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DE WARE WIJNSTOK. 
(Joh. XV : 1—11.) 

Onze dierbare Heer en Heiland heeft zich in zijne 
groote genade in verschillende betrekkingen tot ons ge
steld, en wij staan dientengevolge in verschillende ver
houdingen tot Hem. Het spreekt vanzelf, dat ieder dezer 
betrekkingen een eigenaardig voorrecht, een bijzonder 
gevolg en een eigenaardige verantwoordelijkheid met zich 
brengt. Deze verschillende betrekkingen moeten niet 
met elkaar verward worden, zoodat men de voorrechten 
en de verantwoordelijkheid van de eene op de andere 
overbrengt. Hierdoor toch zou men de vertroosting, de 
kracht en de heerlijkheid van elke betrekking voor een 
deel verliezen, en soms zou dit tot grove dwalingen aan
leiding geven. "Wij moeten in geen enkel opzicht naar 
eenerleiheid streven, waar God in verscheidenheid, welke 
met de eenheid geenszins in strijd is, zijn lust en zijn 
vreugde vindt. 

De Heere Jezus is onze Redder, Behouder, Verlosser, 
Heiland, Zaligmaker, altemaal woorden, die door één 
grieksch woord worden aangeduid en derhalve dezelfde 
beteekenis hebben; en wij zijn zijne verlosten. De Heere 
Jezus is onze Heer, onze Hoogepriester, onze Goede Her
der; en wij zijn zijne knechten, zijn volk, zijne schapen. 
Hij is het Hoofd des lichaams, der gemeente, en wij zijn 
zijne leden. Hij is de Bruidegom, en wij zijn zijne bruid. 
Hij is de Eerstgeborene veler broederen, en Hij schaamt 
zich niet ons zijne broeders te noemen. Hij is de ware 
Wijnstok, en wij zijn de ranken. 
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Wij behoeven al deze verschillende namen en betrek
kingen van onzen dierbaren Heiland slechts naast elkander 
te plaatsen — en wij zouden er nog vele anderen aan 
kunnen toevoegen — om een ieder terstond te doen ge
voelen, hoe onderscheiden zij zijn, en welke verschillende 
verhoudingen en zegeningen zij daarstellen en met zich 
brengen. Het is één en dezelfde Heer, die in al deze be
trekkingen tot ons staat, en in Wien zij allen dus ver-
eenigd zijn; maar ieder van deze betrekkingen heeft zijn 
bijzondere en eigenaardige gevolgen, en stelt ons onder 
een afzonderlijke verantwoordelijkheid. 

Deze overwegingen zijn van bijzonder belang voor het 
onderwerp, dat wij thans wenschen te behandelen. Wat 
de Heer zegt omtrent de niet vruchtdragende takken, die 
verdorren, in het vuur geworpen worden en verbranden, 
heeft aanleiding gegeven, door het niet in het oog houden 
van het onderscheid tusschen de verschillende betrekkin
gen, waarin de Heere Jezus tot ons staat, dat de een in 
deze woorden de leer van den afval der heiligen heeft 
meenen te vinden, terwijl de ander, om de volharding 
der heiligen te redden, deze woorden van hun kracht 
en beteekenis heeft ontdaan. Houden wij evenwel het 
bovengezegde in het oog, dan worden wij bewaard van 
op een dezer klippen te verzeilen. 

Een vergelijking tusschen Jezus als het Hoofd der ge
meente en als den waren Wijnstok zal ons dit duidelijk 
maken. De gemeente is het lichaam van Christus, en van 
dat lichaam is Hij het hoofd. Dit moet natuurlijk in 
figuurlijken zin worden verstaan. Van een stoffelijk 
lichaam is geen spraak, maar wel van een geestelijk 
lichaam. Toch wordt ons lichaam ten voorbeeld genomen. 
Paulus zegt in 1 Kor. XII : „Want gelijk het lichaam 
één is, en vele leden heeft, en al de leden des lichaams, 
hoewel vele, één lichaam zijn, zoo ook Christus. En gij 
zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder." 
Om de betrekking, waarin Christus tot ons en wij tot 
Christus staan, goed te begrijpen, moeten wij dus onze 
aandacht bepalen bij ons lichaam. Welnu dit lichaam heeft 
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vele leden, doch slechts één hoofd. Al de leden van dat 
lichaam zijn met het hoofd en met elkander verbonden; 
en geen enkel lid van dat lichaam kan zich bewegen 
zonder het hoofd. Van het hoofd gaan al de bewegingen 
en verrichtingen van de leden des lichaams uit. Zóó is 
het derhalve met Christus en ons. Hij is het Hoofd en 
wij zijn de leden. Alle leden zijn met Hem, het Hoofd, 
verbonden, en ontvangen van Hem hun leven, hun kracht, 
hun gaven. Werd nu een van de leden van ons lichaam 
weggenomen, dan zou ons lichaam verminkt zijn. Van een 
welgeschapen mensch kon dan geen spraak zijn. Nu is 
het duidelijk genoeg, dat geen lid der gemeente des Hee
ren kan afgesneden worden, want daardoor zou het lichaam 
van Christus niet volkomen zijn, en dit is natuurlijk on
mogelijk. Wie waarlijk met Christus vereenigd is, kan 
nooit van Christus gescheiden worden. Er kan dus van 
een afval der heiligen geen sprake zijn. Wie zal ons schei
den van de liefde van Christus? vraagt de Apostel, en 
zijn antwoord is, dat noch dood noch leven, noch tegen
woordige, noch toekomende dingen, noch machten, noch 
hoogte, noch diepte ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, die is in Christus Jezus, onzen Heer. 

Met den wijnstok is het evenwel gansch anders. Een 
wijnstok toch heeft vruchtdragende en niefcvruchtdragende 
ranken. Dit is de aard van een wijnstok. De nietvrucht-
dragende ranken moeten worden afgesneden, anders zou
den deze de vruchtdragende in den weg staan, evenals 
het voortwoekerende onkruid het graan verstikt. De wijn
gaardenier doet dit in den herfst, wanneer de druiven 
ingeoogst en de bladeren afgevallen zijn. Hij kent den wijn
stok en de ranken. Hij ziet, welke ranken in het vol
gende jaar vrucht en welke geen vrucht dragen kunnen. 
Wij zouden dit niet kunnen zien, maar hij ziet dit met 
een oogopslag; en snijdt de ranken, die geen vrucht dra
gen kunnen, weg. Hierdoor wordt dus de wijnstok beter. 
Wij hebben hier derhalve het tegenovergestelde beeld van 
"et lichaam. Een menschelijk lichaam wordt verminkt door 
het afsnijden van één lid, en indien men er mede voort-
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ging, hield het eindelijk op een menschelijk lichaam te 
zijn. Een wijnstok daarentegen wordt niet verminkt door 
het wegsnijden der nietvruchtdragende ranken, maar ge
raakt daardoor integendeel in beter conditie. 

Wie dit goed begrepen heeft, verstaat de gelijkenis, 
welke de Heer gebruikt. In het Oude Testament wordt 
telkenmale van een wijnstok gesproken. Het Israëlietische 
volk wordt de wijnstok of de wijngaard of de wijnberg 
van Jehovah genoemd; en in de bekende gelijkenis van 
onzen Heer wordt ,dat volk dbor de profeten en eindelijk 
door Gods Zoon opgeroepen om vrucht te geven; doch 
toen het weigerde, de profeten ombracht en den Zoon doodde, 
spreekt de Heer als oordeel uit, dat de wijngaard aan 
anderen zal gegeven worden, die vrucht op hun tijd zul
len opbrengen. Daarom zegt Jezus hier: „Ik ben de ware 
wijnstok." Israël was de wijnstok, maar het was de ware 
niet. Hij, die alles in zich vereenigt, in wien al de schat
ten der wijsheid en der kennisse Gods verborgen zijn, Hij 
is de ware wijnstok. Van dien wijnstok zijn allen, die op 
de een of andere wijze met Jezus in betrekking, in ver
binding staan, al zou het zelfs maar zijn door een uit
wendige belijdenis, de ranken. Gelijk de Apostel van Israël 
kon zeggen: „niet allen zijn Israël, d. w. z. ware Israë
lieten, die uit Israël zijn," zoo zijn er vruchtdragende 
en nietvruchtdragende ranken aan den waren wijnstok 
— ranken die in den wijnstok blijven en vruchtdra-
gen, en ranken, die afgehouwen worden, verdorren en 
verbranden. 

Hooren wij, wat de Heer zegt: „Ik ben de ware wijn
stok, en mijn Vader is de landman. Alle rank in mij, die 
geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht 
draagt, die reinigt'Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij-
lieden zijt reeds rein om het woord, dat ik tot u gespro
ken heb. Blijft in mij, en ik in u. Gelijk de rank geen 
vrucht kan dragen van ziehzelve, zoo zij niet in den wijn
stok blijft; zoo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. 
Ik ben de wijnstok, gij de ranken; wie in mij blijft, en 
ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder mij kunt 
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gij niets doen. Zoo iemand in mij niet blijft, die wordt 
buitengeworpen, gelijk de rank, en verdort; en men ver
gadert ze, en men werpt ze in het vuur, en zij verbran
den. Indien gij in mij blijft, en mijne woorden in u blijven, 
al wat gij wilt, zult gij bidden, en het zal u geschieden. 
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht 
draagt; en gij zult mijne discipelen zijn." 

De nietvruchtdragende ranken worden dus afgesneden en 
verdorren, om daarna in het vuur geworpen te worden en te 
verbranden. Wie het beeld goed gevat heeft, zal gevrijwaard 
zijn voor het ontnemen van de kracht aan de woorden; 
en zal de eenig mogelijke verklaring aannemen, dat de 
nietvruchtdragende ranken verloren gaan. Maar die zal er 
tevens voor bewaard worden, om uit deze woorden van 
Jezus af te leiden, dat er een afval der heiligen is. Niet 
van Jezus als het Hoofd des lichaams, maar van Jezus 
als den waren Wijnstok wordt hier gehandeld. Met Jezus 
als het Hoofd des lichaams kan niemand vereenigd zijn, 
die niet uit God geboren, levend gemaakt en voor eeuwig 
behouden is. Met Jezus als den waren Wijnstok is ieder 
verbonden, die Hem, als is het ook slechts uitwendig, als 
zijn Heer en Meester heeft aangenomen. Judas en Simon 
de toovenaar, b. v. waren ranken van den wijnstok, maar 
geen leden van het lichaam! Door dit goed in te zien, 
houdt de strijd op, die er schijnbaar bestaat tusschen de 
woorden van Hebr. VI, dat wie afvallen, na alles gesmaakt 
te hebben, wat er in het Christendom te smaken valt, 
niet meer tot bekeering kunnen vernieuwd worden, en de 
woorden van Joh. X, dat de schapen van Jezus het eeuwige 
leven hebben en in eeuwigheid niet kunnen verloren gaan, 
en noch uit zijne, noch uit des Vaders hand kunnen ge
rukt worden. 

Wie moet dit nu beoordeelen? Wie moet uitmaken, 
Wat wel en wat niet vruchtdragende ranken zijn ? Wie 
moet de nietvruchtdragende ranken afsnijden? Wij ? Neen 
zeker niet. Wij hebben daarmede niets te maken. „Ik ben 
de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman. Alle rank 
in mij, die geen vrucht draagt, die neemt Hij weg," zegt 
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de Heer. Voorzeker, de gemeente op aarde moet den 
booze, den openbaren zondaar, uit haar midden verwijde
ren, en zij moet zich onthouden van allen, die ongeregeld 
wandelen, en van allen, die slechts de gedaante der god
zaligheid hebben, doch de kracht er van verloochenen. 
Maar over het afsnijden van de gemeenschap met Jezus, 
zoodat men eeuwig verloren gaat, heeft zij niets te zeggen. 
Dit kan alleen de Vader doen. Hij kan in den hemel op
nemen, die naar recht door de gemeente op aarde zijn 
uitgesloten; en Hij kan de poort des hemels sluiten voor 
iemand, die in gemeenschap met de geloovigen op aarde 
gebleven is, omdat er geen aanleiding en geen recht be
stond hem te verwijderen. Als de Heer elders zegt: „Wat 
gij op aarde binden zult, zal in den hemel gebonden zijn," 
wil dit niet zeggen, dat wie door de geloovigen op aarde 
wordt uitgesloten, niet in den hemel komen kan; maar 
het wil zeggen, dat, wat de gemeente op aarde in den 
naam des Heeren Jezus doet, door God in den hemel 
wordt erkend. Wij zouden ons schromelijk vergissen. Elia 
dacht, dat hij alleen overgebleven was, maar de Heer zegt 
tot hem, dat er nog zeven duizend in Israël overgebleven 
waren, die hunne knieën voor Baal niet hadden gebogen. 
En de Apostel zegt in 1 Tim. II : 19: „De Heer kent 
die de zijnen zijn!" Welk een rust is dit voor onze har
ten ! Wij moeten doen, wat de Heer van ons eischt, maar 
wij mogen niet op zijn gebied treden. Zoodra wij dit doen, 
komen wij tot de ongeoorloofdste handelingen. 

De nietvruchtdragende ranken worden dus door den Vader 
weggenomen; zij worden buitengeworpén; Hij vergadert 
ze, werpt ze in het vuur en zij verbranden. Hierdoor wordt, 
gelijk ik reeds opmerkte, de wijnstok van beter conditie, 
en hierdoor kunnen de vruchtdragende ranken beter tot 
hun recht komen. Eenmaal zal dan ook de wijnstok in 
al zijn schoonheid en pracht prijken in den hemelschen 
lusthof. 

Doch de Heer spreekt niet slechts over de nietvrucht-
dragende ranken; Hij spreekt ook over de vruchtdragende. 
Deze blijven aan den wijnstok; de landman kent ze en 
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laat ze zitten, opdat zij uitbotten en vruchtdragen. Maar 
ia daarmede zijn arbeid afgeloopen? O neen! die begint 
nu pas. Die vruchtdragende ranken moeten, wanneer zij 
uitbotten en groeien, worden verzorgd en gereinigd. „Al 
wie vrucht draagt, die reinigt Hij (de Vader), opdat zij 
meer vrucht drage," zegt de Heer. Wij denken nu aan 
den wijnstok in het voorjaar, wanneer de ranken uitschie
ten, bladeren krijgen en bloesems vertoonen. In den herfst 
of in den winter worden de nietvruchtdragende ranken 
weggesneden; maar in het voorjaar worden de vrucht
dragende ranken van al wat hun groei in den weg staat, 
gereinigd; opdat de sappen in de vrucht zouden gaan 
en niet aan nietsbeduidende bladeren en takken zouden 
worden verspild; zelfs worden soms later de druiven uit
geknipt, opdat de o verblijvenden te meer zouden kunnen 
zwellen. 

Welnu, zoo doet de Vader met de ware heiligen. Zij 
dragen vrucht. Dit is uitgemaakt. Weinig vrucht misschien, 
maar toch vrucht. Ware dit niet zoo, dan zouden zij af
gesneden worden. Doch zij moeten worden gereinigd, op
dat zij meer vrucht dragen zouden. Zij worden geen vrucht
dragende ranken door deze reiniging; o neen! zij zijn 
vruchtdragende ranken, en daarom worden zij gereinigd. 
Opdat de discipelen dit goed begrijpen zouden, voegt de 
Heer er aan toe: „Gijlieden zijn reeds rein, om het woord, 
dat ik tot u gesproken heb." Denken wij er aan, dat 
Judas heengegaan was. De elf, die overbleven, waren ware 
heiligen, vruchtdragende ranken aan den wijnstok. Door 
het woord, 'twelk het zaad der wedergeboorte is, wiren 
zij uit God geboren, en zooals Jezus bij de voetwassching 
tot Petrus zeide: „Die gewasschen is, heeft niet van noode 
dan dat hem de voeten gewasschen worden, maar is geheel 
rein." Het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes heeft eenmaal plaats, on wordt nooit 
meer herhaald; evenals de priesters in Israël bij hunne 
wijding geheel gewasschen werden in het water van het 
koperen waschvat, om daarna alleen maar hun handen 
en voeten te wasschen. 
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Belangrijk is het ook hier op te merken, dat de Yader 
de vruchtdragende ranken reinigt, opdat zij meer vrucht 
dragen zouden. Dit is Zijn werk en niet het onze. Gelijk 
de Vader alleen de ranken, die geen vrucht dragen, af
snijdt en doet verbranden, zoo is het ook de Vader alleen, 
die de vruchtdragende ranken reinigt. Dit is vertroostend 
en ernstig tevens. Vertroostend, want wie heeft ons meer 
lief dan de Vader, die Zijn eigen Zoon niet voor ons 
heeft gespaard, en die ons met dien Zoon alle dingen 
schenkt ? En wie kent ons beter dan Hij ? Wie weet al 
onze omstandigheden, onze nooden en behoeften, onze ge
breken en gevaren zooals Hij ? Ja, Hij ziet het eind van 
eiken weg van het begin af. Ach! de menschen, ook de 
broeders vaak, zijn zoo hard, zoo gevoelloos, zoo eigen-
gerechtig. David wist het reeds, dat het beter was te 
vallen in de handen des Heeren dan in de handen van 
den mensch, omdat de Heer barmhartig is en groot van 
goedertierenheid. Vertroostend is het daarom te weten, 
dat de Vader de landman is, dat Hij de ranken reinigt. 
Hij kan zich nooit vergissen. Hij neemt niets weg, wat 
blijven moet, en laat niets blijven, wat weggenomen moet 
worden. 

Maar het is ernstig tevens, dat de Vader alleen reinigt. 
O, er wordt in dit opzicht zoo menigwerf gezondigd. Wat 
hebben Jobs vrienden dien lijdenden heilige een verdriet 
aangedaan en een kommer bereid! Omdat zij van 's Hee
ren bedoelingen niets begrepen, schreven zij de ellende, 
waarin Job verkeerde, aan geheel andere oorzaken toe, 
dan waartoe de Heer die gezonden had. Wij moeten ook 
hier niet op Gods terrein treden. Is iemand arm, dan 
moet hij ondersteund, is iemand krank, dan moet hij ver
zorgd, is iemand in nood, dan moet hij geholpen worden ; 
en niemand mag zeggen of denken: hij wordt gekastijd 
en dus mogen wij God niet in den weg treden. Zoodra 
wij dit doen, dan komen wij op Gods terrein en gaan 
dan geheel af van den weg, die ons is aangewezen, en 
van de geboden, die ons gegeven zijn. Gods souvereine 
daden zijn nimmer het richtsnoer voor onze handelingen; 
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ons eenig richtsnoer is het Woord van God, waarin Hij 
ons zijnen wil bekend gemaakt en zijne geboden gege
ven heeft. 

Het goud, zooals het uit de bergen komt, kan niet 
worden gebruikt; het moet van steenen, zand en aarde 
gereinigd worden; en deze reiniging kan alleen geschieden 
door vuur. Het vuur loutert het goud, zoodat het ten slotte 
als zuiver goud uit den smeltkroes te voorschijn komt. Dit 
gebruikt de Apostel Petrus als beeld voor de beproeving 
des geloofs. Hij zegt in zijn eersten brief, dat wij, die 
een onverderfelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis 
in de hemelen hebben, in de kracht Gods bewaard wor
den door het geloof tot de behoudenis, die in den laatsten 
tijd zal geopenbaard worden; en voegt er dan aan toe: 
„ "Waarin gij u verheugt, nu een weinig tij ds, zoo het 
noodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, 
opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is 
dan van het goud, dat vergaat en door vuur beproefd 
wordt, bevonden worde tot lof en heerlijkheid en eer in 
de openbaring van Jezus Christus." De beproevingen — 
het lijden, de wederwaardigheden en tegenspoeden des 
levens — strekken tot loutering des geloofs; want het 
geloof, dat goddelijk levensbeginsel in onze ziel, 'twelk 
Gods gave is, gaat in ons te zamen met allerlei beginse
len en gewoonten, die uit de natuur, het vleesch en de 
wereld stammen; en deze moeten van het geloof worden 
verwijderd, opdat alleen het geloof zuiver en rein zou 
overblijven. Wat door de wedergeboorte en de vernieu
wing des Heiligen Geestes eens en voor altijd plaats vindt, 
namelijk dat onze ziel wordt levendgemaakt en afgezonderd 
van de zonde en de wereld, dat moet daarna plaats vin
den in al de bijzonderheden, zoodat wij meer en meer ge
heiligd worden, en wij onze lichamen stellen tot een levende 
offerande, heilig, Gode welbehagelijk. (Zie 1 Thess. V : 23; 
Rom XH:1.) De Heer, onze God en Vader in Christus, 
gebruikt daartoe ziekte, tegenspoed, verliezen, zelfs den tegen
stand en de vijandschap der menschen, naar dat ieder van 
noode heeft en met ieders karakter en toestand overeenkomt. 
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Treffend schoon wordt ons dit voorgesteld in Hebr. XII. 
"Wie Gods beweegreden en doel met de kastijding wil 
leeren kennen, leze en bestudeere dat hoofdstuk. De aan
leiding tot het schrijven van deze heerlijke woorden was 
de moedeloosheid van de geloovigen uit de Hebreërs, die 
reeds vele jaren heftig vervolgd en van hunne goederen 
beroofd waren. In den beginne hadden zij zich over dit 
lijden om Christus' wil verheugd, en de rooving hunner 
goederen met blijdschap aangenomen; doch door de lang
durigheid der vervolgingen waren zij moedeloos geworden, 
en stonden zij in gevaar tot het Jodendom terug te keeren. 
De Apostel richt hun blik op de geloofshelden des Ouden 
Verbonds, die met volharding hun loopbaan voleind had
den, en trots tegenstand en vervolging bij het geloof ge
bleven waren, en hij stelt hun bovenal Jezus voor, den 
Oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, die om de 
vreugde, welke voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, 
de schande verachtend, en thans gezeten is aan de rech
terhand van den troon Gods; en roept hun dan toe: „Gij 
hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan, strijdende tegen 
de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u 
als tot zonen spreekt: „Mijn zoon! acht de kastijding des 
Heeren niet gering, en bezwijkt niet, als gij door Hem 
bestraft wordt." 

De kastijding des Heeren is een bewijs, dat wij zonen 
zijn. „Wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt P" Met 
andere kinderen bemoei ik mij niet, mijne eigene kinderen 
bestraf en kastijd ik. De menschen der wereld laat God 
in den regel hun eigen weg bewandelen, maar zijne 
kinderen voedt Hij op, bestraft en kastijdt hen. Die kas
tijding geschiedt uit liefde. „Want dien de Heer liefheeft, 
kastijdt Hij, en Hij geeselt iederen zoon, dien Hij aan
neemt." Wij ondergaan het lijden als kastijding en niet 
als oordeel, want in de kastijding handelt God jegens ons 
als jegens zonen; want wat zoon is er, dien de vader 
niet kastijdt? Daarom moeten wij de kastijding des Hee
ren niet gering achten, want dit zou een miskenning zijn 
van zijne liefde? die Hein beweegt ons door kastijding te 
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reinigen. En evenmin moeten wij bezwijken, als wij door 
Hem bestraft worden, want de kastijding is een bewijs, 
dat wij zonen zijn, en als zoodanig door God worden be
mind. Waren wij zonder kastijding, die het deel van alle 
kinderen Gods geworden is, dan zouden wij daaruit be
sluiten moeten, dat wij bastaarden en niet zonen waren. 

Uit dit oogpunt beschouwd, is de kastijding derhalve 
een zaak van vertroosting; en dit is zij evenzeer, wanneer 
wij het doel, 'twelk de Heer met de kastijding heeft, ver
staan. Hij kastijdt ons tol ons nut, opdat wij Zijner hei
ligheid zouden deelachtig worden, zegt de Apostel; en hij 
voegt er aan toe, dat alle kastijding voor het tegenwoor
dige geen zaak van vreugde schijnt te zijn, maar van droef
heid ; doch dat zij daarna aan hen, die door haar geoefend 
zijn, een vreedzame vrucht der gerechtigheid geeft. De 
Vader is de landman; alle rank, die vrucht draagt, reinigt 
Hij, opdat zij meer vrucht drage. 

Kastijding wordt uitgeoefend door den Vader aan zijne 
kinderen. De wereld wordt niet gekastijd; wel gestraft en 
geoordeeld, maar niet gekastijd. Zonen worden gekastijd. 
Met altijd door, maar als het noodig is, zooals Petrus zegt. 
Doch geen kind van God ontkomt er aan. "Ware dit zoo, 
dan zou zulks een bewijs zijn, dat de Vader zijne hand 
terugtrok en den zoodanige als een bastaard aanmerkte. 
En het is God, onze Vader, die ons kastijdt uit liefde, 
opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Hij 
weet, wat een ieder behoeft, en Hij handelt met een ieder 
naar zijn karakter, geaardheid, zwakheden en gebreken. 
De een moet door een reeks van tegenspoeden en ver
liezen gebracht worden tot de kennis van zijn eigen on
waardigheid en nietigheid, zooals de geschiedenis van Job 
ons dit toont. De ander wordt door lijden en smart bewaard 
voor afwijking van den Heer, zooals de doorn voor het 
vleesch bij Paulus ons leert. Een derde wordt gestraft voor 
het kwaad, dat hij heeft begaan, zooals de Heer tot David 
zeide na zijn diepen val: „Het zwaard zal van uw huis 
niet wijken tot in eeuwigheid!" Weer een ander wordt in 
allerlei wederwaardigheden gebracht, opdat zijn geloof zoû  
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worden gesterkt, zooals Abrahams geschiedenis ons zoo 
treffend leert. Ook strekt ziekte en dood om de heerlijk
heid van God aan het licht te doen treden, gelijk wij 
b. v. bij den koning Hiskia en bij Lazarus te Bethanië 
kunnen zien. „Deze krankheid", zegt de Heer daar, „is 
niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de 
Zoon Gods door haar verheerlijkt worde." Honderden andere 
voorbeelden in de Schrift toonen ons aan, hoe de Vader 
met wijsheid en liefde zijne kinderen behandelt, bestuurt 
en leidt, altijd zijne verheerlijking en hun heil op het oog 
hebbende, en steeds zijn doel bereikende, al schijnt het 
vaak langen tijd, dat alle kastijding tevergeefs is. Vol 
vertrouwen kunnen wij ons daarom aan Hem overgeven 
en er zeker van zijn, dat alle dingen ten goede mede
werken voor hen, die God liefhebben, ook dan wanneer 
wij niet weten, wat wij bidden zullen, zooals het behoort, 
omdat de Heere God niet antwoordt van zijne daden, en 
de raadselen des levens niet hier, maar eerst straks in 
het Vaderhuis worden opgelost. 

De Vader wil, dat wij zijner heiligheid meer en meer 
zullen deelachtig worden — in werken en in gezindheid. 
Jezus zegt tot zijne discipelen, sprekende over de ware, 
goddelijke gezindheid in deze booze wereld: „Weest dan 
volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, vol
maakt is." En Paulus zegt: „Weest dan navolgers van 
God als geliefde kinderen; en wandelt in liefde, gelijk 
ook Christus ons liefgehad heeft." Ieder heilige verheugt 
zich daarin. Het is hem een groot en heerlijk voorrecht, 
dat hij daartoe wordt vermaand, en derhalve geacht wordt 
daartoe in staat te zijn. Zijn heimwee naar den hemel 
ontstaat óók daardoor, dat hij ontdaan van alle zonde en 
onvolkomenheid heilig en onberispelijk voor het aangezicht 
des Heeren staan zal. En waar nu de kastijding dat heer
lijke doel najaagt, om ons meer en meer der heiligheid Gods 
deelachtig te doen worden, door het vleesch in ons te 
oordeelen en werkeloos te maken, daar verheugen wij ons 
in die kastijding, en kussen de hand, die ons slaat. Pau
lus zegt: Wij roemen niet alleen in de hoop der heer-
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lijkheid Gods, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, 
wetende, dat de verdrukking volharding werkt, en de 
volharding bevinding, en de bevinding hoop. En Jakobus 
zegt: „Acht het voor louter vreugde, mijne broeders! 
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; wetende dat 
de beproeving UWB geloofs volharding werkt." Wat op 
zichzelf een oorzaak van droefheid, smart en pijn is — en 
dat moet het wezen, anders zou het geen doel treffen — dat is 
vanwege het doel en de uitkomst een oorzaak van vreugde. 

Heerlijk is het te hooren uit den mond des Heeren: 
„Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht 
draagt, en gij zult mijne discipelen zijn." Met slechts 
vrucht, maar veel vrucht wil de Vader zien; daarin wordt 
Hij verheerlijkt, want Hij is het, die de vruchtdragende 
ranken reinigt, opdat zij meer vrucht dragen. En wie veel 
vrucht draagt, is een waar volgeling van Hem, wiens 
spijze het was te doen den wil des Vaders, die in de 
hemelen is. Evenals van een zoon, die naar zijn vader 
aardt, gezegd wordt: dat is een zoon van zijn vader; zoo 
kan er in gelijken zin van een geloovige, die veel vrucht 
draagt, gezegd worden: dat is een discipel van Jezus. 
Mogen wij het allen zijn of worden! 

Jezus is de Wijnstok, die aan de ranken de sappen 
mededeelt, waardoor zij bloeien, groeien en vruchtdragen 
kunnen. De Vader is de Landman, die de niet vrucht
dragende ranken afsnijdt, en de vruchtdragende reinigt 
en daardoor tot meer vruchtdragen in staat stelt. Wij 
zijn de ranken. En waar de Heer dit zegt, daar spreekt 
Hij alleen over de vruchtdragende ranken. „Ik ben de 
wijnstok, gij de ranken," zoo zegt Hij in vs. 5; maar 
van te voren had Hij gezegd tot de elf discipelen, die 
om Hem heen stonden: „Gijlieden zijt reeds rein om 
het woord, dat ik tot u gesproken heb." Wat hebben 
nu die vruchtdragende ranken te doen? Zij behoeven 
voor het vruchtdragen niet te zorgen — dat doet de 
Wijnstok. Zij hebben met hunne reiniging niet te maken 
— daarvoor zorgt de Landman. Wat moeten zij dan 
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doen? Zij hebben alleen in den wijnstok te blijven. In 
levende gemeenschap met Jezus moeten zij zijn. „Wie 
in mij blijft, en ik in Hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder mij kunt gij niets doen," zegt de Heer. Dit 
is derhalve het eenige, waarmede de ranken zich hebben 
bezig te houden. Zij moeten in den wijnstok blijven. Een 
rank, die niet in den wijnstok blijft, verdort. Al wie zich 
van Jezus scheidt of verwijdert, moet omkomen. Br is 
alleen levenskracht en groeikracht door Hem. Zonder 
Hem kunnen wij niets doen. Elk vermogen moet van 
Hem komen. Wij zijn niet in staat om uit onszelven 
iets goeds te verrichten; maar dit is ook niet noodig, dit 
wordt niet geëischt; alle levenskracht stroomt door Jezus 
in ons. Wij zijn zwak, maar dit hindert niet, want Gods 
kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Veeleer is het 
gevoel van ons onvermogen en van onze zwakheid een 
aansporing om de kracht te zoeken bij Hem, die het 
leven heeft in zichzelven, en die ons uit die onuitputte
lijke bron het leven en de levenskracht schenkt. 

Wie in Jezus blijft, ontvangt uit en door Hem al wat 
hij noodig heeft voor zijnen wasdom in de genade en 
voor het dragen van vrucht tot verheerlijking des Vaders. 
Hieruit volgt, dat wij ons niet met het vruchtdragen 
hebben bezig te houden. Daarvoor zorgt de Wijnstok 
door het voortdurend geven van sappen, daarvoor zorgt 
de Landman door alles weg te nemen, wat het vrucht-
dragen in den weg staat. In dit opzicht zijn wij gansch en al 
lijdelijk. Wij kunnen geen leven voortbrengen; wij kunnen 
het verkeerde en schadelijke niet wegnemen. Meestal zien wij 
dit niet eens. Maar de Vader ziet het, en handelt dien
overeenkomstig, en de Zoon heeft het leven in zichzelven 
en deelt het leven mede. Wij kunnen vaak niet eens be-
oordeelen, wat goede vrucht is. Wij zouden bij onszelven 
en anderen wegsnijden wat moet blijven, en laten zitten 
wat weg moet. Daarom moeien wij ons hiermede niet 
bezighouden, maar zulks overgeven aan Hem, die dit 
gezegende werk op zich genomen heeft en het tot eer 
zijns grooten Naams uitvoert. Wij hebben alleen in Jezus 
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te blijven, voortdurend aan Hem ons toe te vertrouwen, 
in het gevoel van ons onvermogen en onze krachteloos
heid in alles tot Hem onze toevlucht te nemen, en op Hem 
ons oog te vestigen. Wie in Hem blijft, en Hij in hem, 
die draagt veel vrucht. Dit kan niet anders; want even
als de sappen van den wijnstok de ranken doen groeien 
en vruchtdragen, zoo wordt de kracht van Jezus in ons 
gewerkt. Uit zijne volheid ontvangen wij allen genade 
voor genade. Blijven wij in levensgemeenschap met Hem, 
dan stroomt ons uit Hem alles toe, wat wij tot het leven, 
tot onzen wasdom in de genade en tot het dragen van 
vrucht noodig hebben. 

Correspondentie. 
Zoo de Heer wil, hoop ik ook dit jaar wederom vragen over 

Schriftuurplaatsen en over onderwerpen, de gemeente of het 
praktische leven betreffende, naar mijn beste vermogen te beant
woorden. In het Register van de 40 verschenen jaargangen, 't welk 
ik spoedig aan al de abonnés hoop te zenden, komt een zeer 
uitvoerige lijst voor van behandelde Schriftuurplaatsen; zoodat 
ieder daarin zien kan, welke plaatsen reeds zjjn behandeld, en 
men daaromtrent dus geen opheldering behoeft te vragen. Eeeds 
vroeger beantwoorde vragen leg ik terzijde. — De correspon
denten worden vriendelijk verzocht de vragen duidelijk te stel
len, en op een afzonderlek blad papier, niet tusschen bestel
lingen en mededeelingen in, te schrijven. H. C. V. 

1. S. L. te Winterswijk. — In 2 Kor. V : 14 geeft Paulus 
de heerlijke drangreden op van zijne evangelieprediking. Dit 
was de liefde van Christus. »De liefde van Christus dringt 
ons." Christus was, bewogen door zijne liefde voor zondaren, 
in deze wereld gekomen om te zoeken en te behouden, wat 
verloren was; en Christus was voor alle menschen gestorven. 
Deze liefde van Christus, die door den Heiligen Geest in onze 
harten uitgestort is, drong den Apostel, om de menschen te 
overreden tot Christus de toevlucht te nemen en door Hem 
behouden te worden. Waar de Heer geweend had over het on
geloof van Jeruzalem, daar was zijn dienstknecht, die in alles 
zjjn navolger was, met hetzelfde mededoogen vervuld voor die 
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arme zondaren, die dood in zonden en misdaden het eenwig 
verderf te gemoet gingen. 

2. W. v. D. te Dordrecht wenscht een verklaring van de 
vraag der discipelen ten aanzien van den blindgeborene in 
Joh. IX : 2 : sKabbi! wie heeft gezondigd, deze of zijne ouders, 
dat hij blind geboren werd?" 

De discipelen vooronderstelden, gelijk de vrienden van Job 
dit ook deden, dat een zware ziekte of zulk een treurig gebrek 
als deze man had, de straf was voor een bedreven kwaad. 
Daar nu deze man hlin&gedoren was, en dus geen kwaad had 
kunnen bedrijven, zoo moest de oorzaak van zijn kwaal zitten 
in de zonde, die zijne ouders bedreven hadden. Wij moeten 
dan de vraag van de discipelen op de volgende wijze verstaan: 
r>Wie heeft gezondigd, wie heeft een bij zondere schuld op zich 
geladen, deze man zelf, of — want dit kan bezwaarlijk —• dra
gen niet eer zijne ouders er de schuld van, dat hij blind gebo
ren werd f Mij dunkt, op deze wijze is het bezwaar, 't welk 
deze vraag oplevert, weggenomen, en behoeft men niet de toe
vlucht te nemen tot de verklaring van sommige uitleggers, dat 
de discipelen de meening zouden toegedaan zijn, dat een kind 
reeds in het lichaam der moeder zondigen kan. 

3. E. E. B. te Den Haag. — "Wanneer de Apostel in Gal. 
V I : 2 zegt: » Draagt elkanders lasten, en vervult alzoo de 
wet van Christus," dan bedoelt hjj daarmede, dat, evenals de 
Heer Jezus onze krankheden op zich genomen en onze ziekten 
gedragen heeft, en in alles verzocht werd gelijk wij, uitge
nomen de zonde, alzoo ook wij al wat op geestelijk en lichame
lijk gebied onze broeders drukt, op ons moeten nemen, alsof 
het ons persoonlijk aanging. 

Wanneer evenwel iemand meent, dat hij de lasten van anderen 
niet behoeft te dragen, omdat zij voor hem geen lasten te 
dragen hebben; wanneer hij dus in zijn eigen oogen meent 
iets te zijn, terwijl hij niets is; dan misleidt hij zichzelven. 
Ben iegelijk moet zijn eigen werk beproeven; dan zal hij 
alleen aan zichzelven roem hebben, en zich niet boven een 
ander verheffen, of zich in hoogmoed, evenals de farizeër in 
de gelijkenis, met een ander vergelijken; maar doordrongen 
van zijn eigen verantwoordelijkheid bedenken, dat een iegelijk 
zijn eigen pak moet dragen en dus voor zijn doen en laten 
verantwoordelijk staat voor God. 
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Gfods eeuwig voornemen. 

„Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid 
van zijnen wil, naar zijn welbehagen, hetwelk 
Hij bij Zichzelven had voorgenomen, 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." Efez. I : 9, 10. 

Het was het welbehagen der Godheid, dat al haar vol
heid wonen en zich openbaren zou in Christus. De Apostel 
zegt ons: „In Hem woont al de volheid der Godheid 
lichamelijk;" en „het was het welbehagen der gansche vol
heid in Hem te wonen." (Kol. 1 1 : 9 ; 1:19.) 

Dit was Gods voornemen — een voornemen vol van 
zegen en heerlijkheid. En de wijze, waarop God dit voor
nemen ten uitvoer brengt, en waarop wij met de zege
ningen er van worden vereenigd, is uitermate belangrijk 
voor ons. Wij zullen er daarom eenige oogenblikken bij 
stil staan, en trachten er een overzicht van te geven. 
God heeft gewild, dat zijn voornemen op een zichtbare 
wijze zou worden vervuld, en dat het aan ons zou worden 
medegedeeld door de openbaringen, welke Hij er van aan 
de heilige mannen Gods gegeven heeft, opdat wij zouden 
bewaard worden voor de dwalingen onzer eigen ver
beelding. 

Het onderwerp, dat wij behandelen, is vervat in het 
gebed van den Apostel Paulus aan het eind van Efeze I ; 
terwijl de diepste oorzaak er van wordt blootgelegd in 
hetgeen ons wordt voorgesteld aan het eind van Efeze I I I ; 
zoodat wij, zonder de kracht van het laatste hoofdstuk te 
hebben verstaan, het onderwerp, dat in Efeze I behandeld 
wordt, niet kunnen genieten. 

2 
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De Gemeente en de Joden vormen de respectieve 
middelpunten der hemelsche en der aardsclie 

heerlijkheid in Christus. 

Twee groote voorwerpen worden met betrekking tot 
het duizendjarig rijk aan onze beschouwing voorgesteld 
door de voorzeggingen en getuigenissen der Heilige Schrift, 
namelijk: aan den éénen kant de Gemeente en hare 
heerlijkheid in Christus; en aan den anderen kant, de 
Joden en de heerlijkheid, welke zij als een door Christus 
verlost volk zullen bezitten. Het is derhalve het hemel-
sche en het aardsche volk. De Zoon van God zelf, die 
het beeld en de heerlijkheid van God is, zal hun gemeen
schappelijk middelpunt zijn, de zon, welke hen beiden zal 
beschijnen; en hoewel de plaats, waar zijne heerlijkheid 
woont in de Gemeente, de hemel is, waar Hij „een tent 
heeft gesteld voor de zon," (Ps. XIX : 4.) zoo zullen noch
tans de volken wandelen in haar licht. Zij zal geopen
baard worden op de aarde, en de aarde zal er de zege
ningen van genieten. Wanneer alles zal volbracht zijn, 
zal God zijn alles in allen. De tabernakel Gods, ne
dergedaald uit den hemel van God, zal zijn bij de men
sehen. 

Al deze dingen en de wijze, waarop zij in vervulling 
treden zullen, zijn ons in de Heilige Schriften in alle 
bijzonderheden geopenbaard. 

Hoewel de Gemeente en het volk Israël ieder op zichzelf 
het middelpunt is der hemelsche heerlijkheid en der aard
sche heerlijkheid, in verbinding met Christus, en hoewel 
zij op elkander een wederkeerigen glans van zegen en 
vreugde werpen, zoo heeft nochtans ieder hunner een 
eigene sfeer, waarin alle dingen aan hen onderworpen 
zijn. Ten aanzien van de Gemeente zijn dit de engelen, 
de overheden en machten en al wat behoort tot den hemel, 
welke het terrein harer heerlijkheid is; ten aanzien van 
het israëlietische volk zijn het de volken der aarde. 

Wij zullen ons hier bepalen bij de geschiedenis en den 
toestand der Gemeente aan den éénen kant, en bij die 
van Israël aan den anderen kant. 
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„In den beginne schiep God," zoo zegt ons het Onde 
Testament. 

nIa den beginne was het "Woord," zoo verklaart het 
Nieuwe Testament, verkondigende het fondament van een 
hooger en duurzamer heerlijkheid dan die der eerste 
schepping, waarop de herstelling gegrond was van de 
laatste, nadat deze door de zwakheid van den mensch en 
door de zonde verdorven was. 

„In den beginne schiep God den hemel en de aarde." 
Toen zij uit de hand van den Schepper te voorschijn 
kwamen, waren al Zijne werken „zeer goed." De zonde 
kwam, en zij waren verontreinigd en bedorven. (Verg. 
Kol. I : 20 met Efez. I I : 10.) Voor een korten tijd rustte 
God, om zoo te spreken, in Zijne werken; maar aan die 
rust kwam een einde. De Schrift zegt ons slechts weinig 
van het kwaad, dat den hemel verontreinigt; het eenige, 
wat wij er van weten, is, dat er engelen waren, die 
vielen. Doch het was op de aarde en onder de menschen, 
dat het goddelijke en wondervolle werk der- verlossing 
werd tot stand gebracht; en dit werk is ons in al zijn 
volheid geopenbaard. 

Gods rust in de nieuwe schepping door den tweeden Adam. 

De rust van God, na de eerste schepping, was van kor
ten duur. De rust van den mensch in gemeenschap met 
God ging voorbij als een droom in den morgenstond. 
Maar de zegening van God zou niet op dezelfde wijze 
voorbijgaan. Hetgeen voorbijging, ten gevolge van de zwak
heid van den eersten Adam, werd op een oneindig heer
lijker en uitnemender wijze hersteld door de ontvouwing 
van de macht en de sterkte van den tweeden Adam; 
daar het Gods voornemen is alle dingen, die in den 
hemel en op de aarde zijn, onder één hoofd te zamen te 
brengen in Christus. 

, Christus de erfgenaam en de Gemeente niedeërfgename 
met Hem door de opstanding. 

Van deze tezamenbrenging van alle dingen tot Christus 
en in Christus, hangt het karakter en het wezen van de 
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hoop der Gemeente af, totdat God zal zijn alles in allen. 
Uit dit oogpunt gezien spreekt de Schrift van den geopen-
baarden Christus, als zijnde het Hoofd van dit alles, en 
van de Gemeente als zijnde medeërfgename met Hem. Dit 
is het karakter, 'twelk aan Christus wordt toegeschreven 
ten opzichte van al deze dingen, opdat wij zouden ver
staan, welke onze plaats is met Hem. Er staat geschre
ven, dat God Christus gesteld heeft tot „erfgenaam over 
alles;" (Hebr. I : 2.) dat wij, in Hem, „erfgenamen ge
worden zijn;" (Efez. 1:11.) dat wij zijn „erfgenamen van 
God en medeërfgenamen van Christus." (Rom. VIII: 17.) 

Deze glorierijke titel van Christus — de Erfgenaam — 
heeft een nog heerlijker oorsprong. Christus is „de eerst
geborene der gansche schepping, want door Hem zijn alle 
dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde 
zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn;. . . alle dingen 
zijn door Hem en tot Hem geschapen." (Kol. I I : 15,16.) 

De Gemeente, de kinderen Gods, zijn daarom mede
erfgenamen van Christus. Op welke wijze zijn zij dit ge
worden ? Dit is het, wat ik thans wil ontwikkelen. 

Christus ontvangt de erfenis in zijn karakter als mensch, 
als de opgestane mensch, eenmaal onze metgezel in het 
lijden, 'twelk een gevolg van de zonde is, en thans het 
Hoofd, de wortel en den oorsprong van alle zegeningen. 

Vooreerst moeten wij opmerken, dat de eerste Adam, 
„een voorbeeld van hem, die komen zou," (Rom. V : 14.) 
de type en het voorbeeld is van den tweeden Adam, van 
wien wij spreken. Als zoodanig wordt Hij ons voorgesteld 
in Efeze V : 30 en 31. 

Gelijk de eerste Adam, als het ware, begraven was in 
zijnen diepen slaap, en Eva uit hem werd genomen, zoo 
is de Gemeente met Christus, die voor hare zonden ge
storven en begraven was, uit het graf opgestaan, en is 
Hem door God gegeven als zijn metgezellin in de heer
lijkheid, in de regeering en in het bezit van alles, wat 
Hem geschonken is geworden. 

Christus, die zoowel God is als mensch, zal, wanneer 
Hij in zijne heerlijkheid verschijnt, de Gemeente voor zich 
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stellen, opdat zij met Hem deele in zijne heerlijkheid 
en in zijne regeering in den hemel en op de aarde. „De 
heerlijkheid, die Gij mij gegeyen hebt, heb ik hun gege
ven. (Joh. XYII:22.) 

Adam en Eva, hoewel twee personen, worden te zamen 
vereenigd genomen, en „de mensch" genoemd, alsof er 
slechts één ware ; (Gen. 1: 27; V : 2.) hoewel, in zekeren 
zin, Eva onder haar man stond, en na hem gekomen is. 
Zoo is het met Christus en de Gemeente, die één geeste
lijk lichaam vormen. 

Dit voorbeeld, gekend door allen, die de Schrift goed 
gelezen hebben, stelt ons op eenvoudige wijze al de ver
schillende vormen voor van de groote werkelijkheid, welke 
er door afgebeeld wordt, met deze uitzondering, dat de 
tweede Adam, zijnde „de Heer uit den hemel," ook het 
Hoofd en de Heer der hemelsche dingen is. 

Alle dingen worden aan den mensch onderworpen. 

Gaan wij nu de Schriftuurplaatsen na, waar gesproken 
wordt van de heerschappij van den mensch en van het 
deelgenootschap van de Gemeente met Christus in die 
heerschappij. Het is duidelijk uit de bewoordingen, waarin 
er over gesproken wordt, dat de vervulling nog niet ge
komen is. Al deze plaatsen grondden zich op Psalm TUI. 
Daar zegt de Heilige Geest: „Gij hebt hem (den mensch, 
den Zoon des menschen) met eer en heerlijkheid gekroond. 
Gij doet hem heerschen over de werken uwer handen; 
Gij hebt alles onder zijne voeten gezet." En in Hebr. 
I I : 7, 8, 9 zegt de Heilige Geest ons, dat dit thans nog 
niet wordt gezien, maar dat wij Jezus zien, „gekroond 
met eer en heerlijkheid," opdat Hij aan de Gemeente zou 
gegeven worden als Een, die als mensch alle dingen onder 
zijne voeten zou zien gesteld. In dien tusschentijd, en totdat 
de raadsbesluiten van God vervuld zijn, totdat de vijanden 
van Christus, die de heerschappij in ongerechtigheid be
zitten, tot een voetbank zijner voeten zijn gelegd — met 
één woord, gedurende het tijdperk der tegenwoordige be
deeling — is Christus gezeten aan de rechterhand der 
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Majesteit in den Hooge; als overwinnaar zit Hij aan de 
rechterhand van God, zijnen Vader. En het is als zooda
nig, dat Hij aan allen, die overwinnen, geven zal te zitten 
in zijnen troon, wanneer Hij van de regeering bezit 
nemen zal. 

In Efeze I vs. 17 tot I I vs. 7 wordt de Gemeente ons : 

voorgesteld vereenigd met Christus in al deze omstandig
heden, naar de werking van de kracht van Gods sterkte, 
welke Hij gewrocht heeft door Christus uit de dooden op 
te wekken, en in het zevende vers van hoofdst. I I wordt hot 
heerlijke doel van dit alles aangegeven. In hfdst. I : 22 
vinden wij opnieuw de aanhaling uit Ps. VIII. „En heeft 
alle dingen zijnen voeten onderworpen;" waaraan de 
Apostel toevoegt: „En heeft Hem als hoofd boven alle 
dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de 
volheid desgenen, die alles in allen vervult." 

De Gemeente is derhalve met Christus vereenigd als 
een lichaam, van hetwelk Hij het Hoofd is, en onder 
wiens voeten God alle dingen gesteld heeft. „Christus is 
als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die 
zijn lichaam is." En het is, zooals de tekst duidelijk aan
toont, als opgewekt uit de dooden, dat Hij deze plaats 
inneemt. 

Dit laatste punt wordt op een bjjzondere wijze behan
deld in 1 Kor. X V ; waar wij nogmaals de aanhaling uit 
den achtsten Psalm aantreffen. „Want naardien de dood 
door een mensch is, zoo is ook de opstanding der dooden 
door een mensch. "Want gelijk in Adam allen sterven, 
zoo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
Maar een iegelijk in zijne eigene orde: de eersteling 
Christus, daarna die van Christus zijn, bij zjjne komst. 
Daarna is het einde, wanneer hij het koninkrijk aan God 
den Vader overgeeft, wanneer hij zal te niet gedaan heb
ben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want 
hij moet heerschen, totdat hij al de vijanden onder zijne 
voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die te niet gedaan 
wordt, is de dood. Want hij heeft allen dingen zijnen 
voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt, dat alle din-
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o-en onderworpen zijn, zoo is het duidelijk, dat Hij uitge
zonderd wordt, die hem alle dingen onderworpen heeft. 
Doch wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal 
ook de Zoon zelf onderworpen worden aan dien, die hem 
alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 
allen." 

Christus als de opgestane mensch regeert derhalve over 
een koninkrijk, dat Hij zal overgeven, opdat God zij alles 
in allen. Al dit bestuur en deze menschelijke heerschappij, 
welke in Psalm VIII wordt voorspeld, komt tot een einde, 
opdat de heerlijkheid van God over het gansche heelal 
zich zou uitstrekken. 

Hierbij moeten wij opmerken, dat er spraak is van 
God, en niet van Christus, beschouwd in zijn Middelaars
karakter. Er wordt niet gezegd, dat de Vader zijn zal 
alles in allen; omdat, hoewel Christus als de Mensch-
middelaar het koninkrijk overgeeft, Hij niettemin is God 
o-ver alle dingen, eeuwig geprezen met den Vader en den 
Heiligen Geest. 

Op welke wijze deze dingen worden vervuld, wordt ons 
in andere Schriftuurplaatsen medegedeeld. 

Christus als erfgenaam ontvangt de erfenis lang'S den 
weg der belofte. 

"Wij hebben gezien, dat Christus erfgenaam is, omdat 
hij de Schepper aller dingen is — alle dingen zijn ge
maakt door Hem en tot Hem als de Zoon; en ook omdat 
Hij als zoodanig in Gods eeuwig voornemen was uitver
koren. Zoodat al de beloften hun middelpunt vinden in 
Christus. „Aan Abraham nu werden de beloften gedaan 
en aan zijn zaad." Hij zegt niet: „En aan de zaden," als 
van velen, maar als van éénen: „En aan uw zaad," het
welk is Christus." (Gal. I I I : 16.) „Want zoo vele beloften 
Gods er zijn, in hem is het ja, en in hem het amen, 
Gode tot heerlijkheid door ons." (2 Kor. 1 : 20.) Christus 
is derhalve de Erfgenaam, het Zaad, aan hetwelk de be
lofte gegeven was. 
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Christus' verwerping door het natuurlijke zaad geeft 
gelegenheid tot de invoering van het geestelijk zaad 

in de hemelsche gewesten als mede-erfgenamen. 
Het Israëlietische volk was, ten aanzien van deze aarde, 

het zaad naar het vleesch, 't welk onder de gansche 
mensehheid in de gunstigste positie was om den Heiland 
aan te nemen in een wereld, die Hem niet kende. Tot 
hen komende, kwam Hij tot het zijne. (Joh. 1:11.) Dat 
volk bezat de wet, de beloften, de verbonden, de woorden 
Gods; het was in hun midden, dat naar de belofte de 
Heer moest komen, en dat Hij werkelijk gekomen is. 
(Rom. IX : 4, 5.) Het was dit volk, 't welk te midden 
eener verlorene wereld door hunne betrekking tot God 
den sabbat had — het teeken, waardoor zij herinnerd 
werden aan de hoop van de rust van Jehovah. Toen even
wel de Messias verscheen, werd Hij door de Joden ver
worpen, alhoewel Zijne komst in volmaakte harmonie was 
met de voorspellingen hunner profeten. Het is waar, zij 
zeiden, en zulks terecht: „Dit is de erfgenaam;" maar 
zij haatten Hem, en voegden er bij: „ Komt laat ons Hem 
dooden, en de erfenis zal onze worden." (Mark. X H : 7.) 
Aldus vervloog de laatste hoop van Gods rust op aarde 
in rook. Ba al hetgeen er gebeurd was, had het Gode 
behaagd Zijnen eigenen Zoon te zenden; maar deze proef 
diende er slechts toe om aan het licht te brengen, dat 
de mensch ten eenenmale onbekwaam is tot eenig goed, 
en dat „ieder mensch, hoe vast -hij staat, enkel ijdelheid 
is." (Ps. XXXIX : 6.) 

Dit opende evenwel den weg voor een veel heerlij
ker, veel bewonderenswaardiger bedeeling. De aarde en 
het volk Israël als natie werden voor een tijd terzijde 
gesteld, hoewel „de genadegiften en de roeping Gods 
onberouwbaar zijn." Het raadsbesluit van God, 't welk 
van eeuwen en geslachten her verborgen was geweest in 
God, stond nu geopenbaard te worden. Dit raadsbesluit was 
de bijeenvergadering in één lichaam in Christus van het over
blijfsel der Joden en van de volheid der volken om hen geza-
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menlijk te brengen in de hemelsche gewesten. De mede-
oenoote en de bruid fan Hem, die verworpen was gewor
den maar uit de dooden was opgestaan — de Gemeente — 
wordt vergaderd uit de volken, onderwijl haar Bruidegom 
"•ezeten is aan de rechterhand van God; en zij zal sehit-
teren in dezelfde heerlijkheid met Hem, wanneer Hij zal 
worden geopenbaard. (Kol. I I I : 4; 1 Joh. I I I : 2.) 

Christus in zijn karakter als het Zaad van Abraham, 
is de Erfgenaam der beloften. Indien Hij bezit van zijne 
erfenis zou genomen hebben gedurende zijn verblijf hier 
beneden, zou Hij haar voor zichzelven alleen hebben 
bezeten. Inderdaad, nadat hij Zijne heerlijkheid als de 
Zoon van God geopenbaard had in de opwekking van 
Lazarus, en als Koning der Joden door zijne intrede in 
Jeruzalem, toen de Grieken kwamen om Hem te zien, 
zegt Hij, dat de ure gekomen was, (trots de verwerping 
van het beloofde Zaad door de Joden) dat de Zoon des 
menschen zou verheerlijkt worden; maar Hij voegt er 
terstond bij: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u : Indien 
het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, blijft het 
alleen, maar indien het sterft, draagt het veel vrucht." 
(Joh. X I I : 1—24.) 

