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Het ware levensdoel van den Christen. 
(Filipp. III.) 

Wij kunnen den Christen uit twee verschillende oog
punten beschouwen. Vooreerst, naar Gods eeuwige gedach
ten en raadsbesluiten en op grond van de algenoegzaam-
heid van het werk door onzen Heer en Heiland Jezus 
Christus volbracht. En in de tweede plaats, als wandelende 
in deze wereld vol zonde en verzoeking naar het hemelsch 
vaderland. 

Door ééne offerande voor altijd volmaakt, aangenomen 
in Christus door God, weibehaaglijk in Hem den Geliefde, 
van alles wat tegen ons was verlost, geheel en al en voor 
altijd van den ouden toestand in Adam bevrijd, zoodat 
God steeds met welgevallen op hem kan neerzien en 
hem den toegang tot zijne gemeenschap en tot zijn huis 
kan schenken — ziedaar de genade, waarin de Christen 
staat. 

Maar in deze genade staande, heeft de Christen nog te 
vertoeven in deze zondige wereld, waar allerlei verzoekin
gen hem omgeven, en waar hij voortdurend de hulp van 
God en de kracht des Heiligen Geestes behoeft. 

Deze wandel van den Christen wordt ons op tweeërlei wijze, 
en uit tweeërlei oogpunt beschouwd, voorgesteld — in den 
brief aan de Filippiërs en in dien aan de Hebreërs. In den 
laatsten zien wij de genade, welke Christus voor ons ver
worven heeft als Hoogepriester in den hemel. Wij vinden 
in dien brief niet de werking des Geestes in ons, maar 
het werk van Christus voor ons, en de genade, die ons 
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ter bekwamer tijd helpt. In den brief aan de Filippiërs 
daarentegen aanschouwen wij de kracht en de energie 
des Heiligen Geestes werkende in den geloovige, die af
gezonderd van de wereld tot eer van God hier beneden 
wandelt. De Christen moet deze wereld door, en in die 
wereld vindt hij tal van moeielijkheden op zijn pad, ver
zoekingen van allerlei aard ; doch wandelende in de kracht 
van den Geest van God verheft hij zich boven al die 
moeielijkheden en gevaren, en „verheugt hij zich ten allen 
tijde in den Heer." 

Dit wordt ons voorgesteld in het leven, den wandel en 
de gezindheid van Paulus, die tot ons allen kan zeggen: 
„Weest gezamenlijk mijne navolgers, broeders! gelijker wijs 
ik een navolger van Christus ben!" Zijn leven, uit- en 
inwendig, in de energie des Heiligen Geestes, wordt in 
dezen brief als het model van den christelijken wandel 
ons voor oogen gesteld. Geen leerstellingen, geen verma
ningen, maar een leven met God door de kracht des 
Geestes moet ons toonen, wat ware, christelijke godzalig
heid is. 

Drie dingen moeten wij bij de beschouwing hiervan 
wel in het oog houden. Paulus had reeds meer dan vier 
jaar in de gevangenis doorgebracht, toen hij dezen brief 
schreef, en twee daarvan was hij aan den een of anderen 
soldaat vastgeketend geweest. Dat was een zware beproe
ving. Maar nog slimmer was het voor hem, dat hij zijn 
werk als apostel had moeten staken en de geliefde ge
meenten van Christus niet meer kon bezoeken. Ook had 
hij er zich een verwijt van kunnen maken, dat hij naar 
Jeruzalem gegaan was, 'twelk de oorzaak van zijne gevan
genneming geworden was. Maar hij verheft zich boven 
dit alles; hij kan er zich over verheugen, dat zijne ban
den in Christus meer tot bevordering van het evangelie 
gediend hebben, daar velen vertrouwen gekregen hadden 
in den Heer om het woord des te onbevreesder te dur
ven verkondigen. 

Voorts is het opmerkelijk, dat de zonde in dezen brief 
aan de Filippiërs niet een enkele maal wordt genoemd; 
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en evenmin het vleesch, behalve om Paulus te doen zeg
gen, dat hij er geen vertrouwen op stelde, en anderen te 
waarschuwen deszelfs godsdienstigheid te vermijden. Een 
wandel in de kracht des Geestes — en die alleen en uit
sluitend wordt ons hier voor oogen gesteld. 

En in de derde plaats moeten wij er op letten, dat 
het kruis in dezen brief niet voorkomt als het middel, 
waardoor onze zonden zijn weggedaan, maar als het einde 
van den mensch in het vleesch, van de wereld en al wat 
tot de wereld behoort. Wij vinden hier derhalve de prak
tische beteekenis van het kruis. 

Onderzoeken wij nu, welk het karakter is van de energie, 
met welke Paulus liep in de loopbaan. Hij zegt: „Met 
dat ik reeds den prijs gekregen heb, of reeds volmaakt 
ben; maar ik jaag er naar of ik dien ook grijpen mocht, 
aangezien ik door Christus Jezus ook gegrepen ben." 
Ziende op den toestand, waarin hij zich bevond, spreekt 
hij zoo. Hij was nog op aarde in een sterfelijk en ver
derfelijk lichaam, omgeven van allerlei zwakheid en lijden. 
Maar de prijs der hemelsche roeping Gods in Christus 
Jezus hing aan het eind der baan, en daarheen strekte 
hij zich uit met al het verlangen zijner ziel en met al 
de kracht des Geestes. 

Paulus wenschte Christus te gewinnen, en in Hem be
vonden te worden, „niet hebbende mijne gerechtigheid — 
zegt hij — die uit de wet is, maar die door het geloof in 
Christus is, de gerechtigheid, die uit God is, door het 
geloof, opdat ik Hem kenne en de kracht zijner opstan
ding en de gemeenschap zijns lijdens, zijnen dood gelijk
vormig wordende, of ik op eenigerlei wijze moge komen 
tot de opstanding uit de dooden." 

Er was bij Paulus geen gedachte meer aan zijne eigene 
gerechtigheid. Hij had ,een gerechtigheid ; ja, hij had er 
zich in beroemd: „wat betreft de gerechtigheid, die uit 
de wet is, zijnde onberispelijk." Maar op het oogenblik, 
dat hij het geestelijk karakter van de wet had gezien, 
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was alles voorbij; alles waarop het vleesch kon vertrouwen 
en waarin het vleesch zich kon beroemen, was geoordeeld. 
Wij weten, hoe hij in zijnen woedenden ijver tegen de 
Christenen door den Heer werd tegengehouden, en hoe 
hij toen opeens ontdekte, dat al wat hem tot daartoe 
gewin was geweest, en waarin hij zich had beroemd, hem 
gebracht had tot openlijke vijandschap tegen God. Al zijn 
kennis, al de energie van zijn karakter had hij gebruikt 
om den naam van Jezus van de aarde te verbannen. Al 
wat hij als voortreffelijk hoogschatte, was in 't niet ver
dwenen ; zijn geweten bleek verkeerd te zijn onderricht; 
zijn wettische gerechtigheid was waardeloos. Op den weg 
naar Damaskus, met aanbevelingsbrieven van de over-
priesters voorzien, bevond hij zich in de tegenwoordigheid 
van Christus als diens verklaarde vijand; en in die tegen
woordigheid verdwenen als sneeuw voor de zon al zijne 
voorrechten naar het vleesch, en leerde hij zichzelven 
kennen als den voornaamste der zondaren. Drie dagen en 
drie nachten bracht hij in duisternis door en werd hij in 
zijn gansche bestaan en leven geschokt door de openba
ring, die hem geschonken was. 

De praktische uitwerking van het zien van Christus in 
de heerlijkheid was, dat alles, waarop hij zich als rnensch 
beroemen kon, op de meest krachtige wijze was terneer-
geworpen. Het eerste wat wij als zondaren behoeven en 
door het kruis ontvangen, is de verlossing door zijn bloed, 
de vergeving der zonden. Doch hier werd niet de zonde, 
maar de gerechtigheid weggedaan. De oprechte en eerlijke 
farizeër, die in alles de wet had onderhouden (uitwendig 
natuurlijk) was gebleken een vijand van God te zijn. De 
beste man in de wereld (menschelijkerwijze gesproken) 
was de grootste der zondaren. De oude mensch, in zijn 
geheele bestaan, was geoordeeld. 

Dit is een waarheid, welke wij allen op de een of andere 
wijze moeten leeren, óf door onszelven te leeren kennen 
als goddelooze zondaren in opstand tegen God, óf door de 
ontdekking, dat al wat wij hoog waardeeren en waarop wij ons 
beroemen, geheel waardeloos is voor den Heer. De on-
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schuld is verdwenen, want de mensch viel in het paradijs. 
Niemand kan tot den boom des levens terugkeeren. Van 
dat oogenblik af is de mensch of een vijand van God door 
zijne booze werken, of hij rnoet een plaats hebben in den 
hemel bij God. Op Damaskus' heirweg ontmoet Saulus 
den Zoon des menschen in de heerlijkheid, en wordt hij 
in zijn geweten getroffen en geoordeeld, en erkent zich-
zelven als een vijand van God, en daarom als den grootsten 
der zondaren. Het is niet moeielijk te erkennen, dat onze 
zonden door God moeten worden geoordeeld, maar wij 
zien niet zoo gemakkelijk in, dat de gezindheid en de 
begeerten des vleesches vijandschap tegen God zijn. Dit 
leerde Saulus verstaan. 

Uitwendig was hij de beste en braafste man van de 
wereld: nauwgezet, godsdienstig, rechtvaardig en eerlijk; 
maar als zoodanig bleek hij een openlijke vijand van God 
te zijn. Er bleef hem dus niets over hier beneden; doch 
hij zag Christus in de heerlijkheid daar boven; en de 
uitwerking daarvan was, dat de oude mensch geheel werd 
geoordeeld, en de nieuwe werd gevonden in den hemel. 
Er is dus hier geen spraak van zonde, maar van gerech
tigheid. Op oen andere plaats zegt Paulus: „Ik kende de 
zonde niet dan door de wet." Maar aangenomen dat er 
een rechtvaardigheid naar de wet bestond, dan heeft alleen 
onze gezegende Heiland die gehad. Zelfs indien Paulus 
die kon bereikt hebben, dan kon hij die nu toch niet 
meer bezitten, want hij zegt, dat hij een andere gekregen 
had, namelijk „de gerechtigheid van God," door het geloof. 
De wet eischte gerechtigheid van den mensch voor God, 
maar dit had hij nu opgegeven. „Met hebbende mijne ge
rechtigheid," zegt hij. Hij zegt niet: „niet hebbende mijne 
zonden;" het gaat veel verder; de mensch in zijn zedelijk 
bestaan is geoordeeld. De eerste, de oude mensch was 
geoordeeld in zijne ziel, en hij had een anderen Mensch, 
Christus in de heerlijkheid, gevonden, en met dezen was 
hij thans vereenigd. 

Men kan onmogelijk een oud en een nieuw mensch 
tegelijk zijn. Men is of het een of het ander. Zoodra wij 
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dit ingezien hebben, worden honderde dingen, die in de 
wereld gewild zijn, terzijdegesteld. Elke gedachte aan 
heiliging des vleesches wordt dan veroordeeld. Paulus 
spreekt hier niet van zijn standpunt in Christus, maar 
van den toestand, waarin zijne ziel zich bevindt, nu hij 
van elk oordeel door Christus was vrij geworden. En die 
toestand der ziel bestond daarin, dat hij alles wat van 
hem was, had terzijdegesteld. Zijne eigene gerechtigheid 
was waardeloos gebleken, ja had hem in den weg gestaan 
om Christus te leeren kennen, maar hij had nu de ge
rechtigheid van God door het geloof in Christus verkre
gen. De eigengerechtigheid wordt door den mensch als 
verdienstelijk aan God voorgesteld ; maar de gerechtigheid 
van God wordt geschonken uit genade aan een iegelijk, 
die gelooft. Deze beiden staan dus lijnrecht tegen elkan
der over. 

Op den weg naar Damaskus had Paulus dit geleerd. 
De Heer riep hem toe : „Ik ben Jezus den Nazarener, 
dien gij vervolgt." Onweersprekelijk zeker was het dus: 
de man, dien hij verworpen en vervolgd had, de timmer
manszoon van Nazareth, was daar in den hemel, in de 
heerlijkheid als Gods Zoon. Door den glans van het licht 
vielen hij en allen, die met hem waren, ter aarde. En in 
dat licht leerde hij zichzelven kennen en oordeelen. Alles 
waarop hij steunde en zich beroemde, verdween in het 
niet — het was schade en drek voor hem geworden; want hij 
had Christus gevonden, den Heer der heerlijkheid. „Toen," 
zoo zegt hij ons in den brief aan de Filippiërs, „toen heb 
ik hetgeen mij gewin was om Christus wil schade geacht." 
En wat hij toen gedaan had, dat deed hij zijn gansche 
leven door, dat deed hij ook na 25 jaren, toen hij te Rome 
gevangen zat. Luister slechts: „Ja, gewisselijk, ik acht 
ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der 
kennis van Christus Jezus, mijnen Heer, om wiens wil ik 
de schade van alle dingen geleden heb, en acht die drek 
te zijn, opdat ik Christus gewinne." Alles wat gewin voor 
hem was naar de wereld; alles waarop hij als een mensch 
in het vleesch trotsch wezen kon: gerechtigheid, geleerd-
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heid, geboorte, — alles achtte hij als drek; want hij had 
Christus in de heerlijkheid gezien, en hij wenschte Hem 
te gewinnen, Hem te bezitten in die hemelsche heerlijk
heid, waarin Hij zich aan hem had geopenbaard. In ge
nade heeft Hij zich aan mij geopenbaard — zoo dacht 
Paulus — Hij heeft mij zijne liefde getoond trots mijne 
vijandschap, en ik moet Hem bezitten en Hem gelijkvormig 
worden. Paulus was een man, wiens geheele loopbaan ge
kenmerkt werd door het heerlijke voorwerp, dat voor hem 
stond, 'twelk hij op den weg naar Damaskus gezien had, 
en 'twelk hij straks in den hemel hoopte weder te zien — 
Christus Jezus, den Heer der heerlijkheid. „Eén ding doe 
ik, vergetende hetgeen achter is, en mij uitstrekkende 
naar hetgeen voor is, jaag ik, het wit aanschouwende, 
naar den prijs der hemelsche roeping Gods in Christus 
Jezus." Christus in de heerlijkheid was het wit, waarnaar 
hij jaagde, en dat wit had hij steeds voor oogen, dat had 
hij eenmaal op den weg naar Damaskus gezien, daarop 
was zijn blik steeds gevestigd en daarnaar strekte zijne 
ziel zich uit. 

(reliefde broeders! vragen wij onszelven af, of wij op 
dezelfde wijze den Heere volgen; of ditzelfde beginsel 
ons leven bestuurt; of ook wij maar één ding doen, ver
getende wat achter ons is in de wereld, en ons uitstrekkende 
naar hetgeen vóór ons is — Christus in de heerlijkheid. 
Ik vooronderstel niet, dat wij er nimmer van zullen 
afgetrokken worden, en belijd volgaarne, dat wij het zwak 
verwezenlijken; maar wat ik vraag is: Hebben wij eenzelfde 
doelwit voor oogen ? Worden wij door hetzelfde voorwerp 
aangetrokken? Is Christus zóó aan onze harten geopen
baard, dat Hij het eenige voorwerp onzer beschouwing 
en onzes verlangens is? 

Wat is waar christelijk leven? Wel, dat is te jagen 
naar den prijs der hemelsche roeping Gods in Christus 
Jezus. Volgens Gods Woord is er geen andere roeping 
voor den Christen, dan te komen tot een opgewekten en 
verheerlijkten Christus. Wat vóór ons staat is een ver
heerlijkte Christus; en wij zijn op weg om Hem gelijk-
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vormig te zijn. Een ander voorwerp dan een verheerlijk
ten Christus kunnen wij niet hebben, om de eenvoudige 
reden, dat er geen andere Christus is. Christus, zooals 
Hij hier beneden was, is het model van mijn wandel, maar 
er is geen zoodanige Christus thans te gewinnen. De 
Christus, die hier wandelde, is verheerlijkt in den hemel, 
en Hem moeten wij gewinnen. En de hoop om Hem gelijk 
te zijn in de heerlijkheid, maakt dat ik mijzelven reinig, 
gelijk Hij rein is. Paulus was niet voldaan, voordat hij 
Hem in de heerlijkheid, waarin hij Hem gezien had, 
zou gelijkvormig zijn. Elke overwinning, welke hij behaalde, 
bracht hem nader tot Christus, maar daardoor had hij Hem 
nog niet gewonnen; dit zou eerst plaats vinden, als hij 
een verheerlijkt lichaam zou krijgen. 

Paulus had niet slechts zijne gerechtigheid opgegeven 
en al zijne voorrechten naar het vleesch vaarwel gezegd 
voor de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, 
maar hij wenschte ook Christus meer te leeren kennen 
in de kracht zijner opstanding; ja, hij wenschte zelfs 
naar de gemeenschap des lijdens van Christus, zijnen 
dood gelijkvormig wordende. In den brief aan de Korin-
thiërs zegt hij: dat hij het vonnis des doods in zichzelven 
reeds had, opdat hij geen vertrouwen zou hebben op zich
zelven, maar op God, die de dooden opwekt. Ja, hij kon 
zeggen: „ Altijd de dooding van Jezus in het lichaam 
omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam 
openbaar worde. Want wij, die leven, worden altijd ten 
doode overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven 
van Jezus openbaar worde in ons sterfelijk vleesch." (Zie 
2 Kor. 1 : 9 ; I V : 7 — 12.) God had Jezus uit de dooden 
opgewekt, en daarom was Paulus niet bevreesd voor den 
dood; integendeel, hij kon er naar verlangen, omdat hij 
daardoor Christus zou leeren kennen in het lijden, inden 
dood en in de opstanding. 

Want indien hij door het lijden en door den dood ging, 
zooals Christus er doorheen gegaan was, dan kwam hij 
tot de opstanding uit de dooden. „Of ik op eenigerlei 
wijze moge komen tot de opstanding uit de dooden." Dit 
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sluit geen twijfel in, o neen! integendeel, hij wil juist 
het lijden van Christus en den dood van Christus deel
achtig worden, wetende, dat hij dan komen zal tot de 
opstanding uit de dooden Zijn blik was gevestigd op 
het einde, op Christus in de heerlijkheid, dien hij, als 
hij stierf, in de opstanding uit de dooden zou gewinnen. 

Doch hij had dit nog niet verkregen, neen! hij zat 
nog in de gevangenis te Rome, en hij zou ook weer, 
zooals de Heer hem geopenbaard had, uit die gevangenis 
bevrijd en aan de gemeente teruggegeven worden. Dat was 
voor hem wel een verlies, want „ontbonden te zijn en 
met Christus te zijn, is zeer verre het beste"; maar dat 
was voor de gemeente een winst: „in het vleesch te 
blijven is noodiger om uwentwil." (Zie Fil. I : 21—26.) 
Maar hij strekte zich daarnaar uit. Zijn oog was altijd 
daarop gevestigd. „Niet dat ik reeds den prijs gekregen 
heb, of reeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik 
dien ook grijpen mocht, aangezien ik ook door Jezus 
Christus gegrepen ben." 

Geen onzekerheid; in de verste verte niet; integendeel, 
met de vaste zekerheid in het hart, dat de Heer hem 
tot het verkrijgen der heerlijkheid gegrepen had; — en Hij 
deed te veel voor ons, om ons weder te kunnen loslaten; — 
liep hij steeds voort in de loopbaan, en jaagde hij naai
den prijs der hemelsche roeping Gods in Christus Jezus. 
Wie ergens wezen wil, loopt, als hij zich op den goeden 
weg daarheen bevindt, steeds door, totdat hij er is. De 
zekerheid van op den rechten weg te zijn en het ver
langen naar het eind van de reis, doet hem steeds voortgaan. 

Want niet alleen moet er zekerheid zijn van op den 
rechten weg zich te bevinden, maar er moet ook zijn een 
verlangen naar den prijs, die aan het eind van de loopbaan 
.is opgehangen. En daartoe, moet het oog steeds gevestigd 
zÜn op dien prijs. Hoe heerlijker de prijs, des te grooter 
het verlangen, en hoe dichter ik nader, hoe sterker ik 
nUg' „Broeders! ik acht van mijzelven niet, dat ik dien 
prijs gegrepen heb; maar één ding doe ik: vergetende 
hetgeen achter is, en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór 
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is, jaag ik, het wit aanschouwende, naar den prijs der 
hemelsche roeping Gods in Christus Jezus." 

Ziedaar, het ware levensdoel van den Christen. Ziedaar, 
de energie des geestelijken levens. In onze dagen van 
flauwheid en traagheid, waar zoovelen zelfs het Christen
dom prijsgeven, is het van uitnemend belang goed te weten, 
wat het Christendom is. Welnu, het Christendom is vol
komen vrede met God te hebben, met God verzoend te 
zijn door Christus, voor altijd volmaakt te zijn voor Gods 
heilig aangezicht door de ééne offerande van Christus; 
en ten opzichte van den wandel hier beneden, het oog 
onafgewend gericht te hebben op Christus in de heerlijk
heid, en een onverdeeld hart om Hem lief te hebben, 
Hem aan te hangen en Hem gelijkvormig te worden. 
Paulus deed slechts één ding. Hij vergat wat achter was, 
al zijne voorrechten naar het vleesch — niet zijne zonden; 
en hij strekte zich uit naar hetgeen vóór hem lag, naar 
den prijs der hemelsche roeping Gods in Christus Jezus. 
Zijn oog was eenvoudig en daarom was zijn geheele 
lichaam verlicht. Hij vestigde zijn blik steeds op het 
doelwit van de reis, en dat was Christus in de heerlijkheid. 
Dien Christus had hij eenmaal gezien op den weg naar 
Damaskus. Om de uitnemendheid Zijner kennis had hij 
al zijne aardsche voorrechten als schade gerekend en achtte 
die voortdurend drek te zijn. En dien Christus wenschte hij 
weder te zien en Hem in de heerlijkheid gelijkvormig te 
worden. O, mochten wij allen, een iegelijk in zijne mate, 
Paulus navolgen! Christus in de heerlijkheid —dat is het 
ware levensdoel van den Christen. Kichten wij op Hem 
onzen blik! De prijs der hemelsche roeping Gods wacht 
ons aan het eind der loopbaan. 

„Zoovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons aldus 
gezind zijn," zoo vervolgt Paulus. Een volmaakt Christen 
is een volwassen man in Christus. Het is hetzelfde woord 
als in Efeze IV, waar wij lezen: „totdat wij allen zullen 
gekomen zijn tot een volwassen man, tot de maat 
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tan den vollen wasdom der volheid van Christus." En 
wat is dat? Het is zeer zeker niet gelijkvormigheid aan 
Christus, zooals Hij hier beneden was, want er was in 
Hem geen zonde; daarom is de gedachte aan Hem gelijk 
te zijn of te worden niets anders dan illusie. Wie met 
Hem wandelt, wandelt zooals Hij gewandeld heeft; maar 
het is onmogelijk aan Hem gelijk te zijn, zooals Hij hier 
op aarde was. In de heerlijkheid zullen wij aan Hem 
gelijk zijn, want dan is de zonde verdwenen, en daar
naar verlangt onze ziel. Een volmaakt Christen is iemand, 
die weet dat al zijne zonden vergeven zijn; dat hij door 
ééne offerande voor altijd volmaakt is voor Gods aange
zicht; dat hij, met Christus gestorven, ook met Christus 
opgewekt is, en deel heeft aan al de voorrechten en 
heerlijkheden van den tweeden Adam, aan wien hij daar
boven gelijkvormig wezen zal, en naar wiens komst hij 
daarom verlangend uitziet. 

Paulus was voortdurend bezig om de geloovigen tot 
dit inzicht te brengen, en om hen — zooals hij tot de 
Kolossers zegt — in alle wijsheid te leeren, opdat hij een 
ieder van hen volmaakt zou stellen in Christus Jezus. 
Nochtans was hij vol geduld voor degenen, die nog niet zoo 
ver gekomen waren; en daarom zegt hij hier: „en indien 
gij anders gezind zijt, ook dat zal God u openbaren. Doch 
waartoe wij gekomen zijn, laat ons daarnaar wandelen." 

Doch er waren anderen, die ook wel belijders van 
Christus waren, maar over wie de Apostel slechts weenende 
kon spreken, omdat zij „vijanden van het kruis van Christus 
waren." Zij waren wel geen vijanden van Christus, want 
zij beleden zijnen naam, maar toch kwam dit ten slotte 
op hetzelfde neer, want hun einde is het verderf. Zij 
waren vijanden van het kruis van Christus. Zij droegen 
Christus' naam, maar wandelden met de wereld, en wilden 
van de smaadheid van Christus' kruis niets weten. Dit 
was hoogst ernstig, want daardoor trokken zij partij met 
de wereld tegen Christus. De duivel is de vorst dezer 
wereld. Hij heeft de wereld tegen Christus opgezet, en 
daardoor is de wereld en al wat in de wereld is geoor
deeld. Gekruisigd te worden was de grootste schande, 
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die er bestond; alleen slaven en groote boosdoeners werden 
aan het kruis gehangen. De duivel heeft de wereld over
reed om den Rechtvaardige aan den kruispaal te nagelen, 
en zoo is hij gebleken de vorst dezer wereld te zijn. Wie 
Christus wil navolgen, volgt een gekruiste na, en moet 
de schande des kruises dragen. "Wie dit niet wil, stelt zich 
tegen Christus, en gaat met de wereld, die onder de 
macht van den duivel is, verloren. 

Ontzaglijke tegenstelling! Deze Christenen schuwden het 
kruis en wandelden met de wereld, die Christus ver
worpen had; Paulus begeerde Christus zelfs in zijn lijden 
en in zijnen dood gelijkvormig te worden! 

Vanwaar dit ontzaglijk groote verschil? Wel Paulus 
had den Heer der heerlijkheid gezien, welken God had 
opgenomen in den hemel en aan zijne rechterhand met 
eer en heerlijkheid had gekroond. Met Hem, den door 
de wereld verworpene, maar door God aangenomene, was 
hij vereenigd. „Want onze wandel is in de hemelen." 
Al onze betrekkingen in het leven, ons geheele zijn is 
in den hemel, waar Christus is, zittende aan de rechter
hand Gods. En naar dien hemel verlangt onze ziel. Waar 
wij nu reeds onzen wandel hebben, daar hopen wij weldra 
verheerlijkt te zijn. 

„Want onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook 
als Heiland den Heer Jezus Christus verwachten, die het 
lichaam onzer vernedering veranderen zal tot gelijkvormig
heid aan het lichaam zijner heerlijkheid, naar de werking 
der macht, die Hij heeft om alle dingen aan zichzelven 
te onderwerpen." 

Merkwaardige woorden! Allen, die in Christus gelooven, 
zijn behouden en hebben het eeuwige leven; maar in den 
brief aan de Filippiërs is de behoudenis toekomstig, in 
den zin: „van de behoudenis is ons nu nader dan toen wij 
geloofd hebben." De Heer Jezus Christus is de Heiland 
onzer ziel, maar ook de Heiland van ons lichaam. Wij 
kennen Hem als Heiland en zijn met Hem verbonden; 
maar wij verwachten Hem ook als Heiland. Hij zal komen 
om het lichaam onzer vernedering te veranderen tot gelijk
vormigheid aan het lichaam zijner heerlijkheid. Als wij 
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sterven, voordat Hij komt, dan worden wij uit de dooden 
opgewekt; blijven wij leven op aarde, totdat Hij komt, 
dan worden wij veranderd. Maar in beide gevallen krijgen 
wij een nieuw geestelijk, onsterfelijk en onverderfelijk 
lichaam, gelijkvormig aan het lichaam der heerlijkheid 
van Christus. Dan zou Paulus' verlangen vervuld zijn. 
Dan is het levensdoel bereikt. Dan heeft hij Christus in 
de heerlijkheid gewonnen. 

Kunnen ook wij zeggen: „Wat ik nu in het vleeseh 
leef, dat leef ik door het geloof in den Zoon van God, 
die mij heeft liefgehad, en zichzelven voor mij heeft over
gegeven?" God geve het ons allen uit genade. Laat ons 
één ding doen. Laat ons steeds het wit in het oog houden. 
Laat Christus, en Hij alleen, ons voorwerp, ons doel, onze 
verwachting zijn. Weldra neemt Hij ons op in heerlijk
heid, en brengt ons in het huis des Vaders, waar Hij 
ons plaats bereidde. Daar vinden wij verzadiging van 
vreugde voor Gods aangezicht, en smaken wij ongestoord 
en eeuwiglijk zijne onbegrensde liefde. 

Alle offeranden des Ouden Yerbonds in 
Christus' ééne offerande verwezenlijkt. 
„Christus sluit in zijne ééne offerande al de offeranden 

voor mij in," zoo kan elk geloovige spreken. „Hij is mijn 
Pascha, mijn Zondoffer, mijn Brandoffer, mijn Spijsoffer 
en mijn Dankoffer. Zijne ééne offerande verwezenlijkt voor 
mij al wat de offeranden van den ouden dag verbeeldden. 
Door zijne ééne offerande ben ik voor altijd volmaakt." 

Elk geloovige kan zeggen: „Ik werd in het diensthuis 
geboren, onder Farao's heerschappij. Ik zuchtte onder 
het dagwerk mij door Egypte's harde aandrijvers opgelegd, 
maar verlustigde mij tevens in de zinnelijke genietingen 
van Egypte. Onderwijl strekte zich het zwaard des ver-
dervers over dat land uit. Eén stap scheidde mij slechts 
van mijn welverdiend oordeel.. . . Maar door de ééne offer
ande van Jezus werd in een Paaschlam voorzien. Door 
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het geloof werd mijn hart met het bloed besprengd en 
de verderver ging mij voorbij. Ik at van het vleesch van 
dat slachtoffer met bittere kruiden der boete; en in dien 
nacht werd ik uit Farao's hand en van onder de wreede 
dienstbaarheid van Farao's land verlost. Nu scheidt de 
Roode zee mij van het land, waar ik naar het vleesch 
ben geboren. Ik ben wedergeboren. Farao heeft geen recht 
meer op mij; hij is verdronken in die golven, die ik 
doorgetrokken ben, langs den weg des levens. Die ver
lossing is mij geworden door Christus, mijn Pascha, voor 
mij geslacht. Als mijn Paaschoffer heeft Hij mij van den 
vloek verlost en van alle ongerechtigheid, en mij Gode 
gekocht. Ik ben verlost; niet door goud of zilver, maar 
door het dierbare bloed van Christus als van een onbe-
straffelijh en onbevlekt Lam!" 

„Maar hoe is het nu gesteld met mijne zonden, die ik 
gedurende geheel mijn leven van dienstbaarheid bedreven 
heb ? Allen werden zij op Christus gelegd; zoodat ik ver
zekerd kan wezen, dat ze van mij weggedragen zijn. Hij 
was mijn Zondoffer. De straf, door mij verdiend, trof Hem. 
Mijne zonden werden Hem toegerekend, en zoo werd Hij, bij 
wijze van toerekening, als een verfoeisel, als iets onreins 
buiten de legerplaats verbrand. Dit rechtvaardigt mij van 
al wat mij vroeger veroordeelde, en mij anders ook nu 
zou veroordeelen. Zoo word ik om niet van alle dingen 
gerechtvaardigd, waarvan ik op geene wijze en door gee-
nerlei wet van werken gerechtvaardigd had kunnen wor
den, en hieruit volgt, dat er geen verdoemenis meer voor 
mij is. Wat mijne zaligheid in den weg stond, is vervallen; 
de hinderpaal is uit den weg geruimd. Hij is zonde voor 
mij gemaakt, Hij heeft mijne zonden weggedragen. Zulk 
een Zondoffer is het mijne." 

„Maar heb ik nu niets meer van noode, en kan ik mij 
nu, daar mijne zonden verzoend zijn, op het recht mijner 
geboorte uit Adam beroepen, om weder in gemeenschap 
met God te geraken? Neen. Of kan ik nu in de vergif
fenis, die mij is geschied, mijne aanneming in gunst en 
mijn kindschap gronden? Neen. Wederom heb ik mij te 
wenden tot die ééne offerande van Christus, want zij is 



15 

ook mijn Brand-, mijn Spijs- en mijn Dankoffer. Zij ver
wezenlijkt al de offeranden tot een tvelriekenden reuk voor 
mij. In dien weiriekenden reuk vind ik mijn recht tot al 
dien zegen. Zoo is Christus gerechtigheid Gods voor mij 
gemaakt. Zoo ben ik gerechtigheid Gods in Hem gemaakt. 
(2 Kor. V : 21.) Ik ben dus gerechtigd tot begenadiging, 
tot gunst, tot het kindschap, tot de erfenis, tot den hemel. 
Als levende offerande is Christus mijn Spijsoffer; als ster
vende offerande is Hij mijn Brandoffer." 

„Maar Hij is ook mijn Dankoffer of Vredeoffer. Hier 
ontmoeten zich alle partijen. Hier houden allen gemeen
schap. God is voldaan. Christus is voldaan, en zou ik dan 
niet voldaan zijn? Al wat Hij was, en deed, en is, ten 
gevolge van hetgeen Hij deed, was voor mij, werd tot 
het mijne gemaakt; ik zelf werd dit alles gemaakt of ben 
dit alles geworden, en zou ik dan niet voor altijd volmaakt 
zijn door die ééne offerande ? Ben Christus, die leeft, 
heilig, onnoozel, onbesmet, van geboorte heilig, door 
zalving tot zijn werk gewijd, gezouten tot onverderfelijk-
heid, — een Christus, die leeft, is mijn Spijsoffer" 

„Een Christus, die sterft, — vrijwillig, zonder vlek 
of zonde, in- en uitwendig rein, terwijl het vuur van 
het altaar Hem doorzoekt, beproeft, verteert en niets 
achterlaat dan een liefelijke geur voor God; — een 
Christus, die zóó sterft, zie daar mijn Brandoffer. Des
wege sta ik in gunst bij God, en kan ik in vrede en met 
dankbaarheid Hem loven en prijzen. Zie daar mijn Dank
offer. TA% daar de genade, in welke ik sta. Zie daar het 
recht, dat ik door den tweeden Adam heb." 

Door Christus ééne offerande staat ook de toegang 
tot het heiligdom te allen tijde voor ons open, en kunnen 
wij met God gemeenschap houden. (Hebr. X : 19—23.) 
Ik behoef nu niet meer als die van den ouden dag bij 
elke overtreding een geitenbok, een lam, een tortelduif 
te offeren; Christus is eens voor altijd mijn offer. Hij is 
mijn zond- en mijn schuldoffer tevens. Het vierde en vijfde 
hoofdstuk van Levitikus is volkomen in Hem vervuld. 

Er is geen verhindering meer, tenzij dan van mijnent-
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wege. Maar ook daarin is voorzien. „Want indien het 
bloed van stieren en bokken, en de asch eener jonge koe, 
gesprengd op de onreinen, heiligt tot de reinheid des 
vleesches, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, 
die door den eeuwigen Geest zichzelven onberispelijk Gode 
heeft opgeofferd, uw geweten reinigen van doode werken." 
(Hebr. IX : 11, 13, vergel. met Num. XIX : 2—17.) 
Dit is het middel, dat ik behoef: de dagelijksche reiniging 
van mijn dagelijksoh gevoel van onreinheid. Dit middel 
bestaat niet in een herhaalde voorstelling van de kracht 
van Christus' bloed voor Gods aangezicht; neen, dat 
is eens voor altijd Gode aangeboden; maar in het ver
nieuwen van de toepassing van dat bloed op mijn gewe
ten, iets dat, helaas! maar al te dikwijls noodig is. 
Christus is voor mij, wat de jonge hoe verbeeldde. En de 
herinnering (de asch) van zijne dierbare offerande wordt, 
door het wasschen met het water, telkenmale wederom 
op mijn hart gesprengd. Dit schenkt mij mijn afgebroken 
vrede en mijne blijdschap terug. Zoo worden mijne 
voeten gewasschen, en word ik wederom tot de heilige 
gemeenschap met den Vader en met den Zoon toegelaten, 
door deze bewonderenswaardige vernieuwing des Heiligen 
Geestes." 

Ieder geloovige kan dus zeggen: „Zoo is dus in Christus 
ééne offerande vervat al de verscheidenheid der kracht, 
die afgeschaduwd werd door de offeranden van den ouden 
dag. Als mijn Pascha heeft Hij mij verlost; als mijn 
Zondoffer mijne zonden weggedragen; als mijn Spijsoffer 
door zijn leven, en als mijn Brandoffer door zijn dood 
een volmaakte en eeuwigdurende gerechtigheid gewrocht; 
en als mijn Dankoffer stelt Hij mij in het bezit van en 
in gemeenschap met dit alles; en ten aanzien van het 
blijde genot van dit alles besprengt, wascht, verfrischt 
en vernieuwt Hij mij het geweten en het hart van dag 
tot dag. Ik ga van kracht tot kracht. Het tranendal is 
een fontein geworden. Weldra zal ik verschijnen voor 
God in Sion. 
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Christus en de Gemeente. 

In den vorigen jaargang behandelde ik de leer der 
Schrift omtrent den Doop en het Avondmaal, en ik wensch 
in dezen jaargang stil te staan bij de leer der Schrift 
omtrent de Gemeente van Christus. Over dit belangrijke 
en gezegende onderwerp heb ik reeds meermalen in de 
verschenen jaargangen van den Bode geschreven, en de 
gedachten van andere broeders daaromtrent medegedeeld, 
zoodat de lezers, die mij reeds jaren lang met belang
stelling gevolgd hebben, geen nieuwe, maar bekende waar
heden zullen vernemen. Dat dit hun niet verdriete! Met 
Paulus zeg ik: „Dezelfde dingen u te schrij ven, is mij niet 
verdrietig, en het is u zeker." (Fil. I I I : 1.) En met Petrus: 
„Daarom zal ik mij bevlijtigen u altijd daaraan te herin
neren, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid 
bevestigd zijt." (2 Petrus 1 : 12.) "Wij moeten voortdurend 
in de waarheid onderwezen en bevestigd worden. Onze 
zielen worden gevoed, verkwikt en verblijd door de telkens 
vernieuwde voorstelling van de waarheden, die reeds jaren 
lang onze sterkte en vreugde uitmaakten. Maar bovendien, 
er zijn zoovele jeugdige leden der gemeente, die nog weinig 
van de waarheid verstaan, en die daarom zoo noodig hebben 
in de waarheid onderwezen en opgebouwd te worden. Jezus 
heeft gezegd tot zijne discipelen: „Indien gij in mijn woord 
blijft, zijt gij waarlijk mijne discipelen; en gij zult de 
waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." (Joh. 
VI I I : 31, 32.) Van alle menschelijke meeningen en stelsels, 
van alle eigenwillige godsdienstige instellingen, van alle 
eigen gevormde gedachten en voornemens worden wij vrij
gemaakt door de waarheid. Wie de waarheid kent en 
betracht, kan in haar licht al de leugens des satans en al 
de ijdele beschouwingen der menschen beoordeelen. „Indien 
uw oog eenvoudig is, zoo zal uw geheele lichaam verlicht 
wezen," zegt de Heer. Daarom wensch ik mij ook nu te 

MUI 2 
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onthouden van het bestrijden yan de meeningen der men
schen en mij te bepalen bij de voorstelling van hetgeen de 
Heilige Schrift ons omtrent Christus en de Gemeente leert. 

Eerst na den dood en de opstanding van onzen Heer 
Jezus Christus is de Gemeente ontstaan. In Gods raads
besluit bestond zij, zooals wij zullen zien, vóór de tijden 
der eeuwen, vóór de grondlegging der wereld, van eeuwig
heid af. Maar haar werkelijk bestaan op deze aarde dag-
teekent van de opstanding van Christus, en ten aanzien 
van hare openbaring in het leven van de uitstorting des 
Heiligen Geestes op den Pinksterdag. De discipelen van 
Christus, die tot op dat oogenblik afzonderlijke geloovigen 
waren, werden door de nederdaling van den Heiligen Geest 
tot een lichaam vereenigd; en dat lichaam, 't welk van 
toen af bestaan heeft, is de Gemeente Gods. De verheer
lijkte Christus is van dat lichaam het Hoofd — niet de 
koning, maar het hoofd, evenals ons menschelijk lichaam 
een hoofd heeft. Alle ware geloovigen in Christus zijn 
leden van dat lichaam. De Heilige Geest verbindt de leden 
met het Hoofd en met elkander. Hij woont in het lichaam, 
aan hetwelk Hij, vanwege het Hoofd, leven, kracht, leiding 
en zegen schenkt. Zijne tegenwoordigheid in het lichaam 
geeft aan de Gemeente hare vatbaarheid tot groeien en 
bloeien, tot eenheid, getuigenis en bestuur. Zie daar 
het bijbelsche begrip van de Gemeente, waarbij ik thans 
de aandacht der lezers wensch te bepalen. Doch om 
te kunnen begrijpen, wat het Meuwe Testament ons 
daaromtrent leert, moeten wij een weinig stilstaan bij de 
wegen van God, welke Hij vroeger met de menschen ge
houden heeft. 

Van het oogenblik af dat de zonde in de wereld gekomen 
is, en door de zonde de dood, zijn er altijd, alle eeuwen 
door, menschen geweest, die Gods belofte van de vermor-
seling van den kop der slang door het Zaad der vrouw, 
geloovig aannamen, en door het geloof uit genade zijn 
behouden geworden. Abel, Seth, Henoch, Noach en zoovele 
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anderen vóór den zondvloed; daarna Abraham en honderden 
en duizenden met hem: patriarchen, profeten, priesters en 
koningen, eenvoudigen en machtigen, mannen, vrouwen en 
kinderen; bovendien een menigte, wier namen niet tot ons 
gekomen zijn, maar die toch volgens Hebr. XI door het 
geloof hebben geleefd en overwonnen en in het geloof ge
storven zijn, een betere opstanding verwachtende. Zij allen 
getuigen er luide van, dat God het nimmer, zelfs niet in 
de duisterste tijden, aan een getuigenis voor zijnen naam 
heeft doen ontbreken. 

Deze geloovigen wraren evenwel nimmer tot één lichaam 
gevormd. Zij maakten nooit een vergadering uit, in welke 
de Heilige Geest woonde om hen te leiden en te besturen. 
Henoch wandelde met God. Noach vond genade in de 
oogen des Heeren. Abraham geloofde God, en het werd 
hem tot gerechtigheid gerekend. Izaak en Jakob volgden 
op hunne pelgrimsreis cle voetstappen van hunnen vader 
Abraham. Jozef werd door Gods genade in staat gesteld 
in de zwaarste beproevingen en verzoekingen zijn godvree-
zendheid te bewaren. Mozes stond in de innigste betrek
king tot God gedurende veertig dagen en veertig nachten 
op den berg. Jozua bracht de zegepralende legerscharen 
van Israël in het beloofde land. Gideon, Simson en Jeftha 
en vele anderen werden door den Heer gebruikt als de 
instrumenten tot redding en verlossing zijns volks. Samuël 
werd een uitverkoren vat, een kanaal van nieuwe zege
ningen voor Israël, nadat de ark in de handen der vijanden 
gevallen en het huis des Heeren te Silo gesloten was. 
David, de man naar Gods hart, verloste Israël van al zijne 
vijanden, en leidde den heerlijken tijd van zegen en glorie 
in onder Salomo. Wij zouden nog zoovele anderen kunnen 
noemen: Elia en Elisa, Hiskia en Josia, Jesaja en Daniël 
en anderen met hen, die door het geloof gewandeld en 
God gediend hebben. Maar al deze mannen worden ons in 
de Schrift voorgesteld niet als leden van één lichaam, maar 
als op zichzelf staande dienstknechten des Heeren. Zij waren 
mannen des geloofs. Hun godsvrucht en gehoorzaamheid 
stralen ons schitterend tegen op de bladzijden der Heilige 
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Schrift. Maar al deze geloovigen hebben de belofte niet 
verkregen, hoewel zij het getuigenis in zich omdroegen, dat 
zij rechtvaardig waren, daar God voor om iets beters had 
voorzien, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden; 
zegt Paulus aan het einde van Hebr. XI, waarin hij ons 
de rij der geloofshelden des Ouden Verbonds voorstelt. Eu 
de profeten onder hen, zegt Petrus, wisten, dat zij niet voor 
zichzelven, maar voor ons de dingen bedienden, die ons 
nu aangekondigd zijn door hen, die ons het evangelie ver
kondigd hebben door den Heiligen Geest, die van den 
hemel gezonden is; en daarom onderzochten zij en vorschten 
na in hunne eigene geschriften welken of hoedanigen tijd 
de G-eest van Christus, die in hen was, aanduidde, toen hij 
getuigde van het lijden, dat op Christus komen zou en van 
de heerlijkheid daarna. (1 Petr. 1:10—12.) 

Waar al deze geloovigen derhalve de volbrachte ver
lossing niet kenden, en dientengevolge ook niet in den 
toestand waren van vrijgemaakten, die geen bewustzijn 
van zonden meer hebben in Gods heilige tegenwoordigheid, 
(Hebr. X : 2.) zoo konden zij nog veel minder in één 
lichaam vereenigd zijn door de kracht des Heiligen Geestes, 
daar deze vereeniging eerst kon plaats vinden, nadat de 
Heer Jezus verheerlijkt was, en dus na zijn lijden en 
sterven, na het volbrengen van het werk der verzoening 
en verlossing. „De Heilige Geest was nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was", zegt Johannes in zijn 
Evangelie, nadat hij de woorden van Jezus had vermeld: 
„Die in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: Stroomen van 
levend water zullen uit zijnen buik vloeien." En Jezus 
zeide, toen Petrus Hem als den Christus, den Zoon des 
levenden Gods had beleden: „Op deze rots zal ik mijne 
gemeente bouwen." (Zie Math. X V I : 13—20.) Waardoor 
Hij dus uitdrukkelijk verklaarde, dat zijne gemeente nog 
niet bestond. Zij moest nog gebouwd worden, en Hij zou 
ze bouwen, en wel op de rots, op Hem zelven, den Zoon 
des levenden Gods, gelijk later wordt gezegd, dat de ge
meente gebouwd is op het fondament der apostelen en 
profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. 
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Hoewel de geloovigen des Ouden Verbonds het leven 
Gods hadden, of met andere woorden uit God geboren 
waren; hoewel zij door hunne gemeenschap met God de 
getuigenis hadden, dat zij rechtvaardig waren; hoewel zij 
geloofden aan de beloften, die God gegeven had omtrent 
den Verlosser, die komen zou, en zich daarin verheugden ; 
zoo behoorden zij toch geenszins tot de gemeente om de 
eenvoudige reden, dat de gemeente nog niet bestond en 
niet bestaan kon, daar Christus nog niet verheerlijkt was, 
en konden zij zich niet verheugen in de gevolgen eener 
volbrachte verlossing, aangezien die verlossing nog niet 
volbracht was. Zeer zeker zullen zij deel hebben aan de 
eerste opstanding en aan de hemelsche heerlijkheid; want 
zij worden niet zonder ons volmaakt; maar zij maken geen 
deel uit van de gemeente van Christus, van de bruid des 
hemelschen Bruidegoms. 

Voordat de gemeente van Christus kon gebouwd wor
den, moest niet alleen de verlossing volbracht zijn, maar 
moest ook aan het licht zijn getreden, in welken schrik-
kelijken toestand de mensch zich van nature bevindt. Dit 
heeft do Heere God gedaan door hot Israëlietische volk 
onder do wet te stellen. Aan den éénen kant moest dit 
volk dienen om Gods naam op den aardbodem te bewaren, 
die anders geheel zou verdwenen zijn, daar zelfs het ge
slacht, waaruit Abraham geroepen werd, tot afgoderij was 
vervallen, zooals door Jozua wordt gezegd. Dit was dus 
Gods bewarende genade, die in do geschiedenis van Israël 
telkens weer, op duizendvoudige wijze, openbaar wordt. 
Maar aan den anderen kant moest in dit volk aan het 
licht komen, wio de mensch is; on inzooverro is de ge
schiedenis van Israël dus de geschiedenis der menschheid, 
omdat ieder ander volk zich evenzoo gedragen en togen 
God verzet zou hebben, als Israël dit gedaan heeft. Ja, 
zelfs is daarom de geschiedenis van Israëls zonde en afval 
de geschiedenis van ieder mensch, van een iegelijk onzer. 

God heeft eerst den mensch bijna twee duizend jaren 
zonder wet gelaten, en de mensch heeft de zonde zoozeer 
vermenigvuldigd en is tot zulk een uitgieting van boos-
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heid gekomen, dat God den aardbodem verdierf door den 
zondvloed. Daarna als 't ware een tweede menschheid be
ginnende, duurde het niet lang, of de afgoderij ontstond, 
en de kennis van God zou van den aardbodem zijn ver
dwenen, had God niet uit het midden der afgodendienaars, 
een man genomen, dien Hij tot het hoofd van een volk 
stelde, en aan wien Hij zich openbaarde in goedertieren
heid en genade. Toen Abrahams nakomelingen tot een 
groote menigte waren geworden, verloste de Heer hen 
van de dienstbaarheid en uit de macht der Egyptenaren, 
en leidde hen door de Roodo Zee en door de woestijn 
naar het voor hen bestemde Kanaan. In de woestijn gaf 
Hij hun zijne wet. Die wet werd niet gegeven met de 
gedachte aan de mogelijkheid, dat de mensch haar zou 
kunnen houden, want God wist heel goed, dat het vleesch 
zich aan zijne wet niet onderwerpt, ja niet onderwerpen 
kan; (Rom. VI I I : 7.) maar die wet werd gegeven, opdat 
de misdaad te meerder zou worden; opdat de zonde uiter
mate zondig zou worden door het gebod; en alzoo dooi
de wet de kennis der zonde zou komen. (Rom. V : 20; 
VII : 13; I I I : 20.) De zonde was er vóór de wet, maar 
de zonde was geen overtreding van een gebod, zoolang 
er geen wet gegeven was. Door de wet werd de zonde 
overtreding, en dus uitermate zondig. Stelen is zonde, maar 
zonder het gebod: „gij zult niet stelen" geen overtreding. 
Na het gegeven gebod is stelen niet slechts zonde, maar 
het willens en wetens overtreden van een bepaald gegeven 
gebod, en derhalve de verachting van het goddelijke ge
zag. Vandaar dat iemand, die één der geboden heeft over
treden, schuldig staat aan de geheele wet. 

Welnu, in Israëls geschiedenis is dit duidelijk aan het 
licht getreden. Zooals vanzelf spreekt, hebben zij de wet 
terstond overtreden, en wel in haar eerste en voornaamste 
gebod. Nog eer de steenen tafelen met de tien woorden 
door Mozes uit Gods hand ontvangen waren, dansten zij 
reeds om het gouden kalf, en zeiden: „Ditzijn uwegoden 
o Israël! die u uit Egypte hebben opgevoerd." En God, 
wendde zich, zoo zegt Stéfanus in zijne rede tot de Joden, 
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en gaf hen o v e r o r a het heir des hemels te dienen, ge
lijk geschreven staat in liet boek der profeten: „Hebt gij 
mij offerdieren en slachtofferen opgeofferd, veertig jaren 
in de woestijn, o huis Israëls! <Ja, gij hebt opgenomen den 
tabernakel van Moloch on het gesternte van uwen god 
Remfan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt, om die 
te aanbidden; en Ik zal u overvoeren naar gene zijde van 
Babyion." Op hunne veertigjarige reis door de woestijn 
hebben zij zich betoond te zijn een hardnekkig en halsstar
rig volk, welks hart steeds terug verlangde naar Egypte, 
en dat gedurig opstond tegen Mozes, door wien de Heer 
hen mot een sterke hand en een machtigen arm had uit
gevoerd. In Kanaan gekomen, weken zij na den dood van 
Jozua en van de oudsten, die met Jozua geweest waren, 
wederom van God af en dienden de afgoden. Het boek 
der Richteren bevat de smadelijke geschiedenis van hunne 
telkens terugkeerende afgodendienst. Alles was in ver
warring. Aan de handhaving van de geboden des Heeren 
werd zelfs niet meer gedacht. Een ieder deed wat goed 
was in zijne oogen. En toen ook onder Eli het priester
schap zich geheel verdorven had en onmogelijk was ge
worden, maakte God aan zijn openlijken dienst een einde 
en gaf de arke des verbonds over in de handen zijner 
bitterste vijanden, de Filistijnen. 

Een korte tijd van terugkeer tot God kwam daarop 
onder Samuël; doch het volk keerde zich opnieuw tegen 
Jehovah, en verlangde een koning evenals de andere vol
ken. „Zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij 
verworpen," zeide de Heer tot Samuël, Nochtans gaf God 
hun een koning, eerst Saul, en nadat Hij dezen afgezet 
had om zijne ongehoorzaamheid, David, den man naar 
zijn hart, met wiens huis Hij een verbond maakte, uit 
wiens zaad naar het vleesch de Messias, de Koning der 
koningen en de Heer der heeren, zou voortkomen, wiens 
koninkrijk zich uitstrekken zal over de gansohe aarde. 
Door David werden al de vijanden van Israël ten onder 
gebracht, en onder Salomo werd het toppunt van macht en 
heerlijkheid bereikt. Doch dit bleef zoo niet. Helaas, neen! 
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Keeds aan het eind van Salomo's regeering werden de 
afgoden weer ingevoerd, en als straf daarvoor werd het rijk 
vaneengeseheurd. De heerlijkheid was voorbij. Ook het 
koningschap was gevallen. De tien stammen verlieten 
ganschelijk den Heere, hunnen God, en werden door Hem 
overgegeven in de hand hunner vijanden om nimmermeer 
in Kanaan terug te keeren. De twee stammen hielden 
langen tijd, hoewel onder vele struikelingen, aan de dienst 
des Heeren vast, doch gaven zich ten slotte ook over aan 
de afgoderij, en werden gevankelijk naar Babel gevoerd. 
Had de Heer niet een verbond met David en zijn huis 
gemaakt, en ware het zijn plan niet geweest om uit Davids 
geslacht zijnen Gezalfde te doen voortkomen, dan zouden 
ook zij verdwenen zijn. Nu evenwel keerden zij, door 
Gods genadige verschooning, na zeventig jaar in hun land 
terug, wel als een zwak en ellendig overblijfsel, maar toch 
als het volk, dat door den Heer zou bezocht worden met 
den Opgang uit de hoogte. 

