bedriegt 
u, dat zal niet mogelijk zijn. Indien gij den Geest bedroefd 
en uw geweten verontreinigd hebt, moet gij tot uw her
stel uwe zonden voor God belijden." 

Waarde broeders! meer dan één jong Christen verliest 
zijn vrede en vreugde door ongehoorzaamheid, en stelt, 
daar hij niet weet, dat God de belijdenis der zonden als 
middel tot zijn herstel heeft bepaald, al zijne pogingen 
in het werk, hetzij om opnieuw het evangelie te geloo-
ven, hetzij om door overpeinzing de blijdschap, die hij 
eenmaal gekend heeft, aan zijne ziel op te leggen; doch 
die pogingen zijn allen vruchteloos. En waarom P Omdat 
er gebrek is aan verstand. Persoonlijk, door het bloed des 
Lams, door God aangenomen te zijn, is iets, dat het deel 
blijft van een iegelijk, die gelooft. Hij is en blijft, ofschoon hij 
zijn vrede en zijn blijdschap verloren heeft, een geloovige, 
die aangenomen is, en bij wien, als zoodanig, nog de 
Heilige Geest inwoont. Maar als kind heeft hij iets gedaan, 
dat den Vader mishaagt en den Geest bedroeft, en daar de 
Geest zijne vreugde uitmaakte, spreekt het vanzelf, dat 
hij zichzelven die vreugde niet kan wedergeven: „Zullen 
twee te zamen wandelen, tenzij ze bijeengekomen zijnP" 
De Vader heeft den geloovige te voren verordineerd den 
beelde zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerst-
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geborene zij onder vele broederen. En het onbezonnen 
kind heeft iets gedaan, waardoor hij zich het misnoegen 
van dien Eerstgeborene heeft berokkend, en de Vader is 
bedroefd geworden. Maar de Vader wil zijn kind noch 
prijsgeven, noch het in wegen laten wandelen, die het 
geslacht, waartoe het behoort, niet passen. Zijn kind heeft 
zich van de bron zelve der vreugde en des vredes afge
sloten, en zoo het kwaad, dat er voor hem voortvloeit uit 
het bedroeven van den Heiligen Geest, hem niet tot in
keer brengt, zal de Vader de tucht te baat nemen en 
het kastijden, opdat het met de wereld niet veroordeeld 
worde. En als nu dat kind rechtstreeks van den Vader 
geleerd heeft, wat zijne zonde is, en haar beleden heeft, 
en gezegd: „Dit was niet des Geestes, maar van den 
vijand of van het vleesch; het was dus hetgeen Christus 
in den dood heeft doen gaan; dan is het hersteld, naar 
wat er geschreven staat: „Indien wij onze zonden belij
den, God is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de 
zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." 
(1 Joh. I : 9.) „Mijne kinderen! ik schrijf u deze din
gen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus 
Christus, den Rechtvaardige." (1 Joh. II : 1.) Nu is de 
toestand, waarin zulk een schuldige het bloed des Lams 
van noode heeft, geheel verschillend van den toestand, 
waarin dat bloed voor den armen wereldling noodig is. 
Zoo de discipel zondigt en geoordeeld wordt, dan wordt 
hij van God getuchtigd, opdat hij met de wereld niet zou 
veroordeeld worden. (1 Kor. XI : 32.) Steldet gij hem óf 
het geloof aan het evangelie, óf de overdenking tot mid
del van herstel voor, zoo leiddet gij hem in dwaling, want 
de Geest handelt in de drie volgende gevallen op ver
schillende wijzen. 

1°. Den ongelukkigen wereldling toont Hij de verzoe
ning door het Lam aan, en maakt hem door het geloof 
tot een aanbidder Gods; 

2U. Den aanbidder Gods toont Hij de geheele waarheid 
in den persoon van Jezus, aangaande den Vader en 
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Hemzelven, in de tegenwoordige en in de toekomende 
dingen. 

3°. Den schuldigen discipel toont Hij zijne overtreding 
aan, voor en aleer zij beleden wordt, en schenkt hem het 
bewustzijn der vergeving, nadat de zonde beleden is. 

Dat God, de Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
door den Geest aan ieder zijner kinderen een recht verstand 
schenke van de heerlijke waarheid, dat de ure gekomen 
is, waarin de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen 
in geest en in waarheid! De Heer Jezus zegt uitdrukke
lijk: „De Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzoo aan
bidden! God is een geest, en die Hem aanbidden, moeten 
Hem aanbidden in geest en waarheid." (Joh. IV : 23.) 

Onuitsprekelijk heerlijk voorrecht! Wonderbare genade! 
Arme, verlorene, schuldige zondaren, vroeger verre ver
wijderd van God, thans zoo nabij gebracht, dat zij als 
heilige priesters het hemelsch heiligdom kunnen binnen
gaan om daar geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 
aangenaam zijn door Jezus Christus. O, dat wij van dat 
heerlijk en heilig voorrecht; een Gode waardig gebruik 
maken mogen! 

Correspondentie. 
30. H. v. d. L. te Dordrecht. — TJwe vraag omtrent het 

broodbreken is reeds beantwoord in N°. 22 van de Correspon
dentie van dit jaar, en ook op blz. 111 van den 36sten jaar
gang. 

Omtrent assurantie-, zieken- en begrafenis-vereenigingen staat 
niets in den Bijbel geschreven om de eenvoudige reden, dat 
zij er toen nog niet waren. Derhalve behoort dit tot de dingen, 
van welke Paulus zegt: »Een iegelijk zjj in zijn eigen gemoed 
ten volle verzekerd." Voordat een Christen zich evenwel van 
een dergehjke maatschappij bedient, moet hij zich de ernstige 
vraag voorleggen: »Betoon ik hierdoor geen wantrouwen aan 
God? en zoek ik ook door menschelijke middelen de godde
lijke kastijdingen te ontgaan ? zijn deze voorbehoedmiddelen ook 
in strijd meb het geloof en met mijn verlangen naar Jezus' 
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wederkomst?" Want de Apostel zegt in verband met deze 
dingen: » Al wat niet uit het geloof is, is zonde." (Bom. XIV : 5 
en 23.) 

31. W". A. te Kockengen vraagt een verklaring van 1 Kor. 
XI : 4—6. 

Daar de man het beeld en de heerlijkheid Gods is, zoo moet 
hij, wanneer hij bidt, zijn hoofd niet dekken, want daardoor 
onteert hij zijn hoofd; en omdat de vrouw de heerlijkheid des 
mans is, mag zij met ongedekten hoofde niet bidden. Deed zij 
dit, dan zou zulks gelijk staan met zich het haar af te snijden; 
en indien het voor een vrouw schande is, zich het haar af te 
laten snijden of zich te laten scheren, zoo onteert zij haar h'oofd, 
indien zij ongedekt tot God bidt. 

Nu moeten wij wel opmerken, dat er spraak is van voorgaan 
in het gebed; want de Apostel zegt: sleder man, die bidt of 
profeteert," en siedere vrouw, die bidt of profeteert." Er is 
dus geen spraak van bidden in de binnenkamer of van luisteren 
naar het bidden van een ander, maar van voorgaan in het gebed. 
Waar ook, in huis, in de vergadering, bij een evangelieverkon
diging, moet de man met ongedekten hoofde bidden, terwijl 
de vrouw, wanneer zij in het gebed voorgaat, of wanneer zij 
profeteert, haar hoofd moet dekken, opdat het blijke, dat zij 
niet het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de heerlijkheid 
des mans is. 

Daar nu de Apostel uitdrukkelijk zegt, dat de vrouwen in de 
gemeenten zwijgen moeten, en het haar niet vergund is te spreken, 
(zie 1 Kor. XIV : 34.) zoo is het duidelijk, dat hier gesproken 
wordt van het bidden en profeteeren der vrouw in haar huis, 
gelijk b. v. iedere weduwe of iedere vrouw bij afwezigheid van 
haren man geroepen is voor hare kinderen en dienstboden in 
het gebed voor te gaan en het Woord Gods voor te lezen, en 
zoo zij zich daartoe gedrongen gevoelt, een woord daarover te 
spreken. 
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De heiligen op aarde, de heerlijken, in 
wie al de lust van den Heer Jezus is. 

(Matth. III; Ps. XVI.) 

In het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs 
wordt ons het optreden van Johannes den dooper in de 
woestijn van Judea medegedeeld. Johannes riep het volk 
op tot bekeering, wijl het koninkrijk der hemelen nabij 
gekomen was. De wereldrijken, die na de inzinking van 
Gods volk de macht in handen hadden gehad — Babel, 
Perzië, Griekenland, Rome — waren elkander opgevolgd. 
Voor een nieuw aardsch koninkrijk was er geen plaats; 
dat der hemelen was nu nabij gekomen. De Zoon van 
God, uit Egypte geroepen, (Hos. X I : 1.) was bestemd om 
koning te zijn over het huis Jakobs, en te zitten op den 
troon van zijnen vader David te Jeruzalem. (Luk. 1:32, 33.) 

In dat koninkrijk zou Gods heerlijkheid vermeld en 
zjjne mogendheid uitgesproken worden; en mensch en 
beest zouden zijne rechtvaardigheid, zoowel als zijne goe
dertierenheid ondervinden en genieten, (zie o. a. Ps. CXLV.) 
Doch de toestand, waarin het volk van God zich bevond, 
maakte hen onbekwaam, ja onvatbaar, om Gods zegenin
gen te aanvaarden en te smaken. God verlaten hebbende, 
zuchtten zij onder de staatkundige macht van Eome, die 
zij haatten, en onder de geestelijke macht van den booze, 
die zij liefhadden. Zij deden niet alleen, maar wilden 
doen de begeerten van hun vader, den duivel, die een 
menschenmoorder was van den beginne. (Joh. V I I I : 44.) 
In één woord: zij waren een boos en overspelig geslacht. 
De uitwendige dienstbaarheid, waaronder zij zuchtten, was 
niet meer dan een onontwijkbaar gevolg van de inwendige 
slavernij, waarin zij zich vrijwillig begeven hadden. 