Het was als opgestaan uit de dooden, dat Christus in 
het bezit van de erfenis kwam met de Gemeente — de 
korenaar, die opkwam uit het tarwegraan, dat in de aarde 
gevallen was — met de Gemeente, die volkomen gerecht
vaardigd en geheiligd was. (Rom. I V : 25.) Christus erft 
de beloften niet als gekomen in het vleesch op aarde, 
maar als uit den dood verrezen. Hij beërft die beloften, 
nadat Hij alles volbracht had, wat voor de verlossing der 
Gemeente noodig was, en in de kracht van dat leven, het
welk Hij teruggenomen had, en van hetwelk Hij zijne 
bruid deelgenoote maakt. Het gevolg van deze vereeni-
ging is, dat de zielen, die de Gemeente uitmaken, wan
neer zij geboren zijn uit den Heiligen Geest, aangemerkt 
worden als met Hem opgestaan. In één woord, Christus 
is Erfgenaam in zijn karakter van den opgestanen Mensch 
— van het verrezen Hoofd der Gemeente. 
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In Gal. I I I : 17 spreekt Paulus van de bekrachtiging 
van de belofte aan Christus gedaan; en wat hij daar zegt, 
komt geheel overeen met hetgeen ik zooeven heb voor
gesteld. De Apostel haalt Gen. X X I I : 18 aan: „En in 
uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 
naardien gij mijne stem gehoorzaam zijt geweest." Uit 
deze woorden zien wij, dat de belofte aan Abraham, in 
hoofdst. XII gegeven, en betrekking hebbende op de zege
ning der volken, aan Abrahams zaad wordt bevestigd, 
nadat dit zaad hem, als bij gelijkenis, uit de dooden was 
wedergegeven geworden. (Zie Hebr. X I : 19.) 

Wij hebben derhalve gezien, hoe de Schrift, onder ver
schillende oogpunten, de gezegende waarheid ontvouwt, 
dat de Gemeente verlost is om met Jezus vereenigd te 
worden, opdat, wanneer Hij bezit zal nemen van zijn erf
deel, Hij een medegenoote hebben zou om met Hem te 
deel en in alle heerlijkheid en aan haar verheerlijkten 
Bruidegom volkomen gelijk te zijn. 

Tot de vervulling hiervan was het noodzakelijk, dat de 
Gemeente niet alleen verlost en geheiligd werd, maar ook 
dat Christus naar den hemel ging om daar een plaats 
voor haar te bereiden. 

Christus, in den hemel verhoogd, bereidt een plaats 
voor de Gemeente, en kan al de beloften aan 

Israël gegeven vervullen. 

De opstanding van Christus heeft een tweeledig resul
taat: de volmaking van de verlossing der Gemeente, en 
het plaatsen van Christus daar, waar Hij de gewisse 
weldadigheden van David kan verzekeren, dat wil zeggen: 
in zijn eigen naam al de beloften aan Israël kon be
krachtigen. Bovendien was het noodig, dat Hij bezit nam 
van de hemelsche gewesten, ten einde het koninkrijk der 
hemelen te bevestigen en alle dingen te vervullen. (Efez. 
I V : 10 verg. met Joh. X X : 17.) En evenzeer om de Ge
meente te verbinden aan die heerlijkheid, welke nieuw 
en toch eeuwig is, die vóór de grondlegging der wereld 
is voorbereid, en die toch gedurende al de vervlogen 
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eeuwen verborgen gebleven was in God; waarvan de 
bekendmaking naar de wijsheid Gods het gevolg was van 
de verwerping van den Messias door het joodsche volk. 

Wij moeten twee dingen onderscheiden: Christus een 
plaats, een hemelsche woning bereidende; en Christus ver-
o-aderende uit de volken hen, die zijne mede-erfgenamen 
zijn, de Bruid die met Hem alles zal bezitten. 

In Joh. XIV : 2, 3 zegt de Heer: „Ik ga heen om u 
plaats te bereiden. En wanneer ik heengegaan ben, en u 
plaats bereid heb, kom ik weder, en zal u tot mij nemen, 
opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben." 

In Joh. X V I I : 24: „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; want Gij hebt mij liefgehad vóór de grondlegging 
der wereld." 

In Rom. V I I I : 29 staat geschreven: „Want die Hij 
te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren ver
ordend om aan het beeld van zijnen Zoon gelijkvormig 
te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen." 

Bij zijne komst ontvangt Christus de erfenis met de 
opgestane Gemeente. 

In Kolosse I : 18 wordt Christus genoemd „het hoofd 
des lichaams, der gemeente, hij die het begin is, de eerst
geborene uit de dooden." 

Doch op welke wijze zullen deze dingen plaats vinden ? 
„Gelijk wij het beeld des stoffelijken gedragen hebben, 

zoo zullen wij ook het beeld des hemelschen dragen. Zoo-
als de stoffelijke is, zoo zijn ook de stoffelijken; en zoo-
als de hemelsche is, zoo zijn ook de hemelschen." Deze 
woorden lezen wij in 1 Korinthe XV, waar het gewichtige 
onderwerp der opstanding uitsluitend behandeld wordt. 
Zoo staat ook in Rom. V I I I : 30 geschreven, en dat niet 
in verband met de heiligmaking, maar met de heerlijk
heid: „Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook 
verheerlijkt." En in Pil. I I I : 21 lezen wij: „Die het 
lichaam onzer vernedering veranderen zal tot gelijkvormig
heid aan het lichaam zijner heerlijkheid." 
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De tijd, wanneer deze dingen zullen geschieden, wordt 
duidelijk iu de Schrift aangegeven. Christus is nu ver
borgen in God, en ons leven is met Plem verborgen. (Kol. 
I I I : 3.) De tegenwoordige tijd is de tijd, waarin door den 
Heiligen Geest de leden van Ghristus' lichaam, zijne mede
erfgenamen, worden vergaderd, onderwijl Hij gezeten is 
aan de rechterhand van God, totdat Hij zijne vijanden 
zal leggen tot een voetbank zijner voeten. De Apostel 
zegt: „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." (Hebr. X:12, 13.) Hij 
heeft alles volbracht, wat er te doen noodig was tot ver
lossing van ons, zijne vrienden, en terwijl Hij de Zijnen 
vergadert door de kracht van den Heiligen Geest, dien 
Hij gezonden heeft, die Hem openbaart en door Hem den 
Vader, is Hij aan Gods rechterhand gezeten in de ver
wachting van het in bezit nemen van de aarde en van 
de gansche schepping. Totdat het getal der medeërfgenamen 
compleet zal zijn, is Hij gezeten op den troon zijns Vaders, 
en daar ziet Hem thans de Gemeente. 

Terwijl Hij wacht wachten wij ook; en zelfs de gansche 
schepping wacht; zij verbeidt reikhalzend de openbaring 
van de zonen Gods. De wijze, waarop deze openbaring, zal 
plaats vinden, wordt ons duidelijk in de Schrift aangegeven. 

Daar wij gelijkvormig moeten worden aan het beeld 
van den Heer Jezus, zoo spreekt het vanzelf, dat zulks 
geschieden moet door opstanding en verheerlijking, want 
Christus is opgestaan en verheerlijkt. Daarom wordt er 
gezegd, dat de gansche schepping verlangt naar de open
baring der zonen Gods, waaraan de Apostel toevoegt: 
„En niet alleen zij, maar ook wij zelven, die de eerste
lingen des Geestes hebben, wij ook zelven zuchten in ons 
zelven, verwachtende het zoonschap: de verlossing onzes 
lichaams." (Eom. VIII: 19,23.) Er staat ook geschreven: 
„Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die uw leven 
is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid." (Kol. H l : 4.) „Wij weten, dat, als Hij zal 
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geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk zijn; want wij 
zullen Hem zien, gelijk Hij is." (1 Joh. I I I : 2.) 

De heiligen zullen de wereld oordeelen. 

"Wij hebben reeds vernomen, dat de Heer zeide: „Ik 
kom weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar ik ben;" en dit zal plaats vinden óf door 
opstanding óf door veranderd worden; want „wij zullen 
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 
worden." (1 Kor. X V : 51.) Dit is de ingang van de Ge
meente in de heerlijkheid, gelijk ons dit uitvoerig, in bijzon
derheden, geleerd wordt in 1 Thess. IV : 16,17: „De Heer 
zelf zal met een geroep, met de stem eens aartsengels en 
met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en de 
dooden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen 
wij, de levenden, die overblijven, te zamen met hem in 
wolken opgenomen worden den Heer te gemoet in de lucht; 
en aldus zullen wij altijd met den Heer zijn." 

In Openb. XIX vinden wij de beschrijving van deze 
gebeurtenis — het bruiloftsmaal des Lams en het daarop 
volgende oordeel over de aarde, of ten minste over de 
anti-christelijke machten. Dit oordeel wordt ook beschreven 
in meer algemeene termen in Judas vs. 14 en 15: „Zie, 
de Heer is gekomen met zijne heilige duizendtallen om 
gericht te houden tegen allen;" en in Zach. XIV : 5 wordt 
gezegd: „De Heere, mijn God, zal komen en al de heiligen 
met Hem." 

Welk een heerlijke tijd zal het zijn, als Christus zijne 
Gemeente aan Zichzelven zal voorstellen als een ver
heerlijkte bruid, „zonder vlek of rimpel of iets dergelijks." 
(Efeze V : 27.) Bekleed met de schoonheid en heerlijkheid, 
welke haar toebehooren, ziende in haren Heer de schoon
heid en heerlijkheid des Vaders, is zij voor eeuwig ver-
eenigd met de heerlijkheid van den Bruidegom in de 
kracht dier liefde, met welke Hij haar heeft liefgehad, 
en door welke Hij zichzelven voor haar heeft overgegeven, 
opdat zij volkomen gereinigd en aan Hem gelijkvormig 
gemaakt, daar zou wonen, waar Hij zelf is. Daarna wordt 
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zij geopenbaard in heerlijkheid, omringd door de eerbewij-
zingen, welke Hijzelf ontvangt; mededeelgenoote van al 
zijn glorie, welke de Vader Hem gegeven heeft, opdat de 
wereld zou erkennen, dat de Vader haar heeft liefgehad, 
gelijk Hij Hem liefheeft. Vereenigd met den Heer der 
heerlijkheid zullen de heiligen de engelen en de wereld 
oordeelen. Zij zullen de dienaren en de instrumenten zijn, 
door welke het licht en de zegening van zijn koninkrijk 
zullen verspreid worden over een aarde, die bevrijd is 
van alle leed en smart, waar de duivel niet langer re-
geeren zal. „Want niet aan engelen heeft Hij onderworpen 
het toekomende aardrijk, waarover wij spreken." (Hebr. 
H : 5.) „Die waardig zullen geacht zijn die eeuw te ver
werven en de opstanding uit de dooden, kunnen niet meer 
sterven." (Luk. X X : 35, 36.) „Welgelukzalig en heilig 
die aan de eerste opstanding deel heeft; over deze heeft 
de tweede dood geen macht; maar zij zullen priesters 
zijn van God en van Christus, en zullen met Hem heer-
schen duizend jaren." (Openb. X X : 6.) 

Bij de komst van Christus zullen zij, die reeds levend 
gemaakt zijn naar de ziel, lichamelijk opstaan uit de doo
den door den Geest, die in hen woont. (Rom. VI I I : 11.) 
Dit is de opstanding — niet ten oordeel, maar ten leven, 
(Joh. V : 29.) — welke aan de Gemeente toekomt .uit 
kracht van hare eenheid met Christus door den Heiligen 
Geest. Daarom kan zij de goddeloozen niet aangaan; hoe
wel ook dezen in hun lot zullen worden opgewekt door 
het woord van Christus, maar om geoordeeld te worden. 
Zjj, die Christus toebehooren, zullen opgewekt worden bij 
zijne komst. Wat de overigen der dooden aangaat, hun 
opstanding zal plaats vinden, wanneer Christus, nadat Hij 
het koninkrijk den Vader heeft overgegeven, als Zoon 
des menschen zal zitten op den grooten witten troon om 
de dooden te oordeelen, wanneer de aarde en de hemel 
voor zijn aangezicht zijn weggevloden. (Openb. X X : 11.) 

Ziedaar de leer van Gods Woord. Het in bezit nemen 
van het koninkrijk door Christus wordt beschreven in 
Daniël; maar de behandeling hiervan zou ons leiden tot het 
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tvvcede deel, namelijk de aardsche heerlijkheid, en daar-
oVer wil ik thans niet spreken. Mijn doel was om aan te 
toonen, welke plaats de Gemeente in dit tooneel inneemt, 
0n welke het verband is tusschen deze leer en de fonda-
menteele en vertroostende waarheden, die de hoop en de 
vreugde van den geloovige uitmaken. 

Het Koninkrijk des Yaders. 

Er is nog een punt, waarop wij de aandacht vestigen 
moeten, namelijk de plaats, welke de liefde des Vaders 
in dit alles heeft. Het is voor het Koninkrijk des Vaders, 
dat Jezus zijne discipelen leert bidden 'T het is in het Ko
ninkrijk des Vaders, dat de rechtvaardigen zullen blinken 
gelijk de zon, (Matth. X I I I : 43.) dat is gelijk Christus, de 
Zon der gerechtigheid. Het is in de heerlijkheid des Va
ders, dat Christus verschijnen zal. Dit is voor ons een 
gelukkige omstandigheid in de zegening van dien dag. 
Hier komen wij in dieper en stiller wateren — in die 
eeuwigheid, welke is een onbewogen en oneindige oceaan 
van eeuwige vreugde — een vreugde, van welke wij ech
ter de breedte en lengte, de diepte en hoogte, die alle 
kennis te boven gaat, zullen kennen; want daar is het, 
dat wij al deze heerlijke dingen zullen kennen en genie
ten ; daar zullen wij de heerlijkheid bestudeeren. Hier be
neden mogen wij misschien dieper gevoelen wat genade 
is, maar daar zullen wij de volle openbaring zijn van de 
genade, die zondaren gelijkvormig gemaakt heeft aan Chris
tus. (Efeze H : 7.) 

De Schriftuurplaatsen, die wij onder de oogen onzer 
lezers gebracht hebben, met de opmerkingen, welke wij 
er aan toevoegden, zijn voldoende om leiding te geven 
aan hen, die begeeren verder in deze eenvoudige, maar 
gezegende waarheid ingeleid te worden en er de open
baring van in hunne zielen te ontvangen. Zij zullen er
kennen, dat het alles omvat; dat het is de volheid van 
Hem, die, zonder begin, geboren wilde worden, en die, 
zonder einde, eeuwig in ons die oneindige vreugde zal 
verwekken, welker verwezenlijking ons bekwaam maken 
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zal om in een steeds toenemende mate te genieten. Wij 
zullen heerlijke lessen ontvangen en leeren in de heerlijkheid 
met Christus, het Lam dat geslacht is, in wien de Vader 
ten volle is geopenbaard. En het leven, dat wij ontvangen 
hebben, geeft ons nu reeds het recht en de aanspraak om 
al deze zegeningen als ons behoorende aan te merken. 

"Wanneer Christus in zijne macht en heerlijkheid zal 
geopenbaard worden, dan zal de Gemeente geopenbaard 
worden als zijne bruid, als zijne medegenoote in dezelfde 
heerlijkheid met Hem; en alle dingen in hemel en op 
aarde zullen deelen in de zegeningen daarvan. 

J. N. D. 

Correspondentie, 
4. A. K. te Eochester vraagt, hoe 1 Joh. IV : 12 en 1 Tim. 

VI : 16, waar gezegd wordt, dat niemand ooit God heeft aan
schouwd, dat geen mensch Hem gezien heeft of zien kan, te 
rijmen is met Hand. VII : 57, waar wij van Stefanus lezen, 
dat hij de hemelen geopend zag, en den Zoon des menscheu 
zag staan ter rechterhand Gods. 

Wanneer gij Openb. IV en V leest, dan zal, dunkt mij, uw 
bezwaar worden opgelost. Daar zien wij God zitten op den 
troon, omgeven door de engelen, terwijl de heiligen zijnen 
troon omringen, en in het midden van dien troon staat Jezus 
Christus als het geslachte Lam. De heiligen vallen voor den 
troon neder, zeggende: »Gij zijt waardig, o onze Heer en 
onze God! te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de 
kracht." Op dezelfde wijze zag ook Stefanus Jezus staande aan 
Gods rechterhand. Dit was evenwel geen zien van het god
delijk Wezen, maar een zien van God in een door Hem aan
genomen vorm, zooals wij zulks ook lezen in Exod. XXXIII: 
20—23. Het goddelijk Wezen, de Drieëenige God — Vader, Zoon 
en Heilige Geest — bewoont een ontoegankelijk licht, en kan 
door geen mensch gezien worden. 
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Drie gewioMige en heerlijke feiten. 

De aandachtige lezer van het Meuwe Testament zal in 
dat goddelijke boek de ontvouwing vinden van drie ge
wichtige en heerlijke feiten, van drie waarheden van eeuwig 
belang. Vooreerst: dat de Zoon van God in deze wereld 
gekomen is, maar die wereld weder verlaten heeft. Ten 
tweede: dat de Heilige Geest .op deze aarde is i nederge
daald en nog altijd hier beneden vertoeft. Ten derde: dat 
de Heer Jezus wederkeeren zal. 

Deze gewichtige en heerlijke waarheden hebben elk voor 
zich, zoowel ten opzichte van de wereld, als ten aanzien 
van de gemeente Gods een tweeledige strekking en toe
passing — op de wereld in haar geheel en op iederen 
onbekeerden mensch in het bijzonder; op de gemeente 
als één geheel en op ieder lid dier gemeente afzonderlijk. 
Memand, wie hij ook zijn moge, kan zich aan den invloed 
van deze drie groote feiten op zijn persoonlijken toestand 
en op zjjne toekomstige bestemming onttrekken. 

Staan wij in de eerste plaats stil bij dit bewonderens
waardige feit, dat de Zoon van God in deze wereld ge
komen is en hier gewandeld heeft. „Alzoo liefheeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gezonden 
heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, 
maar het eeuwige leven hebbe." De Zoon van God is 
gekomen hier beneden in volkomene liefde als de vol
maakte uitdrukking van het hart en de gedachten van 
God. Hij was het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het af
druksel van Gods zelfstandigheid; (Hebr. 1:3.) en toch 
was Hij zulk een ootmoedig, zachtmoedig, goedertieren en 
waarachtig mensch, dat zelfs het armste menschenkind Hem 
naderen kon. Dagelijks zag men Hem op de straten wan
delen en in de huizen vertoeven. Op de teederste en liefde
volste wijze nam Hij de kleine kinderen in zijne armen, 
droogde Hij de tranen der weduwen, troostte de versla-

XLl 
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gene en bedroefde harten, spijsde de hongerigen, genas 
de kranken, reinigde de melaatschen, wekte de dooden op, 
met één woord, Hij ontfermde zich over al de mensche-
lijke ellende, en antwoordde door zijn hulpbetoon en me
degevoel op eiken noodkreet eener verlorene wereld. „Hij 
ging het land door, goeddoende." Hij was de onvermoeide 
dienaar voor de behoeften der mensehen. Hij dacht nimmer 
aan zichzelven. Hij zocht in geen enkel opzicht en op 
geenerlei wijze zijn eigen gemak of voordeel. Hij leefde 
geheel voor anderen. Gekomen niet om gediend te worden, 
maar om te dienen, was het zijne spijze den wil zijns 
Vaders, die in de hemelen was, te doen, en vermoeiden en 
beladenen harten rust te geven en ze te verkwikken. Uit zijn 
liefhebbend hart vloeiden stroomen van zegen voor allen, 
die den last dezer zondige, moeitevolle wereld gevoelden. 

Welk een bewonderenswaardig feit! Deze wereld is 
bezocht, deze aarde is betreden geworden door den Hoog-
geloofden Zoon van God, den Schepper en Onderhouder 
des heelals, door den ootmoedigen, zichzelf vernederenden 
Zoon des menschen, den liefdevollen en genadigen Jezus 
van Nazareth; door Hem, die tegelijk was „God boven j 
allen, geprezen tot in eeuwigheid," en een waarachtig 
mensch, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, heilig 
en onbesmet en van de zondaren gescheiden. Hij kwam 
in goddelijke liefde tot de mensehen. Hij kwam als de 
uitdrukking der volmaakte liefde tegenover dezulken, die 
Gods geboden overtreden en door hunne zonden en mis
daden zich de eeuwige verdoemenis waardig gemaakt had
den. Hij kwam niet om te verderven, maar om te genezen 
— niet om te oordeelen, (waartoe Hij recht had,) maar om 
te behouden en te zegenen. 

Maar hoe is deze Hooggeloofde door de wereld ont
vangen ? Helaas! de wereld heeft Hem verworpen. Zij 
wilde niets van Hem weten. Zij koos een roover en moor
denaar in plaats van dezen heiligen, liefdevollen en vol
maakten mensch. De wereld werd gesteld voor de keuze 
tusschen Jezus en een moordenaar. „Wien van deze twee 
wilt gij, dat ik u zal loslaten?" was de vraag van Pilatus. 
En het antwoord luidde: „Met dezen, maar Barabbas." 
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En de Heilige Geest, dit schrikkelijke feit mededeelende, 
voegt er zoo beteekenisvol bij: „En Barabbas was een 
roover." De godsdienstige leidslieden des volks, die de 
menschen op den rechten weg hadden moeten leiden, 
overreedden de onwetende menigte om den Zoon van God 
te verwerpen en in zijne plaats een robver en moordenaar 
aan te nemen. 

Laat ons wel bedenken, lieve lezer! dat wij ons in een 
wereld bevinden, die zich aan deze ontzettende zonde 
heeft schuldig gemaakt. De gansche wereld staat als aan
geklaagde voor Gods rechterstoel van de welbewuste ver
werping en terdoodbrenging van Gods Zoon. Wij 
hebben het getuigenis van niet minder dan vier geïnspi
reerde schrijvers. Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes 
verklaren ons, dat de geheele wereld — Joden en Heide
nen, koningen en landvoogden, de priesters en het volk, 
met één woord alle klassen, secten en partijen, eenstem
mig tot de kruisiging van den Zoon van God hebben be
sloten, en den eenigen volmaakten mensch hebben ter 
dood gebracht. Wij moeten óf de Evangelisten als valsche 
getuigen aanmerken, óf toestemmen, dat de geheele wereld 
schuldig staat aan den dood van Gods Zoon. 

Dat is de ware maatstaf, naar welken wij de wereld 
en den toestand van ieder onbekeerd mensch moeten 
beoordeelen. Wil ik weten, wat de wereld is, dan behoef 
ik slechts te bedenken, dat zij voor God schuldig staat 
aan den dood van Zijn geliefden Zoon. Welk een schrik
kelijke werkelijkheid! God heeft een rechtzaak met deze 
wereld te behandelen. Hij heeft een ontzaglijk ernstige 
zaak met haar in 't reine te brengen — een zaak, waar
van de bloote vermelding het hart des menschen moest 
doen sidderen en beven. Een rechtvaardig God heeft den 
dood zijns Zoons te wreken. En de wereld heeft niet 
slechts een snooden moordenaar aangenomen en een on
schuldig mensch ter dood gebracht, (wat op zichzelf reeds 
een zware misdaad wezen zou,) maar zij heeft niemand 
minder dan Gods eigen Zoon, den Eeniggebore van den 
Vader aan het kruis genageld. Van deze schrikkelijke 
daad zal zij aan God rekenschap moeten geven. Wat zal 
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zij antwoorden; er is geen andere reden aan te geren 
dan boosheid en vijandschap "tegen God. Daarom kan al
leen het oordeel Gods haar treffen en de fiolen van Gods 
toorn over haar worden uitgestort. 

Doch dit feit van de afwezigheid van den Heer Jezus 
en van zijne opname in den hemel, 'twelk van zulke 
schrikkelijke gevolgen is voor de wereld, heeft heerlijke 
gevolgen voor de gemeente Gods als één geheel en voor 
iederen geloovige in het bijzonder. De dood van Christus 
moeten wij uit een tweeledig oogpunt beschouwen. Die 
dood is de gruweldaad van den mensch, maar die dood 
is tevens de kracht en de wijsheid van God. In het woord 
van Petrus wordt dit tweeledig karakter van Christus' 
dood treffend aangetoond. „Dezen, door den raad en 
de voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij geno
men en door de hand der ongerechtigen gedood." Daarom 
is het gevolg van den dood van Christus voor de wereld, 
die Hem verwierp en kruisigde, het vreeselijk oordeel en 
de wraak van God; terwijl aan den anderen kant die 
dood iederen boetvaardigen zondaar een volkomene en 
eeuwige verlossing aanbrengt. 

Dit tweeledig karakter van den dood van Christus wordt 
ons in de Schrift overal duidelijk voor oogen gesteld, en 
het is van het hoogste gewicht dit goed te verstaan. 
Bepalen wij, ten bewijze hiervan, en als één voorbeeld uit 
vele, onze aandacht bij twee Psalmen, bij den 69sten en 
den 22sten. Ps. 69 stelt ons onzen gezegenden en aan-
biddenswaardigen Heer voor, lijdende door de hand des 
menschen en roepende tot God om wraak over zijne vij
anden. 

„Verhoor mij, o Heere! want uwe goedertierenheid is 
goed; zie mij aan naar de grootheid uwer barmhartig
heden; en verberg uw aangezicht niet van uwen knecht, 
want mij is bange; haast U, verhoor mij. Nader tot mijne 
ziel, bevrijd ze; verlos mij om mijner vijanden wil. Gij 
weet mijne versmaadheid en mijne schaamte en mijne 
schande; al mijne benauwers zijn voor U. De versmaadheid 
heeft mijn hart gebroken, en ik ben zeer zwak; en ik 
heb gewacht naar medelijden, maar er is geen; en naar 
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vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben 
mij gal tot mijne spijs gegeven; en in mijnen dorst hebben 
zij mij edik te drinken gegeven. Hunne tafel worde voor 
hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding, tot 
een valstrik. Laat hunne oogen duister worden, dat zij 
niet zien; en doe hunne lenden gedurig waggelen. Stort 
over hen uwe gramschap uit, en de hittigheid uws toorns 
gi-ijpe hen aan. Hun paleis zij verwoest; in hunne tenten 
zij geen inwoner." 

Hoe aandoenlijk, aangrijpend en ernstig is deze klacht! 
Elk woord dezer aanklacht zal een antwoord vinden in 
het gericht. Geen syllabe er van zal ter aarde vallen. God 
zal zekerlijk den dood zijns Zoons wreken. Hij zal de 
wereld rekenschap vragen van de behandeling, welke zijn 
Eeniggeborene van haar ondergaan heeft. Zij staat schuldig 
aan den moord van Gods Zoon, en zij zal hare recht
matige straf niet ontgaan. O, hoe schrikkelijk is het, dat 
Christus tegen de wereld een aanklacht inbrengt!, Hoe 
ontzettend Hem te hooren roepen tot God om wraak over 
zjjne vijanden! En Hij had er alle reden toe. Zij hebben 
hem benauwd, gehoond, bespot, geslagen, schandelijk be
jegend, aan een kruispaal gehangen, en ook daar hem 
bespot en uitgejouwd. Geen woorden zijn in staat om de 
versmaadheid uit te drukken, die over Hem gekomen is, en 
nog veel minder zijn er woorden te vinden om den angst 
en het lijden zijner ziel af te schilderen. God alleen weet 
dit alles, en heeft het gezien en mede gevoeld; en daarom 
zal het antwoord der goddelijke gerechtigheid op de aan
klacht en het angstgeschrei van Jezus allerschrikke-
lijkst zijn. 

Beschouwen wij thans de andere zijde van den dood 
van Christus, en slaan wij daartoe den 22sten Psalm op. 
Daar vinden wij onzen Heer lijdende en stervende onder 
de hand van God. Wel klaagt Hij ook daar over wat de 
menschen Hem aandeden, maar dit wordt in dezen Psalm 
door Hem in verband gebracht met de straf, die God over 
Hem deed komen. „Mijn God! mijn God! waarom hebt 
Gij mij verlaten!" zoo roept Hij uit. „Mijn God! ik roep 
des daaga, maar Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik 
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heb geene stilte." In de drie uren Tan duisternis waren 
het niet de menschen, die den Rechtvaardige deden lijden, 
maar God, die zijnen toorn uitstortte over Hem, die de 
plaats des zondaars ingenomen en zichzelven overgegeven 
had voor onze zonden. De menschen hadden Hem aan het 
kruis genageld, en dat was, voorzooverre zij gaan konden, 
den dood; maar Jezus had het kruis kunnen verlaten en 
zonder te sterven ten hemel kunnen varen; geenmensch 
had dit kunnen verhinderen. Doch Hij bleef daar hangen; 
Hij gaf zich over; God verbrijzelde Hem. „Gij legt mij 
in het stof des doods," zoo roept Hij uit. Hij, de recht
vaardige, stierf voor de onrechtvaardigen. 

Het resultaat hiervan is het tegenovergestelde van 
wat wij in den 69sten Psalm gelezen hebben. Komt daar 
ten gevolge van den dood van Christus Gods wraak en 
toorn over de Hem vijandige wereld; hier komt een stroom 
van zegen en genade door het lijden en sterven van Chris
tus over de heele aarde. „Gij hebt mij verhoord van de 
hoornen der eenhoornen. Daarom zal ik Uwen naam mijnen 
broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik 
U prijzen." Toen Jezus uit de dooden was opgestaan, zond 
Hij door Maria Magdalena de heerlijke boodschap tot zijne 
discipelen, die Hij zijne broeders noemde: „Ik vaar op tot 
mijnen Vader en uwen Vader, tot mijnen God en uwen 
God;" en denzèlfden avond verscheen Hij in het midden 
der zijnen, om hun vrede toe te roepen en hun het leven 
der opstanding in te blazen. 

Maar niet alleen over de geloovigen komen thans de 
zegeningen van den dood van Christus, doch ook over 
Israël en de volken. „Van U is mijn lof in een groote 
vergadering; ik zal mijne geloften betalen in tegenwoordig
heid van allen, die Hem vreezen. De zachtmoedigen zullen 
eten en verzadigd worden; zij zullen den Heere prijzen, 
die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven. 
Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot 
den Heer bekeeren ; en alle geslachten der heidenen zullen 
voor uw aangezicht aanbidden; want het koninkrijk is des 
Heeren, en Hij heerscht onder de heidenen . . . Het zaad 
zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden 
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tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijne gerechtig
heid verkondigen den volke, dat geboren wordt, omdat 
Hij het gedaan heeft." 

In deze twee Psalmen worden ons derhalve metgroote 
helderheid de beide zijden van den dood van Christus voor 
oogen gesteld. Christus stierf om der gerechtigheid wil als 
een martelaar onder de hand van den mensch; en voor 
deze snoode daad zullen de menschen eenmaal G-ode reken
schap moeten geven. Maar Christus stierf ook om der 
zonde wil als een zoenoffer onder de hand van God, en 
dat is de grondslag van alle zegeningen voor hen, die in 
zijnen naam gelooven. Zijn martelaarsdood brengt toorn 
en oordeel over een goddelooze wereld; zijn offerdood 
opent de eeuwig springende fontein des levens en der 
zaligheid voor de Gemeente, voor Israël en voor de volken. 
De dood van Jezus heeft de maat van de schuld der 
wereld vol gemaakt; maar tevens de aanneming der Ge
meente en het geluk van Israël en de volken zeker gesteld. 
Door het bloed des kruises is de wereld bezoedeld en de 
Gemeente gereinigd. 

Ziedaar de tweeledige uitwerking van de eerste der drie 
groote feiten, in het Meuwe Testament ons geopenbaard. 
Jezus is gekomen en weer heengegaan — gekomen om
dat God de wereld lief had, en heengegaan, omdat de 
wereld God haatte. Wanneer — wat eenmaal geschieden 
zal — God de vraag zal stellen: „ Wat hebt gij met mijnen 
Zoon gedaan P" dan zal het antwoord luiden: „ Wij hebben 
Hem gehaat, verworpen, gedood; wij kozen een moordenaar 
in plaats van Hem." Maar — geprezen zij de God aller 
genade! — de Christen, de ware geleovige, kan zijne 
oogen opwaarts heffen en zeggen: „Mijn afwezige Heer is 
in den hemel, en dat voor mij. Hij heeft deze arme, zon
dige, vijandige wereld verlaten; en zijne afwezigheid maakt 
het geheele schouwtooneel om mij heen tot een zedelijke 
woestenij, tot een huilende wildernis." 

Hij is hier niet — dat woord der engelen bij het ge
opende graf onzes Heilands drukt naar het oordeel van 
ieder waarachtig hart den stempel der verworpenheid en 
des gerichts op de goddelooze wereld. De wereld wilde 
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van Hem niets weten. Dat is ons genoeg. Nu kan de 
afschuwelijkste misdaad ons niet meer bevreemden. Over 
de vele berichten van de in onze steden en dorpen begane 
misdaden behoeven wij ons niet meer te verwonderen. 
De wereld, die de goddelijke verpersoonlijking van alle 
menschelijke goedheid verworpen, en daarvoor in de plaats 
een roover en moordenaar gekozen heeft, heeft hare zede
lijke verdorvenheid in zulk een mate bewezen, dat die 
niet kan overtroffen worden. Zouden wij ons" nog kunnen 
verwonderen, als wij de valschheid en harteloosheid der 
wereld gewaar worden? Zouden wij ons nog kunnen ver
bazen, wanneer wij ontdekken, dat de wereld niet te ver
trouwen is? Mocht dit het geval zijn, dan is zulks een 
bewijs, dat wij de afwezigheid van onzen Heer niet be
grepen hebben. Wat bewijst het kruis van Christus? 
Ongetwijfeld, dat God de liefde is; dat Christus zijn dier
baar leven heeft overgegeven, om ons van de vlammen 
der hel te bevrijden. Geloofd en geprezen zij zijn heerlijke 
naam voor deze kostelijke waarheid! Maar wat be
wijst het kruis van Christus ten opzichte van de we
reld? Mets anders dan dat de maat harer zonde vol 
en haar oordeel bekrachtigd is. De wereld heeft door 
Hem, die volmaakt goed was, aan het kruis te nagelen, 
het onweersprekelijk bewijs harer boosheid en vijandschap 
geleverd. Daarom zegt Jezus: „Indien ik niet gekomen 
ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; 
maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hunne zonde. 
Wie mij haat, haat ook mijnen Vader. Indien ik de werken 
onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan 
heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij zoowel 
gezien als gehaat beide mij en mijnen Vader. Maar opdat 
het woord vervuld worde, dat in hunne wet geschreven staat: 
Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat." (Joh. XV : 22—25.) 

Bepalen wij thans onze aandacht bij het tweede ge
wichtige en heerlijke feit, 'twelk ons in het Nieuwe 
Testament geopenbaard wordt. De Heilige Geest, de derde 
Persoon der heilige Drieëenheid, is op deze aarde gekomen. 
Toen onze Heer op den laatsten, den grooten dag van 
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het Loofhuttenfeest in den tempel stond, riep Hij, zeggende: 
nZoo iemand dorst, die kome tot mij en drinke! Die in 
mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: Stroomen van levend 
water zullen uit zijnen buik vloeien." (Joh. VII: 37, 38.) 
En de Evangelist, die dit mededeelt, voegt er als ver
klaring aan toe: „Dit nu zeide Hij aangaande den Geest, 
dien ontvangen zouden, die in Hem gelooven; want de Geest 
was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was." De 
Heilige Geest bestaat van eeuwigheid evenals de Vader 
en de Zoon; de Heilige Geest werkte van den aanvang 
der schepping af in de schepping en onder demenschen; 
maar de Heilige Geest was nog niet aan de geloovigen 
geschonken om in hen te wonen, en was nog niet in de 
wereld gezonden, zoolang Jezus nog op aarde vertoefde. 
Eerst moest Jezus lijden en sterven, ten hemel varen en 
verheerlijkt worden aan Gods rechterhand, zou de Heilige 
Geest hier beneden komen. Hij moest als de andere Trooster 
de plaats van den afwezigen Heer hier beneden innemen, 
opdat de zijnen niet als weezen hier zouden achterblijven, 
maar door Hem zouden worden geleid, getroost, gesterkt, 
onderwezen en verkwikt. (Joh. XIV : 16—20.) Nadat 
Jezus verheerlijkt was, daalde de Heilige Geest op den 
Pinksterdag neder, maakte woning in de geloovigen en 
doopte hen allen tot één lichaam. 

Reeds meer dan achttienhonderd jaren vertoeft Hij hier 
beneden. "Welk een wonderbaar heerlijk feit! Een godde
lijk Persoon woont op aarde, niet zooals de Zoon in 
menschelijke gedaante, maar daarom niet minder wezenlijk. 
Zijne machtige werkingen zijn openbaar geworden, en 
worden nog steeds gezien. "Wie in Jezus gelooft, wordt 
door den Heiligen Geest verzegeld, en ontvangt dien Hei
ligen Geest als het onderpand der toekomstige erfenis. 
Door dien Geest ontvangt hij de zekerheid, dat het offer 
van Christus door God in den hemel aangenomen en in 
het hemelsche heiligdom alles in orde is, zoodat hij met 
"vrijmoedigheid in dat heiligdom verschijnen en met God 
gemeenschap oefenen kan. En door dien Geest roept hij: 
»Abba, Vader!" waardoor Gods Geest met zijnen geest 
getuigt, dat hij een kind van God is. 
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Gelijk de afwezigheid van Jezus, zoo is ook de tegen
woordigheid des Heiligen Geestes van een tweeledige uit
werking ten opzichte van de wereld en ten aanzien van 
de Gemeente Gods; zoowel ten opzichte van de wereld in 
haar geheel als van ieder mensch in het bijzonder, als ook 
ten aanzien van de geheele Gemeente en van ieder lid 
dier Gemeente afzonderlijk. Wat de wereld aangaat, zoo 
is deze goddelijke getuige van den hemel gekomen, om 
haar te overtuigen van hare schrikkelijke misdaad, in de 
verwerping en kruisiging van Christus hegaan; en wat de 
Gemeente betreft, is Hij verschenen als haar Trooster, om 
de plaats van haren afwezigen Heer in te nemen en door 
zijne tegenwoordigheid en bediening de harten van Gods 
volk te troosten en te sterken. De Heilige Geest is voor 
de wereld een Getuige en voor de Gemeente een Trooster. 

Enkele plaatsen der Heilige Schrift zullen voor het 
hart en het verstand van den godvreezenden lezer, die 
zich aan het gezag van Gods Woord onderwerpt, het 
bewijs dezer waarheid leveren. 

In Joh. XVI lezen wij: „En nu ga ik heen tot Hem, 
die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij: 
Waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u 
gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch 
ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat ik wegga, want 
zoo ik niet wegga, zal de Trooster tot u niet komen; 
maar zoo ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En die 
gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en 
van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij 
in mij niet gelooven; en van gerechtigheid, omdat ik tot 
mijnen Vader heenga; en van oordeel, omdat de overste 
dezer wereld geoordeeld is." 

Dit is zoo duidelijk mogelijk. De tegenwoordigheid des 
Heiligen Geestes op deze aarde is het bewijs, dat Jezus 
door de wereld verworpen is. Had de wereld Jezus niet 
verworpen, maar aangenomen, dan zou de Heer hier be
neden gebleven zijn en zijn koninkrijk in heerlijkheid 
hebben opgericht; en dan zou dus de Heilige Geest niet 
op de aarde gekomen zijn. Doch daar de wereld Jezus 
heeft verworpen en ter dood gebracht, heeft God Hem in 
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j o a hemel opgenomen en daar met heerlijkheid gekroond 
tot op den door Hem bepaalden tijd des oordeels; en na 
de opneming en verheerlijking van Jezus zond God den 
Heiligen Geest als den Trooster en den Plaatsvervanger van 
Jezes bij de Zijnen, die nog een wijle tij ds hier op aarde 
moeten vertoeven. Zoo is dus de tegenwoordigheid van den 
Heiligen Geest op deze aarde het bewijs van de groote 
zonde, die de wereld voor hare rekening heeft, en waardoor 
liet schrikkelijk oordeel Gods haar treffen zal. De tegen
woordigheid van den Heiligen Geest is voor de wereld 
de overtuiging van zonde en van gerechtigheid en van 
oordeel. Had de wereld Jezus niet verworpen, dan zou de 
Heilige Geest niet gekomen zijn, en derhalve is de tegen
woordigheid des Heiligen Geestes de overtuiging voor de 
wereld, dat zij deze grootste van alle zonden begaan heeft; 
en die tegenwoordigheid is tevens het bewijs van Gods 
gerechtigheid, die zijn door de wereld verworpen Zoon 
in den hemel heeft opgenomen en verheerlijkt; en daar 
de overste dezer wereld, de satan, geoordeeld is, omdat 
God hem door het kruis in het openbaar ten toon gesteld, 
en over hem getriomfeerd heeft, (zie Kol. H : 15.) zoo is de 
tegenwoordigheid des Heiligen Geestes de overtuiging van 
het oordeel, dat over de wereld komen zal. 

Maar evenals de dood van Christus een tweeledig ka
rakter heeft, en die dood uit een tweeledig oogpunt moet 
worden beschouwd, zoo is ook dit het geval met de waar
heid van de tegenwoordigheid des Heiligen Geestes op 
aarde. Hoewel die tegenwoordigheid het bewijs is van de 
groote zonde en van de vijandschap der wereld, zoo was 
de uitstorting des Heiligen Geestes en de vorming door 
Hem van de Gemeente, de toebereiding van een Bruid 
voor Gods verheerlijkten Zoon, in Gods raadsbesluit be
paald. Jezus zegt: „Ik zeg ude waarheid: het is u nut, dat 
ik wegga; want zoo ik niet wegga, zal de Trooster tot 
u niet komen; maar zoo ik heenga, zal ik Hem tot u 
zenden." Die Trooster toch — zoo zegt de Heer in die 
heerlijke hoofdstukken van Johannes' Evangelie tot zijne 
discipelen — zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Hij is 
de Geest der waarheid, dien de wereld niet kan ontvan-
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gen, wat zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij 
kent hem, want hij blijft (woont) bij u, en zal in u zijn. 
Hij zal u alles indachtig1 maken, wat ik n gezegd heb. 
(XIV.: 16, 17, 26.) Hij zal van mij getuigen, en gij zult 
ook getuigen. (XV: 26, 27.) Hij zal 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. Hij zal mij 
verheerlijken; want hij zal het uit het mijne nemen en 
het u verkondigen. (XVI: 13—15.) 

Die Trooster is op den Pinksterdag uitgestort, en ver
toeft sedert dien tijd op de aarde. Evenals Eliëzer een 
vrouw voor Izaak moest halen uit het vreemde land, en 
haar door de woestijn naar Kanaan leidde tot haren lief
hebbenden Bruidegom; zoo is de Heilige Geest hier be
neden gekomen om voor Jezus, den verheerlijkten Men-
schenzoon, een bruid toe te bereiden, en die bruid, door 
de woestijn der wereld heen, te leiden naar den hemel tot 
haren hemelschen Bruidegom. Op die reis spreekt Hij 
haar van de schoonheid, de voortreffelijkheid en den rijkdom 
van den Bruidegom, van zijne liefde en goedheid, van 
zijne genade en trouw, en wekt in haar het verlangen 
naar de vereeniging met Hem in hemelsche heerlijkheid, 
waarnaar Hij zelf reikhalzend uitziet. „De Geest en de 
bruid roepen: kom." Hij heeft de geloovigen in Jezus, die 
tot op zijne komst ieder op zichzelven stonden, tot één 
lichaam gedoopt. (1 Kor. XII : 13.) Hij woont in de Ge
meente, die Gods tempel is; (1 Kor. I I I : 16, 17.) en Hij 
woont in iederen geloovige afzonderlijk. „Weet gij niet, 
dat uw lichaam de tempel is van den Heiligen Geest, die 
in u is, dien gij van God hebt, en dat gij niet uws zelfs 
zijt?" vraagt Paulus in 1 Kor. VI: 19. 

Wonderbaar feit! Op deze arme, zondige aarde, in zulke 
zwakke menschen als wij zijn, woont een goddelijk Per
soon, die zoo zeer aan al onze nooden en behoeften, zor
gen en smarten deelneemt, dat Hij, waar wij in deze 
omstandigheden niet weten, wat wij bidden zullen, zooals 
het met Gods wil en gedachten overeenkomt, met onuit
sprekelijke verzuchtingen voor ons en in ons roept tot 
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God. (Rom. VIII: 26, 27.) O, mochten wij toch dieper 
doordrongen zijn van deze heerlijke waarheid! Mochten 
•wij toch vaster gelooven aan de tegenwoordigheid des 
Heiligen Geestes in ons, opdat wij de heerlijke gevolgen 
daarvan meer genieten, en ons in alles leiden laten door 
Hem, die ons als Trooster en Leidsman gezonden is door 
onzen dierbaren Heer en Heiland, en die op zich geno
men heeft ons veilig te brengen tot Hem, onzen hemelsehen 
Bruidegom, wiens aangezicht te aanschouwen en wiens 
liefde te smaken ons reikhalzend verlangen is. 

Ik breek hier onze beschouwing af, en hoop de volgende 
maand over het derde heerlijke en gewichtige feit, over 
de wederkomst van onzen Heiland te ispreken. 

Mozes' keuze, 
In Hebreen XI hebben wij vele merkwaardige voor

beelden van geloof, die vol leering zijn voor de Christe
nen van den tegenwoordigen tijd. Mozes is een treffend 
voorbeeld. Zijn geloof kwam uit in het moeielijkste oogen-
blik. Had hij zich laten leiden door de omstandigheden 
en door de neiging van zijn hart, dan zou hij nooit den 
weg betreden hebben, dien hij gegaan is. 

Het was een donkere tijd in de geschiedenis van Gods 
volk, toen Mozes door Gods Voorzienigheid als zuigeling 
overgebracht werd uit de eenvoudige woning van een 
Hebreër naar het statige paleis des konings. God staat 
boven alle gebeurtenissen en heeft alles in Zijne hand. 
Mozes was een uitverkoren werktuig om Zijne ondoorgron
delijke voornemens uit te voeren. Zijn opvoeding aan het 
hof van Farao moest dienen om hem bekwaam te maken, 
als leidsman van een volk op te treden. Als zoon van 
Farao's dochter bestond de mogelijkheid, dat hij de Farao's 
in hun waardigheid zou opvolgen. Zulke schitterende voor
uitzichten komen zelden voor, en het zou niet te ver
wonderen geweest zijn, als Mozes er door aangetrokken 
was geworden. Maar „door het geloof weigerde Mozes, 
toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter 
genoemd te worden." 

Het Woord van God zegt ons, dat hij door het geloof 
handelde, toen hij, groot geworden zijnde, het voorrecht 
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weigerde van te behooren tot de familie des konings. Hij 
wist, wat hij moest weigeren, en wat er het gevolg van 
zou zijn. Maar niets kon hem terughouden, want hij had 
God steeds voor oogen, en hij wandelde door geloof, niet 
door aanschouwen. Afstand te doen van zijn rang als prins, 
van het vooruitzicht van een troon, getuigt van de wónder-
volle kracht des geloofs. Als hij met zijn verstand te rade 
gegaan was, had hij kunnen zeggen: wat kan ik beter 
doen dan blijven, waar de Voorzienigheid mij geplaatst 
heeft, en Gods volk trachten te bevoordeelen door de macht, 
die ik heb. Maar neen, hoewel de Voorzienigheid hem in 
deze positie gebracht had, het geloof leidde hem er uit. 

Er zijn ook nu vele Christenen, die zich in omstandig
heden bevinden, welke niet naar Gods wil zijn, maar die 
er in big ven onder voorwendsel daar nuttig te kunnen 
zijn. Maar „gehoorzamen is beter dan offerande en opmer
ken dan het vette der rammen." Als men in een positie 
is overeenkomstig Gods Woord, dan wordt er gezegd, dat 
men daarin blijven moet. (1 Kor. VII : 20—24.) Maar als 
Mozes aan Farao's hof gebleven was, zou hij „de genie
ting der zonde" gehad hebben. 

Mozes stelde zich niet tevreden met te weigeren, wat 
hij zonde achtte,_ maar hij koos een anderen weg, en wel 
een weg van lijden en beproeving. Het vleesch kon dien 
weg niet gaan, slechts voor het geloof was dit mogelijk. 
Wij lezen: „Verkiezende liever met het volk van God 
smaadheid te lijden, dan voor een tijd de genieting der 
zonde te hebben." De Hebreërs werden verdrukt. Zij 
waren Gods volk. Mozes kende de geschiedenis van hun 
lijden. Hij wilde worden als één hunner. Hij schatte de 
genietingen der zonde op de juiste waarde door ze op te 
geven en een anderen weg te kiezen. Hij vond er meer 
vreugde in, de moeiten van Gods volk te deelen, dan met 
de wereld de genietingen der zonde te hebben. 

Welken weg kiezen wij? Menigeen gaat niet mede in 
openbaar kwaad, maar volgt toch een weg van gemak. 
Doch Christus zegt: „Zoo iemand mij dient, die volge 
mij; zoo iemand achter mij wil komen, die verloochene 
zichzelf, en neme zijn kruis op en volge mij." 

Het is voor den mensen aangenaam zijn eigen wil te 
doen. De zonde geeft vele genoegens aan het natuurlijk 
hart. Maar de genieting der zonde is slechts voor een tijd. 
Aan Gods rechterhand zijn liefelijkheden eeuwiglijk. (Ps. 
XVI : 11.) Mozes richtte zijn oogen op het einde. Hij 
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zag op de vergelding. Hij gaf het tegenwoordige op voor 
de toekomst, de zichtbare dingen voor de onzichtbare; hij 
koos en bewandelde den waren weg des geloofs. 

Dit is een schoon voorbeeld voor ons. Als wij voor het 
tegenwoordige leven, en ons laten leiden door wat wij 
rondom ons zien, zullen wij bemerken, dat wij een gemak-
kelijken weg kiezen in plaats van op te wassen in de ge
nade en in de kracht des Heiligen Geestes, om Christus te 
volgen als pelgrims en vreemdelingen naar een beter land. 

Wij zijn arme schepselen en ons geloof is dikwijls zeer 
zwak. Maar indien wij getrouw zijn aan de roeping Gods, 
zullen Zijne belangen en die van Zijn volk ons zóó ter 
harte gaan, dat wij de dingen, die naar het vleesch zijn, 
schade zullen achten; en wij zullen jagen naar het doel
wit en met geduld de beproevingen dragen, die wij op 
onzen weg ontmoeten. 

Er waren nog andere dingen, welke bij velen, waren 
zij in Mozes' omstandigheden, van belang zouden zijn. 
Er waren de schatten van Egypte. Het zou voor menig
een gemakkelijk zijn om positie, voorrechten en genoegens 
op te geven, zoolang er geen schatten aan verbonden waren. 
Maar de verzoeking, waaraan Mozes blootgesteld was, 
sloot ook in, rijkdommen op te geven. Hoe kwam hij deze 
verzoeking te „ boven ? Door eenvoudig de schatten van 
Egypte op de ééne schaal te plaatsen, en de versmaad -
heid van Christus in de andere; en door het geloof ont
dekte hij, dat het laatste oneindig zwaarder woog dan het 
eerste en daarom achtte hij het hooger. 

Zal iemand denken, dat Mozes het betreurd heeft of ooit 
zal betreuren? Wat was de waarde van de schatten van 
Egypte voor Mozes, toen hij verscheen met Jezus bij de ver
heerlijking op den berg ? Hij gaf de schatten van Egypte op, 
en toen hij Gods volk door de woestijn leidde, verblijdde 
hij zich in de schatten des hemels. Hij leed met hen, en 
droeg het kenteeken van de versmaadheid van Christus. 

Van nature deinzen wij terug voor de versmaadheid van 
Christus, en gevoelen ons aangetrokken tot de schatten der 
wereld. Als onze harten gehecht zijn aan de wereld zullen 
wij niet gaarne de versmaadheid van Christus dragen. 
Maar indien wij Christus niet alleen met den mond belij
den, dan zullen wij in Hem een vreugde vinden, die dè 
wereld ons niet geven noch ontnemen kan. 

En waarvoor anders zijn wij hier beneden? Als Chris
tenen zijn wij verlost uit de wereld en behooren tot den 
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hemel; maar wij zijn een korten tijd hier gelaten om te 
wandelen als pelgrims. „Door het geloof verliet hij Egypte 
niet vreezende de gramschap des konings, want hij hield 
zich staande als ziende den Onzienlijke." Toen Mozes dit 
deed, maakte hij zich voorgoed van alles los. Elk uitzicht 
om weer in Farao's gunst aangenomen te worden, werd 
hem hierdoor ontnomen. Men kan zich gemakkelijk voor
stellen, hoe ondankbaar hij geschenen moet hebben in de 
oogen des konings en die zijner dochter. Doch wij moeten 
Gode meer gehoorzaam zijn dan de menschen. Maar hoe
wel de aanvoerder van een ongewapend en onbeschermd 
volk, nagejaagd door een machtigen en geoefenden vijand, 
was Mozes kalm door de tegenwoordigheid Gods. Hij vreesde 
niet. God was hun beschermer en Hij zou voor hen strijden. 
Dat was genoeg. „Hij hield zich staande als ziende den 
Onzienlijke." 

En dit is voldoende voor ons. Hebben wij Egypte ver
laten? De vijand onzer zielen zal alles doen om ons te 
verhinderen, en hij is een sterke tegenpartij. Het geloof 
is ons eenig schild. Wij hebben met God te doen. Satan 
is tegenover Hem machteloos. De wereld vaarwel te zeggen 
en naar het hemelsch Kanaan te reizen is geen gemakkelijke 
weg. Het stelt ons op allerlei wijze aan de macht des 
vijands bloot. Maar geloof in God is genoeg in eiken nood. 
Geen vijand kan ons schaden, als wij in eenvoudigheid op 
Hem ons vertrouwen stellen. Hij is getrouw, Zijne liefde 
is oneindig, Zijne zorg onveranderlijk. Het geloof steunt 
op God, en zoodoende is het hart vrij van vrees. 

Mozes' keuze vervult ons met bewondering. Satan en 
de menschen boden hem rang, voorrechten, genoegens en 
bezittingen aan. God daarentegen: de versmaadheid van 
Christus mi en de belooning hiernamaals. Mozes zeide 
zonder aarzelen: ik kies Christus. 

Als gij weet, dat Christus uw deel is, laat het Christus 
alleen zijn, en volg Hem na. Het geeft ons weinig Zijn 
naam op onze lippen te nemen, als er niet een weerklank 
en een vast besluit, door Gods genade, in ons hart is, 
om Hem te volgen uit deze Egyptische wereld naar Zijne 
eeuwige heerlijkheid. Moge ieder geloovig lezer steeds 
meer de kracht gevoelen van des apostels woord: „Te 
leven is voor mij Christus." 
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Drie gewichtige en heerlijke feiten. 
^ Vervolg van blz. 45.) 