Maar wat gebeurde er? Zij, die de profeten, welke God 
tot hen gezonden had om hen tot bekeering te roepen, 
hadden verworpen en gedood, zij verwierpen en doodden 
ook den Erfgenaam. Toen zij Hem zagen, die de Gezalfde 
Gods was, de Emmanuël, God met ons, van wien de enge
len zongen in Bethlehems velden, vonden zij aan Hem 
niets, dat zij Hem zouden hebben begeerd. Zij verachtten, 
bespotten en verwierpen Hem. Wel is waar vergaderde een 
kleine schaar van discipelen rondom Hem door de macht 
van Gods genade; maar het volk, en vooral de oversten, 
wilden niets van Hem weten; zelfs degenen, die Hem 
langen tijd gevolgd waren, verlieten Hem, toen Hij hun 
de waarheid verkondigde. En het schrikkelijk resultaat 
was, dat zij hunnen Koning in de handen der ongerechti-
gen overleverden, en Hem nagelden aan het hout des vloeks, 
nadat Hij gedurende meer dan drie jaren al zijn liefde, 
lankmoedigheid en goedheid in een lange reeks van wel
daden had geopenbaard. Ziedaar, de mensch in zijne vijand
schap tegen God! Alles was beproefd. Zonder wet een 
zondaar, onder de wet een overtreder, een afgodendienaar, 
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een moordenaar van de profeten en eindelijk een moor
denaar van Gods Zoon. Er bleef niets anders over dan 
het oordeel. 

Dank zij God! wij weten, dat het Gods genade was, 
zijne genade jegens zondaren, die Jezus overgaf om Gods 
toorn tegen de zonde te dragen. Gods Zoon moest sterven, 
zijn bloed moest stroomen, opdat wij van onze zonden 
zouden kunnen worden afgewasschen. Hij moest sterven 
voor Israël, opdat de hun beloofde, toekomstige heerlijk
heid zou kunnen komen. Hij moest sterven, opdat God, 
die door de zonde onteerd was, zou worden verheerlijkt, 
en de bediening der verzoening zou kunnen komen tot 
een schuldige, verlorene wereld, en eindelijk de zonde zou 
kunnen verdwijnen met al hare gevolgen uit Gods schoone 
schepping. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt. Maar van deze plannen en raadsbesluiten Gods, 
van deze zegenrijke gevolgen van den dood van Christus 
hadden de Joden niet het minste begrip. Wat zij deden, 
deden zij uit haat tegen God, al volvoerden zij daardoor 
ook Gods raadsbesluit. Petrus zegt hun dat in dit merk
waardige woord: „ Deze door den raad en de voorkennis 
van God overgegeven, hebt gij genomen en door de hand 
der ongerechtigen gedood!" Bij al hunne zonden hadden 
zij deze allergrootste zonde gevoegd, van Gods Zoon aan 
het kruis te hangen, en van Hem te roepen: wij willen 
niet, dat deze over ons heerschen zal! Daarom kwam het 
oordeel over hen, en werden zij door God verworpen. Wel 
zal de Heer zijne beloften aan Abraham en David gege
ven vervullen en zijn volk weer aannemen; maar thans is 
Israël onder het oordeel der verharding, ganschelijk ver
stoken van Gods zegen en overgegeven aan de volken 
der aarde. 

En zooals Israël is, zoo is ook de wereld. De wereld heeft 
Gods Zoon verworpen, en zich door de kruisiging van 
Christus geheel onder de heerschappij des satans gesteld; 
zoodat de satan nu met recht de overste dezer wereld kan 
worden genoemd. Het is derhalve ten volle gebleken, wie 
de mensch is; hij is niet alleen een zondaar, een over-
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treder van Gods gebod, maar ook een verwerper van Gods 
genade en een moordenaar van Gods Zoon. 

Welnu, dit alles moest aan het licht getreden zijn, voor
dat er sprake kon zijn van do gemeente. Er moest een 
volkomene verlossing van de zonde tot stand zijn gekomen, 
eer het mogelijk was, dat oen mensch met Christus ééne 
plant, een lid zijns lichaams werd. Hij, die aan het kruis, 
met onze zonden beladen en tot zonde voor ons gemaakt, 
stierf en daardoor een volkomene verzoening teweeg bracht, 
stond op uit de dooden, en kon terstond daarna de zijnen 
zijne broeders noemen en hun mededeelen, dat zij met 
Hem thans één God en Vader hadden. De dag van Jezus' 
opstanding uit de dooden kan daarom de geboortedag dei-
gemeente genoemd worden. 

Merkwaardig is het, dat de eerste maal, dat van de Ge
meente in de Schrift gesproken wordt, deze belangrijke waar
heid wordt geopenbaard. Petrus had Jezus beleden als de 
Christus, de Zoon des levenden Gods. En de Heer zeide: 
„Op deze rots zal ik mijne gemeente bouwen, en de poorten 
van den hades zullen haar niet overweldigen." Door de 
opstanding is Jezus openlijk verklaard te zijn de Zoon van 
God in kracht, (Rom. I : 4.) en als zoodanig is Hij de 
rots, waarop de gemeente is gebouwd, die daardoor aan 
de macht des 'doods en des duivels is ontrukt. Hoe onuit
sprekelijk heerlijk is het, dat de eerste maal, waar in de 
Schrift van de Gemeente wordt melding gemaakt, toen zij 
nog moest gebouwd worden, en als zoodanig wordt aange
kondigd, gezegd wordt, dat zij door hare vereeniging met 
Christus, die de Zoon des levenden Gods is, geheel en al 
is gesteld buiten de macht en de sfeer des doods! 

Doch niet alleen is Jezus uit de dooden opgewekt, maar 
Hij is ook verheven aan de rechterhand van God; en het 
is vandaar dat Hij den Heiligen Geest gezonden heeft, 
om de gemeente te vormen en in haar te wonen. De 
nederdaling van den Heiligen Geest, den beloofden 
Trooster, staat in verband met de hemelvaart van Jezus. 
„Hij zeide dit van den Geest, dien ontvangen zouden, die 
in hem geloofden, want de Geest was nog niet, omdat Jezus 
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nog niet verheerlijkt was," lezen wij in Joh. VII. En in 
Joh. XVI zegt de Heer: „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." Do komst des Heiligen Geesteshing 
af van de opneming en verheerlijking van Jezus. 

Welnu, die Heilige Geest daalde als de andere Trooster, 
zooals Jezus Hem genoemd had, op den Pinksterdag uit 
den hemel neder, om woning te maken in de harten der 
geloovigen en hen tot één lichaam te doopen. Hoewel de 
gemeente met Christus uit het graf verrezen was, en de 
Heer dadelijk na zijne opstanding van zijne vereeniging 
met de zijnen spreken kon, waardoor zijn woord in ver
vulling was getreden: „Indien het tarwegraan niet in de 
aarde valt en sterft, blijft het alleen; maar indien het 
sterft, draagt het veel vrucht;" zoo was nochtans die ge
meente nog niet openbaar geworden Op Jezus' bevel moesten 
de discipelen te Jeruzalem wachten, totdat de Heilige Geest 
werd uitgestort. Eerst daardoor zouden zij allen met éénen 
Geest worden bezield, en dan niet meer ieder afzonderlijk 
staan, maar als leden van één lichaam met elkander ver
bonden zijn. Eerst daardoor zouden zij met kracht uit den 
Hooge zijn aangedaan en bekwaamd worden om de waarheid 
te verkondigen. En zoodra de Heilige Geest uit den hemel 
nedergedaald was, hadden zij niet alleen kracht en vrij
moedigheid, maar waren zij tot één lichaam gedoopt, van 
welk lichaam de opgestane en verheerlijkte Heer het Hoofd 
is. Direct na deze heerlijke gebeurtenis lezen wij, dat er 
op dienzelfden dag drieduizend zielen werden toegevoegd 
tot de geloovigen, die er reeds waren, en dat zij een 
afzonderlijken kring in het midden der Joden vorm
den, waartoe men, om behouden te worden, moest worden 
gevoegd. Het laatste vers van Hand. I I zegt ons: „En 
de Heer voegde dagelijks bij de gemeente, die behouden 
moesten worden." Dat wil zeggen: Zij, die naar Gods voor
nemen en verkiezing behouden moesten worden, konden 
niet blijven bij de Joodsche eeredienst, maar moesten wor
den gevoegd bij de gemeente, die door de komst des 
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Heiligen Geestes op aarde was gevormd geworden. 
Er was dus dadelijk na de uitstorting des Heiligen 

Geestes een afzonderlijke kring, de gemeente, gekomen, 
tot welke ieder, die behouden moest worden, werd gevoegd; 
of men al tot liet joodsche volk behoorde en daardoor deel 
had aan Gods verbond en beloften, dit was nu niet meer 
voldoende; men moest bij de gemeente worden gevoegd. 
De kamerling, een jodengenoot, die opgekomen was naar 
Jeruzalem om het feest te vieren, en daar de waarheid 
niet had loeren kennen, moest door Filippus tot de kennis 
van Jezus gebracht en tot de gemeente gevoerd worden, 
eer hij naar zijn land terugkeerde. Deze gemeente had 
hare bijzondere eeredienst. Hoewel de geloovigen nog naai
den tempel gingen en vele gebruiken der mozaïsche eere
dienst langen tijd bijbehielden, zoo braken zij toch in 
de huizen het brood, en vormden dus een afgezonderde 
vergadering, die volhardende was in de leer en de ge
meenschap der apostelen, in de breking des broods en in 
de gebeden. 

Daar de Heere God in zijn onuitputtelijk geduld in 
antwoord op Jezus' gebed aan het kruis, den Joden de 
vergeving van hunne zonden en van hunne verwerping 
van den Messias, indien zij zich bekeerden, wilde doen 
verkondigen, werd de gemeente vooreerst gevormd uit 
Joden en Jodengenooten. Toen evenwel dit getuigenis des 
Heiligen Geestes door Israël openlijk werd verworpen in 
de steeniging van Stéfanus, den man vol des geloofs en 
des Heiligen Geestes, werd het oordeel, 't welk reeds voor-
lang over de Joden was uitgesproken, voltrokken; God trok 
zich van zijn volk terug, gaf het over aan de verharding 
en wendde zich tot de Heidenen. 

Door de vervolging, die er na Stéfanus' dood te Jeru
zalem ontstond, werd de geheele gemeente verstrooid door 
de landen van Judéa en Samarië, waar zij overal het woord 
verkondigden. Filippus, een van de zeven diakenen, kwam 
in Samarië, predikte aldaar het evangelie, en werd zóó 
door den Heer gezegend, dat een groote schare den ge-
loove werd toegedaan. Petrus werd tot Cornelius, den Ko-



29 

meinschen hoofdman te Cesaréa, gezonden, en opende 
voor hem en al de zijnen, die te zamen vergaderd waren 
om zjjn woord te hooren, de deur van het koninkrijk der 
hemelen, gelijk hij dit op den Pinksterdag voor de Joden 
had gedaan, en de Heilige Geest viel op hen allen, gelijk 
Hij in den beginne op de discipelen des Heeren gevallen 
was; zoodat Petrus zeide: „Wie kan het water weren, 
dat dezen niet gedoopt zouden worden, die den Heiligen 
Geest ontvangen hebben, evenals ook wij ?" En een weinig 
later kwamen de verstrooide geloovigen uit Jeruzalem te 
Antiochië, en predikten daar aan de Grieken het evan
gelie van Gods genade; en de hand des Heeren was met hen, 
en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heer. 
En toen de man, die met welgevallen bij de steeniging 
van Stéfanus tegenwoordig geweest was, en die later de 
gemeenten des Heeren door zijn woeden en dreigen ver
woestte, op den weg naar Damaskus was bekeerd gewor
den, door Barnabas te Antiochië werd gebracht, ontstond 
er aldaar een zeer talrijke gemeente, en werden de ge
loovigen daar het eerst Christenen genoemd. Van dat oogen-
blik af houdt Jeruzalem op het middelpunt der gemeente 
te zijn, en gaat van Antiochië de prediking des Evangelies 
uit tot alle volken der aarde. 

Vatten wij nu te zamen, wat de Schrift ons van de wegen 
Gods leerde, dan staat het volgende duidelijk voor ons. 
Er zijn van den aanvang af geloovigen op aarde geweest, 
die evenwel op zichzelf stonden, en gedurende de oud
testamentische bedeeling nimmer tot één lichaam vereenigd 
waren. God had een volk op aarde, afgezonderd van de andere 
volken, aan hetwelk Hij zijne wetten gaf, om daardoor 
te doen uitkomen, wie de mensch van natuur is. Door 
God begunstigd en gezegend boven alle andere volken, 
overtraden de Joden Gods geboden, verwierpen zijn bestuur, 
dienden andere goden, doodden de profeten, die tot hen 
gezonden werden, en brachten eindelijk den Zoon van God 
om, die in genade gekomen was om hen te redden van 
het verderf. Deze misdaad, gevolgd door hunne verwer
ping van Gods genade, aangeboden door de bediening der 
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Apostelen, maakte een einde aan hun nationale voorrechten. 
Zij werden aan schrikkelijke oordeelen overgegeven, onder 
welke zij zich nog bevinden. Later zal God zich weer 
over hen ontfermen, want zijne roeping en verkiezing zijn 
onberouwelijk. In den tijd tusschen hunne verwerping en 
wederaanneming is de Gemeente gekomen. Op de rots, 
den Zoon des levenden Gods, zou volgens Jezus' verkla
ring die Gemeente worden gebouwd. Maar zoolang de 
Heer Jezus op aarde leefde, bestond de Gemeente nog niet. 
Twee dingen waren voor de vorming van die Gemeente 
noodzakelijk: de dood van Christus, en de nederdaling des 
Heiligen Geestes. Kajafas profeteerde als hoogepriester, dat 
de dood van Jezus voor het volk noodzakelijk was, en 
voegt de Evangelist er bij: „niet voor het volk alleen, 
maar opdat hij ook de verstrooide kinderen Gods tot één 
zou vergaderen." (Joh. X I : 52.) De dood van Jezus was 
daartoe noodzakelijk, zoowel omdat die was naar den raad 
en de voorkennis van God, als omdat die alleen de zonde 
kon wegnemen. En de tegenwoordigheid des Heiligen 
Geestes was de onmisbare kracht om deze vereeniging tot 
stand te brengen; en de Heilige Geest kon niet komen, 
tenzij Jezus eerst verheerlijkt was. De eerste historische 
vermelding, welke er dan ook van de gemeente gemaakt 
wordt, is in Hand. II, nadat Jezus verheerlijkt en de 
Heilige Geest uitgestort was. Van dat oogenblik af waren 
alle geloovigen in Christus tot één lichaam vereenigd. 
„Want wij allen zijn door éénen Geest tot één lichaam 
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, 
hetzij vrijen, en wij allen zijn tot éénen Geest ge
drenkt." (1 Kor. XII : 13.) De leer omtrent de Gemeente 
werd evenwel eerst geopenbaard aan Paulus, den Apostel 
der volken, bij wiens bekeering de heerlijke waarheid van 
de eenheid der geloovigen op aarde met den verheerlijkten 
Heer in den hemel werd uitgedrukt in de woorden: „Saul! 
Saul! wat vervolgt gij mij." 

In het volgende nummer hopen wij bij deze belangrijke 
en heerlijke openbaring stil te staan. 
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Correspondentie. 
Waar ik ook in difc jaar, zoo de Heer wil, weder de tot mij 

gerichte vragen over Schriftuurplaatsen en belangrijke prak
tische quaesties wensch te beantwoorden, moet ik opnieuw het 
vriendelijk verzoek richten aan de lezers, om, voordat zij over 
het een of ander onderwerp een vraag inzenden, het Register 
op de verschenen 40 jaargangen na te zien, of hnnne vraag reeds 
vroeger beantwoord is, want ik kan niet telkens dezelfde plaat
sen behandelen. Ook verzoek ik vriendelijk de vragen, op een 
afzonderlijk blad papier geschreven, in te zenden. 

H. c. v. 

1. P. V. te Rietveld. — In Jesaja XIV wordt geprofeteerd 
over den koning van Babel, zooals de Heere God dien aan
schouwt van den beginne tot aan het einde. Van den toren
bouw af tot in de Openbaring, en dus in de laatste dagen vóór 
de wederkomst van Christus, is de hoogmoed van den mensch, 
die aan God gelijk wil zijn, verpersoonlijkt in Babyion. Nebu
kadnezar, die al zijne onderdanen deed buigen voor het gouden 
beeld, dat hij gemaakt had, en die later uitriep: sis dit niet 
het groote Babel, dat ik gebouwd heb ?" is daarvan de merk
waardige type. Zeer zeker heeft de satan dit ook gedaan, en 
zeer zeker is het door den invloed des satans, dat Babel zich 
aldus alle eeuwen door heeft geopenbaard, maar toch wordt ons 
hier niet de satan, maar de koning van Babel voorgesteld. 

2. M. B. te Apeldoorn vraagt een verklaring van 1 Koningen 
XVI : 34. 

In Jozua VI : 26 lezen wij, dat Jozua na den val van Jericho 
zegt: «Vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heeren, 
die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal," dat wil 
zeggen: die haar weder tot een vesting, zooals zij geweest was, 
zou maken; »dat hij ze grondveste — den eersten steen legge 
tot een stadsmuur — op zijnen eerstgeboren zoon, en hare 
poorten stelle — den bouw voleindige — op zijnen jongsten 
zoon!" zoodat dus gedurende den wederopbouw der stad al zijne 
zonen door 's Heeren oordeel zouden sterven. Welnu, in 1 Kon. 
XVI : 34 wordt ons medegedeeld, dat dit in de goddelooze 
dagen van Achab door Hiel is gedaan, die dan ook de door 
God bedreigde straf heeft ondergaan. 
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3. T. T. te Breskens. — In Hand XIII : 9 wordt Saulus 
voor het eerst Paulus genoemd. Saulus is een hebreeuwsche 
naam en beteekent sgeëischte;" Paulus is een grieksche naam 
en wil zeggen »kleine, geringe." Dezen naam nam Paulus aan, 
toen hij zijn eerste apostolische reis ging doen en als Apostel 
der volken optrad. Ook in zijn naam was hij een ander niensch 
geworden, en hij drukt ook daarin uit, wat hij in Fil. III over 
zijne voorrechten naar het vleesch zegt. 

4. H. v. d. S. te Nieuwendijk. — In Num. XVI : 33 is 
levend ter helle niet goed vertaald; er staat: «Zij voeren levend 
in den sjeool," en de sjeool is de hades, zooals de plaats, waai
de zielen der afgestorvenen vertoeven tot den dag der opstan
ding, in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Dit wordt 
bewezen door Ps. XVI, waar wij lezen: »"Want Gij zult mijne 
ziel in den sjeool (verkeerdelijk in de St. Vert. door hel over
gezet) niet verlaten", welke woorden tweemaf." in de Hande
lingen worden aangehaald, en daar luiden: sWant Gij zult 
mijne ziel in den hades niet laten." (Hand. II : 31; XIII : 35.) 
In welk gedeelte van den hades die zielen zich bevinden, moeten 
wij uit de omstandigheden opmaken. De rijke man en Lazarus, in 
de gelijkenis in Luk. XVI, waren beiden in den hades; maar de 
een was in de plaats der pijn en de ander in Abrahams schoot, 
door een onoverkomelijke kloof van elkander gescheiden. Thans 
zijn de ontslapenen door Christus in het paradijs, en de onge-
loovigen in de plaats der pijn. De hel, »gehenna," is de poel 
des vuurs, de tweede dood, waarin op den oordeelsdag alle ver
lorenen geworpen worden. 
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Christus en de Gemeente. 
(Yervolg van blz. 30.) 

Voordat wij overgaan tot de beschouwing van de leer 
omtrent de Gemeente van Christus, wensch ik stil te staan 
bij de bekeering van den man, die door God uitverkoren 
was om zijne heerlijke raadsbesluiten te leeren kennen en 
te verkondigen. In en bij die bekeering toch heeft de 
Heer, in beginsel, reeds zijne gedachten over de Gemeente 
uitgesproken en zijne raadsbesluiten omtrent haar bekend 
gemaakt. 

Een belangrijker en gewichtiger bekeering dan die van 
Saulus van Tarsus bestaat er niet. Daarom wordt die be
keering ons driemalen in de Handelingen verhaald. Eerst 
in den loop der geschiedenis, daarna door Paulus zel-
ven, aan het joodsche volk te Jeruzalem en later aan 
den koning Agrippa. Telkenmale vernemen wij nieuwe 
bijzonderheden, en wordt de een of andere bijzonderheid op 
den voorgrond gesteld, die in het andere verhaal stilzwij
gend wordt voorbijgegaan. Al naar het doel, 't welk de 
verhaler zich voorstelde, worden de gebeurtenissen mede
gedeeld of verzwegen. Zoo treedt b. v., in Hand. XXII, 
waar Paulus zijne bekeering aan de woedende Joden ver
haalt, Ananias, die rechtvaardige man naar de wet, op den 
voorgrond; terwijl aan Agrippa uitvoerig wordt medege
deeld, wat de Heer op den weg naar Damaskus tot Saulus 
gezegd had. 

Bij dit laatste staan wij thans stil, omdat zulks voor 
ons onderwerp van het uiterste gewicht is. „Toen ik — 
zoo verhaalt Paulus — met het vervolgen der Christenen 
bezig, naar Damaskus reisde met macht en last van de 
overpriesters, zag ik, o koning! op het midden van den 
dag, op den weg, een licht boven den glans der zon, van 
den hemel mij en die met mij reisden omschijnende. En 
YO.III 3 
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toen wij allen ter aarde gevallen waren, hoorde ik een 
stem, tot mij sprekende, en zeggende in de hebreeuwsche 
spraak: Saul, Saul! waarom vervolgt gij mij ? het is u hard, 
de verzenen tegen de prikkels te slaan. En ik zeide: Wie 
zijt gij, Heer? En de Heer zeide: Ik ben Jezus, dien gij 
vervolgt." — 

Houden wij hier even op. Welk een aangrijpend tooneel! 
De brave, eigengerechtige farizeër, die om Grode een 
dienst te bewijzen, zooals hij oprechtelijk meende, vol 
dreiging en moord de discipelen van Jezus vervolgde, ter 
aarde geworpen, omschenen door een licht boven den 
glans der zon, in den hemel den Menschenzoon ziende 
met heerlijkheid en eer gekroond, en uit zijnen mond de 
woorden vernemende: Saul, Saul! waarom vervolgt gij mij ? 
In dat ééne woord was de waarheid omtrent Christus en 
de gemeente uitgesproken. Die arme, vervolgde Christenen 
waren één met den verheerlijkten Heer in den hemel. Zij 
waren leden van zijn lichaam. Werden zij vervolgd, dan 
gold die vervolging Hem, die het hoofd des lichaams was. 
Christus, de Zoon des levenden Gods, door de Joden ver
worpen, maar in heerlijkheid aan Gods rechterhand ge
zeten, is de rots, waarop de gemeente door Hem gebouwd 
werd. 

Maar luisteren wij verder. De Heer gaat voort, en zegt 
tot den verbaasden Saulus: „Maar richt u op, en sta op 
uwe voeten! want hiertoe ben ik u verschenen, om u te 
verordenen tot een dienaar en getuige der dingen, zoowel 
die gij gezien hebt, als in welke ik u zal verschijnen; u 
nemende uit het volk en uit de volken, tot welke ik u 
zend, om hunne oogen te openen, opdat zij zich bekeeren 
van de duisternis tot het licht, en van de macht des 
satans tot God; opdat zij vergeving van zonden ontvangen 
en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in 
mij." In deze woorden wordt de geheele positie, waarin 
ieder geloovige zich thans bevindt, blootgelegd. Saulus was 
een echte Israëliet, een Hebreër uit de Hebreërs; maar 
dit kon hem niet baten. In Christus is noch Jood noch 
Griek. Daarom werd hij genomen uit het volk en uit de 



35 

volken, zoodat hij geheel afgezonderd was. Alle nationale 
voorrechten waren vervallen. Een geloovige Griek stond 
met een geloovigen Jood op ééne lijn; beiden waren met 
Christus verbonden en beiden waren leden van één en 
hetzelfde lichaam. Om dit overal te prediken onder alle 
volken der aarde, had God Saulus uitverkoren, geroepen, 
bekeerd en verlost. Hij was verordend door den Heer 
tot een dienaar en getuige van de heerlijke dingen, die 
hij gezien had — den verheerlijkten Christus aan Gods 
rechterhand, die zich één verklaarde met zijne vervolgde 
discipelen; en van de dingen, waarin de Heer hem nog 
verschijnen zou. 

"Want hoewel in de woorden door den Heer op den 
weg naar Damaskus tot Saulus gesproken de geheele leer 
omtrent de gemeente lag opgesloten, zoo moest hem deze 
waarheid toch duidelijk worden geopenbaard, ontvouwd en 
ontwikkeld. Welnu, de Heer is hem daartoe herhaaldelijk 
verschenen. Terstond nadat Saulus te Damaskus door 
Ananias was gedoopt en het bewustzijn van de vergeving 
zijner zonden had ontvangen, predikte hij aldaar in de 
synagoge, dat Jezus de Zoon van God is. (Hand. IX : 20.) 
Maar de Heer zond hem kort daarop naar Arabië, waar 
hij ongeveer drie jaren bleef, om daarna naar Damaskus 
terug te keeren, en die stad ontvluchtende vanwege de 
vervolging, naar Jeruzalem te gaan om Petrus te zien. 
(Lees Gal. I : 15—24.) In Arabië is de Heer hem ver
schenen; daar heeft Hij hem het evangelie medegedeeld, 
de instellingen voor de Gemeente overgegeven, zijne ge
dachten en raadsbesluiten omtrent Christus en de Ge
meente geopenbaard en hem ingeleid in de toekomstige 
gebeurtenissen. Daar ook zal wel die merkwaardige en 
geheel eenige gebeurtenis hebben plaats gevonden, welke hij 
in den tweeden brief aan de Korinthiërs mededeelt: dat 
hij werd opgevoerd tot in den derden hemel, en daar 
onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mensch niet 
geoorloofd is te spreken. Gedurig beroept hij zich op deze 
verschijningen en openbaringen des Heeren. In den brief 
aan de Galatiërs zegt hij uitdrukkelijk, dat hij omtrent 
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de waarheid des evangelies niets ontvangen heeft van de 
Apostelen te Jeruzalem, maar dat hem alles rechtstreeks 
door den Heer is medegedeeld; en telkens vernemen wij 
uit zijnen mond: „Dit zeg ik u door het woord des 
Heeren," of „gelijk ik van den Heer ontvangen heb." 
En wanneer hij spreekt over de Gemeente, dan betuigt 
hij, dat aan hem door openbaring deze verborgenheid was 
bekend gemaakt, welke, in Gods raadsbesluit verborgen, 
thans aan de geloovigen wordt verkondigd. 

De ontvouwing dezer waarheid vinden wij in den briel 
aan de Efeziërs. Wel wordt ook in andere brieven van 
Paulus over die verborgenheid gesproken, maar alleen in 
den brief aan de Efeziërs wordt ons een volledige ont
vouwing van de leer omtrent de Gemeente gegeven. Wij 
zullen daarom thans stil staan bij den inhoud van dezen 
brief en trachten door den Heiligen Geest de gedachten 
Gods te verstaan. 

De eerste mededeeling, welke in het onderwijs van den 
Apostel onze aandacht tot zich trekt, is, dat de Gemeente, 
die in de ontwikkeling van de wegen Gods het laatst in 
het aanzijn geroepen werd, in Gods gedachte en raads
besluit bestond, voordat zijne wegen een aanvang namen. 
Eer de Heere God Israël afzonderde als zijn volk op 
aarde; vóór het bestaan van de volken, uit wier midden 
Abraham en zijn geslacht werden geroepen; eer de bergen 
geboren werden en de heuvelen ontstonden, bestond de 
Gemeente in het raadsbesluit Gods: „Gelijk Hij ons uit
verkoren heeft in hem (in Christus) vóór de grondlegging 
der wereld." (Efez. 1:4.) Wij worden niet verplaatst bij 
het verbond met David gemaakt, ook niet bij de verlos
sing uit Egypte, zelfs niet bij de schepping der wereld, 
maar in de eeuwigheid. Eeuwig, gelijk de Vader eeuwig 
is, zijn zijne voornemens en raadsbesluiten; eeuwig even
als de Zoon eeuwig is, die deze raadsbesluiten heeft uit
gevoerd, en gelijk de Heilige Geest, die ze ons mededeelt, 
eeuwig is — de eeuwige Geest naar Hebr. I X : 14. „Uit
verkoren vóór de grondlegging der wereld," eer iets be
stond van al het bestaande; ja, wij kunnen verder gaan, 
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en zeggen: de schepping der wereld had ten doel de 
vervulling van de raadsbesluiten der eeuwige wijsheid en 
der eeuwige liefde. «God, die alle dingen geschapen heeft, 
maakt nu aan de overheden en de machten in dehemel-
sche gewesten door de gemeente bekend zijne veelvoudige 
wijsheid, naar het eeuwig voornemen, dat Hij opgevat 
heeft in Christus Jezus, onzen Heer." (Efez. I I I : 9—11.) 
Welk een heerlijke plaats neemt de Gemeente in. In 
Christus het voorwerp van Gods gedachten en plannen in 
de eeuwigheid, is zij bestemd het middel te zijn van de 
tentoonspreiding van de heerlijkheid van God in de toe
komende eeuwen. „Hem nu, die machtig is boven alles 
te doen, zeer overvloedig boven hetgeen wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem zij de heer
lijkheid in de gemeente, in Christus Jezus, tot in alle ge
slachten, van alle eeuwigheid!" 

Het tweede punt, dat ons treffen moet, is, dat deze 
groote gedachte van God vóór de grondlegging der wereld 
niet geopenbaard of medegedeeld werd, dan nadat er meer 
dan vierduizend jaren van de geschiedenis der wereld 
waren verloopen. „Indien gij gehoord hebt — zegt Pau
lus — van het rentmeesterschap der genade Gods, het
welk mij gegeven is voor u, dat mij door openbaring de 
verborgenheid is bekend gemaakt . . . die in andere ge
slachten den zonen der menschen niet bekend gemaakt 
is, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijne heilige apostelen 
en profeten in den Geest: dat die uit de volken mede
erfgenamen zijn en medeingelijfden en mededeelgenooten 
zijner belofte in Christus Jezus door het evangelie." En 
later zegt hij, dat aan hem de roeping was gegeven „om 
voor allen in het licht te stellen, welke de bedeeling is 
der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in 
God." Bedenken wij wel, dat hier geen spraak is van een 
verborgenheid in den gewonen zin van het woord, aan
duidende dat deze of gene waarheid boven de bevatting 
van de natuur en van de rede is; want in dezen zin zijn 
alle geopenbaarde waarheden van het evangelie verbor-
genheden. Maar dit is een verborgenheid, „in God ver-
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borgen" — een verborgenheid, die vroeger niet geopen
baard was. De Apostel zegt niet alleen, dat er een open
baring noodig was om haar te doen kennen, maar ook 
dat, tot in zijne dagen, deze verborgenheid den zonen der 
menschen niet is bekend gemaakt door openbaring, doch 
in God is verborgen gebleven, terwijl zij thans aan zijne 
heilige apostelen en profeten in den geest is medegedeeld. 

Dit is van groot gewicht. De verklaring van Paulus 
toch stelt een breede scheidsmuur tusschen deze verbor
genheid, aan Paulus en aan de andere apostelen en pro
feten geopenbaard, en al wat door de profeten des Ouden 
Verbonds was verkondigd geworden. 

Het was geen verborgenheid van alle eeuwen verborgen 
in God, dat de Christus komen zou, dat de Christus moest 
sterven, dat de Christus zou regeeren. Het was ook geen 
verborgenheid, dat de Christus uit de dooden zou opstaan 
en zijne plaats aan Gods rechterhand zou innemen; de 
zestiende Psalm en vele andere plaatsen hadden deze 
feiten voorspeld. Het was evenmin een verborgenheid in 
God verborgen, dat Israël voorspoedig en gelukkig zijn zou 
onder de regeering van hunnen Messias, zelfs niet dat 
de volken, in een onderworpen betrekking tot Israël 
staande, deel zouden verkrijgen aan de zegeningen van 
het heerlijk vrederijk. Vele plaatsen in het Oude Testa
ment spreken daarvan, en worden door de Apostelen in 
het Nieuwe aangehaald. Maar dat die uit de volken mede
erfgenamen en medeingelijfden en mededeelgenooten van 
Gods beloften in Christus zouden zijn met de geloovigen 
uit de Joden, zoodat zij te zamen één geheel, één lichaam 
vormden, dat was een verborgenheid, die in alle vorige 
eeuwen den zonen der menschen niet was bekend ge
maakt, maar verborgen was gebleven in God. Het tegen
overgestelde was onder het Oude Verbond het geval. Toen 
was er maar één volk op aarde, met hetwelk God in be
trekking stond. Dat volk was van alle andere volken 
afgezonderd. Niemand uit de volken kon met dat volk in 
gemeenschap leven. De middelmuur der omtuining ver
hinderde zulks. Een heiden kon een jood wopden, maar 
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een heiden kon geen gemeenschap in Israël hebben. Gelijk 
uit den brief aan de Galatiërs blijkt, hielden de joods-
gezinde Christenen dit nog altijd vast en wilden de ge-
loovigen uit de heidenen bewegen zich te laten besnijden 
en derhalve joden te worden, waartegen Paulus met al 
den ernst zijner ziel opkomt. Maar thans waren alle ver
loren zondaren, of zij uit de Joden of uit de volken 
kwamen, door Christus verlost, met Christus gestorven, 
levend gemaakt, opgewekt en verheerlijkt. De middelmuur 
der omtuining was afgebroken, en de geloovigen uit de 
Joden en uit de volken waren tot één nieuwen mensch 
geschapen en tot één lichaam gevormd. En dat lichaam 
is de Gemeente. 

Vervolgens moeten wij opmerken, dat de zegening, aan 
de Gemeente gegeven, volkomen is, en dat al wat zij 
waarborgt en in zich bevat, reeds volmaakt is. Het is 
geen voorwaardelijke zegening, en zij hangt niet af van 
de gehoorzaamheid, gelijk zulks bij Israël het geval was 
in het land Kanaan; maar het is een zegening in Chris
tus, in wien wij aangenaam zijn voor God; en die zegening 
hangt af van de vervulling door Christus van al wat de 
Vader Hem te doen gegeven heeft. „Gezegend zij de God 
en Vader van onzen Heer Jezus Christus, die ons gezegend 
heeft, met alle geestelijke zegening in de hemelsche ge
westen in Christus." Die ons gezegend heeft! Met alle 
geestelijke zegening! "En in Christus! Dit is wel volkomen! 
Dit is ten volle verzekerd, en daarom onbewegelijk en 
onveranderlijk! 

Bovendien, de zegeningen der Gemeente zijn geestelijke 
zegeningen in de hemelsche gewesten. Het zijn geen tijde
lijke zegeningen zooals bij Israël. Aan Israël was beloofd, 
dat indien zij Gods geboden onderhouden en in zijn 
verbond blijven zouden, zij zouden worden gezegend in 
hun korf en hun baktrog, in de vrucht huns buiks, in 
de vrucht huns lands en in de vrucht hunner beesten. 
Zie Deut. XXVIII : 3 —5.) Tijdelijke zegeningen werden 
hun beloofd. Zelfs gedurende het duizendjarig rijk, wan
neer zij ook deel zullen hebben aan geestelijke zegeningen, 
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is een van de merkwaardigste trekken, welke de profetie 
ons opgeeft van den heerlijken staat, waarin zij zich be
vinden zullen, deze, dat zij alsdan alle mogelijke tijdelijke 
voorrechten zullen genieten. „En het geboomte des velds 
zal zijne vrucht geven, en het land zal zijn inkomst 
geven, en zij zullen zeker zijn in hun land; en zij zullen 
weten, dat Ik de Heere ben." (Ezech. XXXIV : 27.) 
Aan de Gemeente worden zulke beloften niet gegeven. 
Integendeel, zij moet haren Heer en Meester navolgen, 
die op aarde geen plaats had, waar Hij zijn hoofd kon 
neerleggen. Met een opgewekten en verheerlijkten Chris
tus vereenigd, zijn hare zegeningen geestelijk. De vergeving 
der zonden, de verlossing, de aanneming tot kinderen, de 
kennis van de gedachten en van den wil van God, de erfenis 
met Christus, de inwoning des Heiligen Geestes — zie
daar met al de genadegaven, welke daaruit voortvloeien, 
de zegening, waarmede de Gemeente gezegend is. 

En deze geestelijke zegeningen heeft zij in de hemehche 
geivesten. Dat wij hier niet moeten denken aan een gees
telijken toestand, aan geestelijke gevoelens en genietingen, 
zooals sommigen willen, volgt duidelijk uit de woorden 
des Apostels: „Die ons gezegend heeft met alle geestelijke 
zegening in de hemelsche gewesten." God heett ons 
gezegend met de beste soort van zegeningen, en dat 
in de beste en heerlijkste plaats, die er is, namelijk daar 
waar Christus zelf is. Hij heeft Christus aan zijne rech
terhand gezet in de hemelsche gewesten, (Efez. I : 20.) 
en daar heeft Hij ook de Gemeente een plaats gegeven; 
zoodat nu door de Gemeente aan de overheden en de 
machten in de hemelsche gewesten (de engelen) de veel
voudige wijsheid Gods wordt bekend gemaakt. (III : 10.) 
En deze geestelijke zegeningen in de hemelsche gewesten 
zijn ons in Christus geschonken. Christus is de eeniggeboren 
Zoon van God, de Geliefde, op wien God van eeuwig
heid af met welgevallen zijn oog vestigde, die zijn wil 
heeft volbracht en Hem heeft verheerlijkt, en die thans 
met eer en heerlijkheid gekroond is aan zijne rech
terhand. In Hem zijn wij gezegend, in Hem zijn wij 
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aangenaam gemaakt, in Hem zijn wij verheerlijkt. 
Wonderbare genade! Onuitsprekelijk heerlijk voorrecht! 

Mochten wij het allen recht verstaan en genieten! Paulus 
bidt voor de geloovigen te Efeze, dat zij de grootheid en 
heerlijkheid dezer goddelijke genade mochten leeren ken
nen. Aan het einde van het eerste hoofdstuk zegt hij: 
„Ik gedenk uwer in mijne gebeden, opdat de God van 
onzen Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, 
u geve den geest der wijsheid en der openbaring in 
zijne kennis, verlichte oogen uws harten, opdat gij weet, 
welke zij de hoop zijner roeping, en welke zij de rijkdom 
van de heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, en welke 
zij de grootheid zijner kracht aan ons, die gelooven, naar 
de werking van de kracht zijner sterkte, die Hij gewrocht 
heeft in Christus, door hem uit de dooden op te wekken; 
— en Hij zette hem aan zijne rechterhand in de hemel-
sche gewesten, boven alle overheid en gezag en macht 
en heerschappij en allen naam, die genoemd wordt, niet 
alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, en heeft 
alle dingen zijnen voeten onderworpen, en heeft hem als 
hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente, die 
zijn lichaam is, de volheid desgenen, die alles in allen 
vervult!" 

In deze heerlijke woorden, die den geheelen omvang 
van de verborgenheid, aan Paulus geopenbaard, bevatten, 
wordt ons voorgesteld: 1. Dat Christus, die, om de heilige 
majesteit van God te handhaven en de besluiten zijner 
eeuwige liefde te vervullen, zichzelven vernederd had tot 
den dood, door God, den Vader der heerlijkheid, uit de 
dooden is opgewekt geworden, aan zijne rechterhand in 
de hemelsche gewesten verheven is, en tot hoofd boven 
alle dingen is gesteld, daar alles zoowel in deze eeuw 
als in de toekomende Hem onderworpen is. — 2. Dat de 
Gemeente is het lichaam van Hem, aan wien alle dingen 
in den hemel en op de aarde onderworpen zijn. — 3. 
Dat de macht, die thans in den geloovige werkt, dezelfde 
macht van God is, die Hij gewrocht heeft in Christus, 
toen Hij uit het graf aan Gods rechterhand werd ver-
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heven. — 4. Dat de werking van deze macht in de Ge
meente geheel in overeenstemming is met de werking 
van de macht in Christus, toen Hij uit de dooden opge
wekt en in den hemel verheerlijkt werd. — Met één 
woord, de Gemeente is het lichaam van Hem, die door 
de wereld verworpen en door den hemel aangenomen 
is. Hare zegeningen kunnen zich dus niet hier op 
aarde bevinden, waar Christus werd verworpen, maar 
moeten zijn in den hemel, waar Christus met heerlijkheid 
is gekroond. 

In het tweede hoofdstuk wordt dit nader ontwikkeld. 
Nadat de Apostel over de verheerlijking van Christus 
gesproken heeft, en nadat hij aangetoond heeft, dat de 
Gemeente zijn lichaam is, de volheid van Hem, die alles 
in allen vervult, richt hij zich tot de heiligen te Efeze, 
als wil hij hen herinneren en zichzelf voor de aandacht 
stellen, welke de rots is, uit welke zij zijn uitgehouwen. 
Allen, zoowel Joden als Heidenen, waren dood in mis
daden en zonden en van natuur kinderen des toorns. 
„Maar God, die rijk is in barmhartigheid, naar zijne groote 
liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij 
dood waren in de misdaden, heeft ons levend gemaakt 
met Christus, (uit genade zijt gij behouden,) en heeft ons 
mede opgewekt en mede gezet in de hemelsche gewesten 
in Christus Jezus, opdat Hij zou betoonen in de toeko
mende eeuwen den uitnemenden rijkdom zijner genade 
in goedertierenheid over ons in Christus Jezus." De 
Gemeente is zoo volkomen met Christus vereenzelvigd, 
dat hetgeen van den een gezegd wordt ook van den ander 
wordt verklaard. Indien Christus voor de zonde stierf, 
toen wij dood waren in de zonde, en indien Hij werd 
levend gemaakt uit dien dood, welken Hij vrijwillig onder
ging, zoo heeft God ons met Hem levend gemaakt. Maar 
Christus is ook uit de dooden opgewekt, evengoed als dat Hij 
levend gemaakt is — en God heeft ons met Hem opgewekt. 
Christus is gezeten in de hemelsche gewesten, en God 
heeft ons in Hem in de hemelsche gewesten gezet. De 
Gemeente is in Christus. Zij is zijn lichaam, zijne volheid. 
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Gelijk het lichaam de volmaking is van het hoofd, 
zoo is de Gemeente de volmaking van Christus. Hij 
als het Hoofd, de Gemeente, die zijn lichaam is, 
besturende en leidende; zij, de Gemeente, als het 
lichaam, den tweeden mensch volmakende naar Gods 
eeuwig raadsbesluit, 't Spreekt vanzelf, dat hierbij 
geen spraak is van den goddelijken persoon van Chris
tus, maar van den Zoon van God, die mensch ge
worden is, en als de tweede mensch, de laatste Adam 
zonder de Gemeente niet volledig was. De mensch was 
Adam en Eva. De tweede mensch is Christus en de Ge
meente. Zoo is het naar Gods voornemen en besluit, en 
zoo is het in vervulling getreden door het werk, dat Chris
tus volbracht heeft, hetwelk eerst voltooid was, toen Hij 
opgewekt uit de dooden aan Gods rechterhand verheerlijkt 
was. 

De gevolgen dezer heerlijke waarheid worden door den 
Apostel in het tweede gedeelte van het tweede hoofdstuk 
aangetoond. Door onze vereeniging met Christus en met 
elkander hebben alle aardsche onderscheidingen opgehou
den te bestaan. Er kan geen grooter onderscheid op aarde 
gevonden worden, dan 't welk bestond tusschen Joden en 
Heidenen. Het was een onderscheid door God zelven ge
maakt, want God had Israël als zijn bijzonder volk van 
alle volken der aarde afgezonderd. Dit onderscheid stond 
in onmiddellijk verband met de wet, welke alleen aan de 
Joden was gegeven, en waardoor de Heer als de God van 
Israël werd geproclameerd, terwijl de Heidenen „zonder 
God in de wereld" waren. Thans evenwel worden alle 
menschen beschouwd zooals zij werkelijk zijn, en dan zijn 
Joden zoowel als Heidenen gelijkelijk dood in zonden en 
misdaden. Allen zijn verdoemelijk voor God. Er is geen 
onderscheid. Een Jood mocht uitwendig nabij, en een 
Heiden verre zijn; „maar nu," zegt de Apostel, „in Chris
tus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden 
door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die 
beiden (Joden en Heidenen) één gemaakt en den middel-
muur der omtuining verbroken heeft, toen hij in zijn 
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vleesch de vijandschap, de wet der geboden, bestaande in 
inzettingen, te niet gedaan had, opdat hij die twee (Joden 
en Heidenen) in zichzelven tot éénen nieuwen mensch 
zou scheppen, vrede makende, en beiden in één lichaam 
met God verzoenen zou door het kruis, de vijandschap 
door hetzelve gedood hebbende." Al wat een Jood van 
een Heiden scheidde, en al wat beiden scheidde van God, 
heeft Christus op het kruis te niet gedaan, vrede makende 
door zijn bloed, en den een zoowel als den ander in 
één lichaam met God verzoenende. Met welk doel? 
Opdat Hij die beiden in zichzelven tot éénen nieuwen 
mensch zou scheppen, van welken nieuwen mensch de 
verheerlijkte Christus het Hoofd is, en van welken de 
geloovigen uit de Joden en uit de Heidenen gelijkelijk 
leden zijn. De Jood, uit zijn natuurlijke positie uitgetre
den, en de Heiden de zijne verlaten hebbende, zijn beiden 
in deze nieuwe en wonderbare positie gebracht; zij zijn 
beiden leden van het lichaam van Christus. Gelijk wij 
vroeger reeds opmerkten, op den weg naar Damaskus 
drukte de Heer dit uit, toen Hij tot Sauluszeide: „u ne
mende uit het volk en uit de volken." De Christen behoort 
tot geen volk op deze aarde. In Christus is noch Jood 
noch Griek. Alle nationale voorrechten hebben opgehouden. 
Allen, die in Christus gelooven, zijn leden van één lichaam, 
zijn onverbreekbaar met Christus en met elkander ver
bonden. Deze heerlijke waarheid was tot daartoe in God 
verborgen gebleven, maar was door God aan Paulus ge
openbaard en is door hem aan de Gemeente medegedeeld 
geworden. 

Aan het eind van het tweede hoofdstuk van den brief 
aan de Efeziërs wordt de Gemeente uit een ander oogpunt 
beschouwd, en wel als de woonstede Gods in den Geest. 
De Christen is gebouwd op het fondament der apostelen 
en profeten, (des nieuwen testaments natuurlijk), terwijl 
Jezus Christus zelf hoeksteen is. De geloovigen uit de 
volken waren te zamen met de geloovigen uit de Joden 
een woonstede Gods in den Geest geworden. Gelijk Israël 
vroeger van de volken was afgezonderd, zoo is thans de 
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Gemeente geheel gescheiden van de wereld; zij behoort 
niet tot de wereld. Die Gemeente is instede van den tempel 
met handen gemaakt, een heilige tempel in den Heer, 
welke het geestelijke huis is, waarin de Heere God door 
den Heiligen Geest woont. 

De praktische toepassing van deze leer omtrent de Ge
meente, begint in het vierde hoofdstuk. Wij worden ver
maand om met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, 
met lankmoedigheid en verdraagzaamheid jegens elkander 
gezind te zijn, zooals het de zoodanigen betaamt, die in 
zulk een nauwe en innige betrekking tot Christus ge
bracht zijn. Als Gods Zoon kon Christus zeggen: „Nie
mand kent den Zoon dan de Vader," en „alle dingen zijn 
mij overgegeven door mijnen Vader;" maar Hij kon er 
aan toevoegen als de uitdrukking van al deze onuitspre
kelijke, goddelijke heerlijkheid: „Neemt mijn juk op u, 
en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart." Deze aanbiddelijke Heiland is thans niet meer 
op aarde te midden der omstandigheden, waarin zijne 
nederigheid en zachtmoedigheid zich op zulke bewonde
renswaardige wijze hebben ontvouwd; doch Hij heeft ons, 
arme, verlorene zondaren, verlost en met zich vereenigd 
in den hemel, opdat in ons als leden zijns lichaams, in 
wie de Heilige Geest woont en werkt, zijne zachtmoedig
heid en nederigheid zouden kunnen worden geopenbaard. 
En waar zou dit beter kunnen dan in het midden van de 
gemeente hier beneden, waar beproevingen van allerlei 
aard voortdurend gevonden worden, zoodat men leeren 
moet elkander te verdragen in liefde en de eenheid des 
geestes te bewaren in den band des vredes. Elke aanlei
ding tot verstoring van die eenheid des Geestes moet 
terstond worden verwijderd, en zulks zal het geval zijn, 
wanneer wij elkander in liefde verdragen en nederig en 
zachtmoedig zijn van harte. 

Deze praktische opmerking over het bewaren van de 
eenheid des Geestes, leidt den Apostel er toe om nog eens 
in het kort, op de meest eenvoudige en treffende wijze, 
die eenheid des Geestes, welke de Gemeente bewaren en 
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handhaven moet, aan te geven. (Zie vs. 4, 5, 6.) Daarna 
spreekt hij over de verheerlijking van Christus, en merkt 
op, dat Hij, die opgevaren is, eerst is nedergedaald in de 
nederste deelen der aarde; en dat Hij, die nedergedaald 
is, dezelfde is, die opgevaren is boven al de hemelen, 
opdat Hij alle dingen vervullen zou. En in deze positie 
van uitnemende heerlijkheid, waartoe Hij is verheven, 
deelt Hij de gaven uit, die noodig zijn voor den wasdom 
en de opbouwing van zijn lichaam, de Gemeente; „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 wasdom der volheid van Christus." 
Dat is het heerlijke doel: de volmaking van den nieu
wen mensch, van welken de verheerlijkte Christus het 
Hoofd is, en de Gemeente, die de volheid is van Hem, 
die alles in allen vervult, het lichaam. Van de geheele 
gemeente is hier sprake, niet van een plaatselijke. En 
een weinig later zegt de Apostel, dat wij allen moeten 
opwassen „in Hem, die het hoofd is, uit wien het geheele 
lichaam, te zamen gevoegd en verbonden door alle onder
steunende geledingen, naar de werking van elk deel in 
zijne maat, den wasdom des lichaams bewerkt tot zijns 
zelfs opbouwing in de liefde." Ziedaar Christus en zijn 
lichaam, de Gemeente, naar de gedachten en raadsbeslui
ten van God! 

In het vijfde hoofdstuk eindelijk stelt de Apostel nog
maals, naar aanleiding van zijne vermaningen aan de 
mannen en de vrouwen, de heerlijke positie voor, die de 
gemeente inneemt. De man is het hoofd der vrouw, en 
zoo is Christus het hoofd der Gemeente; Hij is de behouder 
des lichaams. De vrouw moet aan den man onderdanig 
zijn, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is. „Gij man
nen ! hebt uwe eigene vrouwen lief," zegt de Apostel, „gelijk 
ook Christus de gemeente heeft liefgehad, en zichzelven 
voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligde, haar 
reinigende door de wassching des waters door het woord ; 
opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, verheerlijkt, 
geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbende, maar dat 
zij heilig en onberispelijk zou zijn." En verder: „Wie zijne 
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eigene vrouw liefheeft, heeft zichzelven lief. Want niemand 
heeft ooit zijn eigen vleesch gehaat, maar hij voedt en 
koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij 
zijn leden zijns lichaams, van zijn vleesch en van zijne 
beenen." De Gemeente is de Eva van den tweeden Adam, 
den Heer uit den hemel. Doch Adam ontving zijne Eva 
uit de hand van God, voordat hij op de proef was gesteld. 
De tweede Adam daarentegen ontving de Gemeente, zijne 
vrouw, nadat hij volledig op de proef gesteld was, en niet 
alleen een volkomene overwinning behaald, maar ook een 
volmaakte verlossing teweeggebracht had door de offerande 
van zichzelven. De Gemeente werd de vrouw van Christus 
krachtens zijne liefde tot haar en krachtens zijne overgave 
voor haar in den dood des kruises. Wonderbare genade! 
Wel mocht Paulus uitroepen: „Deze verborgenheid is 
groot, maar ik zeg dit op Christus en op de gemeente!" 

De volgende maand zullen wij nagaan, wat in de andere 
brieven van Paulus ons omtrent dit heerlijke onderwerp 
geleerd wordt. 

Correspondentie. 
5. G. te Foxhol vraagt een verklaring van Fil. I : 18. 
Paulus zat in de gevangenis te Eome, toen hij den brief aan 

de Filippiërs schreef, en verheugde er zich over, dat zijne om
standigheden meer tot bevordering van het evangelie gediend 
hadden. A.1 de soldaten toch uit het pretorium, die bij hem ge
weest waren om hem te bewaken, hadden van hem de blijde 
boodschap der zaligheid vernomen en velen van hen waren be
keerd geworden. Ook verheugde hij er zich over, dat vele 
broeders door zijne banden vertrouwen hadden gekregen in den 
Heer, zoodat zij het woord onbevreesd durfden verkondigen 
Maar enkelen waren er, die uit naijver jegens Paulus het evan
gelie predikten, meenende aan zijne banden verdrukking toe te 
voegen. Deze predikers dachten niet aan het heil der zielen, 
maar aan zichzelven. Zij wilden, dat Paulus nog lang gevangen 
zou blijven, opdat zij door zijne gaven niet in de schaduw zou
den worden gesteld. Hunne beweegredenen waren dus heel slecht. 
Nochtans verkondigden zij Christus. En Paulus verheugde zich 
daarover. Hij zegt: «Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, 
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hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarheid, verkondigd, 
en hierin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden." 