Opheffing van de uitwendige dienstbaarheid onder de 

X X X ( X n 
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Romeinsche monarchie, waarnaar zij smachtten, zou hen 
niet gebaat, maar slechts in de anarchie gevoerd hebben, 
indien zij niet vooraf verlost waren van het juk der on
gerechtigheden, waaronder hunne zielen ten verderve gin
gen. Tot bekeering werden zij daarom vermaand door 
Johannes, den heraut, die den van God verkoren Koning 
voorafging. Tot bekeering, dat is: niet tot bloot uiterlijke 
levensverbetering, maar tot verandering van gezindheid 
des gemoeds. Zij moesten tot het besef geraken, dat zij 
Gods geboden veracht, en zich daardoor niet alleen onge
lukkig, maar op vreeselijke wijze schuldig gemaakt had
den. In de eerste plaats moest niet hun gedrag, maar hun 
wil omgezet worden; en dan werd vanzelf het juk der 
zonde voor hen ondragelijk, en zouden zij gaan smachten 
naar de springader des levenden waters, den Heer, dien 
zij verlaten hadden. (Jer. I I : 13.) 

Dit kon niet van henzelven uitgaan. God moest de 
eerste zijn, hier gelijk overal. Het was dan ook God, die 
hen riep; en Johannes was bloot de stem des roependen 
in de woestijn tot het bereiden van den weg des Heeren. 
Daardoor ging er kracht uit, tegelijk met het weerklin
ken van deze stem, zoodat Jeruzalem en geheel Judea 
en de geheele omstreek der Jordaan tot hem uitging. 
Waar de stem vernomen werd, daar kwam een beroe
ring in de vallei der doodsbeenderen. (Ezech. XXXVH.) 
De stem des Heeren is met kracht; de stem des Heeren 
breekt de cederen; de stem des Heeren doet de woestijn 
beven. 

Zij kwamen tot Johannes, „belijdende hunne zonden." 
Uit het derde hoofdstuk van Lukas weten wij, dat de 
scharen, die tot Johannes kwamen, onder anderen uit 
tollenaars en soldaten bestonden, die klassen des volks, 
welke bekend waren als openbare zondaars. En hunne 
belijdenis van zonden was niet onbestemd, zooals blijkt 
uit de evenmin onbestemde antwoorden, die zij van Jo
hannes ontvingen. Zij beleden niet alleen, dat zij zon
daars waren, omdat alle menschen zondaars zijn; neen, 
zij beleden hunne zonden, datgene waaraan zij voorname-
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lijk schuldig stonden. Zij beleden hunne zonden, dat is: 
zij scheidden zich inwendig af van het kwaad, dat zij 
bedreven hadden. Zij beleden hunne zonden, dat is: zij 
erkenden, dat hetgeen zij gedaan hadden tot nu toe, 
kwaad was in de oogen van God; dat zij in strijd gehan
deld hadden met de wet, dat is den regel of het recht, 
door God voor mensehen gesteld. 

Op deze belijdenis werden zij door Johannes gedoopt, 
wijl deze belijdenis het bewijs leverde van hunne bekee
ring, dat is van hunne zinsverandering, met berouw ge
paard over hnn vroeger leven, Dat komt des te meer uit, 
als wij stil staan bij het feit, dat Johannes weigerde te 
doopen de velen uit de farizeën en sadduceën, die daarna 
tot hem kwamen. 

Van deze farizeën en sadduceën lezen wij niet, dat zij 
hunne zonden beleden. Zij kwamen zooals zij waren, be
reid, ja begeerig, om aan elke godsdienstplechtigheid deel 
te nemen, waarschijnlijk meenende, dat zij vooral recht 
hadden daarop, en dat Johannes wel vereerd mocht zijn 
met hunne toetreding. Johannes wees ze echter af, als 
„adderengebroed", die bij zichzelven meenden Abraham's 
kinderen te zijn, maar die hadden voort te brengen vruch
ten, der bekeering waardig. 

Opmerkelijk in dit verband is hetgeen wij lezen in Luk. 
VII vers 23. „En al het volk, dit hoorende, en de tol
lenaars rechtvaardigden God, gedoopt zijnde met den 
doop van Johannes, maar de farizeën en de wetgeleerden 
heiben den raad Gods voor zichzelven verijdeld, door hem 
niet gedoopt zijnde." Van de tollenaars wordt gezegd, dat 
zij God rechtvaardigden, met belijdenis komende tot den 
doop van Johannes. Zichzelven aan te klagen als een 
overtreder van de wet is dus een rechtvaardiging van God. 
Toen Achan overtreden had door van het verbannene te 
nemen, en Jehovah den overtreder reeds had aangewezen, 
sprak Jozua tot Achan, alvorens het vonnis aan hem te 
voltrekken: „Mijn zoon, geef toch den Heere, den God 
van Israël, de eer, en doe voor Hem belijdenis." (Joz. 
VII: 19.) Belijdenis te doen van zjjne zonden is dus het 
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geven van de eer aan God, of, zooals in Luk. VII gezegd 
wordt, het rechtvaardigen van God. Immers, die zichzel-
ven aanklaagt als een overtreder van hetgeen door God 
bepaald is, verklaart zoo doende, dat God recht had om 
de wet te stellen, en dat de mensch gehouden is die wet 
op te volgen; zoodat hij strafwaardig is, waar hij dit niet 
gedaan heeft. Deze vrucht, der bekeering waardig, brach
ten de tollenaars voort. De farizeën en wetgeleerden had
den deze vrucht niet, en hebben alzoo den raad Gods 
voor zichzelven verijdeld, daar zij niet in de termen vie
len om door Johannes gedoopt te worden. 

Wonderbare ordening Gods! Onder de menschen is nie
mand rechtvaardig, ook niet één. God kennende, hebben 
zij Hem als God niet verheerlijkt, ja is door hen de heer
lijkheid des onzienlijken Gods veranderd in de gelijkenis 
eens beelds van een verderfelijk mensch en van vogelen 
en van viervoetige en kruipende dieren. Dat zij nu over
gegeven zijn aan onreine lusten, en zich in het kwaad 
hoe langer zoo meer verderven, is slechts een gevolg van 
het niet-geven aan God van de eer, die Hem toekomt. En 
nu is het in den raad Gods zóó besteld, dat zij, die posi
tief de eer van God door hunne zonden hebben geschon
den, de eer aan God teruggeven, wanneer zij die zonden 
belijden. Door daden God te eer en, daartoe is de mensch 
gansch onbekwaam geworden; die nu slechts zijne ontee
ring van God met leedgevoel erkent, wordt geacht Gode 
zijne eere weder gegeven te hebben. God zou hebben 
kunnen eischen, dat hij, die een leven van opstand tegen 
God geleid had, eerst een ander leven van onderworpen
heid aan Hem ging voeren, alvorens Hij zich met hem 
inliet; doch God heeft dit niet geëischt, maar zich tevre
den gesteld met de enkele — doch ware — erkentenis van 
schuld. Zoodra slechts de wil, de innerlijke mensch, zich 
afkeert van de zonde tot God, al is er nog geen enkele 
daad van Gods verheerlijking verricht, geldt de aanklacht 
tegen zichzelven als een rechtvaardiging van God. Aldus 
is de raad van God, dien de farizeën voor zichzelven 
hebben verijdeld, maar waarvan de tollenaars de vrucht 
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hebben geplukt. Heerlijke raad, die van den mensch niets 
eischt dan de erkenning, dat hij aan den eisch van God 
in geen opzicht voldaan heeft. "Ware Gods raad anders 
geweest, er zou voor geen enkel mensch redding of ver
lossing hebben kunnen bestaan; want de vergeving door 
het bloed van Christus komt alleen, maar dan ook onom-
stootelijk zeker, tot allen, die hunne zonden hebben beleden. 

De tollenaars en zondaars dan, die in de woestijn van 
Judea tot deze zondenbelijdenis gekomen waren, werden 
allen door Johannes gedoopt. Door dien doop werden zij 
afgezonderd van de massa des Joodschen volks; want het 
was de doop der bekeering tot vergeving der zonden, tot 
welken de anderen, farizeën enz., niet toegelaten waren. 
Te midden van het algemeen verval had God door de 
prediking van Johannes begonnen zich te bereiden een 
toegerust volk. (Luk. 1:17.) Zij waren, te midden van het 
volk in zijn geheel, een apart, een toegerust volk, door 
God hoofd voor hoofd gekend, al onderscheidden zij zich 
noch door uiterlijk aanzien noch door grootsche daden. 
Zij vormden de eerste kern van die schapen, welke de 
Herder, als Hij straks door de deur zou ingegaan zijn, 
als zijne eigene schapen bij name zou roepen en uitleiden, 
voor hen heengaande, en door hen gevolgd, omdat zij zijne 
stem kenden. Waren het, volgens Luk. VII, de tollenaars 
en dergelijken, die tot Johannes kwamen, en op belijdenis 
van zonden gedoopt werden, volgens Luk. XV waren het 
dezelfde soort van lieden, die tot Jezus naderden om van 
Hem de blijde boodschap te vernemen, dat God aan zijne 
feesttafel verlorene zonen ontvangt. Dat mocht farizeën 
en schriftgeleerden ergeren, die zooveel hadden om in te 
roemen, maar middelerwijl zaten de verlorene zonen aan 
den welvoorzienen disch, waarover de Vader zeer verblijd 
was. Wel waren zij een arm hoopje, die zich bekeerende, 
alleen als schuldige overtreders zich aandienden, vergeleken 
bij de zoodanigen, die God er aan herinnerden, dat zij 
Hem reeds vele jaren gediend, en nooit zijn gebod over
treden hadden; maar over deze laatsten was de Vader 
bedroefd, en over de eersten was Hij vroolijk, wat toch 
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eigenlijk de allesbeslissende hoofdzaak mag geacht worden. 
Terwijl daar nu de gedoopte zondaars stonden, die uit 

Judea gekomen waren, kwam uit Galilea een ander Per
soon tot Johannes, met de bedoeling om ook door hem 
gedoopt te worden. Dat was Jezus, de mensch geworden 
Zoon van God, die, eer Hij uit Galilea tot Johannes 
kwam, uit den hemel tot de menschen gekomen was, in 
wie Hij zijne vermaking vond. (Spr. VIII.) Daar stond 
Hij, die zelf G-ods voedsterling en zijne dagelijksche ver
making genoemd wordt. Als de „heilige" was Hij uit 
Maria geboren; en nu, na dertig jaren als de Heilige 
geleefd te hebben, wenscht Hij door Johannes te worden 
gedoopt. Hij was niet gekomen op de prediking van 
Johannes; want Hij kwam uit Galilea, en Johannes pre
dikte in de woestijn van Judea. Het was dus niet de 
roepstem tot bekeering, die Hem dreef; want de „Heilige" 
heeft geen bekeering van noode. 