Het derde gewichtige en heerlijke feit, waarbij wij onze 
aandacht bepalen, is de wederkomst Tan onzen Heer Jezus 
Christus. Dit feit wordt ons in het Meuwe Testament 
even duidelijk en volledig als de beide andere feiten 
voorgesteld en aangekondigd. Het staat even stellig vast, 
en is een even onomstootelijke waarheid, dat de Zoon van 
God uit den hemel zal wederkomen, om de zijnen tot zich 
te nemen en de wereld te oordeelen, als het vaststaat, 
dat de Zoon van God, na gestorven en uit de dooden 
opgewekt te zijn, ten hemel gevaren is, en dat de Heilige 
Geest nog altijd hier op aarde woont als de Trooster en 
Leidsman der geloovigen. Nemen wij één dezer waarheden 
aan, dan moeten wij ze alle aannemen; verwerpen wij 
er één, dan kunnen wij niet anders, dan ze alle ver
werpen; want zij hebben alle drie hetzelfde goddelijke 
gezag, en staan of vallen met elkander. 

Wij gelooven allen, dat de Zoon van God op deze aarde 
gekomen is om te zoeken en te behouden wat verloren 
was; dat Hij verworpen, aan het kruis genageld en ter 
dood gebracht is; dat Hij, opgestaan uit de dooden, ten 
hemel is gevaren, en daar nu met eer en heerlijkheid 
gekroond aan Gods rechterhand gezeten is. "Wij gelooven 
allen, dat de Heilige Geest vijftig dagen na Jezus' op
standing op deze aarde gekomen is en nog Bteeds hier 
woont. Welnu, evenzoo moeten wij gelooven, dat de Heer 
Jezus wederkeeren zal, om al de zijnen tot zich op te 
nemen en dan zijn heerlijk koninkrijk hier beneden op 
te richten, zoodat Hij van het eene einde der aarde tot 
het andere in macht en heerlijkheid regeeren zal. De Heer 
en zijne Apostelen verklaren dit uitdrukkelijk, en hebben 
ons dit als een vaststaand feit medegedeeld. 

XL| 4 
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Wij zullen, om dit te bewijzen, de aandacht onzer lezers 
bepalen bij die gedeelten uit het Nieuwe Testament, 
waarin ons dit gewichtige en heerlijke feit Tan Jezus' 
wederkomst klaar en duidelijk voor oogen gesteld wordt. 
Vooreerst, bij de woorden van Jezus, toen Hij op het 
punt stond deze aarde te verlaten; ten tweede, bij de 
woorden der engelen, toen de Heer ten hemel gevaren 
was; en eindelijk, bij de woorden van Paulus in den eersten 
brief aan de Thessalonikers. Br zijn tal van andere plaat
sen, die ons deze heerlijke waarheid verkondigen, en 
waarbij wij in eenige volgende opstellen hopen stil te 
staan; maar deze drie stellen het feit van de wederkomst 
des Heeren zóó onomstootelijk vast, dat zelfs de eenvou
digste geloovige er van overtuigd worden moet. 

Toen onze geliefde en aanbiddenswaardige Heiland op 
het punt stond zijne discipelen te verlaten en tot den Va-
der weder te keeren, trachtte Hij in zijne oneindige genade 
hunne bedroefde en bekommerde harten door woorden 
der teedêrste liefde te troosten. Kadat Hij in de voet-
wassching een treffend beeld gegeven had van zijne voort
durende liefde voor de zijnen — een liefde, die tot den 
einde toe zou duren, zoolang als de zijnen hier beneden 
zouden vertoeven ; en nadat Hij zichzelven geheel had over
gegeven om het groote en heerlijke werk onzer verlossing te 
volbrengen, waardoor de Vader in al zijn eigenschappen 
en deugden werd verheerlijkt, zegt Hij : 

„Uw hart worde niet ontroerd; gij lieden gelooft in God, 
gelooft ook in mij. In het huis mijns Vaders zijn vele 
woningen; ware het anders, ik zou het u gezegd hebben; 
want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer 
ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, kom ik weder, 
en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar 
ik ben." (Joh. XIV: 1—3.) 

Deze woorden zijn zoo duidelijk mogelijk; zij zijn even 
beslist als verblijdend en vertroostend. Tot op dat oogen-
blik was de Heer Jezus op aarde als de Zoon des men-
schen en de Koning Israëls het voorwerp van het geloof 
der discipelen geweest; doch thans stond Hij op het punt 
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hen te verlaten en tot den Vader weder te keeren. In 
den hemel opgenomen, en daar met heerlijkheid gekroond, 
zou Hij van nu af aan daarboven het voorwerp huns ge-
loofs worden, zoodat zij voortaan Jezus niet meer naar het 
vleesch zouden kennen, maar Hem zouden zien verheerlijkt 
aan Gods rechterhand. Daarom zegt de Heer: „Gijlieden 
gelooft in God, gelooft ook in mij." Maar niet alleen dit. 
De geloovigen hebben niet slechts den verheerlijkten Heer 
tot het voorwerp huns geloofs in den hemel, maar zij zijn 
ook met dien verheerlijkten Heer op het nauwst en innigst 
verbonden, zoodat zij eenmaal met Hem in dezelfde heer
lijkheid zullen wonen. „In het huis mijns Vaders," zegt 
de Heer, „zijn vele woningen; ware het anders ik zou 
het u gezegd hebben; want ik ga heen om u plaats te 
bereiden." Dit moet al onze bewondering opwekken, en 
dit overtreft al onze gedachten. In het huis des Vaders 
was geen plaats voor den mensch. De mensch was geschapen 
voor de aarde, en geenszins voor den hemel. En bovendien 
was hij een zondaar, en in Gods tegenwoordigheid kan 
geen zondaar verschijnen. Maar Gods Zoon kwam op aarde, 
werd mensch, stelde zich in de plaats van den zondaar, 
droeg de straf en het oordeel, door God over de zonde 
bedreigd, stierf in onze plaats, doch werd uit de dooden 
opgewekt, en keerde tot den Vader weder, en werd door 
Hem aan zijne rechterhand met eer en heerlijkheid ge
kroond. Als Mensch keerde Hij in het huis zijns Vaders 
terug; als Mensch is Hij gezeten aan Gods rechterhand; 
als Mensch is Hij verheerlijkt. Daardoor heeft Hij voor 
allen, die in Hem gelooven en met Hem vereenigd zijn, 
een plaats in dat huis zijns Vaders bereid. Hij, die den 
Vader bad verheerlijkt, en het werk had volbracht, dat 
de Vader Hem te doen gegeven had, het werk onzer 
verlossing, kon tot den Vader zeggen: „Ik wil, dat, waar 
ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt." 
De plaats is thans bereid. Door het geloof gaan wij reeds 
het hemelsche heiligdom binnen. (Hebr. X.) Stefanus zag 
den hemel geopend en den verheerlijkten Heer aan Gods 
rechterhand. Saulus, op den weg naar Damaskus, aan-
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schouwde Jezus in hemelsche heerlijkheid; en werd later 
in den derden hemel, d. i. in het huis des Vaders, opge
trokken. En weldra gaan wij allen daarheen. 

Dit is 's Heeren belofte. „In het huis mijns Yaders zijn 
vele woningen, ik ga heen om u plaats te bereiden; en 
wanneer ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, kom 
ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar ik ben." Welk een heerlijke belofte! Hij zegt 
niet: „Ik zal een mijner dienaren tot u zenden!" O neen! 
En evenmin zegt Hij: „Gij zult tot mij komen, wanneer 
gij zult sterven." Maar Hij zegt: „Ik kom weder, en ik 
zal u tot mij nemen." Het zou ongetwijfeld een groot 
voorrecht zijn, wanneer wij door de hemelsche heirscha
ren op vurige wagenen met vurige paarden in den hemel 
werden gebracht; maar daarmede is de Heer Jezus niet 
tevreden. Hij heeft ons lief met een volkomene en onbe
grensde liefde. — met een liefde, die Hem in staat stelde, 
om trots lijden en smart, zichzelven voor ons in den dood 
over te geven — met een liefde, die Hem met vurig verlan
gen doet uitzien naar het oogenblik, dat Hij allen, die Hij 
Gode kocht met zijn kostbaar bloed, kan invoeren in zijne 
heerlijkheid. Daarom komt Hij zelf om ons af te halen. 
Een bruidegom haalt zijne bruid af. Izaak ging Rebekka 
te gemoet in het veld. Zoo komt Jezus, de hemelsche Brui
degom, om de Zijnen af te halen en hen te brengen in 
het huis zijns Vaders, waar vele woningen zijn. Welk een 
onuitsprekelijke liefde en genade straalt ons hier tegen! O, 
dat wij Hem, die ons zóó liefheeft, steeds mogen verwachten! 

Merken wij op, dat deze belofte Tan Jezus geen de 
minste betrekking heeft op het sterven van den Christen. 
Ware dit zoo, dan had de Heer zich gansch anders moe
ten uitdrukken. Hoe het mogelijk is te meenen, dat, als 
de Heer zegt: „Wanneer ik heengegaan ben, en uplaats 
bereid heb, kom ik weder" Hij daarmede zou bedoeld 
hebben, dat wij door den dood bij Hem zouden komen, 
is waarlijk onbegrijpelijk, en bewijst duidelijk, hoezeer de 
belofte van 's Heeren wederkomst vergeten en uit het oog 
verloren is. Niemand heeft het recht om de woorden van 
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Jezus zoo te veranderen en te verdraaien. Had de Heer 
over ons sterven willen spreken, dan zou Hij dit duidelijk 
hebben gezegd; maar Hij denkt in het geheel niet aan 
ons komen tot Hem door den dood, maar aan zijn komen 
tot ons om ons ia het huis des Vaders op te nemen. Tot 
den moordenaar aan het kruis zeide Jezus: „Heden zult 
gij met mij in het paradijs zijn." Die man zou sterven 
en ging tot Jezus. Maar tot ons zegt de Heer: „Ik kom 
weder, en zal u tot mij nemen." Zijn komen tot ons en 
ons gaan tot Hem bij ons sterven zijn twee geheel van 
elkaar onderscheiden dingen. 

Merkwaardig is het, dat er in het Meuwe Testament 
slechts zelden over het sterven van den Christen gespro
ken wordt. Niet meer dan vier plaatsen hebben daarop 
betrekking. Vooreerst de reeds door ons aangehaalde woor
den van Jezus tot den moordenaar: „Heden zult gij met 
mij in het paradijs zijn." (Luk. X X I I I : 43.) Dan de woor
den van den eersten Christen-martelaar Stefanus: „Heer 
Jezus! ontvang mijnen geest." (Hand. VII : 59.) Verder 
de woorden van Paulus in 2 Kor. V : 6—8 : „Daarom 
hebben wij altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwo
nende in het lichaam, uitwonen van den Heer; maar wij 
hebben goeden moed, en willen liever uit het lichaam 
uitwonen en bij den Heer inwonen." En eindelijk zegt 
hij in Fil. 1 : 2 3 : „Ik heb begeerte om ontbonden te wor
den, en met Christus te zijn; want dit is zeer verre het 
beste." Hoewel het nu uit deze heerlijke woorden blijkt, 
dat de ontslapen heiligen volmaakt gelukkig zijn, daar 
zij met den Heer zijn, en zich in het paradijs in zijne 
tegenwoordigheid verheugen, zoo is het toch hoogst merk
waardig, dat er ons zoo weinig over den toestand der ont
slapen heiligen wordt medegedeeld; terwijl ons over de 
komst van den Heer Jezus en over al wat daarmede in 
verband staat, uitvoerig gesproken wordt. Tegenover deze 
vier plaatsen, welke over het sterven der geloovigen han
delen, staan meer dan honderd plaatsen, waarin over de 
wederkomst van Christus gesproken wordt. En dit is heel 
natuurlijk. De dood kan nimmer een hoop en verwachting 
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voor ons zijn. Zeer zeker neemt de Heer al het onaange
name van den dood voor de Zij aen weg, en geeft stervens-
genade; maar toch kan niemand naar het sterven verlangen, 
tenzij dan, dat hij evenals Paulus in de gevangenis zit 
om ter dood gebracht te worden, of dat hij aan het einde 
zijns levens gekomen is. Iedereen zal zeggen: ik wou, dat 
ik niet stierf, maar bleef leven tot Jezus' wederkomst. 
Met Paulus: „In dezen tabernakel zuchten wij, bezwaard 
zijnde, naardien wij niet willen ontkleed (d. i. sterven), 
maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven 
verslonden worde." (2 Kor. V : 4.) Dat is onze hoop en 
verwachting. Aan JOZUB' wederkomst kunnen wij eiken 
dag met vreugde denken, en vol verlangen kunnen wij 
roepen: „Kom, Heere Jezus!" 

Staan wij nu in de tweede plaats stil bij de woorden 
der engelen na de hemelvaart van Jezus. In Hand I lezen 
wij, dat de Heer Jezus, op den Olijfberg met zijne dis
cipelen vergaderd, werd opgenomen in den hemel, terwijl 
zij het zagen, en een wolk Hem voor hunne oogen weg
nam. „En toen zij naar den hemel staarden, terwijl Hij 
heenging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte 
kleederen, die ook zeiden: Mannen van G-alilea! waarom 
staat gij op te zien naar den hemel ? Deze Jezus, die van 
u opgenomen is in den hemel, zal aldus komen, gelijker-
wijs gij hem naar den hemel hebt zien henengaan." 

Deze woorden zijn van het uiterste gewicht, en bewij
zen ten klaarste, dat de Heer Jezus persoonlijk en zicht
baar zal wederkomen. In deze boodschap der hemelsche 
boden vinden wij een goddelijke volkomenheid en een 
liefelijke volheid. Wij leeren er uit, dat dezelfde Jezus, 
die deze aarde verlaten heeft en in tegenwoordigheid van 
een groot aantal getuigen ten hemel gevaren is, op dezelfde 
wijze, als zij Hem hebben zien heengaan, zal wederkomen. 
Hoe is Hij ten hemel gevaren? Wel in letterlijken en 
niet in figuurlijken zin, werkelijk en persoonlijk. Gods 
Zoon, die mensch geworden was, geboren uit een vrouw; 
die hier beneden gewoond en gewandeld had; die vele ja-
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fen met zijne discipelen had omgegaan; die voor onze 
zonden aan het kruis gestorven, maar uit de dooden op
gewekt was; die na zijne opstanding zich aan de zijnen 
„vertoond had met vele gewisse kenteekenen, zijnde door 
hen gezien gedurende veertig dagen, en sprekende over 
de dingen van het koninkrijk Gods," met wien zij na 
zijne opstanding gegeten en gedronken hadden; (Hand. 
1 :3 ; X :41 . ) diezelfde Jezus zou aldus wederkomen, ge-
lij kerwijs zij Hem naar den hemel hadden zien henengaan. 
Als de Zoon des menschen wandelde Hij op aarde; als 
de Zoon des menschen zit Hij thans met eer en heerlijk
heid aan Gods rechterhand in den hemel; als de Zoon 
des menschen komt Hij weder tot de Zijnen, en zal dan 
zijn heerlijk koninkrijk oprichten en al zijne vijanden 
leggen tot een voetbank zijner voeten. 

Belangrijk is het hierbij op te merken, dat de wereld 
van de hemelvaart onzes Heeren niets heeft gezien. Van 
het oogenblik af, dat Jezus in het graf was gelegd, kon 
het oog van een onbekeerd, ongeloovig mensch Hem niet 
meer aanschouwen. De laatste aanblik, welken de wereld 
van Jezus gehad heeft, was, toen Hij aan het kruis hing 
als een" schouwspel van menschen, engelen en duivelen. 
Hij is ten hemel gevaren, door den Vader opgenomen in 
heerlijkheid, en daar voor aller oog verborgen. De wereld 
zal Hem niet zien, vóór dat Hij als de bliksem zal ver
schijnen om het oordeel uit te voeren en den wijnpersbak 
van den toorn des almachtigen Gods te treden. Hij komt 
met de wolken, en aller oog zal hem zien, ook zij, die 
hem doorstoken hebben, en alle stammen des lands zullen 
over hem weeklagen. (Openb. I : 7.) 

Niemand anders dan de Zijnen zagen den Heiland ten 
hemel varen, evenals ook zij alleen Hem na zijne op
standing hebben aanschouwd. Hij vertoonde zich — dank 
zij zjjn heerlijken Naam! — aan hen, die voor zijn hart 
dierbaar waren. Hij verzekerde en bevestigde, sterkte en 
bemoedigde hunne harten door „de vele gewisse ken
teekenen," waarvan de geïnspireerde schrijver spreekt. 
Hij bracht hen tot aan de grenzen der onzichtbare 
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wereld, en dat wel zoo ver als menschen in dit sterfelijk 
lichaam gaan kunnen; en Hij veroorloofde hun Hem ten 
hemel te zien heenvaren. En terwijl zij nog vol verbazing 
en bewondering naar boven staren, zendt Hij hun dit 
kostelijk getuigenis: „Deze Jezus — geen andere, geen 
vreemde, maar dezelfde liefhebbende, deelnemende, goede 
en onveranderlijke Vriend — „deze Jezus, die van uop-
genomen is in den hemel, zal aldus komen, gelijk gij 
hem naar den hemel hebt zien henengaan." 

Dit is zoo duidelijk mogelijk. Een beslister en meer 
afdoend getuigenis is niet te leveren. Eén van beiden is 
zeker: of deze beide mannen, in witte kleederen aan de 
discipelen verschenen, zijn valsche getuigen, of de Heer 
Jezus zal op dezelfde wijze wederkeeren, als Hij in deö 
hemel is opgenomen. Een middelweg is er niet. De 
Schrift zegt ons: „Uit den mond van twee of drie getuigen 
zal alle woord bestaan;" en daarom wordt ons door twee 
hemelsche boden, door twee herauten uit de sfeer des 
lichts en der waarheid, het heerlijke feit bevestigd, dat 
onze Heer Jezus Christus in werkelijk lichamelijke ge
daante, als de waarachtige Zoon des menschen, het eerst 
zal gezien worden door de Zijnen, en wel in diezelfde 
heilige vertrouwelijkheid, waardoor zijn heengaan van 
deze aarde gekenmerkt was. Dit alles is samengevat in 
deze duidelijke woorden: „Hij zal aldus komen, gelijker-
wijs gij hem hebt zien henengaan." 

De persoonlijke wederkomst van onzen Heer Jezus 
Christus wordt ons dus duidelijk en onwederlegbaar door 
de woorden van den Heer zelven en door de woorden 
der engelen bij Jezus' hemelvaart verkondigd; staan wij 
nu nog jn de derde plaats stil bij hetgeen ons daarom
trent in den brief van Paulus aan de Thessalonikers 
wordt gezegd. "Wij nemen dezen brief, omdat dit de eerste 
brief is door den Apostel geschreven, en omdat die ge
richt is aan pasbekeerde menschen. Dit laatste is daarom 
van gewicht, omdat er dikwijls beweerd wordt, dat het 
niet goed is jonge geloovigen met de leer van Jezus'weder-



57 

komst bezig te houden. Paulus is blijkbaar van een 
tegenovergesteld gevoelen, want in geen zijner brieven 
schrijffc hij zooveel over de wederkomst des Heeren dan 
in den eersten brief aan de Tfaessalonikers, die gericht 
was aan menschen, die eerst enkele maanden geleden 
bekeerd geworden en tot het geloof in Jezus gekomen 
waren. Uit dezen brief blijkt duidelijk, dat, als een ziel 
bekeerd en in het licht van God en tot de vrijheid van 
het Evangelie van Christus, gebracht is, het geheel in 
overeenstemming is met hare nieuwe natuur, dat zij den 
Heer Jezus uit den hemel verwacht. Deze kostelijke 
waarheid is een onafscheidelijk deel van de prediking 
des Evangelies. De eerste komst van Christus op aarde 
en zijne wederkomst zijn op de heerlijkste wijze door 
den Heiligen Geest in de gemeente met elkander verbonden. 

Wanneer evenwel de ziel niet in de genade bevestigd 
is; wanneer geen vrede en vrijheid door haar wordt genoten; 
maar slechts een gebrekkig evangelie verkondigd wordt, dan 
zullen wij vinden, dat de hoop op de wederkomst des 
Heeren niet gekoesterd wordt en het verlangen naar 
Hem zeer zwak is; en dat wel om de eenvoudige reden, 
dat de ziel noodwendig met haar eigen toestand en hare 
eigene behoeften bezig is en bezig moet zijn. Is iemand 
niet zeker van zijne behoudenis; is hij niet verzekerd 
van het bezit van het eeuwige leven; en is hij zich niet 
bewust een kind Gods te zjjn, dan kan hij onmogelijk 
de komst van den Heer met een blij hart verwachten. 
Hij moet dan integendeel wensehen, dat de Heer nog 
niet komt. Die evenwel van zijne behoudenis zeker en 
van zijn deelgenootschap aan Christus overtuigd is, ziet 
met blijdschap de komst des Heeren te gemoet. 

In het eerste hoofdstuk van dezen brief lezen wij: 
„Want ons evangelie was bij u niet in woorden alleen, 
maar ook in kracht en in den Heiligen Geest en in vele 
verzekerdheid, . . . . zoodat gij voorbeelden zijt geworden 
voor al de geloovigen in Macedonië én in Achaje. Want 
van u uit is het woord des Heeren ruchtbaar geworden, . . . 
zoodat wij niet noodig hebben er iets van te zeggen; 
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want zijzelven verkondigen van ons, welken ingang wij 
bij u hadden, en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd 
hebt, om den levenden en waarachtigen God te dienen 
en zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten, dien Hij 
uit de dooden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van 
den toekomenden toorn." 

Welk een schoone en heerlijke openbaring van de 
werking van een vol en duidelijk evangelie, aangenomen 
in eenvoudig en beslist geloof! Deze Thessalonikers hadden 
zich afgewend van de afgoden om den levenden en waar
achtigen God te dienen en zijnen Zoon uit de hemelen 
te verwachten. Hunne harten waren dus vervuld met de 
hoop van de wederkomst van Jezus. Deze hoop maakte 
een deel uit van de evangelieprediking des Apostels, en 
dientengevolge ook een deel van hun geloof. Hadden zij 
zich waarlijk van de afgoden afgewend ? Ja, waarlijk. 
Trachtten zij inderdaad God te dienen ? Ongetwijfeld. 
Wie zal dit tegenspreken? Het staat er duidelijk. Maar 
dan is het ook even vast en zeker, dat zij den Zoon 
Gods van den hemel verwachtten en naar zijne weder
komst verlangend uitzagen. Als wij de zekerheid van het 
één betwisten, dan moeten wij ook aan de zekerheid van 
het andere twijfelen, want het een is aan het ander on
afscheidelijk verbonden. Indien wij een Christen uit 
Thessalonika naar zijne verwachtingen zouden gevraagd 
hebben, zou hij dan hebben geantwoord: „Ik verwacht 
de bekeering der wereld door de prediking van het Evan
gelie P" Of zou hij gezegd hebben: „Ik wacht op het uur 
mijns doods om dan bij Jezus te zijn?" — Wel neen! Zijn 
antwoord zou eenvoudig geweest zijn: „Ik verwacht den 
Zoon Gods uit de hemelen!" 

Dit en niets anders is de ware hoop van den Christen. 
Die hoop was in het hart dier jeugdige geloovigen te Thes
salonika zoo levendig, dat alle menschen in de streken, 
waar zij woonden, niet alleen wisten, dat zij zich van de 
afgoden bekeerd hadden tot God, maar ook, dat zij den 
Zoon van God uit de hemelen verwachtten. Daarover spra
ken zij dus; daarvan gaven zij getuigenis; daarnaar leef-
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den en gedroegen zij zich; want indien hun gedrag in 
strijd met hunne belijdenis zou zijn geweest, dan zouden 
zij geen voorbeeld voor al de geloovigen in Macedonië en 
Achaje hebben kunnen zijn. 

De verwachting van Jezus' wederkomst staat dus in 
onmiddellijk verband met de prediking en de aanneming 
van het evangelie. Waar Paulus het evangelie verkondigde, 
leerden degenen , die tot het geloof kwamen , de komst 
van Gods Zoon uit de hemelen te verwachten. Maar niet 
alleen dit. Uit den brief aan de Thessalonikers blijkt, dat 
de verwachting van de wederkomst des Heeren Jezus met 
alle bijzonderheden en verhoudingen des dagelij kschen levens 
in nauw verband staat. Wanneer b.v. de Apostel aan zijne 
persoonlijke betrekking tot de geliefde heiligen in Thessa-
lonika uitdrukking geven wil, dan zegt hij : „Want welke 
is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij 
het ook niet voor onzen Heer Jezus bij zijne komsl ? Want 
gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap." (Hoofdst. H : 1 9 , 
20.) En wanneer de Apostel aan hunne vorderingen in 
de heiligheid en de liefde denkt, en hen daartoe aanspoort, 
dan hooren wij hem zeggen: „De Heer doe u toenemen 
en overvloedig zijn in liefde jegens elkander en jegens 
allen, gelijk ook wij jegens u ; opdat Hij uwe harten ver
sterke om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onzen 
Grod en Yader bij de komst van onzen Heer Jezus met 
al zijne heiligen." (Hoofdst. I I I : 12, 13.) En op welke 
wijze troost de Apostel de harten dezer broeders, die be
droefd waren, omdat sommigen uit hen gestorven waren? 
Zegt hij tot hen, dat zij hunne ontslapen broeders spoe
dig volgen zouden? Neen, stellig niet. Dit zou hen naar 
de oud-testamentische bedeeling teruggebracht hebben, 
waar David van zijn gestorven kind zegt: „Ik zal wel 
tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen." 
(2 Sam. XII : 23.) Het tegenovergestelde was de troost 
voor deze bedroefde geloovigen. Zij zouden niet tot die 
ontslapen broeders gaan, maar die ontslapen broeders zou
den bij de wederkomst des Heeren Jezus tot hen weder-
keeren. „Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders! 
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aangaande hen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd 
zijt, evenals de anderen, die geen hoop hebben. Want in
dien wij gelooven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zoo 
zal ook God hen, die door Jezus ontslapen zijn, met hem 
brengen. Want dit zeggen wij u door het Woord des Hee
ren, dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst des 
Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn; 
want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem eens 
aartsengels en met de bazuin Gods nederdalen van den 
hemel; en de dooden in Christus zullen eerst opstaan; 
daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, te zameu 
met hen in wolken opgenomen worden den Heer tegemoet 
in de lucht; en aldus zullen wij altijd met den Heer zijn. 
Zoo vertroost dan elkander met deze woorden." (Hoofdst. 
I V : 13—18.) 

Onmogelijk kon ons een duidelijker en beslister getui
genis voor de persoonlijke wederkomst van onzen Heer 
en Heiland gegeven worden. De geloovigen te Thessa-
lonika waren, gelijk wij reeds vroeger opmerkten, in de 
leer van 's Heeren wederkomst onderwezen en tot het 
geloof aan die wederkomst gebracht. Het was evenzeer 
een deel van hun Christendom te gelooven, dat Jezus zou 
wederkomen, als te gelooven, dat Hij op aarde gekomen 
en weer ten hemel gevaren was. Zij leefden in de ver
wachting van die komst. Hunne harten verlangden daar
naar, en zij zagen eiken dag met vreugde naar Jezus' 
komst uit. Hun geheele openbaring leverde daarvan het 
bewijs, zoodat hunne medeburgers wisten, dat zij hunnen 
Heer uit den hemel verwachtten. 

Dit was de reden, dat zij in verwarring geraakten , toen 
er eenigen uit hun midden door den dood werden weg
genomen. Aangezien zij nog niet bekend waren met het
geen er bij de komst des Heeren zou plaats vinden, dachten 
zij, dat deze ontslapen broeders nu het heerlijk voorrecht, 
van bij de komst des Heeren tegenwoordig te zijn en aan 
de vreugde van die komst deel te nemen, zouden missen-
Daarover waren zij bedroefd. Zij hadden die broeders zóó 
lief, en zij stelden zulk een belang in de wederkomst des 
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Heeren, dat zij de gedachte niet konden verdragen, dat 
dezen er niet bij tegenwoordig zouden zijn. De Apostel 
komt hen nu mededeelen, dat de Heer Jezus, als Hij 
wederkomt, die ontslapen broeders zou medebrengen, en 
geeft hun een nadere mededeeling omtrent de wijze, 
waarop de Heer komen zou, en omtrent hetgeen er bij 
die komst zou plaats vinden. 

„Wij zeggen u door het woord des Heeren," zoo zegt 
Paulus, en zoo spreekt hij altijd, wanneer hij mededeelt, 
wat de Heer hem in het bijzonder geopenbaard had. De 
geloovigen te Thessalonika wisten dit nog niet. Hadden zij 
het geweten, dan zouden zij niet in verwarring gekomen 
zijn. Paulus had slechts enkele weken in hun midden 
vertoefd. De vervolgingen hadden hem genoodzaakt hunne 
stad te verlaten. Hij was daardoor niet in staat geweest 
hun alles mede te deelen. God leidde de omstandigheden 
evenwel zóó, dat de Apostel zich gedrongen gevoelde hun 
te schrijven en hen gerust te stellen. Zij werden getroost 
in hunne droefheid, en wij ontvingen de heerlijke open
baring omtrent Jezus' komst tot opname der Zijnen! 

Wat de Heer bij zijn heengaan aan zijne discipelen had 
beloofd; wat de engelen na Jezus' hemelvaart hadden 
aangekondigd; dat wordt hier door den Heiligen Geest 
opnieuw toegezegd en nader verklaard. Al de bijzonder
heden van Jezus' wederkomst en van onze opname tot 
Hem vinden wij in deze openbaring des Apostels. De 
Heer — onze geliefde, hemelsche Bruidegom — zal zelf 
komen. Hij zal niet een ander zenden, neen! Hij komt 
zelf om de zijnen af te halen. Hij komt met een geroep, 
met de stem eens aartsengels en met de bazuin Gods; 
want Hij zal al de ontslapen heiligen uit hunne graven 
opwekken. Hij komt uit den hemel naar de aarde, maar 
Hij blijft in de lucht, op de uiterste grens dezer aarde. 
Hij komt ons te gemoet, want, als al de ontslapenen zijn 
opgewekt, en de levenden, die overblijven, zijn veranderd, 
dan gaan wij allen te samen Hem te gemoet in de lucht. 
Evenals Hij ten hemel voer, zullen wij ten hemel 
varen. Kwam er een wolk, die Hem wegnam voor het 
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oog zijner discipelen, zoo gaan ook wij, in wolken gehuld, 
Hem te gemoet. Met op aarde keeren wij terug, maar wij 
gaan met Hem naar het Vaderhuis, om daar eeuwiglijk 
met Hem te wonen. 

Het derde gewichtige en heerlijke feit is dus eren 
klaar en duidelijk geopenbaard als de beide eerste fei
ten. Het geloof aan Jezus' persoonlijke wederkomst, om 
al de Zijnen tot zich op te nemen in het huis des Va
ders , heeft een even vasten grondslag als het geloof aan 
Jezus' eerste komst op aarde en aan de tegenwoordigheid 
des Heiligen Geestes hier beneden. Gods "Woord stelt de 
persoonlijke wederkomst van Jezus als een onomstootelijk 
feit vast, en richt daarop voortdurend den blik der 
heiligen. In het laatste hoofdstuk der Openbaring — het 
boek, waarin ons Jezus' overwinning over alle Hem 
vijandige machten wordt geschilderd — hooren wij eenige 
malen de heerlijke woorden des hemelschen Bruidegoms: 
„Ziet, Ik kom haastelijk!" En wij kunnen ons niet 
nederzetten aan de tafel des Heeren, zonder herinnerd te 
worden aan deze zalige verwachting en hoop: „Want 
zoo dikwijls gij dit brood eet, en den drinkbeker drinkt, 
verkondigt gij den dood des Heeren, totdat Hij komt." 
(1 Kor. XI : 26.) Er staat niet: „Totdat gij sterft," maar 
„Totdat Hij komt!" Zijne komst is onze verwachting. 
Aan de tafel des Heeren verkondigen wij den dood des 
Heeren. In het brood en den drinkbeker ontvangen wij 
de teekenen van Jezus' lijden en sterven. Het geslachte 
Lam staat daar voor ons. Maar de gestorven Jezus leeft 
in den hemel, zit aan Gods rechterhand, bereidde ons 
plaats in het Vaderhuis, en komt weder om ons daar te 
brengen. Zoo kunnen wij van de tafel des Heeren onzen 
blik naar boven richten en aanschouwen dan het morgen
rood van Jezus' komst. Misschien is het de laatste maal, 
dat wij hier beneden dit heerlijke feest vieren, want de 
volgende dag des Heeren kan ons vinden in onze hemelsche 
woning, omdat de Heer zelf gekomen is om ons tot 
zich nemen. 

Geve de Heer ons allen, geliefde broeders! met vurig 



6b 

verlangen des harten naar Jezus' komst uit te zien, en 
make Hij ons getrouw om ijverig ons werk te verrichten 
en gescheiden van de wereld Hem welbehagelijk te leven! 

Correspondentie. 
5. J. K. te Steeg. — Ben verklaring van 1 Joh. V : 16 

kunt gij vinden in jaarg. 35, blz. 47 en jaarg. 40, blz. 128. 

6. S. te Dortmund. — De gebeurtenis, in 2 Kon. X I I I : 20 
en 21 vermeld, strekt ten bewijze, dat Blisa een zeer groot 
profeet was. Hij deed gedurende zijn leven vele merkwaardige 
en groote wonderen, en zelfs na zijn dood werd een gestorvene 
door het aanroeren van het gebeente van den profeet weder 
levend. Elisa is ook een voorbeeld van onzen Heere Jezus 
Christus, die het land doorging goeddoende en allerlei kranken 
genezende. Ook in dit opzicht is deze gebeurtenis belangrijk, 
daar uit het graf van Jezus voor ons het leven gekomen is. 

7. D. v. M. te Rotterdam. — De woorden in Ps. XIII : 4 : 
«Verlicht mijne oogen, opdat ik in den dood niet ontslape," 
willen zeggen: »6eef nuj nieuwe kracht, zoodat mijne oogen, 
die door honger en smart verduisterd zijn, weder mogen ver
licht worden, opdat ik niet sterve." De dood wordt in de 
Schrift dikwerf bij een slaap vergeleken. 

8. J. H. te Zandpoort vraagt een verklaring van Matth. 
XIX : 12. 

Er zijn gesnedenen, (namelijk mannen, die ongeschikt zijn 
om te trouwen) die uit moeders schoot zóó geboren zijn, die 
door een lichamelijk gebrek, waarmede zij geboren zijn, voor 
het huwelijk ongeschikt zijn. 

Er zijn gesnedenen, die door de menschen gesneden zijn, die 
gelijk de kamerlingen ongeschikt voor het huwelijk gemaakt 
waren. Dit was in Israël een gruwel en een groote schande. 

Er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben om het 
koninkrijk der hemelen; die, gelijk b.v. Paulus, om zich on
verdeeld aan de bediening des Woords te kunnen wijden, zich 
van het huwelijk onthielden. In dit laatste geval wordt het 
woord sgesnedenen" derhalve in figuurlijken zin bedoeld. 
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9. J. H. te Zandpoort. — Gelijk in de gelijkenis van de 
arbeiders in den wijngaard (Matth. XX : 1—16.) de laatst ge-
huurden met de eersten werden gelijkgesteld, zoo zullen ook 
in het koninkrijk der hemelen de laatsten de eersten, en de 
eersten de laatsten zijn. Er zal geen onderscheid van loon zijn 
tusschen den een en den ander, naardat men vroeger of later 
in de dienst Gods is ingetreden. Alles hangt af van de genade 
Gods, die handelt naar zijn vrij machtig welbehagen. Want 
velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen, d. i. velen 
zijn tot de dienst van God genoodigd, maar weinigen kwijten 
zich van hunne roeping alzoo, dat zjj den naam van uitge-
lezenen dragen. Paulus mocht eerst laat tot den arbeid ingaan, 
door God toen geroepen, en toch een krachtiger getuigenis 
van de genade zijn dan de arbeiders, die gewerkt hadden van 
den dageraad des Evangelies af. 

10. K. J. L. V. te Haarlem. — In Matth. XV : 36 lezen 
wij, dat de Heer Jezus, nadat HJJ de zeven brooden en de 
visschen genomen had, God dankte voor de door Hem gegeven 
spijze; daarna brak Hij ze en gaf ze aan zijne discipelen, en 
de discipelen aan de schare. Zoo zegt Paulus in 1 Tim. IV : 5: 
»Want alle schepsel Gods is goed, en niets is verwerpelijk, als 
het met dankzegging genomen wordt; want het wordt geheiligd 
door het woord Gods en het gebed." — Wat wij in Deut. 
VIII : 10 lezen, heeft hierop geen betrekking, want daar wordt 
gezegd, dat zij, van het goede van het land etende en verzadigd 
zijnde, God zullen loven, dat Hij hen in zulk een goed land, 
waarin zulk een overvloed van spijs was, had gebracht. 

11. J. E. te Delfstrahuizen. — Het bestrijden van drank
gebruik is, evenals heb bestrijden van elke andere zonde, de 
roeping van den Christen, zoowel door zelf geen sterken drank 
te gebruiken als tegen het gebruik daarvan te getuigen, waar 
zulks pas geeft. Heel iets anders is het evenwel om een af
schaffers- of geheelonthouders-vereeniging op te richten. Dit 
ligt niet op onzen weg. Vooreerst verbindt men zich dan tot 
het bestrijden van de zonde met hen, die als onbekeerde men-
schen niet van dé zonde verlost zijn, en wier onthouden das 
werkheiligheid is. En in de tweede plaats is het een eenzijdig 
bestreden van ééne zonde, alsof die zooveel erger ware dan 
andere zonden, b.v. hoererij en diefstal. 
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Het tweeledig karakter van Jezus' 
"wederkomst. 

IE ons artikel „Drie gewichtige en heerlijke feiten" 
hebben wij, naar wij vertrouwen, duidelijk aangetoond, 
dat de wederkomst van onzen Heer en Heiland evenzeer 
een feit is als zijne eerste komst op aarde om het werk 
onzer verlossing te volbrengen. Wij wenschen thans stil 
te staan bij het tweeledig karakter van Jezus' wederkomst, 
en die wederkomst in hare gevolgen voor Gods kinderen 
en in hare gevolgen voor de kinderen dezer wereld te 
beschouwen. Het eerste wordt ons in het Nieuwe Testa
ment voor oogen gesteld, als de komst van Christus om 
de zijnen op te nemen in den hemel; terwijl het laatste 
voorgesteld wordt als „de dag des Heeren," waarover wij 
gedurig in het Oude Testament lezen. Deze twee gebeur
tenissen worden in de Heilige Schrift nimmer met elkander 
verwisseld. Het onderscheid tusschen beiden wordt duidelijk 
aangegeven. 

Allereerst moeten wij opmerken, dat de komst des 
Heeren om de zijnen tot Zich te nemen, een komen in 
de lacht is. Zooals wij bij onze beschouwing over 1 Thess. 
IV gezien hebben, komt de Heer zelf uit den hemel naar 
de aarde, maar blijft in de lucht, op de uiterste grens 
dezer aarde; en de zijnen, zoowel de ontslapenen, die 
opgewekt zijn uit de dooden, als de op aarde levenden, 
die veranderd worden, varen van de aarde naar den hemel, 
en ontmoeten Hem in de lucht, en worden dan door Hem 
in het huis des Vaders gebracht. Wanneer de Heer komt 
voor de wereld, dan blijft Hij niet in de lucht, maar 
verschijnt Hij hier op aarde. „Te dien dage," zegt de 
profeet Zacharia, als de Heer zal uittrekken en tegen de 
volken zal strijden, die rondom Jeruzalem vergaderd zijn, 
X L | 5 
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„zullen zijne voeten staan op den Olijfberg, die voor Je
ruzalem is, tegen het oosten." (Zach. XIV: 4.) In Matth. 
XXIV zegt de Heer: „Terstond na de verdrukking dier 
dagen zal het teeken van den Zoon des menschen ver
schijnen in den hemel; en dan zullen al de stammen des 
lands weeklagen en zullen den Zoon des mensehen zien, 
komende op de wolken des hemels met groote kracht en 
heerlijkheid." En in Openb. XIX verschijnt de Getrouwe 
en Waarachtige, die oordeelt en in gerechtigheid krijg 
voert, uit den hemel op de aarde, om de volken te slaan, 
hen te hoeden met een ijzeren roede en den wijnpersbak 
van den wijn der gramschap des almachtigen' Gods te 
treden. 

In de tweede plaats merken wij op, dat, als de Heer 
komt in de lucht om de zijnen tot Zich te nemen, niemand 
anders dan de zijnen Hem zullen zien. De Heer heeft 
uitdrukkelijk tot de Joden gezegd: „Gij zult mij niet 
meer zien, totdat gij_zult zeggen: Gezegend is hij, die 
komt in den^aam^des Heeren." En toen Jezus ten aan-

J3chmrvv£---zijner discipelen ten hemel voer, zeiden de en
gelen: „Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, 
zal aldus komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel 
hebt zien henengaan." — Komt de Heer daarentegen 
voor de wereld, om haar te oordeelen en al zijne vijanden 
te leggen tot een voetbank zijner voeten, dan „zal alle 
oog Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben." 
Openb. 1: 7.) 

Wanneer de Heer komt in de lucht, dan komt Hij om 
de zijnen van deze aarde weg te nemen, hen tot Zich op 
te nemen in de lucht, en hen in het huis zijns Vaders 
te brengen. Komt Hij daarentegen op de aarde om het 
oordeel uit te voeren en zijne regeering hier beneden aan 
te vangen, dan verschijnt Hij met al de zijnen. In Openb. 
XIX volgen de hemelsche heirlegers Hem, die, op het witte 
paard gezeten, komt om te oordeelen. Reeds Henoch, de 
zevende van Adam af, heeft van Christus geprofeteerd, 
zegt Judas: „Zie, de Heer is gekomen met zijne hei
lige duizendtallen om gericht te houden tegen allen." 
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B "Wanneer Christus zal geopenbaard zijn," zegt Paulus 
in Kol. III, „die uw leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid." En in I Thess. III 
lezen wij, dat de Heer Jezus komen zal met al zijne 
heiligen. 

Verder als de Heer komt om de zijnen tot zich te 
nemen, dan komt Hij als de Bruidegom tot zijne geliefde 
Bruid om haar ter bruiloft te voeren. Komt Hij daaren
tegen voor de wereld, dan verschijnt Hij als de Rechter 
der gansche aarde om te oordeelen. Dientengevolge ziet 
de Bruid Hem met vreugde te gemoet, terwijl de wereld 
aan zijne komst niet gelooft en met de belofte van zijne 
komst den spot drijft. Voor de wereld staat de komst van 
Jezus gelijk met de komst van een dief in den nacht. 
Een dief komt onverwacht en ongewenscht. Voor de zijnen 
komt de Heer noch ongewenscht noch onverwacht. "Waar 
de Heer zijne komst aankondigt, daar zeggen de Geest 
en de Bruid: kom. De Bruid verheugt zich in die komst, 
en ziet er verlangend naar uit. Hoewel zij het oogenblik 
van die komst niet weet, zoo is toch zijne komst geen 
onverwachte gebeurtenis, maar integendeel de vervulling 
van den vurigsten wensch harer ziel. Paulus verlangde 
vurig naar 's Heeren komst. Hij wenschte niet ontkleed, 
maar overkleed te worden; (2 Kor. V.) en hij zegt tot de 
geloovigen met het oog op 's Heeren wederkomst om hen 
op te nemen: „Zoo vertroost dan elkander met deze 
woorden." 

Somtijds wordt hiertegen ingebracht, dat de Heer tot 
de gemeente te Sardis° in Openb. III zegt: „Indien gij 
dan niet waakt, zal ik tot u komen als een dief in den 
nacht, en gij zult niet weten in welke ure ik tot u komen 
zal." Wanneer wij evenwel bedenken, dat de gemeente 
te Sardis in den treurigen toestand verkeerde van den 
naam te hebben van te leven, terwijl zij dood was, en 
zij dus geheel aan de wereld gelijkvormig was geworden, 
dan verdwijnt elke moeielijkheid. Evenzoo staat het met 
de geheele christelijke kerk. Zij heeft in hare verant
woordelijkheid gefaald; is ganschelijk afgeweken van de 
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plaats, die zij ontvangen had, en is evenals de wereld 
onder het oordeel des Heeren gekomen. Daarom kan tot 
haar niet gesproken worden over de heerlijke komst van 
den Bruidegom, maar wordt zij bedreigd met de komst van 
Jezus ten oordeel, die gelijk is aan de komst van een 
dief in den nacht. Wie dood is denkt niet aan het ge-
vaar, waarin hij verkeert; en zoo wordt dan ook van de 
afgevallen Christenen geprofeteerd, dat zij zeggen zullen, 
evenals de lieden in de dagen van Noach en Lot: „Vrede, 
vrede en geen gevaar!" en dat alsdan een haastig verderf 
over hen komen zal. 

De komst des Heeren in de lucht is dus een oorzaak 
van vreugde voor de geloovigen; Jezus' komst op aarde 
is daarentegen een oorzaak van schrik en oordeel voor 
de wereld. Dit groote onderscheid komt vooral uit door 
de belofte, welke de Heer aan zijne gemeente gegeven 
heeft. In den brief aan Filadelfia toch zegt de Heer: 
„Omdat gij het woord mijner volharding bewaard hebt, 
zoo zal ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die 
over het geheele aardrijk komen zal, om te verzoeken 
die op de aarde wonen." (Openb. 111:10.) De Heer zegt 
niet: ik zal u bewaren in of gedurende de ure der ver
zoeking , maar Hij zegt: „Ik zal u bewaren uit de ure 
der verzoeking;" dat wil zeggen: gij zult in die ure der 
verzoeking niet komen, vóór dien tijd zal ik u van de 
aarde wegnemen. De gemeente des Heeren zal niet, even
als JSToach, gedurende de oordeelen, die over het geheele 
aardrijk komen zullen, worden gespaard, maar, evenals 
Henoch, vóór de oordeelen in den hemel worden opge
nomen. 

Deze heerlijke waarheid, zoo vol troost en kracht voor 
de harten van Gods kinderen, wordt ons in de brieven 
aan de Thessalonikers en in 2 Petr. I : 16—19 duidelijk 
voor oogen gesteld. Staan wij een weinig daarbij stil, en 
bepalen wij allereerst onze aandacht bij de woorden van 
Petrus, omdat daarin het onderscheid tusschen den „dag 
des Heeren" en Jezus' komst als Bruidegom helder aan 
het licht treedt. 
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De verheerlijking van Jezus op den heiligen berg, toen 
Mozes en Elia in heerlijkheid met Hem verschenen, was 
de openbaring van Jezus' koninklijke macht en majesteit. 
Voor enkele oogenblikken werd de Man van smarten, die 
om onzentwil arm geworden was, in koninklijke heerlijk
heid gezien. „Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen 
gevolgd, toen wij u bekend gemaakt hebben de krachten 
de komst van onzen)Heer Jezus Christus, maar wij zijn 
ooggetuigen, van zijne majesteit geweest. Want hij ontving 
van God, den Vader, eer en heerlijkheid, toen van de 
luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem gericht 
werd: Deze isiuijn geliefde Zoon, in wien ik welbehagen 
gevonden heb\ En wij hoorden deze stem van den hemel 
gekomen, toen wij met hem op den heiligen berg waren." 
Door deze verheerlijking van Jezus op den heiligen berg 
werd het profetische woord bevestigd. Wat de profeten des 
Ouden Verbonds van de heerlijkheid en majesteit van 
Israëls en der volken Koning voorspeld hadden, dat had 
Petrus met zijne eigene oogen (al was het dan ook slechts 
voor enkele oogenblikken) aanschouwd. Op dat profetische 
woord, 'twelk bevestigd is geworden, doet men wel acht 
te geven, want het is gelijk aan een lamp, schijnende in 
een duistere plaats, totdat de dag aanbreke en de mor
genster opga in onze harten. 

Het onderscheid tusschen de komst van Jezus voor de 
zijnen en zijn komst als Koning op aarde komt hier dus 
duidelijk uit. Het profetische woord houdt zich bezig met 
Gods regeering over deze wereld. Het stelt ons voor de 
overwinning van God over alle machten der boosheid, en 
wel door de kracht en de komst van onzen Heer Jezus 
Christus. Hij komt om al zijne vijanden te leggen tot 
een voetbank zijner voeten, en in gerechtigheid en heerlijk
heid over deze aarde te regeeren. Wat de toekomst der 
wereld betreft, geeft het profetische woord ons licht. Door 
dat woord weten wij, wat de heerlijkheid van Israël wezen 
zal, wat er worden zal van alle koninkrijken dezer aarde, 
wat het lot van den duivel en zijne engelen en van alle 
vijanden des Heeren wezen zal. De geloovige Christen, die 
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zich voor Gods Woord neerbuigt en dit Woord verstaat, 
weet dus meer van de gebeurtenissen op aarde dan de 
bekwaamste staatkundige. Maar deze kracht en komst 
van onzen Heer Jezus Christus, van welke het profetische 
woord getuigt, is geheel onderscheiden van Jezus' komst 
om de zijnen tot zich op te nemen in den hemel. 

Want Petrus zegt: „Wij hebben het profetische woord 
bevestigd; en gij doet wel, daarop acht te geven, totdat 
de dag aanbrehe en de morgenster opga in uwe harten.'''' 
Zoodra in uwe harten de dag is aangebroken en de 
morgenster is opgegaan, d. w. z. zoodra gij de heerlijke 
waarheid van Jezus' komst voor de zijnen hebt leeren 
verstaan, is het profetische woord, dat altijd blijft als een 
lamp, schijnende in een duistere plaats, niet meer het 
eenige en voornaamste onderwerp uwer gedachten en over
leggingen. Wat beters en heerlijkers staat dan voor uwe 
oogen. Met de kracht en de komst van onzen Heer Jezus 
Christus als Israëls en der volken Koning trekt u aan, 
hoe belangrijk en heerlijk die ook wezen moge, en hoe
zeer gij u ook verheugt in zijne eindelijke en volkomene 
zegepraal over alle machten der boosheid; maar uw hart 
is vervuld met de komst van den hemelschen Bruidegom, 
die zijne geliefde Bruid afhaalt van deze aarde om haar te 
brengen in hare hemelsche woning in het huis zijns Vaders. 

De morgenster is Jezus als Bruidegom. Het laatste 
hoofdstuk van den Bijbel leert ons dit. „ ü ben de wortel 
en het geslacht Davids, de blinkende morgenster," zegt de 
Heer. En dan wordt er gezegd: „En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom!" Het beeld is schoon. De morgenster ver
schijnt aan den hemel bij het aanbreken van den dag. 
Zoodra de wachter op den toren de morgenster ziet, ver
laat hij zijne plaats en gaat naar huis, want de dag is 
aangebroken. Zoo komt Jezus als Bruidegom om zijne 
geliefde Bruid van de aarde af te halen en haar in het 
huis zijns Vaders te brengen, en daarmede is de dag aan
gebroken, en straks gaat de zon der gerechtigheid op, en 
verschijnt de Zoon des menschen met groote kracht en 
heerlijkheid op de wolken des hemels. 
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Het opgaan van de morgenster en het aanbreken van 
den dag is één en dezelfde zaak, en de woorden „in uwe 
harten" slaan op beiden. Zoodra de verwachting van Jezus' 
wederkomst als de Bruidegom zijner gemeente in onze 
harten levend is geworden, is in onze harten de dag 
aangebroken en de morgenster opgegaan. Merkwaardig is 
het, dat de Apostel Petrus, die niets schrijft over het 
standpunt, de roeping en de hoop der gemeente, maar 
zich bezig houdt met de woestijnreis der geloovigen naar 
het hemelsch Kanaan en met de regeering Q-ods over 
deze aarde, door zijne woorden blijk/geefr, dat de hoop, 
welke door Paulus aan de gemeente was geopenbaard 
geworden, ook zijne ziel vervulde, ea. ook door hem voor 
belangrijker werd gehouden, dan .wat door het profetische 
woord ons wordt medegedeeld. / 

Dit staat in nauw verband met de verborgenheid, die 
aan Paulus door den Heer, was toevertrouwd geworden. 
Door de openbaring dezer/verborgenheid, die van eeuwen 
en geslachten her verborgen is geweest in God, maar nu 
is geopenbaard aan /Gods heiligen, is het Woord Gods 
voleind. (Kol. I : 24—29.) Toen deze verborgenheid 
geopenbaard was, waren al de gedachten en raadsbesluiten 
Gods aan het licht gesteld, en was dus Gods "Woord vol
ledig. Die verborgenheid bestaat daarm, dat allen, die in 
den opgestanen en verheerlijkten Christus gelooven, of zij 
tot de Joden of tot de volken behoorden, één lichaam 
vormen — het lichaam van den verheerlijkten Heer. 
Met Hem gestorven, wat den ouden mensch betreft, zijn. 
zij met Hem opgewekt en mede gezet in den hemel in 
Christus, en woont Christus, de hoop der heerlijkheid, in 
hen. De middelmuur der omtuining, de wet der geboden, 
in inzettingen bestaande, waardoor Joden en volken van 
elkander gescheiden waren, is verbroken. Het handschrift, 
dat tegen ons getuigde in inzettingen, is uitgewischt, en 
is, door het aan het kruis te nagelen, uit het midden 
weggenomen, opdat Christus die twee — de geloovigen 
uit Israël en de geloovigen uit de volken — tot éénen nieuwen 
mensch zou scheppen, vrede makende, zoodat zij die verre 
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waren (de volken) en zij die nabij waren (Israël) beiden 
den toegang hebben door éénen Geest tot den Vader. 
(Zie Efeze II en Hl en Kol. II.) 

Van deze heerlijke waarheid wordt in de schriften des 
Ouden Testaments geen gewag gemaakt, en zij maakt 
dus geen deeFuit van het profetische woord. Zij was ver
borgen in God, totdat het den Heere behaagde, die aan 
Paulus te openbaren en door hem aan de gemeente mede 
te deelen. Wel kunnen wij thans, door het licht dezer 
openbaring bestraald, in het Oude Testament vele voor
beelden en typen van de gemeente vinden, waaruit klaarlijk 
blijkt, hoe de Heere God van eeuwigheid zich dit heerlijk 
plan had gevormd; maar zij bleef verborgen in God, totdat 
Christus door zijn dood den ouden mensch teniet gedaan, 
en in zijne opstanding den nieuwen mensch in het aanzijn 
geroepen had. 

Die gemeente nu behoort als het lichaam van den ver
heerlijkten Jezus hier beneden niet thuis. In Christus is 
zij reeds thans gezet in den hemel, maar weldra zal zij 
door Hem worden opgenomen in het huis zijns Vaders, 
om daar zijne heerlijkheid te aanschouwen en met Hem 
verheerlijkt te worden. Jezus verschijnt als morgenster, en 
komt in de lucht om al de Zijnen Hem te gemoet te voeren. 