Welk een gezegende zielstoestand! Hij dacht niet aan zich-
zelven. Of zij hem al verdriet deden, dat deerde hem niet; hij 
dacht aan Christus en aan het heil der zielen. 

Maar men moet wel bedenken, dat deze predikers geen valsche 
leeraars waren, die een verkeerd evangelie predikten. Ware dit 
liet geval geweest, dan zou Paulus heel anders gesproken hebben, 
zooals wij uit den brief aan de Galatiërs kunnen leeren. 

6. M. v. d. S. te Nieuwendijk. — 
In het Oude Testament heeft God de oorlogen bevolen om zijne 

vijanden te verdelgen. De Israëlieten moesten Kanaan innemen 
en al zijn inwoners uitroeien. Na de opname der Gemeente 
in den hemel zal de Heer weer bevel geven om zijne vijanden 
te verdoen. Hieruit volgt, dat oorlogvoeren en vijanden dooden 
niet ongeoorloofd is, maar zelfs geboden zijn kan. God zelf 
geeft er bevel toe. Maar het is ook alleen geoorloofd, wanneer God 
het gebiedt. In den tijd nu, waarin wij leven, in de bedeeling 
der genade, wordt door God aan geen enkel volk op aarde het 
bevel gegeven om oorlog te voeren. Niemand kan zich op zulk 
een bevel beroepen. Wie dus een oorlog begint, doet dit geheel 
eigenmachtig. Engeland beging dus een groote zonde. Waarbij 
nog komt, dat zelfs op oud-testamentisch gebied deze oorlog 
ongeoorloofd is; want als een christen-natie tegen een andere 
christen-natie oorlog gaat voeren, dan is dit hetzelfde wat Juda 
tegenover de tien stammen deed, 't welk door God streng werd 
bestraft. Voor de Boeren staat de zaak evenwel heel anders. 
Zij hebben al het mogelijke gedaan om den oorlog te voorko
men en vrede te bewaren, en daartoe zelfs veel meer toegege
ven, dan naar recht kon worden verlangd. Zij hebben zich bo
vendien bij al de onderhandelingen met Engeland christelijk ge
dragen. Zij worden aangevallen en verdedigen zich. Als roovers 
uw huis aanvallen, zult gij u dan verdedigen of niet? Als zij 
trachten uw huis in brand te steken, zult gij dan niet trachten 
dit te verhinderen? Engeland wil hun land inpalmen. Engeland 
is dus de roover. Wat moeten zij doen! Zeggen: gij wilt ons 
land en ons goud, welnu hier is het? Of trachten te verhin
deren, dat de toeleg der roovers gelukt ? Zij doen het laatste, 
en in hunne plaats staande deed ik dit ook. En God toont 
duidelijk, dat Hij hen helpt. De heele wereld moet getuigen, dat 
zijne beschermende hand over hen is uitgestrekt. 
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Christus en de Gemeente. 
(Vervolg Tan blz. 47.) 

De brief aan de Efeziërs bevat — zooals wij hebben 
opgemerkt — de ontvouwing van de leer omtrent Christus 
en de Gemeente. Aan dit heerlijke onderwerp is deze 
brief in het bijzonder gewijd. Maar dit wil niet zeggen, 
dat wij in de andere brieven van Paulus geen aanduidin
gen omtrent dit onderwerp vinden; integendeel, Paulus 
geeft ons in de meeste zijner brieven het een en ander 
over Christus en de Gemeente, 'twelk in den brief aan 
de Efeziërs niet voorkomt; en het is daarom van belang, 
hierbij stil te staan, opdat wij al wat de Heilige Geest 
omtrent de Gemeente en hare vereeniging met Christus 
leert, recht zouden vatten en genieten. 

Vooral in den brief aan de Kolossers wordt over deze 
kostelijke verborgenheid der Gemeente gehandeld en deze 
uit een eenigszins ander oogpunt beschouwd. De geloovigen 
te Kolosse waren door joodsche en heidensche wijsgeerige 
beschouwingen van de eenvoudigheid in Christus een weinig 
afgeweken. In plaats van hun blik naar boven te richten 
en Christus in de heerlijkheid te aanschouwen, hadden zij 
hun oog gewend op de dingen hier beneden, op hetgeen 
op aarde voor den mensch waarde heeft, en tevens hadden 
zich allerlei dingen en personen gesteld tusschen hen en 
Christus. Daarom stelt de Apostel hun de heerlijkheid van 
Christus, met wien de Gemeente onafscheidelijk verbonden 
is, voor oogen, opdat zij wederom in Hem al hun vreugde 
en genot zouden vinden, en daardoor vanzelf al het andere 
als onbeteekenend zouden vaarwel zeggen. 

De Vader heeft ons bekwaam gemaakt — zegt Paulus 
— om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het 
licht, en heeft ons verlost uit de macht der duisternis en 
overgezet in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in 
wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. 
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Welk een genade! Christus is de Zoon van Gods liefde, 
Degeen in wien de Vader al zijn welbehagen heeft. Die 
Zoon heeft een koninkrijk, en in dat koninkrijk heeft de 
Vader ons overgezet. En dan volgt de beschrijving van 
de heerlijkheid van dien Zoon. Hij is „het beeld des on-
zienlijken Gods." Derhalve is Hij Gode evengehjk. Hij is 
„de eerstgeborene der gansche schepping," d. w. z. het 
hoofd, de opperste gebieder der geheele schepping. Waarom ? 
Wel, omdat Hij de Schepper is. „Want door Hem zijn 
alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de 
aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, 
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: 
alle dingen zijn door hem geschapen; en hij is vóór alle 
dingen, en alle dingen bestaan te zamen door hem." Dit 
zijn uitsluitend goddelijke titels en waardigheden. En met 
dezen machtigen en heerlijken Persoon is de Gemeente 
op het nauwst vereenigd; want „Hij is het hoofd des 
lichaams, der gemeente, Hij die het begin is, de eerstge
borene uit de dooden, opdat Hij in alle dingen de eerste 
plaats zou innemen." 

Heerlijke waarheden worden ons hier voorgesteld. Voor
eerst, Hij met wien de Gemeente door Gods oneindige 
genade vereenigd is, is Degene aan wien al deze rechten 
en goddelijke titels toebehooren. Ten tweede, hoe nauw 
en innig de betrekkingen ook zijn tusschen dezen heer
lijken Persoon, het Hoofd, en zijn lichaam, de Gemeente, 
zoo komt toch aan Hem de eerste plaats toe. De genade 
heeft ons met Christus zóó nauw vereenigd, dat wij één 
lichaam met Hem geworden zijn; maar wij moeten nooit 
vergeten, dat wij slechts het lichaam zijn, en dat Hij het 
hoofd is, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou 
innemen. Voorts, het is als de opgestane uit de dooden, 
dat Hij deze suprematie over zijn lichaam, de Gemeente 
heeft; — Hij is het begin, de eerstgeborene uit de dooden. 

Dit laatste is een belangrijke waarheid. Christus is als 
de eerstgeborene uit de dooden het Hoofd der Gemeente 
geworden. In 1 Kor. XV zegt Paulus, dat Christus is de 
eersteling. Vóór Hem is niemand uit de dooden opgestaan. 
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Wat dit beteekende, wisten zelfs de discipelen niet, want 
zij zeiden onder elkander, toen Jezus gezegd had, dat Hij 
uit de dooden zou opstaan: „wat is dit, uit de dooden 
opstaan ?" (Zie Mark. I X : 10.) Vóór de opstanding was 
Jezus alleen, na de opstanding had Hij broeders. Dit 
wordt door Paulus nader aangedrongen met de woorden: 
„Want het was het welbehagen der gansche Volheid in 
hem te wonen, en door hem alle dingen tot ziehzelve te 
verzoenen, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns 
kruises, door hem, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij 
de dingen, die in de hemelen zijn. En u, die eertijds 
vervreemd waart, en vijanden in gezindheid door de booze 
werken, heeft Hij echter nu verzoend, in het lichaam zijns 
vleesches door den dood, om u heilig en onberispelijk en 
onstraffelijk voor zich te stellen." Alle dingen in de he
melen en op de aarde zullen eenmaal verzoend worden, uit 
kracht van het bloed des kruises; maar wij, de Gemeente, 
zijn reeds verzoend. Door het lichaam zijns vleesches door 
den dood heeft Christus de verzoening voor ons aange
bracht en vrede gemaakt door het bloed zijns kruises, en 
in de opstanding zijn wij zijn lichaam geworden. En 
wanneer het volkomen resultaat van dit werk zal worden 
gezien; als wij heilig en onberispelijk en onstraffelijk voor 
Hem zullen gesteld worden, dan zullen wij deelen in zijne 
eer en heerlijkheid, en verbonden zijn in de heerlijkheid 
met Hem, die alle dingen in hemel en op aarde zal ver
zoenen en zal bezitten. Dat is de hoop des evangelies, 
waarvan Paulus de dienstknecht en de prediker gewor
den was. 

Merkwaardig zijn de woorden, die dan volgen. Christus 
had zijn heele leven door geleden uit liefde tot de ge
meente. De menschwording, al wat Hij ondervond als 
gevolg der zonde, was uit liefde tot de gemeente. Welnu 
Paulus leed ook uit liefde tot de gemeente. Om die ge
meente tot openbaring te brengen, om hare heerlijkheid 
en schoonheid aan het licht te stellen, verdroeg hij de 
vervolgingen der vijanden, voornamelijk der Goden, die 
van een gelijkheid met de geloovigen uit de volken niet 
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weten wilden; en zoo vulde hij dus in zijn vleesch aan, 
wat nog ontbrak aan de verdrukking van Christus voor 
zijn lichaam, dat is de gemeente. Van die gemeente was 
hij de dienstknecht naar het rentmeesterschap, dat God 
hem voor hen gegeven had om het Woord Gods te vol
einden. Want door de openbaring van de verborgenheid 
der gemeente was het laatste deel van Gods raadsbesluiten 
aan het licht gesteld en daardoor de heele waarheid ge
openbaard, en zoo doende het Woord Gods volledig ge
maakt, zoodat er daarna aan dat Woord niets meer kan 
toegevoegd worden. 

Van deze verborgenheid zegt Paulus hier, evenals in den 
brief aan de Efeziërs: „die van eeuwen en geslachten her 
verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijne 
heiligen, aan wie God heeft willen bekend maken, welke 
de rijkdom zij van de heerlijkheid dezer verborgenheid 
onder de volken, welke is Christus in u, de hoop der 
heerlijkheid." Dit is zoo duidelijk mogelijk. De gemeente, 
die naar Gods eeuwig raadsbesluit het lichaam van den 
opgestanen en verheerlijkten Christus zijn zou, was gedu
rende alle eeuwen en geslachten een verborgenheid ge
bleven, verborgen in God, die-haar nu geopenbaard heeft 
aan zijne heiligen door zijnen dienstknecht Paulus. Er 
wordt dus van de gemeente in het Oude Testament niet 
gesproken, en nog veel minder kan zij toen bestaan hebben. 
Allen, die leeren, dat de gemeente begonnen is met Abel, 
en dat alle geloovigen des ouden verbonds tot haar be
hoorden, zijn in lijnrechte tegenspraak met deze duidelijke 
verklaring des Apostels, en kunnen door hunne verkeerde 
opvatting nooit tot recht besef komen van wat de gemeente 
naar Gods gedachte is. 

In de boven aangehaalde woorden uit den brief aan de 
Kolossers wordt ons een ander gedeelte van de verbor
genheid bekend gemaakt als in den brief aan de Efeziërs. 
Daar vernemen wij, dat de verborgenheid bestaat in de 
vereeniging van alle geloovigen met den verheerlijkten 
Christus: de geloovigen uit de volken zijn met de geloo
vigen uit Israël medeërfgenamen en medeingelijfden en 
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mededeelgenooten van Gods beloften in Christus Jezus. 
Hier daarentegen wordt gezegd, dat Christus, de hoop der 
heerlijkheid, in ons woont gedurende ons verblijf hier 
beneden. Deze beide waarheden vereenigd, geven ons de 
verborgenheid in haar geheel te zien. Alle geloovigen zijn 
met Christus in den hemel vereenigd, en Christus, die 
verheerlijkt in den hemel is, woont in alle geloovigen op 
aarde. Wonderbare genade! Geen wonder dat Paulus, van 
de grootheid dezer genade en van de heerlijkheid dezer 
positie zich bewust, al het mogelijke in het werk stelt, 
om ieder geloovig mensch te vermanen en te leeren in 
alle wijsheid, opdat hij ieder mensch volmaakt zou stellen 
in Christus. 

In den brief aan de Korinthiërs wordt ons door den 
Apostel een belangrijke mededeeling omtrent de gemeente 
gedaan, en tevens de innige band, welke tusschen Christus 
en de gemeente bestaat, aangegeven. De gemeente is het 
geestelijk lichaam van Christus, en wordt door den Apostel 
vergeleken bij ons menschelijk lichaam, 'twelk met ons 
hoofd één geheel vormt. Evenmin als ons hoofd zonder 
lichaam kan bestaan, kan ons lichaam bestaan zonder 
hoofd. Hoofd en lichaam zijn ten nauwste met elkander 
vereenigd. Van het hoofd gaan alle gedachten en verrich
tingen van al de leden van ons lichaam ui t ; en al die 
leden zijn noodig om het hoofd gelegenheid te geven zijn 
wil te doen en zijn plannen te volvoeren. Zoo is het met 
Christus en zijn geestelijk lichaam. „Want gelijk het 
lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden des 
lichaams, hoewel vele, één lichaam zijn, zoo ook Christus." 
Het geheel dus, bestaande uit het Hoofd en de leden, 
wordt gezegd Christus te zijn. Gelijk bij de eerste schep
ping Adam, in wien Eva begrepen was, de Mensch wordt 
genoemd, zoo wordt van de nieuwe schepping gesproken 
als van Christus, want de gemeente is de volheid van 
Hem, die alles in allen vervult. Wonderbaar is het, maar 
waar! Een nauwere vereeniging tusschen Christus en de 
zijnen is niet mogelijk, evenmin als er op aarde een 
nauwere vereeniging bestaat dan die tusschen man en vrouw. 
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Deze vereeniging is — gelijk wij vroeger reeds op
merkten — tot stand gebracht in de opstanding, zoodat 
de dag van Jezus' opstanding uit de dooden, de ge
boortedag der gemeente kan worden genoemd. Op dien 
dag noemt de Heer de zijnen zijne broeders, en op dien 
dag verscheen Hij in het midden der gemeente, om God 
lof te zingen en den zijnen vrede toe te roepen. Maar de 
band, die allen te zamen verbond, ontstond eerst op den 
Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort, die 
door den verheerlijkten Heer aan de zijnen gezonden 
word. „Want wij allen zijn door éénen Geest tot één 
lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, 
hetzij vrijen; en wij allen zijn tot éénen Geest gedrenkt," 
zegt Paulus. (Zie 1 Kor. XII : 12, 13.) 

Deze Gemeente nu, die zoo nauw en innig met den ver
heerlijkten Christus vereenigd is, dat het geheele lichaam 
(het hoofd en de leden), gelijk wij lazen, Christus genoemd 
wordt, zal met Christus de heerlijkheid en de erfenis 
deelen, welke door den Vader aan zijnen Zoon gegeven 
is. Dit ligt in den aard der zaak, en vloeit vanzelf voort 
uit deze vereeniging; maar het is uiterst belangrijk en 
heerlijk om te vernemen, hoe de Heilige Geest daarbij 
onze aandacht voortdurend bepaalt, en hoe Hij met bij
zondere voorliefde daarover spreekt en dit onderwerp van 
alle kanten beschouwt en aan het licht stelt. 

In den brief aan de Filippiërs zegt Paulus ons, dat wij, 
die gelooven, onzen wandel in de hemelen hebben, waaruit 
wij ook als Heiland den Heer Jezus Christus verwachten, 
die het lichaam onzer vernedering veranderen zal tot ge
lijkvormigheid aan het lichaam zijner heerlijkheid naai
de werking der macht, die Hij heeft om alle dingen aan 
zichzelven te onderwerpen. (Pil. III': 20, 21.) In de brieven 
aan de Thessalonikers en Korinthiërs deelt hij ons mede, 
op welke wijze dit zal geschieden. De Heer zelf zal ko
men, om met zijne sterke stem de door Hem ontslapenen 
op te wekken en de op aarde levende heiligen te veran
deren, zoodat allen in een nieuw, onsterfelijk, onverder
felijk, geestelijk en hemelsch lichaam aan Hem gelijk-
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vormig zijn geworden, om hen dan op te nemen in de 
heerlijkheid, in het huis des Vaders, waar Hij hun plaats 
bereidde. Voor altijd zullen zij dan met den Heer zijn, 
deelende met Hem de heerlijkheid, welke de Vader zijnen 
Zoon gegeven heeft, gelijk Jezus zelf dit van den Vader 
had gevraagd in den laatsten nacht zijns levens op aarde. 
(Zie 1 Thess. 111:13; 2 Thess. 1:10.) Wanneer Christus 
geopenbaard zal zijn, die ons leven is, dan zullen wij met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kol. I I I : 4.) 
Evenals Christus zullen de heiligen de wereld, ja zelfs de 
engelen oordeelen. (1 Kor. V I : 2, 3.) En in de Openba
ring, waar de komst van Christus op de wolken des he
mels met kracht en groote heerlijkheid beschreven wordt, 
volgen de hemelsche heiligen den Zoon des menschen, 
en worden gezien zittende op tronen, voor welke al de 
volken der aarde vergaderd worden. (Zie Openb. XIX en 
XX en Matth. XXIV.) 

De uitvoerigste mededeeling hieromtrent vinden wij, 
gelijk te verwachten was, in den brief aan de Efeziërs, 
waarin ons de leer omtrent de verborgenheid der gemeente 
wordt geopenbaard. Paulus zegt in het eerste hoofdstuk, 
dat God overvloedig is geweest jegens ons in alle wijsheid 
en inzicht, ons bekend gemaakt hebbende de verborgen
heid 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, in Hem, in wien wij ook erfge
namen geworden zijn, wij die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen desgenen, die alles werkt naar den 
raad van zijnen wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner 
heerlijkheid." (vs. 8—12.) Staan wij een weinig stil bij 
deze schoone woorden des Apostels. 

Vooreerst zien wij hier, dat de Gemeente in zulk een 
nauwe betrekking tot Christus staat, dat zij zoo innig met 
Hem vereenigd en zoo nabij God den Vader gebracht is, 
dat onze God en Vader, naar den rijkdom zijner genade, 
waarmede Hij overvloedig is geweest jegens ons in alle 
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wijsheid en inzicht, ons de verborgenheid van zijnen wil 
heeft bekend gemaakt. Vóór de invoering van de bedeeling 
van de volheid der tijden is de Gemeente verwaardigd 
en vereerd geworden niet de mededeeling van Gods eeuwige 
raadsbesluiten en plannen, die gedurende al de vervlogen 
eeuwen in Hein verborgen gebleven waren. Als de tijd 
der openbaarwording van Christus zal gekomen zijn, zal 
het gansch heelal deze verborgenheid kennen, want het 
zal Christus met de Gemeente in heerlijkheid aanschou
wen; maar vóór die openbaar wording is aan de Gemeente 
de kennis dier verborgenheid gegeven en toevertrouwd. 
„Wij hebben den zin van Christus." 

In de tweede plaats vernemen wij hier, dat de verbor
genheid van Gods wil aan de Gemeente is bekend ge
maakt ten aanzien van een tijdperk, 'twelk hier genoemd 
wordt: „de bedeeling van de volheid der tijden." Men 
verwarre deze uitdrukking niet met die in Gal. IV : 4. 
Daar wordt gezegd, dat, toen de volheid des tijds geko
men was, God zijnen Zoon gezonden heeft. Maar hier 
wordt gesproken van de bedeeling van de volheid der 
tijden, en dat is toekomstig. Gelijk de heiligen des Ouden 
Verbonds uitzagen naar de komst van den Verlosser, zoo 
zien wij uit naar het oogenblik, dat alle tijden zullen zijn 
afgeloopen, en dus de bedeeling van de volheid der tijden 
zal gekomen zijn, waarin alles, wat in den hemel en wat 
op de aarde is, onder één hoofd in Christus zal worden 
te zamen gebracht. In Kol. I lezen wij, dat alle dingen 
in den hemel en op de aarde eenmaal zullen verzoend 
worden. De Gemeente is reeds verzoend, en heeft de 
genade ontvangen om Gods heerlijk raadsbesluit te ken
nen, en zich hier reeds te verheugen en te verlustigen 
in de toekomstige heerlijkheid van Christus, waarin zij 
deelen zal. 

Voorts is het van belang de beteekenis van „de vol
heid der tijden" te verstaan. Wanneer de Heer Jezus van 
zijnen troon in den hemel zal opstaan om al zijne vijanden 
te leggen tot een voetbank zijner voeten, dan zal God op 
zichtbare wijze in den loop der tijden ingrijpen en aan 
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deze een einde maken. De tijd van onrecht en ongerech
tigheid eindigt bij de komst van Christus, die de teugels 
van het bewind in handen neemt en de heerschappij aan
vaardt. De tijd van het getuigenis op aarde eindigt in het 
oordeel. De tijd van het lijden der Gemeente neemt een 
eind bij hare verheerlijking met Christus. De tijd van de 
verharding over Israël is voorbij als het deksel van hun 
hart wordt weggenomen. De tijd van de regeering der 
volhen wordt besloten door den steen, die zonder handen 
afgehouwen het gansche statenbeeld vernietigt. De tijd 
van de slavernij der schepping neemt een einde bij de 
openbaring der zonen Gods, die plaats zal vinden, als de 
Heer komt. En satan, die gedurende Jezus' omwandeling 
op aarde, vroeg om niet vóór den tijd gepijnigd te wor
den, zal ondervinden, dat zijn oordeel gekomen is. Al 
deze tijden nemen een einde; de volheid der tijden is ge
komen, en in de bedeeling van de volheid der tijden 
worden alle dingen in hemel en op aarde onder Christus 
als hoofd te zamen gebracht. Dat was van eeuwigheid af 
het voornemen van God den Vader. 

En wanneer dit het geval wezen zal, dan zal de Ge
meente als medeërfgename van Christus in al die heer
lijkheid deelen. „In Hem, in wien wij ook erfgenamen 
geworden zijn," zegt de Apostel; en hij schrijft dan aan 
het eind van dit hoofdstuk, dat God niet alleen aan 
Christus, zijnen Zoon, als den tweeden Adam, alle macht 
en heerlijkheid in hemel en op aarde gegeven heeft, maar 
dat Hij Hem, dien Hij een plaats gaf in de hemelsche 
gewesten boven alle overheid en gezag en macht en heer
schappij en allen naam, die genoemd wordt, niet alleen 
in deze eeuw, maar ook in de toekomende, als hoofd boven 
alle dingen gegeven heeft aan de gemeente, die zijn lichaam 
is, de volheid desgenen, die alles in allen vervult. Alzoo 
zal de Gemeente niet alleen in Christus' koninkrijk op 
aarde, maar in zijn eeuwig koninkrijk met Hein deelen 
al wat de Vader Hem gegeven heeft. Als de bruid, de 
vrouw des Lams zal de Gemeente tot in eeuwigheid met 
Christus leven en in al zijne heerlijkheden deelen. 
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Dit leidt ons ten slotte tot de Openbaring, waarin ons 
de Gemeente in den hemel wordt getoond onder het beeld 
der vier en twintig oudsten, omringende den troon des 
Heeren, zich verlustigende in de heerlijkheid des Lams 
en zich verheugende over het oordeel, dat over de vijanden 
van God wordt uitgestort. Nadat al de oordeelen over Israël 
en de volken, over de afgevallen Christenheid, de groote 
hoer en Babyion, zijn gekomen, volgt de beschrijving van 
de bruiloft des Lams in den hemel. De Gemeente, die, 
zooals Paulus in 2 Kor. XI : 2 zegt, aan éénen man is 
verloofd, om als een reine maagd aan Christus voorgesteld 
te worden, viert in den hemel het bruiloftsmaal. „Halleluja ! 
want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft zijne ko
ninklijke heerschappij aanvaard. Laat ons blijde zijn en 
juichen, en Hem de heerlijkheid geven ; want de bruiloft 
des Lams is gekomen en zijne vrouw heeft zich toebe
reid." En daarna komt zij met Christus op de wolken 
des hemels met groote kracht en heerlijkheid. De Christus 
daalt gezeten op een wit paard uit den hemel neder, en 
de heirlegers, die in den hemel zijn, volgen Hem op witte 
paarden, en zijn bekleed met wit, rein, fijn lijnwaad, voor
stellende de gerechtigheden — de goede werken — der 
heiligen. Dan volgt het oordeel over de rondom Jeruza
lem vergaderde legers, en komt de regeering van de aarde. 
„En ik zag tronen," zegt de profeet, „en zij (de heirle
gers uit den hemel) zaten daarop; en hun werd het oordeel 
gegeven." De bruid is de Vrouw des Lams geworden, en 
deelt met Hem al zijn macht en eer en heerlijkheid. 

In de beide laatste hoofdstukken der Openbaring vin
den wij dan een zinnebeeldige voorstelling van de bruid, 
de vrouw des Lams. Een stad, waarin al wat schoon en 
heerlijk en voortreffelijk is op aarde, te zamen is veree-
nigd, wordt ons afgeschilderd. Een van de zeven engelen, 
die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste 
plagen, kwam tot den profeet, en zeide: „Kom herwaarts, 
ik zal u de bruid, de vrouw des Lams toonen;" en hij 
voerde hem weg in den geest op een grooten en hoogen 
herg, en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem, neder-
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dalende uit den hemel van God. En het eerste wat dan 
gezegd wordt, is, dat zij de heerlijkheid Gods had. Won
derbaar! Als de Heere God in zijne majesteit wordt voor
gesteld, dan wordt Hij beschreven als in het aanzien een 
jaspis en sardius-steen gelijk; en van de vrouw des Lams 
wordt gezegd: „Haar licht was aan het kostelijkst gesteente 
gelijk, als een jaspissteen, schitterend gelijk kristal." — 
„Verheerlijk mij, Gij Vader! bij Uzelven met de heer
lijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was," zoo sprak 
Jezus tot den Vader in den laatsten nacht zijns levens 
op aarde; en laat er op volgen: „Ik heb hun de heer
lijkheid gegeven, die Gij mij gegeven hebt; en ik wil, 
dat, waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gege
ven hebt." Dat is hier in vervulling getreden. De innigste 
gemeenschap met God en het Lam is het deei der Ge
meente. Er was geen tempel in de stad; „want de Heer, 
God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de 
stad heeft de zon en de maan niet noodig om haar te 
beschijnen; want de heerlijkheid Gods heett haar verlicht, 
en het Lam is hare lamp." Zegen en zaligheid gaat van 
haar uit. Eer en heerlijkheid worden haar gebracht. „De 
volken zullen in haar licht wandelen, en de koningen der 
aarde zullen hunne heerlijkheid tot haar brengen." Een 
kanaal van geestelijke zegeningen zal zij zijn voor de aarde. 
Een rivier van water des levens, klaar als kristal, gaat 
uit van den troon Gods en des Lams. De boom des levens 
brengt voortdurend vrucht voort en de bladeren dos booms 
zijn tot genezing der volken. En gedurende alle eeuwig
heid zal zij op de nieuwe aarde de tabernakel Gods bij 
de menschen zijn. 

Ziedaar de heerlijkheid der Gemeente in hare vereeui-
ging met Christus. Welgelukzalig allen, die tot de Ge
meente behooren! Welgelukzalig allen, die geroepen zijn 
tot de maaltjjd van de bruiloft des Lams. Voorzeker, zij 
verlangen naar de komst van den Bruidegom. Dat is dan 
ook het slot van de Openbaring en tevens het einde van 
het boek Gods. 

„Ik, Jezus, heb mijnen engel gezonden, oni u deze din-
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gen te betuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en 
het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de 
Geest en de bruid zeggen: Kom ! En die het hoort, zegge: 
Kom ! En die dorst heeft, kome; die wil, neme het water 
des levens om niet." 

Zoodra de Bruidegom zich aankondigt, roept de bruid 
in blijde vreugde en met vurig verlangen: Kom! En met 
die bruid vereenigt zich de Heilige Geest, die in haar 
woont, die haar toebereidde en haar leidt; die haar de 
wateren des levens schenkt en doet genieten, zoodat zij 
zeggen kan tot alle dorstigen: Kom en drink! 

Mogen wij allen, geliefde broeders! ons verheugen en 
verlustigen in de heerlijkheid en schoonheid van Christus, 
en God loven en prijzen, dat Hij ons in zijne onuitspre
kelijke genade zoo nauw en innig verbonden heeft met don 
Zoon zijner liefde, dat wij zijn lichaam zijn, de volheid 
van Hem, die alles in allen vervult, zijne bruid, straks 
zijne vrouw, met Hem deelende in al de heerlijkheid en 
eer en macht, welke de Vader zijnen Zoon gegeven heeft! 

Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. *> 

9. Het drijvende ijzer. 
(2 Kon. VI: 1—7.) 

Dit is een eenvoudige gebeurtenis uit het dagelijkseh 
loven, waarin wij opnieuw bij Elisa denzelfden wónder-
vollen karaktertrek waarnemen als bij onzen Heere Jezus. 
Want of een Petrus of dat een ijzer door het water 
gedragen wordt, is geheel hetzelfde, beide toch strijdt 
evenzeer tegen de wetten der natuur. Ook bestaat er 
geenerlei verband van oorzaak en gevolg tusschen het 
werpen van een hout en het boven drijven van het 

*) Vervolg van Jaargang 42, blz. 187. 
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özer; evenmin als er later eenig verband bestond tus-
gohen het strijken van slijk op de oogen eens blinden 
en het verleenen van het licht zijner oogen. Want het 
is noch de bekwaamheid van den werkman, noch de 
deugdzaamheid van het werktuig, maar eenig en alleen de 
grootheid van de kracht Gods. 

Hoe natuurlijk en ongedwongen is de houding van 
onzen profeet! Hij had zich gevoegd bij een schaar van 
mannen, die met de eenvoudigste aangelegenheden van 
het dagelijksche leven bezig waren. De groote Apostel der 
volken raapte rijzen bijeen om het vuur aan te stoken ; 
en de Heer der Profeten en Apostelen kon, zelfs na zijne 
opstanding, den maaltijd bereiden aan den oever der zee. 
En toch welk een groote kracht berustte in hunne han
den, terwijl zij zulks deden! De Apostel werpt een giftig 
beest in dat vuur, 't welk hij zoo even heeft opgestookt, 
en de profeet doet het ijzer boven drijven op het water. 
Hoe schoon, hoe Gode welgevallig is het, als ware kracht 
op zulke wijze zich neerbuigt! 

Doch wij kunnen nog een andere les putten uit dit 
verhaal. Meermalen is de opmerking gemaakt, dat er bij 
God groot noch klein is; zulk een gedachte zou geheel 
tegen zijne natuur indruischen. 't Kan zijn. Evenwel zijn 
wij minder bekwaam gevolgtrekkingen te maken of be
weringen op te stellen, gegrond op Gods natuur, dan de 
zoodanigen, die op zijne openbaring berusten. Ja , wij 
mogen ons niet aanmatigen, zijne natuur te kennen, anders 
clan op grond zijner openbaring. Deze openbaring echter 
geeft ons aanleiding de waarheid te erkennen, dat er voor 
Hem niets te groot en niets te klein is. Dit treedt aan 
den dag in al zijn doen en laten. 

Reeds de Schepping stelt ons deze waarheid aanschou
welijk voor. Dezelfde zorg wordt er besteed aan de vleu
gelen van een insect, als aan de vorming van hemel en 
aarde. De kleine zoowel als de groote dingen namen de
zelfde plaats bij Hem in. 

Toen er sprake van was, dat het volk Israël zich in 
Kanaan zou vestigen, werd er op goddelijk bevel even 
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duidelijk en beslist verordend, ter voorkoming van bloed
vergieten, dat er op de daken een leuning moest gemaakt 
worden, als er bevel gegeven werd aangaande de gods
dienstige handelingen in het heiligdom en omtrent het 
deel dat iedere stam daaraan had. 

Bij de uitoefening van zijn dienst hier beneden kon 
Jezus evengoed de kinderkens in zijne armen nemen, als 
zijne meest bevoorrechte discipelen met zich voeren op 
den berg der verheerlijking. Ook hierin openbaarde zich 
dezelfde karaktertrek. 

Evenzoo toen er later spraak was van de verzorging en 
de regeling der Gemeente, was het de Geest, die evengoed 
de verhouding aanwees tusschen man en vrouw, tusschen 
ouden en jongen, als dat Hij de verborgenheden open
baarde, die verborgen waren in God van vóór de grond
legging der wereld. Zoo gaf Hij evengoed aanwijzing om 
een weinig wijn te gebruiken voor de zwakheid van de 
maag, als dat Hij de heerlijkheid ontvouwde van de er
fenis der heiligen in het licht. 

Deze genade des Heiligen Geestes, die gelijke zorg 
draagt voor het kleine als voor het groote, houdt mijn hart 
in deze dagen zeer bezig. Want hoewel het de heerlijke 
taak des Geestes is, om het te nemen uit den Vader en 
uit Christus, en het ons te verkondigen, besteedt Hij toch 
zijne zorg aan al wat in de Gemeente Gods voorkomt, 
en komt den zwakste onder ons te hulp. Het is de vreugde 
des Heiligen Geestes zich bezig te houden met Jezus. In 
zijne genade echter bewilligt Hij zich te bemoeien met 
alles wat voor de behoeften der heiligen noodig is. 

Het is derhalve een feit, dat, hetzij God werkt in de 
schepping, in de voorzienigheid of in de verlossing; hetzij 
er sprake is van Israël of van de Gemeente; hetzij wij 
den Vader, of den Zoon, of den Heiligen Geest handelend 
zien optreden, wij God altijd en overal gelijke zorg zien 
dragen voor het verhevene en voor het geringe, voor het 
kleine en voor het groote. 

Deze waarheid treedt ook dan aan het licht, wanneer 
onze God meer in het verborgene handelt. In deze ge-
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schiedenis doet Hij door den profeet een bijl uit het water 
bovenkomen, omdat de gedachte, dat het geleend was, een 
van de metgezellen des profeten bekommerde. Zoo ver
maant ook de Heer zijn volk te bidden, dat „hunne vlucht 
niet geschiede des winters;" om de eenvoudige reden, dat 
een vlucht in dat jaargetijde veel moeielijker en bezwaar
lijker zou zijn. Zoodoende bewijst Hij, evenzeer bezorgd 
te zijn, om zijne heiligen in de gewone dingen van het 
dagelijksche leven verkwikking aan te bieden, als zich te 
bekommeren om hunne angsten en zorgen. En gelijk wij 
gezegd hebben, dit kleine voorval spreekt dezelfde taal. 

Welnu, wat zien wij in dit alles? Niet alleen, dat 
Gods almacht tot ons a/daalt, hoe wonderschoon dit ook 
zij, maar ook hoe vriendelijk Hij zich betoont in zijn 
weldoen. Juist omdat het er bij zulke geringe dingen op 
aankomt, te verblijden en ons welzijn te bevorderen, wordt 
er op deze wijze aan gedacht. En wij, wat zullen wij 
doen ? Naar onze geringe mate navolgers Gods zijn ! Het 
kan, ja het mag de vreugde der geestelijk gezinden niet 
zijn, de zaligheid en de heerlijke vrucht, welke in de 
leer des Vaders en des Zoons vervat is, op te geven om 
zich bezig te houden met dingen, die betrekking hebben 
op het handhaven van de tucht in de Gemeente. En 
toch legt het voorbeeld, 'twelk God ons geeft in zijn 
weldoen, de aard en de wijze, waarop Hij in alles ingaat, 
(het moge groot of klein zijn, waar het anderer welzijn 
betreft) ons deze taak als plicht op. Er staat geschreven: 
„Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen!" En we
derom: „En zoo wie u zal dwingen ééne mijl te gaan, 
ga met hem twee mijlen." 

Correspondentie. 
7. J. T. te Rotterdam. — In Jesaja L U I : 9 wordt de be

grafenis van onzen Heiland uit een tweeledig oogpunt be
schouwd — uit een menschelijk en uit een goddelijk. De booze 
menschen, die den Heer verworpen en met de misdadigers 
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gelijk gesteld hadden, zouden, ware God niet tusschenbeide 
gekomen, zijn lichaam, evenals dat der andere kruiselingen, in 
den kuil der moordenaren hebben geworpen. Zij van hunnen 
kant, voor zooveel het aan hen lag, hebben zijn graf bij de 
goddeloozen gesteld. Maar God is tusschenbeide getreden. Om
dat de Heer geen onrecht gedaan had, noch bedrog in zijnen 
mond geweest was, heeft God er voor gezorgd, dat wat de 
menschen voorhadden te doen, niet is geschied, zoodat zijn 
graf niet bij de goddeloozen is geweest, maar zijn lichaam is 
neergelegd geworden in de grafspelonk van den rijken Jozef 
van Arimathéa, welke eerst kort geleden was uitgehouwen, en 
waarin nog niemand was bijgezet. — De interpunctie in dat 
vers kon beter zijn. Zet achter »en men heeft zijn graf 
bij de goddeloozen gesteld" een ; en achter »en hij is bij de 
rijken in zijnen dood geweest" een , dan behoort somdat hij 
geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijnen mond ge
weest is" bij het tweede deel van den volzin. 

In Deut. XXXIII: 2 enz., 'twelk den zegen van Mozes over 
de kinderen Israëls bevat, verplaatst Mozes zich in zijne ge
dachten op dien dag, toen de Heere God vol majesteit en 
heerlijkheid op den Sinaï aan zijn volk verscheen, en beschrijft 
dan in dichterlijke taal die verschijning des Heeren. sDe Heere 
is van Sinaï gekomen, en is hunlieden (n. den kinderen Israëls) 
opgegaan (als een stralende zon) van Seïr ('twelk ten Oosten 
van Sinaï gelegen is.) Hij is blinkende verschenen van het 
gebergte Paran (het noordelijk van de woestijn gelegen berg
land) en is aangekomen met tienduizenden der heiligen, (de 
engelen, die Gods heerlijken troon omringen, en door wier 
bemiddeling de wet in Mozes' handen gesteld werd;) tot zijne 
rechterhand was een vurige wet aan hen", want de wetgeving 
geschiedde, zooals wij in de geschiedenis lezen, met bliksem
stralen en donderslagen. 

Maar Hij wilde hen niet verderven; neen, Hij bemint de 
volken of de stammen Israëls. Al zijne heiligen (de Israëlieten, 
want zij waren een afgezonderd volk,) zijn in zijne hand; gelijk 
een kind bij den vader, zullen zij in het midden tusschen zijne 
voeten gezet worden; en een ieder van hen zal van zijne 
woorden ontvangen, want zij zullen door Hem geleerd worden, 
gelijk een zoon door zijnen vader. 
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De Gemeente als Gods Huis op aarde. 

De eerste maal dat van de Gemeente in de Heilige 
Schrift melding wordt gemaakt, wordt van haar gesproken 
als van een huis, dat gebouwd zou worden op de Rots, 
die van geen wankelen weet of val: op den Christus, den 
Zoon des levenden Gods. De tempel te Jeruzalem, welke 
hoezeer ook ontheiligd, toch nog door den Heer Jezus 
„het huis mijns Vaders" wordt genoemd, was der verdwij
ning nabij, en voor dat huis van God, 't welk met handen 
was gemaakt, zou een geestelijk huis, de Gemeente van 
Jezus, in de plaats komen, een gebouw, dat alle machten der 
duisternis zou trotseeren en tot in eeuwigheid zou bestaan. 

De Heer vroeg — zoo lezen wij in Matth. XVI — aan 
zijne discipelen: „Wie zegt gij, dat ik ben?" In naam 
van allen antwoordde Petrus daarop : „Gij zijt de Christus, 
de Zoon des levenden Gods." Waarop de Heer deze merk
waardige woorden sprak: „Welgelukzalig zijt gij, Simon, 
Bar-Jona, want vleesch en bloed heeft u dat niet geopen
baard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ook 
ik, ik zeg u, dat gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik 
mijne gemeente bouwen, en de poorten van den hades 
zullen haar niet overweldigen." 

Uit deze woorden des Heeren volgen vele heerlijke en 
gewichtige waarheden. Vooreerst, dat er een openbaring 
van den Vader, die in de hemelen is, noodzakelijk is om 
Jezus als den Christus, den Zoon des levenden Gods te 
kunnen kennen en belijden. Vleesch en bloed heeft u dat 
niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen 
is. De natuurlijke mensch verstaat niet de dingen, die des 
Geestes Gods zijn. Om die te kunnen verstaan moet men 
levend gemaakt zijn, en de stem des Zoons van God maakt 
levend. „De ure komt en is nu, dat de dooden zullen 
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hooren de stem des Zoons van God, en die ze gehoord 
hebben, zullen leven." 

In de tweede plaats volgt uit de woorden van Jezus, 
dat de Gemeente toen nog niet bestond. Als iemand zegt: 
op dat fondament zal ik een huis bouwen, dan is dat huis 
nog niet gebouwd. Jezus zeide: „Op deze rots zal ik mijne 
gemeente bouiven." Men dwaalt dus, wanneer men denkt, 
dat de gemeente reeds in het Oude Testament bestond, en 
met Abel een aanvang nam. Het fondament was aanwezig, 
toen de Heer in het midden zijner discipelen vertoefde, 
want Hij was de Christus, de Zoon des levenden Gods; 
maar de gemeente moest nog worden gebouwd. Vóór den 
dood van den Christus kon er van het bestaan der gemeente 
geen spraak zijn; Hij was de Heilige, en alle mensehen 
waren zondaren; maar door zijn sterven werd de zonde 
te niet gedaan en de weg ten leven geopend; en opgestaan 
uit de dooden droeg Hij vrucht. 

Ten derde blijkt uit Jezus' woorden, dat Hij de rots 
is, waarop de gemeente zou worden gebouwd. Niet Petrus, 
zooals de Roomsche kerk leert, maar Christus, de Zoon 
des levenden Gods. De Heer zegt: „Gij zijt Petrus," dat 
is: „Gij zijt een steen"; en op deze petra, dat is: op deze 
rots, zal ik mijne gemeente bouwen. Simon had Jezus 
beleden als den Christus, den Zoon des levenden Gods. 
Die is de rots, waarop de gemeente zou gebouwd worden, 
en van die rots was hij een steen, zooals hij zelf in zijnen 
eersten brief getuigt. Omdat de Christus, de Zoon des 
levenden Gods, de rots is, zullen de poorten van den hades 
de gemeente niet overweldigen. Petrus, die voor een dienst
maagd zijnen Heer verloochende, had de gemeente tegen de 
machten der duisternis en des doods niet kunnen beveiligen. 

Maar Jezus is niet alleen het fondament, waarop de 
Gemeente gebouwd is, Hij is ook de Bouwmeester. „Op 
deze rots zal ik mijne gemeente bouwen." Hij alleen kan 
dit. De Zoon heeft het leven in zichzelven, en Hij alleen 
kan levend maken. Zijne stem maakt doode zondaars levend. 
Daarom is de Gemeente de gemeente van Christus. Jezus 
alleen heeft het recht om te spreken van „mijne gemeente. 
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éteen apostel heeft het ooit gezegd. Het is een groote 
zonde, wanneer een mensch spreekt van „mijne gemeente", 
want daardoor treedt hij in de rechten van Christus. 

Dezelfde beginselen, welke uit de woorden des Heeren 
volgen, vinden wij terug in hetgeen de Apostel Petrus 
omtrent de Gemeente schrijft. Merkwaardig is het, dat hij 
er zoo over schrijft. Wat de Heer gezegd had, had hij 
goed begrepen. Dit blijkt uit zjjne woorden. Jezus, de 
Christus, de Zoon des levenden Gods, was de rots, de 
levende steen, door menschen wol verworpen, maar bij 
God uitverkoren en dierbaar. Tot Hem komende, „wordt 
ook gijzelvo, als levende steenen, opgebouwd tot een 
geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke 
offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door 
Jezus Christus." Christus, de Heer, is de levende steen. 
Hij heeft het leven in zichzelven, en kan daarom het 
leven mededeelen. "Wie tot Hem komt, wordt een levende 
steen. Petrus was de eerste, om zoo te spreken; maar 
niet hij alleen, neen! een ieder die tot Christus, den Zoon 
des levenden Gods komt, is een levende steen. Die in den 
Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Zóó wordt de 
Gemeente opgebouwd. „Tot Hem komende, als tot een 
levenden steen, wordt ook gij, als levende steenen, opge
bouwd tot een geestelijk huis." Christus is de Bouwmeester, 
en Christus bereidt de materialen. Ieder, die in Hem 
gelooft, wordt als een levende steen in het geestelijk huis 
ingevoegd. De steenen, die voor Salomo's tempel gebruikt 
werden, moesten geheel gereed en volkomen pasklaar 
zijn gemaakt, eer zij werden ingevoegd, opdat, wanneer 
zij op hun plaats werden gebracht, er geen geluid eens 
hamers gehoord zou worden. Zoo zijn de levende steenen 
van het geestelijk huis, de gemeente, door den Bouw
meester geheel bereid, en kunnen door Hem op de bepaalde 
plaats worden ingevoegd. 

Uit hetgeen Petrus verder daaromtrent zegt, blijkt, dat 
dit „geestelijk huis, tot hetwelk „de levende steenen" 
worden opgebouwd, in de plaats gekomen is van het 
aardsche huis, waartoe die steenen vroeger hadden behoord. 
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Denken wij er aan, dat Petrus aan in Christus geloovig 
geworden Joden schrijft: „Want er is in de Schrift vervat: 
„Zie, ik leg in Sion een hoeksteen, uitverkoren, dierbaar; 
en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor 
u die gelooft, is de kostbaarheid; maar den ongehoorzamen 
wordt gezegd: „de steen, dien de bouwlieden verworpen 
hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden, en een 
steen des aanstoots en een rots der ergernis, die zich, 
daar zij niet gehoorzaam zijn, aan het woord stooten, waartoe 
zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk des 
eigendoms, opdat gij de deugden verkondigt van Hem, 
die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonder
baar licht; gij, die eertijds „geen volk" waart, maar nu 
Gods volk zijt, die „geen barmhartigheid ontvangen hadt," 
maar nu barmhartigheid verkregen hebt." 

Dit laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. De 
door de vijandige Joden verworpen Christus is tot een 
hoofd des hoeks geworden van het nieuwe gebouw, van 
het geestelijk huis, waartoe de levende steenen, namelijk 
degenen, die tot den Christus gekomen waren en in Hem 
geloofden, werden opgebouwd. En zij, die „geen volk" 
waren, en geen barmhartigheid ontvangen hadden, om
dat zij behoorden tot het joodsche volk, dat den Messias 
had verworpen, waren nu Gods volk geworden, omdat zij 
tot het geloof in Christus gekomen en levende steenen 
geworden waren. Derhalve had „het geestelijk huis" de 
plaats ingenomen van het aardsche huis; ja, dat geeste
lijk huis had zijn bestaan gekregen door de verwerping 
van den steen door de bouwlieden, tengevolge waarvan 
het oordeel des Heeren over hen gekomen was. 

Jezus zelf had dit reeds tot de Joden gezegd na het 
uitspreken van zijne gelijkenis van de booze landlieden. 
Toen de Joden van deze booze landlieden hadden gezegd: 
„Hij zal ze ombrengen, en den wijngaard aan andere 
landlieden verhuren, die hem de vruchten op hare tijden 
zullen opbrengen," antwoordde Hij : „Hebt gij nooit gelezen 
in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden verwierpen, 
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die is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heer 
is dit geschied, en het is wonderlijk in onze oogen? 
Daarom zog ik u, dat het koninkrijk Gods van u zal weg
genomen worden, en een volk zal gegeven worden, dat 
zijne vruchten voortbrengt. Pm wie op dezen steen valt 
zal verbrijzeld worden, en op wien hij vallen zal, dien 
zal hij verpletteren." (Matth. X X t : 33 - 4 6 . ) 

Van dit geestelijk huis, 't welk in de plaats van het 
ongehoorzame Israël gekomen was, en gebouwd werd op 
de rots, op Christus, den Zoon des levenden Gods, den 
steen, door de bouwlieden verworpen en door God tot een 
hoofd des hoeks gelegd, spreekt ook Paulus in Efeze II . 

Na aangetoond te hebben, dat Christus door zijn 
sterven aan het kruis een volkomen verzoening voor allen, 
die in Hem gelooven, had aangebracht, zoodat er door 
Hem vrede kan worden verkondigd aan hen, die verre en 
vrede aan hen, die nabij waren — aan Heidenen en 
Joden — zoodat beiden door Hem den toegang hebben 
door éénen Geest tot den Vader, zegt hij tot de geloovigen 
uit de Heidenen: „Derhalve zijt gij niet meer vreemde
lingen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen 
en huisgenooten Gods, gebouwd op het fondament der 
apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoek
steen is, in wien het gansche gebouw, wel te zamen ge
voegd, opwast tot een heiligen tempel in den Heer, in 
wien ook gij mede opgebouwd wordt tot een woonstede 
Gods in den Geest." 

Paulus, die aan geloovigen uit de volken schreef, legt 
natuurlijk den nadruk op de belangrijke en heerlijke 
waarheid, dat zij met de geloovigen uit Israël, „mede
burgers dor heiligen en huisgenooten Gods" waren, en dat 
de gemeente van Christus, bestaande uit geloovigen van 
alle natiën en tongen, een woonstede Gods was in den 
Geest, d. w. z. in de kracht des Heiligen Geestes, daar 
deze Geest de door den Vader en door Christus gezonden 
werkmeester dezer heerlijke vereeniging is. Er is dus 
wel onderscheid in de voorstelling van Petrus en van 
Paulus, daar de een zich tot de Joden en de ander tot 
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de volken wendt; maar zij komen beiden overeen in de 
groote waarheid, dat Christus ia de hoeksteen van het Gods
gebouw, de rots waarop de gemeente gebouwd is. In 1 Kor. 
I I I zegt Paulus: „Niemand kan een ander fondament leg
gen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus." 

Nu moeten wij wel opmerken, dat de Heer zegt: „op 
deze rots zal ik mijne gemeente bouwen;" dat Petrus 
spreekt van levende steenen, die opgebouwd worden tot 
een geestelijk huis, en dat Paulus zegt, dat de geloo-
vigen zijn huisgenooten Gods, en gezamenlijk worden op
gebouwd tot een woonstede Gods in den Geest. Als de 
Pleer bouwt, dan gebruikt Hij goede materialen. Die ma
terialen voor het geestelijk huis, dat Hij opbouwt, zijn 
levende steenen, die, wel te zamen gevoegd, opwassen tot 
een heiligen tempel in den Heer, tot een woonstede Gods 
in den Geest. Geen andere dan levende steenen worden 
gevoegd in dat huis, waarvan de Heer zelf de Bouw
meester is. Dit kan onmogelijk anders. Hoe zou Hij, die 
alle dingen weet en de harten der menschen kent, in 
zijn huis een steen kunnen invoegen, welke niet deugde? 
Hoe zou Hij een ongeloovig of onbekeerd mensch in 
zijne gemeente kunnen inleiden ? Iedereen gevoelt terstond, 
dat dit niet kan. Geen bouwmeester zal willens en wetens 
ondeugdzame steenen voor den bouw van zijn huis ge
bruiken, en zou de Heer dit dan kunnen doen? Onmo
gelijk. Zijn huis wordt door Hem gevormd uit levende 
steenen, en wordt opgebouwd naar zijn plan en bestek, 
zoodat er ten slotte een heiligen tempel in den Heer zal 
zijn opgericht, waaraan geen gebrek is en die door nie
mand of niets zal kunnen worden verdorven. Met het 
lichaam van Christus staat het evenzoo. Van dat lichaam 
kan geen onbekeerde of ongeloovige een lid zijn. Waren 
er zulke leden, dan zouden zij moeten worden afgesne
den; en indien zulks geschiedde, dan was het lichaam 
niet meer volkomen, maar verminkt. En werden er slechte 
steenen in het huis ingevoegd, dan zouden zij er uit 
moeten genomen worden, en dan was het huis bedorven. 
Daarom, wanneer er spraak is van de Gemeente als het 
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lichaam van Christus en van de Gemeente als Gods huis, 
waarvan de Heer zelf de bouwmeester is, dan wordt er 
uitsluitend van ware geloovigen, van kinderen Gods, van 
uit God geboren menschen, die door Christus' werk zijn 
verzoend en verlost, gesproken, en moet elke gedachte 
aan een onbekeerde of ongeloovige of huichelaar geheel 
zijn buitengesloten. 

Dit alles is duidelijk. De Heer Jezus zal eenmaal een 
lichaam hebben, dat wel te zamen gevoegd en verbonden 
is door alle ondersteunende geledingen ; en Hij zal een 
huis hebben, dat opgebouwd is tot een heiligen tempel 
in den Heer. De Gemeente wordt evenwel nog uit een 
ander oogpunt gezien, namelijk als het huis van God hier 
op aarde, waarin de menschen arbeiden, en 'twelk daar
door onder de verantwoordelijkheid van den mensch is 
gesteld. Het spreekt vanzelf, dat wij dan tot een gansch 
ander resultaat komen. Wanneer God bouwt, dan bouwt 
Hij goed. Hij gebruikt alleen goede steenen en deugdzame 
materialen tot den bouw. Hij maakt geen fouten en kan 
zich niet vergissen. Wanneer evenwel de mensch aan den 
bouw medearbeidt, dan komen er vergissingen voor, dan 
worden er fouten gemaakt en verkeerde steenen ingevoegd, 
en zoodoende wordt het huis bedorven en misschien aan een 
ruïne gelijk gemaakt. Helaas! het is zoo gegaan. De tegen
woordige Christenheid is er het treurig resultaat van. 