Geen wonder dat Johannes als verbijsterd was, en Hem 
tegenhield, zeggende: ik heb noodig om door u gedoopt 
te worden, en komt gij tot mij ? Overal, ten allen tijde, 
en in welke gestalte ook, waar God op bijzondere wijze 
Zich aan den mensch vertoont, staat de mensch ontroerd, 
ontsteld, en heeft noodig terecht gewezen en tot kalmte 
gebracht te worden. De mensch is vreemd geworden van 
God, en moet weer aan God gewend worden. Dit geldt 
niet alleen, waar God zich openbaart in macht en glans, 
maar ook waar Hij het doet in goedheid en nederigheid. 
Immers, hoe onverklaarbaar en niet om te gelooven was, 
zelfs voor de discipelen des Heeren, de voorstelling van 
zijn lijden en sterven, en ten laatste ook dat lijden en 
sterven zelf! Genieten konden zij er niets van, vóór de 
Heilige Geest hen in de waarheid geleid had; eerst wer
den zij er slechts door in verwarring en verbijstering ge
bracht. 

De Heer nochtans gebiedt Johannes om af te laten van 
zijn tegenstand, waaraan Johannes ook gehoorzaamt. Ook 
verwaardigt zich de Heer om de reden op te geven, waar
om Johannes niet mocht tegenstaan: „aldus betaamt het 



167 

„o«s alle gerechtigheid te vervullen." Hij zegt niet: mij, 
maar ons betaamt het. Al komt Hij alleen uit Galilea, 
Hij wil niet alleen blijven; Hij maakt zich één met 
anderen. Johannes had den eisch der gerechtigheid doen 
gelden door op te roepen tot bekeering; de tollenaars en 
zondaars hadden het recht tot dien eisch erkend, terwijl 
zij tegelijk de verklaring aflegden, dat zij aan dien eisch 
niet hadden voldaan. Zij rechtvaardigden alzoo God, be
lijdende hunne zonden, en waren daarop door den doop 
afgescheiden van het volk, even zondig als zij, maar te 
verblind om dat in te zien, en te verhard om dat te be
lijden. Dat onaanzienlijke hoopje van verslagenen van 
geest, zij hadden de gerechtigheid vervuld op de eenig 
mogelijke wijze voor hen, namelijk door zich aan te kla
gen als de gerechtigheid niet vervuld te Jiebben. Zij had
den toegestemd, dat het gebod heilig en rechtvaardig en 
goed was, door zich schuldig te rekenen vanwege de over
treding van dat gebod. 

De Heer Jezus nu maakt zich met die allen één, en 
spreekt uit voor die allen hetgeen, meer of minder onbe
wust, in hunne zielen omging. Al had Hij voor Zichzel-
ven niets te belijden, bij hen, die God rechtvaardigden, 
en alle gerechtigheid wenschten te vervullen, komt Hij 
zich voegen. Met het volk in zijn geheel had Hij zich 
niet vermengd; doch zoodra zich onder dat volk een hei
lige kern ontwikkelt, komt Hij uit de verborgenheid, 
waarin Hij tot nu toe geleefd had, te voorschijn, en wil 
met die kern gerekend worden. De „Heilige" in Persoon 
schaart zich onder een gezelschap van onheiligen, maar 
die den eisch der heiligheid waren gaan billijken. Met en 
voor hen spreekt Hij het uit: „het betaamt ons alle ge
rechtigheid te vervullen!" Deze zondebelijdendetollenaars 
en zondaars waren voor Hem „de heiligen, die op de 
„aarde zijn, en de heerlijken, in welken al zijn lust was." 
(Ps. XVI: 3.) 

Hoe aanbiddenswaardig is onze gezegende Heer in dit 
zich voegen bij de geringsten des volks, in wie zijn zacht
moedig en nederig hart al zijne vermakingen vond!Maar 
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hoe overstelpend groot is de indruk, dien Hij op ons 
maakt, als wij zien, op welke tvijze Hij zich bij hen voegt. 
Hij plaatst zich niet, zooals Hij is, in het midden van 
hen. Indien Hij dus gehandeld had, zij zouden zich niet 
op hun gemak gevoeld hebben, maar overweldigd zijn 
geworden door den oneindigen, zedelijken afstand, waarop 
zij zich van Hem bevonden. De tegenwoordigheid van 
den Heilige in hun midden zou slechts hunne onheilig
heid scherper hebben doen uitkomen en ze hebben be
straft. Zijzelven waren door de wateren van de Jordaan 
heengegaan, en alzoo tot een afgezonderd gezelschap ge
worden. "Welnu, op geen andere wijze wil Hij onder hen 
verschijnen; ook Hij buigt zich zóó diep neder, dat Hij 
door dezelfde wateren heengaat, om aan hunne zijde te 
komen staan. En als de Heilige op zulke wijze in den 
kring der verbrijzelde onheiligen komt, heeft zijne komst 
niets schrikwekkends, maar kan er niets gevonden wor
den, dat hen meer gerust stelde en op hun gemak bracht 
dan juist deze ondubbelzinnige verklaring van één te wil
len zijn met hen. Hij nadert niet slechts tot hen, Hij 
komt in het midden van hen, Hij wil met hen gerekend 
worden en één hunner zijn. 

In dezen was al zijn lust. Zy hadden Hem niet geroe
pen, dat ware vermetelheid geweest. Hij kwam eigener 
beweging, niet gedwongen, niet aarzelend, maar met een 
volvaardig gemoed. Zij hadden iets aantrekkelijks voor 
Hem; met welgevallen rustte op hen zijn oog. Hadden zij 
niet God gerechtvaardigd, zijn God en zijn Vader, om 
Wiens eere te zoeken Hij gekomen, opzettelijk gekomen 
was? "Waren zij niet, doordat zij Gods recht hadden er
kend, en beleden, dat zij schuldig waren door het te over
treden, gebleken de ware menschenkinderen te zijn, in 
wie al zijne vermakingen waren? Zij waren menschen 
naar zijn hart, voor wie Hij alle uiterlijk vrome farizeën 
en wetgeleerden voorbijging; want deze laatsten zochten 
de eer van God niet, die Hem dierbaar was, en verijdelden 
voor zichzelven den raad Gods, welke voor Hem aanbid-
delijk schoon was. 
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"Wat kan er schooner zijn om te aanschouwen voor 
arme schepselen als wij, dan den Zoon van God, die 
heerlijkheid had bij den Vader, eer de wereld was, en 
die ook als mensch „de Heilige" genoemd moest worden, 
te zien plaats nemen onder een hoopken geringe lieden, 
bij de wereld niet in tel, en ook in eigen oogen de schul-
digsten onder de schuldigen!.. . Voorwaar, dit gezicht is 
schooner dan wanneer de Zoon van God in heerlijkheid 
zich bewegen zal onder de heiligen, niet op de aarde, maar 
in de heerlijkheid des hemels zelven! Hem in het mid
den van- verheerlijkte menschenkinderen te vinden, zal dan 
niet zóó treffend zijn als Hem nu gade te slaan, gelijk 
Hij zich één verklaart met menschen, die nog omhangen 
zijn met het kleed hunner vernedering. En toen Hij voor 
het eerst uitdrukking gaf aan den lust zijns harten om 
onder hen zijne plaats in te nemen, had Hij zelf zich ge
huld in een kleed der vernedering, zóó onaanzienlijk, dat 
zijn volk later betuigen zal: „als wij Hem aanzagen, zoo 
was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd 
hebben." 

Aanbiddenswaardig moge Hij zijn in den glans der 
heerlijkheid, die nu van Hem afstraalt, voor het hart, dat 
aan Hem verbonden is, schittert in grooteren luister de 
vrijwillige, ondenkbaar diepe vernedering, waarin Hij af
daalde, toen Hij plaats nam onder de zondaren, die alleen 
hun zonden konden belijden, terwijl Hij er voor zou ster
ven aan het vloekhout, verlaten van zijn God! 

Ach! hoeveel moeite kost het dikwerf, niet waar, ge
liefde lezer P om een weinig daarop in te gaan, en ons 
te verplaatsen in de wezenlijkheid van deze heerlijke din
gen! Eeeds merkten wij het op, dat de mensch vreemd 
geworden is van God, en weer aan God moet gewennen; 
maar dit geldt in de hoogste mate, waar er sprake is van 
de eenheid tusschen Christus en de zijnen. 

Het kost ons reeds moeite genoeg, als wij onszelven 
over onze zonden verootmoedigd hebben, aan te nemen 
wat God ons in zijn Woord verzekert, dat Christus voor 
onze zonden gestorven is en opgewekt voor onze recht-
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vaardiging. Al volgt daaruit onwedersprekelijk, dat, nu 
Hij het offer geweest is, alles is volbracht, onze zonden 
zijn verzoend, geen oordeel ons meer bedreigt, de duivel 
en alle booze machten zijn overwonnen, het recht Gods 
gehandhaafd en God zelf verheerlijkt is geworden, . . . . 
hoe langzaam worden al deze feiten in onze voorstelling 
opgenomen, hoe aarzelt ons hart om zich aan deze wer
kelijkheden over te geven! En wanneer het dan eindelijk 
daartoe gekomen is, en wij ons deelgenootschap aan de 
vrucht van Christus' werk ons bewust zijn geworden, hoe 
licht wordt onze rust dan nog verstoord, hoe moeielijk 
valt het ons het werk van Christus voor ons en dat van 
den Heiligen Geest in ons van elkander te onderscheiden, 
hoe wordt menigeen geslingerd en geschud, en hoe wei
nigen genieten van een bevestigden vrede! 

Doch er zijn er dan toch, die daartoe komen, en die 
voorgoed weten, dat zij niet meer zondaars zijn, die hopen 
op vergeving, maar kinderen Gods, die de vergeving 
hunner zonden hebben. (Kol. 1:14.) 