Wenden wij ons thans tot de brieven aan de Thessalonikers. 
Zooals wij vroeger opmerkten, waren deze geloovigen ge
leid geworden tot de zalige verwachting van Jezus' 
wederkomst; en zij hadden niet slechts de leer omtrent 
deze wederkomst ontvangen en aangenomen, maar zij 
zagen met vurig verlangen naar Jezus' komst uit. Zij 
waren evenwel omtrent vele dingen, die met deze heer
lijke hoop in verband stonden, in onwetendheid. Dit was 
heel natuurlijk, omdat Paulus slecht enkele weken in hun 
midden vertoefd had, en daardoor niet in de gelegenheid 
geweest was, hun alles mede te deelen. Zij wisten, dat 
Jezus uit den hemel zou terugkomen, om hen van den 
toekomenden toorn te verlossen, maar zij kenden nog niet 
het onderscheid tusschen Jezus' komst voor de Zijnen en 
zijne komst met hen in heerlijkheid. 
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Hunne onkunde hieromtrent trad aan het licht, toen 
er eenigen uit hun midden, hoogstwaarschijnlijk door de 
heftige vervolgingen, ontslapen waren. Zij dachten, dat deze 
ontslapen broeders aan de vreugde van de wederkomst 
des Heeren geen deel zouden hebben, en daarover waren 
zij diep bedroefd. Paulus schrijft hun daarom zijnen 
eersten brief, én deelt hun de bijzonderheden van Jezus' 
komst mede, opdat hunne harten zouden getroost worden, 
en zij met nog grooter vreugde den Heer zouden kunnen 
verwachten. „Wij willen u niet onkundig laten, broeders!" 
zoo schrijft hij hun, „aangaandehen, die ontslapen zijn, opdat 
gij niet bedroefd zijt, evenals de anderen, die geen hoop 
hebben. Want indien wij gelooven, dat Jezus gestorven 
en opgestaan is, zoo zal ook God hen, die door Jezus 
ontslapen zijn, met hem brengen." Zij worden dus niet 
getroost met de verzekering, dat zij die ontslapen broeders 
weldra zouden volgen, maar met de heerlijke belofte, 
dat die ontslapen broeders, evenals de Heer zelf, uit de 
dooden opstaan en met Hem in heerlijkheid verschijnen 
zouden. De wijze, waarop zulks plaats vinden zal, wordt 
hun daarop door den Apostel medegedeeld. Toordafc de 
Heer in heerlijkheid verschijnen zal, zal Hij komen in de 
lucht om de Zijnen tot Zich te nemen./Door zijne machtige 
stem zal Hij allen, die door Hem ontslapen zijn, uit hun 
graf te voorschijn roepen. „De dooden in Christus zullen 
eerst opstaan." Met een nieuw, geestelijk, onsterfelijk en 
onverderfelijk lichaam, gelijkvormig aan het lichaam der 
heerlijkheid van Jezus, verrijzen zij uit hun graf. (Zie 
1 Kor. XY en Fil. IH.) „Daarna zullen wij, de levenden, 
die overblijven, te zamen met hen in wolken opgenomen 
worden den Heer te gemoet in de lucht." Allen, die 
blijven leven tot Jezus' komst in de lucht, zullen in een 
punt des tij ds worden veranderd, en evenals de ontslapenen 
een nieuw onsterfelijk lichaam krijgen, want het sterfelijke 
in hun lichaam zal dan door het leven worden verslonden. 
(Zie 2 Kor. V.) Alle heiligen, zoowel de ontslapenen als 
de levend overgeblevenen, worden gezamenlijk den Heer 
te gemoet in de lucht opgenomen, en zijn dan met Jezus 
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in de heerlijkheid vereenigd, zoodat zij met Hem uit den 
hemel kunnen verschijnen op aarde. 

~N& deze heerlijke openbaring omtrent Jezus' komst in 
de lucht om zijne geliefde Bruid tot Zich te nemen, gaat 
de Apostel voort met te zeggen: „Maar wat de tijden en 
de gelegenheden betreft, broeders! zoo hebt gij nietnoodig, 
dat u geschreven worde. Want gij weet zelve zeer wel, 
dat de dag des Heeren komt als een dief in den nacht. 
"Wanneer zij zeggen: Vrede en zekerheid, dan zal een 
plotseling verderf over hen komen, gelijk de barensnood 
over een zwangere, en zij zullen geenszins ontvlieden. 
Maar gij, broeders! zijt niet in de duisternis, zoodat u 
die dag als een dief overvallen zou; want gij zijt allen 
zonen des lichts en zonen des daags; wij zijn niet van den 
nacht of van de duisternis. Derhalve laat ons niet slapen, 
gelijk ook de anderen, maar laat ons waken en nuchter 
zijn. "Want die slapen, slapen des nachts; en die dronken 
zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags 
zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borst-
wapen des geloofs en der liefde, en als helm de hoop 
des heils." (1 Thess. V : 1—8.) Door deze woorden in 
verband met de openbaring in het voorgaande hoofdstuk, 
wordt ons het onderscheid tusschen de komst van Jezus 
voor de Zijnen en den dag des Heeren zóó duidelijk voor
gesteld, dat er geen misverstand kan plaats vinden. De 
Heer zelf zal voor ons komen als Bruidegom; de dag des 
Heeren zal voor de wereld. komen als een dief in den 
nacht. Kan er grooter tegenstelling zijn P Hoe zou men 
deze beiden met elkander kunnen verwarren ? Een brui
degom en een dief zijn toch gansch verschillende personen. 
"Welnu, evenzoo is de komst des Heeren voor zijn wachtend 
volk geheel onderscheiden van den dag des Heeren, die 
over een slapende en dronken wereld zal aanbreken. 

Over dezen „dag des Heeren" behoefde de Apostel de 
geloovigen te Thessalonika niet te schrijven, want daar
omtrent waren zij goed onderwezen. Met de tijden en 
gelegenheden van dien dag waren zij bekend. Uit het 
Oude Testament hadden zij daarover genoegzaam licht 
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ontvangen. Uit de vele plaatsen kiezen wij er twee, die 
ons duidelijk zeggen, wat wij onder dien dag hebben te 
verstaan. In Jesaja II lezen wij: „Want de dag des Heeren 
der heirscharen zal zijn tegen allen hoovaardige en hooge, 
en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde." 

En in het tweede hoofdstuk van Joel vinden wij: 
„Blaast de bazuim te Zion, en roept luide op den berg 
Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd 
zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij. 
Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van 
wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid 
wordt over de bergen." 

Uit deze plaatsen zien wij, dat de „dag des Heeren" 
in verband staat met het oordeel, dat over deze wereld 
en over het afgevallen joodsche volk komen zal. En hoe
wel Gods kinderen zich verheugen over de openbaring 
van Gods gerechtigheid in deze goddelooze wereld en 
over de overwinning, die onze Heer en Heiland behalen 
zal over alle machten der duisternis, zoo is toch deze dag 
van oordeel, toorn en schrik geenszins de verwachting en 
de hoop hunner ziel, maar wel de vreugde, vrede en 
heerlijkheid brengende komst van °den hemelschen Brui
degom. Welgelukzalig zij, die dit belangrijke onderscheid 
verstaan! Deze waarheid heeft een machtigen invloed op 
onze gedachten en verwachtingen; wij worden er door in 
staat gesteld om met blijdschap de toekomst te gemoet te 
gaan; geen oordeelen, omwentelingen, oorlogen en aard
bevingen staan voor onze oogen; maar de komst van den 
geliefden Heiland, die ons in zijne heerlijkheid opneemt, 
eer de groote en schrikkelijke dag des Heeren komt. 

Uit Paulus' tweeden brief aan de Thessalonikers blijkt, 
dat de geloovigen tot een andere dwaling werden verleid 
door valsche leeraren, die de waarheid trachtten te ver
derven. Deze dwaling betrof niet de ontslapenen, maar de 
levenden. Vroeger vreesden zij, dat de ontslapen broeders 
oij de komst des Heeren niet zouden tegenwoordig zijn, 
thans dachten zij, dat de levenden aan de verschrikkingen 
?an den dag des Heeren deel hebben zouden. En deze. 
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tweede brief werd door den Apostel geschreven om dit 
dwaalbegrip weg te nemen. 

De geloovigen te Thessalonika moesten door zware 
vervolgingen en verdrukkingen gaan; en de vijand der 
zielen trachtte door valsche leeraars hunne zielen te veront-
rnsten en de meening bij hen post te doen vatten, dat 
de verdrukkingen, door welke zij heengingen, het bewijs 
waren, dat „de groote en vreeselijke dag des Heeren" 
reeds aangebroken was. Met al de energie des geloofs 
komt de Apostel tegen deze valsche leer op, omdat hier
door de heerlijke waarheid, die hij telkens op den voor
grond plaatste, dat de geloovigen met Christus zoo vol
komen één waren, dat Hij zonder de zijnen niet in zijne 
heerlijkheid kan verschijnen, werd geloochend. „Wanneer 
Christus, die ons leven is, zal geopenbaard worden, dan 
zult gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid." 
(Kol. I I I : 3.) Zoolang de geloovigen zich nog op aarde 
bevinden, kan de dag des Heeren niet komen, want als 
de Heer komt, dan komt Hij met de zijnen uit den hemel, 
en derhalve moeten zij dus eerst in den hemel zijn 
opgenomen. 

En wanneer de dag des Heeren aanbreekt, dan zal dit 
niet zijn tot schrik der geloovigen, maar tot schrik voor 
degenen, die hen vervolgen. Hoort wat de Apostel zegt: 
„Wij roemen in de gemeenten Gods in u wegens uwe 
volharding en uw geloof in al uwe vervolgingen en ver
drukkingen, die gij verdraagt: een bewijs van het recht
vaardig oordeel Gods, opdat gij waardig geacht wordt het 
koninkrijk Gods, waarvoor gij ook lijdt; indien het name
lijk recht is bij God hun, die u verdrukken, verdrukking 
te vergelden, en u, die verdrukt wordt, rust met ons, bij de 
openbaring des Heeren Jezus van den hemel met de 
engelen zijner kracht in vlammend vuur, wraak nemende 
over hen, die God niet kennen, en over hen, die het 
evangelie onzes Heeren Jezus Christus niet gehoorzamen; 
die tot straf zullen lijden het eeuwig verderf van het 
aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner 
sterkte; wanneer Hij komen zal om verheerlijkt te worden 
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in zijne heiligen en bewonderd te worden in allen, die 
geloofd hebben, in dien dag." (I Thess. 1.) 

Het tegenovergestelde van de bewering dier valsche 
leeraars was dus de waarheid. De verdrukkingen, waar
onder de geloovigen thans gebukt gaan, zijn a e verdruk
kingen van Christus. Christus leed, en daarom moeten zij 
ook lijden. Zij moeten buiten de legerplaats gaan, zijnen 
smaad dragende. "Wanneer Christus evenwel komt om zijn 
koninkrijk op te richten, dan komt Hij in heerlijkheid, en 
de zijnen komen met Hem in heerlijkheid. Dan is aan 
alle lijden voor hen een einde. Die thans door de wereld 
worden verdrukt, omdat zij den gekruisigden Christus 
volgen, zullen in de openbaring des Heeren Jezus van 
den hemel met de engelen zijner kracht rust hebben; 
terwijl hunne vervolgers verdrukt zullen worden, en Gods 
oordeel over hen zal losbarsten. Zoolang de dag desmen-
schen duurt, wordt de gemeente geroepen om te lijden; 
als de dag des Heeren komt, verschijnt de gemeente in 
heerlijkheid op aarde en zal zij de wereld oordeelen. 

Doch dit is nog niet alles. De Apostel brengt nog andere 
bewijzen bij voor de waarheid van hetgeen hij hun ver
kondigd had. In het tweede hoofdstuk van zijnen brief 
zegt hij: „En wij bidden u, broeders! door de komst 
onzes Heeren Jezus Christus en onze vergadering tot 
Hem, dat gij niet haastelijk geschokt wordt in uw ge
moed, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, 
noch door brief, als van ons, alsof de dag des Heeren 
tegenwoordig ware . . . . want die dag komt niet, tenzij 
eerst de afval gekomen zij, en geopenbaard zij demensch 
der zonde, de zoon des verderfs." Het is onmogelijk 
zoo zegt de Apostel, dat gij u te midden van de ver
schrikkingen van den dag des Heeren kunt bevinden, 
omdat, eer die dag komt, wij allen moeten vergaderd zijn 
geworden om den Heer in de lucht te gemoet te gaan. 
Ik bid u daarom op grond van de komst des Heeren voor 
de zijnen en van onze vergadering tot Hem in de lucht, 
dat gij u door deze valsche leeraren niet laat verschrik
ken. De dag des Heeren kan niet komen, tenzij wij eerst 
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door den Heer zijn opgenomen in het huis des Vaders. 
Maar bovendien kan die dag des Heeren niet komen, 

voordat de afval gekomen is, en de menseh der zonde, 
de zoon des verderfs is geopenbaard. De verborgenheid 
der wetteloosheid, die nu reeds werkt in de wereld, moet 
eerst haar toppunt hebben bereikt in de aanbidding van een 
menseh als God, zal de groote en vreeselijke dag des Heeren 
kunnen komen om met vlammend vuur wraak te doen 
over alle werkers der .ongerechtigheid. En de volle open
baring van deze verborgenheid der ongerechtigheid wordt 
tegengehouden door de aanwezigheid van Gods gemeente 
op aarde. Zoolang de Heer nog niet gekomen is om de 
Zijnen tot Zich te nemen, kan de menseh der zonde niet 
geopenbaard worden; zoodra de gemeente in den hemel 
is opgenomen, zal hij op het tooneel verschijnen. 

Het onderscheid tusschen de komst des Heeren voor 
de zijnen en zijne komst ten oordeel met de zijnen, wordt 
ons dus zoo duidelijk mogelijk door den Apostel voorge
steld. En wij zien tevens met hoeveel ernst en aandrang 
hij het den geloovigen op het hart drukt, om toch hunnen 
blik uitsluitend te richten op de komst des hemelschen 
Bruidegoms, die hen uit de ure der verzoeking, welke 
over de aarde komen zal, zal wegnemen om hun rust en 
verkwikking te geven in het heerlijk huis des Vaders. 
Deze komst van onzen hemelschen Bruidegom kan elk 
oogenblik plaats vinden. Geen wereldgebeurtenissen, geen 
oordeelen, geen vervulling der profetieën gaan daaraan 
vooraf. Zoodra allen, die tot Gods gemeente behooren, naar 
het eeuwig raadsbesluit des Heeren, zijn ingezameld, komt 
de Heer in de lucht om al de zijnen tot zich te nemen. 
De dag des Heeren kan evenwel niet komen, voordat een 
gansehe reeks van gebeurtenissen, in het Oude en Meuwe 
Testament voorspeld, heeft plaats gevonden. Aan dien dag 
gaan vele teekenen vooraf, aan de komst van Jezus in de 
lucht geen enkel. Daarom is de komst van Jezus in de 
lucht de hoop en de verwachting der gemeente. Naar 
die komst zag Paulus met vurig verlangen uit; die komst 
verbeidden de eerste Christenen; die komst heeft de Heer 
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in onze dagen opnieuw aangekondigd. Het geroep is uit
gegaan: De bruidegom komt, gaat uit hem te gemoet. 
Mogen onze harten roepen: „Kom, Heer Jezus, ja kom 
haastelijk. Amen!" 

Correspondentie. 
12. A. W. te Paterson, Amerika. — De geschiedenis der 

tien melaatsche mannen, welke wij in Lukas XVII : 11—19 
lezen, is in meer dan één opzicht merkwaardig. Zij riepen allen : 
» Jezus, Meester, ontferm u onzer." De Heer zeide tot hen: 
sGaat heen, en vertoont uzelven aan de priesters." Volgens 
Mozes' wet moest een melaatsche, als hij genezen was, zich aan 
den priester vertoonen, want die alleen kon hem rein verklaren. 
Deze mannen waren nog melaatsch, doch op het woord van 
Jezus gaan zij heen om zich aan de priesters te vertoonen, en 
sloegen dus geloof aan Jezus' macht om hen te genezen. En 
zie, terwijl zij heengingen, werden zij gereinigd. Negen van 
hen gingen door tot de priesters, maar de tiende, ziende dat 
hij genezen was, was zóó vervuld met vreugde en dankbaarheid, 
dat hij terstond terugkeerde om zijn redder den dank zijns 
harten te brengen. De Heer is daarover ten hoogste verheugd, 
en zegt de merkwaardige woorden: »Zijn niet de tien gereinigd 
geworden en waar zijn de negen? Zijn er geen gevonden, die 
wederkeeren om Oode de eer te geven dan deze vreemdeling ?" En 
zich tot den gereinigde wendende, zeide hij: »Sta op, en ga heen, 
uw geloof heeft u behouden." De tien waren gereinigd geworden 
van hunne melaatschheid, maar deze geloovige Samaritaan vindt 
bovendien de behoudenis zijner ziel. 

13. J. H. B. te Almelo. — Met den stal der schapen in 
Joh. X wordt het israëlietische volk bedoeld. Wanneer de Heer 
dus zegt in vs. 16: sik heb andere schapen, die van dezen 
stal niet zijn; ook deze moet ik toebrengen; en zij zullen mijne 
stem hooren: en het zal worden één kudde, één herder," dan 
bedoelt Hij met die sandere schapen" de geloovigen uit de 
volken, die met de geloovigen uit Israël één kudde zullen 
vormen onder den eenigen Herder Jezus Christus. 

14. N. N. vraagt wat in 1 Petr. V : 13 bedoeld wordt met: 
U groet de medeuitverkorene in Babyion? 
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Met Babyion wordt bedoeld de stad Babel, die toen nog 
bestond, hoewel zeer klein en bouwvallig, en eerst in de vierde 
eeuw geheel verlaten werd. In die stad was hoogstwaarschijnlijk 
een gemeente, van welke Petrus, die dus daar moet gearbeid 
hebben, de groetenis overbrengt. 

15. E. E. B. te 's Hage vraagt naar de beteekenis van het 
woord sdoop" in Mark. X : 38 en 39. 

Uit de woorden van Johannes den dooper : »Hij (de Messias) 
zal u doopen met den Heiligen Geest en met vuur," blijkt dat 
het lijden, 't welk over de geloovigen komt, met een doop wordt 
vergeleken. Zoo spreekt de Heer over zijn lijden, als Hij vraagt: 
»Kunt gij den drinkbeker drinken, dien ik drink, of met den 
doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt word?" En toen 
daarop de discipelen antwoordden: »Wij kunnen," zegt Jezus: 
sDen drinkbeker, dien ik drink, zult gij drinken, en met den 
doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt word;" daarmede 
bedoelende, dat de discipelen evenals Hij zouden lijden en 
vervolgd worden. 

16. W, F. v. d. B. te Hilversum vraagt, wat de beteekenis 
is van de woorden van Jezus: sLaat de dooden hunne dooden 
begraven." (Matth. VIII : 22.) 

Om deze woorden te verstaan, moeten wij letten op het ver
band, waarin zij voorkomen. Een schriftgeleerde komt tot den 
Heer, zeggende: » Meester! ik zal u volgen, waar gig ook heen 
gaat." Jezus antwoordt daarop: »De vossen hebben holen, en 
de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des menschen heeft 
niet, waar hij het hoofd kan nederleggen"; waarmede Hij zeg
gen wil: bedenk wel, wat g|j doet, bereken de kosten, want 
als gij mij volgen wilt, dan zult gij evenals ik arm en veracht 
zijn. En toen daarop een ander van zijne discipelen zeide : 
»Heer, sta mij toe eerst heen te gaan, en mijnen vader te be
graven," zegt Jezus: 5>Volg mij, en laat de dooden hunne 
dooden begraven." Als men Jezus volgen wil, dan moet men 
terstond en onvoorwaardelijk volgen, en komt er geen uitstel en geen 
voorwaarde te pas. Het begraven der dooden kunt gij overlaten 
aan de dooden, dat is aan hen, die geestelijk dood zjjn, volg 
gij mij; geen overweging mag u van het volgen van mij 
terughouden. 
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Beproeving, kastijding, oordeel. 

Ifenigwerf wordt onder de geloovigen over deze dingen 
gesproken. En geen wonder. ZJdjenen van Godswege tot 
opvoeding zijner „ kinderen, en worden^ daarqm_te_allen 
tijde onder hen geyomden. Toch blijkt dikwerf, dat menig
een dienaangaande een niet al te juist inzicht heeft, en 
daarom niet elke handelwijze van God met zijne kinderen 
de plaats geeft, Welke zij in de Schrift inneemt. 

Beproeving is geen kastijding, en kastijding, gelijk men 
haar zoo menigmaal beschouwt, geen oordeel. Elk staat, 
hoe nauw somtijds verwant, en hoe menigmaal uitwendig 
aan elkander gelijkend, toch op zichzelf. Het is goed, 
deze dingen te verstaan. 

„De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het 
goud, maar de Heere proeft de harten. De smeltkroes is 
voor het zilver, en de oven voor het goud, alzoo is een 
man naar zijnen lof te proeven." (Spr. XVII : 3 en 
Spr. X X V n : 21.) 

Trachten wij door geschiedenis en onderwijzing der 
Heilige Schrift dit aan te toonen. Zeker zal menigeen 
Gods wonderbare wegen en leidingen in liefde en toege
negenheid tot de zijnen bewonderen en Hem dan aan
bidden. 

De Heer weet alle dingen en kent iedereen. „Geen 
schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn 
naakt en geopend voor de oogen van Hem, met Wien wij 
te doen hebben." (Hebr. IV : 13.) Deze gewichtige en 
heerlijke waarheid sluit vanzelf in, dat het woord 
b e p r o e v e n in den mond des Heeren een gansch andere 
beteekenis heeft, dan waarin het zoo menigmaal door ons 
gebruikt wordt. Wij_ beproeven de dingen hoedanig zij 
zjjn, en om tot de vertrouwbaarheid dier dingen tê geraken. 
Niet alzoo God. 

De Heer beproeft de zijnen naar de kennis, die Hij 

XLI "" ~ 6 
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reeds vóór de beproeving van hen heeft, en om de echt-
^EeïT'imgr gëlöofa"'oFlbèter nog de ware gezindheid huns 
harTêTTlwr Hem en anderen tot lof en eer zijns Tfaams 
duidelijk te doen uitkomen. Daarom is de beproeving onzes 
geloofs kostelijker dan van het goud, dat vergaat endoor 
vuur beproefd wordt. 

Dit een en ander blijkt ons duidelijk uit de geschiedenis 
der geloovigen in de Schrift vermeld. Daartoe bezitten wij 
onder meer die van Abraham, Kaleb, Job, Daniël en zijne 
drie vrienden Sadrach, Mesach en Abed-nego. ^ 

Indien men Abraham zou gevraagd hebben, of God 
hem alles waard en geen offer voor Hem te veel was, \ 
dan, het lijdt geen twijfel, zou hij terstond onbewimpeld i 
bevestigend hebben geantwoord. Doch hiermede had hij ; 

nog geenszins daarvan het bewijs geleverd. Dat kon hij 
ook niet, tenzij God zelf hem daartoe in de gelegenheid, 
stelde. Dit nu heeft plaats gevonden. w«-« 

„En het geschiedde . . . dat God Abraham verzocht, 
en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier 
ben ik. En Hij zeide: Neem nu uwen zoon, uwen eenige, 
dien gij lief hebt, Izaak, en ga heen naar het land Moria, 
en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de 
bergen, dien Ik u zeggen zal." Mensohelijker wijze gesproken 
kon God niets meer, en ook niets pijnlijkers, niets ge-
voeligers vragen dan een zoon, een eenigen Izaak, aan
gaande wien gezegd was: „In Izaak zal u het zaad genoemd 
worden." Voor een hart, dat God kent, lief heeft, vertrouwt 
en gehoorzaamt, kan God niet te veel vragen. Zoo kon 
Hij dat ook aan Abraham niet. Het is waar, God vroeg 
aan Abraham j ^ zoon, doch in_dien zoon zijn hart, en 
hóe kon Abraham dit aan God onthouden ? Abraham had 
tijd genoeg om te redeneeren, om zich te bedenken enT.. 
te weigeren, doch het geloof houdt zich slechts bezig met 
te doen en të^gevenwlif^M^vraagt. 

Het geloof slaai steeds een door God aangewezen weg 
in, gehoorzaamt en geeft gaarne het door God gevraagde 
offer, daar het alleen de verheerlijking van God zoekt. 
Dit doet de beproeving des geloofs duidelijk uitkomen. 
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Abraham stond des morgens vroeg op, zadelde zijn -
ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izaak 
zijnen zoon, en hij kloofde hout tot het brandoffer, en 
maakte zich op, en ging naar de plaats, die hem God 
gezegd had; overleggende dat; God machtig was, hem zelfs 
uit de dooden op te wekken." (Gen. XXII : 3 en Hebr. 
XI : 19-) Dooi'de nauwkeurigheid,̂ ^ waarmede„pns, .deze 
geschiedenis wordt medegedeeld, ziet men- haar als 't ware 
aanschouwelijk voor oogen gesteld; en men gevoelt, hoe 
het oog van God met aangenaamheid des harten elke 
beweging van Abraham in dezen heeft gadegeslagen. De 
Heer zag met elk öogéhblik uitkomen, wat voor Hem in 
Abrahams hart aanwezig was, totdat „de man" (Abraham) 
naar zijnen lof te proeven was. (Spr. XXVII : 21; Gen. 
XXH : 12, 16 en 18.) 

„Aan den derden dag, toen hief Abraham zijne oogen 
op, en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot 
zijne jongeren: Blijft gij hier met den ezel, en ik en de 
jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen 
hebben, dan zullen wij tot u wederkeeren."=J)itis de taal 
des _gelQois._J|[et geloof zie^ 
worden voojgejieldm^^ 
„van verre." Het geloof .weet slechts van beslistheid en 
volharding, en het weet, dat wat het verricht, leidt tot de 
aanbidding van zijn Voorwerp, God den Heere; en het 
vergewist zich van een zekere, God verheerlijkende uitkomst. 

Abraham wis nu gërëë37.~ën~ stond met het mes ïn de 
hand om zijnen zoon, zijnen eenige, Izaak, dien hij liefhad, 
zooals God zelf zegt, te Blachten. En hjermpje^h^^ 
geloof de proef doorstaan. Hij heeft getoond, wat waar 
geloof is, en doet ons zien, waarin de waarachtige vreeze 
des Heeren bestaat. De daad was door Abraham verricht, 
aan Gods bevel was voldaan, en dit was voor God ge
noeg. „Strek uwe hand niet uit aan den jongen, en doe 
hem niets; want nu weet Ik, dat gij God vreezende zijt, 
en uwen zoon, uwen eenige, van Mij niet hebt onthouden . . . 
loen riep de engel des Heeren ten tweeden male van 
den hemel tot Abraham, en zeide: „Ik zweer bij Mijzelven, 



84 

spreekt de Heere; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, 
en uwen zoon, uwen eenige, niet onthouden hebt; voor
zeker =zal Ik u grootelijks zegenen . . . naardien gij mijne 
stem gehoorzaam geweest zijt." 

Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, 
Izaak geofferd, en hij, die de belofte aangenomen had, 
offerde zijnen eeniggeborene, aangaande wien gezegd was: 
„In Izaak zal u het zaad genoemd worden," overleggende, 
dat God machtig was, hem zelfs uit de dooden op te 
wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wederontvangen 
heeft. (Hebr. XI : 17—19.) öfldj^ejf^j^jde beproeving 
ook de uitkomst. ""**' 

Abraham deed hier in gehoorzaamheid aan God, wat 
God flater .uit loutere Hefdê ĝena_de .en ontferming jvoor 
onsL ,de_ed:.,_ „en dan nog met dit onderscheid, dat God 
aan Abraham, overeenkomstig zijne verwachting, zijnen 
zoon terug gaf, terwijl Godzelf zijnen eeniggeboren, veel
geliefden Zoon heeft overgegeven tot in den dood, ja tot 
in den dood des kruises. En inzooverre zag God, gelijk 
een goudsmid zich in het goud aanschouwt, in Abraham 
zijn eigen beeld. De beproeving onzes geloofs, die veel 
kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door vuur 
beproefd wordt, wordt bevonden te zijn tot lof en heerlijkheid 
en eer in de openbaring van Jezus Christus. (1 Petr. 1: 6.) 

Opmerking verdient nog bij deze vluchtige beschouwing, 
dat het geloof ziet, verstaat en handelt overeenkomstig 
hetgeen God d^ët,"ë1T'waartoe het geloof "het vermogen 
wordt geschohkeih.~"Bg God isï géeü ding onmogelijk, en 
alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft. Het geloof 
komt nooit in strijd met het wezen of de gedachten Gods, 
maar onderwerpt zich daaraan, en gaat den door Hem 
aangewezen weg. 

'Wenden wij ons nu tot de geschiedenis van Kaleb. 
Zooals men weet, was hij een der twaalf verspieders1 door 
Mozes van uit de woestijn Paran gezonden om het land 
Kanaan te verspieden. Het getuigenis, dat hij en Jozua 
brachten, was naar den mond des Heeren. Hoe zou- het 
geloof ook anders kunnen spreken? De dingen, waarvan 
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de anderen spraken, en welke hunne bezwaren uitmaakten, 
bestonden voor hen als zoodanig niet, omreden «e ook zoo 
voor God niet waren. (Num. XIV : 6—9.) Kaleb heeft 
dit getuigenis gedurende de veertig jaren in de woestijn 
tegenover de zesmaal honderdduizend man, die het tegen
deel getuigden, staande gehouden, nimmer gewijzigd of inge
houden. "Wel neen. God had gesproken, en dat was voor Kaleb 
de waarheid; dat was hem voldoende om op grond daar
van gedurende vijf en veertig jaren een welkome toekomst 
te verwachten. Zoo kon hij vijf en veertig jaren na het 
verspieden getuigen: „Ik was veertig jaren oud, toen 
Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van 
Kades-Barnéa, om het land te verspieden, en ik hem 
antwoord bracht, gelijk als het in mijn hart was. Maar 
mijne broeders, die met mij opgegaan waren, deden het 
hart des volks smelten; d o c h ik v o l h a r d d e d e n 
H e e r e , m i jnen God na te v o l g e n . . . en nu, zie, de 
Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als Hij 
gesproken heeft; het zijn nu vijf en veertig jaren sedert 
dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen 
Israël in de woestijn wandelde, en nu, zie, ik ben heden 
vijfentachtig jaren oud. Ik ben nog heden zoo sterk, 
gelijk als ik was ten dage toen Mozes mij uitzond; gelijk 
mijne kracht toen was, alzoo is nu mijne kracht tot den 
oorlog en om uit te gaan en om in te gaan." (Jozua 
XIV : 7—11.) Gelijk Kaleb in de woestijn en in den 
strijd was ingekomen, had hij die ook verlaten, en verwierf 
daarnaar ook zijn erfdeel en zijn rust. 

Zwakheid en verval blijkt hier alleen een gevolg te zijn 
van verminking of terzijdestelling van het getuigenis Gods, 
en van verzuim om als geloovige op waardige wijze zijne plaats 
in te nemen en pal te staan. Men leze Efeze V I : 10—16. 
Getrouwheid Tjrjwató^nimmer, doch gelijk jioo£ den storm 
de boom zijne wortelen te vaster in de aarde schiet, staat 
het geloof zélfs in den ïïefëgsten strijd te meer pal. Het ge
loof toch rekent met geen omstandigheden^ of personen, 
doch verlaat"zich geheel en alleen op God en op zijne 
beloften; daarom ontving Kaleb ook wat hij gedurende de 
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vijf en veertig jaren op grond van Gods woord verwacht 
had. Die den Heer verwachten, zullen de tracht ver
nieuwen. Door dit te doen kwam Kaleb triomfeerend uit 
de woestijn en uit den strijd. Zijn hart was onder en bij 
alles met en voor G-ód. Zijn beproeving was doorstaan. 

Evenzoo lezen wij in de geschiedenis van Job. Met het 
eerste vers van het boek, dat naar zijnen naam genoemd is, staat 
hij voor OUB, als een man oprecht en vroom en God vreezende 
en wijkende van het kwaad. Naar het getuigenis Gods 
nam hij, wat zijne vreeze Gods betrof, onder de geloovigen 
een eerste plaats in. Gods getuigenis aangaande Job gold 
tegenover den satan tot tweemaal: Hebt gij ook acht ge
slagen op mijnen knecht Job ? want niemand is op de 
aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvreezende 
en wij kende van het kwaad — en voor de tweede maal 
er bijvoegende — en hij houdt nog vast aan zijne op
rechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt, om 
hem te verslinden zonder oorsaak. (Job 1:8 en I I : 3.) 
Het was niet om niet, dat Job God vreesde, doch ook 
niet omdat God, volgens de aanklacht des satans, een 
betuining om hem gemaakt had, ook niet omdat God het 
werk zijner handen zegende en zij a vee in menigte in den 
lande deed uitbreken, doch omdat God voor Job God was, en 
zjjn luirj^dejiJEe^^ 

God; dies zou Hjj Job^J^ro.nĵ hojBwjiUftiiga-fiettiiJleiBinar-
fèlfjïstën weg, in de gelegenheid stellen dit te doen. uit-

^omëtf.'Bn gelijk God aan hetdiepst gezonken voorwerp 
het heerlijkst; jziijnè""""liefde"en/genade lan doen blijken, 
zoo kan zich in den meest smartelijken weg onze oprecht
heid voor God openbaren. En ^22J^4^£L^i.iïW&':)JI0i?ïi 

De Heer stelde Job in satans handen, doch Hij wist van te 
voren, wat Hij van zijnen knecht kon verwachten. Satan 
maakte, voorzoover God het toeliet, van die macht gebruik. 
Hij ging uit, nam Jobs betuining weg, ontnam hem zijn vee en 
kinderen, ja, alles wat hij had. Toen stond Job op, en scheur
de zijn mantel en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en 
boog zich neder, en zeide: „Naakt ben ik uit mijner moeders 
buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeeren. 
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De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen; de 
naam des Heeren zij geloofd!" In dit alles zondigde Job 
niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. Daarna werd 
hij met verschooning van zijn leven andermaal aan 
satans macht overgegeven en geslagen met booze zweren 
van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. Hij mocht wel 
de ellende in persoon genoemd worden. Bovendien werd 
hij voor zijn vrouw een voorwerp van bespotting, die al 
het mogelijke deed om hem zijnen God te doen vloeken 
en af te zweren. 3£i<tiLJJLJilS*^iï£^J2iM§lü35SJffiKl 
en ellende tejlragen ? ^ j | ^ j m J Ï Ï B ^ 
vreest. J^e^ej-mag haar te beschrijven ? Alleen God, Die 
weet, wien Hij het zendt, en Die mede gevoelt. Doch al 
deze smart en ellende verandert het geloof ,niet,t en ver-
mindeït ïïe!3raamj.esJIeerea_d5jox.,d6r

rgelopyigen,kgnnis! 

van God evenmin. Op de vraag van Jobs vrouw: „Houdt" 
gij nog vast aan uwe oprechtheid? Zegen (vloek) God 
en sterf," luidde zijn antwoord: „Gij spreekt als een der 
zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ont
vangen en het kwade niet ontvangen ?" In dit alles zondigde 
Job met zijne lippen niet. "~~~-"~---"-""" 

Hiermede is deze periode des levens van Job met de 
„zeven dagen" als afgesloten. Van het derde hoofdstuk af 
verkrijgt het boek Job een gansch andere strekking, dan 
de vorige hoofdstukken hebben. Blijkbaar was er iets in 
het hart van Job, waarop de Heer inging met de vele 
vragen, hem in de hoofdstukken XXXVIH, XXXIX en 
XL gedaan, waarvan hoofdstuk XL : 2—9 de grondge
dachte uitmaakt. De mensch mag zichzelf niet rechtvaar
digen, 's Menschen rechtvaardiging staat alleen aan God. 
De uitwerking van de woorden Gods vinden wij in Jobs 
gezegde in hoofdstuk XLII: 5 en 6. „Met het gehoor des 
oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog; daar
om verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en asch." 

Daarop rechtvaardigde God Job tegenover zijne vrienden. 
Wij kunnen niet alles in bijzonderheden nagaan, maar 

het is heerlijk en schoon, de bemoeienis Gods met Job 
gade te slaan en het getuigenis Gods aangaande zijnen 
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knecht te vernemen. „Mijn toorn is ontstoken tegen u en 
tegen uwe twee vrienden, want gijlieden hebt niet recht 
van Mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job." En ver
der lezen wij: „En de Heere wendde de gevangenis van 
Job, toen hij gebeden had voor zijne vrienden, en de 
Heere vermeerderde al hetgeen Job had tot dubbel zoo 
veel." (Job X L I I : 7—10.) 

„Mijne broeders! neemt tot een voorbeeld des lijdens 
en des gedulds de profeten, die in den Naam des Heeren 
gesproken hebben. Ziet, wij prijzen hen gelukzalig, die 
volharden. Gij hebt van de volharding van Job gehoord, 
en hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heer vol 
van medegevoel en barmhartig is." (Jak. V : 10 en 11.) 

Evenals de vorige geschiedenissen, zoo bevat ook, ten aan
zien der beproeving, de geschiedenis van Daniël en zijne 
drie vrienden veel leerrijks en schoons. Wij kennen het 
bevel door Nebukadnezar den volke gegeven. Wij weten 
evenzeer, dat Sadrach, Mesach en Abed-nego volstandig 
weigerden, zich voor het beeld te buigen, en daarin Nebu
kadnezar eere te brengen. Op 'skonings vraag, of zij dit 
met opzet weigerden, antwoordden zij kloekmoedig en be
slist: „Wij hebben niet noodig u op deze zaken te ant
woorden. Zal het zoo zijn, onze God, Dien wij eeren, is 
machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden 
vuurs, en Hij zal ons uit uwe hand, o koning! verlossen ; 
maar zoo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uwe goden 
niet zullen eeren, noch het gouden beeld, dat gij hebt 
opgericht, zullen aanbidden." (Dan. I II : 16—18.) Daarop 
werden zij in een zevenmaal heeter, en derhalve niet heeter 
te stoken, vuur geworpen. De mannen, die er hen inwierpen, 
werden gedood, doch hen zag men wandelen in het mid
den des vuurs en een Vierde in hun midden. JJe.JEteer. 
nam met hen een en dezelfde plaats in, en zij met Hem., 
Dit deden zij door hot geloof. De grimmigheid des konings 
én™ de hitte des^jjurs^konden^ hun^gelgoljaiet : doen ver-
flauwenT Zij hebben op God vertrouwd, des konings woord 
veranderd en hunne lichamen overgegeven, daar zij geen 
god eerden noch aanbaden, dan hunnen God. 
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Daniël werd door bemiddeling der mannen in den 
leeuwenkuil geworpen. Gelijk Sadrach, Mesach en Abed-
neo .0 _ dit is de andere zijde der geschiedenis — de 
kracht des vuurs hebben uitgebluscht, zoo heeft Daniël 
den muil der leeuwen toegestopt. JEpch schrijft het geloof 
zichzelyen ,geen kracht toe. Integ^n^ë^ir~BrêT*pufTijn;e 
lcfacht uit (JmTTn^rTEeïïpa^Trf^ 
gezegd: hét maaÊt^zich de kracht Gods ten nutte en ten 
dienste, en dientengevolge word| God door hen en door 
anderen verheerlijk!^ 
—De drie jongelingen zeiden: „Onze God, dien wij eeren, 

is machtig ons te verlossen." Nebukadnezar zeide: „Ge
loofd zij de G o d . . . . die zijnen engel gezonden en zijne 
knechten verlost h e e f t . . . . er is geen God, die alzoo 
verlossen kan." 

Daniël sprak: „Mijn God heeft zijnen engel gezonden, 
en Hij heeft den muil der leeuwen toegestopt, dat zij mij 
niet beschadigd hebben, omdat voor Hem geen schuld in 
mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen 
misdaad gedaan." 

En Darius zeide: „Van mij is een bevel gegeven, dat 
men in de gansche heerschappij mijns koninkrijks beve en 
sidder© voor het aangezicht van den God van Daniël: 
want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, 
en zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en zijne heer
schappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, en Hij 
doet teekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; 
die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost." ^ 

In al deze geschiedenissen zien wij, wat beproeving des 
geloofs is, wat het geloof is en doet, hoe en door welke 
dingen het op de proef wordt gesteld, en juist daardoor 
zoo heerlijk en krachtig aan het licht treedt. 

Het geloof wordt beproefd, doordien ons een offer wordt 
gevraagd gelijk bij Abraham. Dan in het bewaren van en 
het leven bij het getuigenis Gods in deze wereld ten aan
zien onzer toekomst gelijk bij Kaleb. Vervolgens doordien 
ons lijden wordt toegezonden gelijk aan Job. Voorts ten 
aanzien van de voor ieders oog openbare Godsvereering 
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of toewijding in het aangezicht van den vijand, gelijk bij 
Daniël en zijne vrienden. De mannen, die "beproefd wer
den, waren joch van jaiets bewust, maar overtuigd van 
Eünne oprechtheid voor God. Men denke inzonderneid aan 
Job, Daniël en de drie jongelingen. De Heer bevestigt 
zulks. En in al zulke gevallen „zal de rechtvaardige uit 
geloof leven." „Zalig is de man, die verzoeking verdraagt! 
want beproefd bevonden, zal hij de kroon des levens ont
vangen, welke de Heer beloofd heeft aan hen, die Hem 
liefhebben." 

Zjj, die beproefd worden, gaan, om zoo te spreken, juist 
omdat zij ._.goud Jzïjn, in dei beproeving'in,TöpdaFzij daarna 
meer dan zij dit ooit deden, zouden blijken goud te zijn. 
Achten wij het daarom een groote vreugde in velerlei 
beproevingen te vallen! De beproeving des geloofs doet 
uitkomen, dat het geloof God kent, naar Hem hoort, Hem 
gehoorzaamt en eerbiedigt. Voorts dat het met geen om
standigheden of personen rekening houdt, waar het geldt 
des Heeren getuigenis. Dan, dat geen lijden, hoe zwaar 
ook, Gode ongerijmde dingen doet toeschrijven, noch ook 
het hart doet verkoelen jegens Hem, niettegenstaande den 
duivel wordt toegelaten een groote macht te onzen jm-
deele te gebruiken. En eindelijk, dat het geloof doof is 'i 
voor elke bedreiging van 's menschen en satans zijde. 

Het leven onzes Heilands was een aaneenschakeling 
van beproeving. Hij toch is in alle dingen verzocht, uitge
nomen de zonde. Ook in de beproeving werd het bewezen, 
dat Hij de volmaakte Mensch voor God was. „Acht het 
voor louter vreugde, mijne broeders! wanneer gij in veler
lei verzoekingen valt; wetende dat de beproeving uws 
geloofs volharding werkt; maar de volharding hebbe een 
volmaakt werk, opdat gij volmaakt en volkomen zijt, aan 
niets gebrek hebbende." 

Kastijding draagt een gansch ander karakter en heeft 
een gansch ander doel dan de beproeving. Vraagt men, 
waarin de beproeving van de kastijding is te onderkennen, 
dan kan wórden geantwoord: in de beproeving is men 
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zich van niets bewust, en verstaaj^mejiJjtodjjDedoeling; in.de ^ 
kastijding is menigmaal het tegendeel waar. In beproe-;, 
ving houdt het hart zich ongestoord met den Heer bezig, l 
en vindt men in Hem zijn kracht, terwijl het door kastijd 
ding daartoe wordt gebracht. '"*"***" 

Kastijding wijst op of vooronderstelt het gevaar voor 
trage handen en slappe knieën; voor kromme paden, kreupel
heid en erger wordende onderlinge verdeeldheid, nalatigheid 
in de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien 
zal; verachtering van de genade Gods, bitterheid des 
harten, beroering, verontreiniging, hoererij, onheiligheid. 
Met het oog op al deze aanwezige of te komen dingen, 
of een minder gunstige gesteldheid des harten, wordt 
kastijding toegepast, ten einde ons daarvan te reinigen ol 
er ons voor te behoeden, opdat men ten aanzien der hei
ligheid Gods, althans in beginsel, één en dezelfde plaats 
met Hem zou innemen, en ons hart geschikt zou blijven, 
of bij vernieuwing geschikt zou worden, om de gemeenschap 
met God en met zijnen Zoon Jezus Christus te genieten. Der
halve is de kastijding heilzaam en tot ons nut, hoewel 
niet altijd zoo gemakkelijk te dragen als beproeving. In 
de beproeving toch is het hart recht voor God en het 
geloof werkzaam, wat gedurende de kastijding niet al
tijd het geval is. Kastijding dient ter genezing of weg
neming van hetgeen niet recht is voor God, opdat men 
geschikt worde ook de vreugde der beproeving te kunnen 
smaken. 

Kastijding is de uitdrukking van Gods onveranderlijke 
liefde, mededoogen en toegenegenheid en trouw jegens 
de zijnen en tevens het bewijs van ons zoonschap. 
(Hebr. X I I : 5—7.) „Mijn zoon! acht de kastijding des 
Heeren niet gering, en bezwijk niet, als gij door Hem 
bestraft wordt; want dien de Heer liefheeft, kastijdt Hij, 
en Hij geeselt iederen zoon, dien Hij aanneemt. Gij onder-, 
gaat het lijden als kastijding; God handelt jegens u als jegens 
zonen; want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? . . . 
•A-He kastijding schijnt voor het tegenwoordige geen zaak 
van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna 
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geeft zij aan hen, die door haar geoefend zijn, een vreed
zame vrucht der gerechtigheid." (vs. 11.) 

Niet altijd bereikt God met de eerste kastijding zijn 
doel. Niet allen worden met de eerste kastijding geoefend. 
Menigmaal is er geen opmerking, of is er zoodanige verkeerd-
heid des harten, dat God de Heer genoodzaakt is niet 
zelden een steeds ernstiger kastijding toe te passen en ein
delijk bij voortgaande verkeerdheid tot het oordeel dei-
zijnen over te gaan. Ach! hoe treurig, dat God bij zoo
veel liefde, genade, trouw en geduld en bij het licht, dat Hij 
ons geschonken heeft, somtijds zulke harde en pijnlijke 
wegen met de zijnen moet inslaan. En toch, gelukkig 
dat in Hem een onvergelijkelijke liefde, ondoorgrondelijke 
genade, onwrikbare trouw en een onuitsprekelijk geduld 
voor de zijnen wordt gevonden. Dies wordt Hij nimmer 
moede Zich met de zijnen bezig te houden en in liefde 
ons te gedenken. Wij ontvangen het lijden niet als oordeel, 
doch als kastijding. Bedenken wij evenwel, dat zoo zij 
geen genezing aanbrengt, ons het oordeel Gods niet kan 
ontgaan. „"Want het is de tijd, dat het oordeel begint van 
het huis Gods." 

Waar kastijding is, is het Gods liefderijke hand, die 
slaat en heelt Bovendien neemt Hijzelf in die kastijding 
oorzaak en aanleiding om alles, wat in Zijn hart voor de 
zijnen wordt gevonden, den lijdende te toonen en te doen 
genieten. En niet alleen dit; maar Hij werkt ook dit mede
gevoel en medelijden in de harten der anderen, zoodat zij 
door liefde en toegenegenheid te bewijzen, zoo in beproe
ving als in kastijding, den lijdende vertroosten en ver
kwikken en hem voortdurend opdragen voor den troon der 
genade. Hoe schoon en kostelijk is dit alles in het leven 
der kinderen Gods! „Mijn zoon! acht de kastijding des 
Heeren niet gering, en bezwijk niet, als gij door Hem bestraft 
wordt." In kastijding toch brengt Hij zijn hart en dat zijner 
kinderen nader, en tevens de harten der zijnen onder
ling. Hoe wonderbaar is dit alles! „Als kommer u kwelt, 
als de angst u beknelt, brengt lijden Zijn harte u nader." 

Waar echter heJ..0ittde8lJGbdsiaingefa^eji^ngGmt alles 
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een gansch ander karakter aan. In de gemeente te Korinthe 
was het oordeel Gods ingetreden. Eetwaren, J-file zwakken... 
en kranken en niet weinigen waren ontslapen. Met dezen 
geenomgang te hebben, met genen niet te eten, en ande
ren uit te sluiten, was voor velen de door God aange
wezen weg. Bovendien gaat de Schrift nog verder. "Waar 
de krankheid der ziel of een leven in ongerechtigheid niet 
genezen wordt, is Gods besluit tot een beslissend oordeel 
genomen en gekomen. „Het is de tijd, dat het oordeel van 
het huis Gods begint." En waar God oordeelt, deelt Hij 
ook in dezen zijn gevoelen over den schuldige aan anderen 
mede. „Indien iemand zijnen broeder ziet zondigen een 
zonde niet tot den dood, hij zal bidden; en hij zal hem het 
leven geven, dengenen, die niet tot den dood zondigen. 
Er is zonde tot den dood; voor die zeg ik niet, dat hij 
bidden zal." (1 Joh. Y : 16 en 17.) Waar het beslissend 
oordeel Gods over de zijnen is gekomen, nemen ook de 
gebeden der geestelijk gezinde discipelen des Heeren tot 
behoud van iemands leven een einde. „En niet weinigen 
zijn ontslapen." 

Zeer zeker is dit een ernstige waarheid. Toch is het 
gelukkig, in de Schrift te vernemen, dat ook een beslissend 
oordeel Gods door den dood met de zijnen tot hunne 
eindbehoudenis gedijt. Alles en elke handeling Gods met 
de zijnen getuigt van zijne on ver ander lijke liefde, genade 
en trouw. „Indien wij onszelven oordeelden, zouden wij 
niet geoordeeld worden; maar als wij geoordeeld worden, 
zoo worden wij door den Heer getuchtigd, opdat wy niet 
met de wereld zouden veroordeeld worden." (1 Kor. X I : 31 
en 32.) 

„Acht het voor louter vreugde, mijne broeders! wanneer 
gij in velerlei verzoekingen valt; wetende dat de beproe
ving uws geloofs volharding werkt; maar de volharding 
hebbe een volmaakt werk, opdat gij volmaakt en volkomen 
zijt, aan niets gebrek hebbende." Zoo was het met de 
bovengenoemde mannen. Abraham was de stem zijns Heeren 
ten einde toe gehoorzaam. Kaleb volhardde gedurende vijf 
en veertig jaren den Heer na te volgen. Job heeft gedu-
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rende „de zeven dagen" Gode geen ongerijmde dingen 
toegeschreven en met zijne lippen niet gezondigd. De drie 
jongelingen hebben op gevaar van hun leven zich onvoor
waardelijk en volstandig den Heere toegewijd, terwijl Daniël 
„geduriglijk" den Heer vreesde. Naarmate de beproeving 
op het heetst werd, trad de kracht en de energie huns geloof» 
te helderder aan het licht. „Welgelukzalig de man, die 
verzoeking verdraagt! want beproefd bevonden, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke Hij beloofd heeft aan 
hen, die Hem liefhebben." 

„Mijn zoon! acht de kastijding des Heeren niet gering, 
en bezwijk niet, als gij door Hem bestraft wordt; want 
dien de Heer liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geeselt iederen 
zoon, dien Hij aanneemt." God handelt jegens ons als 
jegens zonen, en kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner 
heiligheid zouden deelachtig worden. 

„Ziet toe, dat gij dien, die spreekt, niet afwijst; want 
indien zij niet ontvloden zijn, die hem afwezen, welke op 
aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel minder wij, als 
wij ons afwenden van Hem, die van de hemelen spreekt!" •— 
„Gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zoo weest ook 
gij heilig in al uwen wandel; want er staat geschreven: 
„Weest heilig, want Ik ben heilig." En indien gij als 
Vader aanroept Hem, die zonder aanneming des persoons 
oordeelt naar eens iegelijhs werk, zoo wandelt in vreeze 
den tijd uwer bijwoning." (1 Petr. 1:15—17.) Indien wij 
onszelven oordeelen, worden wjj niet geoordeeld; maar 
als wij geoordeeld worden, zoo worden wij door den Heer 
getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroor
deeld worden. 

De Heer geve ons naar zijne liefde en genade in al 
deze dingen wijsheid en licht, en Hij bekwame onze harten 
onder alle omstandigheden tot alle goed woord en werk. 
Hij geve ons in al zijne handelingen de rechte onder
scheiding te maken, opdat wij immer onze plaats waardig 
innemen, zijnen heiligen Naam ter eer! 
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Ooggetuigen. 

Het is belangrijk op te merken, hoe menigwerf er in het 
Nieuwe Testament sprake is van ooggetuigen. 

De Apostelen des Heeren beroepen zich daarop gedurig 
en bij allerlei gelegenheden; en het is voor ons goed en 
o-ewichtig daarop te letten. 

In zijnen eersten brief getuigt de Apostel Johannes van 
hetgeen zij, Apostelen des Heeren gehoord en gezien en 
aanschouwd en met hunne handen getast hadden van 
het Woord des levens, van den Zoon, die het leven was, 
dat bij den Vader was en ons geopenbaard is geworden. 
Dit betreft alzoo het geheele zijn van onzen Heer op deze 
aarde. 

Van Jezus' sterven aan het kruis getuigt dezelfde Apostel: 
„En die het gezien heeft, getuigt het, en zijne getuigenis 
is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, wat waar is, 
opdat ook gij gelooven moogt." (Joh. XIX : 35.) Dit is 
van het uiterste gewicht. Want als Jezus niet waarlijk 
gestorven ware, dan zou er geen verzoening zijn aangebracht; 
dan kon Hij ook niet uit de dooden opstaan, en zou er 
voor ons geen eeuwig leven zijn. 

Tot Cornelius en de zijnen zegt de Apostel Petrus: 
„En wij zijn getuigen van alles, wat Hij gedaan heeft, 
zoowel in het joodsche land als te Jeruzalem; dien zij 
ook gedood hebben, Hem hangende aan een kruis. Dezen 
heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij 
openbaar zou worden, niet aan het gansche volk, maar 
aan de getuigen, die door God te voren verkoren waren, 
aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, 
nadat Hij uit de dooden opgestaan was." (Hand. X : 39—42.) 
En in het 15de hoofdstuk van den brief aan de Korin-
thiërs somt de Apostel Paulus achtereenvolgens al de oog
getuigen van Jezus' opstanding uit de dooden op. Eerst 
Petrus; daarna de twaalven; daarna vijfhonderd broeders, 
die den opgestanen Heer op eenmaal gezien hebben, van 
welke de meesten nog overig waren om getuigenis daar-
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van te kunnen afleggen; daarna Jakobus; daarna al de 
Apostelen; en ten laatste hijzelf, die den opgestanen 
Heer, verheerlijkt aan Gods rechterhand had gezien. Om
dat van Jezus' opstanding uit de dooden voor onze be
houdenis alles afhing, worden zoovele en zulke belangrijke 
getuigen van die opstanding door den Apostel aangehaald. 
"Was Jezus niet opgewekt, dan zouden wij nog in onze 
zonden zijn; dan was er geen leven uit den dood geko
men; dan waren allen, die in Hem geloofden, verloren; 
dan was er geen heil, geen zaligheid,a,geen hoop; dan zou 
het gebleken zijn, dat al wat Jezus van ziohzelven had ge
tuigd, onwaar was; dan waren alle Apostelen valsche ge
tuigen. 

Van Jezus' hemelvaart wordt ons medegedeeld: „En 
toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij 
het zagen, en een wolk nam Hem weg voor hunne 
oogen." (Hand. 1: 9.) 

En die ten hemel gevaren Heer werd in den hemel 
verheerlijkt gezien door Stéfanus en Saulus van Tarsus; 
terwijl Hij later aan Johannes op Patmos verscheen. 

Van Jezus' leven op aarde, van zijn sterven aan het 
kruis, van zijne opstanding uit de dooden, van zijne hemel
vaart en van zijn zitten aan Gods rechterhand hebben 
wij derhalve vele ooggetuigen. Nu rest nog alleen de 
heerlijkheid van Christus als koning op aarde. Welnu, 
ook deze is gezien geworden. Petrus zegt van de ver
heerlijking op den berg Thabor, van welke de Evangeliën 
ons het verhaal geven: „Wij zijn geen kunstig verdichte 
fabelen gevolgd, toen wij u bekend gemaakt hebben de 
kracht en de komst van onzen Heer Jezus Christus, maar 
wij zijn ooggetuigen zijner majesteit geweest. Want Hij 
ontving van God, den Vader eer en heerlijkheid, toen van 
de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot Hem ge
richt werd: „Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik wel
behagen gevonden heb." En wij hoorden deze stem, van 
den hemel gekomen, toen wij met Hem op den heiligen 
berg waren." (2 Petr. 1:16—18.) 
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De twee opstandingen. 