In den eersten brief aan de Korinthiërs spreekt Paulus 
over de Gemeente als het huis van God hier beneden; 'twelk 
onder de verantwoordelijkheid van den mensch is ge
steld. Nadat hij in het 3d e hoofdstuk had aangetoond, hoe 
verkeerd het was om van de dienstknechten des Heeren 
partijhoofden te maken, daar die dienstknechten wel zaaien 
en planten en nat maken, doch geen wasdom geven kun
nen, omdat de Heere God alleen dit vermag, zegt hij : 
„Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, 
Gods gebouw zijt gij." De geloovigen zijn het akkerwerk 
en het gebouw van God, maar de dienstknechten des 
Heeren, zooals Paulus, Apollos en Kefas, zijn in dat werk 
en bij dien bouw Gods medearbeiders. „Naar de genade 
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Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester 
het fondament gelegd, en een ander bouwt er op. Doch 
een iegelijk zie toe, hoe hij er op bouwt. "Want niemand 
kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, 
hetwelk is Christus Jezus." Paulus had overal en ook in 
Koiïnthe Christus verkondigd — Christus als den eenigen 
en volkomenen Verlosser van zondaren en als het Hoofd 
des lichaams. Dat was het fondament, waarop Gods huis 
hier op aarde was opgericht. Als een wijs bouwmeester 
had hij dat fondament gelegd. Een ander fondament was er 
niet. Wie aan dat fondament raakte, die verdierf den tempel 
Gods, en zou het oordeel niet ontgaan. Maar het was moge
lijk op het ware fondament verkeerde materialen te bouwen. 

„Niemand kan een ander fondament leggen, dan het
geen gelegd is, hetwelk is Christus Jezus. Tndien nu 
iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke 
steenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal 
openbaar worden; want de dag zal het verklaren, omdat 
hij in vuur geopenbaard wordt; en hoedanig eens iegelijks 
werk is, zal het vuur beproeven. Indien iemands werk, 
dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, hij zal loon 
ontvangen; indien iemands werk zal verbranden, hij zal 
schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch 
zóó als door vuur." 

Een ander fondament kan niet gelegd worden, maar 
er kan wel verkeerd op het ware fondament worden ge
bouwd. Er kan goud, zilver en kostelijke steenen gebruikt 
worden, dat wil zeggen, er kunnen ware geloovigen aan 
de gemeente worden toegevoegd ; maar er kan ook hout, 
hooi en stoppelen worden gebruikt, er kunnen onbekeerde 
menschen worden toegelaten. Dit hangt af van den ar
beider. Indien hij het geweten der menschen weet te treffen 
en in Gods licht te stellen, zoodat zij als verloren zondaars 
met ware behoefte des harten tot den Heiland hun toe
vlucht nemen, dan zal zijn werk blijven bestaan. Als de 
dag der beproeving komt, zullen zij stand houden. Indien 
hij echter wel Christus verkondigt, maar weinig of niet 
over de zonde en het oordeel spreekt, zoodat de zielen 
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niet in de tegenwoordigheid des heiligen Gods worden 
gebracht, dan zal het in den dag der beproeving en straks 
in den dag des oordeels blijken, dat het geen waarachtig, 
blijvend werk des Geestes in de ziel geweest is, en zijn 
werk zal dus verbranden. De arbeider zelf zal behouden 
worden, omdat hij op het ware fondament stond en ge
bouwd heeft, maar zijn werk zal vergaan, omdat het niet 
bestand was tegen de vuurproef. 

Wanneer er derhalve gesproken wordt van het huis 
van God, waarin God alleen arbeidt, dan kan er slechts 
van levende steenen spraak zijn, en bestaat er geen mo
gelijkheid van het verbranden of vergaan van het werk; 
maar wordt er gesproken over het huis van God, waarin 
de menschen Gods medearbeiders zijn, dan kunnen er door 
de ontrouw of de zwakheid der menschen verkeerde ma
terialen tot den bouw samengebracht en doode steenen 
ingevoegd worden. En dit is, helaas! geschied. Reeds ten 
tijde der Apostelen waren er onbekeerde en ongeloovige 
menschen de gemeente binnen geslopen of door de ge
meente opgenomen. Tot de Thessalonikers moest Paulus 
al zeggen : „het geloof is niet aller" ; en Johannes ge
tuigt : „Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet 
van ons; want indien zij van ons geweest waren, zij zouden 
bij ons gebleven zijn " Te Rome gevangen spreekt Paulus 
in den brief aan de Filippiërs van arbeiders, die wel Christus 
predikten, maar met onzuivere bedoelingen. Ook spreekt 
hij in den brief aan de Galatiërs van valsche broeders. 

Maar niet alleen dit. Er stonden ook verkeerde leeraren 
op, die allerlei dwalingen invoerden, en alzoo de kudde 
des Heeren verdierven. Bij zijn afscheid van de Efézische 
ouderlingen zegt Paulus: „Ik weet, dat na mijn vertrek 
wreede wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet 
sparen; en uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende 
verkeerde dingen, om de discipelen achter zich af te trek
ken." De gemeenten in Galatië werden verdorven door 
joodschgezinde leeraren, die de grondslagen der waarheid 
ondermijnden. En uit den tweeden brief aan Timotheüs 
zien wij, dat aan het einde van Paulus' leven, toen hij 
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weldra ter dood zou worden gebracht, de gemeente de3 
Heeren op aarde reeds in verval was geraakt, zoodat hij 
haar vergelijkt bij een groot huis, waarin zich vaton ter 
eer en vaten ter oneer bevinden. 

„Onttrek u aan het ongoddelijk geklap; want zij zullen 
in meerdere goddeloosheid toenemen ; on hun woord zal 
ak een kanker voorteten, onder welke is Hymeneüs en 
Filétus, die van de waarheid zijn afgedwaald, zeggende 
dat de opstanding reeds geschied is, en sommiger gelooi 
omverwerpen. Evenwel het vaste fondament Gods staat, 
hebbende dit zegel: De Heer kent die de zijnen zijn ; 
on: Ieder, die den naam des Heeren noemt, sta af van 
ongerechtigheid. In een groot huis nu zijn niet alleen 
gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden ; 
en sommige tot eer, maar sommige tot oneer. Indien dan 
iemand zichzelven van dezen reinigt, die zal een vat zijn 
tot eer, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Meesters, 
tot alle goed werk toebereid." 

Uit deze beschrijving van den toenmaligen toestand der 
gemeente en uit deze profetie over bet toenemend verval 
van de gemeente op aarde, leeren wij de oorzaken kennen 
van den treurigen staat, waarin de Christenheid thans ver
keert, en vinden wij tevens den weg aangewezen, dien wij te 
midden van dit verval hebben in te slaan en te bewandelen. 

De gemeente, die de pilaar en grondslag der waarheid 
is, (1 Tim. III : 15.) en die, gescheiden van de wereld, 
haren Bruidegom in den hemel behoorde te gemoet te 
gaan, is door de list des satans aan een groot huis gelijk 
geworden. Wij moeten wel opletten, dat er niet gezegd 
wordt, dat de gemeente een groot huis is, maar dat er 
gezegd wordt, dat zij aan een groot huis gelijk geworden 
is. Dit behoorde zoo niet te zijn. In oen groot huis zijn 
vaten tot eor en vaten tot oneer; dit kan niet anders; 
dat spreekt vanzelf; een groot huis kan zonder dat niet 
bestaan. Maar de gemeente moest alleen bestaan uit vaten 
tot eer; zij moest in haar midden niet anders dan kin
deren Gods hebben; van een gemengde vergadering be
hoorde bij haar geen spraak te zijn. Toen in den beginne 
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huichelaars, zooals Simon de toovenaar, of ongerechtigen 
zooala Ananias en Saffira, buiten schuld van de gemeente, 
in haar midden waren ingeslopen, toen maakte God die 
openbaar en deed hen uit het midden weg. De Heer brengt 
geen ongeloovigen of ongerechtigen in de gemeente. Dit 
te vooronderstellen is lastering. Integendeel, Hij deed hen 
weg. Zoo kan er dus geen spraak van zijn, dat de kin
deren der geloovigen tot de gemeente behooren, zoo lang 
deze nog niet uit God geboren zijn en in Jezus gelooven. 
Dit is, helaas! door de verleiding des duivels, die 's Heeren 
gemeente wilde verderven, geschied; maar dit kan met 
geen mogelijkheid de bedoeling van God zijn. Want als 
Hij dit zóó had bepaald, dan was daardoor de gemeente 
vanzelf, naar zijn plan, een gemengde vergadering ge
worden. Is het waar, dat de gemeente is de vergadering 
der geloovigen met haar zaad, dan is die gemeente, naar 
Gods bestel, een vergadering van geloovigen en ongeloo
vigen, van uit God geborenen en van God vervreemden, 
en dan is de Heer zelf de oorzaak van al de ellende, die 
in de gemeente op aarde gevonden wordt. 

Maar de gemeente, die een heiligen tempel in den Heer 
behoorde te wezen, en als een reine maagd aan Christus 
moest kunnen voorgesteld worden, is aan een groot huis 
gelijk geworden. Dit is hare zonde. Zij heeft den duivel 
plaats gegeven; zij heeft uit lichtzinnigheid verkeerde 
elementen in haar midden opgenomen en laten blijven ; 
zij heelt zich langzamerhand van de waarheid afgewend. 
Daardoor is zij tegen de bedoeling en den wil van God 
aan een groot huis gelijk geworden en bevinden zich in 
haar midden vaten tot eer en vaten tot oneer; ja, daar
door is haar toestand zóó treurig geworden; dat de vaten 
tot oneer verreweg de meerderheid uitmaken en er dus 
geen spraak meer zijn kan van verandering of hervorming. 

Uit de woorden de's Apostels blijkt dit ten duidelijkste. 
Hij spreekt in het geheel niet van hervorming, maar 
dringt op afscheiding aan. Niet op verlaten van het huis. 
Dat kan niet. Daardoor zou men buiten de Christenheid 
treden en de gemeente des Heeren op aarde verlaten. 
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Maar op afscheiding van de vaten tot oneer. Tot onze 
groote vertroosting vernemen wij, dat hoe treurig de toe
stand ook geworden is, het fondament Gods staande ge
bleven is. Memand kan een ander fondament leggen, dan 
hetgeen gelegd is, Jezus Christus, de rots, de hoeksteen 
van het Godsgebouw. Ware dit fondament weggenomen, 
dan zou het gebouw ineenstorten, en moesten wij het vóór 
dien tijd verlaten, gelijk straks, als het oordeel over de 
Christenheid komt, zal geschieden. In Openb. XVIII, 
waar de val van Babyion wordt beschreven, hooren wij 
een stem uit den hemel zeggen: „Gaat uit van haar, mijn 
volk! opdat gij met hare zonden geen gemeenschap hebt, 
en opdat gij van hare plagen niet ontvangt!" Maar zoover 
zijn wij thans nog niet, en daarom spreekt Paulus niet 
van een verlaten van het huis, maar van een zich af
scheiden van de vaten tot oneer in het huis, om daardoor 
tot het werk des Heeren bruikbaar te worden. 

De vaten tot eer zijn de ware geloovigen, de vaten 
tot oneer de naamchristenen, de onbekeerde, ongeloovige 
en goddelooze menschen in do christelijke kerken. Te 
zamen zijn zij in de gemeente op aarde, die aan een groot 
huis gelijk geworden is. De ware geloovigen worden ver
maand door den Apostel om zich van de vaten tot oneer 
te reinigen, dat is : af te zonderen. Zij worden door die 
afzondering geen vaten tot eer, maar zij zijn vaten tot eer, 
omdat zij als ware geloovigen met Christus vereenigd zijn, en 
daarom moeten zij zich afzonderen. Doen zij dit, dan wor
den zij vaten tot eer, geheiligd, d.i. afgezonderd, bekwaam 
tot gebruik des Meesters, tot alle goed werk toebereid. 

Ziedaar dus de weg ons aangewezen, welken wij te 
midden van het verval der gemeente te bewandelen heb
ben. De Heer laat ons niet verlegen staan. Hij heeft ook 
in onze behoeften voorzien. Wij behoeven niet in 't duister 
rond te tasten; o neen! Hij heeft ons zijn wil bekend 
gemaakt. In den normalen toestand der gemeente zegt 
Paulus tot Timotheüs: Ik schrijf u deze dingen, opdat 
gij weten zoudt, hoe een dienstknecht des Heeren zich 
in de gemeente, welke Gods huis is, te gedragen heeft. 
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En in den abnormalen toestand der gemeente wijst de Heer 
ons den weg, en zegt, dat wij in het huis blijvende ons moe
ten afzonderen van de vaten tot oneer, om ons dan te ver
eenigen met allen, die Hem aanroepen uit een rein hart. 

Wie in gehoorzaamheid aan 's Heeren woord zich af
zondert van de vaten tot oneer en in gemeenschap leeft 
en wandelt met allen, die den Heer aanroepen uit een 
rein hart, kan door den Heer in zijne dienst worden ge
bruikt en wordt tot alle goed werk bekwaam gemaakt. 
Vanzelf zal hij smaad en verachting te verduren hebben, 
gelijk het deel moet zijn van allen, die zich van het 
kwaad en van hen, die kwaad doen, afzonderen; maar 
hjj zal de zalige nabijheid zijns Heilands ondervinden, 
zijne bijzondere zegeningen genieten en de groote eer 
ontvangen door Hem in zijne dienst gebruikt te worden. 
Hij heeft tevens de heerlijke zekerheid, dat, waar door 
de list des vijands en door de zonde van den mensch 
Gods huis hier op aarde is verdorven en straks zal worden 
verwoest, gelijk eenmaal de tempel te Jeruzalem, de Heer 
een gebouw zal hebben, uit levende steenen geformeerd, 
wel te zamen gevoegd, en opgewassen tot een heiligen 
tempel in den Heer, waaraan geen gebrek wezen zal. 

Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

10. Het heir der Syriërs niet blindheid geslagen. 
(2 Kon. YI : 8—23.) 

Zooals ik reeds opgemerkt heb, kenmerkte zich de 
geschiedenis van Elia door een beslist getuigenis tegen het 
kwade, en als gevolg daarvan door lijden; in de werkzaam
heid van Elisa daarentegen openbaarde zich macht en een 
genadevol gebruik van die macht, gelijk wij zulks in het 
leven van onzen Heiland op volmaakte wijze aantreffen. 

In de gebeurtenis, die wij thans beschouwen, herinneren 
verschillende trekken ons aan onzen Heer. Indien Hij het 
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gewild had, zouden twaalf legioenen engelen te zijner 
beschikking hebben gestaan; en evenzoo staan hier onzen 
profeet een berg vol paarden en wagenen ten dienste. 
Opmerkelijk is hierbij de eenvoud zijns geloofs. Voor zich
zelf behoefde hij niet te bidden; hij had vroeger reeds 
„den wagen Israëls en zijne ruiteren" gezien, en hij rustte 
in de zekerheid, dat deze allen hem ten dienste stonden. 
Heeft hij ze noodig, hij weet dat ze in zijne nabijheid 
zijn. Hij behoeft dus niets voor zichzelven af te smeeken. 
Wat hij wenscht is, dat zijn jongen met hem op dezelfde 
hoogte des geloofs staan mocht. 

De vurige paarden en wagenen, die den berg bedekten, 
en die ten dage van Elia's hemelvaart vergezeld waren 
van een onweder, stellen, naar ik meen, een heirleger 
engelen voor, een schaar dier hemelsche gezanten, ge
weldig in kracht, staande in de tegenwoordigheid Gods, 
uitgezonden voor hen, die de zaligheid beërven. (Ps. 
CI I I : 20 ; Hebr. I I : 14.) Zoo ook lezen wij, dat God, zijne 
engelen maakt geesten, en zijne dienaars een vlam des 
vuurs; (Hebr. I : 7.) en wederom: „Gods wagenen zijn 
tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld." (Ps. 
LXVII I : 18.) Op Gods bevel maken zij zich op om te 
dienen, naarmate de behoeften der heiligen zulks ver-
eischen. Zij vormen den reiswagen, die Elia ten hemel 
doet varen, en waardoor Lazarus gedragen werd in Abra-
ham's schoot. En hier, waar Elisa omsingeld is door een 
zwaar heir, maken zij de paarden en wagenen uit. Af
zonderlijk of in gezelschap, bezoeken zij de uitverkorenen 
op aarde; en afzonderlijk of tot een schaar vereenigd, 
verkondigen zij de blijdschap des hemels voor de ooren 
der menschenkinderen. Zij trekken het zwaard om een 
schuldige stad te slaan, of zij voeren met een sterke hand 
den dralenden Lot uit het goddelooze Sodom. Zij gelijken 
op den wind of op vuurvlammen. Zij brengen een bood
schap der genade, of zij voltrekken het oordeel, al naardat 
„de Heere, die onder hen is," hun zijne bevelen geeft. 
Zij waren op den berg Sinaï, toen de wet gegeven werd, 
en zij zweefden over de velden van Bethlehem, toen Jezus 
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in de wereld kwam. En in het gedeelte, dat voor ons ligt, 
stellen zij zich in orde als een vurige muur, een muur 
des heils, die onzen profeet van alle kanten omringt. 

Hoe schoon is dit alles! Maar nog uitnemender is het 
te weten, dat al die verborgen heerlijkheden, thans slechts 
bekend aan hen, die een geloof bezitten gelijk aan dat 
van Elisa, eerlang in hun vollen luister zullen optreden ; 
en de bedreigingen des vijands, het wapengekletter, 'twelk 
ons thans nog omringt, en waardoor het hart zoo licht 
vervuld wordt met angst en ontzetting, dan voor immer 
zal zijn voorbijgetrokken als een onweder. Het rollen des 
donders zal voor eeuwig verstommen, en helderder dan 
ooit prijkt de zon aan den wolkenloozen hemel. 

Doch wij vinden hier nog meer dan deze kalmte en 
zekerheid des geloofs. Er vertoonen zich op het pad onzes 
profeten ook sporen van de macht en de genade van Jezus. 
„Als de boozen, mijne tegenpartijen en mijne vijanden 
tegen mij tot mij naderden stieten zij zei ven aan, 
en vielen." (Ps. XXIV : 1.) Zoo sprak David, ziende op 
Jezus. En zoo geschiedde het in den hof Gethsemané, toen 
zij kwamen om de hand te leggen aan Jezus. „Wien zoekt 
gij ? Zij antwoordden : Jezus den Nazaréner. Jezus zeide tot 
hen: Ik ben het. Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, 
gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde" Iets dergelijks 
vinden wij bij onzen profeet. Het heir van den koning 
van Syrië komt naar Dothan om Elisa te halen; maar 
toen zij hem tot hun gevangene wilden maken, slaat de 
Heer hen met blindheid. 

Bij Jezus openbaart zich zoowel de genade als de macht 
van den Zoon Gods. In de dagen zijns vleesches wilde 
de Heer „het gekrookte riet niet verbreken en het roo-
kende lemmet niet uitblusschen." Hij weigerde gebruik 
te maken van zijne sterkte en van de volkomenheid zijner 
macht; zelfs wanneer er sprake was van een rechtvaardig 
oordeel over zijne vijanden. Hij wilde niet schreeuwen, 
noch zijne stem op de straat laten hooren; maar den 
weg des lijdens gaande, overwon Hij het kwade door het 
goede. Zoo was het ook met Elisa. Het gekrookte riet en 
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het rookende lemmet waren in zijne macht, maar hij 
wilde het noch verbreken noch uitblusschen. „Zal ik hen 
slaan ? zal ik hen slaan, mijn vader ?" vraagt de koning, 
toen hij de scharen der Syriërs in zijne macht ziet, mid
den in Samaria. Maar de profeet antwoordde : „Grij zult 
hen niet slaan ; zet hun brood en water voor, dat zij 
eten en drinken en tot hunnen heer trekken." 

Op welk een heerlijke en kostelijke wijze wordt hier de 
gezindheid van God openbaar! Waarlijk, wij erkennen 
met bewondering en vreugde, in de wegen van dezen 
uitnemenden profeet, een afschaduwing van de wegen van 
onzen Heer hier beneden, hoe Hij in zijn optreden, op 
liefelijke wijze, macht paarde aan genade. En welk een 
vertrouwelijke omgang was er tusschen Elisa en God! Hoe 
volkomen genoot hij Diens vriendschap, en kende hij Diens 
geheimen! Welk een schoone verklaring vinden wij in 
zijne geschiedenis van de woorden: „Gewisselijk de Heere 
Heere zal geen ding doen, tenzij Hij zijne verborgenheid 
aan zijne knechten, de profeten, geopenbaard hebbe." 
(Amos I I I : 7.) Elisa wist van bergen vol strijdkrachten, 
tot zjjne hulp gereed, die voor anderen geheel onzicht
baar waren; hij kon spreken van overvloed, die den vol
genden morgen in de poorten der uitgehongerde stad zou 
te vinden zijn. Ja, zoo groot was de wonderbare, goeder
tieren liefde des Heeren tot hem, en zoo vertrouwd was 
zijne ziel er mede, dat het hem als het ware verwonderde, 
zoo de Heer iets voor hem verborgen had. (Hoofdst. 
I V : 27.) En evenzeer kan van een iegelijk onzer gezegd 
worden, hoewel wij geen bevoorrechte profeten, maar de 
zwakste der heiligen zijn: „Wij hebben den zin van 
Christus." O, mochten onze zielen met kracht vervuld 
worden, om zulk een goedheid des Heeren en zulke ver
heven voorrechten en uitnemende zegeningen voor ons 
op hunne waarde te schatten ! 
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Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

11. De hongersnood in Samaria. 
(2 Kon. VI : 24 — YII : 20.) 

Dit gedeelte onzer geschiedenis heeft een zeer bijzondere 
beteekenis. Het aangrijpend beeld van Samaria's ellende 
en bevrijding stelt ons de genade Gods in haar gansche 
volheid en rijkdom voor. 

De belegering dier stad door het heir der Syriërs 
bracht de ongelukkige inwoners in een toestand van 
volslagen ellende. De nood bereikte een ontzettende hoogte. 
Een ezelskop gold tachtig zilverlingen, en moeders kwamen 
er toe, haar eigen kinderen te slachten en te eten. 

Meer behoefde niet gezegd te worden, om het tooneel zoo 
afgrijselijk mogelijk te maken. Wij kunnen er slechts met 
ontzetting op staren. Het herinnert ons aan den man, 
van wien wij in de Evangeliën lezen, die door een legioen 
duivelen bezeten was, en aan hetgeen de groote verderver 
vermag tegenover een iegelijk onzer, wanneer hij vrijheid 
heeft van handelen. 

In deze geschiedenis openbaart zich de mensch ook 
nog op een andere wijze. Zien wij aan den eenen kant 
den mensch in ontzettende ellende en gevangenschap, 
waarin zijn onbarmhartige vijand hem gekluisterd houdt; 
aan den anderen kant openbaart hij zich in de booze ge
zindheid van zijn natuurlijk hart. „Zoo doe mij God, en doe 
zoo daartoe," zegt de koning van Israël, „indien het 
hoofd van Elisa, den zoon van Safat, heden op hem zal 
blijven staan!" 

Hierdoor verklaart de mensch God in zijnen dienst
knecht als den bewerker van al het kwaad, dat hem ge
troffen heeft. Evenzoo deed Adam, toen hij gezondigd 
had. „De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt," zoo sprak 
bij, „die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb 
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gegeten." Met andere woorden: de zonde mei al hare 
schrikkelijke gevolgen werd gewenteld op het hoofd van 
Hem, die alleen rein was en vrij van alle schuld. 

Ziedaar, lezer! de zonde in haar schrikkelijke open-
baringen. Evenals later bij het kruis van Christus, zoo 
had ook hier het booze zijn toppunt bereikt. Verder kon 
de ongerechtigheid van Samaria niet gaan; hooger kon 
de zonde dier stad niet stijgen; maar juist dit oogenblik, 
evenals op het kruis, beschouwde God als het geschikte, 
om Zijne genade ten toon te spreiden. Het verderf was 
tot volle rijpheid gekomen, en van den mensch was geen 
hulp meer te verwachten. In dien hachelijken toestand 
openen zich de lippen van Elisa, en wij vernemen een 
wondervolle belofte; hij wordt de boodschapper van een 
woord des Heeren. 

„Het zal Hem over zijne knechten berouwen, want 
Hij zal zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene 
en verlatene niets is." (Deut. XXXII : 36.) „Dewijl 
Hij zag, dat er niemand was, zoo ontzette Hij zich, om
dat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem zijn 
arm heil aan, en zijne gerechtigheid ondersteunde Hem. 
Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest 
des Heeren de banier tegen hem oprichten." (Jes. LIX : 
16, 19.) Zulk een oogenblik was thans aangebroken; en 
dat oogenblik was voor Gods heerlijke genade het juiste 
tijdstip om zich te openbaren. „Waar de zonde meerder 
geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig 
geweest." Evenals aan het kruis van Christus de mensch 
zich openbaarde op het toppunt zijner rebellie en God 
op het toppunt zijner heerlijkheid, — zoo ook hier. 
Wanneer de zonde en de ellende van Samaria het top
punt hebben bereikt, dan wordt de beker van de zege
ningen Gods tot aan den buitensten rand gevuld. „Toen 
zeide Elisa: Hoort het woord des Heeren; zoo zegt do 
Heere: Morgen omtrent dezen tijd zal een maat meel-
bloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten 
gerst voor een sikkel, in de poort van Samaria." 

„In de poort van Samaria!" — De gedachte, hierin 
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vervat, is in waarheid kostelijk voor de heilbegeerige 
ziel. Hier openbaart zich de genade des Evangelies op 
waarlijk heerlijke wijze. De verlossing behoeft, noch 
boven in den hemel, noch beneden onder de aarde ge
zocht te worden; zij is tot ons gekomen! Het zondoffer 
ligt voor de deur. De Israëliet had niet noodig den drem
pel zijns huizes te overschrijden, om beveiligd te zijn voor 
het zwaard des verdervers. De genade brengt de hulp, die 
zij bereid heeft, zelf aan. De verhongerden konden de 
meelbloem en de gerst bekomen in de poort der stad. 

Hetgeen bij deze gebeurtenis Elisa zoo zeer tot roem 
strekte, was zijn vertrouwd-zijn met de gezindheid Gods. 
Het booze, verdorven hart des menschen gaat tot het 
uiterste. De koning van Israël, gelijk wij gezien hebben, 
zocht de schuld van heel het kwaad te werpen op Hem, 
die werkelijk geheel onschuldig was; evenals Kajafas, de 
Hoogepriester in later tijd raadde, dat het nut was, dat 
er één mensch stierve voor het volk, opdat het geheele 
volk niet verloren zou gaan. En die Eéne was Hij, die 
alleen geheel onschuldig was aan den treurigen toestand 
van het volk. (Joh. XI.) En juist op zulk een oogenblik 
openbaart God zijne verlossing, en doet Hij zijne genade 
overvloeien. In plaats dat een ezelskop tachtig zilverlin-
gen kost, zou nu een maat meelbloem en twee maten 
gerst verkocht worden voor één sikkel, in de poort der 
stad, die door eigen schuld gebracht was aan den rand 
des verderfs. 

Ook zien wij, op welke wijze het menschelijk kwaad, 
nadat het zijn toppunt heeft bereikt, de overvloeiende ge
nade Gods ontvangt, en tevens op hoe verschillende wijze 
deze genade in de wereld wordt opgenomen. Eenigen 
wijzen haar af, zooals de hoofdman. Hij wilde niet ge-
looven, dat God doen kon, wat zijn profeet zoo even had 
aangekondigd. 

Er was een leeuw op den weg.' Ja, zoo er vensteren 
in den hemel zich ontsluiten konden, dan zou het mogelijk 
zijn; maar wie had ooit gehoord van vensteren in den 
hemel? En merken wij wel: dit wordt gezegd in den 
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geest van volslagen ongeloof, in de booze gezindheid van 
het menschelijk hart, dat weigert de blijde boodschap des 
heils aan te nemen, welke God hem laat verkondigen. 
Hij wil geen goede gedachte van Hem hebben, noch een 
kinderlijk, heilig vertrouwen koesteren. Veeleer, wanneer 
God spreekt van vergeving en zegening, dan wijst hij 
de genade af, en houdt zich vast aan zijn eigen inge
beelde meeningen; voor hem is zulk een genade totaal 
onmogelijk. Ja, zoo onwetend, zoo vervreemd van het 
leven Gods is het hart des menschen. 

Doch er is nog een klasse van menschen, die in het 
geheel geen hoop hebben; zij, die al hun leeftocht aan 
medicijnmeesters ten koste gelegd en geen baat gevon
den hebben, maar met wie het veeleer erger geworden 
was. Er zijn nog melaatschen buiten het leger, arme, over
tuigde zondaars, die, zooals iemand eens zeide, „voor ieder 
ander te slecht zijn behalve voor Jezus." Voor hen, 
achter hen, om hen heen, niets dan de dood. Voor hen, 
zagen zij de Syriërs, achter hen de uitgehongerde stad 
en aan hen kranke, melaatsche, verstorvene lichamen. 
Voor dezulken komt de genade ter rechter tijd. Zij heb
ben haar noodig. Zij erkennen, dat zij geheel voor hen 
is, geheel voor hen past. Een zekere dood is hun deel, 
of deze laatste, deze eenige toevlucht in God staat hun 
open. En die maken zich op om den buit te bemachtigen. 
Hun nood voert hen naar de plaats, waar Christus de 
overwinning heeft behaald. 

Zoo was het met deze vier melaatschen. Zij zagen geen 
uitweg, geen hulp. De dood omringde hen in allerlei ge
stalte en van alle kanten; en zoo dreef hun eigen droeve 
toestand hen naar het leger der Syriërs, waar de Heere 
heel alleen, zonder eenige medewerking van menschen 
een heerlijke overwinning had behaald. Want de Heere 
had het heir der Syriërs doen hooren een geluid van 
wagenen en een geluid van paarden, het geluid eener 
groote heirkracht. Zoo was Hij het geweest, die hen op 
de vlucht had gedreven, Hij heel alleen. Van het volk 
Israël was niemand met Hem geweest. Het was „de dag 
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des Heeren." In de stad worstelde het volk met den dood, 
en voor de stad hadden de melaatschen niets anders voor 
zich dan de dood. Daar trok God, heel alleen, op tegen 
het heir der Syriërs, en voor de arme melaatschen bleef 
niets te doen over, dan zich op te maken en hun aan
deel te halen van de vruchten der overwinning des Hee
ren. Juist zoo is het met den zondaar. De overwinning 
is uitsluitend het werk van Jezus. Er was niemand, die 
Hem bijstond of in zijne plaats trad. Heel alleen ging 
Hij den vijand te gemoet; heel alleen onderging Hij de 
straf; heel alleen ledigde Hij den beker. De drie uren 
van duisternis kwamen van den hemel op Hem neer, 
omdat Hij tot zonde was gemaakt; heel alleen hing Hij 
aan het hout der vervloeking. En in het Evangelie wordt 
deze strijd en overwinning van Jezus vrijelijk verkon
digd, opdat zondaren, doode, melaatsche zondaren zouden 
aanzitten aan den feestdisch, den buit van den roemrij
ken kamp, door Jezus voor hen gestreden — een feest
disch, waar tot in eeuwigheid gezorgd is voor al hunne 
nooddruft. 

En wat spruit voort uit deze hunne blijdschap? Het 
verlangen, ook anderen te doen deelen in den buit! Zij 
verkondigen de goede boodschap, welke zij zelf hebben 
ontvangen. Er is geen toestand der ziel, welke zoo be
slist veroordeeld wordt door den geest van een vernieuwd 
gemoed dan de zelfzucht onzer oude, verdorven natuur. 
Hare werkzaamheid is volkomen in tegenstelling met de 
heerlijke, vrije genade, die mildelijk uitstrooit, ons door 
God in het Evangelie geopenbaard. 

„Wij doen niet recht," zeide de eene melaatsche tot 
den ander. „Deze dag is een dag van goede boodschap. 
Indien wij vertoeven tot den lichten morgen, zoo zal 
ons de ongerechtigheid vinden; daarom komt, laat ons 
gaan, en dit aan het huis des konings boodschappen." 
En zoo gaan zij heen, en boodschappen hetgeen geschied 
i s ; zij brachten de tijding aan het huis des konings. 

Dit is de ervaring van elk hart, dat de genade des 
Evangelies heeft gesmaakt en onder den invloed dier 
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genade staat. Doch in deze gebeurtenis zijn nog andere 
lessen voor ons vervat. 

Zoo vinden wij bij den koning een hart traag om de 
blijde boodschap aan te nemen. Zoodra hij de goede 
boodschap hoort, gaat hij te rade met zijn verstand. Hij 
wijst de boodschap niet af, evenals de hoofdman met 
vermetelen spot en ongeloof; maar hij begint te over
leggen en zijn verstand te raadplegen. „O onverstandi-
gen en tragen van hart, om te gelooven al hetgeen de 
profeten gesproken hebben!" 

Maar de genade triomfeert. Evenals bij Naaman. Allen 
ontvangen hun aandeel in den buit van Jehovah's glans
rijke overwinning. Heel de uitgehongerde stad volgt hem 
na. „Lammeren plunderen den buit!" Niemand komt te kort, 
behalve de ongeloovige hoofdman. Slechts het wantrou
wen aan de mildheid Gods sluit hem uit op dezen feest
dag van de algemeene zegening. 

Wij zien dus in dit uitermate treffend beeld van Sa-
maria's ellende en verlossing de groote hoofdwaarheden 
van Gods Evangelie voorgesteld en toegelicht. Het biedt 
ons rijke stof tot heilige, leerrijke bemoediging en ver
maning. Laat ons niet slechts dezen bewonderenswaar-
digen weg der wijsheid Gods naspeuren en bewonderen, 
maar ook beleven en in onze harten opnemen, opdat wij 
mogen verkwikt en ons geloof moge versterkt worden in 
Hem, Wiens genade gezorgd heeft voor al onze behoeften 
tot in eeuwigheid! 

12. Nogmaals de Sunamietische. 
(2 Kon. VIII : 1—6.) 

Uit de korte mededeeling eener andere gebeurtenis in 
het leven van Elisa, zien wij opnieuw, hoe vertrouwd 
hij was met de gedachten Gods. Wederom worden wij 
herinnerd aan het Schriftwoord: „Gewisseiijk de Heere 
Heere zal geen ding doen, tenzij Hij zijne verborgenheid 
aan zijne knechten, de profeten, geopenbaard hebbe." 

Elisa moest in kennis gesteld worden met den nade
renden hongersnood, evenals Jozef, Agabus en anderen, 
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|B vroegeren en lateren tijd. „Zal Ik voor Abraham ver
bergen, wat Ik doe ?" zoo luidde de taal van denzelf-
ien genadevollen Heer, die met de zijnen omgaat als 
met zijne vrienden. Zoo vinden wij bij onzen profeet zoo
wel de gedachte als de hand des Heeren. Hij was de drager 
Tan Zijne raadsbesluiten, zoowel als van Zijne macht. 
- En altijd weer zien wij, hoe hij alles, waarover hij te 
beschikken had, in genade aanwendde voor anderen. 

Ook Abraham gebruikte haar tot heil van anderen. 
Zoodra hij het oordeel vernam, dat over Sodom besloten 
was, trad hij op voor het rechtvaardige overblijfsel dier 
stad. En desgelijks zien wij Elisa handelen. Nadat hij 
gehoord had van den naderenden hongersnood, waar
schuwde hij de godvreezende vrouw van Sunem, en beval 
haar zorg te dragen voor haar huis. 

De Sunamietische bevond zich thans in andere om
standigheden. Deze dochter Sara's, het voorwerp van zoo
veel liefde en gunst, schijnt thans weduwe te zijn, en 
het kleine kind, dat God haar geschonken had, is vol
wassen. De hongersnood echter had haar gescheiden van 
haar huis en hare bezitting, gelegen in het gebied van 
Issaschar. (Hoofdst. IV.) Daar had zij de bewijzen ge
smaakt van Gods voorzienigheid, en „had gewoond in 
het midden haars volks." Toen was het koninklijke hof 
of een gunstbewijs van de zijde des konings voor haar 
van geen waarde, en ook thans verlangt zij er niet naar, 
dan alleen om hersteld te worden in haar vroegere om
standigheden, en terug te keeren naar haar land en volk. 
En wij mogen gerust aannemen, dat „de kleine opper-
kamer van een wand," daartoe bijdroeg, hare gedachten 
en wenschen terug te voeren naar die geliefkoosde plek, 
waar zij de levendmakende kracht van haren Heer en 
Heiland ondervonden had door middel van zijn uitver
koren dienstknecht. 

Ook Gehazi bevindt zich in gansch andere omstandig
heden. Het kan zijn, dat de wortel van het kwade, waar
van bij hem sprake was, nog in zijn hart gevonden werd. 
„Hij is melaatsen." Doch hij is thans geheel buiten allen 
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omgang met den profeet Gods. De hongersnood echter had 
deze verandering bij hem niet in het leven geroepen, 
wel zijn afschuwelijke hebzucht. Hij kan zich slechts de 
groote dingen, die Elisa gedaan heeft, herinneren, maar 
een getuige daarvan zijn, kan hij niet. Een geluk was het 
voor hem, dat hij in ootmoedige gezindheid, met heilige 
vreugde, den koning kon spreken van al die gebeurte
nissen; maar gelukkiger, veel gelukkiger ware het ge
weest, zoo hij getrouw ware gebleven aan het pad des 
geloofs en aan de onderwijzing des Geestes, en daardoor 
nog langer den omgang had kunnen smaken met zijnen 
heer. Maar hij had zijner ziel geweld aangedaan; zooals 
ook wij, geliefden! doen kunnen, en helaas! menigwerf 
doen. „ Welgelukzalig is de mensch, die naar mij hoort," 
zegt de opperste Wijsheid, „dagelijks wakende aan mijne 
poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die 
mij vindt, vindt het leven; en trekt een welgevallen van 
den Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijne ziel 
geweld aan; allen, die mij haten, hebben den dood lief." 
(Spr. V I I I : 3 4 - 3 6 . ) 

Het is een bewijs van de genade des Heeren, dat Hij 
ons nog dezen laatsten blik vergunt op Gehazi. Wij mo
gen zoodoende de hoop koesteren, dat, hoewel hij zich 
zelven met vele smarten doorstoken had, (1 Tim. VI.) 
het geld nu niet langer het voorwerp was, dat hij in 
het hart en op de lippen droeg, maar veeleer herinnerin
gen aan Elisa. Want de Heere schijnt in zijne genade 
hem hier te gebruiken, om de godvreezende vriendin zijns 
meesters behulpzaam te zijn in haar kommer. Hoe ver-
kwikkend is het, uit de hand des Heeren zulk een bewijs 
te ontvangen van zijne herstellende genade, al moge ook 
zijn Geest nog zoo diep zijn bedroefd geworden door de 
afdwalingen van zijn volk! 

O mochten wij Hem prijzen vanwege zijne genade en 
vanwege zijne wonderwerken aan de menschenkinderen *). 

*) Ik weet wel, dat anderen het optreden van Gehazi aan deze plaats 
niet zoo gunstig beoordeelen. Zij zien er veeleer het bewijs in, dat hij nog 
altijd een man is van de wereld, en zich laat leiden door den gelddorst, om-
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„Hoe goed is een woord op zijn tijd!" gevoelen wij 
ons gedrongen uit te roepen, wanneer wij dit kleine voor
val lezen. Juist spraken Gehazi en de koning over de 
Sunamietische, toen deze aan de plaats verscheen, waar 
zij zich bevonden. En hoe menigmaal zijn wij in de ge
legenheid, zulk een gelukkig samentreffen van verschil
lende omstandigheden waar te nemen. Er zal bezwaarlijk 
iemand gevonden worden, die niet iets dergelijks in zijn 
leven ondervonden heeft. Hoe menigmaal, wanneer men 
onverwacht een kleinen vriendenkring binnentreedt, hoort 
men zeggen: „Wij spraken juist over u!" En het geloof 
zal de genade erkennen, die zich openbaart in het ver
schijnen van dergelijke gunstige voorboden, die den weg 
banen of wel kronkelpaden in rechte richting leiden, zoodat 
zij, evenals bij deze gebeurtenis, voeren tot het gewenschte 
doel. Het geloof echter, zal zich niet beklagen, wanneer 
dit niet altijd zoo is. Want het geloof zegt: „Het is wel", 
of de omstandigheden gunstig of ongunstg zijn Dezelfde 
hand der liefde is werkzaam, hetzij zij den doorn weg
neemt uit het vleesch, of dien er ongestoord in laat. 

13. De profetie over Hazaël. 
(2 Kon. V I I I : 7—15.) 

Gelijk in de voorgaande gevallen, zoo vinden wij ook 
hier, hoe nauwkeurig de profeet bekend was, met de 
plannen des Heeren. Welk een omgang moet er dagelijks 
geweest zijn tusschen hem en God! En inderdaad, telken
male geeft ons de geschiedenis van Gods volk te aan
schouwen, hoe deze getrouwen, die de plaats innamen 
van het getrouwe overblijfsel, getuigenis gevende van de 
waarheid, en smaadheid lijdende om harentwil, heerlijke 
openbaringen werden gegeven. 

Denken wij bijv. aan Ezechiël en aan Daniël, die zich 
bevonden onder de gevangenen in Babyion. Hoe ver 

dat men hem aantreft in de nabijheid des konings en blijkbaar in zekere 
mate diens vertrouwen bezit. Wellicht is het zoo. Op mij echter maakt 
de gebeurtenis, waar wij hem handelend zien optreden, eerder den indruk, 
dien ik hierboven heb weergegeven. 
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zagen zij, wat betreft de raadsbesluiten Gods! En even
zoo na den terugkeer van het getrouwe overblijfsel 
uit de gevangenschap, zooals Zacharia, Haggaï en hunne 
tijdgenooten, die met een oprecht hart, in weerwil van 
de vijanden, begonnen te arbeiden aan het huis des 
Heeren — welke gedachten en beelden van toekomende 
heerlijkheid, deed God aan hun oog voorbijtrekken! Ook 
later en op nog wonderbaarder wijze overkwam zulks 
Johannes op het eiland Patmos, broeder en medegenoot 
in de verdrukkingen, in het koninkrijk en in de lijd
zaamheid van Jezus Christus. 

Tot deze mannen behoorden ook Elia en Elisa. Een 
iegelijk hunner maakte toentertijd het godvreezend over
blijfsel uit; zij smaakten het uitnemend voorrecht, dat het oog, 
het oor en de lippen des Heeren voor hen geopend waren. 

Uit het gedeelte, dat wij thans beschouwen, kunnen 
wij gemakkelijk opmaken, dat Elisa ook in aanzien was 
over de grenzen van het joodsche land. Wij treffen hem 
hier aan te Damaskus, waar zijne komst onmiddellijk 
aan den koning wordt bericht; en deze bewijst hem de 
noodige eer. Best mogelijk, dat het gebeurde met Naa-
man, hem den toegang had gebaand tot die eer en dat 
vertrouwen van het Syrische hof. Wellicht vinden wij 
hierin het bewijs van het getuigenis, door den gereinigden 
melaatsche, den bekeerden zondaar uit de heidenen, af
gelegd van den God Israëls, zoodat de koning van Sy
rië thans ten minste zich niet meer tot den koning, maar 
tot den profeet Israëls wendde. 

Er is echter nog een punt, dat voor onze harten een 
belangrijke les bevat, en waarbij ik een oogenblik wil stil
staan. Ik meen het karakter en de handelwijze van Hazaël. 

Hazaël was tot Elisa gekomen, om hem, uit naam van 
zijnen heer, den koning van Syrië, te vragen naar zijne 
krankheid. Elisa laat hem tot zijnen heer zeggen: „Gij 
zult ganschelijk genezen." *) Nadat hij hem echter het 

*) Volgens de engelsche overzetting en <le vertaling van den heer Darby 
heeft Elisa gezegd: „Gij zult ganschelijk genezen." De St. Vert. deugt 
hier niet, wat trouwens uit de geschiedenis duidelijk blijkt. 
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antwoord gegeven had op de vraag des konings, voegt 
hij er nog een woord bij, dat aan Hazaël persoonlijk ge
richt was: „Maar de Heere heeft mij getoond, dat hij 
den dood sterven zal." 

Toen Hazaël dit hoorde, „hield hij zijn gezicht staande, 
en zette het vast, tot schamens toe." Dit was huichelarij. 
Onder het oog des profeten, in het aangezicht van den 
waarheidlievenden geest van den man Gods moet het 
uiterlijk, dat hij zijn gelaat gaf, tegen hem getuigen. Hij 
wilde den schijn geven, alsof de profetie van Benhadads 
dood hem waarlijk kommer bereidde. 

Terwijl Hazaël zich moeite geeft, droefheid te huichelen, 
die hij niet gevoelt, schijnt de profeet den gang te volgen 
van de goddelijke mededeelingen, die aan zijne ziel zijn 
geopenbaard, en hij weent bij de gedachte aan al het 
kwade, dat Hazaël eenmaal Israël doen zal. Want schrik
kelijke beelden waren het, die de goddelijke ingeving 
aan zijn oog had ontvouwd. Deze droefheid was waar! 
Zij was niet gedwongen of gemaakt, zooals bij Hazaël. 
Zij kwam voort uit een oprecht hart, 'twelk door het 
goddelijke gezicht, waarop het oog van den verlichten 
ziener rustte, droevig was gestemd. 

Na een kort onderhoud tusschen de beide mannen, 
waarop ik niet wil ingaan, keert Hazaël terug naar Ben-
hadad. De profeet heeft gezegd: „Gij zult zekerlijk ge
nezen — en daarmede aangetoond, dat de krankheid 
des konings op zichzelf niet levensgevaarlijk was; toen 
echter had hij er bij gevoegd: „De Heere heeft mij ge
toond, dat hij den dood sterven zal." 

Daarmede had hij Hazaël te verstaan gegeven, dat Ben-
hadad op een andere wijze zijn einde zou vinden dan door 
zijn krankheid. En de uitkomst heeft op afdoende wijze 
de juistheid dier woorden bewezen. De koning sterft niet 
aan zijne krankheid, maar vindt den dood door de moord
dadige hand van Hazaël. Hij had van zijne krankheid 
kunnen genezen, maar hij sterft zekerlijk, gelijk de pro
feet gesproken had. 

Dit raadselachtige ontwerp van de antwoorden en de 
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uitspraken des Geestes verdient onze bewondering. Zoo 
ook was het woord, dat Elisa sprak tot den ongeloo-
vigen hoofdman te Samaria. „Zie, gij zult het met uwe 
oogen zien, doch daarvan niet eten." Hoe zonderling 
deze uitspraak ook klinken mocht voor het oor, toch werd 
zij letterlijk vervuld. „Even alzoo geschiedde hem, want 
het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf," — 
dat wil zeggen, op hetzelfde oogenblik, dat de volksme
nigte hem hun gerst en meelbloem onder de oogen houdt, 
valt hij door het gedrang en vertreedt men hem. 
(Hoofdstuk VIL) Zoo ook is het hier. De woorden: „gij 
zult zekerlijk genezen," en hij zal „zekerlijk" sterven, 
werden door de uitkomst gestaafd, hoewel zij zoo schijn
baar geheel met elkaar in tegenspraak waren. 

Nog opvallender echter is de voorzegging over Zedekia, 
den laatsten koning van Juda. Jeremia had hem gezegd, 
dat zijne oogen de oogen des konings van Babel zouden 
zien, en hij naar Babel zou komen. (Jer. XXXIV : 13.) 
Ezechiël had gezegd, dat hij naar Babel zou komen, maar 
dat niet zien, hoewel hij daar sterven zou. (Ezech. X I I : 
13.) Deze beide voorzeggingen met elkaar te vereenigen 
scheen onmogelijk. En toch is alles op het allernauw-
keurigst in vervulling getreden. Het waren de woorden 
van de lippen Desgenen, Wiens hand wonderbaar en 
machtig is, onbeperkt in al haar doen. 

Maar dit in het voorbijgaan. De geschiedenis, die wij 
thans voor ons hebben, geeft ons een waarlijk afschrik
wekkend beeld van menschelijke zelfzucht en huichelarij. 
Voor ons allen bevat zij een ernstige waarschuwing, en 
wel deze: dat men met een blik evengoed huichelen 
kan als met een woord. 

En wij allen moeten steeds bedacht zijn, onder gebed en 
smeeking, zóó te leven en zóó gezind te zijn, dat de Geest, die 
de harten doorziet, die het innerlijke kent zoowel als onze 
uitwendige openbaring, in iederen blik en in elke beweging 
slechts waarheid en niets dan waarheid vinden moge! 
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Toor altijd volmaakt. 
(Hebr. X : 14.) 

In het negende hoofdstuk van den brief aan de Hebreërs 
is met de volledigste bewijsgronden aangetoond de wijze, 
waarop de zonden weggedaan zijn door de offerande van 
Jezus Christus, terwijl het onderwerp in het tiende hoofd
stuk is, hoe dat wordt toegepast op het geweten, 't welk 
daardoor is gereinigd, zoodat er geen vrees meer bestaat 
voor Gods oordeel over de zonden. Dit is de beteekenis 
van „geen geweten van zonden meer te hebben." Zóó 
volkomen en algenoegzaam is het offer van Christus, dat 
door Hem allen, die gelooven, niet alleen gerechtvaardigd 
zijn van de zonden, maar ook den toegang hebben tot het 
heiligdom van God en daar ook binnengaan. Kan er iets 
wonderbaarder en heerlijker zijn? Binnen het voorhangsel, 
waar vanouds slechts één man, uit één geslacht, van één 
volk, éénmaal 'sjaars, mocht binnengaan; niet als bij toe
lating, maar als rechthebbende en volkomen geschikt voor 
zulk een plaats, met een gereinigd geweten, bekwaam voor 
de tegenwoordigheid Gods. 

Ik wil in het voorbijgaan even opmerken, dat de brief 
aan de Hebreërs de twee zijden van het karakter van een 
geloovige in Christus aantoont. Wat den hemel betreft, 
is hij, zooals in ons hoofdstuk wordt gezegd, in het hei
ligdom; wat deze wereld aangaat, is zijne plaats buiten 
het leger, zooals in hoofdstuk XIII wordt aangetoond. Op 
dit punt wil ik echter thans niet ingaan; dit ligt nu niet 
in mijne bedoeling. 

Zien wij nu wat het fondament is van deze groote 
redding. Ten eerste vinden wij in vers 10: „Door welken 
wil wij geheiligd zijn." God had geen lust in den dood 
van den zondaar; ook konden Hem de slachtofferen niet 
behagen, die naar de wet geofferd werden, en die hen, 
die toegingen, nimmer meer konden volmaken, (vers 1.) 
In deze herhaalde offeranden was jaarlijks een gedach
tenis van zonden. „Want het is onmogelijk, dat het bloed 
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van stieren en bokken zonden wegneme. Daarom, ko
mende in de wereld, zegt hij: „Slachtoffer en offerande 
hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam toe
bereid ; brandoffers en zondoffers hebben U niet behaagd. 
Toen zeide ik: „Zie, ik kom om Uwen wil te doen, 
o God!" 

Aldus worden wij ingeleid in de geheimen van Gods 
eeuwigen raad tusschen den Vader en den Zoon, die 
plaats hadden vóór de grondlegging der wereld. Het was 
de wil van God, en de Zoon geeft zichzelven om dien 
wil te doen. „Gij hebt mij een lichaam toebereid." O, 
hoe verschillend van de natuurlijke gedachten van den 
mensch omtrent God. Hoe verduisterd zijn zelfs de beste 
gedachten omtrent Zijn karakter en Zijne liefde! God 
wilde het, en wat Hij in zijn hart voornam, nam de Zoon 
zijner liefde op zich om dat uit te voeren. Wat zijn uwe 
gedachten omtrent God, geliefde lezer ? Wie kon zich 
zoo zeer vernederd hebben door een liefde, die alles uit 
den weg ruimde, wat hinderlijk kon zijn aan de uitvoering 
van zijn raadsbesluit, ten koste van alles wat haar dier
baar was. Het was dus Zijn wil, die de groote bron en 
oorzaak is van deze wondervolle tentoonspreiding van 
genade. 

Ten tweede vinden wij den Persoon en het werk, waar
door dit alles volbracht is. De Persoon, de Heer Jezus, 
de eeuwige Zoon des Vaders, was het, die een mensche-
lijke gestalte aannam, een lichaam door God toebereid, 
waarin Hij Hem verheerlijkte, en het tevens mogelijk 
maakte, dat God „rechtvaardig kon zijn door te recht
vaardigen allen, die door het geloof in Jezus zijn." Hoort 
zijne eigene woorden: „Daarom heeft de Vader mij lief, 
omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom neme." 
„Ik heb U verheerlijkt op de aarde, Ik heb voleindigd 
het werk, dat Gij mij gegeven hebt om te doen." Hij 
was het, die zijn bloed stortte. De rechtvaardigheid van 
God vroeg een offer, zóó volmaakt en zóó heilig. Door 
niets minder kon de zonde weggedaan worden en voor 
de reiniging van het geweten was niets anders noodig. 
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Hij was het, die door den eeuwigen Geest Zichzelven 
Gode onberispelijk opofferde (en Hij alleen kon zulks 
doen); en diezelfde rechtvaardigheid Gods doet Hem op
staan uit de dooden, uit dien dood waardoor Hij God ver
heerlijkte; en God zette Hem in heerlijkheid aan zijne 
rechterhand en scheurde ook het voorhangsel van boven 
naar beneden. Kon er iets wonderlijker zijn? „Deze, één 
slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende heeft zich 
voor altijd gezet aan de rechterhand God want door 
ééne offerande heeft Hij voor altijd volmaakt, degenen, 
die geheiligd worden." Deze ééne offerande voor de zonde 
vervulde wat het bloed van stieren en bokken, vergoten 
van het begin der wereld, nooit kon teweeg brengen. 
Deze offerande behoefde niet herhaald te worden; er is 
nu geen offerande voor de zonde meer noodig. 