Verstaan zij nu echter daarom reeds, dat Christus één 
is met de zijnen; dat Hij zijne plaats gekozen heeft in het 
midden van hen; dat Hij dit gedaan heeft niet met weer
zin (wat natuurlijk zou zijn) maar met vreugde (wat niet 
natuurlijk is); dat Hij, met voorbijgang van de heilige 
engelen, zijn lust, zijne vermakingen vindt in menschen-
kinderen, in de heiligen op aarde, die Hij „de heerlijken" 
noemt? 

Wij mogen niet anders dan ontkennend daarop ant
woorden. Menigeen meent het reeds ver gebracht te heb
ben, wanneer hij zeker van zijne behoudenis is, en weet 
bij zijn sterven naar den hemel te gaan; terwijl hij zelfs 
geen vermoeden heeft, dat er iets oneindig heerlijkers 
voor hem is weggelegd. En of hij al telkens leest en hoort, 
wat hierboven aangehaald is uit Spreuken VIII en Psalm 
XVI ; en of hij in de geschiedenis van den doop onzes 
Heeren uit Mattheüs III , en uit het gezicht in den hemel 
van Openbaring V, de verwezenlijking aanschouwt van 
wat in Psalm en Spreuk werd aangeduid, hoe onbestemd 
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en vaag zijn zijne gedachten over dat alles, hoe dikwerf 
zijn dat niet meer dan klanken, die zijn oor bereiken^ 
maar geen wezenlijkheden, die zijn hart treffen, en het 
van vreugde en aanbidding doen trillen. 

Dat moest niet zoo zijn, geliefden! Het was niet aan
wezig in 's Heeren hart, en Hij heeft het niet uitgespro
ken in zijn Woord, opdat wij er even langs heen zouden 
gaan, maar opdat wij er in zouden doordringen in den 
geest der aanbidding en dankzegging. Of wij er veel van 
genieten of weinig, toch is en blijft het waar, dat Hij ons 
als „de heerlijken" beschouwt, in wie al zijn lust is, ons, 
die wij onszelven beschouwen als de onwaardigen, die aan 
onszelven geen lust kunnen hebben, en die de kronen, 
welke Hij op onze hoofden plaatst, nederwerpen voor den 
troon, in welks midden Zijne plaats is. 

Het is wel waar, de zaak is wonderlijk, bijna te won
derlijk om ze te gelooven, maar al is zij „wonderlijk in 
onze oogen", zij is „van den Heere geschied;" e n . . . . 
„zou iets voor den Heere te wonderlijk zijn, wiens Naam 
Wonderlijk i s?" Indien de Heer alleen doen kon en deed, 
wat ook kon bedacht worden door onze menschelijke ge
dachten, zou Hij dan wel „de Heer" zijn? Is het niet 
betamelijk, dat zijne gedachten hooger gaan en verder 
reiken dan de onze; en is het niet eveneens betamelijk, 
dat wij ons herinneren, dat het is, zooals Hij zegt, en NIET 
zooals wy denhen ? Hem onvoorwaardelijk te gelooven, en 
aan onze eigen gevoelens het zwijgen op te leggen, dat 
is de ware- ootmoed, de rechte houding, die aan een 
schepsel past. 

Geven wij ons dan over aan de geheele waarheid om
trent hetgeen in Jezus' hart voor de zijnen omgaat, ten 
einde ons eigen hart er zich in bewege en leve! Hij wilde 
niet alleen zijn; Hij zocht naar een deelgenoot; Hij vond 
die niet onder de engelen, maar onder menschenkinderen. 
Voor hen wilde Hij iets anders, iets meer zijn dan een 
bloot Verlosser van zondeschuld en straf. Zij zouden zijn 
genot, zijne wellust, zijne mede-erfgenamen zijn; deelge-
nooten nu van zijne verdrukking, straks van zijn konink-
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rijk en zijne heerlijkheid. Zijne blijdschap, zijnen vrede 
moesten zij thans reeds smaken; zijnen loon zullen zij 
later met Hem ontvangen. Hij geeft niet, zooals de wereld 
geeft, die een deel — zij het ook somwijlen een groot 
deel — van haren overvloed voor anderen afzondert; Hij 
geeft Zichzelven en al wat Zjjns is. „Alles is het uwe; 
want gij zijt van Christus." 

En als Hij zoo doet, kost Hem dit geen moeite; Hij 
heeft niet eerst iets te overwinnen, om daartoe te komen. 
De vreugde, die Hij daarin vond, was zóó groot, dat Hij 
er het kruis om heeft voordragen, de schande verachtend. 
Moest Hij ook, om ons in zijn bezit te krijgen, de twee 
verschrikkelijkste dingen voor een mensch — doodsangst 
en schande — ondergaan, Hij liet ze over Zich komen. 

Het ééne was niet te verschrikkelijk voor Hem, om er 
het andere, d. i. ons, voor op te offeren. Gelijk bij het 
scheppingsverhaal menschenkinderen het hoofdvoorwerp 
zijn, en er van het ontstaan der engelen zelfs niet gerept 
wordt, zoo staan in het verlossingsplan wederom menschen
kinderen op den voorgrond, die al wat er goeds en zoets 
in het hart van den Heere Jezus is tot in eeuwigheid zullen 
smaken. Ja, hoe wonderbaar het ook zij, wij zijn bestemd 
om, zoover een mensch dit kan, de genegenheden, de 
liefde te genieten, die dat groote en ruime hart onzes 
Heeren in staat is te koesteren. Wij zeggen opzettelijk: 
zoover een mensch dit kan, want al bidt de apostel Pau
lus tot den Vader van onzen Heer Jezus Christus, dat 
wij ten volle zouden begrijpen de breedte en lengte, de 
diepte en hoogte van de goddelijke raadsbesluiten omtrent 
ons, wanneer hij dan nog vraagt,rdat wij mochten kennen 
de liefde van Christus, dan is er geen sprake meer van 
ten volle te begrijpen, maar wordt er van die liefde ge
zegd, dat zij de hennis te boven gaat. Wie, die een weinig 
nadenkt over bovengenoemde dingen, gevoelt niet zelf, 
dat Christus' liefde voor de zijnen inderdaad ondoorgrond-
baar is. Niettemin mogen onze harten in die zee van on
peilbare diepte de zoetste rust genieten tot in eeuwigheid. 
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Een merkwaardige brief uit den 
ouden tijd, 

(Ingezonden door G. J. H.) 

KEWBURGH, 26 September 1822. 

Geliefde Broeder! 

Ik neem eenige oogenblikken van den tijd, dien ik ge
woonlijk den Heere toewijd, om een kort woord aan u, 
zijn dienaar, te schrijven. Het is zoet te gevoelen, dat 
wij geheel des Heeren zijn, dat Hij ons aangenomen heeft, 
en ons de Zijnen noemt. 

Dit is godsdienst — een loslaten van het beginsel, dat men 
zichzelven toebehoort, en een aanneming van de blijvende 
bewustheid: Ik behoor mijzelven niet toe, ik ben gekocht 
voor een duren prijs. 

Sedert ik u het laatst zag, ben ik vooruitgegaan, en 
toch is er niets bijzonders in mijn leven voorgevallen; ik 
meen ook, dat het niet verkieselijk is naar bijzondere ge
beurtenissen om te zien, maar dat men er naar moet 
streven om heilig te zijn, gelijk God heilig is, zich uit
strekkende naar den prijs der roeping Gods. Ik voel mij 
niet gerechtigd u te onderwijzen; ik kan u alleen den 
weg zeggen, langs welken ik geleid werd. De Heer han
delt niet op dezelfde wijze met iedere ziel; zoo moeten 
wij ook niet trachten de bevindingen van anderen na te 
bootsen, en toch zijn er dingen, welke door ieder, die een 
rein hart begeert te hebben, beoefend moeten worden. 

Er moet een persoonlijke toewijding aan God plaats 
hebben van al wat in ons is; wij moeten ons geheel en 
voor altijd aan God verbinden. Dit deed ik met mijn 
verstand, zonder eenige verandering in mijn gevoel te be
speuren, en met een hart vol hardheid en duisternis, vol 
ongeloof en ongevoeligheid. Ik verbond mij om des Hee
ren te zijn; ik legde alles op het altaar, zooals ik dit 
het boBt vermocht. Toen ik van de knieën opgestaan was, 



174 

bespeurde ik geen verandering in mijn gevoel. Dit was 
mij een smartelijke gewaarwording, en toch had ik de 
overtuiging van in alle oprechtheid en eerlijkheid mij ge
heel aan God te hebben overgegeven. Ik beschouwde het 
werk niet als afgedaan, maar besloot om te volharden in 
de dienst des Heeren en mijzelven tot een voortdurende, 
levende offerande te stellen. Maar nu deed zich de moeie-
lijkheid op om dit te volbrengen. Ik wist, dat het aan 
mij stond te gelooven, dat God mij aannam, en dat Hij 
in mijn hart wilde wonen. Ik erkende, dat ik dit niet 
geloofde, en toch de begeerte had van het te kunnen 
gelooven. Ik las met een biddend hart den eersten brief 
van Johannes, en trachtte mijzelven te overtuigen van 
Gods persoonlijke liefde voor mij. Ik erkende, dat 
mijn hart vol boosheid was; er scheen geen macht in 
mij te zijn om den hoogmoed te overwinnen, om ver
keerde gedachten, die ik haatte, te verdrijven. Maar 
Christus was geopenbaard om de werken des duivels te 
verbreken, en de zonde in mijn hart was klaarblijke
lijk het werk van den duivel. Toen werd het mij gege
ven te gelooven, dat God in mij werkte het willen en 
het werken naar zijn welbehagen. Ik werd overtuigd, 
dat het ongeloof een moedwillige, misdadige, ja een vree-
selijke zonde is; dat het den trouwen God tot een leu
genaar maakt. De Heer stelde mij mijne overheerschende 
zonde voor oogen: inzonderheid het prediken van mijzelven 
in plaats van Christus, en het toegeven aan zelfbehagen 
na de prediking. Ik werd bekwaam gemaakt om mijzelven 
allen roem te ontzeggen, en alleen de eer te zoeken, die 
uit God is. Satan deed hevige pogingen om mij van de 
rots der eeuwen af te stooten, doch Gode zij dank! ik 
vond de levenswijsheid van bij het oogenblik te leven, en 
toen kreeg ik rust. Ik vertrouwde op het vergoten bloed 
van Christus als op een voldoende verzoening voor al 
mijne zonden, en voor de toekomst stelde ik mij geheel 
in Gods hand, met de begeerte om in alle omstandighe
den zijnen wil te doen, naardat Hij mij dien zou open
baren, en ik erkende, dat het eenige, wat ik te doen had, 
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was op Jezus te zien en op Hem te steunen voor de rei
niging van mijn hart en voor beveiliging tegen de zonde 
van ieder oogenblik. 