Sommige lezers dezer regelen zullen over dit opschrift 
verwonderd staan. Wanneer men toch van zijn jeugd af 
aan alleen gehoord heeft van een algemeene opstanding 
aan het einde der wereld, zooals zulks in alle geloofsbe
lijdenissen der verschillende kerken wordt voorgesteld, 
dan heeft men er nog nooit aan gedacht, dat er twee 
opstandingen zullen plaats vinden, en staat men dus ten 
hoogste verbaasd, als daarover gesproken wordt. De Heilige 
Schrift evenwel spreekt op de duidelijkste en meest on
dubbelzinnige wijze over een „opstanding des levens" en 
een „opstanding des oordeels", over twee opstandingen, 
die zoowel ten opzichte van den tijd als van hun karakter 
gansch en al van elkaar onderscheiden zijn. De een is 
een opstanding des levens, de ander een opstanding des 
oordeels, en deze beiden zijn door een tijdvak van meer 
dan duizend jaren van elkander verwijderd. Wanneer de 
menschen anders leeren; wanneer zij stelsels vormen en 
geloofsbelijdenissen opstellen, die met de uitdrukkelijke 
leer der Heilige Schrift in tegenspraak zijn, dan zullen zij, 
en allen die op hen vertrouwen, zich voor den Heer 
daarover hebben te verantwoorden. Wij willen ons even
wel buigen voor het gezag van Gods onfeilbaar Woord, 
en met geloovige harten de onderwijzing, in dat Woord 
gegeven, aannemen, en al onze vooroordeelen wegwerpen 
en onze gedachten gevangen geven onder de gehoorzaam
heid des geloofs. Onderzoeken wij derhalve, wat de Schrift 
ons omtrent dit onderwerp leert, en laten wij ons daarin 
leiden door den Heiligen Geest! 

Allereerst staan wij stil bij de belangrijke plaats in 
Johannes V: „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. Yoorwaar, 
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voorwaar, ik zeg u: de ure komt, en is nu, dat de dooden 
zullen hooren de stem des Zoons van God, en die ze ge
hoord hebben, zullen leven. "Want gelijk de Yader het 
leven heeft in Zichzelven, zoo heeft Hij ook den Zoon 
gegeven, het leven te hebben in zichzelven; en heeft hem 
macht gegeven om ook gericht te houden, omdat hij des 
menschen Zoon is. Verwondert u daarover niet; want de 
ure komt, wanneer allen, die in de graven zijn, zijne stem 
zullen hooren, en zullen uitgaan, die het goede gedaan 
hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade 
gedaan hebben, tot de opstanding des oordeels." (Joh. V: 
24—29.) 

In deze kostelijke woorden en beloften spreekt de Heer 
Jezus op de duidelijkste wijze van twee opstandingen. Zij 
worden hier niet wat de tijd betreft onderscheiden, maar 
wat hun karakter aangaat, en dit is natuurlijk het ge
wichtigste. Wij hebben hier een opstanding des levens en 
een opstanding des oordeels. Er is geen grooter onderscheid 
te denken. Deze beide gebeurtenissen zijn evenzeer van 
elkaar onderscheiden als het licht van de duisternis. De 
geheele theorie eener algemeene opstanding, welke door 
de kerken beleden wordt, is door deze plaats omverge
worpen. De opstanding der geloovigen zal op denzelfden 
grond geschieden en hetzelfde karakter dragen als de op
standing van onzen hooggeloofden, aanbiddelijken Heer 
en Heiland. Het zal een opstanding uit de dooden zijn — 
de daad der goddelijke macht, gegrond op het volbrachte 
verlossingswerk, waardoor God ten gunste zijner ontslapen 
heiligen tusschenbeiden treden en hen uit de dooden 
opwekken zal, terwijl de overige dooden nog duizend jaren 
lang in hunne graven blijven zullen. 

In het negende hoofdstuk van Markus vinden wij een 
merkwaardige plaats, die dit onderwerp duidelijk aan het 
licht stelt. Nadat in het begin van dat hoofdstuk de ver
heerlijking van Jezus op Thabor is verhaald, lezen wij: 
„En terwijl zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, 
dat zij niemand verhalen zouden, wat zij gezien hadden, 
dan wanneer de Zoon des menschen uit de dooden zou 
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opgestaan zijn. En zij behielden dit woord, onder elkander 
vragende, wat het was: uit de dooden opstaan." (vs. 
9 10.) De discipelen gevoelden, dat de Heer van iets 
bijzonders sprak, van een zaak, die veel verder ging dan 
de gewone, orthodoxe leer omtrent de opstanding der 
dooden. Dat de dooden zouden opstaan, geloofden allen, 
die aan Q-ods getuigenis vasthielden. Abraham geloofde, 
dat God machtig was de dooden levend te maken; de 
fai'izeën geloofden aan de opstanding der dooden, welke 
door de sadduceën werd verworpen. Yan een opstanding 
uit de dooden hadden zij evenwel nimmer vernomen. 
Daarom waren de discipelen zoo verwonderd over Jezus' 
woorden. „Wat wil dat zeggen: uit de dooden opstaan?" 
zoo vroegen zij onder elkander. Het was een geheel 
nieuwe leer. 

Welnu, wenden wij ons tot het derde hoofdstuk van 
den brief aan de Filippiërs, en luisteren wij naar de 
woorden van een man, die deze heerlijke waarheid, welke 
door het Christendom aan het licht gekomen was, volko
men begreep, en die zich in deze hemelsche hoop ver
heugde en verlustigde. „Opdat ik Hem kenne en de kracht 
zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijnen 
dood gelijkvormig wordende, of ik op eenigerlei wijze 
moge komen tot de opstanding uit de dooden." Men be
hoeft slechts een oogenblik bedaard na te denken om 
overtuigd te worden, dat de Apostel hier niet van de 
algemeene „opstanding der dooden" spreekt, want aan 
deze heeft iedereen deel, maar dat hg iets geheel anders 
op het oog had, namelijk „de opstanding uit de dooden," 
een opstanding der heiligen, welke gelijkvormig wezen 
zou aan de opstanding van Christus. Naar deze opstanding 
zag hij voortdurend met verlangen uit. Die opstanding 
was de heerlijke hoop, welke hem troostte te midden van 
de zorgen, bekommernissen, ontberingen, vervolgingen en 
nooden, waaraan hij in zijn buitengewone loopbaan voort
durend blootstond. 

„Maar" — Zoo zou men kunnen vragen — „gebruikt 
de Apostel altijd deze merkwaardige uitdrukking „uit de 
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dooden," wanneer hij Tan de opstanding spreekt ?" Neen, 
niet altijd: en dit is hoogst belangrijk. In Hand. XXIV : 
15 b. v. lezen wij, dat Paulus tot den joodsehen' raad 
zegt: „Hebbende nooP °P ^od, welke hoop dezen ook 
zelf verwachten, dat er een opstanding wezen zal, zoowel 
van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen." Daar hij 
tot dezulken sprak, die geheel onvatbaar waren om de 
bijzondere hoop der geloovigen te kennen, maakt hij in 
zijne rede tot de booze Joden met geen syllabe gewag 
van het bijzondere deel der geloovigen in de opstanding. 
Hoe zou hij voor den hoogepriester Ananias, voor Ter-
tullus en Felix van de blijde hoop der heiligen hebben 
kunnen getuigen? Daarmede hadden zij niets te maken. 
Tot hen kon hij slechts spreken over de opstanding in 
het algemeen, welke door alle orthodoxe Joden als waar
heid werd aangenomen. Had hij daar over de opstanding 
uit de dooden gesproken, dan zou hij niet hebben kunnen 
zeggen: „welke dezen ook zelf verwachten;" want zij 
wisten daarvan niets, en konden die dus niet verwachten. 
Sprak Paulus evenwel tot zijne geliefde broeders in Christus, 
dan stelt hij deze heerlijke waarheid in het helderste 
licht, en legt hun de gedachten, gevoelens en verwach
tingen zijns harten bloot. Naar de opstanding uit de 
dooden zag hij met vurig verlangen uit. Christus waswi£ 
de dooden opgestaan, en Hij was de eersteling dergenen, 
die ontslapen zijn; en allen, die in Christus gelooven, 
zullen bij zijne wederkomst uit de dooden opstaan met 
een nieuw, heerlijk lichaam, gelijkvormig aan het lichaam 
zijner heerlijkheid. 

Staan wij nu nog een oogenblik stil bij de woorden van 
Jezus in Joh. V. Misschien is het voor sommige lezers een 
hinderpaal tot het verstaan en aannemen van de hoop des 
Christens, dat de Heer, van de beide opstandingen spre
kende — van de opstanding des levens en de opstanding des 
oordeels — het woordje „uur" gebruikt. „Hoe kan er een 
tijdruimte van duizend jaren tusschen deze beide opstan
dingen liggen, waar onze Heer uitdrukkelijk zegt, dat alles 
in het verloop van een uur zal plaats vinden?" zoo kan 
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men vragen. Wij antwoorden op deze vragen met de eigen 
woorden des Heeren. Hoor toch wat Hij zegt, als Hij spreekt 
van de levendmaking van hen, die dood zijn in zonden en 
misdaden: „ Voorwaar, voorwaar ik zeg u: de ure komt en 
is nu, dat de dooden zullen hooren de stem des Zoons van 
God, en die ze gehoord hebben, zullen leven." Welnu, 
deze ure, waarin de stem van dën Zoon van God kostbare 
zielen uit den dood tot het leven roept, heeft nu reeds 
meer dan achttienhonderd jaar geduurd. Wanneer dus 
de Heer in dezelfde rede, waar Hij onder het woordje 
„uur" een tijdperk van bijna twee duizend jaar verstaat, 
van een andere gebeurtenis spreekt, en dan ook het woordje 
„uur" bezigt, dan is het duidelijk, dat Hij daarmede even
eens een tijdperk bedoelt, 't welk volgens de uitdrukkelijke 
verklaring van Openbaring XX duizend jaar zal duren; want 
in het begin van de duizend jaren zal het tijdperk van 
de eerste opstanding worden gesloten, terwijl de tweede 
opstanding eerst plaats vinden zal, wanneer de duizend jaren 
zullen zijn voorbij gegaan. „De overige der dooden werden 
niet levend, totdat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is 
de eerste opstanding. Welgelukzalig en heilig die aan de 
eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood 
geen macht; maar zij zullen priesters zijn van G-od en van 
Christus, en zij zullen met Hem heerschen duizend jaren." 

Deze woorden zijn beslissend en maken aan alle tegen
spraak een einde bij allen, die zich eenvoudig geloovig 
voor de uitspraken van Gods Woord buigen. Er zullen 
twee opstandingen zijn: de eerste en de tweede; en tusschen 
deze twee zal een tijdperk liggen van duizend jaren. Tot 
de eerste opstanding behooren alle geloovigen — zoowel 
de heiligen, die tot de Gemeente, het lichaam van Christus, 
behooren, als de geloovigen des Ouden Verbonds, en de 
heiligen, die gedurende de oordeelen, welke over het aard
rijk komen zullen, zullen worden gedood. Tot de tweede 
opstanding behooren allen, die van Kaïn af in hunne 
zonden gestorven zijn, tot de laatste afvalligen na de dui
zendjarige heerlijkheid. Vóór het koninkrijk van Christus 
staan de eersten op, en hunne opstanding is daarom een 
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opstanding uit de dooden, omdat al de overige dooden in 
hunne graven blijven. Na de duizend jaren, als de duivel 
weer losgelaten is, en de volken heeft verleid, en Gods 
oordeel over hem en over hen is gekomen, nadat de eerste 
aarde en de eerste hemel is voorbijgegaan, komt de tweede 
opstanding, welke uitsluitend bestaat uit hen, die naar 
hunne werken zullen worden geoordeeld, en dientenge
volge in den poel des vuurs geworpen worden. 

Hoe ernstig en aangrijpend is dit alles! Indien onze 
Heer in dezen nacht kwam, welke tooneelen zouden er 
dan op onze kerkhoven plaats vinden! Geen pen is in 
staat die te beschrijven, geen mond die te vertellen, geen 
hart die te begrijpen! In duizende graven liggen de been
deren der dooden in Christus met die van de in hunne 
zonden gestorvenen bijeen. Zelfs in menig familiegraf liggen 
de overblijfselen der beide klassen te zamen. Wanneer 
evenwel de stem des aartsengels vernomen wordt en de 
bazuin Gods weerklinkt, dan zullen alle heiligen opstaan, 
terwijl de overigen in hunne graven blijven tot na de 
duizend jaren. Welk een heerlijke openbaring van Gods 
almachtige kracht! „Indien de Geest van Hem, die Jezus 
uit de dooden opgewekt heeft, in u woont, zoo zal Hij, 
die Christus uit de dooden opgewekt heeft, ook uwe ster
felijke lichamen levend maken uithoofde van zijnen Geest, 
die in u woont." (Rom. VIII: 11.) 

Ziedaar, lieve lezer! het duidelijk getuigenis van Gods 
Woord. Het houdt zich niet bezig met allerlei kleine 
bijzonderheden, en biedt geen gelegenheid voor de fantasie 
en voor de nieuwsgierigheid van den menschelijken geest; 
maar het predikt ons het ernstige en gewichtige feit van 
de eerste en tweede opstanding — een opstanding des 
levens en der eeuwige heerlijkheid, en een opstanding des 
oordeels en der eeuwige verdoemenis. De Heilige Schrift 
spreekt met geen woord over een algemeene opstanding 
of een opstanding van alle menschen tegelijkertijd. Wij 
moeten deze gedachte, evenals zoo menige andere, waarin 
wij opgevoed zijn, prijsgeven, indien wij waarlijk wenschen 
in de kennis der goddelijke waarheid op te wassen, want 
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niets staat ons meer in den weg om Gods gedachten te 
Ieeren verstaan, dan een vervuld zijn met onze eigene 
gedachten en met de meeningen van anderen. 

nWelgelukzalig en heilig die aan de eerste opstanding 
deel heeft!" Het behoort tot de verheerlijking van Chris
tus, dat Hij de zijnen deel geeft aan de heerlijkheid, 
welke Hem werd geschonken. "Wij behoeven slechts zijn 
heerlijk gebed tot den Vader in Joh. XVII te lezen, om 
overtuigd te worden, hoe zijne gansche ziel er naar uit
gaat om de zijnen in dezelfde heerlijkheid op te nemen 
en in dezelfde vreugde te doen deelen. Dat is zijne on
eindige, onuitsprekelijke liefde. Hij was niet tevreden met 
uwe reiniging van de zonden, Hij wilde u daar brengen, 
waar Hij-zelf is, in het huis zijns Vaders, waar vele wo
ningen zijn, en waar Hij voor ons plaats bereidde. „Ik 
wil, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij 
gegeven hebt." 

De wijze, waarop dit plaats vinden zal, lezen wij in 
] Kor. XV: 51—57. „Ziet, ik zeg u een verborgenheid: 
wij zullen niet allen ontslapen (niet alle geloovigen zullen 
sterven,) maar wij zullen allen veranderd worden, in een 
punt des tij ds, in een oogenblik, bij de laatste bazuin; 
want de bazuin zal klinken, en de dooden zullen onver
derfelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd wor
den. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aan
doen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wan
neer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan 
hebben, eu dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan 
hebben, dan zal het woord geschieden, dat geschreven 
staat: „De dood is verslonden tot overwinning." 

En met het oog op deze heerlijke en wonderbare ge
beurtenis, waarin de macht van God schitterend zich open
baren zal, roept dan de Apostel in triumf uit: „Waaris, 

v o dood! uw prikkel? Waar, o hades! uwe overwinning? 
De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde 
is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning 
geeft door onzen Heer Jezus Christus!" 
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De kruisiging van Christus, naar 
oorzaak en zegenrijke gevolgen. 

„Waar zij Hem kruisigden, en met Hem 
twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus 
in het midden." (Joh. XIX : 18.) 

Laat ons in den geest eenige oogenblikken vertoeven, 
bij het „kruis van Christus," lieve lezer! 't welk waarlijk 
een zeer verheven onderwerp is. Op den troon des Vaders 
draagt de Heer Jezus nog de teekenen der nagelen in 
zijn gezegend lichaam; en waar Hij zich aldus vertoont, 
daar stijgen wolken van reukwerk uit gouden schalen op; 
allen vallen op de knieën; de citers spelen; de vier-en-
fcwintig oudsten zingen een lied: „Waardig is het Lam;" 
de vier dieren bezegelen het met hun „Amen," en alles 
valt neer, zwijgt en aanbidt. Dat is inderdaad een waar
dige viering van de kruisiging van Christus. Hoe zal het 
hen, die in Jezus, den Gekruisigde, gelooven, te moede 
zijn, als zij straks in de rij der gezaligden daarboven, met 
verheerlijkte tongen den lofzang mede zullen aanheffen: 
„Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de 
kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heer
lijkheid en dankzegging!" Hoe blijde zijn zij hier beneden 
reeds, wanneer de stralen zijner genade hunne harten 
verblijden! Toch zal de volledige ontvouwing dier genade 
hun stoutste verwachting verre overtreffen. (1 Kor. I I : 9.) 

De hoogste eer viel den gekruisten Zoon Gods ten deel 
van zijnen Vader zelf. Toen Hij met zijn kostbaar bloed het 
Heilige der heiligen binnentrad, sprak Hij, zeggende: „Zie 
hier ik, en de kinderen, die Gij mij gegeven hebt." (Hebr. 
H : 13.) Toen sprak de Heer tot mijnen Heer: „Zit aan mijne 
rechterhand, totdat Ik uwe vijanden stel tot een voetbank 
uwer voeten! De Heere zal den schepter uwer sterkte 
zenden uit Sion, zeggende: Heersch in het midden uwer 
vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag uwer 
heirkracht." (Ps. CX: 1—3.) 
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Het is onze opmerkzaamheid overwaardig, hoe de Heer 
ons door den Doop en in het bijzonder door het Avond
maal, zijne vernedering, lijden en sterven voor oogen 
stelt, en de geloovigen tot de verkondiging van zijnen 
dood heeft opgewekt en vermaand. „Doet dit, zoo dikwijls 
gij dien drinkt, tot mijne gedachtenis. Want zoo dikwijls 
gij dit brood eet, en den drinkbeker drinkt, verkondigt gij den 
dood des Heeren, totdat Hij komt." (1 Kor. X I : 25, 26.) 

Laat ons ook, bij de beschouwing van de kruisiging van 
Christus, letten op twee Schriftuurplaatsen. „Dit wetende, 
dat onze oude mensch met Hem gekruisigd is." (Eom. 
VI : 6.) In den gezegenden en heerlijken persoon van Jezus 
Christus, heeft de oude mensch, of wat hetzelfde beteekent: 
de zonde, in gerechtigheid haar straf ontvangen. Waartoe P 
Opdat wij de zonde niet verder zouden dienen. Het hangt 
in het geheel niet af van den natuurlijken mensch, of hij 
de zonde wil dienen of niet; zij houdt hem als verkochten 
slaaf onder haar knellend juk gevangen, en de duivel 
belacht elke ijdele poging om in eigen kracht zich aan 
zijne heerschappij te onttrekken. De gevallen mensch is 
onder de macht en heerschappij van den satan. Maar aan 
het kruis is Christus, en met Hem ieder geloovige der 
zonde gekruisigd, zoodat wij door het geloof in Hem vrij 
worden, en de zonde niet langer over ons heerscht. De 
zonde is geoordeeld, zoodat zij noch beheerschen, noch 
verdoemen kan degenen, die> in Christus Jezus zijn. (Rom. 
V I : 13; V i n : 1—3.) Aan het kruis heeft Christus de 
straf des zondaars gedragen; en daar is de geloovige met 
Hem gestorven. Maar hij is ook met Hem opgewekt, ge
rechtvaardigd van de zonde, overgebracht in de nieuwe 
schepping, waarvan geschreven staat: „Het oude is voorbij
gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." 

De tweede Schriftuurplaats, die wij bedoelen, is Kol. 
I I : 14, Christus heeft het handschrift onzer zonden aan 
het kruis genageld, uitgewischt en weggedaan, zoodat 
niemand het weder kan vinden. Dit was beloofd in het 
Oude Verbond. „Hunne zonden en ongerechtigheden zal 
Ik geenszins meer gedenken. In die dagen, en te dier tijd, 
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spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht wor
den, maar zij, zal er niet zijn, en de zonden van Juda, maar 
zullen niet gevonden worden." (Jer. XXXI: 34; L : 20.) 

De kruisiging van Christus is een hoogst merkwaardige 
gebeurtenis. Zij wordt ons door de Evangelisten op de 
eenvoudigste wijze verhaald, en is in het geheel niet ge
schreven om een zinnelijke aandoening te bewerken. Neen, 
haar hoofddoel reikt veel verder. De Heilige Schrift acht 
de kruisiging van Christus van onberekenbaar gewicht, en 
geeft ons daarvan zeer merkwaardige oorzaken, en Gode 
verheerlijkende bedoelingen. 

In het Oude Verbond vinden wij duidelijke voorzeg
gingen van de kruisiging van den Messias, wat zoo merk
waardig is, omdat de Joden de kruisiging niet kenden. 
„Zij hebben mijne handen en voeten doorgraven," hetgeen 
door de kruisiging geschiedde. Ook door menige ceremonie 
en offerande werd op de kruisiging gewezen: het Paasch-
lam moest geheel worden gebraden; geen been mocht er 
aan gebroken worden. De koperen slang werd aan een 
hoogen staak opgehangen, die, noodzakelijk den vorm van 
een kruis gehad moet hebben, zou de figuur niet naar 
beneden vallen. De eerste schoven en enkele andere 
offeranden werden voor den Heere bewogen; in den vorm 
van een kruis in de hoogte geheven, en dan naar het 
Oosten en "Westen bewogen. Het hout op het altaar, waarop 
het offer moest worden verbrand, is er zeker kruiselings 
opgelegd. Kruisgewijze werden de priesters gezalfd, en 
Jakob, de aartsvader, maakte een kruis met zijne armen, 
toen hij de zonen van Jozef zegende. 
. Wij mogen hierover denken, zooals wij willen, maar toch 
i& het opmerkelijk, dat de vorm van het kruis in het 
Oude Yerbond, zoo dikwijls voorkomt; en is het wel zeker, 
dat de genadige God daardoor heeft doen wijzen op het 
kruis zijns lieven Zoons, 't welk te zijner tijd op Golgotha 
zou opgericht worden. Bijzonder merkwaardig is ook de 
goddelijke verordening, dat dezulken, die aan het hout 
gehangen werden, als vervloekten moesten aangemerkt 
worden. Heeft de Heilige Geest door Paulus dit niet 
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toegepast op den gekruisten Christus? (Gal. I I I : 13.) Daar
bij kwam nog de bepaling, dat zulk een opgeliangene, 
vóór den avond afgenomen moest worden, zou het ge-
heele land niet verontreinigd worden. (Deut. X X I : 23.) 

In het Meuwe Testament hecht de Heilige Geest door 
Paulus een groote waarde aan de kruisiging van Christus. Het 
geheele evangelie noemt hij „het woord des kruises van Chris
tus," 't geen een dwaasheid is voor hen, die verloren gaan. 
Hij verklaart niets te weten, dan „ Jezus Christus, en dien 
als den gekruisigde." Ook zegt hij, dat het verre van hem is, 
zich in eenig ding te beroemen, dan in het kruis "van Jezus 
Christus. Aan de Galaten schrijft hij, dat hij hun Christus 
zoo heeft gepredikt, alsof Hij in hun midden voor hunne 
oogen was gekruisigd geworden. Bij de Filippiërs roemt hij 
de gehoorzaamheid van Jezus Christus juist daarom zóó tref
fend, omdat Hij „tot den dood des kruises" gehoorzaam 
was geweest. En de Heer zelf zegt tot Nicodemus, dat 
Hij alzoo verhoogd moet worden, gelijk Mozes de slang 
verhoogd heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

Hieruit reeds zien wij, dat de kruisiging een hoogst 
merkwaardige gebeurtenis is, welker ware kennis ons zeer 
na aan het hart moet liggen. De oppervlakkige kennis 
er van is niet moeielijk, doch de Heer wil niet, dat wij 
ons daarmede tevreden zullen stellen, maar wil, dat wij 
het kruis zóó leeren kennen, dat het ons een „kracht Gods 
tot zaligheid" wordt. Paulus, die het kruis van Christus 
zoo hoog roemt, zegt, dat de verkondiging er van niet ge
schiedt in woorden van menscheljjke wijsheid. De wereld
wijzen hebben het kruis nog nooit erkend; veeleer komt 
het hun als dwaas en ongerijmd voor. Paulus schaamt 
zich niet zijne prediking dwaasheid te noemen, maar tevens 
goddelijke wijsheid; en voegt er bij, dat, zoo die dwaasheid 
zijn moet, zich daarin een goddelijke dwaasheid openbaart, 
die veel wijzer is dan het verstand van alle menschen 
te zamen. Voor velen was en is de prediking des kruises 
een ergernis. Die ergernis ontstaat, omdat het kruis des 
menschen vermeende gerechtigheid en deugd weegt, te 
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licht bevindt en wegwerpt; 't welk voor den hoogmoe-
digen, natuurlijken mensch een ondragelijke beleediging 
is. Evenwel de Apostel blijft er bij, in spijt van alle be
oordeelingen van de oversten dezer wereld en bun aan
hang, dat het woord des kruises een goddelijke, hemelsohe, 
verborgene wijsheid is, een wijsheid welke God heeft ge
openbaard door zijnen Geest; maar waarvan de natuur
lijke mensch niets begrijpt. 

De kruisiging van Christus is een verbazend wonder. 
Als een wonderbare gebeurtenis trekt zij onze aandacht, 
indien wij op den Persoon zien, die daar aan het hout 
hangt, en die is —de mensch moge het erkennen of niet — 
de waarachtige God en het eeuwige leven. De omstandig
heden mogen het nog zoo ongelooflijk maken; de wereld
wijzen mogen er zich tegen verzetten — het is de Zoon 
van God, die daar tusschen hemel en aarde hangt. 

Die daar opgehangen Nazarener is dezelfde, dien Jesaja 
eens op een hoogen en verheven troon zag zitten, ver
heerlijkt door de lofzangen der cherubs, die met bedekte 
aangezichten het „Heilig, heilig, heilig is de Heere" uit
galmden. Dit is het einde van dat Kindeken, bij welks 
geboorte een menigte des hemelschen heirlegers verscheen 
in Efrata's velden, lofliederen zingende ter zijner eere. 
Hij is het, wien de gansehe hemel op het aange
zicht liggende aanbidt. Deze ia dezelfde, wien de wereld 
eens zal zien komen op de wolken des hemels metgroote 
kracht en heerlijkheid. J a , dit kruis is het middel
punt, waarom zich het geheele Godsrijk beweegt; het 
kruis is het fondament, waarop het hemelsche Jeruza
lem rust; de fontein, waaruit alle heil ontspringt; de ver
vulling van den droom van Jakob; de ladder waardoor 
de hemel met de aarde verbonden is, waar langs zelfs een 
moordenaar opklom naar het Paradijs. Jezus is gekruisigd 
geworden, maar niet alleen uit oorzaak van den haat 
der Joden, die zoo lang schreeuwden : „kruisig, kruisig 
hem!" totdat PilatuB hun eisch inwilligde. „Voorzeker, 
moest de Christus deze dingen lijden." "Ware Hij niet ge
kruisigd geworden, nooit zou eenig sterveling behouden zijn 
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geworden. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, 
alzoo moest de Zoon des menschen verhoogd worden. „En 
ik, zoo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen 
allen tot mij trekken." En dit zeide hij, beteekenende, hoe-
danigen dood hij sterven zou. Ware het niet gebeurd, dan 
zou het Evangelie een fabel zijn. In plaats van de kruisi
ging te bevorderen, zou de duivel wijs hebben gehandeld, 
die te beletten; maar nu bracht hij zich een nederlaag 
toe, toen hij Christus aan het kruis nagelde. De kruisdood 
was bepaald noodzakelijk voor dat Offer, 'twelk voor God 
en menschen voldoende zou zijn. De Apostel Paulus geeft 
ons over de bedoeling van de kruisiging een duidelijke 
verklaring. „Christus heeft ons vrijgekocht van den vloek 
der wet, een vloek voor ons geworden zijnde: (want er staat 
geschreven: vervloekt is een iegelijk, die aan het hout 
hangt!) opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus 
tot de volken komen zou, opdat wij de belofte des Gees-
tes ontvangen zouden door het geloof." 

Alzoo de vloek der wet, uitgesproken over alle vleesch, 
maakte de kruisiging noodzakelijk. De vloek der wet over 
hen, die haar overtreden hadden niet alleen, (Eom. I ï ï : 
19 en 20.) maar ook over allen, die „uit de werken der 
wet zijn," en die trachten door de werken der wet de 
zaligheid te verdienen. „Vervloekt is een iegelijk, die niet 
blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, 
om dat te doen!" De vloek ligt op den mensch! Hoe 
vreeselijk klinkt dat in onze ooren! De mensch hoopt 
den vloek op zich en op zijne nakomelingen. Door dit 
denkbeeld moet zelfs de lichtzinnigste mensch met schrik 
en angst vervuld worden. De vloek bevat al wat men 
zich als rampzalig kan voorstellen, en als de Rechter 
der gansche aarde eens „tot die aan zijne linkerhand 
staan," zal zeggen: „Gaat weg, gij vervloekten, in het 
eeuwige vuur!" dan zal dat zulk een verschrikkelijk lot 
zijn, meer dan een menschentong vermag uit te spreken. 
Allen vervloekt, die door de werken der wet zoeken ge
rechtvaardigd te worden. Hier weet de wijsheid der wereld 
geen uitweg, en de aan zichzelf ontdekte zondaar, zou tot 
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wanhoop vervallen, had Gods genade geen uitweg geschon
ken. De verordening van God is ook, dat een iegelijk, 
die aan het hout hangt, onder den vloek en den toorn Gods 
ligt. Zoo is Christus aan het kruis „een vloek geworden." 
Hij de vlekkeloos Reine, de Heilige, die geen zonden heeft 
gedaan, in wiens mond geen bedrog is gevonden, heeft 
als een vloek aan het hout gehangen. Schaamte moest 
onze aangezichten bedekken, en wij moesten neervallen 
in aanbidding voor Hem, als wij zien op zijn vreeselijk 
lijden en sterven op het schandelijk vloekhout, waar Hij 
„een vloek is geworden," en door God tot „zonde is ge
maakt geworden." (2 Kor. Y : 21.) De wet zeide, dat 
een opgehangene aan het hout voor een vloek moest 
aangezien worden; hoe kan dit op Christus worden toe
gepast? Had God mishagen in Hem, dien Hij voor zijn 
eeniggeboren, veelgeliefden Zoon had verklaard? Neen, 
duizendmaal, neen! De oorzaak, waarom Hij een vloek 
werd, lag niet in Hem, maar aan de zijde des menschen 
en in de volmaakte rechtvaardigheid van God! „Voor 
ons", staat er geschreven, „is Hij een vloek geworden!'' 

Tusschen twee moordenaars werd Jezus gekruisigd, en 
wel in hun midden, als ware Hij de ergste. Ieder, die 
Hem daar zag hangen, kon niet anders denken, dan dat 
Hij een gruwelijke misdadiger was. Zoo werd Jezus open-
ljjk onder de misdadigers gerekend, gelijk voorzegd was 
in Jes. 53: 12. Dat menschen den Heilige Israëls onder 
de misdadigers rekenden, laat zich eenigszins begrijpen; 
maar hoe wonderbaar, dat ook God het zoo wilde, en dat 
Hij zijn beminden Zoon onder de misdadigers heeft gesteld. 

Wij zijn zondaars. Hij werd gemaakt tot zonde. Van 
den mensch heet het: „Yervloekt is hij, die niet al 
de woorden der wet vervult," maar van den Heere staat 
geschreven: „Hij is een vloek geworden." Hoe wonder
baar! Door de kracht van zijn kruisdood worden wij, 
die werkelijk misdadigers zijn, door het geloof in Hem, 
niet alleen rechtvaardigen, maar „rechtvaardigheid Gods 
in Hem." (2 Kor. Y.) Welgelukzalig de mensch, wien 
de Heilige Geest deze goddelijke waarheid leert verstaan, 
en heiligt aan het harte. 

Op Golgotha wordt het ons duidelijk, waarom opgehan-
genen voor een vloek moesten aangezien worden. Meer 
dan 430 jaren na de gegeven belofte aan Abraham had 
God den vloek uitgesproken door de wet. Het verbond, 
dat te voren van God bevestigd is op Christus, werd daar-
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door niet vernietigd. Om het verbond der genade te be
vestigen, moest Jezus zoowel den eiseh als den vloek der 
wet dragen. Dat Hij dit gedaan heeft, bewijst zijn kruis. 
Voorwaar, de Heer hing er niet vergeefs aan, juist 
door den kruisdood zonk Hij in een diepte, waarvan voor 
ons de grond onpeilbaar is. 

Zijn kruis beschouwden de Joden als de grootste tegen
spraak zijner leer; zij konden zich nauwelijks verzadigen 
om Hem op het hevigste te beleedigen wegens „Zijn ver
trouwen op God." De heidenen waren niet anders gewoon, 
dan slaven aan het kruis te zien, en zoo konden zij Jezus 
ook voor niets anders dan een slaaf houden. De mede 
gekruisigde moordenaren hielden zij voor beter dan Hem, 
daarom werd Hij gelasterd. Zoo bleef er voor Jezus geen 
de minste eer over bij den mensch, opdat allen, die in 
Hem gelooven, eer en heerlijkheid deelachtig zouden worden. 

Hemel en aarde behooren Hem; evenwel vroeg Hij om 
een dronk water. Zijn heilig lichaam bevond zich in een 
allerpijnlijkste houding; zijne zegenrijke handen waren 
met nagels doorboord; en zijne voeten, waarmede Hij het 
land doorging goeddoende, en die met kussen en tranen 
der liefde nat gemaakt waren, vastgeklonken! Zijn hoofd 
bloedde door de felle slagen der ruwe krijgsknechten op 
den doornenkroon. Zijn lichaam was door geeselslagen 
vaneen gereten, en dan nog een pijnlijke dorst, die zijn 
tong aan het gehemelte deed kleven, en dien Hij niet 
eerder bekend maakte, dan toen het noodig was tot ver
vulling der Schrift. O, waar ons mensehelijk gevoel siddert 
en beeft over het lijden van den Man van smarte, be
denken wij het toch: dat was ons loon, dat is onze ver
vloeking, dat was om onze overtredingen. 

Hij was een vloek voor vervloekten, en al zijn lichaams
lijden kwam nauwelijks in aanmerking bij het vreeselijk 
lijden zijner ziele, hetwelk Hij in deze diepe klacht uit
drukt: „Mijn God! mijn God! waarom hebt Gij mij ver
laten ?" Bij het lichaamslijden vergeet Hij zichzelf, en denkt 
aan de zijnen; op den weg spreekt Hij nog als Profeet tot 
de inwoners van Jeruzalem; als Hoogepriester bidt Hij voor 
zijne beulen; als koninklijke heerschappij hebbende belooft 
Hij den moordenaar het paradijs; maar van God verlaten 
moet Hij klagen. Welk een schrikkelijk lijden moet dat 
geweest zijn, waarbij al het andere als niets werd geacht. 

Hoe onbeschrijfelijk rampzalig zal het zijn, als eens tot 
menschen gezegd zal worden: „Gaat weg van mij,gij ver-
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vloekten!" Ach, hoe dwaas is het, niet bijtijds daarover te 
denken, hoe men den vloek der wet en den toekomenden 
toorn zal ontvlieden. Ach, werd het toch eens erkend en 
bedacht, dat de natuurlijke mensch met al zijn doen, met 
al zijn werken, met al wat hij verzint, al schijnt het ook 
nog zoo heilig en vroom, onder den vloek der wet en 
den toorn Gods ligt. Dat is wel hard voor het hoogmoedige 
hart, maar toch is het de waarheid. Mocht gij, mijn mede
reiziger naar de eeuwigheid, bij de beschouwing van Jezus 
Christus, den Gekruisigde, op dit alles het: Amen! leeren 
schrijven en u bekeeren, dan zult ook,gij door een eenvoudig 
geloof leeren verstaan, welk een Evangelie ligt opgesloten 
in deze woorden: „Christus is een vloek geworden voor 
ons;" niet alleen om ons van den vloek der wet te ver
lossen, maar om ons ook den zegen aan te brengen, waar
in alles opgesloten is: vrede, heil, vreugde en heerlijkheid. 

Bekeeren wij ons tot God, dan wordt de vloek van ons 
weggenomen, en komt de zegen er voor in de plaats, die 
den mensch in een heilzame bekommering, verlegenheid 
en angst over zijne zonde en doemschuldigheid brengt, hem ] 
aanspoort en in staat stelt tot de vertrouwelijke toevluchtne-
ming tot den troon der genade. Deze zegen werkt het geloof 
in het hart, verbreekt de strikken der zonde en de kluisters 
van den satan, verwekt de kinderlijke vrijmoedigheid tot 
God, die den zondaar om Christus' wil vrijspreekt, heiligt, 
bewaart en eindelijk de woningen zijns Vaders binnen leidt. 

„De zuivere rivier van het water des levens, klaar als kris
tal, voortkomende uit den troon Gods en des Lams," stroomt 
tot in alle eeuwigheid en verzadigt Gods volk met reine 
vreugde. Christus, de Gekruisigde, is de weg om van den 
vloek tot den zegen te komen. „De zaligheid is in geen 
anderen." Al kon men ook spreken met een engelentong; 
al kent men alle wetenschappen; al verzet men bergen; 
al profeteert men, en al geeft men zijn goederen aan de 
armen, en laat zijn lichaam verbranden; al bezit men mil-
lioenen, en men heeft Jezus niet, dan is men diep te be
klagen, want dan wordt men straks geworpen in het, 
eeuwige vuur, dat den duivel en zijnen engelen bereid is. | 

Zie op naar het kruis van Christus, lieve lezer! Kniel 
aanbiddend neder, en roep het uzelven toe: Dat deed 
Jezus voor mij; Hij stierf voor mijne schuld aan het 
vloekhout! Dan zult ook gij „alles voor schade en drek 
leeren achten, bij de uitnemendheid van de kennis van 
Christus Jezus, den Heer." 
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Set toekomend oordeel. 

Wij hebben in ons vorig nummer bewezen, dat deleer 
van een algemeene opstanding, van een opstanding der 
rechtvaardigen en der goddeloozen tegelijk, geheel in strijd 
is met de Heilige Schrift. Wij zullen thans aantoonen, 
dat dit eveneens het geval is met de algemeen aan
genomen voorstelling van een oordeel sdag, waarop alle 
menschen, geloovigen zoowel als ongeloovigen, zullen wor
den geoordeeld. Eigenlijk ligt dit reeds opgesloten in het
geen wij omtrent de beide opstandingen in de Schrift 
hebben gevonden. Want indien de opstanding der geloo
vigen van die der ongeloovigen door een tijdperk van 
minstens duizend jaren gescheiden is, dan volgt daaruit 
vanzelf, dat er van geen algemeenen oordeelsdag sprake 
zijn kan. Doch wij mogen het bij deze rechtmatige gevolg
trekking niet laten, maar zullen uit de Heilige Schrift 
aantoonen, dat het toekomend oordeel, waarvan Paulus 
sprak tot den stadhouder Pelix, (zie Hand. XXIV : 25.) 
in verschillende perioden plaats vindt. 

Allereerst moeten wij onze aandacht bepalen bij de 
gewichtige en heerlijke waarheid, welke ons in het Nieuwe 
Testament wordt voorgesteld, dat de geloovigen in het 
geheel niet in het oordeel komen. Voor hen, die in Chris
tus Jezus zijn, bestaat er geen oordeel meer. „Zoo is er 
dan geen verdoemenis (geen oordeel) voor hen, die in 
Christus Jezus zijn," verklaart Paulus uitdrukkelijk in 
Kom. VIII. Het oordeel is voor hen voorbij. De duistere 
wolken des oordeels kwamen over het onschuldig hoofd 
van onzen goddelijken Plaatsvervanger. Hij heeft voor ons 
den beker des toorns en des oordeels tot den laatsten 
droppel toe geledigd, en ons op den nieuwen bodem der 
opstanding gesteld, waar ons geen oordeel meer treffen 
kan. Een lid van Christus' lichaam kan evenmin in het 
oordeel komen als Christus, zijn goddelijk Hoofd, zelf. 

X L I 8 
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Voor wie werd Christus op het kruis geoordeeld P Voor 
zijn volk. Voor ons werd Hij tot zonde gemaakt. Hij was 
op het kruis onze Plaatsvervanger. Hij nam daar onze 
plaats in, en werd daar behandeld naar Gods gerechtig
heid, zooals wij hadden moeten behandeld worden. Hij 
droeg alles, wat wij verdiend hadden. Onze gansche toe
stand met alles, wat daarmede verbonden is, vond in den 
dood van Christus zóó volkomen zijn einde, dat er nim
mermeer spraak daarvan zijn kan. Als wij de vraag stel
len, of God met Christus, ons Hoofd, nog iets heeft af 
te handelen of in orde te brengen, dan antwoorden wij: 
In geenen deele, alles is in orde gebracht; Hij, die leed 
en stierf en in de nederste deelen der aarde afdaalde, is 
door Hem opgewekt en aan zijne rechterhand met eer en 
heerlijkheid gekroond. Welnu, evenzoo staat het met allen, 
die in Hem gelooven. De quaestie der zonde is volkomen 
afgedaan; de macht der zonde is te niet gedaan; de ge-
loovige is met Christus der zonde gestorven, met Hem 
opgewekt en in Hem verheerlijkt. En derhalve is de mee
ning, dat de geloovigen nog in het oordeel komen zullen, 
een verloochening van de grondwaarheid des Christendoms, 
en in lijnrechten strijd met de duidelijke woorden van 
onzen Heer en Heiland, die uitdrukkelijk heeft verklaard, 
dat zij, die in Hem gelooven, niet in het oordeel komen, 
maar uit den dood in het leven zijn overgegaan. (Joh. V: 24.) 

Inderdaad is de voorstelling, dat de geloovigen voor de 
goddelijke rechtbank zullen gesteld worden, om daar ten 
aanzien van hun recht op en hunne geschiktheid voor 
den hemel beproefd te worden, even onzinnig als onschrif-
tuurlijk. Welk een onzin toch zou het zijn te denken, dat 
Paulus en de moordenaar aan het kruis b.v. nog moeten 
worden onderzocht ten opzichte van hun deel aan de heer
lijkheid des hemels, nadat zij reeds bijna tweeduizend jaren 
in het hemelseh paradijs vertoeven! En dit zou toch moeten 
plaats vinden, indien de leer omtrent een algemeenen 
oordeelsdag recht van bestaan had. Indien de gewichtige 
vraag van ons deel aan de heerlijkheid eerst in den oor
deelsdag moest worden beslist, dan is zij natuurlijk op het 



115 

kruis niet beantwoord en afgehandeld. En wanneer die 
vraag niet op het kruis is beantwoord en afgehandeld, 
dan moeten wij noodwendig verloren gaan; want als wij 
geoordeeld zullen worden, dan moeten wij geoordeeld 
worden naar onze werken, dan is het eenig mogelijke 
gevolg van zulk een oordeel de poel des vuurs. 

Wij behoeven omtrent dit punt niet in het onzekere 
te verkeeren. Eén enkele uitspraak der Schrift is beter 
dan tienduizend redeneeringen der menschen. Onze dier
bare Heiland heeft op de duidelijkste en plechtigste wijze 
verklaard, dat de geloovige niet in het oordeel komen 
zal. „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u : wie mijn woord hoort, 
en gelooft Hem, die mij gezonden heeft, die heeft het 
eeuwige leven, en komt niet in het oordeel, maar is uit 
den dood overgegaan in het leven." (Joh. V : 24.) Dit is 
beslissend, en voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar. 

De geloovige is reeds voor meer dan achttienhonderd 
jaar geoordeeld geworden in den persoon van zijn Hoofd. 
Hem nog eenmaal in het oordeel te willen brengen, zou 
een algeheele verloochening zijn van het kruis van Chris
tus in zijn verzoenende kracht; en dit zal God nimmer 
gedoogen. Zelfs de zwakste geloovige kan met blijdschap 
en dankbaarheid des harten zegevierend uitroepen: „Alles 
wat in mij moest worden geoordeeld, is reeds geoordeeld. 
Elke vraag, die beantwoord, en elke zaak, die in orde gebracht 
moest worden, is reeds beantwoord en in orde gebracht. 
Het oordeel is voorbij. Hij, die aan het kruis voor mij 
geoordeeld werd en stierf, is thans met heerlijkheid en 
eer gekroond aan Gods rechterhand; en de kroon, die Hij 
draagt, is het duidelijke bewijs, dat geen oordeel mij meer 
treffen kan. Ik wacht thans op de verlossing van mijn 
lichaam en op de eeuwige heerlijkheid." 

Zulke geloofstaal is den Christen waardig. Aan het 
verlossingswerk van onzen dierbaren Heiland heeft hij het te 
danken, dat hij zóó denken en spreken kan. Anderen 
mogen meenen, dat onzekerheid en twijfel bewijzen van 
vroomheid en ootmoed zijn, hij ziet daarin slechts ontee
ring van zijnen Heiland en een verloochening van de 
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kracht der verzoening. Beschermd door het kruis, op den 
nieuwen en eeuwigen grond der opstanding staande, weet 
hij, dat geen oordeel hem meer treffen kan, en dat niet 
anders dan hemelsche heerlijkheid en eeuwige gelukzalig, 
heid in de tegenwoordigheid van God en het Lam zijn 
deel worden zal. 

„Maar," zal misschien deze of gene zeggen, „er staat 
toch geschreven, dat wij allen moeten geopenbaard wor
den voor den rechterstoel van Christus." Zeker staat er 
dit geschreven. In 2 Kor. T wordt dit door den Apostel 
Paulus duidelijk gezegd. „Want wij allen moeten geopen
baard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een 
iegelijk ontvange wat in het lichaam geschied is, naar het
geen hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." Alle 
menschen, geloovigen zoowel als ongeloovigen, moeten 
voor den rechterstoel van Christus geopenbaard worden. 
"Wanneer wij evenwel het verband nagaan, waarin deze 
woorden voorkomen, dan zal het ons duidelijk worden, 
dat de geloovigen alleen goed en de ongeloovigen slechts 
kwaad zullen wegdragen. Paulus toch is vol vreugde en 
goeden moed, wanneer hij aan zijne openbaarwording voor 
den rechterstoel denkt. Tweemaal zegt hij: „Wij hebben 
altijd goeden moed;" en met hijgend verlangen ziet hij 
uit naar de komst des Heeren, wanneer het sterfelijke 
door het leven zal worden verslonden. En waarom kon 
hij altijd goeden moed hebben en verlangen naar de open
baarwording voor den rechterstoel? Wel, hij kon zeggen: 
„Wij weten, dat, zoo ons aardsche huis dezes tabernakels 
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een 
huis niet met handen gemaakt, een eeuwig, in de 
hemelen!" Wanneer wij voor den rechterstoel verschijnen, 
dan zullen wij aan den Rechter, die op den rechterstoel zit, 
gelijkvormig zijn. „Hierin is de liefde bij ons volmaakt, 
opdat wij vrijmoedigheid hebben in den dag des oordeels, 
dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld," zegt Johan-
nes. En voordat wij voor den rechterstoel worden geopen
baard, zijn wij aan Christus gelijk, zonder vlek of rimpel 
of iets dergelijks, heilig en onberispelijk; wij zullen Hem 
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gelijk zijn, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (Zie 
Bfez. Y en 1 Joh. Hl.) 

Denkt Paulus evenwel aan de ongeloovigen, dan is hij 
vol zorg over hen, aangezien hij den schrik des Heeren 
kent, die zich daar aan hen vertoonen zal, en daarom 
tracht hij hen te overreden in Christus te gelooven, op
dat zij van den toekomenden toorn zouden worden verlost. 

In stede dus dat deze woorden van den Apostel het 
bewijs zouden leveren, dat de geloovigen zullen geoordeeld 
worden, toonen zij ons duidelijk aan, dat geen oordeel 
hen treffen zal, maar het oordeel alleen zal komen over 
allen, die niet in Christus geloofd hebben. Door Gods 
genade in Christus dragen de geloovigen alleen goed weg, 
terwijl den ongeloovigen niets anders dan kwaad wacht. 

Doch wij moeten thans onze aandacht bepalen bij de 
belangrijke plaats in Mattheüs XXV: 31—46, daar het 
hoogst waarschijnlijk is, dat vele lezers zich op deze 
voorstelling des Heeren zullen beroepen om de meening 
van een algemeenen oordeelsdag te verdedigen. Wij moeten 
evenwel, vóór wij tot de verklaring van deze woorden over
gaan, opmerken, dat de eene plaats der Schrift onmogelijk 
in strijd kan zijn met een andere; en dat derhalve, waar 
de Heer in Joh. V uitdrukkelijk zegt, dat wie in Hem 
gelooven, niet in het oordeel komen, in Matth. XXV on
mogelijk geleerd kan worden, dat zij wel zullen geoordeeld 
worden. 

De woorden des Heeren luiden: „Maar wanneer^de 
Zoon des menschen komen zal in zijne heerlijkheid, en 
al de engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon 
zijner heerlijkheid; en voor hem zullen al de volken 
vergaderd worden; en hij zal ze van elkander scheiden, 
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt; en 
hij zal de schapen aan zijne rechterhand zetten, maar de 
bokken aan zijne linkerhand." 

Wij moeten nauwkeurig achtgeven op de uitdrukkingen, 
welke in deze plaats worden gebruikt. Wij moeten elke 
oppervlakkigheid, overijling en onnauwkeurigheid, waardoor 
de verklaring van deze belangrijke Schriftuurplaats zooveel 
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schade lijdt, en waardoor zoovele kinderen van God in ver
warring worden gebracht, zorgvuldig trachten te vermijden. 

Zien wij in de eerste plaats, wie hier voor den rechter
stoel worden gesteld. „Voor hem zullen al de volken ver
gaderd worden." Dit is voor de rechte verklaring dezer 
plaats beslissend. Het zijn de op aarde levende volken, 
die voor den troon des Heeren worden gesteld. Er is geen 
spraak van enkele personen, maar van de volken, en wel van 
al de volken. Israël treffen wij hier niet aan; want wij lezen l 
in Numeri XXIH:9: „Zie, dat volk zal alleen wonen, 
en het zal onder de heidenen niet gerekend worden." 
Ware het israëlietische volk in dit oordeel mede be
grepen, dan zou Mattheüs XXV in strijd zijn met Numeri 
XXHI, wat onmogelijk het geval kan zijn. Israël wordt 
nimmer onder de volken gerekend. Uit een goddelijk oog
punt beschouwd, staat Israël steeds afzonderlijk. De Joden 
mogen thans om hunne zonden en om de verwerping van 
hunnen Messias onder de volken verstrooid zijn, nochtans 
verklaart Gods Woord uitdrukkelijk, dat het nooit onder 
de volken zal worden gerekend. 

Indien nu het israëlietische volk niet voorkomt in deze 
beschrijving van het oordeel, 't welk bij de komst des Heeren 
op aarde zal plaats vinden, dan moeten wij dus de ge
dachte aan een algemeen oordeel ter zijde stellen. Het 
oordeel kan niet algemeen zijn, wanneer niet allen daarin 
begrepen zijn; en Israël wordt nimmer onder de uit
drukking „volken" begrepen. De Schrift spreekt van drie 
verschillende klassen: van de „Joden," van de „volken" 
en van de „gemeente Gods," en deze drie klassen worden 
nooit met elkander verward. Verder moeten wij opmerken, 
dat de gemeente Gods in deze beschrijving van het oor
deel niet voorkomt. Dit beweren grondt zich niet alleen 
op de reeds door ons bewezen waarheid, dat de gemeente 
van het oordeel is vrijgemaakt, maar vindt zijn bevesti
ging in de verklaring, dat de gemeente, zooals Petrus op 
de synode te Jeruzalem zeide, uit de volken genomen is. 
(Hand. XV: 14.) 

Indien nu de gemeente uit de volken genomen is, dan 
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kan zij dus niet meer tot hen gerekend worden; en dit 
is een nieuw bewijs tegen de meening, dat in Matth. XXV 
een algemeen oordeel wordt voorgesteld. Noch feaël, noch 
de Gemeente komt daar voor, en daarom moet de voor
stelling van een algemeen oordeel worden terzijde gesteld. 

Wie komen dan hier voor het gericht ? De plaats zelve 
«reeft aan iederen eenvoudige een duidelijk antwoord. „Voor 
hem zullen al de volken vergaderd worden." Dit is dui
delijk en beslissend. Het is geen gericht over enkele per
sonen, maar over geheele volken. Ook moeten wij wel 
opmerken, dat niet één van hen, die hier voor den rech
terstoel verschijnen, door den dood is gegaan, zoodat dit 
tooneel het tegengestelde is van datgene wat wij in Openb. 
XX : 11—15 lezen, waar allen, die voor den grooten 
witten troon worden gesteld, uit de graven zijn opgewekt. 
In Matth. XXV hebben wij het oordeel over de „leven
den," in Openb. XX daarentegen het oordeel over de 
„dooden." Op deze twee gebeurtenissen vestigt de Apostel 
in 2 Tim. IV de aandacht, als hij zegt: „Ik betuig voor 
Grod en voor Christus Jezus, die levenden en dooden zal 
oordeelen, en bij zijne verschijning en zijn koninkrijk." 
Onze Heer Jezus Christus zal de op aarde levende vol
keren oordeelen bij zijne verschijning, maar de „dooden, 
kleinen en grooten," aan het eind van zijne duizendjarige 
heerschappij. 

Bepalen wij nu onze aandacht bij de wijze, waarop in 
dit oordeel van Matth. XXV de verschillende klassen tegen
over elkaar gesteld worden. „Hij zal de schapen aan zijne 
rechterhand zetten, maar de bokken aan zijne linker." 
De bijkans door allen aangenomen meening is, dat onder 
de „schapen" alle kinderen Gods van het begin der we
reld af tot aan het einde, en onder de „bokken" alle god-
deloozen van de eersten tot de laatsten moeten worden 
verstaan. "Ware dit juist, wat hadden wij dan met de derde 
klasse te maken, die ons hier voorgesteld wordt, namelijk 
„deze mijne broeders." De koning richt zich met het oog 
op deze zijne broeders tot de schapen en tot de bokken. 
Ja, zelfs is de behandeling, welke deze „broeders" onder» 
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gaan hebben, de grond van het oordeel. De bewering, dat 
onder de „schapen" en „deze mijne broeders" dezelfde 
personen worden bedoeld, is meer dan dwaas; want in 
dat geval zou de koning niet hebben kunnen zeggen: 
„Voor zooveel gij dit gedaan hebt aan één der minste 
van deze mijne broeders, hebt gij het mij gedaan;" maar 
had hij moeten zeggen: „Voor zooveel gij dit aan elkan
der of den een aan den ander gedaan hebt." 

Ik verzoek den lezer dringend dit wel te overwegen; 
want ik beweer, dat zelfs, wanneer wij geen ander bewijs, 
geen andere Schriftuurplaats over dit onderwerp zouden 
hebben, dit ééne punt voldoende ware, om de theorie van 
een algemeenen oordeel sdag omver te werpen. Het is on
mogelijk om in deze schildering niet drie afdeelingen te 
onderscheiden, namelijk de „schapen," de „bokken" en 
„deze mijne broeders." Heeft men dit begrepen, dan is 
ook, daar „deze mijne broeders" noch tot de schapen, 
noch tot de bokken behooren of behoor en kunnen, een 
algemeen oordeel een onmogelijkheid. 