Ten laatste hebben wij nog den weg, waardoor wij het 
weten en genieten kunnen, in deze woorden: „En de 
Heilige Geest getuigt het ons ook hunne zonden 
en hunne wetteloosheden zal Ik geenszins meer gedenken." 

O, hoe zalig voor ons dit te weten eti er ons in te 
kunnen verheugen! Kan er iets gelijk zijn aan die zalige 
zekerheid, gegrond op Gods wil, op het offer van Chris
tus en op het getuigenis van den Heiligen Geest? De 
Heilige Geest kon niet nederdalen op aarde, voordat 
Jezus verheerlijkt was; maar toen Christus verheerlijkt 
was na het dragen van het oordeel, waardoor Hij voor 
altijd de zonde weggedaan heeft, is de Heilige Geest 
nedergekomen om woning te maken in de geloovigen, en 
te getuigen van het door God in den hemel aangenomen 
werk van Christus, die als onze Hoogepriester, met eer 
en heerlijkheid gekroond, aan Gods rechterhand is geze
ten. Heerlijke waarheid! Met alle vrijmoedigheid kunnen 
wij ingaan in het hemelsch heiligdom om daar onze offer
anden van lof en dank voor 's Heeren troon te brengen. 
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Correspondentie. 
A. B. te G-. — De Handelingen der Apostelen bevat bijna 

uitsluitend de geschiedenis van de werkzaamheid der Apostelen 
Petrus en Paulus. Van de andere Apostelen worden van som
migen slechts enkele bijzonderheden medegedeeld. Aan Petrus 
waren door den Heer de sleutelen van het koninkrijk der heme
len gegeven, en in het eerste gedeelte van de Handelingen 
wordt ons uitvoerig medegedeeld, hoe Petrus van deze sleu
telen heeft gebruik gemaakt en eerst het koninkrijk der heme
len heeft geopend voor de Joden en daarna voor de heidenen. 
Op den Pinksterdag en later noodigt hij de Joden uit zich te 
bekeeren, in Christus te gelooven en deel te nemen aan de 
vergeving der zonden, welke door Christus' sterven was teweeg
gebracht. Met Johannes neemt hij de bekeerde Samaritanen in 
het koninkrijk der hemelen op; en door God tot den heiden-
schen hoofdman Cornelius gezonden, wordt de deur van het 
koninkrijk voor de volken geopend. Kort daarop wordt hij ge
vangen genomen, maar door den Heer op wonderbare wijze 
uit den kerker verlost, waarop hij Jeruzalem verlaat en in de 
Handelingen niet meer voorkomt. Zijne openlijke bediening 
was geëindigd. 

In zijne plaats komt Paulus, wiens bekeering in Hand. 9 
wordt verhaald. Nu het koninkrijk der hemelen door Petrus 
opengesteld was voor de volken, zendt God tot die volkenden 
man, dien Hij uitverkoren had om de openbaring van Gods 
diepste gedachten en verborgen raadsbesluiten te ontvangen. 
Van het dertiende hoofdstuk af ontvangen wij de mededeeling 
van Paulus' werkzaamheid onder de volken. In 25 jaar wordt 
door hem het evangelie van Gods genade in Christus aan alle 
volken der toenmaals bekende wereld gepredikt en overal ge
meenten gesticht. Die Gemeente van Christus was in de plaats 
gekomen van het Israëlietische volk, 't welk zijn Messias had 
verworpen, en daarom door God werd terzijde gesteld. De Chris
tenen in Jeruzalem konden wel niet tot het inzicht daarvan 
komen, maar de Heer bewees door Paulus, dat het oordeel 
over zijn aardsch volk gekomen was, en het slot der Hande
lingen bevat het uitspreken van dat oordeel over het joodsche 
volk in de woorden: «Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods 
tot de volken gezonden is, die zullen het hooren." 
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De Gemeente in hare openbaring 
in deze wereld. 

Wij hebben in onze vorige artikelen stilgestaan bij het
geen de Schrift ons leert omtrent de natuur, het stand
punt, de roeping en de toekomst der Gemeente. Wij 
onderzochten, wat de Heilige Geest ons leert over de Ge
meente als Lichaam van Christus en als het Huis van 
God, dat uit levende steenen opgebouwd en onder de ver
antwoordelijkheid van den mensch gesteld is. Wij wen-
schen thans na te gaan, hoe de Gemeente zich in deze 
wereld heeft geopenbaard. De Handelingen der Apostelen 
geven ons daaromtrent volledige inlichting, terwijl in de 
Brieven de beginselen, welke aan die openbaring ten 
grondslag liggen, worden ontvouwd. 

Zoodra de Heilige Geest op den Pinksterdag was uit
gestort, en de geloovigen in Christus door dien Geest 
tot één lichaam waren gedoopt, (zie 1 Kor. XII : 13.) 
kwam de Gemeente tot openbaring. Op merkwaardige 
wijze wordt ons dit medegedeeld in Hand. II. Israël was 
het volk van God op aarde. Door dat volk werd Gods 
naam bewaard, en aan dat volk waren verbonden en be
loften gegeven, maar dat volk had den Christus verwor
pen, en werd daarom door God tot den tijd der weder
oprichting aller dingen terzijde gesteld, en de Gemeente 
werd gesticht, die de plaats van het israëlietische volk 
innam. De steen, door de bouwlieden (de Joden) ver
worpen, werd de hoeksteen van het nieuwe gebouw. 
(Zie 1 Petr. I I : 4—7.) Welnu, aan het eind van het 
tweede hoofdstuk der Handelingen zien wij dien nieuwen 
kring, dat nieuwe volk, de Gemeente van Christus, ge
openbaard. Wel behoorden toen nog maar alleen Joden 
tot die Gemeente, doch dit raakt het beginsel niet; in
tegendeel, dit doet het beginsel des te scherper uitkomen. 
Om behouden te kunnen worden moest men tot de Ge-

* L I I I 7 



98 

meente worden gevoegd. Nu Christus was gekomen en 
de Heilige Geest was uitgestort, moest de geloovige Jood 
aan de Gemeente worden toegevoegd om behouden te 
worden. „En de Heer voegde dagelijks bij de gemeente, 
die behouden moesten worden." Later werden de Sama
ritanen en daarna de volken toegebracht; maar van den 
aanvang af bestond de Gemeente als een afgezonderd 
lichaam te midden der haar omringende wereld. 

Zoo was het in den beginne te Jeruzalem; zoo was 
het later in elke plaats, waar een gemeente van Christus 
werd gesticht. Er bestond een afgezonderde kring in het 
midden der wereld. Allen, die geloofden, waren bijeen, 
lezen wij van de eerste geloovigen in Jeruzalem; en later 
wordt gezegd, dat van de anderen niemand zich bij hen 
durfde voegen; terwijl Paulus, om één voorbeeld uit de 
velen, die er zijn, op te noemen, te Efeze de discipelen 
des Heeren, die door zijne prediking in de synagoge be
keerd en geloovig geworden waren, afzonderde in de 
school van Tyrannus. (Zie Hand. 11:44; V: 13; XIX: 9.) 
Gelijk het israëlietische volk door de wet afgezonderd 
was van de andere volken, zoo was de Gemeente van 
Christus afgezonderd én van de Joden én van de volken, 
en vormde zoozeer een bij zonderen kring, dat er gesproken 
kon worden van binnen en buiten. Wie in Christus ge
loofde en gedoopt was, behoorde tot; hen die binnen waren, 
terwijl al de anderen buiten stonden. In 1 Kor. V zegt 
Paulus, handelende over de tucht: „Want wat heb ik 
over die buiten zijn te oordeelen? Oordeelt gij niet hen, 
die binnen zijn? Maar die buiten zijn, oordeelt God. Doet 
den booze uit uw midden weg." 

Het onderscheid, 'twelk in het Oude Testament bestond, 
was opgeheven. De middelmuur der omtuining, waardoor 
de volken buitengesloten waren van de voorrechten en 
zegeningen Gods, was door den dood van Christus te niet 
gedaan, en allen, die in Christus geloofden, of zij tot de 
Joden of tot de Grieken behoorden, waren één in Chris
tus geworden, leden van één en hetzelfde lichaam, waar
van Christus het hoofd, levende steenen van één en het-
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zelfde huis, waarvan Christus de uiterste hoeksteen was. 
Op den weg naar Damaskus sprak de verheerlijkte Heer 
deze merkwaardige woorden tot Saulus: „U nemende uit 
het volk en uit de volken, tot welke ik u zend." (Hand. 
XXVI.) In overeenstemming daarmede zegt Paulus: „In 
de gemeente is noch Jood noch Griek, noch slaaf noch 
vrije, noch man noch vrouw, maar allen zijn één in 
Christus." (Gal. I I I : 28.) Die Gemeente, bestaande uit 
de geloovigen in Christus, uit Joden en volken genomen, 
en tot één lichaam gedoopt door den Heiligen Geest, was 
afgezonderd van de wereld en vormde in de wereld den 
kring of het huis, waarin God door den Geest woonde. 

Van de geloovigen te Jeruzalem, door den Heiligen 
Geest tot één lichaam vereenigd, lezen wij: „En zij waren 
volhardende in de leer der apostelen en in de gemeen
schap, in de breking des broods en in de gebeden." Hier
mede wordt hun gansche openbaring in de wereld aan
gegeven. Later werd dit meer ontvouwd, en werden de 
beginselen, waarop dit steunde, aan het licht gesteld; 
maar de Heilige Geest zorgde er voor dadelijk na de open
baring der Gemeente haar in dezen weg te leiden; en 
zoowel in de Handelingen als in de Brieven is dit de 
Gode welgevallige en Christus verheerlijkende gedragslijn. 

Volgens Efeze II : 20 is de Gemeente gebouwd op 
het fondament der apostelen en profeten, terwijl Jezus 
Christus zelf hoeksteen is. God heeft de waarheid aan de 
apostelen en profeten medegedeeld door openbaring, en 
dezen hebben de hun geopenbaarde waarheid aan de Ge
meente bekend gemaakt, mondeling en schriftelijk. De 
Heer Jezus had gezegd, dat de Heilige Geest hun zou 
herinneren wat Hij gesproken had, hen zou maken tot 
zijne getuigen, hen in al de waarheid zou leiden en hun 
de toekomende dingen zou verkondigen. 

En Paulus verklaart, dat door de openbaring omtrent 
de natuur, het standpunt en de roeping der Gemeente, 
hem gegeven, de waarheid volledig was medegedeeld; 
(Kol. 1 : 25.) en dat de Heilige Geest hem de juiste be
woordingen had gegeven om die waarheid naar Gods ge-
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dachte voor te stellen. (1 Kor. I I : 12, 13.) Welnu, de 
geloovigen in Jeruzalem en straks in alle plaatsen, waar 
de Gemeente werd gesticht, waren volhardende in de leer 
der apostelen. Wat de apostelen leerden, namen zij geloovig 
aan; die leer, waarvan Jezus Christus de uiterste hoek
steen is, was het fondament, waarop zij stonden, de 
grondslag van hun geloof en leven. Toen later sommigen 
daarvan afweken, werden zij vermaand terug te keeren 
en met Gods oordeelen bedreigd, indien zij zulks niet 
deden. En toen aan het eind der apostolische eeuw velen 
zich van de waarheid afwendden, schreef de Apostel Jo-
hannes zijn Evangelie en zijne Brieven, om de geloovigen 
weer terug te leiden tot hetgeen van den beginne was. 
Er is geen ander Evangelie, geen andere waarheid dan de 
door de Apostelen verkondigde. Door dat Evangelie moe
ten ook wij behouden, door die waarheid moeten ook wij 
vrijgemaakt worden. Met verwerping van alle mensche-
lijke stelsels en filosofie moeten ook wij volharden in de 
leer der apostelen; en zijn wij van die leer afgeweken, 
dan moeten wij wederom tot haar terugkeeren. 

Doch de geloovigen te Jeruzalem waren niet alleen 
volhardende in de leer der Apostelen, maar ook in de 
gemeenschap. Dit wil, dunkt mij, zeggen: zij waren vol
hardende in de leer en in de gemeenschap der Apostelen. 
Er worden vier dingen opgenoemd, waarin zij volhardende 
waren; doch deze vier zijn in twee rubrieken verdeeld. 
„Zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de 
gemeenschap, in de breking des broods en in de gebe
den." Het is duideJijk, dat de beide eersten en de beide 
laatsten te zamen behooren. De twee eersten vormen den 
grondslag en de twee laatsten de uitdrukking en de open
baring daarvan. Allen, die volharden in de leer en de ge
meenschap der apostelen, zitten te zamen aan 's Heeren tafel 
aan en buigen zich gezamenlijk voor den troon der genade. 

Dit is van het grootste gewicht en al onze aandacht 
waardig. De geloovigen te Jeruzalem volhardden in de 
leer der apostelen en wandelden in gemeenschap met de 
apostelen. Van afdeelingen onder de geloovigen was geen 
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spraak. Integendeel, de menigte van hen, die geloofden, 
was één hart en ééne ziel. (Hand. IV : 32.) In de brie
ven van Paulus, aan wien door den Heer de leer om
trent de Gemeente werd geopenbaard, wordt dit uitvoerig 
ontvouwd. Het is evenwel merkwaardig, dat direct na de 
openbaarwording der Gemeente door de uitstorting des 
Heiligen Geestes, dit groote beginsel van de eenheid der 
geloovigen door de machtige werking des Heiligen Geestes 
aan het licht trad, hoewel de Gemeente in haar natuur, 
karakter on roeping toen nog niet gekend werd. 

Dit groote beginsel wordt door Paulus uitgedrukt in 
de woorden in 1 Kor. X I I : 13: „Want ook wij allen zijn 
door éénen Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen 
zijn tot éénen Geest gedrenkt." Het Avondmaal des Heeren 
is van deze heerlijke waarheid de uitdrukking. In 1 Kor. 
X : 1 6 , 17 toch zegt Paulus: „De drinkbeker der dank
zegging, dien wij zegenen, is die niet de gemeenschap 
des bloeds van Christus ? Het brood, dat wij breken, is 
dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want 
wij, de velen, zijn één brood, één lichaam, want wij allen 
zijn ééns broods deelachtig." 

Allen, die in Christus gelooven, zijn door éénen Geest 
tot één lichaam gedoopt. De geschiedenis van Corne-
lius strekt daarvoor tot onweerlegbaar bewijs. Hij en 
allen die te zamen gekomen waren in zijn huis, wa
ren bijeengekomen om de woorden te hooren, die God 
door den mond van Petrus tot hen spreken zou. Elk 
woord, dat uit Petrus' mond kwam, werd door hen als 
Gods woord geloovig aangenomen, en toen zij op het 
woord van Petrus: „een iegelijk, die in Hem gelooft, zal 
vergeving van zonden ontvangen door zijnen naam," in 
Jezus geloofden, viel de Heilige Geest op hen, en be
gonnen zij in vreemde talen te spreken en God groot te 
maken. Eerst daarna werden zij gedoopt met water, want 
Petrus zegt: „Kan ook iemand het water weren, dat 
dezen niet gedoopt zouden worden, die den Heiligen Geest 
ontvangen hebben, evenals ook wij ?" Allen, die in Chris-
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tus gelooven, zijn derhalve door éénen Geest tot één 
lichaam gedoopt. Gelukkig dat dit zóó is. Menigeen wordt 
op zijn sterfbed bekeerd en tot het geloof in Christus 
gebracht, zoodat hij noch den doop ondergaan, noch het 
avondmaal vieren kan; maar geloovende in Christus ont
vangt hij den Heiligen Geest, behoort tot het ééne lichaam 
en is met allen, die gelooven, één. 

In den brief aan de Galatiërs zegt Paulus: „Want gij 
zijt allen zonen Gods door het geloof in Christus Jezus; 
want zoovelen gij tot Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 
aangedaan. Daar is Jood noch Griek; daar is slaaf noch 
vrije; daar is man noch vrouw; want gij allen zijt één 
in Christus Jezus." (Gal. I I I : 26—28.) En in den brief 
aan de Efeziërs, in welken de leer omtrent de Gemeente 
wordt ontvouwd, vernemen wij, dat de scheiding, die er 
tusschen de Joden en de volken bestond, is opgeheven, 
en wij allen door Christus den toegang hebben door éénen 
Geest tot den Vader; zoodat de geloovigen uit de volken, 
die vreemdelingen en bijwoners waren, thans met de ge
loovigen uit Israël medeburgers zijn geworden en huis-
genooten van God, en te zamen opwassen tot een heiligen 
tempel in den Heer. Hetzelfde leert Paulus aan de Ko-
lossers, en hier en daar in zijne andere brieven; terwijl 
in den eersten brief van Petrus dezelfde waarheid ten 
aanzien van Gods kinderen wordt voorgesteld. 

Op grond van deze waarheid worden de geloovigen 
door Paulus vermaand om de eenheid des Geestes in den 
band des vredes te bewaren. Luisteren wij aandachtig 
naar hetgeen hij zegt. 

„Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in den Heer, dat 
gij wandelt waardig der roeping, waarmede gij geroepen 
zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met 
lankmoedigheid, elkander in liefde verdragende, u be
ijverende de eenheid des Geestes te bewaren in den band 
des vredes. Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook 
geroepen zijt in ééne hoop uwer roeping; één Heer, één 
geloof, één doop; één God en Vader van allen, die daar 
is boven allen, en door allen, en in ons allen." 
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De eenheid des Geestes is door God zelf tot stand 
gebracht. De mensch heeft daaraan niets gedaan. Zij is 
eenig en alleen het werk van God. Daarom worden de 
geloovigen niet vermaand om de eenheid te vormen, te 
maken, tot stand te brengen, maar om de eenheid des 
Geestes, die gevormd, gemaakt, tot stand gebracht is, 
te bewaren. Zij worden niet vermaand om zich te ver
eenigen, want zij zijn door God te zamen vereenigd tot 
in alle eeuwigheid; maar om bij elkaar te blijven en zich 
door niets of om niemand van elkander te scheiden. 

Waarin die eenheid des Geestes bestaat, wordt ons hier 
door Paulus gezegd. Er zijn, als ik mij zoo uitdrukken 
mag, drie kringen. De eerste is de nauwste. Eén lichaam, 
één Geest, ééne hoop. Allen die waarachtig in Christus 
gelooven, vormen één lichaam, het lichaam van Christus, 
en zijn door éénen Geest gedoopt, en hebben ééne hoop 
— de hoop der heerlijkheid Gods. Dan volgt de tweede 
kring. Eén Heer, één geloof, één doop. Allen, die gelooven, 
hebben één Heer, den Heer Jezus Christus, voor wien 
zij zich neerbuigen. Zij hebben één geloof, het christelijk 
geloof in tegenstelling van het joden- en heidendom. En 
zij hebben één doop — niet den doop van Johannes of 
den proselietendoop, maar den doop tot den naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Duidelijk 
is het, dat de tweede kring breeder is dan de eerste. 
Want het is heel wel mogelijk, Jezus als Heer te erken
nen, het christelijk geloof te belijden en met den chris-
telijken doop te zijn gedoopt, en toch onbekeerd te zijn 
en verloren te gaan; maar dit is onmogelijk bij den eersten 
kring. Alleen uit God geborenen, levendmakend met Chris
tus vereenigd, behooren tot het lichaam van Christus, 
zijn gedoopt met den Heiligen Geest en hebben de hoop 
der heerlijkheid. De derde kring strekt zich nog verder 
uit. Eén God en Vader van alle menschen, die daar is 
boven alle menschen, en die werkt door alle menschen, 
doch die niet woont in alle menschen, maar alleen in ons 
allen, dat is in de geloovigen. 

Ziedaar de eenheid des Geestes. Zij is zevenvoudig. 
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Alle ware geloovigen behooren tot één lichaam, hebben 
éénen Geest en ééne hoop, belijden één Heer, één geloof 
en één doop, en buigen zich neer voor éénen God en 
Vader. Die eenheid des Geestes, welke God hoeft tot 
stand gebracht, en door God alleen tot stand gebracht 
kon worden, moeten wij bewaren. Door niets en door 
niemand mag zij worden verbroken of gestoord. Zoodra 
er iets zou ontstaan, waardoor oneenigheid en scheuring 
zou kunnen komen, moet dit worden geoordeeld en weg
gedaan, en aldus de verbroken vrede weer worden hersteld. 
De gezindheid, welke daartoe noodig is, is bekleed te zijn 
met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lank
moedigheid, elkander in liefde verdragende. Zoo zijn wij 
navolgei's van Hem, die gekomen is op aarde, niet om 
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven tot een losprijs voor velen; en die vóór zijn heen
gaan van deze aarde den Vader heeft gebeden voor allen, 
die door het woord der apostelen in Hem gelooven zouden, 
„dat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader! in mij, en ik 
in U, opdat ook zij in ons één zijn; opdat de wereld 
geloove, dat Gij mij gezonden hebt." 

Reeds in de dagen der Apostelen waren er vele vraag
stukken, die de geloovigen verdeelden. De geloovigen uit 
Israël konden er maar niet toe komen om de joodsche 
instellingen en gebruiken vaarwel te zeggen. Zij besneden 
hun kinderen, zij onderhielden de sabbatten, de feesten, 
de nieuwe manen; zij waren er slechts noode toe te be
wegen met de geloovigen uit de volken te eten en ge
meenschappelijk om te gaan; in één woord, zij waren — 
zooals de apostelen te Jeruzalem tot Paulus zeiden, toen 
hij voor 't laatst hunne stad bezocht — allen ijveraars 
voor de wet. De geloovigen uit de volken daarentegen 
bekommerden zich om al deze instellingen en gebruiken 
niet; zij hielden de geloovigen uit Israël voor bekrompen, 
en waren geneigd om hen op alle mogelijke wijzen de 
dwaasheid hunner inzichten te doen gevoelen en hen 
zoodoende te ergeren. 

Hierdoor bestond er veel gevaar om zich van elkaar te 
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verwijderen. Waar zelfs Petrus zich van de geloovigen uit 
de volken afzonderde en niet langer met hen wilde eten, 
omdat hij bang was voor de broeders, die uit Jeruzalem 
gekomen waren, waardoor hij zulk een scherpe berisping 
van Paulus in aller tegenwoordigheid ontving, daar zou 
het geen wonder zijn geweest, als de geloovigen uit Israël 
zich van de geloovigen uit de volken hadden afgescheiden. 
Paulus heeft al het mogelijke gedaan om zulks te voor
komen. Hij was er de rechte man voor. Hoewel zelf oen 
Israëliet had hij do vrijheid in Christus goed begrepen, en 
predikte overal, dat in Christus Jezus geen Jood of Griek 
was; dat al de instellingen en ceremoniën der oude be
deeling in Christus hunne vervulling gevonden hadden, 
en daarom voorbijgegaan waren. Hij leefde in het geheel 
niet naar de joodsche gebruiken; stoorde zich niet aan 
de sabbatten en feesten, en at hot vleesch, dat in den 
afgodstempel was gekocht. Niemand van de geloovigen 
uit de volken kon hem dus beschuldigen joodschgezind te 
zijn. Daarom was hij de rechte man, die door God kon 
worden gebruikt om verdeeldheid te voorkomen. 

Leest met aandacht Romeinen XIV en XV, en gij zult 
zien, met hoeveel wijsheid, zachtmoedigheid en verschooning 
de geloovigen uit Israël, die toch door hem de zwakken 
genoemd worden, worden behandeld. Zijn eigen vrijheid 
handhavende door de woorden: „Ik weet en ben over
tuigd in den Heer Jezus, dat niets op zichzelven onrein 
is," (XIV: 14.) eerbiedigt hij niet alleen de overtuiging 
der anderen, verzekerd zijnde van hunne goede trouw en 
oprechte godsvrucht; maar vermaant hij zelfs de geloo
vigen uit de volken deze zwakke broeders niet te ergeren, 
hun geen aanstoot te geven, maar hen in liefde te ver
dragen; en eindigt dan zijn merkwaardig en hart verheffend 
betoog met het voor alle tijden en in alle gevallen bin
dend gebod: „Daarom neemt elkander aan, gelijk ook 
Christus u aangenomen heeft ter heerlijkheid Gods." 
(XV : 7.) 

Doch niet slechts deze en dergelijke vraagstukken ver
ontrustten de geloovigen in den bloeitijd der apostolische 
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eeuw, maar ook andere elementen van scheuring en 
scheiding waren er aanwezig. In den eersten brief aan 
de Korinthiërs treedt Paulus mot allen ernst op tegen 
hen, die in de gemeente des Heeren partijen vormden. 
De een noemde zich naar Paulus, een ander naar Apollos, 
een ander naar Petrus, en tegenover al dezen noem
den anderen zich naar Christus, daardoor bewerende de 
ware Christenen te zijn. „Is Christus gedeeld?" vraagt 
Paulus hun scherp. „Is Paulus voor u gekruisigd ? Of 
zijt gij tot den naam van Paulus gedoopt?" En later: 
„Want daar er nijd en twist onder u is, zijt gij niet 
vleeschelijk, en wandelt gij niet naar denmensch? Want 
wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: 
Ik van Apollos, zijt gij niet menschelijk?" Dat wil zeg
gen: doet gij dan niet gelijk de menschen in de wereld 
doen? „Wie is dan Apollos, en wie is Paulus?" vraagt 
hij, en antwoordt: „Zij zijn dienstknechten, door wie gij 
geloofd hebt. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, 
maar God heeft den wasdom gegeven." En hij eindigt met 
deze treffende woorden: „Zoo roeme dan niemand in men
schen; want alles is het uwe; hetzij Paulus, hetzij Apollos, 
hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij 
tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, het is alles het 
uwe, en gij zijt van Christus, en Christus is van God." 

De Gemeente des Heeren stond derhalve in hare open
baring in deze wereld als een van het Heiden- en Jo
dendom afgezonderde kring. Aan elke plaats, waar zij 
gesticht was, vertegenwoordigde zij het lichaam van Chris
tus. Alle geloovigen in Christus, uit welk volk der aarde 
ook geroepen, zijn door éénen Geest tot één lichaam gedoopt. 
In den apostolischen tijd openbaarden de geloovigen hunne 
eenheid in Christus; vooral in den beginne werd de bede 
van den Heer Jezus vervuld. Wel kwamen er spoedig 
allerlei kwesties en ontstonden er partijschappen; wel 
was er dikwerf gevaar voor scheuring, en waren er zelfs 
aan het eind van Paulus' leven enkele sectarische men
schen; maar toch bleef de uiterlijke eenheid bewaard. 
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Paulus kon brieven schrijven aan de gemeente Gods te 
Rome, te Korinthe, enz. en die brieven kwamen terecht. 
Er was aan elke plaats ééne gemeente. Tegenover Joden 
en Heidenen stonden de Christenen al3 één geheel, dui
delijk onderscheiden en afgezonderd, zoodat er in volstrek-
ten zin kon gesproken worden van binnen en buiten. 

Helaas! dit is niet zoo gebleven. De gemeente des 
Heeren heeft niet alleen de wereld in haar midden op
genomen, zoodat thans in christelijke landen de wereld 
en de gemeente uit dezelfde personen bestaan, maar zij 
heeft zich ook in honderden partijen en secten verdeeld. 
In tweeërlei opzicht hebben de geloovigen gezondigd en 
het tegenovergestelde gedaan van hetgeen de Heer wil. 
Zij zijn niet afgezonderd gebleven van de wereld, maar 
hebben zich met de wereld verbonden. Het gebod des Hee
ren: „Gaat uit het midden van hen en scheidt u af, en 
Ik zal u aannemen,*' hebben zij overtreden, en zij hebben 
een ongelijk juk met de ongeloovigen aangetrokken. En 
daarna hebben de geloovigen zich van elkaar gescheiden. 
Hunne onderscheidene opvattingen van de waarheid zijn 
oorzaak van verdeeldheid en scheuring geworden, zoodat 
de een den ander buiten sluit. Daardoor zijn zij onge
hoorzaam geworden aan het gebod des Heeren: „Neemt 
elkander aan, gelijk ook Christus u aangenomen heeft 
ter heerlijkheid Gods." Wat God vereenigd heeft, hebben 
zij gescheiden ; en wat God gescheiden heeft, hebben zij 
vereenigd. 

Dit is niet meer ongedaan te maken. Het groote huis 
met zijn vaten ter eer en ter oneer is er eenmaal, en de 
honderden sekten bestaan. Naar den toestand der eerste 
gemeente in den apostolischen tijd kunnen wij niet meer 
terug. Wat wij kunnen, is ons verootmoedigen, schuld 
belijden, treuren over de schrikkelijke breuk, die er is 
ontstaan. En dan, ons in het groote huis afzonderen van 
de vaten tot oneer, en ons vereenigen met allen, die God 
aanroepen uit een rein hart. De beginselen blijven de
zelfde, al heeft de gemeente gefaald. Gods gedachten zijn 
niet veranderd. Gods wil is dezelfde gebleven. Wie die 
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gedachten heeft leeren verstaan, en dien wil heeft leeren 
kennen, wordt geroepen om daarnaar te handelen en zich 
in overeenstemming daarmede te gedragen. Die zal zich 
afscheiden van de ongeloovigon en in gemeenschap wan
delen met alle ware geloovigen. Zij vormen geen nieuwe 
gemeente; o neen! zij zijn niets dan geloovigen, die te 
midden van het verval der gemeente zich hebben afge
zonderd van het kwaad — zoowel van al de ongerech
tigheden, die in de christelijke kerk worden bedreven, 
als van al de partijen, die de geloovigen verdeelen. Voel 
moeten zij missen van hetgeen de eerste gemeente bezat. 
Hoe zou het anders kunnen? De gevolgen van de zonde 
der gemeente kunnen niet weggenomen worden. Te doen 
alsof die gevolgen er niet zijn, is het loochenen van het 
verval, het ontkennen van de bestaande schuld en dus 
het omgekeerde vau verootmoediging en berouw. Maar, 
Gode zij dank! wat ook verdween en weggenomen werd 
door God, de persoon des Heeren Jezus, onzen dierbaren 
Heiland, blijft het middelpunt onzer vereeniging, gelijk 
Hij het middelpunt onzes verlangens is. Waar twee of 
drie vergaderd zijn tot zijnen naam, daar is Hij in het 
midden van hen met zijn gezag en zijn zegen; en aan 
zijne tafel aangezeten, verkondigen wij zijnen dood, totdat 
Hij komt. Welgelukzalig allen, die daarin deelen, en 
treurende over het schrikkelijk verval der Gemeente, over 
het niet bewaren van de eenheid des Geestes, kunnen 
heenzien naar het heerlijk oogenblik, dat de Heer al de 
zijnen tot Zich zal nemen, om hun de heerlijkheid deel
achtig te doen worden, welke de Vader Hem gegeven 
heeft, opdat zij, naar Jezus' bede, „één zijn, gelijk wij één 
zijn; ik in hen, en Gij in mij; opdat zij volmaakt zijn 
in één, en opdat de wereld erkenne, dat Gij mij gezonden 
hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij mij liefgehad hebt." 
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Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

XIV. Jehu tot koning gezalfd. 
(2 Kon. IX.) 

Wij ontvangen hier opnieuw een nuttige lea. De ge
schiedenis van Jehu geeft ons een ontzettend beeld van 
de waarheid, dat de Heer als werktuig gebruikt dezul
ken, aan wie Hij, wat hun persoon betreft, geen welge
vallen heeft. Dit is zeer ernstig. Nooit had God een man 
als Bileam in zijn vertrouwen kunnen nemen, en toch 
bediende Hij zich van hem als profeet, zooals Hij Saul 
gebruikte als koning en Judas als apostel. 

Wij doen wèl, een oogenblik hierbij stil te staan. Over
wegen wij deze ernstige waarheid, opdat zij ons tot waar
schuwing diene! „Velen zullen te dien dage tot mij zeg
gen : Heere, Heere ! hebben wij niet in uwen naam ge
profeteerd?" Maar de Heer zal hun antwoorden: „Ik heb 
u nooit gekend:' (Matth. VII : 22, 23.) Geen gemeen
schap des Geestes, hoewel de haud of de tong gebruikt 
wordt door God. 

Hoe duidelijk treedt dit ook bij Jehu aan den dag! 
De hand van dezen krijgsoverste werd gebruikt, maar 
er is geenerlei gemeenschap tusschen hem en den Heere. 
Hij volvoert letterlijk hetgeen hem is opgedragen, maar 
in heel de geschiedenis geen spoor van een oefening des 
harten. Met ijver aanvaardt hij de gewichtigste taak, en 
voert ze ui t ; alles doet hij in den naam en op bevel des 
Heeren, maar zijn hart blijft verre van gewaarwordingen 
in het heiligdom, en van God is geen sprake. 

En dat is het juist, wat den persoon kenmerkt, die 
wel door God wordt gebruikt als werktuig, maar aan 
wien God geen welgevallen heeft. En gelijk men met 
een doode hand dienstwerk kan doen, evengoed kan men 
met een dood verstand kennis in zich opnemen. Men 
kan alles doen met een hart en een verstand koud als 
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een lijk. Want welke waarde heeft kennis, wanneer men 
er zich van bedient, zonder dat het hart er aan deelneemt ? 
Jehu bezat beide. Hij had kennis en kracht; hij had een 
verstand, dat de uitspraken Gods over het huis van Achab 
verstond, en een hart, bereid om te volvoeren, hetgeen 
hem was opgelegd. Maar het was een dood verstand en een 
doode hand. Noch goddelijke liefde, noch goddelijke ge
nade was de drijfveer. En ook voor ons zal kennis geen 
beteekenis hebben, zoo zij geen goddelijke gevoelens in 
het leven roept. 

En nu wilde ik nog op iets anders opmerkzaam maken, 
dat in volkomen tegenstelling is met hetgeen ik zoo even 
heb aangehaald. Hierin wordt ons op treffende wijze ge
openbaard, welke geest Elisa bezielde. Hij beval zijn 
dienstknecht, zoodra deze de olie uitgegoten had over 
het hoofd van Jehu, de deur te openen en te vlieden, 
om daardoor te bewijzen, dat hij met Jehu geenerlei ge
meenschap mocht hebben. 

De bode van Elisa had een taak te verrichten bij Jehu; 
een uiterst gewichtige taak; maar dat was ook alles. 
Zoodra hij zich gekweten had van zijn opdracht, moest 
hij zich inallerijl verwijderen. En hierin openbaarde Elisa 
op bewonderenswaardige wijze de gevoelens van God. 

Reeds hebben wij gezien, op welke heerlijke wijze 
de gedachten en de kracht Gods bij hem te vinden wa
ren; maar in dit geval merken wij tevens, hoe ook de 
gewaarwordingen van God hem bekend waren. 

Zooals reeds opgemerkt is, had God aan Jehu, wat 
zijn persoon betreft, geen welgevallen, hoewel Hij zich 
van hem bedient als werktuig. En evenzoo had Elisa 
aan hem persoonlijk geen welgevallen, hoewel hij hem 
op goddelijk bevel liet zalven. En hierin onderscheidt 
zich Elisa van Jonadab. Niet dat Jonadab ontrouw was, 
of niet behoorde tot de afgezonderde heiligen Gods. Maar 
hij stond niet op dezelfde hoogte van Elisa; evenmin als 
Lot gelijk stond met Abraham, of Obadja met Elia. Jo
nadab bezat niet die goddelijke gevoelens aangaande Jehu. 
Hij klom bij hem op den wagen. Hij trok als het ware 
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één lijn met hem. Hij had een welgevallen aan hetgeen 
Jehu deed. Maar Elisa en de Heere God hadden geen 
welgevallen aan hem. 

Dit moet ons allen tot heilige waarschuwing zijn, en 
ons uitdrijven, vurig te smeeken van onzen God, dat ook 
wij deelachtig mogen worden het deelnemen aan zijne 
genegenheden en aan zijn tegenzin. Bij Elisa zien wij een 
ingrijpend werken des Geestes in de ziel. 

Evenals God zelf kon ook hij den loop volgen van 
Jehu's werkzaamheid, en toch geen behagen vinden in 
zijn persoon. Anders echter stond het met Jonadab. In 
hem was de gewaarwording van een geestelijk gezind 
hart niet levendig. Hij kon den persoon niet scheiden van 
het werk; het werk deed hem het onbehagelijke in den 
persoon voorbij zien. 

En vergeten wij niet, dat de gemoedstoestand, die 
Jehu openbaarde, hoogst ernstig was. Bij hem geen spoor 
van een verbroken geest, geen uiting van een heilig ver
langen, geen gevoel voor de eere Gods. Hij kon zelfs 
zijn hoofdman Bidkar herinneren aan den dag, waarop 
zij reden achter Achab, toen deze zijn bloeddorst en 
hebzucht openbaarde, en de Heere zijn rechtvaardig oor
deel over hem uitsprak, zonder eenige ontroering der ziel. 
Zijn hart neemt geen deel aan die droeve dagen. Hij heeft 
geen gevoel van schuld. Hoe verschillend van Daniël en 
Nehemia, die bij de opsomming van de zonden huns volks, 
hunne koningen, hunne priesteren en hunne profeten, de 
plaats innamen, die hun toekwam en hunne schuld bele
den aan alles wat geschied was! En toch persoonlijk had
den zij er geen deel aan genomen. Hoe verschillend van 
David, wien het oordeel, dat aan anderen voltrokken werd, 
den weg baande tot den troon, en toch ziet hij op den 
smaad, den gezalfde des Heeren aangedaan! Zijn oog 
straalde niet van vreugde, ziende op den troon, die hem 
tegenblonk; veeleer was het nat van tranen, ziende op 
de schande en den val van hen, die hem dien weg tot 
den troon betwist hadden! 

En toch was het een opdracht Gods, die Jehu vol-
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voerde. Maar hoe ontzettend was deze! "Welk een ver
schrikkelijke weg ging dat zwaard des Heeren! Van 
Ramoth naar den wijngaard van Naboth, vandaar naar 
den opgang Gur, vandaar naar Jizreël, vandaar naar 
Beth-Eked en ten laatste naar Samarië. En heel de weg met 
bloed bevlekt! Want hoewel het zwaard, waardoor het bloed 
vergoten werd, niet vraagde naar gerechtigheid, toch oefende 
Jehova door hetzelve gerechtigheid aan Achab en zijn 
huis. Zoo ook zal Hij te zijner tijd gerechtigheid oefenen 
aan alle vleesch; en dan zullen de verslagenen des Heeren 
ontelbaar velen zijn. En met welk een snelheid zal dan 
het gericht Gods voltrokken worden, en hoe ver zal het 
reiken! "Welk een aanblik zal die weg aanbieden, dien 
het zwaard des Heeren in dien dag nemen zal! 

De weg van Jehu verplaatst ons naar het tooneel van 
het rechtvaardig oordeel Gods. Het herinnert ons aan 
den zondvloed, aan den dag van Sodom en Gomorra, aan 
de gebeurtenissen aan de Roode zee. 

Ongetwijfeld volvoerde Jehu het goddelijk bevel, maar 
het bracht hem voordeel aan. Het gericht, dat God over 
Achab besloten had, was voor Jehu het middel om 
vooruit te komen in de wereld. Evenals een echt farizëer 
dreef hij koopmanschap met den godsdienst. De godzalig
heid had niet de minste bekoring voor hem, en geen invloed 
op zijn hart. En zoo zien wij dan, dat hetgeen hij door 
godsdienstijver verkregen had, hij door godsdienstig ver
val zocht te bewaren. Zoo hij in staat was Baal prijs te 
geven, om op den troon te geraken, even gemakkelijk 
kon hij Jehova vaarwel zeggen, om zich te verzekeren 
van dien troon. Nadat hij de profeten van Achab uitge
roeid had, kon hij zich omwenden naar de kalveren van 
Jerobeam, opdat, gelijk Jerobeam zich eens uitdrukte, 
niet „het koninkrijk aan een ander kome." 

"Welk een ernstige les voor ons! Mochten wij ze ter 
harte nemen en trachten, bij al ons dienen en al ons kennen, 
onze harten en onze gewetens wakker te houden, anders 
zal al ons dienen en al ons doen een dood werk zijn! 
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Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

XV. Joas, koning' van Juda. 

(2 Kon. XI, XII.) 

In deze hoofdstukken hooren wij niets van onzen 
profeet, daar zij spreken van gebeurtenissen, die betrek
king hebben op het rijk van Juda, Toch staan zij in-
zooverre in betrekking tot het rijk van Israël, dat zij 
ons spreken van een grooten afval, die in eerstgenoemd 
rijk plaats had, gelijk de voorgaande hoofdstukken mel
ding maken van het oordeel over den afval in het rijk 
van Israël. Bovendien laten zij ons een blik slaan in Gods 
raadsbesluiten, zoodat derzelver beschouwing, hoewel er 
geen sprake is van Elisa, van groot nut voor ons zijn zal. 

Deze beide hoofdstukken verplaatsen ons in den tijd, 
toen het huis van David beroofd was van den troon, 
evenals in den tegenwoordigen tijd het zaad van David 
beroofd is van de macht van David. 

Athalia, de dochter van Achab en Izébel — en wij 
kunnen haar wel de Izébel van Juda noemen — was het 
werktuig, waardoor die euveldaad werd volvoerd. Een 
moordenares, een afgodendienares, een troonroofster was 
zij en zij deed het kwaad in Juda ten toppunt stijgen, gelijk 
Achab en Izébel in Israël gedaan hadden, totdat de toorn 
Gods haar trof en wegrukte, gelijk Hij gene getroffen en 
weggerukt heeft. 

Haar moordlust richtte zich op het koninklijk zaad, om 
zelf in bezit te komen van den troon en (zooals zij wel
licht meende, in den overmoed haars ongeloofs,) de belofte, 
door God aan het huis van David gedaan, te niet te doen. 
(1 Kon. I I : 4.) Zij handelde juist, zooals Achab deed met 
den wijngaard van den rechtvaardigen Nabod, of zooals 
later heel het volk handelde tegenover den Heer des 
wijngaards, den Erfgenaam des rijks. 

*L I I I 8 
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Maar er zijn verborgen gedachten; er is een verborgen 
macht Gods, die al dergelijke plannen verijdelde. Hij 
plaatst den vijand voor de opstanding van Jezus en al 
zijne raadslagen worden te niet. Zoo ook hier. Joas, het 
kind der opstanding, dient Hem als werktuig tot gelijk 
doel. Het oordeel des doods had Joas evenzeer getroffen, 
als al de anderen, die omkwamen. De Heer had echter 
een verlossing voor hem bereid, daar Hij door hem iets 
goeds wilde tot stand brengen. Zoo wordt hij, evenals 
Mozes eertijds, door een koningsdochter, Joseba genaamd, 
die gehuwd was met den hoogepriester, van de plaats des 
doods verwijderd. 

Hoe opmerkelijk is het, dat, terwijl Joas verwijderd 
wordt van het tooneel des doods, hij door den priester 
van God gebracht werd in het huis des Heeren, en dat 
wel tot zijn zevende jaar. Treffend beeld van hetgeen God 
in later tijd doen zou met den waren Erfgenaam van den 
troon Davids. Want nadat Jezus verwijderd is van het 
tooneel des doods, wordt Hij gedurende een geheelen tijd 
verborgen gehouden in den hemel, daar de hemelen Hem 
hebben opgenomen als den Hoogepriester van het tegen
woordige huis Gods. Zoo geeft ons het tijdelijk verbergen 
van den erfgenaam van David een schoon beeld van de 
tegenwoordige verberging van Jezus in de hemelen. 

Joas echter zou niet altijd daar blijven, waar de hand 
van Jojada hem in veiligheid gebracht had. Te zijner 
tijd bereidde Jojada een overblijfsel in Juda, 'twelk voor 
Joas zijn zou. Met dat overblijfsel sluit hij een verbond 
in het huis des Heeren, en toont hun „den zoon des 
konings." Hij voorziet hen voor den dag des strijds van 
krijgswapenen en schilden, die hij uit het tuighuis van 
David neemt, hij laat hen in orde opstellen, om met 
vereende krachten de vermetele, ongeloovige moordenares 
van den troon te stooten. En dit alles geschiedt met een 
volkomen heilig inzicht in de gedachten Gods, zooals 
vroeger de verberging van het kind in den tempel. Deze 
mag niet met bloed bezoedeld worden; de goddeloozen 
moeten op dezen dag van het rechtvaardig oordeel zonder 
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genade uitgeroeid worden en „de zoon des konings" uit 
het huis uitgeleid. Dit zijn drie punten, die wij wel 
hebben op te merken. De koning moet op den troon 
verheven en de wetteloozen omgebracht worden; maar 
met dit al moet de tempel rein gehouden. Alles moet 
geschieden in overeenstemming met de gedachten Gods. 
Nadat alles zoo goed mogelijk voorbereid was, trad de 
koning te voorschijn, en wel met al de pracht, die hem 
toekwam, terwijl zij, die den steun zijns koninkrijks uit
maakten, de rechtvaardigen, waarop hij zijn betrouwen 
stellen kon, hem vergezellen. Bovendien geschiedde het 
op een sabbat. Terwijl Jojada (als priester en als be
schermer van den jongen koning gedurende de heerschappij 
der troonroofster) zijne kroning en zijn optreden naar 
behooren regelt, toont hij den erfgenaam des troons een 
getrouw overblijfsel. Dit deed hij verborgen in den tempel. 
Daarna stelt hij een lijfwacht op, die zich uitstrekt van 
het huis des Heeren tot het huis des konings; van af 
het heiligdom des rijks tot aan het paleis. Hun taak was, 
den koning te bewaken, heel den weg van zijn optreden, 
uit den tempel tot zijne intrede in het paleis. 

Toen werd Joas uit den tempel geleid, en in de on
middellijke nabijheid, onder de toejuiching des volks, tot 
koning uitgeroepen. Daarbij werd hem zoowel de getui
genis als de kroon uitgereikt; de eerste als teeken zijner 
onderwerping aan Jehovah, de laatste als symbool zijner 
heerschappij over Israël. 

Daarna werd Athalia gedood, doch buiten het gebied 
des tempels. Want zelfs wanneer er sprake is van het 
herstel des konings en de rust des rijks, wil de priester 
niet de heerlijkheid des tempels ten offer brengen. Schoone 
getuigenis, dat de Heere bij al zijn doen een ieder zijner 
heerlijkheden bewaart, en nooit toelaat, dat één daarvan 
in de schaduw wordt gesteld door eenigen anderen glans. 
Toen werd er een verbond gemaakt met heel het volk; 
zij nemen den koning aan, en de koning erkent hen. 
Alles wat ergernis verwekt en boos is, wordt verwijderd. 

Het huis, de altaren, de beelden, de Baaispriesters, alles 
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wordt weggedaan. Ten slotte trekt de koning voorbij de 
lijfwacht, die vol blijdschap bereid is tot de dienst, en als 
een tweede Salomo zet hij zich op den troon in vrede 
en volle waardigheid. 

Kunnen wij ons een schoonere voorstelling denken van 
den terugkeer van Koning Jezus uit zijn hemelsch hei
ligdom? Zal Hij niet verschijnen in al de majesteit en 
gerechtigheid van zijn rijk? Zal ook dan geen nieuwe 
sabbat aanbreken voor zijn volk Israël en voor heel de 
schepping? Dan zal de hemel geopend worden, en de dag 
van Jezus' kroning en van de vreugde zijns volks een 
aanvang nemen, gelijk hier de priester Joas zalft, hem 
de kroon op het hoofd zet, en volgens de goddelijke ver
ordening hem de getuigenis in de hand geeft, terwijl het 
volk uitroept: „De koning leve!" De koning verschijnt 
in zijne schoonheid, als uit de dooden opgestaan, terwijl 
de moordenares voor zijne oogen haar einde vindt. 

Een duidelijker voorstelling van onzen waren David, 
hoe Hij eens verschijnen zal, konden wij ons nauwelijks 
denken. Hier aanschouwen wij als het ware zijn afdalen 
uit den hemel, zijne komst uit het huis des Heeren in 
macht en groote heerlijkheid. 

Thans vervulde de naam van David heel het land. Niet 
alleen was de wacht des konings uitgerust met de spiesen 
en schilden van David, die, gedurende het verborgen 
houden van den erfgenaam in het heiligdom bewaard en 
als het ware verroest waren; maar tevens de instellingen 
van David werden gedacht, en de klank van de muziek 
van David werd allerwege gehoord. (2 Kron. X X I I I : 18.) 
Het was des priesters doel, alles wat herinnerde aan David 
in gedachtenis te brengen. Tegelijk werden Baal en zijne 
dienaren ter zijde gesteld, en de God Israëls herkreeg de 
plaats, die Hem toekwam. Jehovah werd erkend als Heer, 
en David als zijn knecht. Zoo zal het zijn in dat glansrijk 
oogenblik, wanneer „alle tong zal belijden, • dat Jezus 
Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders." 
En dan zal er een nog grooter verbond gesloten worden. 

De priester neemt niet slechts eenigen den eed af ten 



117 

gunste van den verborgen gehouden Joas, maar hij ver-
eenigt heel het volk, den koning en Jehovah in een heilig, 
genadig verbond. Israël zal weer het volk des Heeren 
zijn. Daarna toont hij den rechtmatigen erfgenaam der 
gansche heerlijkheid niet slechts aan enkelen, maar aan 
heel de gemeente van Israël. En zoo had de stad rust; 
het volk des lands verheugt zich; de koning zit op den 
troon en herstelt in vereeniging met den priester de dienst 
van den God Israëls. 

In deze gebeurtenissen zien wij een beeld van hetgeen 
eenmaal gebeuren zal. Een algeheele ommekeer der om
standigheden. De koning is niet langer verborgen in het 
huis des Heeren, onderwijl een vreemde vrouw den troon 
bezet en op het beest rijdt, (Openb, XVII.) en Baal ge
diend wordt en de tempel van den eenigen, waren God 
in een toestand is van verontreiniging en verval. De 
koning is door zijn bereidwillig volk naar buiten gevoerd 
en erkend; de troonroofster is geoordeeld; het heiligdom 
des Heeren is in aanzien hersteld, en Jehovah wordt de 
verschuldigde eer toegebracht. 

Maar gelijk het eertijds bij Salomo was, zoo is het ook 
thans bij Joas; deze lieflijke toestand duurde slechts voor 
een tijd. Zoodra Jojada het tooneel verlaten had, verduis
terde de heldere glans. Doch dit ééne zien wij: zoolang 
de priester Jojada leefde, bewaarde koning Joas de heilig
heid en de schoonheid des rijks. Ook deze omstandigheid 
is van beteekenis. Wat kunnen wij daaruit leeren ? Is het 
niet dit, dat in het toekomende rijk, wanneer de Koning 
en de Priester in één persoon zijn vereenigd, alles wel 
gelukken zal ? Gelijk geschreven staat: „Hij zal het sieraad 
dragen, en Hij zal zitten en heerschen op zijnen troon, 
en Hij zal priester zijn op zijnen troon; en de raad des 
vredes zal tusschen die beiden wezen." (Zach. VI : 13.) 
De Priester van dat rijk kan niet sterven, daar Hij Priester 
geworden is krachtens een onvergankelijk leven; en de 
Koning van dat rijk kan niets verkeerds doen, want er 
staat van Hem geschreven: „Gij hebt gerechtigheid lief 
en haat goddeloosheid." (Ps. XLV : 8.) Daarom zal ook 
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de vrede en de heerlijkheid voortduren al den tijd zijner 
heerschappij, totdat Hij het koninkrijk zal overgeven aan 
zijnen God en Vader. „In zijne dagen zal de rechtvaardige 
bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet 
meer zij." (Ps. L X X I I : 7.) „De heerschappij is op zijnen 
schouder, en men noemt zijnen naam Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Der groot
heid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn 
op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat 
te bevestigen, van nu aan tot in eeuwigheid toe." (Jes. 
I X : 5, 6.) 

Hier hebben wij een duidelijke voorstelling van de 
dingen aangaande de heerlijkheid van Christus, die toen 
nog in de verre toekomst lagen, doch thans heel nabij 
gekomen zijn: zijn terugkeer uit den hemel, het heilig
dom Gods; daarna de overname van den troon en het vol
voeren van het oordeel door zijne hand; verder de eer
bewijzen, die Hem ten deel worden als Priester en Koning, 
en ten slotte zijne heerschappij in het land, 'twelk Hij 
zich van eeuwen her als bezitting verkozen heeft. Het 
maakt onze harten gelukkig, zoo zij zich bezighouden 
met alles wat Hem tot voorwerp heeft. Het zou dus jammer 
geweest zijn, indien wij dit hoofdstuk hadden overgeslagen. 

XVI. Joas, de koning- van Israël en de pijlen. 

(2 Kon. XIII : 1—19.) 

Thans keeren wij uit Juda terug naar het land der 
tien stammen. Gedurende de zeventien jaren van de re
geering van Joahas, den zoon van Jehu, hooren wij niets 
van Elisa. Eerst in de dagen van zijn opvolger Joas, 
wordt ons een laatste blik vergund op onzen profeet. 

Joas had na den dood van zijnen vader Joahas den 
troon van Israël bestegen. Hij deed wat kwaad was in 
de oogen des Heeren, evenals Jerobeam, de zoon van 
Nebat, en al de overige koningen vóór hem gedaan had-
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den. In zijne dagen nu „was Elisa krank geweest van 
zijne krankheid, van dewelke hij stierf." (vers 14.) 

Men heeft menigmaal gezegd, dat de langste dag zijn 
avond heeft. Zoo was het ook met de werkzaamheid van 
Elisa. Hij had geleefd gedurende de regeering van Joram, 
den zoon van Achab, van Jehu, van Joahas en Joas; 
ook had hij de dagen gezien van Achab; zoodat zijn 
loopbaan als profeet Gods zoo ongeveer zestig jaar geduurd 
heeft. Thans echter was de avond van zijn dag aange
broken, en terwijl zijne zon ondergaat, verspreidt zich het 
avondrood rondom hem, en prijkt met een glans, aan het 
volle daglicht gelijk. 