Ik gevoelde mij gebonden in mijne diepe afhankelijk
heid aan de genade van Christus. Ik liet den vijand niet 
toe mij te verontrusten omtrent het verledene, noch om
trent de toekomst, want ik zag ieder oogenblik uit naar 
hulp voor het tegenwoordige oogenblik. Ik wilde een kind 
van Abraham zijn, en in blind geloof aan het Woord 
van God mijnen weg bewandelen, zonder naar innerlijk 
gevoel, of naar aandoeningen te vragen; ik wilde een 
Christen volgens den Bijbel zijn. Yan dien dag af gaf de 
Heer mij een bestendige overwinning over zonden, die 
mij vroeger gevangen hielden. Ik verlustig mij in den 
Heer en in zijn Woord. Ik verlustig mij in mijn werk van 
evangeliedienaar; mijn gemeenschap is met den Vaderen 
met zijnen Zoon Jezus Christus. Ik ben een eerstbegin-
nende in het geloof, en weet, dat mijne vorderingen gering 
zijn, vergeleken bij die van velen. Mijn gevoel gaat op 
en neer, maar hoe hoog of laag het ook gestemd zij, ik 
geloof God en verlaat mij op zijn woord. Ik heb mij ver
bonden te wandelen door het geloof en niet door het gevoel. 

Het werk des Heeren begint in de gemeente te herleven, 
God zij geloofd! De Heer vervulle u met zijne volheid 
en schenke u den Geest van Christus. Wees getrouw. Wan
del met God, en wees volmaakt. Predik het woord tijdig 
en ontijdig. De Heer heeft u lief. Hij ondersteunt u in 
den arbeid. Verlaat u geheel op deze belofte: „Ziet, ik ben 
met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld." 

Uw medestrijder 
WILLIAM HILL. 

Correspondentie, 
32. T. Z. te Leeuwarden. — Uifc Matfch. XXVI: 17; Mark. 

XIV : 12 en Luk. X X I I : 7 is het duidelijk, dat de Heer aan 
den avond van den dag vóór zijne kruisiging, derhalve Don-
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derdagavond, nuet zijne discipelen het pascha heeft gevierd. 
Dit was de 14de van de maand Nisan. Daarop volgden dan 
de zeven dagen van heb feest der ongezuurde brooden, die met 
het Paaschfeest één geheel vormden, gelijk uit Exodus XII 
blijkt. Daarom wordt de sabbat, die in dien tijd viel, groot ge
noemd, (Joh. XIX : 31.) en daarom gingen de overpriesters 
niet in het pretorium van Pilatns, opdat zij zich niet in het 
huis van een heiden, 't welk niet van zuurdeeg gereinigd was, 
zouden verontreinigen, en daardoor verhinderd zouden zijn ge
weest aan het feest verder deel te nemen. (Joh. XVIII : 28.) 
De woorden: sopdat zij het pascha eten mochten", moeten in 
dezen zin worden opgevat. 

33. K. v. d. L. te Dordrecht vraagt, waarom de vaars, 
(Num. XIX.) die tot reiniging van de zonden moest worden 
verbrand, en wier asch, met levend water vermengd, op de 
onreinen moest worden gesprengd, een roode moest zijn. 

Een roode vaars (jonge koe) was zeldzaam, en vooral een 
roode vaars, aan welke geen wit of zwart haar over het gansche 
lichaam kon gevonden worden. Bovendien moest die roode vaars 
zonder gebrek zijn, zoodat zij uit- en inwendig geheel volkomen 
was. Dit is een gepast en treffend beeld van onzen dierbaren 
Heiland, die geen zonde gekend of gedaan heeft, en aan het 
einde zijns levens kon getuigen: de overste der wereld komt, 
en heeft in mi) niets. 

34. B. H. K. te den Haag vraagt een verklaring van 2 
Sam. X X I I : 27. 

David zegt tot God : »Bij den goedertierene houdt Gij U 
goedertieren, bij den oprechte houdt Gjj TT oprecht; bij den 
reine houdt Gij U rein, maar bij den verkeerde houdt Gij U 
verdraaid." 

Ieder wordt door den Heer behandeld naar den toestand, 
waarin hij zich bevindt. In Jakob's geschiedenis hebben wij 
een treffend voorbeeld daarvan. Aan de beek Jabbok kwam de 
Heere God om met Jakob te worstelen en zijn kracht te bre
ken. Jakob wilde zich niet onderwerpen; hij streed als een vorst 
tegen den Heer; daarop gaf de Heer hem een slag, zoodat hij 
kreupel ter aarde viel en zijn leven lang kreupel bleef. Bij den 
verkeerde houdt God zich verdraaid. 
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De eerste en de tweede opstanding. 

Er is wellicht geen punt, waaromtrent de leer der 
kerk verder afgeweken is van de leer der Heilige Schrift, 
dan de leer over de opstanding. In het algemeen gelooft 
men aan ééne algemeene opstanding, aan een opstanding 
der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen tegelijk, aan het 
einde aller dingen, wanneer er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zal komen. Ik wensch uit de Schrift aan te 
toonen, dat deze meening geheel in strijd is met Gods 
openbaring en raadsbesluit, en met de feiten, welke ons 
in het Woord worden medegedeeld. 

In de eerste plaats merk ik op, dat het karakter van 
de opstanding der heiligen gansch onderscheiden is van 
het karakter van de opstanding der goddeloozen. Dit is 
van ontzaglijk groot belang; het staat in het nauwste 
verband met de leer omtrent onze verlossing door het 
werk van Christus. 

Wij, die gelooven, zijn te voren verordend om aan het 
beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zij onder vele broederen. Dit is het volle 
resultaat van Gods raadsbesluit omtrent de heiligen, en 
dit wordt in onzen opstandings-staat verwezenlijkt; want 
wij worden opgewekt in heerlijkheid. Het is het resultaat 
van de verlossing, die door Christus is aangebracht, aan 
welke de goddeloozen geen deel hoegenaamd hebben. Hun 
wacht het oordeel. Niet eerst in de opstanding zal het 
blijken, dat wij niet aan het oordeel onderworpen zijn, 
en nog veel minder zal dan een onderzoek naar den staat, 
waarin wij ons bevinden, worden ingesteld; wij zijn thans 
reeds van het oordeel bevrijd, en kunnen met vreugde 
denken aan de openbaring voor den rechterstoel van Chris
tus. „Die in den Zoon gelooft, komt niét in het oordeel," 

X X K / X 12 
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zegt de Heer Jezus, „maar is uit den dood in het leven 
overgegaan." „Voor hen, die in Christus Jezus zijn, is er 
geen verdoemenis." „Wij hebben altijd goeden moed, en 
willen liever uit het lichaam uitwonen, en bij den Heer 
inwonen," zoo getuigt de Apostel. 

De opstanding van den geloovige is niet het beginvan 
een oordeel, 'twelk moet beslissen over den toestand, waarin 
hij zich bevindt, maar zij brengt hem in een toestand, 
waarin hij aan Christus gelijkvormig is, om voor eeuwig 
te wonen in het huis des Yaders. De goddelijke kracht, 
in de opstanding ontvouwd, brengt hem in de volmaakt
heid, die door de verlossing hem werd verworven. Wij 
hebben het leven in Christus, die uit de dooden is opge
wekt ; en in de opstanding worden wij volkomen aan Hem 
gelijkvormig; want wij worden opgewekt in heerlijkheid. 
Het is klaar als de dag, dat dit alles in lijnrechte tegen
stelling is met de opstanding der goddeloozen, die alsdan 
worden geoordeeld. 

Dit wordt bevestigd door een ander oogpunt, waaruit 
de opstanding der heiligen in de Schrift wordt beschouwd. 
Wij lezen in Rom. VIH: „Indien de Geest van Hem, 
die Jezus uit de dooden opgewekt heeft, in u woont, zoo 
zal Hij, die Christus uit de dooden opgewekt heeft, ook 
uwe sterfelijke lichamen levend maken uithoofde van zijnen 
Geest, die in u woont." De opstanding van de heiligen 
is dus de uitwerking en het gevolg van de inwoning des 
Heiligen Geestes. Gelijk Jezus uit de dooden werd opge
wekt door Hem, wiens Geest in ons woont, en, zooals wij 
in Petrus lezen, door de kracht des Heiligen Geestes, zoo 
zullen ook wij worden opgewekt uithoofde van den Geest, 
die in ons woont. Het is duidelijk, dat dit geen betrekking 
hebben kan op de goddeloozen. De natuur en het karakter 
van onze opstanding is geheel verschillend. Zij is het re
sultaat van de inwoning van dien Geest, die thans reeds 
de getuige in ons is, dat er geen oordeel voor ons bestaat, 
dat wij in Christus zijn en Christus in óns is. Wat ons 
behouden heeft, wat ons in heiligheid, in nieuwheid des 
levens, als zonen Gods deed wandelen, vindt zijn resultaat 
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in de opstanding, waardoor volkomen aan het licht treedt, 
wie en wat wij zijn. Gelijk Christus verklaard is als Gods 
Zoon in kracht, naar den Geest der heiligheid, door de 
opstanding der dooden, zoo worden wij, die door Hem 
wandelen in de kracht des Heiligen Geestes, door zijne 
kracht in de opstanding als zonen Gods geopenbaard. Gods 
kinderen zijn zonen der opstanding. 