Wij hebben hier derhalve geen algemeen oordeel, maar 
een gericht, dat over een bepaalde klasse van menschen 
gaat. Het is het oordeel over de volken, die op aarde 
leven, als de Heere Jezus hier beneden in heerlijkheid 
verschijnen zal. De Heilige Schrift leert ons, dat er, nadat 
de Gemeente Gods in den hemel zal zijn opgenomen, nog 
een getuigenis zal worden gebracht tot de volken. Het 
evangelie des koninkrijks, reeds vóór de eerste komst van 
Christus door Johannes den dooper verkondigd, zal vóór 
de tweede komst des Heeren door boden uit de Joden 
overal, onder alle volken der aarde, gepredikt worden. 
En die volken, welke deze boden zullen ontvangen en 
vriendelijk bejegenen, zullen aan des konings rechterhand 
gesteld worden, terwijl de anderen, die hen verwierpen 
en zich vijandig jegens hen gedroegen, aan zijne linker
hand worden geplaatst. De laatsten worden geworpen „in 
het eeuwige vuur, dat den duivel en zijnen engelen bereid 
is;" de eersten „beërven het koninkrijk, dat hun bereid 
is van de grondlegging der wereld." — „Deze mijne 
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broeders" zijn Joden, de broeders van den Messias. 
Bij een weinig nadenken zal men ook inzien, dat onder 

de „schapen" onmogelijk de geloovigen, die thans leven, 
kunnen worden verstaan. Dezen toch hebben allen Matth. 
XXV gelezen, en weten dus, wat de Heer bedoelt, wan
neer Hij zou zeggen: „ik was hongerig, en gij gaaft mij 
te eten," zoodat zij niet zouden kunnen vragen: „wanneer 
hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven?" De 
volken evenwel, die na de opname der Gemeente op deze 
aarde leven en de prediking van het aanstaande konink
rijk ontvangen, zijn daarmede onbekend; en kunnen der
halve deze vragen doen en dit antwoord ontvangen. 

Uit de woorden des Heeren blijkt duidelijk, dat de 
behandeling, welke deze joodsche boden van de volken, 
tot welke zij gezonden worden, ondergaan, de grond is 
van het oordeel, 'twelk de koning over hen uitspreekt. 
Van de volken, die leven bij Jezus' komst op aarde, zal 
een gedeelte direct naar de hel worden gezonden, zoodat 
dezen later niet meer voor den rechterstoel zullen gesteld 
worden, maar hier hun eindvonnis vernemen en uitgevoerd 
zien, terwijl het andere gedeelte, dat de boden des konings 
ontvangen heelt, hier op aarde blijft leven en het konink
rijk van Christus zal beërven. 

Er is dus in dit tooneel geen enkele trek, er is in deze 
voorstelling geen enkele handeling, welke ons aan een 
algemeen oordeel kan doen denken. En hoe meer wij de 
Heilige Schrift lezen en verstaan; hoe beter wij de wegen 
van God, zijn wezen, zijne eigenschappen, zijn voornemen, 
raadsbesluiten en gedachten begrijpen; hoe meer wij Chris
tus, zijn persoon, zijn werk, zijne heerlijkheid erkennen; 
hoe meer v?ij Gods Gemeente in haar standpunt voor God, 
haar volmaaktheid en aangenaamheid in 's Heeren oog 
aanschouwen, des te meer zullen wij overtuigd worden, 
dat er van een algemeen oordeel geen sprake wezen kan. 

Hoe zou iemand, die God kent, kunnen aannemen, dat 
de Heere God heden de zijnen rechtvaardigen en morgen 
in het oordeel brengen zal, dat Hij heden hunne zonden 
uitwisschen en hen morgen naar hunne werken oordeelen 
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zal P Hoe zou iemand, die onzen aanbiddenswaardigen Heer 
en Heiland kent, kunnen denken, dat Hij zijne gemeente, 
zijn lichaam, zijne bruid in vereeniging met allen, die 
in hunne zonden gestorven zijn, voor den rechterstoel zal 
stellen? Zulk een gedachte zou niet anders zijn dan een 
onteering van Hem en een verwerpen van zijne beloften. 

Maar, zal wellicht deze of gene vragen, als de geloovigen 
niet geoordeeld, maar toch wel voor den rechterstoel van 
Christus geopenbaard zullen worden, wanneer zal dit dan ge
schieden ? Ook op deze vraag geeft de Schrift een duidelijk 
antwoord. In Openb. IV en V wordt ons een beschrijving 
gegeven van den troon des gerichts of den rechterstoel, 
en van Hem, die op dien troon gezeten is. Dat het niet 
de troon der genade is, tot welken wij thans onze toe
vlucht nemen om ter rechter tijd geholpen te worden, 
maar de troon des gerichts, wordt daardoor bewezen, 1°. 
dat er van den troon uitgingen bliksemen en stemmen 
en donderslagen, 2°. dat Hij, die op den troon zit, een 
boek in zijne rechterhand heeft, beschreven van binnen 
en van buiten, met zeven zegelen verzegeld, en dat bij 
het openen van elk dezer zegelen een oordeel over deze 
aarde komt. En wat wordt ons nu medegedeeld omtrent de 
heiligen, die in den hemel zijn? Rondom den troon zijn vier 
en twintig tronen, en op die tronen vier en twintig 
oudsten, bekleed met witte kleederen, en op hunne hoofden 
gouden kronen. Deze vier en twintig oudsten zijn de ver
tegenwoordigers van de volle schaar der hemelsche heiligen, 
die verheerlijkt als priesters en koningen den troon om
ringen en het nieuwe lied der verlossing zingen. In den 
brief aan Filadelfia wordt aan hen, die het woord van de 
volharding van Jezus bewaard hebben, beloofd, dat Hij hen 
bewaren zal uit de ure der verzoeking, die over het ge-
heele aardrijk komen zal, en hier wordt de vervulling van 
deze belofte ons te aanschouwen gegeven, want voordat 
één der zegelen geopend, één der bazuinen geblazen en 
één der schalen uitgegoten wordt, welke allen schrikkelijke 
oordeelen over de aarde brengen, is de Gemeente in den 
hemel en omringt den troon van God. Dan zijn wij dus 



123 

geopenbaard voor den rechterstoel. En welk is daar onze 
toestand? De vier en twintig oudsten omringen in vol
komen rust en in volmaakt geluk den troon des almach-
tigen Gods en zingen het nieuwe lied der verlossing. 
Onderwijl de oordeelen over de aarde worden uitgestort, 
verheugen zij zich in hunne volkomene verlossing en ver
lustigen zich in de tegenwoordigheid huns Heeren. Zij 
zitten op hunne tronen, terwijl de bliksemen, stemmen 
en donderslagen uitgaan van den troon. Wanneer evenwel 
de heiligheid des Heeren door de serafs wordt uitgeroepen, 
staan zij op van hunne tronen, buigen zich neder voor 
den Almachtige en werpen hunne kronen aan zijne voeten, 
en roepen uit: „Gij zijt waardig, o onze Heer en onze 
God! te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht • 
want Gij hebt alle dingen geschapen, en door uwen wil 
waren zij, en zijn zij geschapen geworden."" 

Onze openbaring voor den rechterstoel heeft dus plaats, 
zoodra wij in den hemel opgenomen worden bij de komst 
des Heeren in de lucht. Bij de komst van Jezus als koning 
op aarde worden, zooals wij gezien hebben, de dan op 
aarde levende volken voor den rechterstoel gesteld om 
geoordeeld te worden. De schapen beërven het koninkrijk 
van Christus; de bokken worden geworpen in het eeuwige 
vuur, dat den duivel en zijnen engelen bereid is. Aan het 
einde van bet duizendjarig rijk, wanneer de duivel voor een 
kleinen tijd wordt losgelaten, en de volken, welke zich 
niet in waarheid tot den Heer bekeerd hebben, zich weer 
onder zijne heerschappij stellen, worden dezen door het 
oordeel Gods getroffen en in de hel geworpen. En nadat 
de aarde en de hemel zijn voorbij gegaan, en er een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde gekomen is, worden 
al de van het begin der wereld af tot aan het einde aller 
dingen gestorvenen, die in hunne vijandschap tegen God vol
hard hebben, door de stem van den Zoon des menschen 
uit hunne graven te voorschijn geroepen, en voor den 
grooten witten troon naar hunne werken geoordeeld en ge
worpen in den poel des vuurs, die brandt tot in eeuwig
heid. Alsdan zijn alle vijanden des Heeren gelegd tot 
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een voetbank zijner voeten. De dood en de hades zijn ver
dwenen. De heiligen zijn in den hemel en op de nieuwe 
aarde, waar de gerechtigheid woont. De verlorenen zijn in 
de plaats der buitenste duisternis en der eeuwige pijn, 
waar weening is en knersing der tanden. Alles is door God 
onder één hoofd te zamen gebracht in Christus. (Efez. 1: 10.) 
In den naam van Jezus, die door G-od uitermate verhoogd 
is, en een naam gekregen heeft, die boven allen naam is, 
buigt zich alle knie van die in den hemel en die op de 
aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong belijdt, dat 
Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

De duidelijke leer der Heilige Schrift is derhalve, dat 
er geen algemeene oordeelsdag is, maar het oordeel door 
den Zoon des menschen, die van den Vader daartoe de 
macht gekregen heeft, op verschillende tijden zal worden 
uitgesproken en volvoerd. Belangrijk is het hierbij nog 
op te merken, dat, wanneer dit oordeel zal plaats vinden, 
de heiligen met den Zoon des menschen op den troon 
der heerlijkheid zullen gezeten zijn en aan het oordeel 
zullen deelnemen. In Openb. XIX en XX, waar de Heer 
als de Eechter der gansene aarde, den hemel verlaat om 
het oordeel aan zijne vijanden te voltrekken, lezen wij, 
dat de heiligen, die even van te voren het bruiloftsmaal 
hebben gevierd, den Heer volgen, op witte paarden ge
zeten, bekleed met wit, rein, fijn lijnwaad; en dat zij 
daarna gezeten zijn op tronen, en het oordeel hun gege
ven wordt. Dit is in overeenstemming met Paulus' woord 
tot de Korinthiërs. „Weet gij niet, dat de heiligen de 
wereld zullen oordeelen? Weet gij niet, dat wij engelen 
zullen oordeelen ?" Wel verre dus dat wij geoordeeld zul
len worden, zullen wij zelven aan het oordeel over de 
wereld en over de engelen deelnemen; zoodat wij zoowel 
bij het oordeel over de levende volken als bij het oordeel 
over de dooden aan het einde aller dingen, niet vóór den 
rechterstoel zullen staan, maar op tronen zittende een 
deel van den rechterstoel zullen uitmaken. 
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Eenvoudigheid en oprechtheid. 
De Heer bewaart de eenvoudig'èn" zoo lezen wij in 

Pa!' CVI : 6; en in Ps. CXIX : 130 heet het: „De ope
ning uwer woorden geeft licht, de eenvoudigen verstandig 
makende." Yoor de wijzen en verstandigen zijn de din
gen van het koninkrijk der hemelen verborgen — zij twij
felen en ergeren zich; den kinderkens evenwel worden 
zij geopenbaard — zij gelooven en verheugen zich en recht
vaardigen de wegen van Gods wijsheid. (Zie Matth. XI : 
25—30) De heilige Apostelen roemden er in, dat zij in 
eenvoudigheid en oprechtheid Gods in de wereld en vooral 
in het midden der geloovigen verkeerd hadden. (2 Kor. 
I : 12.) Zijn wij niet eenvoudig, dan zijn wij ook niet 
oprecht; eenvoudigheid en oprechtheid gaan te zamen, 
evenals vleeschelijke wijsheid en onoprechtheid. 

De Heilige Geest gebruikt in 2 Kor. XI een zeer gepast 
en schoon beeld voor de kostelijke en heilige eenvoudig
heid: — een reine maagd, die aan een man verloofd is, 
die steeds aan haren geliefden bruidegom denkt, die hem 
vertrouwt, zijne woorden gelooft en nimmer aan zijne 
liefde twijfelt. Maar de listige slang, die eenmaal Eva 
verleidde, is een vijandin dezer heilige eenvoudigheid. 
"Wie naar haar luistert en zich door hare arglistigheid laat 
vangen, zal de eenvoudigheid en de oprechtheid verliezen. 

Zoo is het vroeger gegaan met het Israëlietische volk; 
zoo ging het in later dagen met de Gemeente des Heeren, 
en zoo gaat het vaak met de enkele zielen. 

Tot Israël zegt de Heere: „Ik heb aan u gedacht, aan 
de liefde uwer jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, 
aan uw wandelen achter mij in de woestijn, in een on
bewoond land." Maar, ach! wat was er van geworden! 
„Mijn volk heeft mij vergeten en zich van achter mij af
gewend, en dient de afgoden," moet de Heer klagen. 

Tan de Gemeente lezen wij: „En dagelijks eendrachtig 
in den tempel volhardende, en in de huizen brood bre
kende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid 
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des harten, en prezen God, en hadden gunst bij het gansche 
volk." (Hand. II : 42—47.) Helaas! hoe ver is de Ge-
meente afgedwaald en hoe diep is zij gevallen. Wat Pau
lus vreesde, dat komen zou, dat is gebeurd. Door arg
listigheid heeft de duivel hare zinnen bedorven en zoo 
is zij afgeweken van de eenvoudigheid jegens Christus. 

En wat de enkele personen betreft, ach! hoe vele ge-
loovigen, predikers en leeraars in onzen tijd waren als 
jongelingen zoo gelukkig in het eenvoudige geloof in 
hunnen geliefden Heer en Heiland, daar zijn woord hunne 
dagelijksche spijze was en hunne wegen heiligde, terwijl 
zij in innige gemeenschap met hunnen God en Vader 
leefden én in het gebed hunne afhankelijkheid van Hem 
uitspraken. Maar ach! de wereld, de zaken, de eer der 
menschen, de hoogescholen mét hunne vergiftigende in
vloeden hebben aan deze heilige eenvoudigheid een einde 
gemaakt, en dat liefelijk beeld in zijn tegendeel veranderd. 
De vroeger zoo gelukkige getuigen van Jezus hebben 
hunne eenvoudigheid en oprechtheid verloren. De omgang 
met den Heer is steeds koeler geworden, totdat zij ein
delijk opgehouden heeft. Het geloof heeft schipbreuk ge
leden, en allerlei twijfelingen vervullen het arme hart. 
In plaats van te gelooven, te danken en te aanbidden, 
twijfelen, berispen en kritiseeren zij. Arme zielen! Hoe 
treurig zal hun lot zijn, indien zij niet terugkeeren. 

„Indien uw oog eenvoudig is, zoo zal uw geheele lichaam 
verlicht wezen;" heeft de Heer gezegd; „maar indien uw 
oog boos is, zoo zal uw geheele lichaam duister zijn." 
(Matth. VI : 22, 23.) Laat ons daaraan ernstig denken, 
lieve broeders! Paulus had zulk een eenvoudig oog. Hij 
aanschouwde steeds het doelwit van de woestijnreis. Hij 
deed één ding, vergetende hetgeen achter was, strekte 
hij zich uit naar hetgeen vóór was, naar den prijs der 
hemelsche roeping Gods in Christus Jezus. Christus in de 
heerlijkheid was het voorwerp zijns geloofs, het middel
punt zijns verlangens, de aantrekkingskracht zijner ziel. 
Om de uitnemendheid Zijner kennis achtte hij alle din
gen schade en drek. (Zie Fil. IH.) Volgen wij hem na. 
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Laat ons in geen enkel opzicht afwijken Tan de eenvou
digheid des geloofs. Den oprechten en eenvoudigen is het 
licht gezaaid. Heilige vreugde vervult hunne ziel. In Gods 
gemeenschap worden zij gesterkt en verkwikt. 

Correspondentie. 
17. M. E. te Apeldoorn vraagt: Heeft Aar on de hoogepries-

terlijke kleeding slechts eenmaal aan gehad, of droeg hij die 
wederom ieder jaar opnieuw? 

In Num. XVI lezen wjj, dat de Heere tot Mozes zeide, 
nadat de twee zonen van Aaron, die vreemd vuur op het 
altaar gebracht hadden, gestorven waren: » Spreek tot uwen 
broeder Aaron, dat hij niet ten allen tijde ga in het heilige, 
binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark 
is, opdat hij niet sterve." Hieruit volgt, dat Aaron door de 
zonde zijner zonen het recht verloren had om ten allen tijde in 
het heilige der heilige in te gaan; zoodat hij met zijne prachtige 
hoogepriesterlijke kleeding nimmer in het binnenste heiligdom 
is ingegaan; want den dag na zijn wijding tot het priesterambt 
brachten zijne zonen vreemd vuur op het altaar. In den voorhof 
en in het heilige evenwel was Aaron steeds met zijne hooge
priesterlijke kleeding. Éénmaal des jaars, op den grooten ver
zoendag, moest hij zijne kleederen uitdoen en linnen kleederen 
aandoen, om met het bloed der verzoening voor het verzoen
deksel te treden en eerst voor zichzelven en daarna voor de 
zonden des volks verzoening te doen. (Zie Num. XVI: 4 en 23.) 

18. A. W. te Paterson vraagt een verklaring van Hebr. 
X I I : 29. 

De geloovigen uit de Hebreërs, die aan zeer zware vervol
gingen blootstonden, en ontzaglijk veel hadden moeten lijden, 
stonden in gevaar moedeloos te worden en van het geloof af 
te wijken. Daarom schreef Paulus hun dezen brief, waarin hij 
hun o. a. ook voorstelt de heerlijke gevolgen van een leven in 
volharding des geloofs, maar tevens het schrikkelijke einde van 
hen, die van den Heer waren afgeweken en in ongehoorzaam
heid aan Hem leefden. In vs. 25 zegt hij: »Ziet toe, dat gij 
dien, die spreekt, niet afwijst; want indien zjj niet ontvloden 
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zijn, die hem afwezen, welke op aarde goddelijke aanwijzingen 
gaf, hoeveel minder wij, als wij ons afwenden van hem, die 
van de hemelen spreekt!" En nadat hjj hun blik had gevestigd 
op het einde der bewegelijke dingen, zegt hij: »Daarom, dewijl 
wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade 
vasthouden, door welke wjj God dienen met eerbied en gods
vrucht. Want ook onze God is een verterend vuur." Indien wij 
toch de genade niet vasthouden, moeten wij noodzakelijk dat 
onbewegelijk koninkrijk, 'twelk wij ontvangen hebben, verhe
zen, daar ook onze God een verterend vuur is voor allen, die 
zijne genade verachten en zijne liefde verwerpen, zoodat hij hen 
aan het oordeel moet prijsgeven. God verandert niet, evenmin 
in zijne gerechtigheid als in zijne liefde. Memand denke, dat 
Hij den schuldige niet straffen en den goddelooze niet oordee-
len zal. 

19. W. F. v. d. B. te Hilversum. 
Fil. I vs. 21 moet worden vertaald: »Want te leven is voor 

mij Christus, en te sterven gewin." 
Paulus wil zeggen: er bestaat voor mij geen ander leven dan 

Christus; buiten Christus is het leven voor mij geen leven; 
Christus alleen heeft waarde, al het andere niet; daarom is 
sterven gewin. 

20. J. G. A. te Eotterdam vraagt, of iemand, die weigert 
zich met zijnen broeder te verzoenen, aan de tafel des Heeren 
mag deelnemen. 

De Heer zegt in Matth. V : 15: »Indien gij den menschen 
hunne misdaden niet vergeeft, zoo zal ook uw Vader uwe mis
daden niet vergeven." Het is dus duidelijk, dat de offerande, 
door zulk een broeder gebracht, den Heere niet aangenaam 
wezen kan; en daarom zou ik den zoodanige aanmanen niet 
aan het Avondmaal deel te nemen, zoolang hij bij zijne onver-
gevingsgezindheid volhardt. 
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De heiligen der laatste dagen. 
Wij hebben uit de Heilige Schrift aangetoond, dat de 

algemeene gedachte, als zou er slechts ééne opstanding, 
die der rechtvaardigen en der goddeloozen tegelijk, plaats 
vinden, en als zou er ééne algemeene oordeelsdag zijn, 
op welken allen, geloovigen zoowel als ongeloovigen, te 
zamen voor den rechterstoel zullen gesteld worden, geheel 
bezijden de waarheid is. Wij zullen thans aantoonen, dat 
zulks evenzeer het geval is ten aanzien van de zeer ver
breide meening, dat er geen onderscheid van positie be
staat, tusschen de geloovigen des Ouden en Nieuwen Testa-
ments, evenmin als tusschen de geloovigen in onze be
deeling en de heiligen der laatste dagen, Bij gevolgtrekking 
is dit reeds uit ons onderzoek van de leer der opstanding 
en des oordeels te bewijzen. Want zijn er verschillende 
perioden in de opstanding der heiligen, en zal er geen 
algemeene oordeelsdag plaats vinden, dan kan de positie 
der heiligen onmogelijk dezelfde zijn en moet ook hun 
toekomst verschillen. Doch wij mogen het bij deze gevolg
trekking, hoe rechtmatig die ook zijn moge, niet laten, maar 
zullen uit de Heilige Schrift aantoonen, dat er een groot 
onderscheid van positie en toekomst bestaat tusschen hen, 
die de eeuwige zaligheid beërven zullen. 

Wij zullen niet stilstaan bij de gelukzaligheid der 
heilige engelen, omdat deze geesten en geen menschen 
zijn, en omdat zij als niet gevallen schepselen geen deel 
aan de verlossing hebben. Nochtans is hun positie en heer
lijkheid een duidelijk bewijs, dat er onder de eeuwig 
gelukzaligen een belangrijk verschil bestaan zal, en dus 
de algemeene gedachte, alsof alles eenerlei is, niet met 
de waarheid overeenkomt. Trouwens de heele schepping 
getuigt hier tegen. Zeer zeker is er eenheid. De groote 
Schepper aller dingen is de ééne God en Vader, die daar 
is boven allen, en 'door allen, en in ons allen. Maar er is 

X L I 9 
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groote verscheidenheid. Van eenerleiheid is geen spraak. 
Geen twee bladeren aan éénen boom zijn aan elkaar gelijk. 
De ééne ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. 
Zoovele menschen als er zijn, zooveel verschil. Welnu, 
waarom zou dit onder de heiligen ook niet alzoo zijn? 
Als er zulk een groot onderscheid bestaat in positie en 
heerlijkheid tusschen verloste zondaren en de engelen, 
waarom zou dit onderscheid ook niet kunnen bestaan 
tusschen de verlosten onderling? Men behoeft slechts een 
oogenblik na te denken om tot dit juiste besluit te komen. 

De Heilige Schrift leert ons dit dan ook uitdrukkelijk. 
De Heer Jezus zegt op Petrus' belijdenis: „Gij zijt de 
Christus, de Zoon des levenden Gods!" „Op deze rots zal 
ik mijne gemeente bouwen." Een huis, dat nog gebouwd 
moet worden, bestaat nog niet. De gemeente bestond dus 
nog niet, toen Jezus dit zeide. Wij moeten haar dus in 
het Oude Testament niet zoeken. De heiligen des Ouden 
Verbonds konden niet tot haar behooren, om de een
voudige reden, dat zij nog niet bestond. Derhalve is er 
een onderscheid in positie tusschen de heiligen des Ouden 
Verbonds en ons. 

Wat de Heer in dit enkele woord heeft uitgedrukt, 
wordt door Paulus uitvoerig ontwikkeld. Hij zegt ons, 
dat de Heer aan hem een verborgenheid heeft medege
deeld, die van alle eeuwen verborgen was in God, die 
alle dingen geschapen heeft; (Efez. I I I : 9.) — „een ver
borgenheid, die van eeuwen en geslachten her verborgen 
is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijne heiligen." 
(Kol. 1 : 26.) Wat in God verborgen was gedurende al de 
vervlogen eeuwen, dat kon onmogelijk bestaan. En welke 
is die verborgenheid, die aan Paulus door den Heiligen 
Geest werd bekend gemaakt P De gemeente, die door Jezus 
op de rots, op den Zoon des levenden Gods, zou worden 
gebouwd. Lees Efeze H l en Kolosse I, en gij zult daar 
deze waarheid duidelijk ontvouwd vinden. In de oude be
deeling maakte de middelmuur der omtuining scheiding 
tusschen Israël en de volken; thans evenwel vormen 
door de verlossing, die Christus heeft aangebracht, de ge-
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loovigen uit de volken met de geloovigen uit Israël één 
geheel, één lichaam, één gemeente, waarin niet is Jood 
of Scyth, slaaf of vrije, man of vrouw, maar Christus alles 
e n in allen. De geloovigen uit de volken zijn met de 
geloovigen uit Israël mede-erfgenamen en mede-ingelijfden 
en mede-deelgenooten van Gods belofte in Christus Jezus 
door het evangelie. De heiligen des Ouden Verbonds be-
hooren dus niet tot de gemeente, want zij was in God 
verborgen en aan niemand geopenbaard. "Wel kunnen wij, 
die door het licht des Nieuwen Testaments zijn bestraald, 
en aan wie de verborgenheid der gemeente is geopenbaard, 
in het Oude Testament voorbeelden of typen van de ge
meente vinden, zooals Paulus ons leert omtrent Adam en 
Eva, waardoor wij zien, dat deze heerlijke zaak van eeuwig
heid in Gods gedachte en raadsbesluit is geweest, maar 
van een mededeeling daaromtrent is in het Oude Testament 
geen spraak en van een bestaan der gemeente nog minder. 

Dit onderscheid zal altijd blijven bestaan. De gemeente 
blijft tot in eeuwigheid de bruid, de vrouw des Lams, 
en neemt als zoodanig een geheel eenige positie in en be
kleedt de hoogste plaats in de heerlijkheid. In Efeze III 
zegt Paulus, dat aan den Vader van onzen Heer Jezus 
Christus in de gemeente tot in alle geslachten van alle 
eeuwigheid de heerlijkheid zal worden toegebracht. En in 
de Openbaring lezen wij, dat, wanneer de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde zal gekomen, en derhalve de eeuwig
heid zal aangevangen zijn, de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, welke is de bruid, de vrouw des Lams, uit 
den hemel op de aarde zal nederdalen, en dat in haar God 
woont bij de menschen, welke de nieuwe aarde zullen be
wonen. (Openb. X X I : 1—6.) 

Dit laatste leidt ons vanzelf tot de opmerking, dat er 
een even groot onderscheid bestaan zal tusschen de heiligen, 
die nu leven en de heiligen der laatste dagen, als er be
staat tusschen ons en de geloovigen des Ouden Testaments. 
Uit de profetie der Openbaring blijkt, dat er in de eeuwig
heid op de nieuwe aarde gezaligde menschen zullen wonen, 
die niet tot de gemeente behooren, daar de gemeente de 
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tabernakel van God in hun midden wezen zal. Deze men-
schen zijn niet de geloovigen des Ouden Verbonds, want 
die hebben volgens den brief aan de Hebreërs een hemelseh 
vaderland. (Hebr. X I : 14—16.) Het zijn ook niet de ge-
loovigen, die in den tijd der groote verdrukking gedood 
worden, want die worden volgens Openb. XX in het begin 
der duizend jaren uit de dooden opgewekt, en hebben 
deel aan de heerschappij van Christus in de duizend jaren. 
Het zijn de heiligen, die het koninkrijk van Christus op 
aarde zullen beërven, die gedurende de duizend jaren op 
aarde bhjven leven en daarna tot in eeuwigheid de nieuwe 
aarde zullen bewonen. 

Van deze heiligen spreekt de Heer in Mattheüs XXIV 
en XXV. In het eerste hoofdstuk handelt Hij over het 
overblijfsel van Israël, en in het laatste over de volken, 
welke op aarde leven bij zijne komst, en die het konink
rijk van Christus zullen beërven. In Mattheüs XXIV be
vinden wij ons op israëlietischen bodem en zien ons om
ringd van joodsche verhoudingen en invloeden. De voor
stelling van het schouwtooneel der gebeurtenissen, zoowel 
als de vermaningen en leeringen zijn geheel joodsch. In
dien wij de woorden van Jezus op de gemeente zouden 
toepassen, dan zouden wij het onderwerp, dat de Heer 
hier behandelt, geheel uit het oog verliezen en het ware 
standpunt der gemeente ondermijnen. Nemen wij die 
woorden evenwel in de beteekenis, welke de Heer er aan 
toekent, dan zien wij duidelijk in, dat de personen, over 
welke hier gesproken wordt, een joodsch standpunt in
nemen, zoowel wanneer wij denken aan hen, tot wie de 
Heer toen sprak, als aan hen, die na de opname der ge
meente op dit standpunt zullen staan. 

Aan het eind van het drie en twintigste hoofdstuk 
spreekt de Heer het „wee" uit over de farizeën en schrift
geleerden en over het hardnekkige israëlietische volk. 
Geen arbeid der liefde was onbeproefd gelaten, doch alles 
was tevergeefs geweest. Profeten waren door God tot hen 
gezonden, doch die hadden zij gesteenigd. Wijzen en 
schriftgeleerden waren tot hen gekomen en hadden ver-
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maand, gebeden, en gewaarschuwd, maar alles zonder eenig 
o-evolg- De ernstige woorden dezer boden Gods kwamen 
tot doove ooren en verstokte harten; het eenige antwoord, 
dat zij ontvingen, was mishandeling, steeniging en dood. 
Eindelijk werd de Zoon zelf gezonden met de aangrij
pende woorden des Vaders: „Ik zal mijnen geliefden Zoon 
zenden, misschien als zij dezen zien, zullen zij ontzag 
voor hem hebben." En hebben zij hem ontzien ? Helaas, 
neen! „Zij zagen op hem, en vonden geen heerlijkheid 
aan hem, dat zij hem zouden begeerd hebben." (Jes. 
L U I : 2.) De dochter Sions had geen hart voor haren 
Koning. De wijngaard bevond zich in de handen van on
trouwe landlieden, die hem voor zichzelven begeerden. 
Toen de landlieden den Zoon zagen, overlegden zij onder 
elkander, zeggende: „Deze is de erfgenaam; laat ons hem 
dooden, opdat de erfenis onze worde." 

Aldus was de zedelijke toestand van Israël, waarover 
de Heer met buitengewoon harde woorden het „wee" uit
sprak; en „daarop ging Jezus uit, en vertrok van den 
tempel," zoo lezen wij in het begin van het 24ste hoofd
stuk. Hoe noode Hij dit deed, weten wij; want zoo dik
wijls Hij een plaats der genade verlaat, of een plaats des 
oordeels betreedt, is zijn stap langzaam en afgemeten, 
gelijk de profeet Ezechiël daarvan getuigt: „Toen ging 
de heerlijkheid des Heeren van boven den dorpel des 
huizes weg, en stond boven de cherubs. En de cherubs 
hieven hunne vleugelen op, en verhieven zich van de 
aarde omhoog voor mijne oogen, als zij uitgingen; en de 
raderen waren tegenover hen; en elkeen stond aan de 
deur der Oostpoort van het huis des Heeren; en de heer
lijkheid des Gods van Israël was van boven over hen." 
(Ezech. X : 18,19.) „Toen hieven de cherubs hunne vleugelen 
op, en de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen. 
En de heerlijkheid des Heeren rees op van het midden 
der stad, en stond op den berg, die tegen het oosten der 
stad i8." (Ezech. X I : 22, 23.) 

Zoo verliet de heerlijkheid van den God Israëls met 
langzame schreden het huis des Heeren te Jeruzalem. 
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Jehovah vertoefde lang in het midden van zijn volk, en 
Hij ging slechts dralende weg. Hij was in liefdevolle haast 
gekomen, om met zijn gansche hart en zijn gansche ziel 
in het midden zijns volks te vertoeven en in den schoot 
zijner vergadering zijn woning op te slaan ; doch vanwege 
hunne zonden en overtredingen werd Hij gedwongen weer 
weg te gaan. Hij zou gaarne gebleven zijn, doch dit kon 
niet; maar nochtans toonde Hij door de wijze, waarop 
Hij vertrok, hoe moeiehjk Hem het scheiden viel. 

En is het niet eveneens zoo met den Messias in Matth. 
XXIII ? De roerende woorden van Jezus geven er ge
tuigenis van. „Hoe menigmaal heb ik uwe kinderen willen 
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens bij-
eenvergadert onder de vleugelen; en gij hebt niet gewild !" 
Daarin ligt het geheim. „Ik tvüde" dat is het hart van 
God, „Gij hebt niet geioild" dat is het hart van Israël. 
Evenals de heerlijkheid Gods in de dagen van Ezechiël, 
zoo was ook Hij genoodzaakt zich van zijn volk terug 
te trekken en het aan het oordeel prijs te geven. Straks 
komt de bekeering en het billijken van Gods doen. Dan 
zal de heerlijkheid terugkeeren, en de dochter Sions haren 
koning met gejuich ontvangen met de woorden: „Gezegend 
is hij, die komt in den naam des Heeren!" 

Doch vóór het aanbreken van dezen heerlijken dag zal 
de geschiedenis van Israël alleen melding maken van 
duisternis, verval en verwoesting. Wat de aanvoerders 
des volks door de verwerping van Christus trachtten te 
voorkomen, dat kwam op ontzettende wijze over hen. Zij 
zeiden: „De Romeinen zullen komen, en zoowel deze 
plaats als ons gansche volk wegnemen." Och, hunne 
heilige stad en hun volk was reeds onder de heerschappij 
der Romeinen, en Jezus kon niet anders dan het oordeel 
over hen uitspreken. Hun toestand was hopeloos; alles 
was verloren. Een lang tijdperk van duisternis en ellende 
moest over het hardnekkige, verdwaasde volk komen, het
welk besloten zal worden door de „groote verdrukking," 
welke het oogenblik der. verlossing zal voorafgaan. 

Doch evenals er in de dagen van Ezechiël een kleine 
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schaar was, die over de zonden en ellenden des volks 
zuchtte en berouw had, zoo was er ook in de dagen van 
den Zoon des menschen een overblijfsel van godvruchtige 
zielen, die zich bij den verworpen Messias aansloten, en 
die op de verlossing en herstelling van Israël hoopten. 
"Wel waren hunne gedachten verward en hunne voorstel
lingen duister, doch niettegenstaande dit sloegen hunne 
harten warm voor den Gezalfde des Heeren, en waren 
zij vervuld met de hoop op Israëls verlossing. En zoo zal 
het in de laatste dagen ook zijn. Te midden van de schrik
kelijke openbaring des ongeloofs en der ongerechtigheid 
zal er een overblijfsel zijn naar de verkiezing der ge
nade, 't welk op den Heer vertrouwen en op hun uit-
redding hopen zal. Van dit overblijfsel spreekt Jezus hier. 

Staan wij een weinig stil bij dit belangwekkend onder
houd van Jezus met zijne discipelen. 

„En Jezus ging uit, en vertrok van den tempel; en 
zijne discipelen kwamen tot hem, om hem de gebouwen 
des tempels te toonen. En hij, antwoordende, zeide tot 
hen: „Ziet gij niet af deze dingen? Voorwaar, ik zeg u : 
hier zal geen steen op den anderen gelaten worden, die 
niet zal afgebroken worden. En toen hij op den Olijfberg 
gezeten was, kwamen de discipelen afzonderlijk tot hem, 
zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn ? En 
wat is het teeken van uwe toekomst en van de voleinding 
der eeuw?" 

De discipelen hielden zich uitsluitend bezig met aard-
sche verwachtingen. Om hunne vragen en de antwoorden 
van den Heer goed te kunnen begrijpen, moeten wij dit 
wel in het oog houden. Zij verwachtten de herstelling van 
het rijk, de heerlijkheid van den Messias, de vervulling 
der aan de vaderen gegeven beloften. Zij hadden het ge
wichtige feit, dat de Messias moest uitgeroeid worden en 
niets hebben zou, nog niet verstaan. (Dan. I X : 26.) Wel 
had de Heer hen van tijd tot tijd op deze gewichtige ge
beurtenissen voorbereid, en hun gezegd, dat de Zoon des 
menschen aan de heidenen zou worden overgeleverd om 
bespot, gegeeseld en gekruisigd te worden; doch zij hadden 
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Hem niet begrepen. Hunne gedachten waren alleen gericht 
op de wederoprichting van het koninkrijk in Israël, en zij 
waren geheel teleurgesteld en kwamen zelfs in verwarring, 
toen hunne verwachtingen niet in vervulling traden. Won
der was dit niet, want de middelmuur der omtuining be
stond nog, en de gemeente was nog niet geopenbaard. 

Wij moeten met dit alles rekening houden om het ant
woord van den Heer op de vraag der discipelen omtrent 
zijne toekomst en de voleinding der eeuw recht te kunnen 
verstaan. In dit antwoord wordt met geen enkel woord 
van de gemeente gewag gemaakt. Tot het 15de vers geeft 
de Heer een kort overzicht van de gebeurtenissen, die 
onder de heidenen zullen plaats vinden, van het oogenblik 
af waarop Hij sprak, tot aan den tijd van het einde. Wij 
dringen er bij onze lezers zeer op aan deze verzen aan
dachtig te lezen, en er dan wel aan te denken, dat er in 
deze periode een tusschentijd is, waarover de Heer niet 
spreekt, in welken de groote verborgenheid der gemeente 
wordt geopenbaard en ontvouwd. Het is hier gelijk in 
Jesaja XI, zooals wij vroeger opmerkten, waar de eerste 
komst van Christus onmiddellijk verbonden is met zijne 
tweede komst — de dag der genade met den dag dei-
wraak, terwijl er toch reeds meer dan achttienhonderd 
jaren tusschen deze beide gebeurtenissen verloopen zijn. 
Wat de Heer hier zegt, ziet klaarblijkelijk op den tijd 
van het einde, hoewel het begin er van reeds gezien werd 
na zijn heengaan van deze aarde. Wie de woorden van 
den Heer aandachtig leest, zal hiervan ten volle overtuigd 
zijn, terwijl het bovendien in vs. 14 uitdrukkelijk wordt 
gezegd. 

In dezen tijd nu van oorlogen en pestilentiën, van ver
volging en ongeloof, van verleiding en afval zal er een 
getrouw overblijfsel in Israël gevonden worden. Deze ge-
loovige Israëlieten worden door den Heer vermaand, en 
hun wordt de weg gewezen, dien zij in die gevaarvolle 
en schrikkelijke dagen te gaan hebben. „Wanneer gij dan 
zult zien den gruwel der verwoesting — waarvan gespro
ken is door Daniël, den profeet — staande in de heilige 
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plaats, (die dit leest, lette er op!) dat dan, die in Judéa 
zijn, vluchten naar de bergen; die op het dak is, kome 
niet af om de dingen Tiifc zijn huis te halen; en die op 
het veld is, kome niet terug om zijn kleed te ha l en . . . . 
En bidt, dat uwe vlucht niet geschiede des winters, noch 
op een sabbat; want alsdan zal groote verdrukking zijn, 
hoedanige niet geweest is van het begin der wereld tot 
nu toe, en ook niet meer zijn zal." 

Klaarblijkelijk wordt hier gesproken over den tijd, dat 
de Antichrist, de mensch der zonde, de zoon des verderfs, 
zooals Paulus hem noemt, (2 Thess. II.) de valsche profeet, 
zooals hij in de Openbaring heet, (Openb. XIX ) in Pales
tina koning zijn zal. In Daniël XI — en dit is geheel 
in overeenstemming met 2 Thess. I I en Openb, XIII — 
wordt gezegd, dat deze goddelooze koning zich verheffen 
en groot maken zal boven allen God, en tegen den God 
der goden wonderlijke dingen zal spreken; en een god zal 
vereeren, dien zijne vaderen niet gekend hebben. Deze 
god zal door hem geplaatst worden in den tempel te Jeru
zalem, die door de Joden weer zal worden opgebouwd. 
Hij zal macht ontvangen van den duivel om aan het door 
hem opgerichte beeld een adem des levens te geven, zoo
dat het beeld zal kunnen spreken; en daardoor zal hij er 
in slagen om niet alleen de Joden, maar ook alle volken 
te bewegen zijn god te aanbidden en aan hemzelven god
delijke eer te bewijzen. Wanneer nu de geloovige Joden 
in die dagen, die door de gruwelijke afgoderij en de uit
gieting der boosheid om hen heen tot God zullen roepen, 
en zich vanwege hunne zonden ,yoor den Heer zullen ver
ootmoedigen, dezen gruwel der verwoesting zullen zien5 

staande in de heilige plaats, staande waar het niet behoort, 
zooals Markus zegt, (want een afgodsbeeld behoort niet in 
Gods tempel!) dan moeten zij vlieden naar de bergen, 
want op genade van dezen goddelooze valt niet te hopen. 
Velen van hen zullen worden omgebracht. In Openb. VI 
zien wij hunne zielen onder het altaar, waar zij om wraak 
roepen over hunne vijanden. In Openb. XX worden zij 
uit de dooden opgewekt, om met Christus en de hemelsche 
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heiligen de heerschappij te deelen. Anderea daarentegen 
worden door God beschermd en bewaard, en eindelijk door 
de komst van Jezus ten oordeel uit hunne ellende verlost. 
(Zie Openb. XTI.) 

Het aan God getrouwe israëlietische overblijfsel wordt 
derhalve door den Heer toegesproken en vermaand. „Dit 
geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen 
zullen geschied zijn," zegt de Heer in vs. 34, want Hij 
ziet den tusschentijd, waarin wij leven, en waarin de ge
meente tot openbaring komt, geheel voorbij, en verbindt, 
evenals zulks door den Heiligen Geest in het Oude Tes
tament gedaan wordt, het toen levende volk met het latere, 
en beschouwt dit als één geheel. Voor den nauwkeurigen 
bijbellezer is het duidelijk, dat hier uitsluitend over jood
sche toestanden gesproken wordt. "Wij bevinden ons in 
Judéa. Een vlucht in den winter was in Palestina zeer 
ongewenscht. De sabbat, op welken zij zich niet verre van 
de plaats hunner woning mochten verwijderen, stond hun 
vlucht in den weg. Yoor ons heeft dit geen zin. Zoo kun
nen ook de geloovige Christenen niet verleid worden door 
het geroep: Zie, hier is de Christus! Zij weten, dat de 
Christus niet op aarde zijn kan, zoolang zij nog niet in 
den hemel zijn opgenomen. Zij verwachten ook hunnen 
Heer niet als een bliksemstraal, die schrik inboezemt, 
maar als de morgenster, die het hart van vreugde doet 
kloppen. Het onderscheid is treffend. Om ze op ons te 
kunnen toepassen, moet men den woorden van Jezus geweld 
aandoen; neemt men ze evenwel, zooala Hij zegesproken 
en bedoeld heeft, dan is het verschil tusschen de heiligen 
thans en de heiligen der laatste dagen helder en duidelijk. 

Doch behalve dit Israëlietische overblijfsel is er ook een 
schaar uit de volken, die de prediking van het evangelie 
des koninkrijks in de dagen der groote verdrukking aan
neemt en bij de komst van Jezus deel ontvangt aan zijn 
koninkrijk. In de voorstelling van den Heer in Matth. 
XXV : 31—46 wordt dit voorspeld. „Wanneer de Zoon 
des menschen komen zal in zijne heerlijkheid, en al de 
engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner 
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heerlijkheid; en voor hem zullen al de volken vergaderd 
worden* en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de 
herder de schapen van de bokken scheidt; en hij zal de 
schapen aan zijne rechterhand zetten, maar de bokken aan 
zijn linker. Dan zal de Koning zeggen tot hen, die aan 
zijne rechterhand zijn: Komt, gezegenden mijns Vaders! 
beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging 
der wereld." Wij hebben in ons vorig artikel aangetoond, 
hoe hier geen spraak wezen kan van ons of van de ont
slapenen, en zullen dus daarbij niet opnieuw stilstaan; 
maar merken hier alleen op, dat er volgens de woorden 
des Heeren uit de groote verdrukking niet slechts een 
aantal Israëlieten worden verlost, maar ook een groote 
schaar uit al de volken der aarde. Deze schaar is gedurende 
den tijd der verdrukking door de broeders des Heeren, 
dat zijn de geloovige Israëlieten, met het eeuwig evangelie» 
namelijk dat God de levende en de almachtige is, die den 
hemel en de aarde heeft gemaakt, en met het evangelie 
des koninkrijks bekend geworden en heeft zich tot God 
bekeerd. De overigen, die de boden des Heeren niet heb
ben aangenomen, worden evenals de ongeloovige Joden 
door het oordeel getroffen en naar de eeuwige pijn ge
zonden. 

Van deze heiligen der laatste dagen wordt in de Open-
baring meermalen gesproken. "Wij merkten reeds op, dat 
in Openb. VI de zielen van hen, die gedood werden, onder 
het altaar gezien worden en om wraak roepen over hunne 
vijanden, en dat dezen met de anderen, die later gedood 
worden, in Openb. XX uit de dooden worden opgewekt; 
terwijl weer anderen in Openb. XII door den Heer op 
wonderdadige wijze worden bewaard gedurende de ver^ 
volging van den Antichrist. Doch in Openb. VII vinden 
wij in een treffende voorstelling al deze heiligen vereenigd. 
Eerst vernemen wij, dat er vóór het uitstorten van 's Heeren 
gramschap honderd vier en veertig duizend werden ver
zegeld uit alle stammen Israëls. En daarna wordt ons 
medegedeeld, dat er een groote schaar zal zijn, die niemand 
tellen kan, uit alle natie en geslachten en volken en 
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talen, bekleed met lange witte kleederen en palmtakken 
in hunne handen; en van dezen wordt gezegd, dat zij 
komen uit de groote verdrukking, en hunne kleederen 
hebben gewasschen en wit gemaakt in het bloed des Lams. 

In Openb. XIV vinden wij weer een andere schaar, die 
voor den troon en voor de vier dieren en voor de oudsten 
een nieuw lied zingen. Zij hebben den naam des Lams 
en den naam zijns Vaders op hunne voorhoofden, en van 
hen wordt gezegd, dat zij uit de menschen gekocht zijn 
tot eerstelingen Gode en het Lam. 

Nadat in het 6de en 7de vers van hoofdst. XIV gesproken 
is over het eeuwig evangelie, dat aan hen, die op de aarde 
wonen, aan alle natie en geslacht en taal en volk zal 
verkondigd worden, en dat bestaat in: „Vreest God, en 
geeft Hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is 
gekomen; en aanbidt Hem, die den hemel en de aarde 
en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft"; 
lezen wij in hoofdst. XV van een schaar, die het lied van 
Mozes, den slaaf Gods, zingt, en het lied des Lams, zeg
gende: „Groot en wonderbaar zijn uwe werken, Heer, 
God, Almachtige! Rechtvaardig en waarachtig zijn uwe 
wegen, Gij Koning der volken! Wie zou u niet vreezen, 
Heer! en uwen naam niet verheerlijken ? Want Gij alleen 
zijt heilig; want al de volken zullen komen, en zich voor 
U neerbuigen; omdat uwe gerechtigheden zijn openbaar 
geworden." 

Dezen allen beërven het koninkrijk onzes Heeren Jezus 
Christus. Wanneer de volheid der volken zal ingegaan 
zijn, dat wil zeggen, wanneer de gomeente des Heeren 
in den hemel zal zijn opgenomen, dan zal gansch Israël 
behouden worden, gelijk geschreven staat: „Uit Sion zal 
de Verlosser komen; hij zal de goddeloosheden afwenden 
van Jakob." (Zie Rom. XI.) En van de volken staat 
geschreven in Psalm XXII : „Alle einden der aarde zullen 
het gedenken en zich tot den Heer bekeeren. en alle 
geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aan
bidden; want het koninkrijk is des Heeren, en Hij heerscht 
onder de volken." 
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Duizend jaren zullen zij zich verheugen in de tegen
woordigheid van den Koning der koningen, die recht en 
gerechtigheid zal doen heersenen hier beneden, van wiens 
keunis de gansche aarde vol wezen zal, in wiens heer
lijkheid alle volken zich zullen verlustigen. Na de duizend 
jaren, als allen die zich weer aan den duivel overgaven, 
en die zich weer tegen Christus verzetten, zullen geoor
deeld zijn; als de aarde door vuur zal zijn gereinigd, en 
er een nieuwe aarde zal gekomen zijn, dan zullen deze 
allen die nieuwe aarde bewonen, 't Spreekt vanzelf, dat 
zij dan een on verderfelijk lichaam zullen ontvangen 
hebben, waarmede zij tot in eeuwigheid in Gods tegen
woordigheid kunnen leven. Van hen wordt in Openb. XXI 
gezegd: „En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neder dalende uit den hemel van God, toebereid als een 
bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een 
groote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel 
Gods is bij de menseben, en Hij zal bij hen wonen; en 
zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God. 
En God zal elke traan van hunne oogen afwisschen; en de 
dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite 
zal er meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbijgegaan." 

Set gebed VOOÏ de Overheid. 
In den eersten brief van Paulus aan Timotheüs worden 

aan dezen uitnemenden dienstknecht des Heeren, van 
wien de Apostel zeggen kan: „Ik heb niemand, zoo ge
lijkgezind met mij, die voor het uwe zóó trouw zal zorgen," 
(Fil. I I : 20) allerlei aanwijzingen, vermaningen en ver
ordeningen gegeven, opdat hij weten zou, hoe men in 
Gods huis verkeeren moet, 't welk de gemeente des leven
den Gods is, de pilaar en grondslag der waarheid. (I Tim. 
I I I : 14; 15.) Onder deze aanwijzingen en verordeningen 
neemt het bidden voor alle menschen en in 't bijzonder 
voor de overheid een eerste plaats in. Dit is hoogst 
merkwaardig, daar het ons aantoont, hoe belangrijk het 
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gebed voor de overheid door den Heere gerekend wordt. 
Nadat de Apostel in het eerste hoofdstuk van zijnen 

brief als aanleiding tot zijn schrijven had opgegeven de 
vele dwaalleeringen, die de gemeente Gods verdierven, 
welke gansch en al in strijd waren met de gezonde leer, 
naar het evangelie van de heerlijkheid des zaligen Gods, 
't welk hem toevertrouwd was, zegt hij in hfst. I I : „Ik 
vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smee
kingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle 
menschen, voor koningen en allen, die in hoogheid zijn, 
opdat wij een rustig en stil leven leiden mogen in alle god
zaligheid en eerbaarheid. Want dit is goed en aangenaam 
voor God, onzen Heiland, die wil, dat alle menschen 
behouden worden en tot kennis der waarheid komen." 

Waar dus de Apostel zijnen geliefden Timotheüs aan
wijzingen geeft, hoe hij zich in de gemeente Gods heeft 
te gedragen, daar vermaant hij hem vóór alle dingen, 
vóórdat hij hem eenige andere aanwijzing geeft, ge
beden op te zenden tot God voor alle menschen en in 
't bijzonder voor koningen en voor allen, die in hoogheid 
zijn. Op het gebed voor de overheid wordt dus in de 
allereerste plaats door hem aangedrongen. Wat bij ons, 
helaas! vaak op den achtergrond staat, waaraan wij weinig 
denken, dat neemt in deze aanwijzingen voor een dienst
knecht des Heeren, die in de gemeente Gods te arbeiden 
en te vermanen had, de eerste plaats in. Het is dus wel 
gewichtig en het moet gezegend voor ons zijn, daarbij 
onze aandacht te bepalen. 

In Rom. XIII wordt de reden opgegeven, waarom het 
zoo belangrijk is voor de overheid te bidden. De overheid 
is Gods dienares; zij draagt het zwaard niet tevergeefs; 
zij is een wreekster tot straf voor hem, die kwaad doet. 
Er is geen macht dan van God, en alle machten, die er 
zijn, zijn door God verordend. Daarom moeten wij aan 
die machten onderdanig zijn, niet alleen om der straf, 
maar ook om des gewetens wil. Want wie zich tegen de 
macht verzet, wederstaat niet slechts die macht, maar de 
verordening van God; want de macht is door God gesteld, 
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en de overheid is Gods dienares. Daarom ook, die haar 
wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel brengen. 

De roeping der overheid is: recht en gerechtigheid op 
aarde te handhaven. De overheid is niet tot een vrees 
voor een goed, maar voor een kwaad werk. Zij is Gods 
dienares, die het zwaard niet tevergeefs draagt, en een 
wreekster is tot straf voor hem, die kwaad doet. Zij is 
gegeven door God tot straf der kwaaddoeners, maar tot 
lof van hen, die goed doen. (Zie 1 Petr. I I : 13—17.) De 
roeping der overheid is dus een gewichtige, en de plaats, 
die zij inneemt, een zeer verantwoordelijke. In deze booze 
wereld, waar de zonde heerscht, waar de duivel de konink
rijken dezer wereld in zijn macht heeft, waar de ongerech
tigheid steeds toeneemt en ongeloof en revolutie hun hoofd 
steeds meer opsteken, de orde te handhaven, het kwaad 
te straffen, het recht te doen zegevieren — dat is voorwaar 
een zware taak. Voldoet de overheid niet daaraan, maar 
laat zij zich — zooals, helaas 1 duizenden malen geschiedt 
— door de ongerechtigheid en de duivelsche invloeden be-
heerschen, dan gaan de boozen straffeloos rond, dan worden 
de goeden gestraft, de godvreezenden bemoeielijkt en ver
volgd, dan is er, in plaats van rust en geluk, verstoring 
en ellende. Daarom worden de geloovigen door den Heiligen 
Geest vermaand om smeekingen, gebeden, voorbiddingen 
en dankzeggingen te doen voor alle menschen, voor koningen 
en allen, die in hoogheid zijn, opdat wij een rustig en stil 
leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 

Letten wij wel op de merkwaardige woorden, welke de 
Apostel gebruikt: smeekingen, gebeden, voorbiddingen, dank
zeggingen. Evenals door ons, die de eerstelingen des Geestes 
hebben, het zuchten der schepping, 'twelk onbewust ge
schiedt, dringt tot den troon des Heeren, (zie Rom. V I I I : 
18—28.) zoo kunnen ook de geloovigen alleen begrijpen, 
hoeveel kracht en genade en moed de overheden noodig 
hebben om naar recht en gerechtigheid te regeeren, en 
hun daardoor een rustig en stil leven te bezorgen, zoodat 
zij naar Gods wil Hem kunnen dienen en verheerlijken 
en de blijde boodschap des heils kunnen verkondigen. 
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Daarom moeten zjj niet alleen gebeden, maar ook smee
kingen tot 's Heeren troon opzenden, en niet slechts smee
kingen en gebeden, maar ook voorbiddingen, want in de 
meeste gevallen begrijpt de overheid haar roeping niet, en 
kent niet de taak haar opgedragen; doch niet alleen smee-
kingea en gebeden en voorbiddingen, maar ook dankzeg
gingen moeten door hen aan God worden gebracht, die 
in zijne goedheid tot tempering van het kwaad en tot 
wederstand der goddeloozen een overheid gegeven heeft 
als zijn dienares, en die door die overheid vaak belangrijke 
dingen tot heil der geloovigen heeft tot stand gebracht. 