Wij lezen: „Joas, de koning van Israël, was tot hem 
afgekomen, en had geweend over zijn aangezicht, en ge
zegd: „Mijn vader, mijn vader! wagen Israëls en zijne 
ruiteren!" Wel mag ons dit verwonderen ! En toch schijnt 
hier geen sprake te zijn van huichelarij, spot of onop
rechtheid. Het was veeleer de uiting van natuurlijke ge
voelens. Wellicht was Elisa tot nu toe door het huis van 
Jehu veronachtzaamd geworden. En nu Joas ziet, dat Elisa 
weldra van hem zal weggenomen worden, ontwaakt, wat 
heel natuurlijk is, zijn geweten, en hij zoekt den profeet 
op. Zelfs Heródes, die nog veel boozer was dan Jehu, 
deed wél bij de gedachte aan het leven van Johannes, 
evenals Joas bij de gedachte aan den stervenden Elisa 
zich opmaakte, om nog eens zijn aangezicht te zien en 
zijne stem te hooren. 

Dit waren natuurlijke gevoelens. Joas stelde er prijs 
op, dat Elisa in zijn rijk vertoefde. Daarenboven wilde 
hij hem eer bewijzen, voordat het te laat was; want de 
herinnering hieraan kon na het verscheiden van Elisa tot 
geruststelling strekken van zijn geweten. De heilige wan
del van den profeet, de macht, die hij zoo menigmaal 
had geopenbaard, de plaats, die hij innam in het midden 
des volks, het aanzien, dat hij genoot, alles te zamen 
riep in dat ernstige oogenblik dergelijke gewaarwordingen 
op in het hart van den koning. Daarom kwam hij niet 
als spotter of huichelaar, maar gedreven door den drang 
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zijner natuurlijke gevoelens. Hij naderde den stervenden 
profeet met denzelfden uitroep, waarmede Elisa destijds 
Elia had toegeroepen bij zijn hemelvaart. 

De natuur echter kan zich nooit opheffen tot die hoogte, 
welke de gedachten van den Geest Gods vereischen. 

„Staat vast in den Heer," roept het Woord ons toe, 
en wederom: „Ik vermag alle dingen, door Hem {Christus), 
die mij kracht geeft." Ziehier, de eenige roem des Apostels* 
Wij hebben ons op niets te beroemen, tenzij dan op hetgeen 
Christus in ons werkt. Daarom, moge de aanvang ook 
schoone verwachtingen aanbieden, de natuur van Joas 
openbaart zich weldra niet opgewassen te zijn tegen 
zulke eischen. Hij kon niet, evenals Elisa gedaan had, 
zijn loopbaan vervolgen tot den einde toe in de kracht 
des Geestes. Natuurlijke aandoeningen mogen voor korten 
tijd schijnbaar in die richting zich voortbewegen, waar 
de Heilige Geest ons gaarne ziet, maar zij zullen nim
mer in staat zijn om met hen, die het pad bewandelen 
in de kracht des Geestes, ten einde toe te loopen. Hoe
wel in den beginne ons dezelfde taal van de lippen van 
Joas tegenklinkt, als wij uit den mond van Elisa verna
men, zoo is er toch een groote afstand tusschen deze 
beide mannen. 

Toch moet ik er nog bijvoegen, dat wij nooit de goed
heid Gods in twijfel mogen trekken, al moeten wij altijd 
opnieuw ervaren, hoe zwak en bedriegelijk onze harten 
zijn. Zoo gemakkelijk zijn wij geneigd, om het licht, de 
vreugde of de kracht, die wij bij tijden ondervinden, toe 
te schrijven aan een geheel verkeerde bron. Het verstand 
moge ons doen gelooven, dat het eenvoudig een werk der 
natuur is en niet van den Geest Gods. Wij doen al het 
mogelijke, om God te berooven van zijn roem; dat wij 
Hem alleen onze zegeningen te danken hebben, alsof 
eenige gave uit een andere bron voortspringen zou dan 
van den Vader der lichten. Dit mag zoo niet zijn! Het 
hart is weliswaar bedriegelijk, maar God is goed. En wij 
moeten in eenvoudig geloof ons gewennen, om het licht, 
de vreugde of de kracht, die onze zielen omscheen, toe 
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te schrijven aan de werking van Gods Geest, zonder ge
hoor te geven aan de onzinnige gevoelens onzer natuur. 

Laat ons acht geven op de lessen, die wij ook in deze 
geschiedenis vinden. Laten wij op onze hoede zijn voor 
bloot natuurlijke aandoeningen, maar tevens gedachtig 
zijn aan de vertroosting, die ons in God hier tegenstraalt. 
Maar er is nog iets, wat onze overweging waardig is! 

Op bevel van den profeet haalt de koning boog en 
pijlen, en doet er mee, gelijk de profeet hem zegt; daarna 
verklaart Elisa hem de beteekenis dezer handeling. Hij 
sprak: „Het is een pijl der verlossing des Heeren, en een 
pijl der verlossing tegen de Syriërs; want gij zult de 
Syriërs slaan in Afek, tot verdoens toe." (vers 17.) Hierop 
moet de koning de pijlen ter hand nemen, en hem werd 
gezegd, dat hij tegen de aarde zou slaan. Hij doet het, 
maar slechts driemaal. Daarvan maakt de profeet hem 
een verwijt. De man Gods is toornig, en bestraft hem, 
want hij gevoelt zich smartelijk teleurgesteld. Op welken 
grond ? Waarom was de ziel van Elisa vervuld met zulk 
een brandenden ijver? De oorzaak is waarlijk schoon. 
Hij had zooeven tot den koning gezegd, dat er „een pijl 
der verlossing des Heeren en een pijl der verlossing tegen 
de Syriërs" in zijne hand was. Ware .Toas' ziel in over
eenstemming geweest met de ziel van den profeet; ware 
de gedachte aan de heerlijkheid, hier zoo aanschouwelijk 
voorgesteld, bij hem ontvlamd; ware zijn hart brandende 
geweest bij het zien van den pijlkoker des Heeren, dien 
hij in de hand hield; met welk een ijver zou hij op het 
woord des profeten geslagen hebben. Had de pijl des 
Heeren voor Joas dezelfde waarde gehad als eertijds de 
mantel des Heeren voor Elisa, beider harten zouden vol
komen eenstemmig geweest zijn. Maar ach! de koning 
had het pad, eertijds bewandeld door den profeet, betreden 
zonder gedreven te zijn door den Geest. In hem kon de 
Geest niet in die overvloedige mate werken als eertijds 
bij Elisa, en daarom slaat hij met trage hand slechts 
driemaal tegen de aarde. 

O, hoeveel kunnen ook wij vertellen van dergelijke 
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ervaringen! Waar is de verheffende ijver des Heeren 
gebleven, die in vroegere tijden te vinden was? Waar 
het ontvlammen der ziel ? Waar de openbaring van kracht, 
die in vroegere dagen onder onze lijdende, zwaar be
proefde broeders viel op te merken? Hoe werd er toen 
een overeenstemming gevonden met den geest van Elisa, 
altijd en altijd weer tegen de aarde te slaan. 

Maar onze hand is traag. De zalving des Geestes, de 
ernst en de ijver, die Hij bewerkt, treedt in dezen tegen-
woordigen tijd veel zwakker aan het licht, dan in vroegere 
dagen. Elisa riep, toen Elia hem verliet, smartelijk be
wogen: „Mijn vader, mijn vader! wagen Israëls en zijne 
ruiteren!" maar hij hief tevens den mantel op en sloeg 
er het water der Jordaan mede, gelijk Elia gedaan had, 
en het werd her- en derwaarts verdeeld. 

De koning komt tot Elisa, nu hij op het punt staat de 
aarde te verlaten, en hij spreekt dezelfde woorden uit, en 
toch vinden wij hier geen slaan, zooals het Gode welge
vallig was. Het hart des konings is koud, en zijne hand 
is traag, terwijl Elisa een warm hart en een onversaag-
den hand getoond had. 

Wij staan heden ten dage slechts in geringe mate onder 
de overvloedige en ijverige werking van den Geest Gods. 
Dit is inderdaad maar al te duidelijk onder ons allen 
voelbaar. Wel kunnen wij thans meer inzicht hebben op 
het gebied der raadsbesluiten Gods; wel mogen de heili
gen in het algemeen een meerdere volheid van waarheid 
in zich opgenomen hebben, doch de kracht der waarheid 
zelve en de zalving, die van haar uitgaat, wordt veel 
minder ondervonden. Hoeveel oorzaak hebben wij daarom 
uit te roepen: „o Heer! behoud uw werk in het leven in 
het midden der jaren!" 

XVII. De doode man tot het leven teruggebracht. 
(2 Kon. XIII : 20—25.) 

Hier zien wij het laatste bewijs van de kracht Gods 
jn onzen profeet. En hier vinden wij wederom een afscha -
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duwing van Jezus Christus, den Zoon van God. Want 
Zijn dood is het, waardoor wij leven. Het lichaam van 
Jezus, 'twelk Hij voor ons heeft overgegeven, aan te 
raken, en op zijn bloed te vertrouwen, beteekent zooveel 
als gerechtvaardigd te zijn en het leven te hebben. 

Toch wordt de Heere Jezus hier niet voorgesteld in 
algemeenen zin, zooals Hij staat tegenover alle zondaren, 
maar in verbinding met Israël, wiens profeet Elisa was. 

Elisa stelt ons den aardschen mensch voor, die zijn 
loopbaan op aarde vervolgt, de macht ontvouwende, die 
hem is verleend, nadat Elia, de hemelsche mensch, gezet 
was in de heerlijkheid. Zoo is het ook met Jezus. Hij 
zal het zijn, aan wien Israël, in het einde der dagen, 
zijne redding, zijn leven en de oprichting van zijn rijk 
te danken heeft, nadat zijn voornemen ten aanzien zijner 
Gemeente in vervulling zal zijn getreden. 

Zoo zien wij dan hier, hoe onze profeet als de man, 
die zich in genade en macht openbaarde ten gunste van 
Israël, zijn laatste dienst verrichtte. Israël bevond zich 
door de vijanden in een toestand van verwarring. Zij 
hadden veel te lijden van de Moabieten. Het eenige, wat 
ons hier van Israël gezegd wordt, het eenige, wat zij doen 
konden, is hunne dooden begraven. Dit is, zooals wij 
weten, de dienst der dooden. „Laat de dooden hunne dooden 
begraven." Hiermede wordt kort, maar treffend de toe
stand geschetst van het volk Israël. Eén echter, en dat 
wel een gestorvene, droeg leven voor hen in zich — een 
leven, waaraan zij nooit zouden gedacht hebben. Ook dit 
wordt hier op korte, maar duidelijke wijze voorgesteld. 
In het graf van den profeet, de voorafschaduwing eens 
Anderen, was de kracht der levendmaking. 

Juist zoo is het met Jezus, den Messias en Jehovah 
van zijn volk Israël. In Hem zal vervuld worden, het
geen ons hier in beeld is voorgesteld, gelijk geschreven 
staat: „Want de Heere zal aan zijn volk recht doen, en 
het zal Hem over zijne knechten berouwen: want Hij 
zal zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene en 
verlatene niets is. Dan zal Hij zeggen; . . . Ziet nu, dat 
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Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij ? Ik dood en maak 
levend, Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die 
uit mijne hand redt!" (Deut. XXXII : 36, 37, 39.) Dan 
zullen, gelijk wij door Ezechiël vernemen, de dorre been
deren levend worden, en zal de Heere de graven zijns 
volks openen en hen daaruit doen opkomen. „Het zal 
geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen," 
zoo lezen wij in Zach. X I V : 7. „Hij verandert de doods-
schaduw in den morgenstond." (Amos V : 8.) 

In de geschiedenis van onzen profeet, vinden wij de 
sporen van de werking dier heilige en verheven krachten, 
waarvan in deze verzen sprake is. Want aan den avond 
van den dag, toen hij op sterven lag, zien wij bij gele
genheid van het bezoek des konings, een licht schijnen, 
dat ons doet denken aan den middag zijns levens. En 
thans, nadat zijn zon is ondergegaan, prijkt, zelfs in den 
nacht van het graf, de volle kracht des dageraads. En 
in dit alles ligt een verborgenheid opgesloten. De grond, 
waarop wij voortschrijden bij de beschouwing dezer ge
schiedenis, is heilige grond en vol geheimenissen. Het 
betaamt ons derhalve, zoo zachtkens mogelijk voort te 
gaan, te wandelen met ongeschoeide vooten, maartevens 
vervuld met zalige gedachten aan Jezus en aan zijne 
handelingen. 

Hiermede heeft de geschiedenis van de groote dingen, 
welke de profeet Elisa gedaan heeft, een einde. Het 
waren inderdaad groote dingen. Toch vinden wij in het 
laatste vers van ons hoofdstuk een kort slotwoord, indien 
ik hot zoo noemen mag, een soort van aanhangsel, dat 
mij van veel beteekenis voorkomt. Ik meen het bericht 
over Joahas en Joas in vers 22—25. 

Wij hooren hier, dat Hazaël, de koning van Syrië, 
Israël verdrukte, al de dagen van Joahas; dat de Heere 
hem echter genadig was en zich ontfermde over zijn 
volk, om zijns verbonds wil met Abraham, Izaak en 
Jakob, Hij gaf Joas driemaal de overwinning over den 
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zoon van Hazaël, in overeenstemming met het teeken 
der pijlen, waarmede Joas, op bevel van Elisa, tegen de 
aarde geslagen had. Joas ontrukte hem weer de steden 
van Israël, die zijn vader in den krijg met Hazaël ver
loren had. 

Op merkwaardige wijze wordt hier gedacht aan den 
God der vaderen en aan zijn verbond. En dit is, zooals 
ik zeide, van groot belang. Want het werken van Elisa 
was een werken in genade en macht tegenover Israël, 
waardoor de handelingen van den Messias, ten gunste 
van zijn volk, aanschouwelijk worden voorgesteld. En nu, 
nadat onze profeet zijn loopbaan heeft voleindigd ; nadat 
hij in den dood nog leven gegeven heeft, den gevangene 
uit den kuil, de begravenen uit hunne graven heeft doen 
uitgaan, vinden wij, in een kort naschrift, melding ge
maakt van den God Abrahams en van Diens verbond, 
krachtens 'twelk Israël, niettegenstaande alles wat tegen 
was, bewaard en gezegend zal worden. 

Is het niet, alsof wij uit de geschiedenis van Elisa het 
geheele raadsbesluit Gods ons zien voorgesteld? Vinden 
wij hier niet, als het ware, den sleutel tot de verborgen
heid, de uitlegging van de gelijkenis ? Heeft niet de Heer 
door de geschiedenis van Elisa Israël willen verzekeren 
van kracht, genade en bezieling in het laatste der dagen ? 
Niets minder zien wij ons hier voorgesteld dan een be
vrijd, gezegend Israël, zooals het vanouds was. Die oude, 
lang vervlogen tijden, toen Israël in Egypte barmhar
tigheid wedervoer, staan hier opnieuw voor ons. Want 
toen zij weeklaagden onder de roede van Farao en zuchtten 
vanwege hun harde dienst, gedacht God aan zijn ver
bond met Abraham, Izaak en Jakob, zooals Hij hier ook 
doet; Hij neemt kennis van hunne zaken. (Ex. I I : 23—25.) 
Hazaël moge aan Farao gelijk zijn, de God van Abraham 
is nog altijd de God van Abraham, en Hij kan door Elisa 
spreken van zegen en verlossing, gelijk Hij dit deed 
door Mozes. 

Sedert langen, langen tijd, was de naam van den God 
van Abraham, Izaak en Jakob niet genoemd geworden 
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in de tien oproerige stammen. Alleen Elia heeft eenmaal 
gezegd, dat Jehovah den God van Israël is. (1 Kon. XVIII: 
36.) Doch thans, nadat Elisa in hun midden heeft ver
toefd als de getuige van Gods genade en macht, kan weer 
van den God der genade, den God hunner vaderen, ge
zegd worden, dat Hij over hen en voor hen is. 

* * 
* 

Hiermede hebben wij het werk van Elisa, wiens naam 
„heil Gods" beteekent, tot den einde toe nagegaan. Her
haaldelijk ontmoetten wij een weerkaatsing van de won
derbare macht en de overvloeiende genade, die in Jezus 
te vinden is. Natuurlijk treffen wij niet alles aan bij onzen 
profeet. Bij wien of waar zou dit ook te vinden zijn?In 
Elia zien wij Jezus voorgesteld, als een lijdende Getuige 
in deze wereld; en in de werken van macht en genade 
vinden wij Hem in Elisa. 

Nadat zijn heer van hem was heengegaan, had Elisa 
geen lijden meer te verduren. Het was met hem anders 
gesteld dan met zijn heer. Geen koninklijke wraak voerde 
hem in verbanning, of deed hem uitgeput neerzinken. 
Veeleer hielden krijgsoversten stil voor zijne deur, en 
zonden koningen hem geschenken. Aan een hunner open
baart hij zijne geheimen, en een ander verijdelt hij zijne 
plannen; een derde geeft hij zekere belofte van over
winning, en ten slotte voorziet hij hunne vereenigde heir
scharen van het noodige. Waarheen hij zich ook wendt, 
overal laat hij sporen achter van zijne grootheid. Een 
berg vol gedienstige wagenen staat voor hem gereed. 
Honger, krankheid, dood, alles moet voor hem wijken. 
Telkens weder moet op zijn bevel de natuur haar ge
wonen loop veranderen. Hij gaat van kracht tot kracht 
in den Heere. Zelfs zijn doode lichaam ontstroomt een 
wonderbare, alles overtreffende kracht. 

Al deze dingen ontmoeten wij op het pad en in het 
werk van Elisa. En toch was hij al dien tijd voor zich 
zelven niets in deze wereld. Des te meer was hij Jezus 
gelijk. Wat de gewone behoeften des levens aanging, hij 
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bekwam ze door de goede zorg van dezelfde personen, 
voor wie hij zijne hulpbronnen ontsloot, die geheel buiten 
het bereik waren der menschelijke macht. Hoe is hij 
hierin Hem gelijkvormig, die, hoewel Hij zelf honger had, 
herhaalde malen duizenden spijzigde, met weinige brooden 
en vissehen; Die, hoewel Hij de fonteinen uitzendt door 
de dalen, dat zij tusschen de gebergten henen wandelen; 
(Ps. CIV:10.) hoewel Hij de wateren met zijne vuist 
heeft gemeten; (Jes. L : 12.) een vrouw kan vragen aan 
de bron om een beker koud water; die het veulen eener 
ezelin leent van zijne goederen, hoewel de beesten op 
duizend bergen Zijne zijn! 

Het is opmerkelijk, dat de Heer in het sombere ge
bied van Israël, in het gebied der oproerige stammen, 
profeten verwekte als Elisa en zijn heer. Zij waren in 
waarheid lichten in een duistere plaats. Juda, dat nog 
in bezit was van het heiligdom en het priesterschap, werd 
nooit op deze wijze bezocht. Wel openbaarde zich inden 
tijd, toen het met het rijk ten einde liep, en nog nadat 
zijn zon was ondergegaan, bij mannen als Jeremia, Eze-
chiël, Daniël en anderen een rijke volheid van den 
geest der profetie, doch geen dezer mannen openbaarde 
de werkzaamheid, van Elia of Elisa. Deze toch werkten 
wonderen. Zij kondigden niet alleen oordeelen aan, maar 
volvoerden ze ook. Zij voorspelden niet alleen betoonin
gen van genade, maar zij brachten ze ook ten uitvoer. 

„Een profeet machtig in woorden en werken," zoo 
wordt de Heer Jezus door zijne discipelen genoemd. 
Elia en Elisa waren profeten, machtig in werken; maar 
wij bezitten van den een noch van den ander een boek, 
als dat van Jesaja. Daarentegen vinden wij bij Jesaja 
niet de grootheid, die wij bij deze mannen aantreffen; 
hij nam in de geschiedenis zijns tijds niet die verheven 
plaats in. Hoewel een profeet des Heeren, was hij geens
zins een voorbeeld van Jezus. Door Elia en Elisa wordt 
ons Jezus voorgesteld in de kenmerkende trekken zijner 
geschiedenis. Zij spreken ons van Hem als den lijdenden 
Getuige, wiens loopbaan eindigde in den hemel; van 



128 

Hem, als den genadigen, den machtigen, maar zichzelf ver-
getenden Vriend van Israël, gaande door hunne steden 
en dorpen, krachten uitdeelend voor ziel en lichaam, ja 
door zijnen dood hen verzekerende van een nieuw leven 
in het laatste der dagen. 

Dat zijn „de groote dingen," die een helder licht ver
spreiden op het pad van onzen profeet; waarvan ieder 
deel afzonderlijk de sporen draagt van genade ten be
hoeve van Israël. Mochten onze harten vervuld worden 
met blijdschap, wanneer wij denken aan het heerlijk lot, 
dat Israël wacht! Want is het hemelsche volk eenmaal 
ingegaan in zijn hemelsch vaderland, dan zal de aarde 
weer het tooneel zijn van de macht en de genade van 
Elisa's God, van den God van Israël, den God van Abra
ham, Izaak en Jakob. Dan zal het koorgezang luide 
weerklinken: „Looft den Heere uit de hemelen. —Looft 
den Heere van de aarde!" Ja altijd opnieuw zal het ge
jubel alom gehoord worden. Want in de bedeeling van 
de volheid der tijden zal God wederom alles tot één 
vergaderen in Christus, beide dat in den hemel en dat 
op de aarde is. En in den naam van Jezus zal zich 
buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op 
de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zal be
lijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid Gods, 
des Vaders. 

Gelukzalig vooruitzicht! Zijn wij in staat, geliefden! ons 
geheelezijn,de ons toevertrouwde ponden daaraan te wijden? 
Jeremia, steunende op Gods trouw, besteedde zijn geld 
aan iets, dat hij verwachten mocht, hoewel het toen als 
weggeworpen scheen, want de Chaldeën stonden voor 
de poorten, en de velden van Anathoth waren reeds in 
hunne handen. (Jer. XXXII.) Zulk een geloof is even 
kostbaar, als het vooruitzicht heerlijk is. En de hoop kan 
juichen, ziende op de heerlijkheid, totdat zij in ver
vulling treedt, en het schooner, zaliger loflied zal weer
klinken. 
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De gaven en ambten in de Gemeente. 

i. 

Wij hebbon in onze vorige artikelen nagegaan, wat de 
Heilige Geest ons leert omtrent de Gemeente van Chris
tus in haar natuur, karakter, roeping en toekomst en in 
haar openbaring in deze wereld; wij willen thans onze 
aandacht bepalen bij de gaven en ambten, die de Heer 
aan zijne Gemeente gegeven heeft, en bij do wijze, waar
op die ingesteld zijn en uitgeoefend moeten worden. 

Wij zullen eerst over de gaven en daarna over de 
ambten in de Gemeente spreken. Deze beiden zijn gansch 
onderscheiden. Gaven zijn geen ambten, en ambten zijn 
geen gaven. Die een ambt had, behoefde geen gave te 
bezitten. Wel was zulks gewenscht, maar het was geen 
vereischte. En die een gave had, bekleedde daarom nog geen 
ambt. Het niet in het oog houden van dit onderscheid 
is aanleiding geworden van veel verwarring in de Ge
meente des Heeren, gelijk wij zien zullen. 

De gaven dalen neder van Christus, het Hoofd des 
lichaams. In Efeze IV, waar do eenheid des Geestes 
wordt voorgesteld, zegt do Apostel: „Doch aan een iege
lijk onzer is de genade gegeven naar de maat der gave 
van Christus. Daarom zegt hij: Opgevaren in den hooge, 
heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft den 
mensehen gaven gegeven. Dit nu: Hij is opgevaren, 
wat is het, dan dat hij ook nedergedaald is in de bene
denste deelen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde, 
die ook opgevaren is boven al de hemelen, opdat hij alle 
dingen vervullen zou. 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 

* * * L l l j 9 
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en der kennis van den Zoon Gods, tot een volwassen 
man, tot de maat van den vollen wasdom der volheid 
van Christus." 

In deze belangrijke plaats wordt ons de meening des 
Geestes omtrent do gaven in de Gemeente volledig 
medegedeeld, zoowel ten aanzien van den oorsprong 
dier gaven, als ten opzichte van hun doel en hunne 
werking. 

De mensch is door de zonde in een toestand van vol
slagen ellende gekomen. Zonder de wet was hij zóó 
goddeloos, dat God hem van den aardbodem moest ver
derven. Onder de wet werd hij een overtreder van Gods 
geboden on een verachter van Gods gezag. God bezocht 
den mensch in genade, toen hij in de grootste ellende, 
goddeloos en vijandig, terneer lag; en de mensch verwierp 
God. De mensch was een zondaar, uit het aardsche 
paradijs verdreven. God daalde neder in die ellendige, 
bezoedelde wereld, maar de mensch, voorzooverre hij 
de macht had, dreef God uit de wereld. Zoo bleef er 
niets anders over dan het oordeel. Maar God wil ten 
spijt van alles zijne heerlijke, genadige voornemens ten 
uitvoer brengen. Toen elke hoop voor den eersten mensch 
vervlogen was, verheerlijkte God den tweeden Mensch, en 
nam Hem op in den hemel. En Hij werkte in genade in de 
harten der menschen om hun een nieuw leven te geven, en 
de voorwerpen zijner genade, uit de wereld, die ten ver-
derve gaat, te rukken, hen vereenigende met den ver
heerlijkten Christus, zoodat zij met Hem alle zegeningen 
kunnen genieten, welke de Vader Hem gegeven heeft, en, 
wat nog meer is, met Hem deelen kunnen in de gemeen
schap met den Vader. Die uit God geboren zijn, zijn 
leden van Christus geworden. En de plaats, die Christus 
inneemt, heeft Hij verkregen door de volbrenging van 
het werk der verzoening en verlossing. Wij waren ge
vangenen van den duivel en van de zonde; nu zijn wij 
vrij. Christus heeft de gevangenis gevangen genomen, 
en Hij vervult hen, die Hij vrijgemaakt heeft, met de 
kracht des Heiligen Geestes, opdat zij Hem dienen zou-
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den. Nadat Hij den duivel overwonnen en het werk der 
verlossing volbracht had, is Hij opgevaren in den hemel, 
en heeft als het Hoofd der Gemeente van den Vader den 
Heiligen Geest ontvangen om dien aan de leden zijns 
lichaams mede te deelen. 

De geloovige in Christus ontvangt den Heiligen Geest 
op tweeërlei wijze. Hij is verzegeld met den Heiligen 
Geest der belofte, die het onderpand onzer erfenis is, en 
derhalve één met den Heer. En hij ontvangt den Heili
gen Geest als de kracht tot den dienst. Ziedaar de oor
sprong van de gaven. Het werk der verlossing is volbracht; 
de geloovigen zijn volkomen van hunne zonden gereinigd, 
zoodat de Heilige Geest in hen kan wonen, en hen tot 
kanalen van Gods zegeningen kan stellen. 

Wij kunnen dus in overeenstemming met de Schrift de 
gaven beschouwen, of als de gaven van Christus, welke 
Hij voor de menschen van den Vader ontvangen heeft, 
of als de werkingen van den Heiligen Geest, die thans 
op deze aarde woont. Uit beide oogpunten wordt deze 
zaak in de Schrift beschouwd. In den brief aan de 
Efeziërs wordt gesproken van de gaven van Christus; 
in dien aan de Korinthiërs van de gaven, die door den 
Heiligen Geest in de leden van Christus' lichaam worden 
gewerkt. Maar in beide gevallen staan de gaven in ver
binding met de eenheid van het lichaam. 

Nu moeten wij wel opmerken, dat in Efeze IV eerst 
van de gaven in het algemeen en daarna van de bijzon
dere gaven gesproken wordt. Allen, die gelooven, zijn 
één, zoo zegt de Apostel, en moeten de eenheid des 
Geestes bewaren in den band des vredes. Allen, die ge
looven, behooren tot één lichaam, hebben éénen Geest en 
ééne hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en 
Vader. Maar die eenheid is geen eenerleiheid. O neen ! 
Aan een iegelijk onzer is de genade gegeven naar de 
maat der gave van Christus. Ieder geloovige heeft een 
gave ontvangen voor het lichaam. Het ééne lid kan tot 
het andere niet zeggen: ik heb u niet van noode. Allen 
hebben elkaar noodig; allen dienen elkaar; de werkingen 



132 

des lichaams zouden niet geregeld zijn, indien er één 
word gemist. Daarom lijden alle leden, als één lid lijdt, 
en worden allen verheerlijkt, als één lid zich verblijdt. 
Dit is van uitnemend gewicht. Laten wij het wel over
wegen en in beoefening brengen, lieve broeders en zus
ters ! Besteedt de gave, die Christus u gegeven heeft. 
Misschien hebt gij maar een geringe gave, doch bedenkt, 
dat die evenzeer noodig is als een voorname. Hebt gij 
één talent, wel, gebruikt dat, en denkt niet: ik heb geen 
vijf of tien talenten en het mijne heeft dus niets te be-
teekenen. De gave, die gij hebt, en aan een iegelijk onzer 
is een gave gegeven, zegt de Apostel, is een gave van 
Christus voor zijn lichaam. Wij vinden in het laatste 
hoofdstuk van den brief aan de Romeinen vele namen 
vernield van dienaren van Christus, die voor den Heer 
op do een of andere wijze hebben gearbeid, en onder 
dezen bevinden zich vele zusters, die met lof worden ge
noemd. O, dat wij allen getrouw mogen bevonden worden ! 

Doch er zijn ook bijzondere gaven, welke slechts aan 
enkelen worden gegeven. Het onderscheid is duidelijk. 
Aan een iegelijk onzer is de genade gegeven naar de 
maat der gave van Christus. Als dit betrekking had op 
de gaven, die daarna in vs. 4 worden opgenoemd, dan 
zou daaruit volgen, dat ieder lid der Gemeente óf een 
apostel óf een profeet óf een evangelist óf een herder en 
leeraar moest zijn. En daarvan is natuurlijk geen spraak. 
Slechts enkele leden der Gemeente hebben deze bijzon
dere gaven. In 1 Kor. XII vraagt Paulus: „Zijn allen 
apostelen? Zijn allen profeten? Zijn allen leeraars?" 
Wel neen! slechts enkelen zijn dat. 

Merkwaardig is het nu, dat tusschen het zevende vers, 
waar van de algemeene gaven gesproken wordt, en het 
elfde vers, waar de bijzondere gaven worden opgenoemd, 
Christus, die in de hoogste hemelen is opgevaren, nadat 
Hij in de nederste deelen der aarde was nedergedaald, 
als de bron en de oorsprong aller gaven wordt aangege
ven. Van Hem daalt door den Heiligen Geest alles neer, 
wat tot opbouwing des lichaams noodig is. 
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Tot opbouwing des lichaams — want in Efeze IV 
worden alleen die gaven opgenoemd, welke daartoe strek
ken. In den brief aan de Korinthiërs worden ook andere 
gaven genoemd. De gaven, welke de Heer aan zijne 
Gemeente gegeven heeft, moeten in twee soorten worden 
verdeeld. Vooreerst hebben wij de gaven, die dienen tot 
bekeering van zondaren en tot opbouwing der Gemeente; 
en in de tweede plaats de gaven, die teeltenen en be
wijzen zijn van Gods macht en tegenwoordigheid door 
den Heiligen Geest in het midden der Gemeente. De 
brief aan de Efeziërs spreekt alleen van de eersten, die 
aan de Korinthiërs van beiden. Gods Woord maakt zelf 
deze onderscheiding, waar het zegt, dat de vreemde talen 
zijn tot een teeken voor de ongeloovigen, de profetie 
daarentegen tot opbouwing der geloovigen. (1 Kor. XIV : 
22.) Dit onderscheid is hoogst belangrijk, omdat het on
mogelijk is, dat er ooit iets zou ontbreken wat tot be-
keering van zondaren en tot opbouwing der heiligen nood
zakelijk is; terwijl het gemakkelijk te begrijpen is, dat 
God wegneemt wat tot sieraad van de Gemeente strekt, 
waar de gemeente ontrouw geworden is, en instedo van 
God te eeren den Geest heeft bedroefd. Een ruïne voor- ~ 
zien wij niet van fraaie meubelen. 

Dat wij de gave van vreemde talen, van wonderen en 
krachten niet meer hebben, ligt dus niet daaraan, dat 
Gods macht verkleind zou zijn, maar is het noodwendig 
gevolg van onze ontrouw en zonde. De Heer heeft deze 
gave weggenomen, toen de Gemeente van Hom was af
geweken en zich met de wereld verbonden had. Hij heeft 
zijne macht op wonderbare wijze geopenbaard, zooals wij 
in de Handelingen lezen kunnen, en daardoor zijne be
lofte vervuld, welke Hij aan zijne discipelen gaf, toen 
Hij deze aarde zou verlaten. (Zie Mark. X V I : 1 7.) Maar 
sedert de Gemeente van Hem is afgeweken, nam Hij al 
deze gaven weg. Het is een feit, dat zij er niet meer 
zijn, en alle pogingen om ze terug te roepen en, ik zou 
haast zeggen, na te maken, zijn tot beschaming van hen, 
die het deden, mislukt. De gaven evenwel, die noodig 
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rijn tot bekeering en opbouwing, zijn nog voorhanden en 
zullen blijven, totdat de Heer komt. 

In de woorden, welke wij uit Efeze IV aanhaalden, 
wordt dit uitdrukkelijk gezegd. Apostelen, proleten, evan
gelisten, herders en leeraars zijn door den Heer gegeven 
tot volmaking der heiligen, totdat wij allen zullen geko
men zijn tot de eenheid des gelool's en der kennis van 
den Zoon Gods, tot een volwassen man, tot de maat van 
den vollen wasdom der volheid van Christus. Dit zal 
eerst plaats vinden, wanneer de Heer zal gekomen zijn 
en ons allen in de heerlijkheid zal opgenomen hebben. 
Zoolang wij hier beneden vertoeven, zijn er vaders, jon
gelingen en kinderen in Christus. Dit is niet een gevolg 
van ontrouw of verachtering; maar behoort tot den nor
malen toestand der gemeente op aarde. Er komen tel
kens nieuwe geloovigen, die van kinderen tot jongelingen, 
en van jongelingen tot vaders opwassen. En bovendien, 
van alle geloovigen op aarde, ook van de vaders in 
Christus, wordt gezegd, dat zij ten deele kennen, en eerst, 
wanneer het volmaakte zal zijn gekomen, zullen kennen, 
gelijk zij gekend zijn. 

Wij hebben derhalve de uitdrukkelijke belofte van den 
Heer, dat de gaven, die noodzakelijk zijn tot de volma
king der heiligen, zullen blijven tot don einde. En Hij 
wist al wat er gebeuren zou; Hij kende de ontrouw der 
Gemeente; Hij wist, welke gaven Hij genoodzaakt zou zijn 
weg te nemen; maar Hij geeft tevens in genade de heer
lijke verzekering, dat die gaven zullen blijven, welke al 
de leden van Christus moeten brengen tot het heerlijke 
doel, dat Hij zich heeft voorgesteld. 

Door de Apostelen en Profeten heeft de Heer de fon
damenten der Gemeente gelegd. In Matth. XVI zegt 
Jezus: „Op deze rots zal ik mijne gemeente bouwen." 
Die rots is Christus, de Zoon des levenden Gods. Van 
dien Christus getuigden en leerden de Apostelen en Pro
feten. Wie Hij was, wat Hij deed, wie Hij thans is, en 
welke zegeningen Hij door de vervulling van Gods raads
besluiten den Zijnen heeft verworven en geschonken, 
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deelden zij den geloovigen mede. Daarom zegt Paulus in 
Efeze I I : 20, dat de Gemeente gebouwd is op het fon
dament der apostelen en profeten, terwijl Jezus zelf hoek
steen is, En wat de Apostelen en Profeten mondeling 
hebben gepredikt, dat hebben zij in de Evangeliën en in 
de Brieven, onder do leiding des Heiligen Goestes, ge
schreven, zoodat ook wij, in hunne geschriften, Apostelen 
en Profeten hebben. Trouwens het is duidelijk genoeg, 
dat, als de Apostelen en Profeten het fondament der 
Gemeente zijn, er geen spraak kan wezen van nieuwe 
apostelen en profeten; en het is tevens uitgemaakt zeker, 
dat wij evenzoo goed Apostelen en Profeten hebben als 
de eerste Christenen, daar zij de fondamenten zijn, en 
het fondament van een huis blijft zoolang het huis be
staat. 

Na de Apostelen en Profeten komen Evangelisten, her
ders en leeraars. De volgorde is merkwaardig. Apostelen 
en Profeten zijn het fondament, Evangelisten prediken 
het evangelie in de wereld, en brengen jle uitverkorenen ') 
in de Gemeente. Herders en leeraars dienen orn de ge
loovigen te weiden en te onderwijzen. Allen te zamen 
zijn zij gegeven tot de volmaking der heiligen, en dat wel 
voor het werk der bediening, voor de opbouwing van het 
lichaam van Christus. Aan de predikers des evangelies 
is de bediening der verzoening toevertrouwd; zij bidden 
als gezanten van Christus, alsof God zelf door hen bade: 
Laat u met God verzoenen. En zij zijn dienaars van 
Christus en rentmeesters van de verborgenheden Gods. 
(Zie 2 Kor. V en 1 Kor. IV : 1.) 

Ik moet hier nog het een en ander opmerken over de 
Profeten. Vooreerst, dat, waar door Paulus gezegd wordt, 
dat God aan de Gemeente gegeven heeft Apostelen en 
Profeten, hij natuurlijk bedoelt de Profeten des Nieuwen 
Testaiuents. Die des Ouden Verbonds kunnen niet be
doeld zijn, omdat de Gemeente in de oude bedoeling nog 
niet bestond, en de verborgenheid der Gemeente nog niet 
geopenbaard was. Daarom spreekt hij van Apostelen en 
Profeten, en geenszins van Profeten en Apostelen. En in 
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de tweede plaats, dat er in de Schrift van drieërlei Pro
feten spraak is. Vooreerst van dezulken, aan wie evenals 
aan de Apostelen een gedeelte der waarheid ter mede-
deeling aan de Gemeente is geopenbaard geworden, waar
door zij evenals de Apostelen het fondament der Ge
meente vormen. Markus en Lukas waren geen Apostelen, 
maar Profeten. Ten tweede zijn Profeten dezulken, die 
toekomende dingen voorzeiden. En eindelijk worden allen, 
die de geopenbaarde waarheid aan de Gemeente voor
stellen, en die waarheid op hart en geweten toepassen, 
profeten genoemd. In 1 Kor. XIV wordt van deze laatsten 
in tegenstelling' tot de oersten gesproken. „Dat twee of 
drie profeten spreken, en dat de anderen oordeelen. En 
indien aan een ander, die daar zit, iets geopenbaard wordt, 
dat de eerste zwijgo. Want gij kunt allen één voor één 
profeteeren, opdat allen leeren en allen getroost worden. 
Eu de geesten der profeten zijn den profeten onderdanig." 
(vs. 29—32.) Indien God aan een profeet iets omtrent 
de waarheid openbaarde, dan moest dat voorgaan, en moest 
hij, die de reeds geopenbaarde waarheid toepaste, zwijgen. 
JSTU de heelo waarheid is bekend gemaakt, en het Woord 
Gods volledig is geopenbaard, zooals Paulus in Kol. I 
zegt, kan zulks thans niet meer gebeuren, en is er alleen 
nog maar sprake van het verkondigen der reeds geopen
baarde waarheid. In dezen laatsten zin zijn er ook au nog 
profeten, die voor menschen stichting en vermaning en 
vertroosting spreken, (vs. 3.) 

Ieder nu, die een gave ontvangen heeft, is daardoor een 
dienaar geworden van Hem, die ze hem heeft medege
deeld. In algemeenen zin zijn alle geloovigen dienaren 
van Christus, den eenigon Herder onzer zielen; maar in 
het bijzonder is ieder Christen een dienaar van Christus 
door do gave, die Christus hem geschonken heeft. En 
omdat hij haar van Christus ontvangen heeft, is hij ver
antwoordelijk haar te gebruiken en te besteden voor het 
doel, waartoe Christus ze hem gegeven heeft, en op de 
wijze die Christus wil. Zeer zeker is ieder geloovige 
onderworpen aan de tucht der Gemeente, zoowel in zijn 
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geheele leven als in zijne bediening. Indien hij zondigt, 
of in zijne bediening verkeerde dingen doet of leert, dun 
is de Gemeente geroepen hem te vermanen en zoo noo-
dig te bestraffen. Maar hij is, wat zijne bediening betreft, 
alleen van Christus afhankelijk. Hij dient Christus en 
niet de mensehen. Hij is tot zegen voor de gemeente, 
omdat hij Christus dient. Hij dient de Christenen, omdat 
hij een dienaar van Christus is. Ook is hij verplicht te 
dienen, omdat hij daartoe een gedeelte van het eigendom zijns 
Heeren, ontvangen heeft. Dit is de leer van de gelijkenis 
der drie dienstknechten, wier heer buitenslauds ging en 
hun van zijne goederen uitdeelde, den een meer en den 
ander minder. Waartoe? Om daarmede ledig en onwerk
zaam te blijven? Neon, zeker niet. Hij had hun de talen
ten toevertrouwd om er handel mede te doen. Men geeft 
den werkman geen materialen en gereedschappen om er 
niets mede uit te voeren. De Heer geeft de gaven, 
opdat wij die voor Hem zouden besteden. Hij geeft ze 
tot heil zijner Gemeente, die Hem zoo dierbaar is, en 
Hij verwacht van zijne dienstknechten getrouwheid en 
ijver. 

In deze gelijkenis van de talenten, die aan de drie 
knechten toevertrouwd waren, stelt de Heer het groote 
grondbeginsel van de bediening voor. De twee dienst
knechten werden geprezen, omdat zij gehandeld hadden 
zonder andere volmacht dan die er opgesloten lag in 
het feit, dat de heer hun zijn geld had toevertrouwd; 
terwijl de derde berispt en bestraft werd, omdat hij op 
een bijzondere volmacht wachtte, aangezien hij geen ver
trouwen in zijn heer had gehad en het daarom niet had 
gewaagd te arbeiden. De leering is, dat de gaven zelve 
een voldoende volmacht voor den arbeider zijn om deze 
te besteden en er mede te werken, indien namelijk de 
liefde van Christus in zijn hart werkzaam is. Is de liefde 
van Christus niet werkzaam in hem, dan zal hij zijne 
gave niet besteden, maar zal een luie en booze dienst
knecht zijn. Christus geeft geen gaven, opdat wij ze niet 
besteden. Dit is duidelijk genoeg. Wie een gave heeft 
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ontvangen en die niet besteedt, staat schuldig voor zijnen 
Heer en zal zijne straf niet ontgaan. 

Daarom zegt Paulus in Rom. X I I : 4—8: „Want ge
lijk wij in één lichaam vele leden hebbeu, en al de 
leden niet dezelfde werking hebben, zoo zijn wij, de velen, 
één lichaam in Christus, en elk afzonderlijk elkanders 
leden. Daar wij nu verschillende gaven hebben naar de 
genade, die ons gegeven is, zoo laat ons die gaven be
steden; hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij 
bediening, in liet bedienen; hetzij die leert, in het leeren; 
hetzij die vermaant, in het vermanen; die mededeelt, in 
eenvoudigheid; die voorstander is, niet ijver; die barm
hartigheid doet, mot blijmoedigheid." En Petrus zegt: 
„Een iegelijk, naarmate hij een genadegave ontvangen 
heeft, diene daarmede den ander als goede rentmeesters 
der menigorlei genade Gods. Zoo iemand spreekt, hij 
spreke als woorden Gods; zoo iemand dient, hij diene 
als uit kracht, die God verleent, opdat God in alles 
verheerlijkt worde door Jezus Christus." (1 Petr. IV : 
10, II . ) 

In de Handelingen der Apostelen wordt ons medege
deeld, hoe de geloovigen de gaven, die de Heer hun ge
schonken had, besteedden, en op welke wijze zij daarin 
handelden. Dit is van groot belang. De Heer toch heeft 
aan zijne discipelen den Heiligen Geest beloofd; (lees 
Joh. XIV, XV en XVI.) en daarbij van drieërlei wer
kingen van dien Geest gesproken. De Heilige Geest zou 
de discipelen herinneren, wat Jezus gedaan en gespro
ken had. Dit vinden wij in de Evangeliën. Hij zou van 
Jezus getuigen en de discipelen tot Jezus' getuigen ma
ken. Dit lezen wij in de Handelingen. En Hij zou hen 
in al de waarheid leiden en hun de toekomende dingen 
verkondigen. Dat wordt ons gegeven in de Brieven en 
in de Openbaring. 

De Handelingen der Apostelen zijn derhalve uiterst 
belangrijk voor ons. De werking des Heiligen Geestes 
door de verschillende gaven, die Hij aan de Gemeente 
gaf, wordt ons daar beschreven; zoodat zij uit dat boek 
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kunnen leeren, hoe de Geest werkt en leidt, wanneer Hij 
niet door de menschen verhinderd wordt. 

In de eerste hoofdstukken der Handelingen treedt 
Petrus op den voorgrond. De Heer had aan hem de sleu
telen van het koninkrijk der hemelen toevertrouwd. Op 
den Pinksterdag, toen de geloovigen aangedaan waren 
met kracht uit do hoogte en zij door éénen Geest tot één 
lichaam gedoopt waren, opent Petrus de deur van het 
koninkrijk der hemelen voor de Joden, en drieduizend 
werden er op dienzelfden dag den geloove toegebracht. 
Daarna wordt hij niet Johannes naar Samarië gezonden 
om den geloovigen aldaar den Heiligen Geest te geven. 
En eindelijk opent hij het koninklijk voor de Heidenen, 
door Cornelius en de zijnen, die den Heiligen Geest ont
vingen, toen zij in Jezus geloofden, te doopcn. Dat wordt 
ons in hoofdst. X en XI verhaald. In hoofdst. XII vin
den wij Petrus' gevangenneming en verlossing; en daarna 
verdwijnt hij in de Handelingen van het tooneel. In het 
tweede gedeelte van het boek komt hij niet meer voor, 
en is Paulus de hoofdpersoon geworden, die als de Apos
tel der volken de heele toenmaals bekende wereld door
reist, en overal het Evangelie verkondigt en gemeenten 
sticht. 

Maar behalve deze beide hoofdpersonen in de getui
genis voor Jezus vinden wij vele anderen. In hoofdst. 
VIII wordt ons verhaald, dat er na de steeniging van 
Stéfanus een groote vervolging over de gemeente te 
Jeruzalem kwam, zoodat allen verstrooid werden door de 
landen van Judéa en Samarië, behalve de apostelen, en 
dat dezen het land doorgingen, overal het woord verkon
digende. En in hoofdst. XI lezen wij, dat deze verstrooi
den tot Fenicië en Cyprus en Antiochië toe gingen om 
het woord der zaligheid te prediken, en eindelijk door 
den Heiligen Geest werden geleid om niet alleen den 
Joden het evangelie te verkondigen, maar dit ook te pre
diken aan de Heidenen. Dit werk werd zóó gezegend, 
dat vele Heidenen kwamen tot het geloof in den Heer 
Jezus, en de geloovigen in Antiochië, welke door deze 
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predikers, wier namen wij niet eens kennen, tot het ge
loot' waren gebracht, voor het eerst Christenen werden 
genoemd. Iii later tijd, aan het einde van Paulus' leven, 
toen hij in de gevangenis te Kom e zat, lezen wij het
zelfde. Het moerendeel der broeders, zoo deelt hij zelf 
mede iti den brief aan de Filippiërs, werd veoi stout
moediger om het woord zonder vrees te verkondigen, 
daar zij door zijne banden vertrouwen gekregen hadden. 

Zonder door iemand gezonden te zijt), zonder een op
dracht of een aanstelling daartoe ontvangen te hebben, 
gingen al deze geloovigen heen om het evangelie te pre
diken, alleen omdat de Heer hen daartoe geroepen en hun 
de gave geschonken had. Dit is het groote beginsel der be
diening. Noch dezen, noch de met name genoemde en 
bijzondere predikers hadden van eenig mensch oen opdracht 
ontvangen. Er is in de Handelingen nergens een spoor 
van een aanstelling te vinden tot evangelist, herder en 
leeraar. Daarom waren al die dienaren van niemand — 
noch van bijzondere personen of vereenigingen, noch van 
de gemeente als zoodanig — afhankelijk. Zij waren onder
worpen aan en afhankelijk van Dengene, die hen gezon
den en de gave geschonken had. 

Maar behalve deze geloovigen, worden er bijzondere 
personen genoemd, die het evangelie predikten. Vooreerst 
Filippus, die een van de zeven diakenen was te Jeruzalem, 
doch die, verdreven uit die stad, ophield een diaken te 
zijn, en met het prediken van hot evangelie begon. Rijk 
werd hij door den Heer gezegend. Dan Barnabas en 
Markus, Silas, Timotheüs en Titus, en later Lukas. Deze 
allen werden door den Heer geroepen en door de om
standigheden, welke door Hem bestuurd werden, geleid 
om in de bediening op te treden. Het geval van Apollos 
is bijzonder leerrijk, omdat het ons de zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid van de dienaren des Heeren be
wijst. Hij werd door Aquila en Priseilla, met wie Paulus 
langen tijd te zamen woonde, in Efeze gevonden, waar 
hij vrijmoedig in de synagoge begon te spreken over den 
weg des Heeren, in welken hij onderwezen was; endaar 
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hij een welsprekend man was, vond hij veel ingang. Nog 
maar alloen den doop van Joharmes kennende, werd hij 
door Aquila en Priscilla nauwkeuriger onderwezen, on 
predikte voortaan Jezus Christus als den eenigon Ver
losser van zondaren. Van Efeze naar Aehaje vertrekkende, 
gaven de geloovigen hem aanbevelingsbrieven mede, en 
overal, waar hij kwam, was hij den heiligen tot veel nut. 
Paulus waardeerde hem zeer, zooals uit den Korinther-
brief blijkt, maar hij erkent de eigen verantwoordelijkheid 
van Apollos, gelijk van iederen dienstknecht dos Heeren, 
in deze merkwaardige woorden: „En wat den broeder 
Apollos aangaat: ik heb hem zeer gebeden, dat hij met 
de broeders tot u mocht gaan; doeh het was volstrekt 
zijn wil niet nu te gaan; maar hij zal komen, wanneer 
hij gelegenheid zal hebben." (1 Kor. XVI : 12.) Zelfs 
apostolisch gfizag had over de dienstknechten dos 
Heeren niet te beschikken of te bevelen. Een ieder was 
voor zichzelf persoonlijk verantwoordelijk voor God. 

In de brieven van Paulus aan Timotheüs en Titus 
treedt dit groote beginsel helder aan het licht. Vooreerst 
is het reeds al onze aandacht waard, dat de Apostel over 
de verplichtingen, de roeping en den werkkring der arbei
ders niet schrijft aan de gemeenten, maar aan de arbeiders 
persoonlijk. Had de gemeente de arbeiders moeten roepen 
en aanstellen, en waren zij aan haar verantwoording van 
hun doen en laten in hunne bediening verschuldigd, dan 
had Paulus zich tot de gemeente moeten wenden en aan 
haar de verordeningen dienaangaande moeten overgeven. 
Maar daaraan denkt hij in de verte niet. De gemeenten 
vermaant hij om de arbeiders te eeren, hun gehoorzaam 
te zijn, zich door hen te laten onderwijzen en stichten, 
maar aan de arbeiders schrijft hij, hoe zij in Gods huis, 
in do gemeente des levenden Gods, moesten verkceren. 

En dit betreft niet slechts de dienstknechten des Heeren, 
die in de wereld arbeiden, maar ook de arbeiders in de 
Gemeente. De Handelingen leveren ons daarvoor het duide
lijk bewijs. Op zijne eerste groote reis predikte Paulus 
met Barnabas het Evangelie door geheel klein-Azië en 
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stichtte overal gemeenten. Te Antiochië, vanwaar zij uit
gingen, teruggekeerd, verhaalden zij aan de gemeente, 
wat groote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij 
den volken de deur des geloofs geopend had. (Hand. XIII 
en XIV.) Zijn tweede reis evenwel had ten doel de 
broeders te bezoeken in elke stad, waarin zij het woord 
des Heeren verkondigd hadden, waardoor de gemeenten 
werden bevestigd in het geloof, en ook dagelijks in getal 
toenamen. (Hand. XV : 36; XVI: 5,) Op deze reis werd 
Paulus door God gezonden naar Europa. Hij doorreisde 
Macedonië en Achaje, en bleef een jaar en zes maanden 
te Korinthe, „leerende onder hen het woord Gods." 
(Hand. XVIII.) Op zijne derde reis voor de tweede maal 
te Efeze komende, sprak hij vrijmoedig drie maanden lang in 
de synagoge, den Joden de dingen van het koninkrijk Gods 
aanradende; doch toen sommigen zich verhardden en kwaad
spraken van den weg des Heeren, zonderde hij de discipelen 
af, vergaderde hen in de school van Tyrannus, en sprak 
daar twee jaren lang dagelijks het woord des Heeren, 
zoodat allen, die in Azië woonden, het woord hoorden. 
(Hand. XIX.) Op deze reizen werd Paulus vergezeld door 
Silas, Timotheüs, Aristarchus, Gajus* Trofimus en anderen, 
welke hij meermalen dan hier, dan daar achter liet om 
de geloovigen verder in de waarheid te onderwijzen. 