De Schrift toont ons dus duidelijk aan, dat, hoewel de 
goddeloozen worden opgewekt, de opstanding der recht
vaardigen steeds onderscheiden wordt van de opstanding 
der onrechtvaardigen. Zij zijn geheel verschillend in na
tuur en karakter. Hoewel in beide gevallen door de macht 
van God de dooden uit hunne graven worden te voorschijn 
geroepen, zoo is de opstanding der rechtvaardigen het re
sultaat van de genade, geopenbaard in de volkomene ver
lossing van de zonde en het oordeel, terwijl de opstanding 
der onrechtvaardigen geschiedt, om hen aan het oordeel 
des eeuwigen doods prijs te geven. 

Het heerlijke vijftiende hoofdstuk van den eersten brief 
aan de Korinthiërs is alleen toepasselijk op de heiligen, 
en leert ons duidelijk, dat zij alleen zullen opstaan, als 
Christus komt. De opstanding, die beschreven wordt, is 
een opstanding der heiligen. „Er wordt gezaaid in ver
derfelijkheid, er wordt opgewekt in onverderfelijkheid; er 
wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid." 
Dit kan alleen van geloovigen gezegd worden. Ook wordt 
er in verband hiermede gezegd: „De dood is verslonden 
tot overwinning." Het is die daad van Gods macht, welke 
veroorzaakt, dat wij het beeld des Hemelschen dragen, 
(vs. 42, 43, 49, 54.) Mets kan duidelijker zijn dan dat 
ons hier een beschrijving van de opstanding der heili
gen gegeven wordt. Nog duidelijker is dit uit de orde, 
waarin de opstanding zal plaats vinden, en waarbij de 
onrechtvaardigen geheel worden weggelaten. „Christus is 
opgewekt uit de dooden, de eersteling van hen, die 
ontslapen zijn." Christus is toch niet de eersteling der 
goddeloozen, die ten oordeel zijn opgeschreven 1 En verder: 
„Een iegelijk in zijne eigene orde: de eersteling Christus, 
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daarna die van Christus zijn, bij zijne komst." Derhalve, 
wanneer de orde, waarin de opstanding zal plaatsvinden, 
wordt opgegeven, dan wordt er verklaard, dat alleen zij, 
die van Christus zijn, zij van wie Hij de eersteling is, uit 
de dooden zullen opstaan bij zijne komst. Het einde komt 
daarna, wanneer Hij het koninkrijk aan God den Vader 
zal overgeven. Zulks is geheel in overeenstemming met 
hetgeen wij in de Openbaring lezen. (Hoofdst. XX.) Daar 
vernemen wij, dat aan het einde aller dingen, wanneer 
de dooden, die geen deel hadden aan de eerste opstanding, 
voor den troon staan, en de boeken worden geopend, en 
zij naar hunne werken worden geoordeeld uit hetgeen in 
de boeken geschreven staat, Christus in het geheel niet 
komt. De rechter zit op den grooten witten troon, en voor 
zijn aangezicht vlieden de aarde en de hemel weg, zoodat 
er zelfs geen sprake van zijne komst wezen kan. 

Ook in 1 Thess. IV vinden wij een even duidelijk on
derwijs omtrent dit punt. „De Heer zelf zal met een ge
roep, 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 over
blijven, te zamen met hen in wolken opgenomen worden 
den Heer te gemoet in de lucht; en aldus zullen wij altijd 
met den Heer zijn." De veranderde heiligen zullen, ver-
eenigd met de opgewekte heiligen, den Heer te gemoet 
worden opgenomen, om voor altijd met Hem te zijn in 
het heerlijk huis des Vaders, gelijk dit ook in 1 Kor. 
XV, vs. 51—54 wordt geleerd; doch het zijn alleen de 
dooden in Christus, en de geloovigen in Christus, die op 
aarde leven, maar bij zijne komst veranderd worden. Zooals 
de Heer aan Lazarus' graf tot Martha zeide: „Ik ben de 
opstanding en het leven; die in mij gelooft, zal leven, al 
ware hij ook gestorven; en een iegelijk, die leeft, en in 
mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid." Gods genade 
en het geloof hebben hen gescheiden van de wereld en 
hare dienaren; en Jezus komt om hen tot zich te nemen, 
opdat zij voor eeuwig daar zouden zijn, waar Hij is; 
daartoe verandert Hij het lichaam hunner vernedering, 
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en maakt het gelijkvormig aan het lichaam zijner heer
lijkheid. Van oordeel is dus evenmin sprake als van een 
opstanding der onrechtvaardigen bij de komst des Heeren. 

Merken wij tevens op, op welke nauwe en innige wijze 
de heiligen met Christus verbonden zijn. Indien wij niet 
opgewekt worden, zoo zegt de Apostel, en daarop grondt 
zich zijne gansche redeneering, dan is ook Christus niet 
opgewekt. Wij zijn zóó te zamen vereenigd, dat er geen 
scheiding in dit opzicht mogelijk is. Is Christus niet op
gewekt, dan zijn wij nog in onze zonden; 'twelk klaar lijk 
aantoont, dat, indien Christus opgewekt is, wij niet meer 
in onze zonden zijn. (vs. 17.) In Adam sterven allen, in 
Christus zullen allen levend gemaakt worden. Allen, die 
met één van deze beide hoofden verbonden zijn, bevinden 
zich in den toestand, waarin die hoofden zich bevinden. 
In de tweede helft van Eomeinen V wordt dit ook dui
delijk aangetoond. Christus is de eersteling van hen, die 
ontslapen zijn. Gelijk de hemelsche is, zoo zijn ook de 
hemelschen; en wij zullen eenmaal, en dan tot in eeuwig
heid, het beeld des hemelschen dragen. 

De Schrift leert ons dus klaar en duidelijk, dat de op
standing der rechtvaardigen in karakter en doel geheel 
onderscheiden is van de opstanding der onrechtvaardigen. 
Doch wij behoeven ons daarbij niet te bepalen, maar kun
nen door besliste uitspraken der Schrift dit onderscheid 
duidelijk aantoonen. 

Vooreerst wijs ik op het onderscheid tusschen de uit
drukking „ opstanding uit de dooden" en „ opstanding der 
dooden." Aan de opstanding der dooden geloofden alle 
geloovige Israëlieten. Zelfs de farizeën geloofden er aan 
in tegenstelling met de sadduceën, die zoowel de opstan
ding als het bestaan van geesten loochenden. Maar van 
een opstanding uit de dooden hadden zij nimmer gehoord. 
Jezus' discipelen waren dan ook hoogst verwonderd, toen 
de Heer tot hen zeide, dat zij van zijne verheerlijking 
op den berg tot niemand mochten spreken, dan wanneer 
de Zoon des menschen uit de dooden zou opgestaan zijn; 
en zij vraagden onder elkander, wat het was: uit de dooden 
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opstaan P (zie Matth. IX : 9,10.) Martha zeide bij Lazarus' 
graf: „Ik weet, dat mijn broeder zal opstaan in de op
standing ten laatsten dage." Waarop Jezus antwoordt: 
„Ik ben de opstanding en het leven; die in mij gelooft, 
zal leven, al ware hij ook gestorven, en die leeft en in 
mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid." Door deze 
woorden van Martha en door het antwoord van Jezus is 
het onderscheid tussehen de opstanding der dooden en de 
opstanding uit de dooden aangegeven. De opstanding der 
dooden is de opstanding van alle gestorvenen. De opstan
ding uit de dooden is een afdeeling van de opstanding 
der dooden, en beteekent, dat, terwijl alle dooden in 
hunne graven blijven, sommigen uit hun midden opstaan, 
hunne graven verlaten om eeuwig met Christus te leven. 
Dit vond plaats met den Heer Jezus. Hij stond uit de 
dooden op. Hij was de eerste, die uit de dooden opstond. 
Vóór Hem waren wel dooden levend gemaakt, doch die 
waren weer in het gewone leven teruggekeerd, om later 
nog eenmaal te sterven. Maar Hij stond op uit de dooden 
om nimmermeer onder hen terug te keeren. Daarom is 
Hij de eersteling van hen, die ontslapen zijn. De Aposte
len predikten dan ook, dat God Jezus Christus, den Naza-
réner, dien de Joden gekruisigd hadden, uit de dooden 
had opgewekt. (Hand. IV : 10.) En evenzoo zullen alle 
geloovigen uit de dooden opstaan, terwijl de andere gestor
venen nog in hunne graven blijven. (1 Kor. XV: 51—56; 
Luk. XX : 35.) 

In de tweede plaats wordt in vele woorden van den 
Heer Jezus en van zijne Apostelen over de opstanding 
der heiligen gesproken op een wijze, die duidelijk toont, 
dat hunne opstanding van die der goddeloozen ganschelijk. 
onderscheiden is, en onmogelijk tegelijk kan plaats vin
den. In Luk. XIV : 14 zegt Jezus: „En gij zult welge-
lukzalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; 
want het zal u vergolden worden in de opstanding der 
rechtvaardigen." Er is derhalve een afzonderlijke opstan
ding der rechtvaardigen. De woorden des Heeren hebben 
geen zin, zoo men dit niet aanneemt. Tot de sadduceën 
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zegt Jezus in Luk. XTC : 35, 36. ^Maar die waardig 
sullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding 
uit de dooden, zullen noch huwen, noch ten huwelijk ge
geven worden; want zij kunnen ook niet meer sterven; 
want zij zijn den engelen gelijk, en zijn zonen Gods, daar 
zij zonen der opstanding zijn." Derhalve zullen sommigen 
waardig worden geacht de opstanding uit de dooden te 
verwerven, als wanneer zij den engelen gelijk zullen zijn, 
en als zonen Gods openbaar zullen worden, omdat zij tot 
de opstanding uit de dooden behooren. Indien allen, ge-
loovigen en ongeloovigen, tegelijk opstonden, dan zou dit 
niet waar kunnen zijn. Er is een opstanding, welke alleen 
voor de kinderen Gods is, en waardoor zij als zonen Gods 
aan het licht treden. 