Gods kinderen hebben dus op aarde een gewichtige 
roeping in dit opzicht. Zij zijn het licht der wereld en het 
zout der aarde. (Matth. V.) Door hunne tegenwoordigheid 
wordt de uitbarsting der ongerechtigheid en het losbreken 
van de machten der duisternis tegengehouden. (2 Thess. 
I I : 7, 8.) Hunne smeekingen, gebeden, voorbiddingen en 
dankzeggingen stellen de koningen en allen, die in hoog
heid zijn, in staat om naar recht te regeer en. Wij zijn in 
de laatste tijden; reeds zijn er duizenden, die de heer
schappij verwerpen en de heerlijkheden lasteren; (Judas 
•vs. 8.) reeds werpen de vulkanen der revolutie hun gloeiende 
lava uit, om straks alle tronen omver te werpen en aan 
alle heerschappij een einde te maken; doch het gebed der 
kinderen Gods houdt deze uitgieting der boosheid nog 
tegen. Voorwaar, wij hebben dus een gewichtige, maar ook 
een heerlijke roeping! Laten wij er aan beantwoorden! 
Verootmoedigen wij ons voor den Heer, dat wij zoo traag 
en ontrouw in dit opzicht waren. Laten wij in onze binnen
kamers en in onze vergaderingen onze smeekingen en ge
beden, onze voorbiddingen en dankzeggingen opzenden tot 
den troon der genade voor allen, die ons regeeren, en in 
gewillige en oprechte gehoorzaamheid toonen, dat wij de 
overheid — elke overheid, ook de slechte! — eeren als 
Gods dienares, gedachtig aan het woord des Apostels: 
„Vreest God, eert den koning!" 
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De toestand en liet oordeel der 
Christenheid. 

Zoodra wij het woord „Christenheid" uitspreken, wor
den allerlei tegenstrijdige gedachten en gevoelens in ons 
te voorschijn geroepen. Voor onzen blik vertoont zich 
alsdan de ontzaglijke menigte van gedoopten, die zich de 
kerk Gods noemt, en die, behalve hare verantwoordelijk
heid, alles verloren heeft, wat haar het recht geeft dezen 
naam te dragen. De ware Gemeente Gods is zij niet. Tot 
het Jodendom of het Heidendom behoort zij ook niet; 
zij is een verdorvene, onreine, aan de wereld gelijkvor
mige massa geworden. Zij is de vervalsching van het 
beste en heerlijkste, wat er op aarde bestaat, en daarom 
zoo hoogst verwerpelijk Daar haar helderder licht ge
schonken is en grootere voorrechten haar deel zijn; daar 
zij de schoonste belijdenis aflegt en het verhevenste stand
punt inneemt; is haar val het schrikkelijkste wat er be
staat, en zal haar oordeel erger zijn dan dat van Joden 
of Heidenen. 

Gode zij dank! er zijn te midden van dit algemeene 
verval eenige weinige namen, die hunne kleederen niet 
hebben bezoedeld. Zij zijn aan glinsterende vonken in de asch, 
aan schitterende edelsteenen onder het puin gelijk. Deze 
zullen bekleed worden met witte kleederen, en de Heer 
zal hun naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, 
maar hun naam belijden voor zijnen Vader en voor zijne 
engelen. Zij worden opgenomen den Bruidegom tegemoet 
in de lucht. Bewaard uit de ure der verzoeking, die over 
het geheele aardrijk komen zal, gaan zij de heerlijkheid 
in, die de Vader hun gegeven heeft. Doch de algemeene 
christelijke kerk wordt aan het oordeel prijs gegeven. In 
de Openbaring wordt dit duidelijk beschreven. De afge
vallen kerk wordt daar de groote hoer genoemd en bij 
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Babyion vergeleken, waarin al de heerlijkheden en onge
rechtigheden der aarde vervat zijn. 

Doch bepalen wij thans nogmaals onze aandacht bij 
het ernstige onderhoud, 't welk de Heer met zijne disci
pelen op den Olijfberg had. Nadat Jezus over zijne komst 
als koning op aarde en over de daarmede in verband 
staande gebeurtenissen gesproken had, wendt Hij zich 
met zijne vermaningen tot de discipelen, en stelt hun 
den toestand van het belijdende Christendom voor, zooals 
die na zijn heengaan van deze aarde zou worden. Hij 
doet dit op drievoudige wijze: door de gelijkenis van de 
ontrouwe slaven, van de tien maagden en van de talen
ten. In elk van deze gelijkenissen moeten wij op tweeërlei 
letten, namelijk op hetgeen echt en op hetgeen onecht, 
op wat waar en wat valsch is, op hetgeen tot het licht 
en hetgeen tot de duisternis behoort. Als wij aan deze 
drie gelijkenissen onze opmerkzaamheid wijden, dan zullen 
wij vinden, dat zij een rijken schat van de ernstigste lee
ringen bevatten. 

In Matth. XXIV: 45—47 lezen wij: „Wie dan is de 
getrouwe en wijze slaaf, dien zijn heer over zijne huis
houding gesteld heeft, om hun spijze te geven ter rechter 
tijd? Welgelukzalig die slaaf, dien zijn heer, als hij komt, 
zal vinden alzoo doende. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem 
zal zetten over al zijne goederen." — Wij vinden hier 
de bron en het doel van elke dienst in het huis van 
God. „Dien zijn heer over zijne huishouding gesteld 
heeft," — dat is de bron. „Om hun spijze te geven ter 
rechter tijd," — dat is het doel. 

Dit is waarlijk van uitnemend belang en is wel onze 
gansche opmerkzaamheid waardig. Elke dienst in Gods 
huis, in de nieuwe zoowel als in de oude bedeeling, is 
van goddelijken oorsprong. Een door menschelijk gezag 
ingestelde bediening wordt in de Heilige Schrift niet er
kend. God alleen kan iemand tot dienstknecht, van welken 
aard dit ook zijn moge, in zijn huis aanstellen. In den 
ouden dag werden Aaron en zijne zonen door Jehovah 
voor het priesterschap bestemd; en als een vreemde het 
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waagde in de -verrichtingen der heilige bediening zich te 
mengen, dan moest hij dit met zijn leven boeten. Zelfs 
koningen was het niet geoorloofd het gouden wierookvat 
te gebruiken. Van Uzzia, den koning van Juda, lezen wij: 
„Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart 
tot verdervens toe, en hij overtrad tegen den Heere, zijnen 
God; want hij ging in den tempel des Heeren om te 
rooken op het reukaltaar. Doch Azaria, de priester, ging 
hem na, en met hem des Heeren priesters, tachtig kloeke 
mannen; en zij wederstonden den koning Uzzia, en zeiden 
tot hem: Het komt u niet toe, Uzzia! den Heere te roo
ken, maar den priesteren, Aarons zonen, die geheiligd 
zijn om te rooken; ga uit het heiligdom, want gij hebt 
overtreden, en het zal u niet tot eer zijn van den Heere 
God. Toen werd Uzzia toornig, en het reukwerk was in 
zijne hand om te rooken; toen hij nu toornig werd tegen 
de priesteren, rees de melaatschheid op aan zijn voorhoofd 
roor het aangezicht der priesteren..... en hij bleef me-
laatsch tot aan den dag zijns doods." (2 Kron. XXVI: 
16—21.) 

Ziedaar, de ernstige en schrikkelijke gevolgen van een 
ongeroepen ingrijpen van den mensch in hetgeen door 
God verordend was. Ligt hierin niet een waarschuwing 
voor de Gemeente Gods opgesloten P Ongetwijfeld. In 
duidelijke bewoordingen wordt in den brief aan de He-
breërs gezegd, dat wij ons voor elk ingrijpen van den 
mensch op het gebied, waar God alleen iets te zeggen 
heeft, moeten hoeden. In hoofdst. V lezen wij: „Want 
ieder hoogepriester, uit menschen genomen, wordt voor 
menschen aangesteld in de dingen, die God betreffen, 
opdat hij offere zoowel gaven als slachtofferen voor de 
zonden En niemand neemt voor zichzelven die eer, 
waar als door God geroepen, evenals ook Aaron." 

En dit beginsel van goddelijke verordening was niet 
beperkt tot de heilige bediening in den tabernakel. Me
mand had het recht, zonder daartoe door Jehovah ge
machtigd te zijn, zijne hand uit te strekken naar het 
geringste deel van dit heiligdom. „En de Heere sprak tot 
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Mozes: Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleël, den 
zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van 
Juda." — En gelijk Bezaleël zichzelven niet tot deze 
dienst kon aanstellen, zoo mocht hij ook niet zelf zijn mede
arbeiders kiezen. God alleen deed dit en kon dit doen. 
„En zie, ik heb hem bijgevoegd Ahóliab." Beiden zoowel 
Bezaleël als Ahóliab, ontvingen hunne aanstelling van 
God, die de eenige ware bron van elk gezag en van elke 
bediening is. 

Evenzoo stond het met de profetische bediening. God 
alleen kon een profeet toerusten en uitzenden. Helaas! 
er waren dezulken, van wie Jehovah zeggen moest: „Ik 
heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij ge-
loopen." (Jer. XXIII : 21.) Het waren onheilige indrin
gers op het heilige gebied der profeten, gelijk er ook in
dringers in het priesterambt waren; doch over hen allen 
kwam des Heeren oordeel. 

Is dit groote beginsel in onze dagen veranderd? Is de 
bediening thans van hare grondslagen afgerukt? Is de 
stroom uit zijn goddelijke bedding afgeleid? Is die ge
wichtige en heerlijke verordening ingetrokken? Zou het 
mogelijk kunnen zijn, dat in de dagen des Nieuwen Tes-
taments de bediening van zijn goddelijke voortreffelijkheid 
beroofd en tot een menschelijke instelling verlaagd was? 
Kan iemand zichzelf of een ander aanstellen in de een 
of andere bediening in het huis van God? 

Welk antwoord moeten wij op al deze vragen geven? 
Gode zij dank! geen ander dan een beslist en plechtig: 
neen! De bediening was en is goddelijk, en zal steeds 
goddelijk blijven — goddelijk in haar oorsprong, goddelijk 
in haar natuur, goddelijk in elk deel en in elk beginsel. 
„Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is de
zelfde Geest; en er is verscheidenheid van bedieningen, 
en het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid van 
werkingen, en het is dezelfde God, die alles in allen 
werkt." (1 Kor. X I I : 4—6.) „Maar nu heeft God de leden 
gesteld, elk van dezelve aan het lichaam, gelijk Hij ge
wild heeft." (vs. 18.) „En God heeft sommigen in de ge-
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meente gesteld: vooreerst apostelen, ten tweede profeten, 
ten derde leeraars, vervolgens krachten, vervolgens gaven 
van genezing, behulpsels, regeeringen, menigerlei talen." 
(vs. 28.) „Doch aan een iegelijk onzer is de genade ge
geven naar de maat der gave van Christus En Hij 
heeft sommigen gegeven tot apostelen, en sommigen tot 
profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot 
herders en leeraars, tot de volmaking der heiligen: voor 
het werk der bediening, voor de opbouwing van het lichaam 
van Christus, totdat wij allen zullen gekomen zijn tot de 
eenheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, 
tot een volwassen man, tot de maat van den vollen was
dom dex voHieid van Ckristm" (E l ÏY-. 7 — \?>.) 

Ziehier dus de bron van elke bediening in de Gemeente 
Gods van haar begin tot haar einde, van het in genade 
gelegde fondament tot den sluitsteen in de heerlijkheid. 
Zij is goddelijk en hemelsch, on geenszins menschelijk en 
aardsch. Zij is niet van menschen of door oen mensch, 
maar door Jezus Christus en God, den Vader, die Hem 
uit de dooden heeft opgewekt; en zij is door de kracht 
des Heiligen Geestes. (Zie Gal. I.) Een menschelijk gezag 
ten opzichte van de bediening in de Gemeente vindt in 
de Heilige Schrift niet de minste erkenning. Is er spraak 
van een gave, dan wordt er uitdrukkelijk gezegd, dat het 
de „gave van Christus" is; is er spraak van een aange
wezen plaats, dan wordt met evenveel beslistheid ver
klaard, dat „God de leden gesteld heeft"; en gaat het 
om een plaatselijk ambt, zoo lieten de Apostelen of hunne 
afgezanten zich slechts leiden door een goddelijke aan
wijzing. 

Dit alles wordt zóó duidelijk en zóó beslist in de Schrift 
gezegd, dat men slechts behoeft te vragen: „Hoe leest gij ?" 
Ja, hoe meer wij, geleid door den Heiligen Geest, in de 
heerlijke diepten der inspiratie indringen, des te meer 
worden wij overtuigd, dat de bediening in al hare onder
deden goddelijk is. Deze waarheid straalt in volle kracht 
in alle Brieven ons tegen; doch de wortel er van vinden 
wij in de woorden des Heeren: „Dien zijn heer over zijne 
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huishouding gesteld heeft." De huishouding behoort den 
Heere; Hij alleen kan zijne dienaren aanstellen, en Hij 
doet zulks naar zijn eigen, onbeperkten wil. 

Even duidelijk is ook het in deze gelijkenis aangeduide 
en in de Brieven ontwikkelde doel der bediening: „om 
hun spijze te geven ter rechter tijd." — „Voor de opbou
wing des lichaams van Christus." — O hoe zeer verlangt 
het liefhebbende hart van Jezus naar de opbou
wing zijns lichaams! Hij wil, dat zijne leden opwassen; 
dat zijne gemeente opgebouwd, zijn lichaam gevoed en 
verzorgd wordt. Daarom deelt Hij gaven uit; onderhoudt 
die in de Gemeente, en zal die blijven onderhouden, tot
dat zij er geen meer noodig heeft. 

Doch er is, helaas! een donkere kant van de schilderij. 
Er is niet slechts spraak van een „getrouwen en wijzen 
slaaf", maar ook van een „boozen slaaf", die „in zijn hart 
zegt: mijn heer vertoeft te komen." Laat ons wel opmer
ken: in zijn hart ontstaat deze gedachte aan het vertoe
ven zijns meesters. Hij houdt op, hem te verwachten; hij 
stelt zijn komst in de verte. En wat is het gevolg? „Hij 
begint zijne medeslaven te slaan en te eten en te drinken 
met de dronkaards." 

Welke treurige voorbeelden hiervan de geschiedenis der 
Christelijke Kerk op aarde vertoont, behoef ik hier niet 
aan te wijzen. In plaats van de ware bediening, welke in 
den opgestanen en verheerlijkten Heer haar oorsprong 
heeft; in plaats van de opbouwing des lichaams, van den 
zegen der zielen en van de spijziging der huishouding, 
zien wij overal een valsche clericale macht, een eigen
dunkelijke ordening, een heerschappij voeren over de kudde 
Gods, een streven naar eer, aanzien en vermogen, een 
vleeschelijke gemakzucht, zelfgenoegzaamheid en zelfver
heffing, een priesterlijke tirannie met hare tallooze vor
men en praktische gevolgen. 

Het is van groot belang het onderscheid tussehen het 
clericale stelsel en de ware bediening goed te vatten. Het 
eerste is een bloote menschelijke aanmatiging, de andere 
een goddelijke instelling. Het eerste heeft zijn oorsprong 
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jn het menschelijk hart, de laatste in een opgewekten en 
verheerlijkten Verlosser, die de gaven geeft, aan wien Hij 
wil. Dit is hoogst ernstig en moest een machtigen invloed 
op onze ziel uitoefenen; want er komt een dag, waarop 
de Heer gericht zal houden over alles wat de mensch in 
zijn huis gebouwd heeft. 

Wij waarschuwen onze lezers op het nadrukkelijkst tegen 
dit stelsel. Geen menschelijke woorden zijn in staat het in 
al zijn ellende af te schilderen, evenmin als de mensche
lijke taal de zegeningen van de ware bediening in Gods 
gemeente vermag voor te stellen. De Heer Jezus alleen 
schenkt den menschen gaven tot de bediening; doch in 
zijne wonderbare genade wil Hij bovendien de getrouwe 
en wijze uitoefening dezer gaven rijkelijk beloonen, terwijl 
het oordeel over wat de mensch heeft opgericht, wordt 
uitgesproken in de ernstige woorden: „De heer van dien 
slaaf zal komen ten dage, als hij hem niet verwacht, en 
ter ure, dat hij niet weet, en zal hem in stukken hou
wen, en zijn deel zetten met de huichelaars; daar zal 
zijn weening en knersing der tanden." 

Moge de Heer in zijne groote genade al zijne dienst
knechten en zijn volk bewaren om deel te nemen aan 
dit groote kwaad, 'twelk in de gemeente Gods is inge
drongen, en moge Hij hen leiden om die ware, kostelijke 
en goddelijke bediening, welke van Hem uitgaat, en in 
zijne oneindige liefde ten zegen van de zijnen bestemd is, 
te verstaan, te waardeeren en te beoefenen! Wij loopen 
gevaar om waar wij ons stellen tegenover de menschelijke 
instellingen, de ware bediening gering te schatten. Voor 
dit gevaar worden wij behoed, indien wij ons steeds her
inneren, dat de dienst in de Gemeente van God komt. 
Haar bron is goddelijk, haar natuur hemelseh en geeste
lijk, haar doel de roeping en de opbouwing der Gemeente 
Gods. De Heer Jezus deelt de verschillende gaven aan 
de evangelisten, herders en leeraars uit. Trots alles wat 
de duivel in de Christenheid heeft ingevoerd, niettegen
staande de handelingen van den „boozen slaaf" en de 
aanmatiging van een gezag, dat menschen niet toekomt, 
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houdt de opgewekte en verheerlijkte Heiland „de zeven 
sterren in zijne rechterhand." Hij bezit elke gave, alle 
macht en gezag over de bediening. Hij alleen kan iemand 
tot de bediening roepen. Als Hij geen gave heeft geschon
ken, kan er geen ware dienst worden uitgeoefend. En waar 
een gave geschonken is, moet deze worden aangewakkerd 
en worden besteed, opdat de wasdom allen openbaar zij. 
De gave moet in de kracht des Heiligen Geestes worden 
uitgeoefend; is dit niet het geval, dan kan het doel niet 
worden bereikt. 

Wij komen thans tot de gelijkenis van DE imis MAAGDEN, 

in welke de Heer ons voorstelt, wat er na zijn heengaan 
van deze aarde van het koninkrijk der hemelen worden 
zal. Letten wij wel op de woorden: „Dan zal het konink
rijk der hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden," 
waaruit blijkt, dat de Heer over een toekomenden tijd 
handelt. Op dat oogenblik was het nog niet aldus, maar 
het zou zóó worden, gelijk het in deze gelijkenis wordt 
voorgesteld. De in deze belangrijke gelijkenis vervatte 
leer heeft een uitgebreider toepassing dan de gelijkenis 
van den „boozen slaaf'. Zij houdt zich niet bezig met 
de bediening in de wereld en in de gemeente, maar heeft 
ten doel ons de algemeene christelijke belijdenis voor te 
stellen in haar waar en valsch karakter. 

Sommigen zijn de meening toegedaan, dat deze ge
lijkenis betrekking heeft op het overblijfsel der Joden; 
doch deze meening heeft noch in den samenhang, noch 
in de uitdrukkingen, welke gebezigd worden, eenige reden 
van bestaan. Hoe nauwkeuriger wij den ganschen inhoud 
van dit onderhoud des Heeren onderzoeken, des te duide
lijker treedt het aan het licht, dat het joodsche gedeelte 
der voorstelling met Hoofdst. X X I V : 44 eindigt. Even 
duidelijk wordt het dan, dat het christelijk gedeelte van 
Hoofdst. XXIV : 44 tot Hoofdst. X X V : 30 loopt; terwijl 
van daar af tot aan het einde de volken op het tooneel 
verschijnen. De merkwaardige volgorde in dit belangrijke 
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gesprek van den Heer met zijne discipelen moet iederen 
nadenkenden lezer in het oog springen. Zij stelt een ieder 
op zijn ware plaats, en dat wel naar de voor een ieder 
geldige beginselen. Geen verwarring van toestanden en 
beginselen, die gansch verschillend zijn, vinden wij hier. 
Alles is goddelijk schoon en in zijn soort volkomen; zoo
dat niets dan bewondering ons bij het lezen en over
denken dezer merkwaardige profetiën vervullen moet. 

„Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn ge
worden aan tien maagden die hare lampen namen, en 
uitgingen den bruidegom te gemoet." Het oorspronkelijke 
Christendom werd gekenmerkt door het feit, dat de ge-
loovigen uitgingen om den wederkomenden en door hen 
verwachten Bruidegom te gemoet te gaan. De eerste 
Christenen hadden zich van deze tegenwoordige wereld 
gescheiden, en gingen in de liefde huns harten en naar 
het verlangen hunner ziel den Heiland, dien zij vurig 
beminden, te gemoet. Het is niet mogelijk de brieven aan 
de verschillende gemeenten te lezen zonder op te merken, 
dat de hoop op de spoedige wederkomst van den Heer 
in die dagen het hart der geloovigen vervulde en ver
blijdde. Zij verwachtten „den Zoon van God uit de hemelen." 
Zij wisten, dat Hij komen zou om hen tot zich op te 
nemen in de heerlijkheid. En deze wetenschap en de 
kracht dezer hoop maakte hunne harten los van de aardsche 
dingen. Zij zagen uit naar hunnen Verlosser; zij geloof
den, dat Hij elk oogenblik wederkomen kon; en daarom 
hielden zij zich met de aangelegenheden dezes levens 
slechts inzooverre bezig, als zulks noodig was tot het 
volbrengen van den wil van God. Ja, de Christenen worden 
steeds geroepen „uit te gaan." Hun ware positie is, steeds 
in beweging te zijn, zich niet op deze aarde als op een 
blijvende plaats te vestigen, maar uit te gaan met een 
ernstig en heilig verlangen naar de hemelsche heerlijk
heid, tot welke zij geroepen zijn,; den Bruidegom te gemoet, 
wiens komst zij dagelijks verwachten. 

Dit ware standpunt werd door de eerste Christenen 
verwezenlijkt, maar, helaas! spoedig verlaten. Wij lezen 
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van de tien maagden, dat zij slaperig werden en insliepen, 
toen de bruidegom vertoefde. Allen vergaten op de komst 
van den bruidegom te wachten. Nochtans was er een groot 
onderscheid. Van de tien maagden waren er vijf wijs en 
vijf dwaas. Dit trad duidelijk aan het licht, toen de bruide
gom zijn komst aankondigde. Toen vond de scheiding 
plaats; de wijze maagden gingen in tot de bruiloft, de 
dwaze daarentegen werden buitengesloten en gaan verloren. 

Het onderscheid tusschen de wijze en dwaze maagden 
zat in het hebben van olie in de vaten. „Die dwaas waren 
namen hare lampen, en namen geen olie met zich; doch 
de wijzen namen olie in hare vaten met hare lampen." 
Olie is in de gansche Schrift het zinnebeeld van den 
Heiligen Geest, en de brandende lamp het zinnebeeld van 
het getuigenis. Bij de dwaze maagden is dus wel een 
uitwendige belijdenis, een schijnend licht in de heidensche 
en joodsche wereld, maar geen inwendige werkelijkheid, 
geen geestelijk leven, geen zalving, geen ware, levende 
vereeniging met Christus. Zij hebben niets dan de lamp 
der belijdenis, de droge pit van een koud en onvruchtbaar 
verstandsgeloof. 

Dat is de treurige beschrijving van den toestand der 
belijdende Christenheid. Uiterlijke schijn is er genoeg, 
maar de werkelijkheid ontbreekt. Allen belijden Christenen 
te zijn. De lamp der belijdenis is in hunne hand; maar 
ach! hoe weinigen hebben olie in hunne vaten; hoe wei
nigen hebben den Geest des levens in Christus Jezus, den 
Heiligen Geest in hunne harten! En toch is zonder dit, 
alles ijdel en tevergeefs. "Wat baat het, of men de schoonste 
en meest juiste geloofsbelijdenis bezit; of men gedoopt is 
en aan het avondmaal deel neemt; of men op de een of 
andere wijze werkzaam is in de gemeente, ja zelfs tot leeraar 
is geordend; indien men geen geestelijk leven heeft, en niet 
met Christus op levende, onverbreekbare wijze verbonden 
is? Het is een schrikkelijke gedachte, dat men genoeg 
godsdienst kan hebben om zichzelf te misleiden, het ge
weten tot zwijgen te brengen en de ziel te verderven — 
genoeg godsdienst om den naam te hebben van te leveni 
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terwijl men dood is, en dus zonder God, zonder Christus, 
zonder hoop in deze wereld leeft. Het einde moet ont
zettend zijn. Als de Heer komt, en alle dingen treden aan 
het licht en de toestanden der harten worden openbaar, 
dan gevoelt men, hoe men zich met een valschen vrede 
heeft gerustgesteld, en het thans te laat is om in te gaan 
tot de bruiloft. 

Treffend wordt ons dit in de gelijkenis voorgesteld. 
„Doch te middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de 
bruidegom! gaat uit, hem te gemoet! Toen stonden al 
die maagden op, en bereidden hare lampen. En de dwazen 
zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uwe olie, want onze 
lampen gaan uit." 

Tot op dat oogenblik was er als het ware geen 
verschil te zien tusschen de dwaze en wijze maagden. 
Allen waren uitgegaan; allen hadden lampen; allen 
waren in slaap gevallen. Maar het middernachtelijk ge
roep verandert den toestand. Be lampen moesten worden 
bereid. Daar bemerken de dwaze maagden, dat zij geen 
olie hebben. „Onze lampen gaan uit!" zoo roepen zij. 
„De bruidegom komt, en wij hebben geen olie, en kunnen 
dus onze lampen niet bereiden. Door het licht zijner 
verschijning wordt onze toestand openbaar. Wij hebben 
slechts een uitwendige belijdenis. Onze godsdienst is schijn. 
Wij missen het leven. Ons ontbreekt de zalving des 
Heiligen Geestes. Met Christus zijn wij niet vereenigd. 
Wat moeten wij beginnen? O, gij wijze maagden! hebt 
medelijden met ons; geeft ons van uwe olie! Al is het 
ook maar een enkelen droppel; weest ons genadig, opdat 
wij niet verloren gaan." 

Maar het is tevergeefs! Memand kan van zijn olie aan 
anderen geven. Een ieder heeft genoeg alleen voor zich-
zelven. God alleen kan olie geven. De mensch kan licht 
verspreiden, maar geen olie geven, dat kan God alleen. 
„Maar de wijzen antwoordden, zeggende: Er mocht voor 
ons en voor u niet genoeg zijn; gaat liever tot de ver-
koopers, eu koopt voor uzelven. Doch toen zij heengingen 
om te koopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, 
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gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.'" 
Het is geheel vruchteloos hulp bij christelijke vrienden 
te zoeken, zich aan een godzaligen man of beroemden 
leeraar vast te klemmen, op zijn kerk, zijn belijdenis of de 
sacramenten te steunen; wij moeten olie hebben; het 
leven Gods moet ons deel aijn; de Heilige Geest moet 
in ons wonen. Waar kunnen wij olie krijgen? Niet bij 
de menschen, niet bij de kerk, niet van de heiligen, niet 
van de vaderen; maar bij God alleen; en geloofd zij zijn 
heiligen naam! Hij geeft het om niet. „De gave Gods is 
het eeuwige leven door Jezus Christus, onzen Heer." 

Laat ons allen wel bedenken, lieve lezers! dat dit een 
persoonlijke quaestie is. Een ieder onzer moet voor zich-
zelven de zekerheid hebben, dat hij het leven en den 
Heiligen Geest bezit. Memand kan voor een ander gelooven 
of voor een ander instaan. Een ieder heeft voor zichzelven 
met God te doen. Er moet een persoonlijke verzoening 
onzer ziel met Christus plaats gevonden hebben. Een 
ander kan ons onderwijzen en de Schrift uitleggen, maar 
niemand kan ons olie, het geloof of het leven geven. Dit 
is Gods gave. „Memand van hen zal zijn broeder immer
meer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet 
kunnen geven; (want de verlossing hunner ziel is te 
kostelijk en zal in eeuwigheid niet ophouden;) dat hij 
ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving 
niet zien." (Ps. XLIX : 8—10.) 

Hoe staat het met u, lezer? Behoort gij bij de wijze 
of bij de dwaze maagden? Bezit gij het leven van een 
opgewekten en verheerlijkten Heer? Of zijt gij alleen 
maar een belijder, en dus een naam-christen ? Och, denk 
ernstig over deze vragen na. Er is zooveel schijn. Er is 
een gedaante van godzaligheid. De mensch misleidt zich
zelven zoo vaak en zoo gaarne. Het is nog de tijd om 
tot bezinning te komen. Straks wordt de deur gesloten. 
Die dan niet gereed is, gaat niet in tot de bruiloft. Be
denk dit wel! 

Doch staan wij nu stil bij den toestand der wijze maag
den. Wat hen van de dwaze maagden onderscheidt, is, 
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dat zij „olie in hare vaten namen," toen zij den bruide
gom te geinoet gingen. "Wat de ware geloovigen van de 
bloote belijders onderscheidt, is, dat zij den Geest des 
levens in Christus Jezus bezitten. De Heilige Geest woont 
in hen als het zegel van God, als het onderpand hunner 
erfenis, als de zalving van God en de getuige van Jezus. 
Dit groote en heerlijke feit kenmerkt alle ware geloovi
gen, en heeft hen bereid gemaakt om de heerlijke weder
komst van Jezus met een gelukkig hart te verwachten. 

Doch hoe treurig en beschamend is het, dat wij in de 
gelijkenis lezen: „Toen nu de bruidegom vertoefde, werden 
zij allen slaperig, en sliepen in." Allen, de wijze zoowel 
als de dwaze maagden. De bruidegom vertoefde, en allen, 
zonder uitzondering, verloren hun frischheid, hun ijver 
en de volharding der hoop op onzen Heer en Heiland 
Jezus Christus. 

De geschiedenis der christelijke kerk op aarde stelt ons 
dit klaar en duidelijk voor oogen. Na het verlaten der 
eerste liefde is ook de zalige hoop en verschijning der 
heerlijkheid onzes grooten Gods en Verlossers Jezus Chris
tus uit de harten der geloovigen verdwenen, en zijn zij 
met de naamchristenen der wereld gelijkvormig geworden. 
Wat in den beginne de zielen der geloovigen vervulde, 
hun moed en kracht en vreugde schonk; wat zulk een 
machtigen invloed en indruk in de hen omringende wereld 
teweegbracht, zoodat allen wisten, dat zij zich van de af
goden bekeerd hadden tot God, en uit den hemel hun 
verlossing verwachtten door de komst van hunnen Heiland 
en Heer, dat is langzamerhand uit hunne harten ver
dwenen, en is eindelijk zóó geheel vergeten, dat er eeu
wen verloopen zijn, waarin over de heerlijke verwachting 
der gemeente geen woord gesproken en het geloof daar
aan als dwaalleer beschouwd werd. Doch in zijne groote 
genade heeft God zijne gemeente, nu meer dan vyftig jaar 
geleden, uit den slaap opgewekt en de komst van zijnen 
geliefden Zoon, van den hemelschen Bruidegom, opnieuw 
doen aankondigen. Wat in de gelijkenis gezegd wordt, is 
werkelijk geschied. Het middernachtelgk geroep: „Zietde 
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bruidegom! gaat uit hem te gemoet!" heeft weerklonken; 
en de gansche Christenheid is uit den diepen slaap, waarin 
zij zich bevond, opgewekt; de scheiding tusschen het ware 
en het valsche, tusschen de levenden en de dooden, tus
schen de ware en de naamchristenen heeft plaats gevonden 
en wordt nog steeds voortgezet, en in de harten van dui
zenden geloovigen is het verlangen naar Jezus' wederkomst 
weer opgewekt. 

Weldra komt de Heer. Bedenken wij wel, dat er tus
schen het middernachtelijk geroep en de komst van den 
Bruidegom geen gebeurtenissen, geen vervulling der pro
fetieën, geen oorlogen of oordeelen behoeven plaats te 
vinden. Al wat daaromtrent in de Heilige Schrift wordt 
vermeld, zal in vervulling treden vóór de komst van 
Christus als Koning op aarde. Maar de Bruidegom heeft 
door het middernachtelijk geroep zijne komst aangekondigd, 
en Hij komt. De wijze maagden, de ware geloovigen, gaan 
met Hem in tot de bruiloft; de anderen worden aan het 
oordeel prijs gegeven. 

Geliefde broeders! laat ons waken. Laat ons met om
gorde lendenen en brandende lampen den Heiland tegen 
gaan. Laat ons, gescheiden van de wereld en van al wat 
tot de vrereld behoort, onzen hemelschen Bruidegom ver
wachten, die ons gedurig toeroept: Ziet, ik kom haastelijk! 

(Slot volgt.) 

Correspondentie. 
21. S. W. te Zutfen vraagt een verklaring van Hoséa VI: 2. 
Na de beschrijving van den schrikkelijken toestand des israëlie-

tischen volks in de eerste hoofdstukken van Hoséa komt in 
hoofdst. Ml hun terugkeer en bekeering tot God. %Komt en 
laat ons wederheeren tot den Heere met oprecht berouw en ware 
verootmoediging, want Hij heeft verscheurd,, gelijk een leeuw, 
in zijnen grooten toorn over onze zonden, zoodat wjj den dood 
nabij gekomen zijn, en Hij zal ons genezen naar zijne groote, 
onveranderlijke goedertierenheid; Hij heeft geslagen in zijnen 
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toorn, en Hij zal ons verUnden naar zijne barmhartigheid. 
gij sol ons uit den dood, waarin wij door zijne straffende ge
rechtigheid gekomen zijn, na twee dagen, derhalve na een zeer 
korten lijdensweg levend maken-, op den derden dag zal Hij ons 
ait den dood doen verrijzen door zijne verlossende kracht, en 
wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, As 
waarheid en de wegen Gods verstaan; wij zullen vervolgen, 
steeds voortgaan, om den Heere te hennen. Zijn uitgang is be
reid als de dageraad. Na een langen nacht van zonde en ellende, 
ran straf en toorn, zal opeens de heerlijke dageraad der ver
lossing aanbreken; en Hij, de Heere, zal tot ons komen als een 
regen, als de spade regen en vroege regen des lands, waardoor 
de onvruchtbaarheid van Kanaan zal ophouden en de heerlijke 
tijd van zegen en geluk zal komen." 

Ziedaar naar mijne meening de verklaring dezer schoone pro
fetie. Toch geloof ik, dat wij in de woorden »Hjj zal ons na 
twee dagen levend maken, op den derden dag zal Hij ons doen 
verrijzen," een typische voorstelling vinden van de dagen, welke 
Jezus, om onzentwil geoordeeld en gedood, in het graf ver
toefde , en van zijne opstanding uit de dooden ten derden dage. 
Christus werd het ware Israël. Daarom heeft Hij in genade 
de straf, het oordeel en den dood ondergaan, welke zq ver
diend hadden, maar Hij is, na zijn volbracht werk, uit de dooden 
opgewekt; en dit is de grond van alle zegeningen, hemelsche 
zoowel als aardsche. Treffend is het te zien, hoe de Heere God 
steeds den persoon en het werk van zijnen geliefden Zoon voor 
zijne oogen had, zoodat wij overal, in de geschiedenis zoowel 
als in de schaduwdienst, in de Psalmen zoowel als in de Pro
feten, Hem in zijne heerlijkheid en voortreffelijkheid aanschouwen. 

In Lukas XIII : 32, 33, zegt Jezus in antwoord op de 
voorgevende ijver van de farizeën, dat Hij zich in geen enkel 
opzicht zou laten hinderen in zijn werk. Al zoekt Herodes mij 
ook te dooden, ik ga niet heen, en zal mijn werk heden en 
morgen voortzetten, totdat het voleindigd zal zijn. Bovendien 
het is hier geen quaestie tusschen mij en Herodes of Galiléa, 
maar tusschen mij en het hoogmoedige, mij verachtende Jeru
zalem. Geen profeet kan omkomen buiten Jeruzalem. 

22. A. v. N. te Amersfoort vraagt: «Wanneer en door wien 
werd de kinderdoop ingesteld? En wat is de reden daarvan?" 

Op deze vraag zou ik eigenlijk moeten antwoorden: sik weet 
het niet, en niemand weet het," want er is met zekerheid niets 
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daaromtrent te zeggen. De Bijbel spreekt niet over den kinder
doop. 1 Kor. VII vs. 14: »anders toch waren nwe kinderen 
onrein, maar nu zijn zij heilig," is een afdoend bewijs, dat die in 
de dagen der Apostelen niet bestond. De kinderen der geloovigen 
die niet bekeerd waren, stonden gelijk met den onbekeerden 
man of de onbekeerde vrouw. En uit de kerkgeschiedenis hebben 
wig slechts zeer duistere berichten. De zoogenaamde apostolische 
vaders schrijven in het geheel niet over den kinderdoop. De 
eerste, die er op zinspeelt, is Ireneus, bisschop van Lyon, die 
omstreeks het jaar 200 na Christus stierf. Hij zegt: sOhristus 
kwam om alle menschen door zichzelven te redden; allen, bedoel 
ik, die door Hem zijn wedergeboren — gedoopt — tot God: 
kinderen en zuigelingen, jongelieden en bejaarden. Daarom ging 
Hij door alle leeftijden heen-: voor kinderen tot een kind ge
maakt, ten einde kinderen te heiligen; voor zuigelingen tot een 
zuigeling gemaakt, ten einde zuigelingen te heiligen, hun tevens 
een voorbeeld gevende van godzaligheid, rechtvaardigheid en 
gehoorzaamheid; voor jongelingen was hij een jongeling," 
enz. enz. 

De uitwerking van dergelijke dwalende leeringen op bijgeloovige 
gemoederen was ontzaglijk. Ernstige en vreesachtige ouders 
haastten zich hunne kleine kinderen te laten doopen, opdat zij 
toch niet sterven zouden onder den vloek der erfzonde. 

Wilt gij er meer van weten, lees dan in Miller's Algemeene 
Geschiedenis der Christelijke Kerk, deel I, blz. 435—445. 
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De toestand en het oordeel der 
Christenheid, 

(Vervolg en slot van blz. 158.) 

Wij willen nu stilstaan en onze aandacht bepalen 
bij de laatste van de drie gelijkenissen, welke de Heer 
heeft uitgesproken na de voorstelling van de gebeurte
nissen, welke vóór en bij zijne komst op aarde zouden 
plaats vinden. Ih deze gelijkenis van de t a l e n t e n wordt 
het gewichtige en ernstige onderwerp van de verant
woordelijkheid zijner dienstknechten gedurende zijne af
wezigheid behandeld. Deze verantwoordelijkheid staat in 
nauw verband met de hoop van 's Heeren wederkomst. 
Dit blijkt duidelijk uit de omstandigheid, dat de gelijkenis 
van de tien maagden besloten wordt met de woorden: 
„Waakt dan! Want gij weet den dag of de ure niet;" en 
de Heer dadelijk daarop laat volgen: „Want het is gelijk 
een mensch, die, buiten 's lands gaande, zijne eigene 
slaven riep, en hun zijne goederen overgaf." (Matth. 
XXV: 13, 14.) 

Er is een belangrijk verschil tusschen deze gelijkenis 
van de talenten en die van den ontrouwen slaaf in 
Hoofdst. XXIV: 45—51. In de gelijkenis van den on
trouwen slaaf gaat het om de dienst in het huis, in die 
van de talenten om de dienst in de wereld; in beide 
gelijkenissen vinden wij klaar en duidelijk den grondslag 
van elke dienst voorgesteld, namelijk de gave en het 
gezag van Christus. Hij riep zijne eigene slaven, en gaf 
hun zijne goederen over. De slaven en de goederen be-
hooren hem. Niemand behalve de Heer kan iemand tot 
een dienst roepen, en niemand dan Hij kan geestelijke 
gaven mededeelen. Het is onmogelijk een waar dienaar 
van Christus te zijn, indien men niet door Christus ge
roepen en tot de dienst toegerust is. Men moge gods-

XL! n 
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dienstonderwijzer zijn, het evangelie prediken en theologie 
studeeren; doch men kan geen waar dienaar van Christus 
zijn, zoo men niet door Hem geroepen en bekwaam ge
maakt is. Wij hebben dit reeds uitvoerig aangetoond bij 
de beschouwing van de gelijkenis van den ontrouwen 
slaaf, waarin ons over de bediening in de gemeente en 
in het huis des Heeren wordt gehandeld; maar dit is 
even waar ten opzichte van de dienst in de wereld. Bij 
de dienst in het huis heet het: „Dien zijn heer over 
zijne huishouding gesteld heeft," en hier bij de dienst 
in de wereld lezen wij: „Hij riep zijne eigene slaven, en 
gaf hun zijne goederen over." Of men een herder en 
leeraar in de gemeente, of een evangelist in de wereld 
is, blijft hetzelfde; in beide gevallen moet men zijn be
diening van den Heer ontvangen hebben. Dit groote 
beginsel wordt door Paulus uitgedrukt in de schoone 
woorden tot Timotheüs: „Ik dank Christus Jezus, onzen 
Heer, die mij bekrachtigd heeft, dat Hij mij getrouw 
geacht en in de bediening gesteld heeft." 

Nochtans moeten wij hierbij wel opmerken, dat de 
roeping en de gave, welke geschonken wordt, in over
eenstemming is met den persoon, aan wien de gave wordt 
medegedeeld. In onze gelijkenis wordt dit duidelijk uit
gedrukt in de woorden: „En den een gaf hij vijf talenten, 
den ander twee, den derden één, een iegelijk naar zijne 
eigene bekwaamheid." Dat is van veel gewicht. De Heer 
weet, welk gebruik Hij van een mensch maken kan. Hij 
kent de gave, die Hij aan iemand schenken wil, en het 
doel, dat Hij met die gave heeft. "Welnu, Hij vormt het 
vat, dat Hij gebruiken wil; Hij bereidt den mensch toe, 
dien Hij in zijne dienst wil stellen. Ongetwijfeld was 
Paulus voor het werk, waartoe hij geroepen werd, door 
God op een bijzondere wijze toebereid. Zijne geboorte 
uit streng joodsche ouders, zijne opvoeding aan de voeten 
van Gamaliël, zijn vroomheid en oprechtheid moesten 
hem bekwamen voor de bediening, waartoe de Heer hem 
uitverkoren had. En zoo is het in ieder ander geval. 
Roept God iemand om in het openbaar te spreken, dan 
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geeft Hij hem een stem; wil God iemand gebruiken om 
overal heen de bigde boodschap des héils te brengen, 
dan verleent Hij hem lichamelijke kracht, welke voor 
dat werk wordt vereischt; wil de Heer iemand tot leeraar 
gebruiken, dan laat Hij hem een opvoeding geren, die 
daartoe noodig is; moet een ander herderlijk werk ver
richten, dan wordt hij door velerlei moeielijkheden en 
tegenspoeden voor dat werk bekwaam gemaakt. Elke gave 
is van God, elke bediening wordt door Hem gegeven, 
maar alles is in overeenstemming met de bekwaamheid, 
die een ieder heeft. 

Nu denke men niet, dat dit alleen waar is van de 
bijzondere gaven, welke de Heer aan de Zijnen uitdeelt; 
integendeel het betreft allen zonder onderscheid. Evenals 
in de gelijkenis van de tien maagden de geheele Chris
tenheid wordt voorgesteld, allen die een Christelijke be
lijdenis hebben, zoo omvat de gelijkenis van de talenten 
elke dienst, die er verricht wordt, en elke gave, die wordt 
medegedeeld. De verantwoordelijkheid is algemeen. Er 
zijn bijzondere gaven, welke slechts aan enkelen worden 
geschonken, maar er zijn ook algemeene gaven. In 
Efeze IV, waar de bijzondere gaven, tot opbouwing des 
lichaams noodzakelijk, worden opgenoemd, laat de Apostel 
de algemeene gaven tot hun recht komen in de woorden: 
„Aan een iegelijk onzer is de genade gegeven naar de 
maat der gave van Christus." Ieder heeft een talent 
ontvangen, waarmede hij te woekeren heeft, en van welks 
gebruik hem eenmaal rekenschap zal worden gevraagd. 

Wij zeiden, dat hier in tegenstelling met de gelijkenis 
van den boozen slaaf over de dienst in de wereld ge
handeld wordt. Dit is daarom ook zoo belangrijk, omdat 
er dan uit volgt, dat ieder Christen in deze wereld een 
roeping heeft te vervullen en een getuigenis af te leggen. 
Er is een bijzondere gave van evangelist, maar ieder 
Christen behoort in den kring, waarin hij zich beweegt, 
de blijde boodschap der zaligheid te prediken. Een tref
fend en heerlijk voorbeeld vinden wij daarvan in de Han
delingen. Toen de Christenen na de steeniging van Stefanus 
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uit Jeruzalem werden verjaagd, gingen zij overal heen 
om het Evangelie te prediken en stichtten aan vele 
plaatsen, tot verre heen onder de heidenen, gemeenten 
van Christus. 

Maar wat heeft dit alles nu met de wederkomst van 
Christus te maken? zoo zal men misschien vragen. 
Veel, zeer veel, in allerlei opzicht, is mijn antwoord. 
Onze Heiland komt in zijn onderhoud met zijne discipelen 
op den Olijfberg telkens op zijne wederkomst terug; en 
al wat Hij zeide, was een antwoord op de vraag der dis
cipelen: „Wat is het teeken van uwe komst en van de 
voleindiging der wereld?" 's Heeren wederkomst is het 
voornaamste onderwerp van dit onderhoud. 

En welk punt treedt hier telkens op den voorgrond? 
Is het niet de dienst? Hoe moet de slaaf, dien de heer 
over zijne huishouding had gesteld, dienen ? Wel met het 
oog op de wederkomst zijns heeren. Zijn dienst verbond 
zich als het ware met het heengaan en met het weder-
keeren van zijnen heer; hij staat tusschen deze twee 
groote gebeurtenissen in, en wordt daardoor gekenmerkt. 
Jezus is heengegaan, en heeft ons hier achtergelaten als 
zijne getuigen; maar Jezus komt weer, en zal ons dan 
rekenschap vragen van hetgeen wij gedurende zijne af
wezigheid hebben gedaan. 

En wat is de oorzaak, dat voor velen deze dienst onmo
gelijk geworden is P Dat zij de wederkomst van den Heer 
uit het oog hebhen verloren. De booze slaaf zegt in zijn 
hart: „Mijn heer vertoeft te komen," en het gevolg daar
van is, dat hij begint, zijne medeslaven te slaan, en te 
eten en te drinken met de dronkaards. 

Zoo ook in de gelijkenis van de talenten. Het ernstige, 
aangrijpende woord is: „Doet handel, totdat ik kom." 
Wij zien dus, dat de dienst, zoowel in het huis als in 
de wereld, moet worden uitgeoefend met het oog op de 
wederkomst van Christus. Na een langen tijd kwam de 
heer van die slaven, en hield rekening met hen. Alle 
dienstknechten des Heeren moeten in herinnering houden, 
dat er een tijd van afrekening komt. Dat zal ten opzichte 
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van elk deel des dienstes hunne gedachten en gevoelens 
leiden en besturen. Bij elke dienstverrichting te denken : 
Jezus komt om alles te beoordeelen, alles in het ware 
licht te stellen, te beloonen of te bestraffen, dat zal ons in 
het rechte pad houden en ons bekwaam maken om met 
ijver het werk des Heeren te verrichten en een getrouw 
getuigenis van Jezus af te leggen. Aan het slot van het 
merkwaardige en heerlijke vijftiende hoofdstuk uit den 
brief aan de Korinthiërs, waarin de Apostel over de op
standing des lichaams bij de wederkomst van Christus 
handelt, lezen wij: „Zoo dan, mijne geliefde broeders! 
weest standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het 
werk des Heeren, daar gij weet, dat uw arbeid niet ijdel 
is in den Heer." 

En luisteren wij naar de woorden, welke de ijverigste 
en meest gezegende dienstknecht des Heeren zijnen mede
dienstknecht Timotheüs toeroept: j,Ik betuig voor G-od 
en voor Christus Jezus, die levenden en dooden zal oor-
deelen, en bij zijne verschijning en zijn koninkrijk; predik 
het woord, houd aan tijdig en ontijdig; wederleg, bestraf, 
vermaan in alle lankmoedigheid en leering. Want er zal 
een tijd zijn, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, 
maar, dewijl zij kitteloorig zijn, naar hunne eigene be
geerlijkheden zichzelven leeraars zullen verzamelen; en zij 
zullen het oor van de waarheid afwenden, en zich keeren 
tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdruk
king, doe het werk van een evangelist, vervul uwe be
diening ten volle. Want ik word reeds tot een offer 
geplengd, en de tijd van mijn verscheiden is genaderd. 
Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop ge
ëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weg
gelegd de kroon der gerechtigheid, welke mij de Heer, 
de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet 
alleen aan mij, maar ook aan allen die zijne verschijning 
liefhebben." (2 Tim. IV: 1—8.) 

Toonen ons deze roerende en gewichtige woorden niet 
duidelijk aan, hoe nauw de bediening verbonden is met 
de wederkomst van onzen HeerP De gezegende Apostel 
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— de meest begaafde en meest overgegeven arbeider, die 
er ooit in den wijngaard van Christus gearbeid heeft, -— 
de bekwaamste rentmeester, die G-ods verborgenheden ver
kondigde en uitdeelde — de trouwste dienaar der ge-
meente en de ijverigste prediker des evangelies — de 
wijze bouwmeester — de onvergelijkelijke dienstknecht — 
dat uitverkoren vat om den naam van Jezus te dragen 
voor volken en koningen en zonen Israëls, doet zijn werk, 
vervult zijne bediening en beantwoordt aan zijne roeping 
met het oog op dien dag. Hij zag, en hij ziet nog steeds 
uit naar dien pleohtigen en heerlijken oogenblik, waarin 
de rechtvaardige Rechter hem de kroon der gerechtigheid 
op het hoofd zal drukken. Hoe schoon! "Wat hij anderen 
predikte, beoefende hij zelf; waartoe hij anderen vermaande, 
was zijn eigen vreugde. Niet om de goedkeuring der men-
schen was het hem te doen; neen! hij wachtte op de 
openbaring voor den rechterstoel, waar het loon op den 
arbeid aan de getrouwe arbeiders zal worden gegeven. 

En met roerende liefde voegt hij er aan toe: „Niet 
alleen aan mij, maar ook aan allen, die zijne verschijning 
liefhebben," zal deze kroon der gerechtigheid in dien dag 
worden geschonken. Dat is kostelijk. Er zal niet alleen 
voor den begaafden, ijverigen en overgegeven Paulus in 
dien dag een kroon der gerechtigheid voorhanden zijn, 
maar ook voor een iegelijk, die de verschijning van onzen 
Heer en Heiland liefheeft. Ongetwijfeld zullen in Paulus' 
kroon zich edelgesteenten bevinden van uitnemenden glans; 
maar opdat niemand zou denken, dat er voor hem alleen 
een kroon der gerechtigheid wezen zou, voegt hij er de 
liefelijke en heerlijke woorden bij: „maar aan allen, die 
zijne verschijning liefhebben." Gode zij dank voor deze 
heerlijke woorden! Mogen zij in onze harten bewerken, 
dat wij niet slechts de verschijning van Jezus liefhebben, 
maar dat wij ook met het oog op dien heerlijken dag 
Hem dienen met innige en vurige liefde en toewijding! 

Dat deze beide dingen — de dienst en de wederkomst 
van Christus — op het nauwst met elkander verbonden 
zijn, zien wij duidelijk uit het verdere gedeelte van de 
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gelijkenis van de talenten. Nadat de slaven de talenten 
ontvangen hebben, wordt er verder gezegd: 

„Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en 
handelde daarmede en won vijf andere talenten. Desge
lijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere 
twee. Maar die het ééne ontvangen had, ging heen, en 
groef in de aarde, en verborg het geld zijns heeren. En 
na een langen tijd kwam de heer van die slaven, en hield 
rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, 
kwam en bracht tot hem vijf andere talenten, zeggende: 
Heer! vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, vijf andere 
talenten heb ik daarboven gewonnen. Zijn heer zeide tot 
hem: Wel goede en getrouwe slaaf! over weinig zijt gij 
getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in tot de 
vreugde uws heeren. En die de twee talenten ontvangen 
had, kwam ook en, zeide: Heer! twee talenten hebt gij 
mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik daarboven 
gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel goede en ge
trouwe slaaf! over weinig zijt gij getrouw geweest, over 
veel zal ik u zetten; ga in tot de vreugde uws heeren." 
(vs. 16—23.) 

Het is belangrijk en leerrijk het onderscheid op te 
merken, dat er bestaat tusschen de gelijkenis van de 
talenten in Matth. XXV en de gelijkenis van de ponden 
in Lukas XIX. In de eerste gelijkenis gaat het om de 
souvereiniteit van God, in de laatste om de verantwoor
delijkheid van den mensch. In Lukas krijgt ieder dezelfde 
som, terwijl in Mattheüs de een vijf, de ander twee en 
de derde één talent ontvangt, gelijk het den Heer be
haagt uit te deelen. Ten tijde der afrekening vinden wij 
in Lukas een bepaalde belooning, die in overeenstemming 
is met den arbeid, terwijl in Mattheüs gezegd wordt tot 
de goede en getrouwe slaven: „Ga in tot de vreugde uws 
heeren." Hier wordt niet gezegd, wat de trouwe slaaf 
ontvangt en over hoeveel hij gezet wordt. De Heer is 
onbeperkt in zijne handelingen, zoowel ten aanzien van de 
gaven als ten opzichte van de belooning; het deel van 
allen is: „ga in tot de vreugde uws heeren." 
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Voor een hart, dat den Heer waarlijk liefheeft, bestaat 
er niets hoogers, noch voortreffelijkere. "Wel zal dé een 
over tien en de ander over vijf steden gezet worden; 
wel zal den trouwen slaaf naar de door hem verrichte 
dienst en naar den volbrachten arbeid de bijzondere be
looning worden geschonken; doch boven dit alles schittert 
dat kostelijke woord: „Ga in tot de vreugdeuwsheeren." 
G-een belooning komt met dit onuitsprekelijk geluk in 
vergelijking. Het gevoel der liefde, 't welk door deze 
kostelijke woorden wordt te voorschijn geroepen, zal een 
ieder er toe bewegen om zijne „kroon der gerechtigheid" 
neder te werpen aan de voeten zijns Heeren. Ja, wij zullen 
met dankbare harten en vol vreugde de kroon, die de 
rechtvaardige Kechter ons in dien dag geven zal, neder-
werpen aan de voeten van onzen dierbaren Heiland en 
Heer, die de oorzaak en de bewerker is van ons eeuwig 
geluk en van den arbeid der liefde, dien wij hier beneden 
voor Hem hebben verricht. Eén liefdevolle blik van zijn 
vriendelijk aangezicht zal ons hart dieper en machtiger 
treffen dan de schitterendste kroon, welke ons op het 
hoofd kan worden gedrukt. 

Maar nu verder; wie weigerde zijn talent te gebruiken ? 
Wie verborgde het geld zijns meesters, en deed niets om 
Hem te dienen en te eeren P "Wie is de booze en luie slaaf ? 
Het zijn allen, die het hart en de liefde des Heeren niet 
kennen; die wel naar zijnen naam zich noemen, en de 
plaats van zijne dienstknechten innemen, maar zich om 
zijn getuigenis, zijne eer en zijne verheerlijking niet be
kommeren ; die in plaats van het heil der zielen te zoeken, 
slechts voor zichzelven leven. Een schrikkelijk oordeel 
wacht hen. 

„En die het ééne talent ontvangen had, kwam ook, 
en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard mensch zijt, 
maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende 
vanwaar gij niet gestrooid hebt; en bevreesd zijnde, ben 
ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; 
zie, gij hebt het uwe. En zijn heer, antwoordende, zeide 
tot hem: Booze en luie slaaf! gij wist, dat ik maai, waar 
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ik niet gezaaid heb, en vergader, vanwaar ik niet ge
strooid heb; zoo moest gij dan mijn geld den wisselaars 
gebracht hebben; en ik, komende, zou het mijne met rente 
teruggekregen hebben. Neemt dan het talent van hem weg, 
en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. Want 
aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hij zal 
overvloedig hebben; maar van hem, die niet heeft, van 
dien zal genomen worden, ook wat bij heeft. En werpt 
den onnutten slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal 
weening zijn en knersing der tanden." (vs. 24—30.) 