In zijne brieven aan Timotheüs wijst hij dezen zijnen 
geliefdon broeder en medearbeider in het evangelie telken
male op zijne verantwoordelijkheid, en vermaant hem om 
in zijne bediening getrouw te zijn, en zich niet door de 
ongeschikte en booze menschen te laten ontmoedigen. 
Hij zegt o. a. tot hem: „Als gij deze dingen den broederen 
voorstelt, zoo zult gij een goed dienstknecht van Christus 
Jezus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der 
goede leer, die gij nagevolgd zijt. Doch verwerp de on
goddelijke en oudwijfsche fabelen." En ook: „Houd aan 
met voorlezen, vermanen, leeren, totdat ik kom. Ver
waarloos de genadegave niet, die in u is." En verder: 
„Gij dan, mijn kind! sterk u in de genade, die in Christus 
Jezus is; en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele 
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getuigen, betrouw dat aan getrouwe menschen, die be
kwaam zullen zijn om ook anderen te leeren." (1 Tim. 
IV: 6, 13, 14; 2 Tim. 11:1,2.) 

Aan de geloovigen daarentegen schrijft de Apostel: 
„En wij bidden u, broeders! erkent hen, die onder u 
arbeiden, en uwe voorstanders zijn in den Heer en u 
vermanen; en acht hen zeer hoog in liefde, om huns 
werks wil." (1 Thess. V : 12, 13.) En „weest uwen 
voorgangeren gehoorzaam, en weest hun onderdanig; want 
zij waken over uwe zielen, als die rekenschap zullen 
geven, opdat zij dit doen mogen met vreugde en niet al 
zuchtende, want dit zou u niet nuttig zijn." (Hebr. 
XIII: 17.) 

En waar de Apostel tot de gemeenten in Galatië zegt: 
„Die in het woord onderwezen wordt, deele hem, die 
onderwijst, van alle goederen mede;" daarmede de ver
plichting, welke op de geloovigen rust, duidelijk uit
sprekende; zegt hij tot Timotheüs: „Niemand, die krijgs
dienst verricht, wikkelt zich in de zorgvuldigheden des 
lévens, opdat hij dien moge behagen, die hem tot de 
krijgsdienst heeft aangenomen;" op die wijze de afhan
kelijkheid van den dienstknecht van zijnen Meester en 
zijne onafhankelijkheid van de menschen handhavende. 

Op deze wijze wordt de ware verhouding der dienst
knechten des Heeren tot de gemeenten en die van de 
gemeenten tot de dienstknechten duidelijk aangegeven. 
De Heer geeft de gaven door den Heiligen Geest. Die 
de gave ontvangen heeft, is geroepen en verantwoordelijk 
haar te besteden en getrouw uit te oefenen. Hij is in 
zijne bediening alleen afhankelijk van den Heer, die hem 
zond en de gave schonk. Aan zijn Zender is hij verant
woording schuldig, en van zijnen Zender ontvangt hij 
alles wat hij behoeft, zoowel geestelijk als lichamelijk. 
En de gemeente wordt geroepen en is verplicht de die
naren des Heeren te erkennen, te gehoorzamen en door 
hare gebeden en gaven te ondersteunen. 
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Correspondentie. 
9. J. T. te Rotterdam. — Onder bloedstorting, zooals dit 

vele malen in de Schrift voorkomt, moeten wij verstaan sterven. 
»Zonder bloedstorting is geen vergeving," zegt Paulus, en als 
wij deze woorden in hun verband lezen, dan is het duidelijk, 
dat hij het sterven bedoelt. Zonder de opoffering van Christus' 
leven, ter voldoening aan Gods gerechtigheid, kon er van ver
zoening onzer zonden en van verlossing uit de macht des 
doods geen spraak zijn. Daarom verklaart Johannes in zijn 
Evangelie zoo uitdrukkelijk, dat hij ooggetuige geweest is van 
Jezus' dood, want dat hij gezien heeft, hoe er bloed en water 
uit het lichaam des Heeren kwam, toen een der krijgsknechten 
met een speer in zijne zijde stak. (Joh XIX : 32—35.) In 
zijnen eersten brief deelt hij ons mede, welke heerlijke gevolgen 
dit sterven van Christus voor ons had. (1 Joh. V : 6—13.) 

Door het brood en den drinkbeker aan het Avondmaal wordt 
dit zinnebeeldig voorgesteld. »Dit is mijn lichaam, dat voor u 
is overgegeven. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed, dat voor u vergoten wordt." De Heer gaf zijn dierbaar 
leven voor ons over in den dood; en zijn bloed werd vergoten 
ter vergeving onzer zonden. 

Wij doen goed ons zooveel mogelijk aan de uitdrukkingen te 
houden, welke de Schrift gebruikt, omdat wij daardoor voor 
afdwalingen bewaard worden. 

10. E. E. B. te. 'sHage vraagt: sin Joh. XIX : 14 lezen 
wij: het was de voorbereiding van het pascha," terwgl volgens 
Lukas XXII : 15 de Heer het pascha met zijne discipelen 
gebruikte; hoe moet zulks worden verstaan?" 

In Matth. XXVI : 17 wordt medegedeeld, dat de discipelen 
van Jezus op den eersten dag der ongezuurde brooden tot Jezus 
kwamen, en Hem vroegen: »Waar wilt gij, dat wij u het 
pascha bereiden?" Dit was de vijftiende der maand volgens 
Exod. XII, en aan den morgen van dien dag begon men reeds 
alle zuurdeeg uit de huizen weg te doen en alles te reinigen, 
zoodat die dag als de eerste van het feest der ongezuurde 
brooden, 't welk zeven dagen duurde, aangemerkt werd. Aan den 
avond van dien dag werd dan de paaschmaaltijd gehouden, zooals 
de Heer met zijne discipelen deed. Dit was Donderdag. Vrijdag was 
dan de dag van de voorbereiding voor den sabbat, die in de 
Paaschweek viel. Reeds aan den morgen van dien dag begon 
men zich van alle werk te onthouden en was men er bezorgd 
voor zich niet te verontreinigen. 
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De gaven en ambten in de Gemeente. 

i i . 

Wij hebben onderzocht, wat de Schrift ons leert om
trent de gaven in de Gemeente, en wij willen thans na
gaan, wat ons over de ambten gezegd wordt. 

In het begin van ons vorig artikel zeiden wij, dat de 
gaven en ambten van elkander gansch onderscheiden zijn. 
Gaven zijn geen ambten en ambten zijn geen gaven; en 
hij, die een ambt bekleedde, behoefde niet noodzakelijker
wijze een gave te bezitten. Dit blijkt duidelijk uit 1 Tim. 
V: 17,. waar de Apostel zegt tot zijnen geliefden zoon in 
Christus en tot zijnen medearbeider in het Evangelie: 
„Dat de ouderlingen, die wel besturen, dubbele eer wor
den waardig geacht, vooral die arbeiden in woord en leer." 
Het arbeiden in woord en leer was dus geen vereischte 
voor het ouderlingambt. Een ouderling moest de ge
meente besturen. Deed hij dit goed, dan moest hij dubbele 
eer waardig worden geacht. En indien hij behalve zijn 
ambt als ouderling de gave had ontvangen om teleeren, 
dan moest hij nog hooger worden geacht. Zoodat het 
onderscheid tusschen gave en ambt hier duidelijk uitkomt. 

Dit wordt ons nog duidelijker, als wij er onze aandacht 
bij bepalen, dat hij, die een ambt had, aan ééne plaats 
was verbonden. Een ouderling in de gemeente te Filippi 
was geen ouderling te Rome. Een diaken, die uit Jeru
zalem verdreven werd door de vervolging, hield op een 
diaken te zijn. Alleen in de plaats, waar hij aangesteld 
was, had hij te besturen, in een andere plaats had hij 
niets te zeggen. "Wie daarentegen een, gave had ontvangen, 
bezat die niet voor een bijzondere plaats, maar voor het 
geheele lichaam. Had iemand de gave van evangelist of 
leeraar, dan kon hij overal het evangelie verkondigen en 
m elke gemeente leeren. Een ouderling mocht alleen in 
de gemeente, waar hij aangesteld was, zijn bestuur uit-
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oefenen; wilde hij dit in een andere gemeente doen,dan 
overschreed hij zijne macht, en matigde zich ietB aan 
wat hem niet toekwam. Een evangelist of leeraar daaren
tegen zou aan zijn roeping te kort doen, indien hij niet 
overal, waar hij kwam, predikte en leerde. Daarom lezen 
wij wel van ouderlingen te Filippi en van diakenen te 
Jeruzalem, maar nooit van den evangelist voor die of die 
plaats, of van den leeraar der gemeente te Korinthe, te 
Eome enz. Iets dergelijks is in de Schrift niet bekend. 
Ieder, die leeraar was, omdat hij die gave van den Heer 
ontvangen had, was overal, waar hij kwam, leeraar, en 
was verantwoordelijk om zijne gave uit te oefenen. Een 
ouderling of diaken echter was gebonden aan de plaats, 
waar hij aangesteld was, en had buiten die plaats geen 
recht om als opziener op te treden. 

Zöoals reeds uit het gezegde blijkt: er waren twee amb
ten in de gemeente, namelijk ouderlingen en diakenen. 
Ouderlingen waren om opzicht over de gemeente te hou
den; diakenen om de armen te verzorgen. 

Een ouderling was een opziener. Ouderling heet in het 
Grieksch presbyter, (vandaar de Presbyteriaansche Kerk, 
dat is dè kerk, waar de presbyters de hoogste macht be-
kleeden,) opziener heet episcopos, waarvan het woord 
bisschop is ontstaan. In een groot gedeelte van de chris
telijke kerk heeft men er twee ambten van gemaakt. Dit 
is evenwel geheel tegen de Schrift. Laat mij twee plaatsen 
ten bewijze daarvoor aanvoeren. Vooreerst Hand. XX, 
waar Paulus tot de ouderlingen van de gemeente te Efeze, 
die hij naar Miléte had ontboden om afscheid van hen 
te nemen, zegt in vs. 28: „Zoo hebt dan acht op uzel-
ven, en op de geheele kudde, in welke u de Heilige 
Geest tot opzieners (episcopoi) gesteld heeft, om de ge
meente Gods te weiden, die Hij zich verworven heeft 
door het bloed zijns eigenen Zoons." En ten tweede 
Titus I, waar Paulus aan Titus schrijft: „Ik heb u daar
om op Creta gelaten, opdat gij in elke stad ouderlingen 
zoudt aanstellen", en als hij dan aangeeft, wie tot ouder
ling mocht worden aangesteld, zegt hij: „ Want een op-
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ziener moet onberispelijk zijn." Het is dus zoo duidelijk 
mogelijk, dat een ouderling een opziener, en een opziener 
een ouderling was, en er geen twee ambten — één van 
ouderling en één van opziener bestond. 

Uit de eerste plaats vernemen wij, welk een zware 
verantwoordelijkheid er op de ouderlingen rustte. Zij moes
ten achtgeven vooreerst op zichzelven, opdat zij recht 
wandelden en de gezindheid des Heeren hadden, en dan 
achtgeven op de geheele kudde, over welke de Heilige 
Geest hen tot opzieners gesteld had, om de gemeente 
Gods te weiden. Daarom worden ook in de brieven aan 
Timotheüs en Titus opgegeven, welke vereischten er moes
ten gesteld worden aan degenen, die tot ouderlingen wer
den aangesteld. Men leze wat Paulus in 1 Tim. III en 
in Titus I-omtrent de ouderlingen zegt, en men zal zien, 
dat slechts weinige broeders in de gemeente aan de 
vereischten van het ouderlingambt voldeden. „De opziener 
dan moet onberispelijk zijn, ééner vrouwe man, wakker, 
ingetogen, deftig, gastvrij, bekwaam om te leeren, geen 
drinker, geen vechter, maar bescheiden, niet twistziek, 
niet geldgierig, zijn eigen huis goed besturende, zijne 
kinderen in onderdanigheid houdende met alle eerbaar
heid, (want indien iemand zijn eigen huis niet weet te 
besturen, hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente Gods P) 
geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordende, in 
dezelfde misdaad als de duivel vervalle, (dat is zich door 
hoogmoed tegen God verheffe.) En hij moet ook een 
goede getuigenis hebben van hen, die buiten zijn." Voor
waar, een ieder, die naar zulk een ambt stond, zou, als 
hij de verantwoordelijkheid er van gevoelde, wel met 
schroom de plaats innemen, die hem werd aangewezen, 
al wordt ook het werk, dat hij verrichtte, „een voortreffe
lijk werk" genoemd. 

Wij hebben uit de reeds aangevoerde plaats in Hand. 
XX vernomen, dat het de Heilige Geest zelf was, die 
hen in deze dienst aanstelde. Hij bediende zich daartoe, 
gelijk wij uit andere plaatsen der Schrift zien, van de 
Apostelen en van eenige door hen daartoe bijzonder aange-
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stelde dienaren der kerk. "Wij lezen in Hand. XIV : 23 
van Paulus en Barnabas: vNadat zij hun in elke gemeente 
ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, 
bevalen zij hen den Heere, in wien mij geloofd hadden." 
Dan vinden wij in de brieven aan Timotheüs en Titus, 
dat deze beide dienaren der gemeente van den Apostel 
volmacht hadden ontvangen, om ouderlingen of opzieners in 
de gemeente aan te stellen. Timotheüs werd, wel is waar, 
niet rechtstreeks tot deze dienst geroepen. Hij was eigen
lijk door den Apostel te Efeze achtergelaten, om over de 
leer te waken; maar hij werd toch door dezen met de 
noodige eigenschappen van een opziener bekend gemaakt. 
Titus echter werd bepaald tot dit doel op Greta achterge
laten, „om in iedere stad ouderlingen aan te stellen." 
(Hfdst. 1:5.) — Verder vinden wij over de aanstelling van 
ouderlingen niets in het Woord. Wij zien alzoo zeer dui
delijk, dat het uitsluitend een zaak der Apostelen en 
van de door hen gevolmachtigden was, ouderlingen of op
zieners aan te stellen. Wij vinden echter nergens in het 
Woord Gods, dat de Apostelen met eenige gemeente over 
dit onderwerp gehandeld hebben. De aangevoerde brieven 
van Timotheüs en Titus waren slechts voor deze beide 
dienaren en niet voor eenige gemeente. De gemeenten 
moesten bediend worden, maar niet de dienst verrichten. 
Hoe onnatuurlijk is het derhalve, wanneer thans een 
vergadering van Christenen, en nog wel zonder eenig 
bevel, zich op het standpunt van Timotheüs of van Titus 
plaatst, en hare eigene dienares wordt; en indien zij de 
aan Timotheüs en Titus nauwkeurig aangeduide vereisch-
ten van een opziener, als voor haar gegeven beschouwt 
en op dezen grondslag voor zichzelve ouderlingen aanstelt! 
Jfooit kan eenige andere dienaar der kerk zeggen: Wat 
aan Timotheüs en Titus is opgedragen, is ook mij op
gedragen. Zou een heer niet tot zijnen dienstknecht zeg
gen, dat deze een aanmatigend mensch is, indien hij op 
ieder werk, dat zijn heer aan een anderen dienstknecht 
had opgedragen, aanspraak wilde maken? Dit is duidelijk; 
zou het echter niet evenzoo met de dienstknechten Gods 
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het geval zijn? Maar wij zullen ook altijd ondervinden, 
dat ieder geloovige afzonderlijk, indien hij oprecht is, de 
vraag (of hem door God gelast is, ouderlingen aan te stellen) 
nooit met ja zal beantwoorden. Hij verricht evenwel toch 
evengoed deze handeling in gemeenschap met anderen, 
die voor zich insgelijks erkennen zullen, dat zij daartoe 
niet gelast zijn, Wij zijn echter voor alles wat wij doen, 
aan God verantwoording schuldig. Zal echter de verant
woordelijkheid voor een ieder afzonderlijk in deze zaak 
ophouden, indien hij haar in gemeenschap met anderen 
verricht? Durft hij in gemeenschap met anderen iets uit 
te voeren, waarmede God noch hem noch die anderen 
belast heeft ? Kan hij iets ter eere Gods en in den naam 
van Jezus doen, wat God hem niet geboden heeft te doen ? 
Velen mogen wel is waar denken dat juist een ver
gadering, omdat hare leden door persoonlijken omgang 
elkander nauwkeurig kennen, het meest geschikt is, de 
waardigste mannen er uit te kiezen, en als ouderlingen 
aan te stellen; de Heilige Geest heeft evenwel niet zoo 
gedacht. Hij droeg deze aanstelling aan bijzondere die
naren der gemeente op. Zij alleen waren met deze dienst 
belast, en zij wisten zeker dat dit werk van God was, 
en zij zijnen naam verheerlijkten, indien zij het waardig 
ten uitvoer brachten. 

Maar laat ons ook dit nog ter harte nemen: De Heer 
kende van te voren het treurig verval der kerk op aarde, 
en heeft ons daarmede in zijne trouwe voorzorg, zelfs tot 
aan zijn hoogste punt toe, bekend gemaakt. Daarvan 
echter zijn wij ook zeker overtuigd, dat Hij de zijnen 
ten allen tijde volkomen lief heeft en hen nooit overgeven 
noch vergeten kan. — Zou Hij nu, indien het zijn wel-
behagelijke wil geweest ware, dat na het verscheiden der 
Apostelen en hunner afgevaardigden, de gemeenten of de 
geloovigen voor zichzelven ouderlingen benoemen of aan
stellen zouden, dit niet door een enkel woord in de Heilige 
Schrift hun bekend gemaakt hebben? Zeer zeker. Hij 
heeft ons evenwel niets daarover gezegd, en derhalve 
zullen ook wij, indien althans onze harten ootmoedig aan 
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den Heer onderworpen zijn, niets in deze zaak doen. "Wij 
mogen niet verder gaan, dan Hij ons veroorlooft en aan
wijst te gaan, anders houden wij op, afhankelijk eu onder
worpen te zijn. Al meenen wij zelfs, dat in het ééne 
geval een groot verlies en in het andere een groot voor
deel voor ons lag — ons betaamt slechts ootmoedige over
gegevenheid en volkomene onderwerping. Eéne zaak is 
volkomen zeker, en wél ons dat zij zulks is: God, indien 
Hij ons zegenen wil, is aan niets gebonden, aan geen 
reglement, aan geen persoon, ook niet aan eenig ambt 
in de gemeente. Hij is in zijne genade en liefde jegens 
de zijnen te allen tijde vrij en onafhankelijk. 

De opzienersdienst of het ouderlingambt, als zoodanig, 
is al zoo thans in de gemeente niet meer voorhanden, aan
gezien aan niemand door God het gezag is verleend, dit 
ambt te begeven of ook te herstellen. En indien men 
zoekt te bewjjzen, dat er na den Apostolischen tijd 
altijd ouderlingen in de gemeente hebben bestaan, dan 
kan nog veel duidelijker bewezen worden, dat de afval 
reeds gedurende den leeftijd der Apostelen bestond en 
spoedig daarna zeer toenam, en dat in de gemeenten nog 
veel treuriger zaken plaats hadden, dan zonder goddelijk 
gezag ouderlingen aan te stellen. Maar overigens is ook 
slechts het Woord Gods ons richtsnoer in alle dingen, 
en niet de kerkgeschiedenis — deze treurige geschiedenis 
van haar verval. 

En indien dan nu in een plaats verschillende kerkge
nootschappen of gemeenten zijn, door namen, belijdenis 
en andere dingen onderscheiden, die voor zichzelven 
ouderlingen gekozen of benoemd hebben, welken onder 
dezen moeten wij erkennen als door den Heiligen Geest 
aangesteld? Geen enkele, omdat God er geen erkent! En 
God kan hen daarom niet als zoodanig erkennen, omdat Hij, 
gelijk reeds gezegd is, niemand tot hunne aanstelling 
gemachtigd heeft. Voorts hebben wij, hetgeen evenzoo 
opmerkelijk is, te voren duidelijk uit het Woord Gods 
gezien, dat God geen kerkelijke partij of gemeente aan
neemt, maar allen die daaraan deelnemen, bestraft en 
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als vleeschelijk kenteekent; en Hij kan alzoo niets aan
nemen wat op dezen grondslag gebouwd wordt. 

Verder zien wij in de Heilige Schrift, dat de door den 
Geest Gods aangestelde opzieners of ouderlingen nooit deze 
dienst voor sommige, maar voor alle Christenen aan ééne 
plaats hadden. En al de geloovigen, die zieh aldaar be
vonden, werden ernstig vermaand, hen als zoodanig op 
een waardige wijze te erkennen en hen in eer e te hou
den. Wanneer alzoo eenige kerk of gemeente van hare ouder
lingen beweert, dat zij door den Heiligen Geest in hun 
ambt gesteld zijn, verklaart zij daardoor, dat alle Chris
tenen van die plaats verplicht zijn, dezen ouderlingen te 
gehoorzamen. Beweert zij echter, dat deze ouderlingen 
slechts voor hare gemeente zijn, dan zijn zij niet door 
den Heiligen Geest in hun ambt geplaatst, en derhalve 
heeft alsdan ook niemand hen te erkennen, en hen onderdanig 
te zijn. — Wat zou men ook echter thans moeten doen, 
ingeval de geloovigen de macht hadden tot aanstelling 
van ouderlingen, indien op ééne plaats meerdere en dik
wijls zelfs zeer verschillende gemeenten met hare ouder
lingen zijn? Zou niet een ieder van haar gelooven vol
komen het recht te hebben, van ons te eischen, ons bij 
hare partij te voegen! Maar God wil, dat wij aan geen 
enkele partg behooren zullen. 

Het zij mij geoorloofd hier nu nog aan een ander voor
wendsel te herinneren, waarop zoo vele Christenen 
het recht om ouderlingen aan te stellen gronden. Zij 
zeggen: Wij hebben allen de behoefte gevoeld, bepaalde 
ouderlingen te hebben, door welken de onordelijken in 
ons midden terecht gewezen en alle dingen onder ons 
trouw behartigd worden. Dan hebben wij ons ook bij 
deze aangelegenheid niet op onszelven verlaten, maar 
hebben ons gemeenschappelijk in het gebed tot God ge
wend, die toch ook in den eersten tijd de gemeenten 
van ouderlingen voorzag; en eerst daarna hebben wij 
geloovige mannen, welke wij, misschien eenstemmig, voor 
de waardigste onder ons hielden, tot dit ambt gekozen 
en aangesteld, of hun openlijk onze erkenning bekend 
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gemaakt. — Zulke uitingen mogen vele, zelfs oprechte 
zielen volkomen bevredigen; maar deze bevrediging is 
niet uit God. — De behoefte om ouderlingen te hebben, 
komt dikwijls uit een verwerpelijke reden voort. Men 
zoekt zoo gaarne de persoonlijke, gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid voor den toestand der gemeente te ont
gaan, en haar sommigen op te leggen; maar God ontslaat 
ons niet. — Het is zeker waar, dat God in den eersten 
tijd aan de gemeenten ouderlingen gegeven heeft; maar 
is Hij nu daarom altijd aan dezen weg gebonden, indien 
Hij ons zegenen wil ? Zijn niet zulke gebeden om ouder
lingen dikwijls slechts een bewijs van gebrek aan ver
trouwen op God P Verder hebben wij uit de Heilige Schrift 
duidelijk gezien, dat God een gemeente als partij niet 
kan erkennen en haar vleeschelijk noemt; zou Hij nu, de 
onwetendheid zijner kinderen in aanmerking nemende, zijn 
karakter verloochenen, en in strijd met zijn Woord zulk 
een partijgemeente ouderlingen geven, en haar daardoor op 
dezen grond erkennen? — De ApostelJohannes zegt: „En 
dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat, in
dien wij iets bidden naar zijnen wil, Hij ons hoort." 
(1 Joh. V: 14.) Maar kunnen wij ook van zijne verhoo
ring zeker zijn, indien wij niet naar zijnen wil bidden, 
gelijk het ten opzichte van de voor ons liggende zaak 
geschiedt ? Voorzeker niet, en toch gaat men daarin voort, 
als ware men verhoord, en stelt zich tevreden, omdat 
men toch gebeden heeft. 

Ik geef nu wel gaarne toe, dat sommige van deze ge
meenten waardige mannen als ouderlingen onder zich 
hebben aangesteld, die voor velen tot zegen zijn; maar 
zij zijn daarom niet gezegend, omdat zij eenigszins door 
God op dit standpunt, als door den Heiligen Geest aan
gesteld, erkend worden; maar Hij zegent hen, omdat zij 
getrouw zijn en gewillig dienen, want dezulken zegent 
God overal en te allen tijde. Maar dit ambt, als zoo
danig, is veeleer een hindernis voor hen, omdat juist 
daardoor hunne dienst binnen een zekere partij beperkt 
is, en minder de overige geloovigen bereiken kan. 
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Vele Christenen zijn ook van meening, dat slechts daar 
waar men ouderlingen aangesteld heeft, een geregelde orde 
zijn kan; en waar zij ontbreken, daar moet alles spoedig 
in wanorde opgelost worden. Dit zijn echter slechts men-
sohelijke gedachten, mijne broeders! de Heer is voorzeker 
niet aan een ambt of eenigen dienaar gebonden, om in 
zijne gemeente de orde te bewaren. En was er geen wan
orde toen de Heilige Geest ouderlingen aangesteld had? 

"Wij zien het toch duidelijk uit de Heilige Schrift, dat 
zelfs de Apostelen, met alle ouderlingen en dienaren 
der kerk te zamen, niet bekwaam waren, de orde te 
bewaren. Het hoogmoedige en ongebrokene hart onder
werpt zich niet, ook zelfs niet aan de door God verordende 
en door alle geloovigen erkende dienaren der gemeente; 
maar de ootmoedige Christen onderwerpt zich altijd aan 
het woord der vermaning, van waar het ook komen moge 
— Johannes zegt in zijnen derden brief: BIk heb aan de ge
meente iets geschreven, maar Diötrefes, die onder hen gaarne 
de eerste zou zijn, neemt ons niet aan." (vs. 9.) Hij was een 
Apostel van Jezus Christus, maar bij dezen Diötrefes 
vond hij toch nog geen erkenning en aanneming. In 
Korinthe, alwaar de Apostel Paulus zelf een jaar en zes 
maanden het Woord Gods verkondigd had, vinden wij 
spoedig daarna een groote wanorde. (2 Kor. I I : 4.) Bijna 
in ieder hoofdstuk van den eersten brief vermaant de/ 
Apostel iets anders. In het eerste en derde hoofdstuk^ 
spreekt hij van de scheuringen; in het vierde van de 
verloochening van hun standpunt als vreemdelingen in 
deze wereld; in het vijfde van de schrikkelijke hoererij 
onder hen; in het zesde van het ten gerichte gaan der 
broeders, zelfs voor ongeloovige rechters; in het achtste 
en tiende van de deelneming aan het afgodenoffer; in het 
elfde van de treurige wanorde bij het avondmaal, en in 
het veertiende van verschillende ongeregeldheden bij het 
te zamen komen tot opbouwing. — Deze treurige toestand 
der gemeente heeft sommigen in de meening gebracht, 
dat aldaar geen ouderlingen geweest zijn, omdat de 
Apostel ook met geen enkel woord van hen gewaagt. 
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Vooronderstelt dus, dat deze meening gegrond zij, — waar
om stelt dan de Apostel, wien de toestand van iedere 
gemeente zoozeer ter harte ging, niet dadelijk sommige 
ouderlingen aan, indien deze toch tot herstel der orde 
van zulk een groot nut geweest waren P Of, indien aldaar 
werkelijk ouderlingen waren, — waarom wendt zich de 
Apostel niet voornamelijk tot dezen, indien de bewaring 
der orde van hen afhankelijk was ? Voorzeker, vele Chris
tenen onzer dagen zouden deze wanorde of aan het gebrek 
aan ouderlingen, of aan hunne ontrouw toegeschreven 
hebben. De Apostel doet echter noch het een noch het 
ander. Hij werkt door het Woord op het geweten van 
ieder afzonderlijk, en zoekt bij allen het gevoel van ver
antwoordelijkheid te voorschijn te roepen. 

Menigeen zou kunnen zeggen: Indien het ouderling
ambt niet meer bestaat, dan staat voor ons tevergeefs 
in de Schrift: „Indien iemand lust heeft tot een opzieners-
ambt, dan begeert hij een treffelijk werk." In geenen deele. 
Het ambt als zoodanig is niet meer aanwezig, en aan 
niemand is door God de macht gegeven het weder te 
herstellen, en met dezen titel personen, gelijk in den 
beginne, openlijk aan te stellen; maar het werk zelf, 
juist dat, wat de Apostel roemt, kon uithoofde van zijne 
gezegende voorrechten ten allen tijde door getrouwe Chris
tenen zonder ambtelijke aanstelling verricht en uitgeoefend 
worden. En dit is de hoofdzaak. God zal nooit de dienst 
der vrijwillige liefde voor de zijnen gering schatten of 
verachten. — De Apostel schrijft aan de Hebreërs: n Want 
God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk sou vergeten, 
en den arbeid der liefde, die gij, daar gij de heiligen ge
diend hebt, en dient, voor zijnen naam bewezen hebt." 
(HoofdBt. VI : 10.) De Heilige Geest laat door den Apostel 
alle geloovigen aanmoedigen tot een dienst, die anders 
voornamelijk aan de ouderlingen was toevertrouwd. Wij 
lezen bijv. in 1 Thess. V : 14, 15: „En wij vermanen u, 
broeders! vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoe-
digen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. 
Ziet toe} dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, 
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maar jaagt te allen tijde het goede na, zoo jegens elkander 
als jegens allen," Evenzoo Hebr. X : 24, 25. „En laat 
ons op elkander acht geven tot opscherping der liefde en der 
goede werken, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet 
nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander 
vermanen, en dat zooveel te meer als gij ziet, dat de dag 
nadert." — Dergelijke vermaningen vinden wij op vele 
plaatsen van het Woord Gods. Het veld is uitgebreid 
genoeg voor allen om te arbeiden, en het ontbreekt niet 
aan behoeften onder de heiligen, om zijne liefde aan hen 
te bewijzen en met de door God verleende gaven te 
dienen. Wij hebben voorzeker niet noodig, ons om die 
reden in den engen kring eener partij in te sluiten, 
waar het hart zoo licht eng, koud en onverschillig wordt 
jegens de geliefden Gods, die zich niet in dezen kring 
bevinden. O, mijne broeders! laat het ons toch erken
nen, dat wij in het algemeen een groote en voortdurende 
genade behoeven om te midden der partijen van allerlei 
soort in iedere betrekking, niet alleen uitwendig, maar 
ook inwendig, van allen partijgeest bewaard te blijven; 
en hoe dikwijls gebeurt het, dat dezulken, die tot éen partij 
behooren, in de vergenoegdheid over hun eigen gebouwd 
huisje, de behoeften en gebreken van het huis Gods ver
geten. — Al mogen ook velen onzen dienst der liefde ver
achten en de aan ons door God verleende gaven niet 
erkennen, het is slechts schade voor hen; voor ons 
geldt slechts deze ééne vraag, of God ons erkent, of 
wij in zijnen naam en tot zijne eer de van Hem ont
vangene gaven getrouw ' besteden. Onze dienst behoort 
den Heer, en voor Hem alleen zijn wij verantwoordelijk. 
Hoe vele liefelijke getuigenissen vinden wij echter in het 
Woord Gods van heiligen, wier getrouwe dienst, zonder 
in een openbaar ambt geplaatst te zijn, voor de gemeen
ten zoo gezegend was. Ik herinner voornamelijk aan het 
16e hoofdst. van den brief aan de Romeinen, alwaar wij 
bij de groetenissen des Apostels aan enkele personen 
zoovele heerlijke getuigenissen omtrent hunne dienst 
aantreffen. — Verder lezen wij in l Kor. XVI: 15, 16; 
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„En ik bid u, broeders! gij kent het huis van Stéfanas, 
dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zich den 
heiligen ten dienste hebben gesteld; weest ook gij aan 
dezulken onderdanig en aan een ieder, die medewerkt 
en arbeidt." Wie had dezen tot de dienst der heili
gen verordend? Zijzelven hadden het gedaan. Wie 
erkende hen? God — en dit was genoeg. En van de 
geloovigen wordt door den Apostel geëischt: „dezul
ken en een ieder, die medewerkt en arbeidt, onderdanig 
te zijn" De getrouwe dienst in den naam van Jezus 
is de ware wettiging voor alle geloovigen; en God 
beloont onze trouw en niet onze erkenning en aan
stelling door menschen. Het zijn echter verlorene uren, 
mijne broeders, en vergeefsche pogingen, die wij tot het 
daarstellen eener partij besteden, aangezien het welbeha
gen Gods daarmede niet verbonden is, en wij derhalve 
zijne goedkeuring niet kunnen verkrijgen; en hoe dikwijls 
treffen wij geloovigen aan, die, wanneer hunne harten 
met partijdige bedoelingen vervuld zijn, met zorg en on
rust voortgaan, indien deze bedoelingen verfjdeld worden, 
of die zeer liefdeloos over broeders oordeelen, indien dezen 
uit vreeze Gods geen deel daaraan nemen. 

Ten slotte zij het mij veroorloofd ten opzichte van de 
voor ons liggende vraag over de ouderlingen slechts nog 
ééne opmerking te maken. — Onder de Christenen uit de 
Heidenen vinden wij zeer duidelijk, dat de ouderlingen 
door de Apostelen, of door degenen, die volmacht van hen 
ontvangen hadden, gekozen en in de gemeenten aange
steld werden. Dezen waren alzoo met een bepaald ambt 
belast. Men vindt echter geen spoor van een aanstelling 
van ouderlingen op deze bepaalde wijze onder de Chris
tenen uit de Joden. Wanneer wij bijv. de vermaning in 
1 Petr. V : 5 lezen: „ Gij jongen, zijt den ouden onder
danig," dan treedt hier duidelijk aan het licht, dat de 
hier vermelde ouden zulke personen in de gemeente 
waren, die zich door ouderdom, of door ervaring, of door 
inzicht, of door een ernstig en standvastig gedrag onder
scheidden. Wij weten, dat alle geloovigen hunnen ouder-



157 

lingen moesten onderdanig zijn, en zij allen worden in de 
hier aangehaalde vermaning, tegenover hen, aan wie zij 
moesten onderdanig zijn, als de jongeren aangeduid, waar
door alzoo een ieders standpunt gekenschetst wordt. Door 
den naam „oude" wordt hier dus minder een bepaald 
ambt uitgedrukt, maar veel meer de tegenstelling tot de 
jongen, gelijk wij toch ook onder de Joden de klasse of 
stand van ouderlingen dikwijls vermeld vinden. — In 
dezen zin waren ook Johannes en Petrus ouderlingen, 
welke namen zij zichzelven gaven. En op dezelfde wijze 
vinden wij ook in den brief van Jakobus de ouderlingen 
vermeld: „ Is iemand krank onder u, — dat hij de ouder
lingen der gemeente tot zich roepe.... En het gebed des 
geloofs zal den zieke behouden." (hoofdst. Y: 14, 15.) Dit 
gebed tot redding is echter zeker niet aan het ambt van 
een ouderling verbonden. 

Het tweede ambt in de Gemeente is dat van diakenen 
of dienaren. Zij werden het eerst aangesteld te Jeruzalem, 
toen het getal der geloovigen zóó groot geworden was, dat 
er mannen noodig waren om voor de behoeften der armen 
te zorgen. In Hand. YI lezen wij, dat in de dagen, toen 
de discipelen te Jeruzalem vermenigvuldigden, er een 
murmureering ontstond van de Griekschen tegen de He
breen, omdat hunne weduwen in de dagelijksche bedie
ning werden voorbijgezien. Hierop roepen de twaalf Apos
telen de menigte der discipelen bijeen, en zeiden: „Het 
is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, 
en de tafelen dienen: Ziet dan om, broeders! naar zeven 
mannen uit u, van goede getuigenis, vol des Heiligen 
Geestes en der wijsheid, die wij over deze zaak zullen 
stellen. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de 
bediening des woords." Dit woord behaagde aan de gan-
sche menigte, en zij kozen zeven mannen uit hen, die 
zij voor de Apostelen stelden, welke voor hen baden en 
hun de handen opleiden. 

Yan het verkiezen en aanstellen van diakenen lezen 
wij verder niets in de Schrift. Alleen vinden wij in den 
eersten brief aan Timotheüs de noodige eigenschappen 



158 

van een diaken aangegeven. „De diakenen desgelijks 
moeten zijn eerbaar, niet tweetongig, niet overgegeven aan 
veel wijns, geen vuilgewiuzoekers, bewarende de verbor
genheid des geloofs in een rein geweten." Ook wordt 
Timotheüs er door den Apostel opmerkzaam opgemaakt, 
dat bij niet te spoedig iemand tot diaken moest aan
stellen, maar hem eerst moest beproeven, of hij voor dit 
ambt de noodige geschiktheid had. Hadden de diakenen 
gaven om in het woord te dienen, dan behoorden zij die 
tot eer des Heeren te besteden, gelijk zulks door Stéfanus 
en Filippus gedaan werd. (Zie Hand. VII en VIII.) En 
de Apostel betuigt tevens, dat het ambt der diakenen, 
indien het met trouw en nauwgezetheid werd waarge
nomen, met grooten zegen werd beloond. „Want die 
goed gediend hebben, verwerven zich een goeden opgang 
en veel vrijmoedigheid in het geloof, dat in Christus Jezus 
is." (1 Tim. I I : 13.) 

In de wijze van aanstellen der ouderlingen en der di
akenen is een belangrijk onderscheid. De ouderlingen 
werden niet door de gemeente gekozen, de diakenen wel. 
Dit ligt in den aard der zaak. Een ouderling was een 
opziener der gemeente, en het spreekt vanzelf, dat de 
gemeente haar eigen opziener niet kiest. Deze werden 
verkoren door de Apostelen of door hunne afgezanten, 
welke daartoe opdracht ontvingen van den Heer. De dia
kenen waren armverzorgers, die het geld of het goed, 
't welk door de gemeente gegeven werd, aan de armen 
uitdeelden. De gemeente verkoos uit haar midden de 
zoodanigen tot diakenen, die daartoe de geschiktheid hadden, 
en in wie zij vertrouwen stelde. 

Opmerkelijk is het, dat de gemeente eerst diakenen 
verkoren en aangesteld heeft, toen er reeds duizenden 
leden aanwezig waren, en zij reeds eenige jaren zonder 
hen had bestaan. Eerst toen het bleek, dat er afzonder
lijke personen noodig waren, om in de vele behoeften 
der armen te voorzien, werden de diakenen aangesteld. 
Welk een dwaasheid is het dus te zeggen, dat men be
hoefte gevoelt diakenen aan te stellen in een gemeente 
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of vergadering, waar geen honderd leden aanwezig zijn. 
De Heer geve ons het rechte inzicht ook in deze aan

gelegenheid. De Heilige Geest alleen heeft het recht be
schikkingen in de gemeente te maken, dienaren en ambts
dragers aan te stellen en elke gave naar zijn welgevallen 
uit te deelen. Elke inbreuk op dit recht van de zijde 
der menschen is aanmatiging. Nimmer mogen wij naar 
eigen meening of goeddunken in de gemeente handelen, 
zelfs niet in kleine dingen. Ons betaamt in alles volko
mene onderworpenheid en afhankelijkheid, en hoe meer 
ware vreeze Gods in onze harten woont, des te voorzich
tiger zullen wij in de dingen Gods handelen. Moge deze 
gezindheid ons ook in deze belangrijke zaak leiden, opdat 
wij niet onzen eigen wil doen, maar den wil van Hem, 
die alles ordent en regelt naar zijn welbehagen, ons ten 
zegen! 

„Ik zal trekken." 
(Genesis XXIY: 58.) 

%Ih zal trekken" zoo zeide Rebekka, toen haar gevraagd 
werd, of zij met Eliëzer, den knecht van Abraham, wilde 
meegaan, om de vrouw van den zoon zijns heeren te 
worden. Zij had alles geloofd, wat de godvreezende vreem
deling haar had medegedeeld omtrent Izaak, en haar hart 
was ontsloten geworden. Hoewel zij hem niet gezien had, 
gevoelde zij zich zóó tot dezen man aangetrokken, dat zij 
alles wilde opgeven, wat haar tot nu toe lief en dierbaar 
was geweest; dat zij allen wilde verlaten, die haar zoo 
na aan het harte lagen. Een lange, moeielijke woestijnreis 
lag vóór haar, ze zou hare geliefde betrekkingen misschien 
nimmer wederzien, ze wist bovendien nog niet wat haar 
ginds wachten zou; maar — hare gedachten hielden zich 
met dit alles niet bezig, haar blik was niet op de reis 
gericht, neen, zij wilde den man volgen, die haar naar 
Izaak zou brengen, zij zag slechts op het heerlijk doel 
der reis, 
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Wij weten, dat Eebekka een schoon voorbeeld is van 
de Bruid van Christus. Ook wij bevinden ons nog óp reis. 
De Heilige Geest heeft, uit hetgeen van Jezus is, genomen, 
en het ons verkondigd. Wij hebben Jezus liefgekregen. 
Hoewel wij Hem nog niet van aangezicht tot aangezicht 
gezien hebben, zoo is nochtans ons hart aan Hem ver
bonden. Alle dingen achten wij schade te zijn bij de uit
nemendheid der kennis van Jezus Christus, en wij trekken 
Hem tegemoet. De aarde is ons tehuis niet, en de hemel 
hebben we nog niet bereikt. Eliëzer is het voorbeeld van 
den Heiligen Geest. Gelijk deze trouwe dienaar van 
Abraham Eebekka geleidde door de woestijn, zoo voert 
de Heilige Geest ons op onzen pelgrimsweg. En gelijk 
Eliëzer zeker onderweg veel over Izaak gesproken zal 
hebben met Rebekka, en haar zal hebben voorgesteld, 
wat haar wachtte in het huis van den vader van haren 
bruidegom, zoo troost en bemoedigt de Heilige Geest ons 
op reis naar de heerlijkheid. Hij spreekt ons over Hem 
en over zijn Huis; over den heerlijken persoon des 
Bruidegoms en over den lieven Vader, zoowel als over het 
heerlijke Huis, met zijn schatten en overvloed, waarin 
voor ons door den Bruidegom een plaats is bereid. En 
wij hebben aan deze vertroostingen behoefte, zullen wij 
niet door de moeielijkheden en bezwaren der reis terneder 
gedrukt worden; en zullen wij onze gedachten van alles 
wat rondom is afwenden, om alleen het heerlijke doel in 
het oog te houden. De Heilige Geest verhaalt ons datgene, 
waarin onze harten nu belang stellen. O, hoe heerlijk zulk 
een Leidsman te bezitten! En terwijl Hij met onvermoeiden 
ijver en trouwe zorgen ons begeleidt en bestuurt, nade
ren wij meer en meer het heerlijke doel onzer reis, en 
eer wij er op bedacht zijn, is de woestijn doorschreden. 
Wij heffen onze oogen op en — zien Jezus! 
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Jonathan en David. 

Onder de in het Oude Testament ons door den Heili
gen Geest voorgestelde personen bekleedt Jonathan (zijn 
naam beteekent „Jehovah gaf", of ook wel „gift van 
Jehovah") een eigenaardige plaats, vooral omdat zijn ge
schiedenis zóó zeer met die van David is saamgeweven, 
dat wij bijna niet aan Jonathan kunnen denken zonder 
tegelijkertijd David, en in beiden een model van innige 
vriendschap voor onze aandacht te hebben. 

Het is evenwel te betreuren, dat Jonathan niet volhard 
heeft ten einde toe, en niét de plaats van verwerping 
met zijn vriend, den door Saul vervolgden, maar door 
Jehovah gezalfden koning heeft gedeeld. Maar . . . . 
zal wellicht iemand vragen, mogen wij over een zoo 
voortreffelijk man als Jonathan wel zoo den staf breken, 
terwijl toch de Schrift nergens een afkeurend oordeel 
over hem uitspreekt? 

Hoe hebben wij evenwel de daden der oud-testamentische 
geloovigen te beoordeelen, wanneer die in de Schrift niet 
worden goed- of afgekeurd P Wij aarzelen niet het gedrag 
en de gezindheid van Lot b. v. af te keuren; toch spreekt 
de Schrift nergens een zoodanig oordeel over hem uit. 
Met opzet noem ik allereerst dit voorbeeld, omdat daar
omtrent onder ons wel geen verschil van meening be
staan zal. Daarmede is dan het geoorloofde om uit de 
uitkomst, uit de gevolgen der daden, omtrent welke wij 
geen directe beoordeeling in de Schrift vinden, tot een 
goed- of afkeurende slotsom te komen, aangewezen. 

Een paar voorbeelden nog. Abraham trekt naar Egypte. 
Geen afkeuring vinden wij daarvan in de Schrift, maar 
de gevolgen zijn: 1° leugen; 2° geen altaar in Egypte; 
3° hij neemt geschenken en eerbewijzen aan van Farao; 
4° hij moet terugkeeren naar Beth-El, naar de plaats 
des altaars, 'twelk hij in 't eerst daar opgericht had. Wij 
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komen dus tot de slotsom: Abraham's gaan naar Egypte 
was niet naar Gods gedachte. 

Een ander voorbeeld. Abraham neemt Hagar. Geen 
afkeuring in de Schrift, maar de gevolgen: 1° Twist in 
zijn huisgezin; 2° vijandschap van Ismaël tegen Izaak; 
3° Abraham is genoodzaakt zoowel Hagar als Ismaël 
weg te zenden. Wij besluiten dus: Abraham handelde 
hierin niet naar Gods wil. 

En overdenken wij de geschiedenissen van Izaak, Jakob, 
Jeftha, Simson, David e. a., dan vinden wij nog andere 
voorbeelden, bij welke, in de gevolgen, aan den dag 
treedt of deze of gene handeling al of niet in overeenstem
ming met Gods gedachte was. 

Laat ons nu de geschiedenis van Jonathan nagaan, en 
geve de Heer, dat de rijke leering, daarin opgesloten, 
ons ten nutte kome. 

In 1 Sam. XIII treffen wij Jonathan voor het eerst aan. 
Slechts kortelijk wordt ons daar gemeld, dat hij de bezetting 
der Filistijnen sloeg, terwijl nog als bijzonderheid wordt 
medegedeeld, dat in die dagen alleen bij Saul en Jonathan 
zwaard en spies gevonden werden. In het volgende hoofdstuk 
treden wij in nadere kennismaking met hem; daar blijkt 
het, dat Jonathan een waarlijk godvreezend Israëliet was. 
Hoe schoon, hoe leerrijk ook voor ons zijn de woorden, 
welke wij Jonathan hier hooren uitspreken: „ Bij Jehovah 
is geen verhindering om te verlossen door velen of door 
weinigen." De uitkomst doet ons zien, dat hij niet tevergeefs 
op Jehovah zijn vertrouwen heeft gesteld; in de kracht 
en mogendheid des Heeren verslaat hij de Filistijnen, en 
behaalt een tweede overwinning, die stellig nog grooter 
geweest zou zijn, wanneer niet de dwaasheid zijns vaders 
dit verhinderd had. Jonathans geschiedenis begint dus 
met een dubbele zegepraal over de vijanden des Heeren. 
Welk een goed en veelbelovend begin, mogen wjj wel zeggen. 
Maar een goed begin is nog geen goed einde: menigmaal 
is er goed begonnen en slecht geëindigd. En wanneer wij 
de jammerlijke nederlaag aan het eind van Jonathans 
geschiedenis lezen, dan zijn wij geneigd boven het verhaal 
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van Jonathans leven het opschrift te plaatsen: „Een goed 
begin, maar. . . . een treurig einde." 

Toch is er in zijn leven veel schoons, en in menig 
opzicht is Jonathan voor ons een treffend voorbeeld ter 
navolging. 

Nadat ons in 1 Sam. XVII het verslaan van Goliath en 
de daarop gevolgde schitterende overwinning is medege
deeld, treffen wij in het begin van het 18e hoofdstuk 
Jonathan opnieuw aan. 

Gedurende 40 dagen was Goliath, de kamp vechter, uit 
der Filistijnen leger getogen, en had dég aan dag de 
slagorden van den levenden God gehoond. Telkens opnieuw 
had hij zijne uitdaging: „Geeft mij een man, dat wij te 
zamen strijden", doen hooren, zonder dat zich iemand had 
aangemeld, die het tegen den trotschen, hoonenden vijand 
dorst opnemen. Tevergeefs doorliep het oog dag aan dag 
de lange rijen van Israëls slagorden, om een man te 
vinden, die zich met den snoevenden reus in den strjjd 
durfde begeven. Het tegenovergestelde was het geval: 
„Alle mannen van Israël, als zij dien man zagen, vluchtten 
weg." Zelfs de anders zoo dappere Jonathan, hij moest 
het zichzelven bekennen, het ontbrak hem ten eenen-
male aan geloof en moed. Welk een smaad, welk een 
vernedering voor Israël! Hoe zal Jonathan daaronder 
hebben gezucht! Hoe zal het hem hebben bezwaard,dag 
aan dag de lasterende woorden van den gevreesden Filistijn 
te moeten hooren! 

Maar Jehovah had zich in het geheim, in de stilte der 
eenzaamheid, een werktuig uitgekozen en toebereid. Toen 
alles verloren scheen, trad de jeudige David op het tooneel, 
aangegord met de kracht van Hem, die gereed stond den 
trotschen Filistijn in het stof te werpen. En als wij dan 
Davids eenvoudige, van waren geloofsmoed getuigende 
woorden lezen, en hem den reus zien verslaan, dan mogen 
wij wel uitroepen: welk een wonderbaar heerlijke over
winning, behaald door één enkelen steenworp! 

Geen veldheersbekwaamheid, niet de ontvouwing van 
een geweldige legermacht, niet de onverschrokken dapper-
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heid van in den krijg geoefende soldaten, maar één steen 
uit de beek, geslingerd door de hand eens herders, be
sliste de geheele zaak. Het was in waarheid de zegepraal 
des geloofs. Welken indruk maakte dit alles op Jonathan ? 
Wij spreken niet te sterk, als wij zeggen: Een overwel-
digenden indruk. Al het volk juichte; velen hebben Jehovah 
gedankt en geloofd voor de even onverwachte als heerlijke 
verlossing; velen hebben vol bewondering David aange
staard; maar slechts van éénen, uit de vele duizenden, 
die den strijd en de overwinning van David hadden aan
schouwd, lezen wij, dat zijn hart zich met vurige, gloeiende 
liefde tot den persoon des overwinnaars aangetrokken 
gevoelde. En die één was Jonathan. „Want het geschiedde, 
toen David geëindigd had tot Saul te spreken, dat de 
ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David, 
en Jonathan beminde hem als zijne ziel." Is dat niet 
voortreffelijk schoon P Ja, hier vinden wij in Jonathan een 
uitnemend voorbeeld ter navolging. 

Het is duidelijk, dat de overwinning van David over 
Goliath een voorbeeld is van de zooveel grooter en heer
lijker overwinning van onzen Heer en Heiland Jezus 
Christus over den vorst der duisternis, den Satan. 

Zooals Goliath 40 dagen lang zijne uitdaging had her
haald, zoo had de duivel, 40 eeuwen lang, den mensch 
in slavernij en vreeze des doods gehouden; en zooals in 
Israëls leger niemand gevonden werd, die het volk van 
dien geduchten vijand verlossen kon, zoo was er niemand 
ter wereld, die den armen mensch van de schrikkelijke 
slavernij des Satans en der zonde verlossen kon. En gelijk 
wij van David lezen, dat hij zijne ziel in zijne hand gezet 
en den Filistijn verslagen beeft, zoo heeft de Heer Jezus, 
dewijl de kinderen bloed en vleesch deelachtig zijn, des
gelijks deel daaraan genomen, opdat Hij door den dood 
te niet zou doen hem, die de macht des doods had, 
dat is den duivel, en allen verlossen zou, die door vreeze 
des doods, hun geheele leven door, aan de slavernij onder
worpen waren. (Hebr. I I : 14 en 15.) 

En zal nu, waar het oog van Jonathan vol welgevallen 
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rustte op David, op den persoon des overwinnaars, die 
den vreeselijken last, welke hem gedurende die lange 
dagen van vrees en angst had neergedrukt, van hem had 
afgewenteld en een zoo glorierijke zege had behaald, ook 
niet ons oog met zooveel meer welgevallen, als de persoon 
onzes overwinnaars heerlijker is dan David, rusten op Hem, 
die ons aan des duivels macht heeft ontrukt en den last 
onzer zonde en schuld heeft weggedaan? En waar wij 
van Jonathan lezen: dat zijne ziel verbonden werd aan 
de ziel van David, zal daar niet, veelmeer nog, onze ziel 
den persoon van onzen aanbiddelijken Heer en Heiland 
met al de liefde, die in ons is, aanhangen ? De Heer geve 
het in zijne genade! Hij geve, dat wij, bij de aanschou
wing van zijnen liefeljjken persoon, uit den diepsten grond 
onzes harten mogen uitroepen: „Wien heb ik nevens U 
in den hemel, nevens U lust mij ook niets op de aarde." 
(Ps. LXXIII: 25.) 

Wij lezen evenwel van Jonathan nog meer goeds én 
schoons. Met opzet beschouwden wij dit gedeelte wat uit
voerig, omdat wij hier als 't ware 't keerpunt in Jona
thans leven vinden, en zijne ziel hier voorgoed aan David 
verbonden werd; en tevens om in het bijzonder de aan
dacht daarbij te bepalen, dat David een voorbeeld is van 
onzen Heer Jezus Christus, En dat is het juist, wat ook 
Jonathans geschiedenis voor ons van zóó groot belang en 
van zóó rijke leering maakt. Zooals de Heer Jezus nu 
een toetssteen is, en het dus voor iedereen de vraag is: 
hoe sta ik ten opzichte van zijnen Persoon, zóó was het 
met David toen voor iederen Israëliet. 

Het vierde vers van 1 Sam. XVIII vermeldt ons een 
nieuwe bijzonderheid van Jonathan, in welke hij niét 
minder dan in de voorgaande een voorbeeld voor ons is. 
„En Jonathan deed zijn mantel af, dien hij aanhad, en 
gaf hem aan David, ook zijne kleederen, ja ook tot zijn 
zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe." 
Wat moet er toch wel in de ziel van Jonathan zijn omge
gaan, 'fcwelk in staat was zulk een uitwerking bij hem te 
weeg te brengen ? Trachten wij het ons juist voor te stellen. 