In Joh. V vs. 19—29 wordt ons dit even duidelijk 
door den Heer voorgesteld. Het gewichtige leerstuk, 
'twelk ons in deze verzen voorgesteld wordt, is de een
heid van den Vader en den Zoon en de wil des Vaders, 
dat de Zoon eveneens geëerd worde als Hij zelf. Die eer 
wordt den Zoon op twee wijzen verzekerd. „Want gelijk 
de Vader de dooden opwekt en levend maakt, zoo maakt 
ook de Zoon levend, die hij wil." Dat is de ééne wijze. 
In het levendmaken handelen de Vader en de Zoon 
gezamenlijk. Die levend gemaakt zijn, worden in gemeen
schap gebracht met den Vader en den Zoon, en eeren 
den Zoon gelijk zij den Vader eercn. Zij doen dit vrij
willig en van harte. Maar ten aanzien van hen, die wei
geren den Zoon te eeren, moeten de rechten van den Zoon 
gehandhaafd worden. Dezulken zullen genoodzaakt worden, 
tegen wil en dank, den Zoon hulde te bewijzen. „Want 
ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel 
aan den Zoon gegeven ; opdat allen den Zoon eeren, gelijk 
zij den Vader eeren." En later zegt de Heer: „De Vader 
heeft den Zoon macht gegeven om ook gericht te houden, 
omdat hij des menschen Zoon is." Zij, die levend gemaakt 
worden door den Vader en den Zoon, komen evenwel niet 
in dat oordeel. Dit is geheel onnoodig, want zij eeren 
den Zoon reeds; en als zij in het oordeel kwamen, dan 
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zou de kracht van Christus' werk, door 'twelk zij ver
geving ontvangen hebben, in twijfel worden getrokken. 
„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." Al de anderen zijn 
onderworpen aan het oordeel van den Zoon des menschen, 
dien zij hebben versmaad. „Verwondert u daarover niet," 
zegt de Heer, „want de ure komt, waarin allen, die in 
de graven zijn, zijne stem zullen hooren, en zullen uit
gaan, die het goede gedaan hebben, (die levend gemaakt 
zijn,) tot de opstanding des levens, en die het kwade ge
daan hebben, (die den Zoon hebben verworpen en zijne 
heerlijkheid versmaad,) tot de opstanding des oordeels." 
Derhalve is er een opstanding des levens voor hen, die, 
voordat het oordeel komt, zijn levend gemaakt, en een op
standing des oordeels voor al de anderen. Waaruit volgt, 
dat de opstanding des levens en die des oordeels niet 
tegelijkertijd kunnen plaats vinden. 

De tegenwerping, welke gewoonlijk hiertegen gemaakt 
wordt, blijkt uit het verband van allen grond ontbloot te 
zijn. Men wijst er namelijk op, dat de Heer zegt: „de ure 
komt, waarin allen, die in de graven zijn, zullen opstaan," 
en beweert dan, dat daaruit blijkt, dat de opstanding des 
levens en des oordeels tegelijkertijd zal plaats vinden. 
Maar uit het verband blijkt, dat de Heer onder ure geen 
tijd van 60 minuten, maar een tijdperk bedoelt; want 
even van te voren zegt Hij: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg 
u: de ure komt, en is nu, dat de dooden zullen hooren 
de stem des Zoons des menschen, en die ze gehoord 
hebben, zullen leven." En hoelang heeft die ure reeds 
geduurd? "Wel meer dan 1800 jaren. Zoodat ook de 
tweede ure, waarvan de Heer spreekt, een even groot 
tijdvak kan aanduiden, aan het begin van welk tijdvak 
de opstanding des levens en aan het einde waarvan de 
opstanding des oordeels zal plaats vinden. 

Wat in deze woorden van Johannes V wordt geleerd, 
wordt bevestigd door hetgeen de Heer zegt in Joh. VI, 
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waar Hij vier malen belooft hen, die in Hem gelooven, 
ten laatsten dage te zullen opwekken, (zie vs. 39, 40, 44 
en 54.) Dit kan onmogelijk betrekking hebben op de 
opstanding der goddeloozen, want ware die bedoeld, dan 
zouden deze woorden geen belofte voor de geloovigen 
bevatten. 

Uit de woorden van onzen Heer leeren wij derhalve, 
dat er een opstanding der rechtvaardigen en des levens 
is, waartoe het een voorrecht is te behooren; dat er een 
opstanding is uit de dooden, waaraan vanzelf alleen de 
geloovigen deel kunnen hebben, daar er anders geen 
dooden in de graven zouden blijven, en er dus geen 
opstanding uit hun midden kon plaats vinden; en dat die 
opstanding uit de dooden zal geschieden ten laatsten dage. 

De Apostel Paulus, aan wien de verborgenheid omtrent 
de Gemeente Gods werd geopenbaard, spreekt op dezelfde 
wijze. Eeeds behandelde ik de bekende en belangrijke 
plaatsen uit 1 Kor. XV en 1 Thess. IV, waar ons duide
lijk de opstanding der heiligen, als geheel onderscheiden 
in soort zoowel als in tijd, wordt geleerd. 

Maar bovendien lezen wij in Fil. Hl een zeer be
langrijke plaats, die ons duidelijk doet zien, dat de 
opstanding der heiligen een geheel afzonderlijke ge
beurtenis is. Paulus zegt daar aan het eind van die 
treffende ontboezeming van zijnen vurigen wensch om 
Christus geheel gelijkvormig te worden: „Of ik op eeni-
gerlei wijze moge komen tot de opstanding uit de doo
den." Dit zou een gansch nutteloos streven zijn, indien 
de goddeloozen aan deze opstanding evenzeer deel hadden. 
Wanneer evenwel de heiligen afzonderlijk worden op
gewekt in heerlijkheid, dan was deze opstanding zijn 
vurig verlangen waardig. Paulus heeft om deze afzon
derlijke opstanding voor te stellen, een grieksch woord 
gemaakt, 't welk beteekent: een opstanding uit het midden 
van anderen. Deze zocht hij te bereiken. Christus, het 
voorwerp der goddelijke gunst, is, als eersteling, uit het 
midden van allen opgestaan; en Paulus wenschte deel te 
hebben in dien heerlijken oogst, welke er zijn zal, als 
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Christus van den hemel komt, om „het lichaam onzer 
vernedering te veranderen tot gelijkvormigheid aan het 
lichaam zijner heerlijkheid", gelijk hij aan het eind van 
dit hoofdstuk zegt. 

Aan het slot van Hebreen IX lezen wij: „En gelijk 
het den menschen gezet is, eenmaal te sterven en daarna 
het oordeel, zoo zal ook Christus, eenmaal geofferd om 
veler zonden te dragen, ten tweeden male zonder zonden 
verschijnen aan hen, die Hem verwachten tot behoudenis." 
Ook hier zijn de ongeloovigen ganschelijk uilgesloten; en 
ook hier staat de blijde verwachting der geloovigen in 
lijnrechte tegenstelling met den dood en het oordeel als 
het deel van den gevallen mensch. Hoe meer wij in den 
geest van het Nieuwe Testament doordringen, des te meer 
zien wij, dat Christus en de geloovigen door den Heiligen 
Geest op het nauwst verbonden zijn, zoodat leven en 
opstanding beiden toebehooren; alleen met dit onderscheid, 
dat Christus in zichzelven de opstanding en het leven is, 
en deze Hem rechtens toekomen, terwijl wij es uit genade 
deel aan verkrijgen. 

De leer van een algemeene opstanding is derhalve 
geheel in strijd met de onderwijzing der Heilige Schrift. 
Uit al wat ons omtrent de opstanding wordt medegedeeld, 
blijkt, dat de opstanding der heiligen niet alleen in 
karakter, maar ook in tijd onderscheiden is van de op
standing der goddeloozen. Zien wij thans, wat de Schrift 
ons omtrent deze gebeurtenissen mededeelt. 

In 1 Kor. XV : 20—28 wordt ons de volgorde der 
gebeurtenissen duidelijk aangegeven. G-elijk in Adam 
allen, die met Adam verbonden zijn, sterven, zoo zullen 
ook in Christus allen, die van Christus zijn, levend 
gemaakt worden. „Maar een iegelijk in zijne orde: de 
eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, bij zijne 
komst." Die niet van Christus zijn, worden dus bij zijne 
komst niet opgewekt. „Daarna zal het einde zijn." Ter
stond daarna? Keen, want tusschen de opstanding der 
heiligen en het einde moet Christus als koning heersenen. 
„Daarna is het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan 
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God den Vader overgeeft, wanneer Hij zal tenietgedaan 
hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want 
Hij moet heersenen, totdat Hij al de -vijanden onder zijne 
voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die te niet gedaan 
wordt, is de dood." Tusschen de opstanding der heiligen 
bij 's Heeren komst en de opstanding der goddeloozen 
ligt derhalve het tijdperk van Christus' regeering over 
deze aarde; want Christus moet heersenen, totdat Hij al 
de vijanden onder zijne voeten gelegd heeft, en de laatste 
van die vijanden is de dood. De dood nu wordt te niet 
gedaan, wanneer de zee de dooden, die in haar waren, 
en de dood en de hades de dooden, die in hen waren, 
teruggeven; en de dood en de hades geworpen worden 
in den poel des vuurs. (Openb. XX : 13, 14.) 