In 1 Kor. XIII lezen wij: „Indien ik in de talen der 
mensehen en der engelen spreek, maar ik heb geen liefde, 
wo ben ik een klinkend metaal of een luidende schel 
geworden. En indien ik profetie heb, en ik weet al de 
verborgenheden en al de kennis; en indien ik al het ge
loof heb, zoodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, 
zoo ben ik niets. En indien ik al mijne goederen zou uit-
deelen, en indien ik mijn lichaam overgaf, opdat ik ver
brand zou worden, maar ik heb geen liefde, zoo baat het 
mij niets." 

En Petrus zegt in zijnen tweeden brief: „Er waren 
ook valsche profeten onder het volk, gelijk ook onder u 
valsche leeraars zijn zullen, die verderfelijke sekten be-
dektelijk zullen invoeren, verloochenende ook den Meester, 
die hen gekocht heeft, een haastig verderf over zichzelven 
brengende." 

Hoe schrikkelijk ernstig is dit alles! Welk een ont
zaglijk onderscheid tusschen deze beide slaven! De een 
kent, bemint, vertrouwt en dient zijnen heer; de ander 
verloochent hem, is bang voor hem, vertrouwt hem niet 
en doet niets. De een gaat in tot de vreugde zijns hoeren; 
de ander wordt in de buitenste duisternis geworpen, daar 
waar slechts weening en knersing der tanden is. Hoe 
ernstig! Hoe verpletterend! En wanneer zal dit alles ge
schieden? Wanneer de Heer komt. Ja, dan wordt alles 
aan het licht gesteld. Dan zullen b. v. de Filippiërs en 
de Thessalonikers de roem en de kroon van Paulus zijn. 
Dan zal Johannes zijne geliefde kinderen wedervinden in 
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de heerlijkheid. Maar dan zullen ook de anderen, die zich 
wel uitgaven voor dienstknechten des Heeren, maar die 
voor Hem niet leefden en Hem niet dienden, geoordeeld 
en in de buitenste duisternis geworpen worden. 

Geve de Heer ons allen, geliefde broeders! getrouw te 
zijn in onze dienst, ijverig in het werk des Heeren, 
volhardende in liefde tot de zielen, opdat wij de kroon 
der gerechtigheid ontvangen uit de handen van den recht
vaardigen Rechter! Laat ons onberispelijk zijn tot op de 
verschijning onzes Heeren Jezus Christus, welke de zalige 
en eeuwige Heerscher, de Koning der koningen en Heer 
der heeren te zijner tijd vertoonen zal, Hij, die alleen 
onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht be
woont, dien geen mensch gezien heeft of zien kan, wien 
eere zij en eeuwige kracht! Amen. 

De tegenwoordige tusschenperiode. 
Aan het eind gekomen van onze beschouwing over de 

"Wederkomst van Christus en de gebeurtenissen, welke 
daarmede in verband staan, willen wij nog een blik wer
pen op het feit, dat de tegenwoordige periode, waarin de 
Gemeente des Heeren door den Heiligen Geest vergaderd 
wordt, in de profetieën des Ouden Yerbonds niet voor
komt. Dit is een belangrijke waarheid, welke wij moeten 
kennen, zullen wij de profetieën verstaan en de wegen 
Gods met Israël en de wereld onderscheiden kunnen, en 
zal de natuur en het karakter van Gods gemeente door 
ons begrepen worden. 

Het bestaan van deze tusschenperiode wordt door den 
Heer Jezus duidelijk aangegeven. Op den dag des sab-
bats in de synagoge te Nazareth zijnde, stond Hij op om 
te lezen. En hem werd gegeven het boek van den pro
feet Jesaja; en toen Hij het boek ontrold had, vond Hij 
de plaats, waar geschreven stond: „De Geest des Heeren 
js op mij, daar Hij mij gezalfd heeft, om aan armen het 
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evangelie te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om aan 
gevangenen te prediken loslating, en aan blinden het ge
zicht, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te 
prediken het aangename jaar des Heeren." Hier hield de 
Heer op, rolde het boek weer op, gaf het aan den die
naar weder, en zeide: „Heden is deze Schrift in uwe 
ooren vervuld." Als wij nu het 61ste hoofdstuk van Jesaja 
opslaan, dan vinden wij, dat op de door den Heiland voor
gelezen woorden dadelijk volgt: „En den dag der wraak 
onzes Gods." Deze dag der wraak, die in de profetie on
middellijk volgt op het prediken van het aangename jaar 
des Heeren, zoodat ieder lezer niet anders denken kon, 
dan dat deze twee gebeurtenissen onmiddellijk op elkan
der volgen zouden, is nog altijd niet gekomen, zoodat het 
prediken van het aangename jaar des Heeren nu reeds 
door een tijdperk van meer dan achttienhonderd jaren 
gescheiden is van den dag der wraak onzes Gods. Daarom 
houdt Jezus dan ook na de woorden: „om te prediken 
het aangename jaar des Heeren" op, sluit het boek, en 
zegt: „Heden is deze Schrift in uwe ooren vervuld." Hij 
heeft hierdoor duidelijk aangegeven, dat er tusschen deze 
twee gebeurtenissen, in de profetie ten nauwste met el
kaar verbonden, een tijdperk verloopen zal, 't welk door 
den profeet niet werd gekend. Dit is des te merkwaar
diger, daar de Heer, tegen alle gewoonte in, zijne voor
lezing midden in een zin staakt. 

Dat dit tijdperk aan Jesaja onbekend was, en geen van 
de profeten des Ouden Verbonds er eenige kennis van 
droeg, spreekt vanzelf, daar wij van Paulus vernemen, dat 
de Gemeente een verborgenheid was, van alle eeuwen en 
geslachten her verborgen in God, die deze zaak in andere 
tijden den kinderen der menschen niet heeft bekend ge
maakt. "Wat in Gods raadsbesluit verborgen was, wat door 
Hem in geen van de verloopen eeuwen is medegedeeld 
geworden, wat eerst aan den Apostel Paulus is geopen
baard en door hem aan ons is verkondigd, dat kon met 
geen mogelijkheid aan Jesaja of aan een der andere pro-» 
feten bekend zijn. 
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Daniels profetie van de zeventig weken, welke over 
zijn volk bestemd waren, geeft ons daarvan een treffend 
voorbeeld, en stelt ons tevens in kennis met Gods wegen 
en met den loop der aanstaande gebeurtenissen, 

„Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over 
uwe heilige stad — zoo luidt de profetie — om de over
treding te sluiten en om de zonden te verzegelen, en om 
de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige ge
rechtigheid aan te brengen, en om het gericht en den 
profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heilighe-
den te zalven. "Weet dan, en versta: van den uitgang des 
woords om te doen wederkeeren en om Jeruzalem te bou
wen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken en twee 
en zestig weken: de straten en de grachten zullen weder
om gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden; en 
na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid 
worden, en hij zal niets hebben. En het volk van den 
vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom ver
derven, en het einde daarvan zal zijn door eeu over-
stroomenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn 
en vast besloten verwoestingen. En hij zal met de velen 
een vast verbond sluiten voor óéne week; en in de helft 
van die week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 
ophouden; en over den vleugel der gruwelen zal een ver
woester komen, ook tot de voleinding toe, die vastelijk 
besloten zijnde, over de verwoeste zal uitgestort worden." 

Bedroefd over den treurigen toestand zijns volks, ge
griefd over de vernedering de heilige stad, verootmoedigd 
over de zonden van Israël en zijn koningen, lag de pro
feet met zijn aangezicht ter aarde om in een roerend 
schoon smeekgebed die zonden voor den Heere God te 
belijden en Hem om genade en verlossing te smeeken. 
En zie, terwijl hij nog zijne stem tot den troon van God 
verheft, komt de engel Gabriël tot hem gevlogen om hem 
de plannen en raadsbesluiten van God van dat oogenblik 
af tot in verre tijden heen mede te deelen. Deze profetie 
is dus een uiterst gewichtige, en openbaart ons de wegen 
Gods met zijn volk en met de wereld, terwijl er tevens 
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uit blijkt, dat er in die wegen een tusscbentijd verloopen 
zal, welke toen nog onbekend was, maar die toch, nu wij 
het licht der paulinische openbaring ontvangen hebben, 
duidelijk kan worden opgemerkt. 

Die zeventig weken zijn natuurlijk jaarweken, anders 
zou de profetie in het geheel niet uitkomen. Van het 
decreet, dat uitgevaardigd werd om Jeruzalem weder op 
te bouwen tot op Messias, den Vorst, zouden zeven weken, 
of 49 jaar, en 62 weken of 434 jaar verloopen. In 49 
jaar werden de straten en grachten van Jeruzalem weder 
opgebouwd in benauwdheid der tijden, zooals wij in Ne
hemia lezen kunnen; en van de wederopbouwing van 
Jeruzalem tot op de komst van den Messias verliepen 
434 jaar. Van de zeventig weken bleef nu nog ééne week 
over. Zou de ééne week direct volgen op de 69 weken, 
die tot op de komst van den Messias verloopen waren? 
Neen. Want „na die twee en zestig weken (met de zeven 
vorige 69 weken) zal de Messias uitgeroeid worden, en 
zal hij niets hebben." 

De Messias werd door Israël verworpen. Voor een kroon 
gaf men Hem het kruis; en in plaats van in het bezit 
van al de beloften gesteld te worden, had Hij niets. Wat 
was het gevolg hiervan? Wel, God nam den Messias in 
den hemel op, en wendde zich in zijnen toorn van zijn 
volk af, 't welk Hij, over de gansche aarde verstrooid, in 
de handen hunner vijanden overgaf. Dit is nog altijd zóó. 
Er is dus een groote tusschenruimte in den loop der ge
beurtenissen. De geschiedenis van het israëlietische volk 
is door de verwerping van den Messias afgesloten. Israël 
is geen volk meer. Hoewel Gods roeping en verkiezing 
onberouwelijk zijn, zoo is het nochtans in dezen tijd door 
God verworpen en staat met alle andere volken gelijk, 
ja is minder dan die, want het heeft zijn volksbestaan 
verloren en is onder de andere volken opgenomen. In 
dezen tijd nu wordt het raadsbesluit van God, dat Hij 
vóór de grondlegging der wereld genomen had en alle 
eeuwen door in Zichzelven had verborgen gehouden, ge
openbaard en vervuld. De Heilige Geest, door den ver-
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heerlijkten Heiland op aarde gezonden, vergadert uit de 
wereld de gemeente, die op de Rots Christus, den Zoon 
des levenden Gods, is gegrondvest. Wanneer die gemeente 
zal zijn vergaderd; wanneer de Bruid den hemelschen 
Bruidegom zal kunnen te gemoet gevoerd worden, dan zal 
de Heilige Geest, als een andere Eliëzer, haar brengen 
tot Hem, die haar te gemoet komt in de lucht, en den lief
hebbenden Bruidegom en de geliefde Bruid in de vele 
woningen van het huis des Vaders binnenleiden, waar zij 
eeuwiglijk met Hem wonen zal. 

Daarna zal de Heere God den afgebroken draad van 
Israëls geschiedenis weer aanknoopen. Voor de geschiedenis 
van Israël is de tegenwoordige periode zonder beteekenis; 
daarom zwijgt Gabriël over die periode en over hetgeen 
er in plaats zal vinden, evenals deze periode met stil
zwijgen voorbijgegaan wordt in Openb. XII, waar onder 
het beeld eener vrouw de heele geschiedenis van Israël 
in verband met den Messias wordt voorgesteld. 

De laatste gebeurtenissen vóór de komst van den Messias 
in heerlijkheid zullen snel op elkander volgen. Jeruzalem, 
'twelk door het volk van den vorst, die komen zal, door 
de Romeinen, is verwoest geworden, zal weder opgebouwd 
worden, en de Joden zullen in hun land terugkeeren. 
Dan zal zich een vorst in hun midden opwerpen, die door 
allerlei vleierijen en door zijne verbintenis met het mach
tige romeinsche rijk hen aan zich zal verbinden, en die 
sterk geworden in de helft van de laatste week, het slacht
en spijsoffer zal doen ophouden, en in den tempel, die 
weer opgebouwd zal zijn, een beeld zal plaatsen, aan 'twelk 
hij door de macht des satans een adem des levens zal 
geven, zoodat het zal kunnen spreken. (Lees Matth. 
XXIV : 15; Openb. XI, XII, XIII; en ook Daniël XI : 
36—45.) Deze vorst is de Antichrist, de mensch der zonde, 
de zoon des verderfs, die zich verzet en verheft tegen al 
wat God genoemd wordt of een voorwerp van vereering 
is, zoodat hij zich in den tempel Gods neerzet, zichzelven 
vertoonende dat hij God is. (2 Thess. H.) Deze wettelooze 
zal door den Heere Jezus, die met al zijne heiligen op 
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aarde verschijnt, worden verteerd met den adem zijns 
monds; Hij zal hem met het beest — het hoofd van het 
Romeinsche rijk, dat aan dezelfde gruwelen zich heeft 
schuldig gemaakt — in den poel des vuurs werpen. (Zie 
Openb. XIX.) Allen, die zich aan hem onderworpen en 
zich voor hem neergebegen hebben, zullen omkomen; het 
land, door de gruwelijke afgoderij verontreinigd, zal gerei
nigd worden, en de getrouwe Israëlieten, het overblijfsel 
naar de verkiezing der genade, zullen worden verlost, 
verzoend, gerechtvaardigd en in het bezit gesteld van al 
de zegeningen, hunnen vaderen beloofd. Het woord van 
den Apostel in Boin. XI zal dan in vervulling treden: 
„Als de volheid der volken zal ingegaan zijn, dan zal 
geheel Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: 
Uit Sion zal de Verlosser komen, Hij zal de goddeloos-
heden afwenden van Jacob." De duizendjarige heerlijkheid 
vangt aan. G-ods oude volk wordt het middelpunt der 
aarde; Jeruzalem is de stad des grooten Konings; de 
aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, gelijk de 
wateren den bodem der zee bedekken. Christus en zijne 
gemeente, in den hemel wonende, zullen over deze aarde 
regeeren. Evenals de discipelen van Jezus de kanalen 
waren, door welke het brood aan de schare geschonken werd, 
zoo zullen wij, de hemelsche heiligen, alle geestelijke zege
ningen, van welke Christus de bron en de oorsprong is, 
aan Israël en de volken uitdeelen; en eenmaal op de 
nieuwe aarde zal de Vrouw des Lams de tabernakel Gods 
zijn bij de menschen, die op die aarde wonen zullen. 
Onuitsprekelijk heerlijk voorrecht! Oneindige genade! In 
aanbidding en vol bewondering buigen wij ons neder voor 
Hem, die ons tot zijne Bruid verkoor. 
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Correspondentie. 
23. P. J. v. H. te Nieuw-Helvoet. — In Gen. II vs. 2 en 3, 

wordt ons medegedeeld, dat de Heere God, nadat Hij het werk 
der schepping in zes dagen volbracht had, op den zevenden dag 
rustte van al zijn werk, dat Hij gemaakt had; en dat Hij dien 
zevenden dag gezegend en geheiligd heeft, omdat Hij op den-
zelven gerust heeft van al zijn werk, hetwelk Hij geschapen 
heeft om te volmaken. Er wordt ons daar medegedeeld wat God I 
gedaan heeft; doch van een gebod aan den mensch om den < 
zevenden dag als rustdag te houden, is daar in het geheel geen 
spraak. Deze rast van God is door de zonde van den mensch i 
gestoord geworden; en de Heere Jezus heeft gezegd, met het j 
oog op den sabbat: sMijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk 
ook." Hoe kon God ook rusten in een wereld, die door de 
zonde bedorven en onder de macht van den satan gekomen was ? 

Van een gebod tot het houden van den zevenden dag als 
rustdag is eerst spraak na den uittocht van de kinderen Israëls j 
uit Egypte. De wet werd gegeven door God, opdat de misdaad 
te meerder zou worden, en opdat de zonde bovenmate zondig 
zou worden door het gebod; derhalve om den mensch tot het 
inzicht te brengen, dat hij buiten staat is Gods geboden te 
onderhouden. Zoo ook omtrent het gebod van den sabbat. In i 
deze zondige wereld kan geen rustdag gehouden worden. De rust 
komt straks voor de Joden in het koninkrijk van Christus, voor 
ons in den hemel. 

24. M. B. te Apeldoorn. — In Lukas I I : 52 staat in onze 
nieuwe vertaling: »En Jezus nam toe in wisheid, en in grootte, j 
en in gunst bij God en menschen." Gods Zoon is waarachtig 
mensch geworden, en heeft daarom alle perioden van het men-
schelijk leven doorloopen; doch tevens heeft Hij gedurig ge
toond, dat hij de Zoon van God was, die God zijn eigen Vader 
kon noemen. De geschiedenis aan het eind van Lukas II is 
daarvan een merkwaardig voorbeeld. «Wist gij niet, dat ik zijn 
moest in de dingen mijns Vaders ?" zegt de twaalfjarige Jezus 
tot zijne moeder. Maar dan gaat Hij mede naar Nazareth en 
is hun onderdanig, groeit op en neemt toe in wijsheid, en vindt 
door zijn gansenen wandel en zijn openbaring gunst bij God 
en menschen. 
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De oude en de nieuwe natuur, 
OF 

de bezwaren van den pasbekeerde. 

Zij, die dikwerf met pasbekeerden over hunne ervarin
gen en bezwaren spreken, hooren menigmaal opmerkin
gen als deze: „Ik dacht, dat ik bekeerd geworden was, 
maar ik begin nu te vreezen, dat ik mij zei ven bedrogen 
heb. Ik gevoel mij niet alleen niets beter, maar slechter 
dan vóór den tijd, dat ik beleed bekeerd te zijn." 

Zulke zielen zijn in den regel niet zoozeer verontrust 
over hunne zonden, als wel door de smartelijke ontdek
king, dat door de wedergeboorte hunne booze natuur niet 
alleen niet verbeterd is, maar dat deze natuur nog veel 
slechter schijnt te zijn dan vóór hunne bekeering. Zij 
stellen vele vergeefsche pogingen in het werk om die te 
verbeteren. Dergelijke toestanden der ziel geven den satan 
gelegenheid zijne pijlen af te schieten. Hij fluistert den 
zoodanige in, dat hij een huichelaar is, en dat het veel beter 
zou zijn, als hij alles opgaf, zich openbaarde, zooals hij wer
kelijk is, en erkende, dat hij nooit bekeerd was geweest. 

O, welk een smart veroorzaken zulke aanvechtingen, als 
de ware vrijheid nog niet gekend wordt! Alleen zij, die 
zelf dien weg doorgemaakt hebben, kunnen de onuitspreke
lijke ellende daarvan beseffen. Met den wensch om dezulken 
te bemoedigen en te helpen zijn deze regelen geschreven. 

De waarheid Gods en ons gevoel. 

Indien God ons in zjjn Woord het een of ander als 
waarheid doet kennen, dan is het wijs om ons daarvoor te 
buigen en het te gelooven, ook al kan ons verstand het 
nog niet bevatten, en al stemt onze ervaring er niet 
mede overeen. God is zijn eigen uitlegger, en de ziel, 
die geduldig op Hem wacht, zal te zijner tijd licht van 
Hem ontvangen. Maar ook indien het Hem behaagde dat 
licht, zoolang wij hier op aarde zijn, niet te schenken, 
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dan hebben wij evenzeer te gelooven, omdat Hij, uit wiens 
mond het woord gekomen is, zich niet vergissen kan. 

Voor wij het onderwerp dat ons bezighoudt, behande
len, wil ik een voorbeeld geven ter verduidelijking van 
hetgeen ik gezegd heb, in de hoop dat God het ten zegen 
doe zijn voor den lezer, die misschien nog onzeker is, of 
hij het eeuwige leven bezit. 

Zoo gij het derde hoofdstuk van het Evangelie van 
" Johannes opslaat, dan vindt gij in de laatste verzen, dat God 

daar vier onomstootelijke waarheden mededeelt. Ziet ze hier: 
1. De Vader heeft den Zoon lief. 
2. Hij heeft alle dingen in zijne hand gegeven. 
3. Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. 
4. "Wie den Zoon ongehoorzaam is . . . de toorn Gods 

blijft op hem. 
Ik herhaal, dit zijn vier waarheden, dat wil zeggen: 

het zijn geen menschelijke gedachten, die op de een of 
andere ondervinding in ons rusten, maar het zijn onver
anderlijke waarheden. De uitwerking, die een waarheid 
op u heeft, als gij ze gelooft, is een andere zaak; dat is 

' een zaak van het gevoel of van de ervaring. Bijvoorbeeld, 
een jonge man zal bij zijne meerderjarigheid uitgebreide 
bezittingen bekomen. Op zekeren morgen zegt zijn vader 
tot hem: „Mijn zoon, ik wensch u geluk; gij zijt vandaag 
meerderjarig." — „Pardon, vader," herneemt hij, „ik denk, 
dat gij u vergist." — „Hoe dat?" vraagt de verbaasde vader. 
„Wel daar heb ik drie gronden voor. Ten eerste: ik ge
voel niet, dat ik 23 jaren oud ben. Ten tweede: ik heb 
van morgen in den spiegel gekeken, en ik zag er niet uit 
als iemand van 23 jaar. En ten derde weet ik, dat velen 
mijner vrienden van gedachte zijn, dat ik onmogelijk ouder 
dan 20 zijn kan. Hoe kan ik dan meerderjarig wezen P" 

Wat zou nu een verstandige vader in zulk een geval 
doen P Hij zou immers eenvoudig het boek, waarin de ge
boorten der familie aangeteekend waren, openslaan, en 
zijn dwazen zoon dit laten zien. 

„Maar," zegt gij misschien, „wie zal nu zoo dwaas zijn 
om zóó te spreken?" Ik antwoord: Zie toe, dat gij niet 
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dezelfde of nog grootere dwaasheid begaat; -want niemand 
kan ontkennen, dat er vele menschen zijn, die belijden in 
Christus te gelooven, en die toch precies dezelfde gronden 
aanvoeren tegenover de meest duidelijke waarheden in Gods 
Woord. Indien een aanteekening van den vader in het 
oeslachtregister voldoende is om den zoon zekerheid te geven 
omtrent zijn waren ouderdom, dan moet toch zeker wel het 
Woord van God, dat uit des Heeren mond uitgaat" genoeg 
wezen om ons de zekerheid van ons eeuwig heil te geven. 

Thans willen wij met den verontrusten lezer de vier 
genoemde waarheden uit Joh. 3 nader beschouwen. 

1. De Vader heeft den Zoon lief. — Gelooft gij deze waar
heid? — „O ja," zegt gij, „dat geloof ik." — Maar 
gevoelt gij dan, dat de Vader den Zoon liefheeft? — 
„Neen, ik gevoel het niet, maar ik hen verzekerd, dat 
Hij het doet om de eenvoudige reden, dat het Woord van 
God het zegt. Het is niet de vraag, wat ik denk of gevoel; 
het is een waarheid, en daarom geloof ik het." 

2. „ En heeft alle dingen in zijne hand gegeven." — „Goed," 
zegt gij, „deze waarheid neem ik even vast aan." — Maar 
gelooft gij haar, omdat gij gevoelt, of omdat gij ziet, dat alle 
dingen in zijne hand gegeven zijn. — „Geen van beide," ant
woordt gij, „maar ik ben er van verzekerd; God heeft het 
gezegd." 

Welnu, lees dan de laatste waarheid. 
4. Wie den Zoon ongehoorzaam is... .de toorn Gods 

blijft op hem." — Wederom vraag ik, gelooft gij ook deze 
waarheid ? Ik vooronderstel, dat gij weder toestemmend 
antwoordt. Maar als nu de ongeloovige het niet gevoelt. „O!" 
zult gij zeggen, „niettemin blijft de toorn van God op hem. 
Als hij het gevoelde, zou het daardoor niet waar worden, 
en als hij het niet gevoelt, zal het daardoor niet minder 
waar wezen. De waarheid staat vast, en het woord onzes 
Gods bestaat in der eeuwigheid." Doch gij zegt: „Ikben 
geen ongeloovige — ik geloof werkelijk in den Zoon van 
God." — Goed, let dan wel op de waarheid, die ik voor-
bedachtelijk eerst overgeslagen heb. 

3. Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven." 
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In hetzelfde hoofdstuk, een paar verzen vroeger, lezen 
wij: „Wie zijne getuigenis heeft aangenomen, heeft l>e. 
zegeld, dat God waarachtig is." Bedenk dat God niet alleen 
een bepaald getuigenis betreffende zijn geliefden Zoon ge-
geven heeft, maar dat Hij ook telkens zeer heldere waar
heden bekend gemaakt heeft betreffende hen, die in Hem 
gelooven. „Als ik maar aan mijne behoudenis gelooven 
kon, dan zou ik wel waarlijk behouden zijn," zeide een 
een bekommerde ziel. Moge dit ook al een schijn van 
waarheid hebben, het is toch niet het Evangelie. God zegt 
niet: „Als gij genoeg geloof kunt hebben, om te gelooven 
dat gij het eeuwige leven hebt, dan zult gij het hebben." 
Dat zou niet anders zijn, dan uw geloof tot Heiland maken 
en Christus terzijde stellen. Neen, als gij in zijnen Zoon 
gelooft, dan spreekt Hij een eenvoudige waarheid uit, dip 
u aangaat, namelijk: dat gij het eeuwige leven hebt, en 
dan laat Hij het aan u over te bezegelen, dat „God waar
achtig is." Evenals de toorn Gods blijft op den ongeloovige. 
of hij het gevoelt of niet gevoelt, zoo ook heeft de geloovige 
het eeuwige leven om het even, of hij meent daarvan een 
gepast gevoel te hebben of niet. 

Twee onmogelijke dingen. 

Nu zegt misschien een verontrust geloovige: »Dit is voor 
mij geen moeielijkheid. Ik kan geen oogenblik twijfelen 
aan de waarheid, dat een geloovige het eeuwige leven 
bezit, maar als ik mijn dagelijksche ervaring vergelijk 
met andere waarheden uit Gods Woord, dan begin ik te 
vreezen, dat ik in 't geheel niet wedergeboren ben. In 
den eersten brief van Johannes bijv. worden drie waar
heden vastgesteld voor hem, die „uit God geboren" is, en 
ik kan geen van die drie op mijzelven toepassen. 

1. Hij doet de zonde niet, en hij kan niet zondigen. 
(1 Joh. 3:9 . ) 

2. Hij overwint de wereld. (Hfdst. 5 :4.) 
3. De booze tast hem niet aan. (Hfdst. 5:18.) Tegen

over dergelijke uitspraken der Schrift moet ik bekennen: 
1. dat ik wel zondigen kan en, helaas! ook wel zondig; 
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2. dat ik, in plaats Tan de wereld te overwinnen, menig-
werf door haar overwonnen word; 

3. dat de vijand reeds tallooze malen, voordeel op mij 
behaald heeft en mij dus wel aantast. 

„Kunt gij u nu," zoo vraagt gij, „verwonderen over 
,len angst en de onrust, die mij vervult, als ik met zulke 
ervaringen dergelijke plaatsen der Schrift beschouw?" 

Gewis niet; maar laat mij u tot uw troost zeggen, dat 
zij, die „dood in hunne zonden" zijn, nimmer zulk een 
rifcrijd in zichzelven opmerken. Alleen hij, die bekeerd is, 
verlangt waarlijk te leven naar den wil van God. De 
onbekeerde vraagt niet naar de kennis zijner wegen, „Er is 
geen vreeze Gods voor hunne oogen." (Rom. 3:18.) 

Doch laat ons tot ons onderwerp terugkeeren. 
Wij hebben ééne onmogelijke zaak aangehaald: „Een 

iegelijk, die uit God geboren is, han niet zondigen." Zien 
wij nu een tweede onmogelijkheid. (Rom. 8 : 7, 8). 
„Het bedenken des vleesches is vijandschap tegen God; 
want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het 
kan ook niet. En die in het vleesch zijn, hunnen Gode 
niet behagen." Let wel op deze belangrijke tegenstellingen: 

„In het vleesch," d. i. „uit het vleesch geboren" en „hunnen 
Gode niet behagen." „ Uit God geboren "en „kan niet zondig en." 

Het is goed op te merken, dat God in de Schrift op 
tweeërlei wijze van het „vleesch" spreekt. Vooreerst wordt 
dit woord gebruikt voor het lichaam, b.v. „God is geopen
baard in het vleesch," (1 Tim. 3 : 16.) en Paulus zegt in 
zijn brief aan de Kolossers (Hoofdst. 2 : 1 ) : „Zoo velen 
mijn aangezicht in het vleesch niet gezien hebben." 
Vervolgens beteekent het: de booze of gevallen natuur in 
elk kind van Adam, die door de inwonende zonde bedor
ven en de eigenlijke bron is van elke zondige daad bijv.: 
„het vleesch begeert tegen den Geest." (Gal. 5:17.) 

Twee verschillende naturen in één persoon. 

Wij hebben gezien, dat wij bij onze geboorte een 
booze natuur ontvangen, die zóó verdorven is, dat 
God zegt, dat het onmogelijk is, dat zij zich aan zijne 
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heilige wet kan onderwerpen. „Zij kan Goda niet behagen." 
Bij onze geestelijke of tweede geboorte ontvangen wij 

door de werking des Geestes, door middel van het woord 
Gods, (Jak. 1 : 1 8 ; 1 Petr. 1 : 23.) een geheel andere, een 
„goddelijke natuur," (2 Petr. 1:4,) — een nieuw leven. 
Jezus stelt dit aan Nicodemus voor in deze woorden: 
„Hetgeen uit het vleesch geboren is, is vleesoh; en 
hetgeen uit den Geest geboren is, is geest." (Joh. 3 : 6.) 

Dus heeft de geloovige in werkelijkheid twee naturen, 
namelijk: „die uit het vleesoh geboren is," en die daarom 
vGode niet behagen kan" en „die uit den Geest geboren 
is, en die vanwege dit haar wezen „niet zondigen Jcan, om
dat zij uit God geboren «'s." In Romeinen 7 vindt gij deze 
beide naturen elk afzonderlijk duidelijk aangewezen. Lees 
b.v. het laatste vers: „Zoo dan, ikzelf dien wel met het 
gemoed (dat is het vernieuwde gemoed, of zooals wij gezegd 
hebben, de nieuwe natuur) de wet Gods, maar met het 
vleesch (dat is de oude natuur) de wet der zonde." En in 
vers 22 en 2 3 : „ik heb een vermaak in de wet Gods naar 
den intvendigen mensch; maar ik zie een andere wet in 
mijne leden, die strijd voert tegen de wet mijns gemoeds." 

Ben eenvoudig beeld kan dit duidelijk maken. 
Een boerin had een hen te broeden gezet op een aan

tal eendeneieren; een week daarna zag zij, dat een groot 
gedeelte daarvan vernield was. Zij verving toen de gebro-
kenen door hoendereieren; toen nu de kuikens voor den 
dag kwamen, had de hen natuurlijk voor twee verschil
lende soorten te zorgen. Dit gaf haar evenwel weinig 
of geen zorg, totdat zij op zekeren dag tot haar schrik 
bemerkte, dat de jonge eenden zich naar een nabijgelegen 
vijver begeven hadden, en daar bij hun eerste kennismaking 
met het water zooveel pleizier hadden, dat al haar roepen 
niet in staat was ze weer op het droge te doen komen. De 
kleine hoenders daarentegen toonden niet de minste begeerte 
om zich in het water te wagen, en zouden er ongelukkig 
aan toe geweest zijn, als iemand ze daartoe gedwongen had. 
Hier waren dus twee naturen met zeer verschillende be
geerten en gewoonten. Het kuiken, dat uit het eendenei 
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o-ekomen was, had de natuur van een eend; dat uit het 
hoenderei kwam de natuur van een hoen, en toch waren 
beide in hetzelfde nest uitgebroed. Het is duidelijk, dat 
;ille boerinnen der wereld, al werden zij geholpen door alle 
mannen der wetenschap, niet de natuur van een eend 
kunnen veranderen in de natuur van een hoen. De eend 
zal altijd de natuur van een eend, het hoen steeds de 
natuur van een hoen houden. 

Duizendmaal grooter is het verschil tusschen de twee 
naturen in een Christen ter oorzake van de verschillende 
bronnen, waaruit zij ontspringen. De eene is van den 
mensch — den verloren, schuldigen, gevallen mensch — de 
andere van God, in de volstrekte heiligheid zijner goddelijke 
natuur. De eene is menschelijk en bezoedeld — de andere 
goddelijk en daarom voor bezoedeling onbereikbaar. Elke 
booze gedachte, ieder verkeerde daad van den geloovige 
komt voort uit de oude natuur; elke goede begeerte, iedere 
Grode welgevallige handeling vindt zijn oorsprong in de 
nieuwe natuur. Het is u misschien wel eens gebeurd, dat 
gij verlangdet u in uwe binnenkamer tot het gebed af te 
zonderen; dit verlangen kwam voort uit de nieuwe natuur. 
Maar terwijl gij op de knieën laagt, kwam er misschien 
een booze gedachte bij u op, waardoor gij afgeleid werdt, 
die was uit de oude natuur voortgekomen. 

Maar nu komen wij tot een andere gewichtige vraag: 

Wordt de oude natuur door de nieuwe verbeterd? 

Op deze vraag is maar één antwoord: Niets is in staat 
het vleesch te verbeteren. Het werd op alle mogelijke wijzen 
beproefd van den val van Adam of tot aan het kruis van 
Christus. En wat was de uitkomst ? Gods heilige wet werd 
moedwillig verbroken. Gods Zoon werd wreedaardig ter 
dood gebracht, toen Hij in zijne genade jegens de men-
schen deze aarde bezocht. Wanneer het goddelijk leven 
werkzaam is, wordt niet de oude natuur verbeterd, maar 
wordt hare algeheele verdorvenheid nog meer openbaar. 

Nu zou men kunnen zeggen: Indien mijne oude natuur 
niet verbeterd kan worden, dan doen zich twee moeielijk-
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heden voor: 1. Hoe kan ik van haar bevrijd worden? 
en 2. Hoe kan ik haar ten onder houden? 

Als wij deze vragen behandelen, zal het goed zijn om 
te letten op het belangrijk onderscheid in de Schrift tus-
schen „zonde" in het vleesch en „ z o n d e n . " 

Het booze beginsel, dat door de natuurlijke geboorte 
in ons is, wordt „zonde" genoemd; de booze daden, woor
den en gedachten, die uit deze bedorven natuur voort
komen, worden als „zonden" aangeduid. Gij kunt in 1 
Joh. 1 : 8, 9 het onderscheid vinden: „Indien wij zeggen, 
dat wij geen zonde hebben, zoo misleiden wij onszelven." 
En wederom: „Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve." 
Dit onderscheid is daarom zoo belangrijk, omdat de Schrift 
leert, dat God wel onze zondige daden, onze zonden dus, 
door het bloed van Christus vergeeft, maar niet de sonde 
in het vleesch; deze wordt door Hem geoordeeld. Ik zal 
trachten dit duidelijk te maken. 

Vooronderstel, gij hebt een kind, dat van nature een 
driftig karakter heeft. Op zekeren dag wil hij in een vlaag 
van opgewondenheid een boek naar zijns broeders hoofd 
werpen, en verbrijzelt een groote vensterruit. Indien hij 
over zijne booze daad berouw heeft en ze belijdt, dan kunt 
gij hem vergeven. Maar zijn driftig karakter, 't welk 
de oorzaak was van zijne handeling, vergeeft gij dat ook ? 
Dat kan niet. Gij hebt een afkeer daarvan, en zoudt het, 
als gij kondet, geheel uitroeien. 

Dit driftig karakter nu (hoewel dit op zichzelf slechts 
een trek der booze natuur is) gelijkt op de inwonende 
zonde, terwijl de openbaring naar buiten, waardoor de 
broeder bezeerd en het glas gebroken werd, de zonden 
voorstelt. Ik herhaal daarom, dat God wel de zonden 
van den geloovige vergeeft, doch nooit de zonde. Niets 
anders dan veroordeelen kan Hij haar. De dood is de eenige 
weg om van haar vrij te komen. Lees Rom. 8 : 3 : „God, 
zijn eigen Zoon in gelijkheid des zondigen vleesches 
en voor de zonde zendende (d. w. z. als een offer voor 
de zonde) heeft, de zonde in het vleesch veroordeeld." 
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In de eerste hoofdstukken van den brief aan de Ro
meinen toont; de Apostel onze verlossing van de zonden 
aan, maar in het 6e hoofdstuk stelt hij ons voor, hoe wij 
van de zonde bevrijd worden. In hoofdst. 4 spreekt hij over 
Christus als van dien, „welke overgeleverd is om onze 
zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging." En het 
gezegende gevolg daarvan is, dat aan hen, die in Hem 
gelooven, rechtvaardiglijk vergeving geschonken is, en zij 
„vrede met God" hebben. Maar in het 6e hoofdst. behandelt 
hij de verlossing van de zonde, wat iets geheel anders is. 
„Die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde." (vs. 7.) 

Gij kunt het onderscheid tusschen deze beide zaken in 
een beeld leeren kennen, als gij leest wat over de reini
ging van den melaatsche in Levit. 14:1—7 gezegd wordt, 
on wat in 2 Kon. 5 : 10—14 over de reiniging van Naa-
man wordt verhaald. In Levitikus zien wij, dat de me
laatsche geheel onbekwaam is iets tot zijne reiniging te doen, 
hij moest eenvoudig toezien, hoe alles voor hem gedaan 
werd. De „levende, reine" vogel wordt gedoopt in het 
bloed van den geslachten vogel, en dan zal men hem in 
het open veld vliegen laten; dit beteekent: de melaatsche 
ziet een „levende, reine" voor hem den „onreine" in den 
dood gaan, en de met het bloed besprengde plaatsbeklee-
der stijgt op, en de priester verklaart den melaatsche rein. 

Zoo heeft „Christus eenmaal voor de zonden geleden, 
de rechtvaardige voor de onrecht vaardigen, opdat Hij ons 
tot God zou brengen." (1 Petr. 3 : 18.) Daarom kan aan 
ons, die in Hem gelooven, geen vlek gevonden en tegen 
ons geen aanklacht ingebracht worden. „Het bloed van 
Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde." 

Voor Naaman zien wij niet een ander in den dood 
gaan; hij moet zelf daarin gaan (de Jordaan als het beeld 
des doods beschouwd.) Zoo ook leert de Schrift, dat Chris
tus niet alleen voor- den geloovige in den dood gegaan is, 
maar dat de geloovige zelf in den dood geweest is evenals 
Naaman. Hij is met Christus gestorven. (Rom. 6 : 8.) 

Er is nochtans een groot onderscheid tusschen onze 
verlossing en die van Naaman. Hij werd verlost van de 
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aanwezigheid des kwaads'; wij worden van de „inwonende 
zonde" eerst verlost, wanneer wij deze aarde verlaten. 

Zoo is dus alles, wat wij van nature zijn en alles, wat 
wij gedaan hebben, op het kruis geoordeeld. Hij, die daar 
ons oordeel droeg, heeft uitgeroepen: „Het is volbracht.'" 
Wie zal ons nu veroordeelen ? Memand. Er is niets te 
veroordeelen overgebleven. Laat Satan ons onze zonden 
zien, wij loochenen of verontschuldigen ze niet, maar ant
woorden eenvoudig: „Christus is voor onze zonden ge
storven." En tracht hij ons in onrust te brengen door do 
zondigheid onzer natuur, dan kunnen wij er aan toevoegen: 
„En wij zijn eveneens gestorven." 

Maar nu is er voor velen nog een bezwaar. Ik hoorde 
eens een geloovige bidden: „dat hij toch gevoelen mocht, 
dat hij met Christus gestorven was. Maar waar heeft God 
gezegd, dat wij moeten gevoelen, dat wij gestorven zijn. 
Nergens. Hij zegt, dat wij „ons voor dood moeten houden. 
(Eom. 6 : 11). Wij hebben te gelooven, dat wij met Christus 
gestorven zijn, omdat God het zegt, en niet omdat wij ons 
als gestorven gevoelen of ooit gevoelen zullen. God zegt 
ons, dat Hij het zoo beschouwt, en Hij verwacht, dat wij 
het gelooven, even eenvoudig als wij gelooven, dat Christus 
voor onze zonden gestorven is. God beschouwt den dood 
van onzen plaatsbehleeder als onzen dood, en het geloof 
oordeelt altijd evenals Hij over de dingen. 

Zoo kwam er aan onzen ouden toestand, als kinderen 
van den gevallen Adam, op het kruis een einde, ofzooals 
de Schrift het uitdrukt: „onze oude mensch is met Christus 
gekruisigd;" (Rom. 6:6.) en wij zijn nu in het leven 
met den tweeden Adam, den opgestanen Christus verbonden, 
of zooals het in Rom. 7 : 4 genoemd wordt: „eens anderen" 
geworden, „van hem, die uit de dooden opgewekt is." 

Wij zijn als geloovigen in een geheel nieuwen toestand 
gebracht. Hij, die ons oordeel op zich nam, toen Hij voor 
ons op het kruis tot zonde gemaakt werd, is uit den 
dood opgestaan, en God ziet ons „in Hem." Wij zijn 
„gerechtigheid Gods in Christus geworden, en zijn daar
door voor altijd buiten het bereik van het oordeel. 
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Indien nu de geloovige, aan wien God deze gezegende 
waarheden geleerd heeft, ontdekt, zooals hij gewis ont
dekken zal, dat de zonde nog „in hem woont," en dat 
de oude natuur even slecht is als vroeger, dan kan hij, 
in plaats van nuttelooze pogingen aan te wenden om ze 
te verbeteren, zich aan de zijde Gods tegen haar over 
stellen. Hij beschouwt haar als zijn ergsten vijand, dien 
hij altijd moet wantrouwen, en dien hij nooit moet koes
teren. Hij, weet dat God haar op het kruis volkomen 
geoordeeld heeft, en derhalve veroordeelt hij haar ook. 
Hij houdt zichzelven voor dood, maar voor God levend-
in Christus Jezus. 

Welk een troost, dat God van het vleesch niets goeds 
verwacht, maar dat Hij het voor altijd heeft verworpen! 
Het heeft ook in geen enkel opzicht eenig recht op ons. 
„Wij zijn niet meer schuldenaars aan het vleesch, om naar 
het vleesch te leven."[(Rom. 8 : 12.) En hoewel wij ver
antwoordelijk zijn om het vleesch in zijn werkzaamheid 
te beletten, zoo doet God het ons toch door den dood en 
de opstanding van Christus beschouwen "als iets, dat in 
onzen nieuwen toestand voor Hem geen plaats meer heeft 
Het kruis van Christus heeft de betrekking, waarin wij 
eenmaal tot den eersten, den gevallen Adam stonden, 
voor altijd verbroken, en de Heilige Geest heeft het leven 
van den tweeden, den opgestanen Adam in onze ziel ge
plant. Wij zijn naar Gods gedachte niet „in het vleesch" 
maar „in den Geest." Daarom kan de Apostel zeggen: 
„Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef; niet meer 
ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu leef in 
het vleesch, dat leef ik door het geloof in den Zoon 
Gods, die mij heeft liefgehad, en zichzelven voor mij 
heeft overgegeven." (Gal. 2 : 20.) 

Wat is het geheini onzer kracht? 

Een ieder, die uit den Geest geboren is, heeft begeerten, 
welke behooren bij de nieuwe natuur, die hem medege
deeld is — begeerten, die een vermaak hebben aan de 
wet Gods, en zich aan de leiding van Gods Woord onder-
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werpen. Maar hij ondervindt ook, dat hij te doen heeft 
met neigingen en begeerten van geheel tegenovergestelden 
aard, die bij de oude natuur behooren. Men vindt dus 
„wat des vleesches is" en „wat des Geestes is." De begeer
ten van deze twee staan geheel tegenover elkander. 

Menig pas bekeerde is ongelukkig, omdat hij het vleesch 
niet zóó maken kan als een wedergeboren ziel naar de 
leer van Gods Woord zijn moet; en de wet, hoewel hij 
naar den inwendigen mensch een vermaak aan haar heeft, 
geeft hem geen kracht. Met andere woorden: hij tracht 
iets tot stand te brengen, dat God voor volstrekt onmoge
lijk verklaard heeft, om namelijk het vleesch aan de wet 
Gods te onderwerpen, (zie Kom. 8 : 7, 8..) Hij ondervindt, 
dat het vleesch altijd begeert wat des vleesches is, dat 
het zelfs vijandschap is tegen de wet Gods, ja tegen God 
zelf. En wijl dit zoo is, wordt zijne smart grooter, naar
mate hij zich meer inspant om dit onmogelijke te vol
brengen. Inderdaad, als men tracht het vleesch te onder
werpen door middel van de wet, dan leidt dit alleen 
daartoe om zijn onverbeterlijkheid meer te doen uitkomen. 
Als de wet op het vleesch toegepast wordt, dan roept deze 
slechts de vijandschap fee voorschijn, hoewel die vijand
schap er vroeger ook was. „Door de wet is de kennis dei-
zonde." (Rom. 3 : 20.) Hoewel de wedergeboren mensch 
een natuur heeft, die „het goede wil doen", zoo vindt hij 
nochtans, „dat het kwade bij hem voorhanden is," en eerst 
wanneer hij den strijd als geheel hopeloos opgeeft, en uit
roept: „Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen?" dan 
volgt in waarheid de verlossing, en dan dankt hij God 
door Jezus Christus. 

Maar de Geest van God doet meer nog, dan een doo-
den zondaar tot het leven brengen. Hij wordt daarna de 
kracht van dat leven. Indien de wedergeborene het evan
gelie der behoudenis aanneemt, komt de Heilige Geest 
in hem wonen. (Ef. 1: 13.) Hij wordt „verzegeld" tot den 
„dag der verlossing," d. i. der verlossing des lichaams. 
(Ef. 4 : 3 0 ; zie ook Rom. 8 : 9 , 14, 16 en de woorden van 
den Heer in Joh. 14:17.) Volgens 1 Kor. 6 :19 wordt 
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zijn lichaam „de tempel van den Heiligen Geest", die in 
hem woont. Hij behoort niet meer ziehzelven toe, maar is 
„voor een prijs gekocht." 

Eenigen tijd geleden las ik op den muur van een groot 
huis: Dit huis zal heropend worden onder een geheel nieuw 
bestuur." Ik denk, dat het van eigenaar veranderd, en er 
uu ook een andere directie gekomen was. Deze bekend
making deed mij dadelijk denken aan de aangehaalde 
Schriftuurplaats. Het huis was hetzelfde gebleven; ramen, 
deuren, schoorsteenen, alles was zooals te voren, maar het 
had een nieuwen eigenaar, en kwam daardoor „onder een 
geheel nieuw bestuur" 

Zoo is het ook met den geloovige. Hij is dezelfde per
soon met hetzelfde karakter als vóór zijne bekeering; hij is 
waarschijnlijk in hetzelfde beroep gebleven, en staat, wat 
familie en omgeving betreft, in dezelfde betrekkingen, 
maar hij is nu het eigendom van een ander. Hij is van 
Christus, en dus onder een geheel „nieuw bestuur" gekomen, 
d. w. z. de Heilige Geest komt bij hem inwonen, om „het 
huis naar hemelsche beginselen te besturen." 

Hierin nu ligt voor den geloovige de kracht tot elke 
handeling, die naar de gedachte Gods is. Hier is zijne 
kracht om het vleesch in bedwang te houden, om „de 
werkingen der lichaams te dooden." In Gal. 5 :17 wordt 
gezegd, dat „het vleesch begeert tegen den Geest, en de 
Geest tegen het vleesch, en deze staan tegen elkander over, 
opdat gij niet doet hetgeen gij wilt." Wij hebben er voor 
te waken, dat wif den Heiligen Geest, die gekomen is om 
ons te besturen, niet bedroeven. 

Nu zou men kunnen vagen: Indien de booze natuur 
in eiken bekeerde blijft, en die natuur voortdurend ge
reed is om zich te doen gelden, hoe kan er dan gezegd worden: 

Die uit God geboren is, kan niet zondigen!" 

Men moet er wel op letten, dat hier geen sprake 
is van enkele vergevorderden, van wie gezegd kan 
worden, dat zij geloof daarvoor hebben, zooals men zich 
wel eens uitdrukt. Neen, deze uitspraak geldt voor alle 
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wedergeborenen — een iegelijk die uit God geboren is. 
„Maar," zegt misschien iemand, „deze stelling is in 

volkomen tegenspraak met alles, wat ik bij mij zei ven er
vaar en in anderen zie." Dit moge zoo schijnen, doch 
laat ons haar een weinig opmerkzamer en biddende be
schouwen. Hierbij wensch ik een voorbeeld aan te halen, 
dat dikwerf gebruikt werd door een geliefd dienstknecht 
van God, die nu reeds bij den Heer is, en wel de bekende 
handeling om een rijsje van een goeden appelboom op den 
stam van een wilden appelboom te enten. Zooals men weet, 
wordt eerst de kroon van den wilden appelboom afgesneden, 
vervolgens wordt een klein takje van een goeden appel
boom zorgvuldig in den eersten ingezet of „ingeënt," zoo
als men het noemt, daarna wordt de plek, waar de ver
binding plaats heeft, rondom met leem of was belegd om 
den boom te beschutten, en verder wordt de boom aan 
zichzelvén overgelaten om, als lente en zomer komen, te 
groeien en zich te ontwikkelen. 

Laat ons nu in onze gedachte naar den boomgaard 
gaan, waar de bedoelde boom staat, om den hovenier 
een en ander te vragen. — „Hoe noemt gij dezen boom P" 
zoo vragen wij. — „Een appelboom." — „Maar waarom 
zegt gij niet, dat het gedeeltelijk een goede, gedeeltelijk 
een wilde appelboom is ?" — »Wij, tuinlieden, spreken 
nooit op deze manier daarover. In het bosch was het 
vroeger een wilde appelboom, thans in den boomgaard is 
het een goede appelboom. Het is wel wezenlijk dezelfde 
boom; doch toen wij de kroon afsneden, eindigde zijn be
staan als wilde appelboom, en van het oogenblik af, dat 
zich bij de geënte loot het eerste teeken van leven ver
toonde, begon zijne nieuwe geschiedenis als goede appel
boom." — „Maar draagt deze appelboom nu geen wilde 
appelen meer?" — „Neen, dat kan niet. Zoo onmogelijk 
het voor den wilden appelboom was om goede appelen 
voort te brengen, evenzoo onmogelijk is het voor den boom 
om wilde appelen te geven." — „Maar wilt gij daarmede 
zeggen, dat deze boom niets meer heeft van de natuur van 
den wilden appelboom ?" — „Neen, dat niet, maar ik zeg, 
dat al wat van de „wilde" natuur is, geoordeeld is ge-
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worden, en mocht deze nog teekenen van leven geven 
door uit den ouden stam weer enkele loten te voorschijn 
te doen komen, dan neem ik onmiddellijk het mes en snijd 
zonder verschooning ook het kleinste takje weg." 

Laat ons dit voorbeeld nader beschouwen. De wilde appel
boom is het beeld van den mensch in zijn natuurlijken toe
stand. Bij zijn wedergeboorte wordt, evenals bij de inenting 
van den appelboom, een nieuw leven in hem gebracht door 
den Heiligen Geest en het Woord Gods. De apostel Johannes 
bespreekt in zijn brieven gewoonlijk de dingen volgens de be
ginselen. Evenals de tuinman, die volhield, dat de boom 
een „appelboom" was en niets anders, beschouwt Johannes 
in de bedoelde woorden den geloovige alleen in verbinding 
met de nieuwe natuur het goddelijk leven, dat hij als uit God 
geboren bezit. Zooals het daarom voor een appelboom (alleen 
ah zoodanig beschouwd) onmogelijk is, wilde appelen voort 
te brengen, en wel omdat het een goede appelboom is, zoo is 
het voor iemand, die uit God geboren is (alleen als zoodanig 
beschouwd) onmogelijk te zondigen, omdat hij uit God gebo
ren is. Hoe zou een goddelijke natuur kunnen zondigen? 

Deze goddelijke natuur was werkelijk de natuur, welke 
Christus openbaarde in zijn gezegenden wandel op deze 
aarde. Hij zondigde inderdaad niet. Hoe zou Hij dat heb
ben kunnen doen? Hij overwon de wereld. De booze kon 
hem niet aantasten. („De overste der wereld komt, en 
heeft in mij niets," Joh. 14 : 30.) En zooals wij reeds ge
zien hebben, wordt dit alles ook waar genoemd van hen, 
die uit God geboren zijn, zoodat de Apostel zeggen kan : 
„dat ivaarachtig is in Hem (dat is in Christus) en in u." 
(1 Joh. 2 : 8.) Hoe wonderbaar is dit alles! Wel mogen 
wij vol aanbidding uitroepen: „Ziet, welke liefde ons de 
Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd 
zouden worden! Daarom kent ons de wereld niet, omdat 
zij Hem niet gekend heeft." 

Maar hoewel Johannes op deze wijze over de goddelijke 
natuur spreekt, toch erkent hij anderzijds wel degelijk de 
aanwezigheid der zondige natuur in den geloovige. Hij zegt 
m het 8e vers van het eerste hoofdstuk van den eersten 
brief: „ Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zoo mis-
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leiden wij onszelven en de waarheid is niet in ons." En in 
Hoofdst. 2 :1 worden wij vermaand, niet te zondigen, en 
wordt ons medegedeeld, op welke wijze reeds een voorziening 
getroffen is, indien wij in de zonde vallen, namelijk: dat er 
een voorspraak bij den Yader is, Jezus Christus, de recht
vaardige, die ons weder in gemeenschap met den Vader 
brengt, daar Hij bewerkt, dat wij, zijne afgedwaalde kinde
ren, onze dwaasheid inzien en onze zonden belijden, en Hij 
getrouw en rechtvaardig is ons de zonde te vergeven, en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En waarom getrouw 
en rechtvaardig 'i Omdat Jezus Christus, de Rechtvaardige,, 
eens voor altijd op het kruis door zijn kostbaar bloed 
voor al onze zonden volkomen voldaan heeft. 

In de brieven van Paulus wordt ons helder voor oogen 
gesteld, wat de G-eest leert omtrent de volkomene ver
lossing van den geloovige uit zijn vorigen toestand in 
Adam en omtrent de plaats van zijne geheele rechtvaar
diging en aanneming in Christus. Hij toont ons aan, dat, 
hoewel er in werkelijkheid twee naturen in den geloovige 
zijn, God toch acht, dat onze oude, „wilde" toestand, die 
op het kruis door Hem geoordeeld werd, voor Hem geëin
digd is; dat onze oude mensch met Christus gekruisigd 
is; dat wij als menschen in het vleesch „besneden" zijn, 
(Kol. 2 : 11.) en dat wij niet langer beschouwd worden 
als „in het vleesch zijnde." Hij kan dan ook spreken van 
den tijd, toen wij in het vleesch waren, (Rom. 7:5.) 
en in Rom. 8: 9 verklaren: „ Gij zijt niet in het vleesch, 
maar in den Geest." Juist zooals de boom, als hij spreken 
kon, zoü zeggen: „Ik heb niet opgehouden te bestaan als 
zelfstandige boom, maar ik was vroeger in het bosch een wilde 
appelboom en nu ben ik in den tuin een goede appelboom" 

Hoe onuitsprekelijk heerlijk is het, te weten, dat God 
ons niet meer ziet in verbinding met het geoordeelde 
leven van den eersten Adam, maar in het opstandingsleven 
van Christus, den tweeden Adam. „Want gij zijt gestor
ven," zegt Hij, „en uw leven is met Christus verborgen 
in God." (Kol. 3 :3.) Zoo is er dan nu geen verdoemenis 
voor hen, die in Christus Jezus zijn. (Rom. 8:1.) 