De volgorde der gebeurtenissen wordt dus in deze be
langrijke plaats klaarlijk aangegeven; voor de bijzonderhe
den moeten wij ons wenden tot andere Sehriftuurplaatsen. 
De opstanding uit de dooden is met de opstanding van 
Christus aangevangen, want Christus is de eersteling. 
Daarna volgen allen, die van Christus zijn bij zijne komst. 
Wij moeten evenwel niet denken, dat allen, die van 
Christus zijn, in hetzelfde oogenblik zullen opstaan. Wij 
lezen toch, dat als Christus komen zal op de wolken des 
hemels met kracht en groote heerlijkheid, om de levende 
volken op aarde, die eten en drinken, trouwen en ten 
huwelijk uitgeven, te oordeelen, en in gerechtigheid 
over de aarde te heersenen, dat alsdan de heiligen met 
Hem uit den hemel komen. „Dan zal de Heere, mijn 
God, komen, en al de heiligen met U, o Heere!" zegt 
Zacharia. „Zie, de Heere is gekomen met zijne heilige 
duizendtallen," profeteerde Henoch. (Judas vs. 14.) „Als 
Christus zal geopenbaard zijn, dan zult ook gij met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid ; onze Heer 
Jezus zal komen met al zijne heiligen," zegt Paulus. 
(Kol. m : 4; 1 Thess. III : 13.) Hieruit volgt, dat de 
heiligen vóór de komst van Christus op aarde opgewekt 
en in den hemel opgenomen zijn; want zij kunnen on
mogelijk in dezelfde heerlijkheid met Christus verschijnen, 
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wanneer zij niet eerst ook naar het lichaam aan Hem 
gelijkvormig zijn geworden. In 1 Kor. XV en in 1 Thess. 
IV nu wordt ons de verborgenheid geopenbaard, dat de 
Heer Jezus, voordat Hij met de zijnen in heerlijkheid 
op aarde verschijnen zal, in de lucht zal komen om zijne 
geliefde bruid af te halen en haar in de hemelsche woning 
in te voeren. Dan zullen allen, die door Christus ont
slapen zijn, worden opgewekt, en allen, die nog leven op 
aarde, worden veranderd, om gezamenlijk den Heer te 
gemoet in de lucht te worden opgenomen, en altijd met 
den Heer te zijn. En in de Openbaring wordt in het 
19e hoofdstuk de bruiloft des Lams beschreven, welke in 
den hemel zal plaats vinden; waarna de Heer, die Ge
trouw en "Waarachtig genoemd wordt, op een wit paard 
gezeten, den hemel verlaat om met groote kracht en 
heerlijkheid op aarde te verschijnen, zijne vijanden te 
verdoen en in gerechtigheid over de aarde te regeeren; 
en alsdan wordt Hij gevolgd door de heirlegers, die in 
den hemel zijn. Dat onder deze heirlegers niet de engelen, 
maar de heiligen, die in den hemel zijn, verstaan worden, 
blijkt uit hetgeen er bijgevoegd wordt. „De heirlegers, 
die in den hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, 
bekleed met wit, rein, fijn lijnwaad." Want datzelfde 
wordt ook gezegd van hen, die het bruiloftsmaal vieren. 
„Zijne vrouw heeft zich toebereid, en haar is gegeven, 
dat zij bekleed zij met fijn lijnwaad, blinkend en rein; 
want het fijn lijnwaad zijn de gerechtigheden der heiligen." 
Die in den hemel het bruiloftsmaal gevierd hebben, komen 
met den Heer van den hemel om zijne koninklijke heer
schappij te deelen; zooals in Openb. XVH : 14 gezegd 
wordt: „Het Lam zal hen overwinnen — want het is 
een Heer der heeren en een Koning der koningen — en 
die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en ge
trouwen." 

Van dezen nu wordt ons in het begin van het 20ste 

hoofdstuk gezegd, dat zij op tronen zitten, en dat hun het 
oordeel werd gegeven. Maar dan lezen wij van andere 
heiligen, die tot op dat oogenblik nog in hunne graven 
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waren; want de profeet zegt: „En ik zag de zielen der
genen, die om de getuigenis van Jezus en om het woord 
Gods onthoofd waren, en die het beest en zijn beeld niet 
hadden aangebeden; . . . . en zij leefden en heerschten 
met Christus duizend jaren." Hij zag de zielen, en later zij 
leefden, dat wil zeggen: zij werden opgewekt uit de dooden. 
Dit is bewezen door wat er volgt: „De overige der dooden 
werden niet levend, totdat de duizend jaren voleindigd 
waren. Dit is de eerste opstanding." Welke heiligen hier 
bedoeld worden, is duidelijk uit hetgeen van hen wordt 
gezegd. Zij hebben het beest en zijn beeld niet aangebe
den, maar zijn om hun getuigenis van Jezus en om het 
woord Gods onthoofd geworden. Het zijn dus de heiligen, 
die geleefd hebben in den tijd der groote verdrukking, 
onder de schrikkelijke regeering van den Antichrist. Wan
neer de Heer komt om zijne Gemeente van de aarde af 
te halen, dan verlaten alle dan levende geloovigen deze 
aarde om het huis des Vaders binnen te gaan. Alsdan 
komt de groote verdrukking, van welke de profeten des 
Ouden Verbonds en onze Heiland in Matth. XXIV pro
feteerden ; en in dien tijd zullen zich velen uit Israël en 
uit de volken tot God bekeeren. Van dezen worden er 
sommigen gedood, terwijl anderen blijven leven tot de 
Heer op aarde verschijnt om hen te verlossen. Die gedood 
werden, worden bij 's Heeren komst op aarde uit de doo
den opgewekt. De heiligen, die dan leven, zullen dus 
met de opgestane geloovigen van alle eeuwen, den Heer 
te gemoet in de lucht worden opgenomen, en met Jezus 
den hemel verlaten, als Hij komt om te oordeelen en zijne 
koninklijke heerschappij te aanvaarden; de heiligen, die 
daarna op aarde leven en sterven, worden opgewekt bij 
Jezus' komst op aarde. Wat Johannes ons daarvan mede
deelt, is zóó duidelijk, dat er geen tegenspraak mogelijk is. 

Uit Openbaring XX blijkt verder, dat tusschen de eerste 
opstanding, d. i. de opstanding der heiligen, en de op
standing van de overigen der dooden, een tijdvak ligt van 
duizend jaren. De eerste opstanding is de opstanding van 
allen, die van Christus zijn, zoowel van hen, die bij zijne 
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komst in de lucht, als van hen, die bij zijne komst op 
aarde worden opgewekt. „Welgelukzalig en heilig, die aan 
de eerste opstanding deel heeft," zegt de profeet, „oyer 
dezen heeft de tweede dood (d. i. de poel des TUUTS) geen 
macht; maar zij zullen priesters zijn van God en van 
Christus, en zullen met hem heerschen duizend jaren." 
Deze eerste opstanding is geëindigd, voordat de duizend 
jaren beginnen. Maar „de overige der dooden werden niet 
levend, totdat de duizend jaren voleindigd waren." Deze 
overigen der dooden zijn de ongeloovigen; want alleen zij, 
die tot de eerste opstanding behooren, zijn welgelukzalig 
en heilig. Zij worden na het einde der duizend jaren, als 
de aarde en de hemel wegvlieden voor het aangezicht van 
Hem, die op den grooten, witten troon zit, opgewekt en 
geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar 
hunne werken. Dit is het slot van alle gebeurtenissen. 
Hierdoor zijn alle vijanden des Heeren tot een voetbank 
zijner voeten gelegd, en is de laatste vijand, de dood, te 
niet gedaan', zoodat de eeuwige gelukzaligheid, de onge
stoorde rust kan beginnen. 

De eerste opstanding is derhalve een opstanding der 
heiligen, een opstanding der rechtvaardigen, een opstan
ding des levens. De tweede opstanding is een opstanding 
der onrechtvaardigen, een opstanding des oordeels. Beiden 
zijn van elkander gescheiden door een tijdvak van duizend 
jaren, waarin Christus in gerechtigheid over de aarde zal 
regeeren, en waarin de zijnen met Hem heerschen zullen. 

Geve de Heer ons een recht inzicht in deze belangrijke 
waarheid, en make Hij ons bovenal bekwaam om Hem 
uit den hemel te verwachten, die staat te komen en niet 
zal vertoeven! Zijne komst is de hoop der Gemeente. Zijne 
komst bevrijdt ons van al de gevolgen der zonde, en 
brengt ons in het Vaderhuis, waar vele woningen zijn, en 
waar Jezus ons plaats bereidde. 
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Correspondentie. 

35. A. V. te Zwolle. — Nazireër, in het Hebreeuwsch Nadzir, 
is afgeleid van het stamwoord Nadzar, 'twelk zich afzonderen 
beteekent; zoodat. Nazireër beteekent afgezonderde. Het was 
iemand, die zich verbond om een van de wereld afgezonderd 
leven te leiden met het doel om zich geheel en onverdeeld aan 
de dienst des Heeren toe te wigden. Dit kon voor een bepaalden 
tijd of ook voor het geheele leven geschieden. In Hum. VI 
lezen wij de wet des Nazireërschaps en de verordeningen, die 
moesten worden opgevolgd, wanneer de dagen van iemands 
Nazireërschap vervuld waren. Simson (Eicht. X I I I : 5, 14.) 
Samuël (1 Sam. I : 11.) en Johannes de Dooper (Luk. 1:15.) 
waren Nazireërs voor het geheele leven. 

Nazaréner is een inwoner van het stadje Nazareth, en heeft 
dus niets met Nazireër te maken. Het komt alleen in het 
Nieuwe Testament voor, en wordt uitsluitend van den Heere 
Jezus gebezigd, en wel om aan te duiden van welke geringe 
afkomst Hij was en hoe onaanzienlijk zijne verschijning was. 
In Matth. II : 23 wordt gezegd: sen hij kwam en woonde in 
een stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden hetgeen 
gesproken is door de profeten : Hij zal Nazaréner genoemd 
worden." Dit moet in algemeenen zin worden opgevat, want 
er is geen enkele bepaalde plaats in het Oude Testament, waar 
deze naam voorkomt. Wel wordt daarentegen op vele plaatsen 
in de Profeten van de geringe afkomst en de onaanzienlijke 
verschijning van Israëls Messias gesproken. 

36. J. K. te Steeg. — In mijne beschouwing over den brief 
aan de Hebreërs heb ik over Hoofdst, X vs. 24 en 25 gezegd: 
y>Laat ons op elkander acht geven tot opscherping van liefde en 
goede werken. Als een der heiligen in gevaar zou zijn om af te 
wijken, laat ons hem waarschuwen, met liefde omgeven, onder
steunen en sterken, opdat de liefde niet verkoele en de goede 
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werken niet ophouden. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst 
niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben^ maar elkander 
vermanen om die bijeenkomst getrouw bij te wonen, en dat 
zooveel te meer, als gij ziet, dat de dag van Christus, de dag 
zijner heerlijkheid, nadert. Onze onderlinge bijeenkomst, dat is 
de bijeenkomst onder elkander, de bijeenkomst der familie Gods. 
Er is maar ééne familie Gods, en daarom ook maar ééne onder
linge bij eenkomst. Die hg te wonen is ons heilig voorrecht en 
onze dure roeping. Daar worden wij gesterkt door het onderling 
geloof en de onderlinge gemeenschap; daar verheerlijken wij 
gezamenlijk onzen God en Vader, en buigen ons neer voor het 
Lam, dat geslacht is; en daar verheugen wij ons te zamen in 
de heerlijke toekomst, die ons wacht." 