166 

Een ware, vrome Israëliet van koninklijken bloede, de 
kroonprins, een vorstelijk krijgsman, die meer dan een
maal de Filistijnen verslagen en ondubbelzinnige blijken 
van waren heldenmoed gegeven had, zóó overweldigd door, 
en zóó ingenomen met het voorwerp zijner bewondering, 
dat hij afstand doet van zijn zwaard, van zijn boog, van 
zijn gordel, van zijn mantel, ja letterlijk van zijn geheele 
uniform en wapenrusting. 

Komt ons hier niet levendig een ander vroom Israëliet 
voor de aandacht, dié evenals Jonathan op een geheele 
reeks van voorrechten bogen kon ? Op Saulus van Tarsus, 
die zeggen kon, dat hij in het Jodendom toenam boven 
velen van zijn leeftijd en zijn volk. (Gal. I : 14.) Dat hij 
een Hebreër uit Hebreërs, en wat de gerechtigheid betreft, 
die uit de wet is, onberispelijk was. Maar ééne zaak had 
bij Saulus evenals bij Jonathan alles veranderd. Jonathan 
werd door de aanschouwing van David er toe gebracht 
zich van alles te ontdoen; Paulus achtte na de aanschou
wing van den Heer Jezus, al wat hem gewin was om 
Christus' wil schade. „Ja gewisselijk", zoo roept hij uit, 
„ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemend
heid der kennis van Jezus Christus, mijnen Heer, om 
wiens wil ik de schade van alle dingen geleden heb, en 
acht die drek te zijn, opdat ik Christus gewinne." 

O, laat ons ook in dit opzicht, zoowel Jonathan als 
Paulus navolgen! Heeft niet onze Heer en Heiland recht 
en aanspraak op alles wat wij bezitten? Hij, die niet 
slechts als David „zijne ziel in zijne hand gezet", maar 
zijn leven voor ons gegeven heeft, en ons kocht tot den 
duren prijs van zjjn eigen kostbaar bloed P O! laat er ons 
aan donken, dat de liefde tot den Heer Jezus de bron 
is van alle ware Christendom, van elke wezenlijk chris
telijke werkzaamheid. De liefde tot zijnen persoon noopt 
ons, onszelven te vergeten, en zooals Jonathan voor David 
deed, ons als het ware uit te kleeden voor Hem, die ons 
het eerst heeft liefgehad. 

Jonathan evenwel was niet alleen met heel zijn ziel 
verbonden aan David, had niet slechts alles over voor 
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David, maar hij gaf ook een goed getuigenis van David. 
In 1 Sam. XIX : 4—6 lezen wij, dat Jonathan goed 

sprak van David tot zijnen vader Saul, en zeide: „De 
koning zondige niet tegen zijnen knecht David, omdat 
zijne daden voor u zeer goed zijn, want hij heeft zijne 
ziel in zijn hand gezet en den Filistijn verslagen, en 
Jehovah heeft een groot heil aan gansoh Israël gedaan. 
Gij hebt het gezien en zijt verblijd geweest . . . ." 

Is dat niet schoon? Verkwikt het niet ons hart, Jona
than met zooveel warmte en gloed te hooren spreken 
over Davids deugden en heldenmoed P En dat tegen wien ? 
Tegen zijn grootsten vijand en bittersten vervolger. Ja 
waarlijk, hierin is Jonathan ook weer een zeer navolgens-
waardig voorbeeld voor ons allen. Doen wij óók zooals 
hij ? Geven ook wij een goed getuigenis van onzen David, 
van onzen Heer Jezus Christus P Zeker wanneer onze ziel 
in waarheid aan Hem verbonden is, en wij voor Hem 
alles over hebben, dan zullen wij, doordrongen van de 
waarheid, dat wij aan Hem alles verschuldigd zijn, aan 
Hem alles te danken hebben, ook tot anderen spreken 
over zijne groote daden, over het heerlijke verlossingswerk, 
door Hem tot stand gebracht. Het zal ons een behoefte 
des harten zijn, de deugden te verkondigen van Hem, die 
ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. 

In het 20ste Hoofdstuk treffen wij Jonathan opnieuw 
aan. David is na Jonathans voorspraak teruggekeerd in 
Sauls dienst, maar slechts voor korten tijd; al spoedig 
blijkt, dat de zachtere stemming, in welke de koning door 
de schoone pleitrede van Jonathan gebracht is, slechts van 
voorbij gaanden aard, en zijne werkelijke gezindheid jegens 
David geenszins veranderd is. David vlucht opnieuw, en 
verlaat nu voorgoed het hof van Saul om er nimmer terug 
te keeren. Dan zoekt David Jonathan op, en stort zijn 
hart voor hem uit. Jonathan wil nog niet gelooven, dat 
Saul het opnieuw op Davids leven gemunt heeft. Welk 
een schoon tafereel, die twee vrienden daar te zien wan
delen in het veld, terwijl wellicht de heldere morgenzon 
met Oostersche pracht het liefelijk landschap bestraalt. 
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Maar daarvoor hebben zij geen oog, want men kan het 
hun aanzien, zij zijn bedroefd en bekommerd. O! het is 
waarlijk aandoenlijk schoon te hooren, wat zij daar met 
elkander bespreken en overleggen. Jonathan is een per
soonlijkheid, die ons aantrekt, dien wij lief krijgen, hoe 
meer wij hem gadeslaan; een van die eigenaardige, be
minnelijke karakters, in welke onverschrokkenheid en 
heldenmoed met bijna vrouwelijke zachtheid en fijngevoe
lige teederheid hand in hand gaan. 

Vonden wij in het 18e hoofdstuk Jonathans liefde en 
opoffering, in het 19e zijn vrijmoedig getuigenis, hier is 
het vooral zijn gehoorzaamheid aan David, die ons ten 
voorbeeld dienen kan. Jonathan nu zeide tot David: „Wat 
uwe ziel zegt, zal ik doen." Ongetwijfeld was Jonathan 
er mede bekend geworden, dat David tot koning gezalfd 
was; doch geen spoor van naijver is bij hem te ontdekken; 
hij is tevreden een onderdaan te zijn, en bevelen te ont
vangen van hem, die eens in zijne plaats over het geheele 
volk regeeren zou. Jonathan wist ook, dat God met David 
was en van zijn vader Saul geweken was. Het oogen-
blik van de openbare breuk tusschen Saul en David was 
gekomen. Tot hiertoe was David, hoewel menigmaal met 
gevaar van zijn leven, in Sauls omgeving gebleven, had 
voor zijn vorst gestreden, zoowel tegen zijn uitwendige 
vijanden, de Filistijnen, als tegen zijn inwendige, den 
boozen geest; tegen de eersten met zijn zwaard, tegen 
den laatste met de liefelijke tonen zijner harp; tweemaal 
evenwel had Saul getracht hem met zijn werpspies te 
doorboren; en had niet Michal hem in den nacht door 
het venster doen ontvluchten, hij zou nu reeds als een 
offer van 's konings boozen hartstocht gevallen zijn. Het 
gewichtige en beslissende oogenblik is gekomen, de door 
God gezalfde koning moet vluchten, de door God verwor
pen koning zit nog op den troon. En Jonathan P Wij zagen 
het reeds: hij verklaart zich bereid, alles te doen wat 
David gebiedt. Is het met ons ook zoo ten opzichte van 
onzen door de wereld verworpen Heer ? O! laat ons doen 
als Jonathan, laat ons doen als Paulus, wiens eerste woord, 
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nadat hij den Heer Jezus had leeren kennen, was: „Heer, 
wat zal ik doen ?" -En zoo was het bij dezen dienstknecht 
bij uitnemendheid niet slechts in het begin, neen! hij is 
daarmede voortgegaan, zijn heele leven door; daarom was 
zijn einde ook zoo heerlijk; daarom kon hij kort voor zijn 
heengaan nog zulke heerlijke woorden van troost en be
moediging spreken. Ja, hij was in waarheid een navolger 
van den Heer Jezus Christus, die zeggen kon: „Hij wekt 
allen morgen, Hij wekt mij het oor als dengenen die 
geleerd worden. De Heere Heere heeft mij het oor ge
opend, ik ben niet wederspannig." (Jes. L : 4 en 5.) Geve 
de Heer in zijne genade, dat, waar wij den Heer Jezus 
als onzen Verlosser hebben liefgekregen, en wij aan Hem 
ons verbonden gevoelen, en door zijne genade voor Hem 
iets mogen doen, wij niet alleen hierin, maar in alle din
gen, niet slechts nu en dan, maar altijd door, van uur 
tot uur, van den morgen tot den avond, evenzeer in onze 
dagelijksche bezigheden als op den dag des Heeren, mogen 
vragen: „Heer! wat zal ik doen?" En wanneer ons dit 
wezenlijk ernst is, dan zullen wij in onze mate onder
vinden de waarheid van de woorden door Paulus aan 
Timotheüs geschreven: „Allen, die godzalig willen leven 
in Christus Jezus, zullen vervolgd worden." (2 Tim. 
I I I : 12.) Jonathan heeft dit ook ondervonden. 

Teruggekeerd om Davids bevelen te volvoeren, en aan 
des konings tafel gezeten, vraagt Saul naar David, en 
neemt Jonathan het andermaal voor David op. Met welk 
gevolg evenwel? Hij moet in Davids smaadheid deelen. 
De spies van den boozen koning snort, evenals weinige 
dagen vroeger David, ook hem langs de ooren. Alzoo 
merkte Jonathan, dat het ten volle bij zijnen vader be
sloten was David te dooden, en hij at geen brood, want 
hij was bekommerd over David, omdat zijn vader hem 
gesmaad had. Is dat niet schoon en liefelijk? Ja, wel 
mochten wij zeggen, dat Jonathan in vele opzichten een 
voorbeeld ter navolging voor ons is. 

Vier voortreffelijke dingen hebben wij bij hem opge
merkt : 
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1°. Jonathan was met zijn gansche ziel verbonden aan 
David. 

2°. Jonathan had alles over voor David. 
3°. Jonathan gaf met vrijmoedigheid een goed getui

genis van David. 
4°. Jonathan gehoorzaamde David. 
Wanneer wij nu evenwel zulke uitnemende hoedanig

heden bij Jonathan opmerken, dan komt bij ons de vraag 
op: hoe komt het dan toch, dat zulk een man op zoo 
jammerlijke wijze aan zijn einde is gekomen. De Heilige 
Geest deelt ons in 1 Sam. XXXI mede: „De Filistijnen 
dan streden tegen Israël, en de mannen Israëls vloden 
voor het aangezicht der Filistijnen, en vielen verslagen 
op het gebergte Gilbóa, en zij hielden dicht aan opSaul 
en zijne zonen, en de Filistijnen sloegen Jonathan, 
en Abinadab en Malchisua, de zonen van Saul . . . . 
Toen nam Saul het zwaard en viel daarin . . . . Alzoo 
stierf Saul en zijne drie zonen . . . . Het geschiedde nu 
des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de ver
slagenen te plunderen, zoo vonden zij Saul en zijne drie 
zonen liggende op het gebergte Gilbóa; en zij hieuwen 
zijn hoofd af, en zijn lichaam hechtten zij aan den muur 
te Bethsan. Als de inwoners van Jabes in Gilead daar
van hoorden, zoo gingen zij den geheelen nacht, en zij 
namen het lichaam van Saul en de lichamen zijner zonen 
van den muur te Bethsan, en zij kwamen te Jabes en 
verbrandden ze aldaar. En zij namen hunne beenderen 
en begroeven ze onder het geboomte te Jabes." 

Ziedaar het einde van den man, met wiens geschiedenis 
wij ons thans hebben bezig gehouden, en die ons in zoo 
menig opzicht ten voorbeeld diende. Hadden wij geen recht 
te zeggen, dat het een diep treurig einde is P Spijt het ons 
niet, dat het met onzen Jonathan, dien wij hoogachten 
en liefhebben, zóó is afgeloopen, zoodat er geen onderscheid 
te zien was tusschen hem en zijn goddeloozen vader? 

Laat ons evenwel onderzoeken, wat wel de reden is, 
dat Jonathans einde zoo droevig is geweest. Wij moeten, 
pm de oplossing te vinden, ons nog weer even met David 
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bezighouden. Reeds merkten wij op, dat met het feit, dat 
David voor Saul moest vluchten, een zeer gewichtig oogen-
blik in diens geschiedenis was aangebroken. Waarheen 
begaf zich David na het afscheid van Jonathan ? Het 
eerste vers van 1 Sam. XXII zegt ons: „David ontkwam 
in de spelonk van Adullam;" en verder lezen wij, dat 
het gansohe huis zijns vaders tot hem kwam, benevens 
400 man, allen benauwden, schuldigen en bedroefden, en 
David werd tot een overste over hen. Vervolgens meldt 
ons het 5e vers, dat de profeet Gad, en het 20e, dat de 
priester Abjathar tot David kwamen. Zoo waren dus daar 
bijeen: de door God gezalfde koning, de profeet, die van 
Gods wege tot volk en koning sprak, en de priester, die 
vanwege het volk tot God naderde, benevens een schaar 
van menschen, van afkomst wellicht zeer verschillend, maar 
allen daarin overeenkomende, dat zij bij David een schuil
plaats zochten en vonden, en hem als hun overste erkenden. 

Herinneren wij ons nu, dat David voornamelijk in het 
eerste gedeelte zijner geschiedenis een type is van onzen Heer 
Jezus in diens verwerping op deze aarde, daarin begrepen 
zijne tegenwoordige positie, daar Hij nog steeds de door de 
wereld verworpene is, totdat Hij zal zijn wedergekomen en 
in heerlijkheid over het land Israëls en de geheele aarde 
zal regeeren, welk gezegend tijdperk ons in het eerste 
gedeelte van Salomo's regeering wordt voorgesteld. Het 
eerste gedeelte van Davids geschiedenis wordt gekenmerkt 
door strijd en verwerping, zooals ook de Heer Jezus, toen 
Hij op aarde was, tegen den satan had te strijden, dien 
overwon en de zonde en den dood te niet gedaan heeft 
door zijnen dood en zijne opstanding. De eerste helft van 
Salomo's geschiedenis wordt gekenmerkt door rust en zegen, 
evenals, wanneer de Heer Jezus ten tweeden male op aarde 
komen zal, en zijne regeering aanvaard zal hebben, overal 
rust en zegen zullen heerschen, de satan gebonden zal 
zjjn, en men nergens leed zal doen op den ganschen berg 
zijner heiligheid, en de aarde vol zal zijn van dekennis 
des Heeren. Doch hoe heerlijk het zijn zou ons met dit 
laatste in bijzonderheden bezig te houden, zoo moeten wij 
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terug naar David, wiens geschiedenis (het eerste gedeelte 
ten minste) ook den tijd, waarin wij leven, voorstelt. Ge
lijk David toen, zoo is de Heer Jezus ook nu nog de 
verworpene. 

Wij zagen reeds, dat Davids gezelschap nu juist niet 
uit lieden van den eersten stand bestond. „Alle man, die 
benauwd was, die een schuldeischer had, die bitterlijk 
bedroefd van ziel was." 't "Was voor de wereld waarlijk 
niet veel bijzonders. Vinden wij hierin niet een treffende 
overeenkomst met wat Paulus in 1 Kor. 1: 26 zegt: „Want 
ziet uwe roeping, broeders! dat er niet vele wijzen zijn 
naar het vleesch, niet vele machtigen, niet vele edelen; 
maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat 
Hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld, 
opdat Hij het sterke beschamen zou, en het onedele der 
wereld en het verachte en hetgeen niets is, opdat Hij 
hetgeen iets is te niet zou doen P" Och, had toch Jonathan 
zijne plaats onder deze onedelen en benauwden, deze zwak
ken en bedroefden, deze verachten en schuldigen inge
nomen! hij zou niet zijn omgekomen onder de slagen der 
onbesnedenen, en nooit zou zijn lichaam zijn komen te 
hangen aan den muur te Bethsan. Bethsan beteekent 
„buis van rust"; welk een bittere bespotting! 

Toen David heenging naar de spelonk van Adullam, 
keerde Jonathan terug naar de stad. Ziedaar de oplossing. 
Nog éénmaal vóór zijn treurig einde op Gilbóa treffen 
wij in 1 Sam. XXIII: 16, 18 Jonathan aan in Davids 
gezelschap, om dan evenwel de ernstige en treurige woor
den te vernemen: „En David bleef in het woud, maar... . 
Jonathan ging naar zijn huis." Hoe schoon zou het ge
weest zijn, als Jonathan gesproken en gedaan had, gelijk 
later Ithaï deed, toen David voor Absalom vluchtte. David 
zegt hem weder te keeren. Maar Ithaï antwoordde den 
koning, en zeide: „Zoo waarachtig als Jehovah leeft, en 
mijn heer de koning leeft: in de plaats waar mijn heer 
de koning zijn zal, het zij ten doode, hetzij ten leven, 
daar zal uw knecht voorzeker ook zijn." Ja, ook in dit 
gedeelte van Jonathans geschiedenis is voor ons veel te 
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leeren; hier evenwel is hij geen voorbeeld ter navolging, 
maar alleen ter waarschuwing. 

Er is wel eens beweerd: Jonathan werd door de liefde 
tut en de gehoorzaamheid aan zijn vader gedrongen te 
big ven, waar hij was. Het is zeer wel mogelijk, dat dit 
zoo is; allerlei beweegredenen kunnen hem hebben ge
leid; maar vergeten wij niet, dat de Heer Jezus heeft 
gezegd: „Wie vader of moeder liefheeft boven mij, is 
mijns niet waardig, en wie zijn kruis niet opneemt en 
mij navolgt, is mijns niet waardig." Wij zagen het reeds: 
David stelt ons den Heer'Jezus voor; Saul is een voorbeeld 
van de wereld, die den gezalfden Messias verwerpt en 
vervolgt; Jonathan behoorde tot hen, die in David den 
gezalfden, hoewel nog verworpen koning erkenden, en 
zijne plaats was dus, evenals, de onze thans, niet in de 
wereld, niet in het door God verworpen en geoordeelde 
huis van Saul, maar bij den gezalfde Gods, om, evenals 
het ook ons voorrecht en onze roeping thans is, in zijne 
smaadheid en verwerping te deelen. Had Jonathan die 
plaats ingenomen, hoe geheel anders zou de uitkomst ge
weest zijn. Bij zijne laatste ontmoeting met David in het 
woud van Zif spreekt Jonathan er wel van, de tweede 
te zijn in Davids rijk; maar, helaas! hij is nimmer de 
tweede geworden, heeft zelfs nimmer het voorrecht ge
smaakt, Davids glorie te aanschouwen. Toen God David 
rust had gegeven van zijne vijanden, en hij op Israëls 
troon gezeten was, lagen Jonathans beenderen reeds lang 
begraven onder de boomen te Jabes. En eerst vele jaren 
later heeft David de beenderen van Saul en van Jonathan 
doen opgraven, en ze te Zeia in het graf van Kis, Sauls 
vader, doen begraven. (2 Sam. XXI: 12—14.) 

Hoe hemelsbreed verschilt dit met hen, die in Davids 
verwerping en verachting hebben gedeeld: helden zijn 
het geworden, en de Heilige Geest vindt er zijne vreugde 
in, ons menig merkwaardig heldenfeit van hen mede te 
deelen, om te doen uitkomen, van welk een invloed Davids 
gedrag en voorbeeld was op hen, die in zijne nabijheid 
verkeerden; en toen de tijd der vernedering en verach-
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ting voorbij was, en Jehovah David op Israëls troon be
vestigd had, hadden zij het voorrecht met hem in zijn 
glans en glorie te deelen. 

Waarom is het laatste gedeelte van Jonathans geschie
denis voor ons van zooveel gewicht P Waarom staan wij zoo
lang daarbij stil ? Omdat er zooveel gevaar bestaat, om 
te doen gelijk Jonathan in dit opzicht deed. 

Jonathan wist, wie David was, hij had een goed en hel
der inzicht in hetgeen Jehovah's voornemen omtrent David 
was. Hij wist, dat David de gezalfde des Heeren was, 
en dat hij voorzeker koning worden zou. En toch, hij 
bleef in verbinding met het door God verworpen huis 
van Saul. Hoe menig Christen doet als Jonathan. Hij blijft 
altijd nog in verbinding met allerlei dingen en systemen, 
die door God veroordeeld en verworpen zijn. Zij hebben 
wel den Heer Jezus lief, zooals ook Jonathan David 
liefhad; want daar ontbrak het bij Jonathan niet aan, en 
daar ontbreekt het ook bij hen niet aan; ja onder hen 
zijn aantrekkelijke persoonlijkheden, die men om hun 
beminnenswaardig karakter moet hoogschatten en lief
hebben ; velen hunner hebben ook geld en goed voor den 
Heer over, en willen in hun omgeving ook wel voor 
Hem getuigen; maar onder de verachten, de onedelen, 
de zwakken, de niets geachten, vergaderd alleen om den 
verworpen Heer, hunne plaats in te nemen, ach, dat 
gaat te ver. Daar komen de redeneeringen, de maars, 
de overwegingen, zooals zij hoogst waarschijnlijk ook in 
Jonathans ziel geweest zijn. Men kan niet anders denken, 
of Jonathan heeft veel aan David gedacht; zal waarschijn
lijk ook wel eens op het punt gestaan hebben, zich te 
voegen bij hen, die zich rondom den verworpen koning 
hadden verzameld, maar . . . . hij ging nochtans naar zijn 
huis terug. Wellicht heeft Jonathan volgenderwijs ge
redeneerd : Ik mag toch mijn plaats in mijns vaders huis 
en leger niet verlaten; ik moet toch inijn vader dienen; 
wie weet van hoeveel nut ik dadr nog wezen kan; ik 
kan toch ook d&ér ten gunste van David spreken; het 
is toch niet noodzakelijk om onder al die geringen mij 
te begeven; David weet toch wel, dat ik hem liefheb, 
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al bevind ik mij nu juist in dat gezelschap van benauwden 
en bedroefden in de spelonk van Adullam. Hoe jammer, 
niet waarP dat Jonathan niet zijne plaats heeft ingenomen, 
waar de koning, de priester en de profeet bijeen waren. 
Wij zouden hem, na al het schoone en liefelijke, wat wij 
van hem hebben vernomen, zoo gaarne naast David, in 
zijne heerlijkheid gezien hebben. Wij zouden zoo gaarne 
Jonathans naam zien prijken in de rij der helden, die 
David gehad heeft, die ons in 2 Sam. XXIII door den 
Heiligen Geest is opgeteekend, maar, helaas! wij zoeken 
dien daar tevergeefs. 

Ja, menig Christen gaat het als Jonathan. Ik kan 
toch den Heer hier ook wel dienen; ik bekleed hier een 
invloedrijke plaats; ik zal stellig van veel nut kunnen 
zijn voor hen, in wier midden ik mij bevind; ik verdien 
hier mijn brood, ik mag mijne familie niet in gevaar 
brengen; denk eens aan, hoevele oogen op mij gericht zijn, 
wat zouden ze er wel van zeggen, als ik wegging om 
mij te begeven onder hen, die door iedereen veracht 
worden; en bovendien, wat zijn het ook eigenlijk voor 
menschen, denk eens aan dien en aan dien, 't is heusch 
niet veel bijzonders! 

Hoe menigeen heeft zich door zulke of dergelijke rede
neeringen laten weerhouden zijn plaats in te nemen rondom 
den verworpen Heer Jezus te midden van hen, die zich 
rondom Hem alleen vergaderen. Wat wij noodig hebben, 
is: op het smalle pad der waarheid te gaan, en dat wel 
middenop. Zooals wij zoo merkwaardig lezen in Spr. 
VIII : 20; „Ik doe wandelen op den weg der gerechtig
heid, in het midden van de paden des rechts." Niet aan" 
den eenen of aan den anderen kant, want daar dreigt 
het gevaar uit te gigden en te vallen in de handen der 
onbesnedenen, maar op het smalle pad is onze plaats. 

De vraag is niet, of Jonathan een geloovige was; na 
al hetgeen wij van hem vernamen, zal niemand daaraan 
twijfelen; maar juist daarom was zijne plaats bij David 
geweest; en had hij die ingenomen, hij zou het heerlijk 
loon voor zijne aan David bewezen diensten niet hebben 
verloren. Na de ontmoeting in het woud van Zif, tot aan 
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het laatste hoofdstuk van 1 Samuël, wat tegelijk het 
laatste van Jonathans geschiedenis is, lezen wij niets 
meer van hem, Davids aandoenlijk klaaglied, in het eerste 
hoofdstuk van het volgende Boek, doet ons zien, hoezeer 
hij het bejammerde, dat Jonathan zóó aan zijn einde ge
komen was. „Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder 
Jonathan! gij waart mij zeer liefelijk, uwe liefde was mij 
wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Hoe zijn de 
helden gevallen en de krijgswapenen verloren!" 

Hoe zal eens het laatste hoofdstuk onzer geschiedenis 
hier op aarde zijnP O, dat het niet zij als dat van Jona
than. En dat zal niet zijn, geliefden! als wij onze plaats 
hebben ingenomen en blijven innemen, totdat Hij komt, 
rondom onzen gezegenden Heer en Heiland. „Blijven in
nemen," zeiden wij daar, want, helaas! wij moeten het 
met schaamte bekennen, de gevallen zijn niet zeldzaam 
van hen, die wel goed begonnen, den Heer Jezus liefhadden 
en dienen wilden, zich rondom Hem vergaderden, maar 
voor wier hart de dingen dezer wereld meer waarde en 
aantrekkelijkheid gekregen hebben; of die een plaats van 
eer en aanzien hier op aarde hebben gezocht en daardoor 
langzamerhand terugkeerden in de wereld; de een in de 
godsdienstige, de ander in de ongodsdienstige wereld. Hoe 
schoon is het op te merken, met welk een nauwkeurigheid 
de Heilige Geest heeft opgeteekend, wat Davids helden heb
ben verricht. En de Heer Jezus zegt ons in hetzelfde hoofd
stuk, waar wij lezen, dat „wie zijn kruis niet opneemt en 
Hem navolgt, zijns niet waardig is," tot onze bemoediging, 
dat wie een der zijnen alleenlijk een beker koud waters 
te drinken gegeven zal hebben, zijn loon geenszins zal 
verliezen. Laat ons derhalve tot Hem uitgaan buiten de 
legerplaats, zijnen smaad dragende, bedenkende: 

't Is ons een voorrecht hier beneden 
Ook buiten 't leger uit te gaan, 
En Hem te volgen op zijn schreden, 
In smaadheid Hem gelijk te staan; 
Zoo dienen we onzen Heer met lust, 
Tot Hij ons voert in de eeuwge rust. 



177 

De eeuwige rust. 

„Zoo blijft er dan een sabbatsrust over 
voor het volk van God. . . Laat ons dan 
ons beijveren, om in die rust in te gaan." 

Hebr. IV: 9, 11. 

Hoe liefelijk klinkt in de ooren van den moeden pel
grim, van den door angst en twijfel voortgejaagden mensch, 
van de door droefenis neergebogen ziel, het woord rust! 
Het is alsof het uit een andere wereld tot ons komt. 
Want hier beneden zien wij niets anders dan een ruste
loos jagen, trachten en streven naar genot en eer en 
rijkdom. Iedereen zou gaarne zooveel mogelijk van de 
schatten dezer aarde in bezit nemen. Wel komt menigeen 
tot de erkentenis, dat alles ijdelheid en kwelling des 
geestes is; doch dit neemt niet weg, dat iedereen voort
gaat met rusteloos naar vooruitgang te streven. 

En ach! hoeveel lijden en smart, hoeveel strijd en 
ellende, hoeveel moeite en zorg wordt er op deze arme 
aarde uitgestaan. Hoevelen plagen zich van den morgen 
tot den avond en zoeken rust, zonder die te vinden! En 
hoe snel gaat het leven des menschen voorbij! Als een 
schaduw vliegt het daarhenen! Eer men het weet, staat 
men aan den rand der eeuwigheid. Op aarde vond hij 
geen rust, wat zal aan de andere zijde des grafs' zijn 
deel zijn ? Zal hij daar rust vinden ? Op de graven wordt 
vaak geschreven: hij rust in vrede. Maar o! als hij hier 
geen rust gezocht heeft, waar die alleen te vinden is, dan 
zal ook in de eeuwigheid geen rust voor hem te vinden 
zijn. Ontzaglijk groot is het getal van hen, die in plaats 
van in de eeuwige rust te komen, naar de eeuwige pijn 
gaan. Toch zijn Gods gedachten over den mensch ge
dachten des vredes. Hij wil niet den dood des zondaars; 
Hij heeft geen lust in zijn verderf, maar is bereid en 
gewillig hem te redden en rust te geven; rust voor zijne 

* L 111 u 
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ziel reeds hier beneden, en rust eenmaal daarboven bij 
Jezus. ( 

Hoe benijdenswaard is het geluk van hen, die deze 
rust in Jezus gevonden hebben, en die de eeuwige rust 
te gemoet gaan! O, mochten zij steeds in het genot er 
van leven, en met verlangen hunne harten uitstrekken 
naar het Vaderhuis, waar volkomene rust het deel aller 
verlosten wezen zal! 

Het Woord Gods spreekt dikwerf en op verschillende 
wijzen van rust. Voor den eersten keer bij de schepping: 
„En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was 
zeer goed. . . . En God zegende den zevenden dag, en 
heiligde dien, omdat Hij op denzelven rustte van al zijn 
werk." Gods oog kon met welbehagen op de gansche 
schepping rusten, want alles was in overeenstemming 
met zijne gedachten; alles was rein en volkomen uit zijne 
handen te voorschijn gekomen. Ook de mensch verheugde 
zich in algeheele rust. Niets was er, wat hem verontrusten 
kon. Alles om hem heen ademde rust en vrede, en tevens 
genoot hij het hooge voorrecht, met God, zijnen Schepper, 
gemeenschap te mogen oefenen. 

Doch deze rust was van korten duur. De zonde kwam, 
en stoorde opeens de rust, en verdreef den vrede. De 
mensch gaf gehoor aan de verleiding des duivels, overtrad 
Gods gebod en stortte de geheele schepping in het verderf. 
Vloek en dood kwamen over den mensch. Geen plaats 
was er meer voor hem in het paradijs; hij werd uit Gods 
tegenwoordigheid gebannen; en onder de heerschappij 
der zonde en des doods moest hij voortaan in het zweet 
zijns aanschijns zijn brood eten, terwijl vrees en schrik, 
ziekte en dood zijn leven op aarde verbitterden. 

Zoo was de rust voor den mensch voor altijd verdwenen 
hier op aarde. Maar ook de rust van God was gestoord. 
Hoe zou de heilige God kunnen rusten in een door de 
zonde verontreinigde en bedorven wereld? Dat was on
mogelijk. Hij gaf het werk zijner handen niet op. Neen, 
geprezen zij zijn naam! Hij begon terstond in zijne on
eindige barmhartigheid te arbeiden aan de redding van 
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den gevallen mensen, om alzoo zijne eeuwige raadsbesluiten 
uit te voeren. Terstond na 's menschen val kwam de 
Heere God hem opzoeken, en schonk hem de belofte van 
verlossing door het zaad der vrouw. En van dat oogenblik 
af heeft God niet opgehouden te werken, zich in genade 
aan den mensch te openbaren en hem tot bekeering en 
geloof te vermanen. De Heer Jezus heeft gezegd: „Mijn 
Yader werkt tot nu toe, en ik werk ook." God heeft al 
de vervlogen eeuwen door, middellijk en onmiddellijk, ge
werkt. Hij heeft zich den menschen geopenbaard door 
zijn woord, door zijne daden en leidingen, door zijne 
engelen, door zijne knechten, de profeten, en eindelijk 
door zijnen geliefden Zoon; en thans werkt Hij machtiger 
dan ooit door zijnen Heiligen Geest; en zoo zal Hij voort-
werken, totdat alle dingen nieuw gemaakt zijn, en God 
op de nieuwe aarde te midden van een verlost volk zal 
wonen in een schepping, waar geen sporen der zonde 
meer zullen gevonden worden. 

Tot op dien heer lij ken tijd is er op deze aarde alleen 
rust voor hem, die door het geloof met Jezus verbonden 
is. De Heer Jezus zeide, toen Hij hier beneden ver
toefde, tot de menschen, die Hem omgaven: „Komt tot 
mij allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust 
geven." Als een mensch tot inzicht van zijne schuld en 
ellende gekomen is, en zijn geweten hem aanklaagt voor 
God van duizende zonden, zoodat hij geen raad en uit
komst meer weet, en uitroept: „Ik ellendig mensch! wie 
zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods," dan klin
ken deze woorden van Jezus als muziek in zijne ooren, 
en hij werpt zich in de armen van den Verlosser, die 
om zijnentwil de straf en het oordeel heeft ondergaan. 
Rust en vrede is dan zijn deel, want zijn geweten wordt 
van booze werken gereinigd door het bloed van Christus. 
De last zijner zonden is weggenomen, want Jezus droeg 
zijne zonden in zijn lichaam op het hout, en bracht een 
volkomene verzoening met God voor hem teweeg. Door 
het geloof kan hij rusten in het volbrachte werk des 
kruises, gelijk de heilige God in dat werk alles gevon-
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den heeft waardoor Hij verheerlijkt en bevredigd werd. 

Doch er is nog een andere rust dan de rust des gewe
tens. De Heer Jezus toch zegt tot hen, die Hij rust 
voor hun geweten gegeven heeft, toen zij als vermoeide 
en belaste zondaren tot Hem hun toevlucht hadden ge
nomen : „Neemt mijn juk op u, en leert van mij, want 
ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult ritst 
vinden voor uwe zielen" De eerste rust, die voor het ge
weten, wordt aan allen, die in Jezus gelooven, als vrije, 
onverdiende gave geschonken; de tweede rust moet worden 
gevonden. Het is de rust der ziel, de vrede, die de Heer 
zelf smaakte in een wereld vol onrust, strijd en moeite. 
De eerste rust, de rust van het geweten, is zonder voor
waarde, en daarom door de genade het deel van ieder 
waar geloovige. De tweede rust, die der ziel, in de om
standigheden hier beneden, is daarentegen verbonden aan 
de voorwaarde, dat wij het juk van Jezus op ons nemen 
en zijne last dragen. Alleen inzooverre wij dit doen, zal 
die rust ons deel zijn. 

Als wij den Heer Jezus op zijn weg hier beneden 
gadeslaan, vinden wij in Hem steeds een volkomene, on
verstoorbare rust. Hij was nooit onrustig en bezorgd, 
nimmer opgewonden en gejaagd. Zijne ziel zweefde nooit 
tusschen hoop en vrees. Hetzij Hij als twaalfjarige knaap 
te midden der schriftgeleerden in den tempel zat, of als 
een volwassen man zich in een klein scheepje op het 
door den storm heftig bewogen meer bevond; hetzij Hij 
aan de listige vragen der huichelachtige farizeën was 
blootgesteld, of de zwakheid en het ongeloof zijner dis
cipelen te verdragen had; hetzij Johannes de dooperaan 
Hem geërgerd werd, en de steden, in welke zijne meeste 
wonderwerken geschied waren, Hem verwierpen, of dat 
Hij stond voor den joodschen raad en voor den rech
terstoel van Pilatus — onder alle omstandigheden en ten 
allen tijde vervulde een volkomene, verhevene rust zijne 
ziel, omdat Hij steeds in onbepaalde gehoorzaamheid aan 
den wil des Vaders wandelde. Toen Hij in deze wereld 
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kwam, zeide Hij: „Zie, ik kom om Uwen wil te doen, 
o God!" en toen Hij deze aarde ging verlaten, zeide Hij 
tot zijne discipelen: „Opdat de wereld erkenne , dat ik 
den Vader liefheb; en gelijk mij de Vader geboden heeft, 
alzoo doe ik." (Joh. XIV: 31.) Hij, die de Heer des he
mels en der aarde was, was hier beneden vrijwillig de 
dienstknecht van den Vader. Hij werd in alle dingen 
verzocht, gelijk als wij, uitgenomen de zonde, en deed 
nooit anders dan den wil Desgenen, die Hem gezon
den had. 

Deze plaats der afhankelijkheid van God, de plaats 
eens dienstknechts, in te nemen, dat was het juk, 'twelk 
Hij droeg. Het was geen zwaar juk voor Hem, o neen! 
Hij zegt: „Mijn juk is zacht en mijne last is licht." 
Dienen was zijn genot en vreugde. „Mijne spijs is, dat 
ik doe den wil Desgenen, die mij gezonden heeft, en zijn 
werk volbrenge." (Joh. IV: 34.) 

En nu zegt de Heer tot ons, die in Hem gelooven: 
„Neemt mijn juk op u," d. w. z. neemt de plaats der 
afhankelijkheid van God in, verloochent uzelven en doet 
den wil des Vaders, en wandelt alzoo in mijne voetstap
pen. Van natuur zijn wij geneigd onzen eigen wil te 
doen, en het eigen ik op den voorgrond te stellen; doch 
wij zijn door genade der goddelijke natuur deelachtig ge
worden, en daardoor bekwaam gemaakt om de voet
stappen van Jezus te drukken en den wil van God te 
volbrengen. Vanzelf moeten wij daarin worden onderwezen, 
want uit onszelven hebben we evenmin kennis als kracht. 
Doch wij hebben een goeden Leermeester, den besten die 
er is. Jezus zegt: „Leert van mij." In deze duistere 
wereld heeft zijn licht geschenen. Dat licht zien wij door 
zijn Woord. Er is een lichtend pad door de woestijn naar 
het Vaderhuis daarboven. Hij is de Overste Leidsman en 
Voleinder des geloofs, en is als zoodanig gezeten aan de 
rechterhand van den troon des Almachtigen. 

De heerlijke gevolgen van zulk een leven en wandel 
zijn rust en vrede. „Gij zult rust vinden voor uwe zielen," 
zegt de Heer; en Paulus zegt in Fil. IV: 6 en 7, dat, 
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wanneer wij al onze begeerten door gebed en smeeking, 
met dankzegging, bij God laten bekend worden, en der
halve in geen ding bezorgd zijn, de vrede Gods, die alle 
verstand te boven gaat, onze harten en zinnen bewaren 
zal in Christus Jezus. Hoe gelukkig is de geloovige, die 
in het werk van Christus rust, en die zijne ware plaats 
van afhankelijkheid en gehoorzaamheid hier beneden in
neemt ! In een wereld vol onrust en zorg gaat hij ge-
moedigd en verblijd zijnen weg door de woestijn, met het 
oog gericht op de hemelsche heerlijkheid, die aan het 
eind der reis ons wacht. 

De hemelsche heerlijkheid! Ja, daarnaar verlangt onze 
ziel. Abraham verwachtte de stad, die fondamenten heeft, 
wier kunstenaar en bouwmeester God is, en strekte zich 
verlangend uit naar het hemelsche vaderland. Mozes zag 
op de heerlijke belooning aan het eind der reis, en was 
daardoor in staat de moeiten en lasten des aardschen 
levens te verdragen. Paulus jaagde naar den prijs der 
hemelsche roeping Gods, die van boven is in Christus 
Jezus. En wij allen — God geve het tenminste! — zien 
reikhalzend uit naar de komst van onzen Heer en Heiland, 
die al de zijnen opnemen zal in het heerlijk huis des 
Vaders. 

Dan zal eeuwige rust ons deel zijn. Toorzeker, kostelijk 
is de rust des gewetens, zalig de rust der ziel, die vrede 
Gods, welke alle verstand te boven gaat; maar verre wordt 
zij overtroffen door de hemelsche rust, die ons aan het 
eind onzer loopbaan door God is beloofd. Want die rust 
is de rust, welke God zelven smaken zal, als alle dingen 
volbracht zijn en Hij alle dingen zal nieuw gemaakt 
hebben. 

Hoort slechts wat Paulus in Hebr. IV aan de geloovige 
Hebreërs schrijft. N"a hen voorgesteld te hebben, dat de 
rust der schepping door de zonde was gestoord, en de 
rust in Kanaan nimmer was genoten door de ongehoor
zaamheid der Israëlieten, die hunne vijanden niet hadden 
uitgedelgd, zegt hij: „Zoo blijft er dan een sabbatsrust 
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over voor het volk van God." En wat is dat voor een 
rust? Leest slechts door, dan hebt gij het antwoord. „Want 
die in zijne rust is ingegaan, heeft ook zelf van zijne 
werken gerust, gelijk God van de zijne." Als de eerste 
hemel en de eerste aarde voorbijgegaan zullen zijn, en de 
zee niet meer wezen zal, en een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid woont, zal geko
men zijn, en God zal zeggen: „Zie, ik maak alle dingen 
nieuw," dan zal God rusten van al zijne werken tot in 
eeuwigheid, en in die rust zullen Gods kinderen deelen. 

Welk een heerlijk vooruitzicht! Welk een zalig einde 
van onze pelgrimsreis! Onze rust op aarde wordt, helaas! 
menigwerf gestoord. Vaak door onze eigene schuld. Maar 
al is dit ook niet het geval, dan leven wij toch te midden 
van de zonde en van de ellende, die een gevolg der zonde 
is. Ziekten en kwalen overal. Dood en rouw eiken dag. 
Strijd en verzoeking voortdurend. Wie zou niet verlangen 
daarvan verlost te wordenP Zelfs de Heer Jezus, die 
geen zonde gekend of gedaan heeft, die van de zondaren 
geheel gescheiden was, die geen aanrakingspunt voor de 
verzoeking in zich had, heeft gedurende zijn leven in de 
wereld woestijn uitgeroepen: „Gelijk een hert schreeuwt 
naar de waterstroomen, zoo schreeuwt mijne ziel tot (J, 
o God! Mijne ziel dorst naar God, naar den levenden 
God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht 
verschijnen P" En wij, die met Paulus moeten betuigen: 
„Ik weet, dat in mij, dat is in mijn vleesch, geen goed 
woont," hijgen naar de verlossing onzes lichaams van de 
verderfelijkheid, waarin het door de zonde gekomen is, 
en zien met verlangen uit naar de rust, die er overblijft 
voor het volk van God. 

Heerlijk zal die rust zijn. De schepping, die thans om 
des zondaars wil aan de ijdelheid onderworpen is, en 
zucht, alsof zij in barensnood was, zal dan vrijgemaakt 
zijn van de slavernij der verderfelijkheid en deelen in de 
vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Met een nieuw, 
onsterfelijk en onverderfelijk lichaam, gelijkvormig aan 
het lichaam der heerlijkheid van onzen Heer Jezus Chris-
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tus, zullen wij zijn zonder vlek of rimpel of iets derge
lijks, heilig en onberispelijk. Wonen zullen wij tot in 
eeuwigheid in het Huis des Vaders, waar Gods Zoon 
door zijn verlossingswerk ons plaats bereidde. Daar deelen 
wij in Gods rust, in Gods vreugde, in Gods heerlijkheid. 
Altijd zijn wij met Hem, die ons liefhad, ons verloste 
en ons met zich vereenigde. 

Hoe natuurlijk zou het zijn, als wij steeds, dag voor 
dag, onzen blik op die heerlijke toekomst vestigden, en 
met blijdschap en volharding in de ons voorgestelde loop
baan liepen. Toch is dit, helaas! niet altijd het geval. 
De geloovigen, tot wie Paulus over de rust, die er over
blijft voor het volk van God, spreekt, hadden, verleid 
door de list des satans, hun oog van die heerlijke toe
komst afgewend. Zij hadden in den beginne, toen zij 
Christus aannamen, met vreugde zelfs de rooving hunner 
goederen aangenomen; doch waren door de langdurigheid 
der beproevingen moedeloos geworden. Dat kan bij ons 
ook het geval zijn. De Heer heeft gezegd: „De geest 
is wel gewillig, maar het vleesch is zwak." Daarom heb
ben wij noodig telkens vermaand en opgewekt te worden. 
Daarom moeten wij elkander gedurig wijzen op de heer
lijkheid, die ons wacht, en elkander troosten, zooals de 
Apostel zegt, met de heerlijke wederkomst van onzen 
Heiland. Maar bovenal hebben wij behoefte aan de hulp 
van God en aan de werking des Heiligen Geestes in onze 
zielen. En in den brief aan de Hebreërs worden de midde
len opgenoemd, die God in zijne genade, gegeven heeft 
en gebruikt, opdat wij moedig en gelukkig onze reis door 
de woestijn zouden voortzetten, totdat Jezus komt om ons 
op te nemen in de heerlijkheid. 

Vooreerst hebben wij het Woord Gods, 't welk onze 
harten bezighoudt met Christus, den oversten Leidsman 
en Voleinder des geloofs, die ons voorgegaan is op den 
weg door de woestijn, en thans aan Gods rechterhand 
in heerlijkheid gezeten is. Het stelt ons telkens onze 
hemelsche roeping voor oogen, en richt onzen blik voort
durend op de voor ons liggende heerlijkheid. Het is 
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„levend en krachtig en scherper dan eenig tweesnijdend 
zwaard, en doordringende tot de verdeeling der ziel en 
des geestes, zoowel der gewrichten als des mergs, en een 
oordeelaar van de gedachten en overleggingen des harten." 

Dat Woord stelt alles aan zijn ware plaats en toont 
ons wat God welbehagelijk is. Het openbaart ons de 
verborgen drijfveeren onzer handelingen, en brengt er ons 
toe alles voor 's Heeren aangezicht te belijden en te oor-
deelen, zoodat wij meer en meer afgezonderd worden van 
de zonde en de wereld, en door de waarheid worden ge
heiligd. Ook is dat "Woord het zwaard des Geestes, waar
mede wij, evenals onze Heiland, de verzoekingen des 
vijands knnnen afslaan. 

Een tweede hulpmiddel is het hoogepriesterschap van 
Christus. Paulus zegt tot de Hebreërs: „Laat ons de 
belijdenis vasthouden; want wij hebben niet een hooge-
priester, die geen medelijden hebben kan met onze zwak
heden, maar een, die in alle dingen verzocht is gelijk wij, 
uitgenomen de zonde; (Hebr. IV: 14—16.) en „in het
geen Hij zelf verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij hen, 
die verzocht worden, te hulp komen." (Hebr. II : 18.) 
Welk een troost is dat te midden van al de moeielijk-
heden hier beneden! De weg door deze wereld is toch 
voor ons de weg door een tranendal. Hoe velen gaan door 
zware krankheden en lijdenswegen; anderen hebben be
stendig met nood en armoede te kampen; weer anderen 
ondervinden groote moeielijkheden in hunne gezinnen of 
zaken, zoodat het soms schijnt, alsof de Heer „vergeten 
heeft genadig te zijn." (Ps. LXXVII: 9.) Al deze dingen 
gebruikt de vijand om het hart neder te drukken en 
moedeloos te maken „en ons te doen twijfelen aan Gods 
liefde. Welk een troost is het dan te weten, dat onze 
geliefde Heer in alles verzocht is geworden! Hij kent 
ieder leed, gevoelt elke smart en kan zich in alle om
standigheden verplaatsen. „Het hart kent zijne eigene 
bittere droefheid; en een vreemde zal zich met deszelfs 
blijdschap niet vermengen.... Doch er is een liefhebber, 
die meer aankleeft dan een broeder." (Spr. XIV : 10; 
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XVIII: 24.) Wie kan zóó medegevoelen en troosten als 
Hij! Hij is een barmhartige en getrouwe Hoogepriester. 
Hij kan helpen degenen, die verzocht worden. „Hij geeft 
den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte 
dien, die geen krachten heeft." (Jes. XL: 29.) 

Een derde hulpmiddel op onze reis door deze wereld 
vinden wij in Johahnes' eersten brief. „Indien iemand 
gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Va
der, Jezus Christus, den Rechtvaardige." (1 Joh. 11:2.) 
De zonde stoort onze gemeenschap met God, en als die 
gemeenschap niet hersteld wordt, dan wijken wij hoe 
langer hoe verder af, en zouden omkomen. Hoe goed is 
het derhalve, dat God ook daarvoor gezorgd heeft. De 
Heer Jezus is onze Voorspraak. Hij bidt voor ons, opdat 
wij in het geloof big ven, en weder in Gods gemeenschap 
zouden hersteld worden. Tot Petrus zeide Hij, toen Hij 
hem aankondigde, welk een groote zonde hij begaan zou: 
„Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophoude." 
Eer Petrus viel, bad Jezus reeds voor hem, opdat hij niet 
tot wanhoop zou vervallen; en toen Petrus gezondigd had, 
zag Jezus hem beteekenisvol aan, zoodat de gevallen 
discipel dadelijk tot inkeer kwam en met bittere tranen 
zijn val beweende. En zoodra de Heer uit de dooden was 
opgestaan, verschijnt Hij aan Petrus, en verzekert hem 
van zijne liefde en onwankelbare trouw, om hem later 
aan het meer van Tiberias in zijne bediening te herstellen. 
Zóó handelt Hij ook met ons. Hij is steeds in liefde voor 
ons bezig. Hij bidt voor ons tot den Vader, opdat wij bewaard 
blijven voor den booze en vergeving erlangen, indien wij 
gezondigd hebben. 

Hoe heerlijk heeft de Heer dus in elk opzicht voor 
ons gezorgd! Wij hebben zijn Woord, 'twelk ons in alles 
den rechten weg aanwijst, en ons bewaart en heiligt. Wij 
hebben Jezus als onzen barmhartigen en getrouwen Hoo
gepriester, om ons in al de verzoekingen en gevaren 
staande te houden; en wij kennen Hem als onze Voor
spraak, die voor ons bidt en ons in Gods gemeenschap 
terugvoert, indien wij gezondigd hebben. O, mochten wij 
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deze hulpmiddelen, die God ons in genade voor onzen 
weg Her beneden gegeven heeft, niet slechts kennen, 
maar ook trouw gebruiken, opdat wij niet verslappen of 
afdwalen, maar met volharding loopen in de loopbaan, 
die ons is voorgesteld! 

Hoevele honderden en duizenden hebben reeds hunnen 
loop voleindigd, hebben het geloof behouden en den goeden 
strijd gestreden en zijn in de eeuwige rust ingegaan! Zij 
rusten thans reeds van hunne werken en wachten op het 
heerlijke oogenblik, dat de Heer zal wederkomen, om 
ook ons, die levend overblijven tot zijne komst, op te 
nemen in de lucht en te brengen in het Huis des Vaders, 
iaa t ons daarom niet moede worden, niet vertragen, niet 
achterblijven, maar van ganscher harte met den Apostel 
zeggen: „Eén ding doe ik, vergetende wat achter is, strek 
ik mij uit naar hetgeen vóór is, en jaag ik, het wit aan
schouwende , naar den prijs der hemelsche roeping Gods 
in Christus Jezus." 

Weldra hebben wij het eind der reis bereikt. Dan zal 
de hemelsche rust, de rust van God zelf, ons eeuwig, 
heerlijk deel zijn. Daar zal ons niets en niemand meer 
storen in het genot van de liefde onzes Heeren. Daar 
zullen wij het geslachte Lam, wiens bloed ons reinigde 
van al onze zonden, van aangezicht tot aangezicht aan
schouwen, en onze harten zullen overvloeien van dank 
en aanbidding. 

Euste vond hier mijn geweten, 
Want zijn bloed — o heilfontein! 

Heeft van alle mijne zonden 
Mij gewasschen blank en rein. 

'k Vrees met 's Heeren vrede in 't harte 
Strijd noch smart mij hier bereid, 

Eeuwge rust vind ik daarboven 
In des Godslams heerlijkheid. 

Ja, er blijft een sabbatsrust over voor het volk van 
God, en voorwaar, die zal onuitsprekelijk heerlijk zijn! 
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Bemoediging. 

In 't Vaderhuis daar boven, 
Daar wordt ons plaats bereid; 

De Heiland bij Zijn heengaan 
Heeft ons dat toegezeid. 

Als Hij zal wederkomen, 
Brengt Hij ons allen daar, 

En al wat Hij beloofd heeft, 
Wordt dan voor eeuwig waar. 

Wij zullen niet meer hong'ren, 
Noch dorsten immermeer, 

Het Lam zal ons geleiden; 
Hij, Jezus, onze Heer, 

Voert ons aan levend water, 
Hij leidt ons met Zijn staf, 

En wiseht de laatste tranen 
Dan van onze oogen af. 

O Jezus, trouwe Heiland, 
Hoe hebt Ge ons liefgehad! 

En zouden wij dan vreezen 
Hier op ons levenspad? 

En zouden wij dan klagen 
En zuchten om ons lot, 

En 't U niet overgeven 
Als onzen Heer en God? 

Gij hebt IJ zelf gegeven, 
Ons reddend van den dood, 

Zoudt Gij geen uitkomst weten 
Ook in den aardschen nood? 

Gij geeft aan 's hemels raven 
En musschen elk zijn deel, 
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Gij kleedt met pracht de leliën 
En rozen op haar steel; 

Gij siert het gras der aarde 
Met schoone bloemenpracht, 

Gij tooit met starrenlichtglans 
De diepte van den nacht; 

En zoudt Gij dan niet zorgen 
Voor Uwe schapen, Heer! 

Zij zijn toch in Uw oogen, 
Gij zegt het — eind'loos meer! 

O Heer! vergeef ons zuchten, 
Ons twijf'len aan Uw trouw, 

Alsof de nood der aarde 
Ons overwinnen zou! 

Wij willen niet meer klagen 
Of zorgen om ons lot; 

Wij willen U vertrouwen 
Als onzen trouwen God. 

Waar Gij voor ons een erfnis 
Bewaart in eeuwigheid, 

Daar willen we ook verwachten 
Uw bij stand in den tijd; 

Daar stellen wij blijmoedig 
Ons leven in Uw hand, 

Tot Gij ons haalt van de aarde 
In 't zalig Vaderland; 

Daar zetten we onzen reisweg 
In vol vertrouwen voort, 

En wat ons moog ontmoeten, 
Wij steunen op Uw woord; 

Daar zingen we onze psalmen 
Trots 's levens golfgebruis; — 

Triomf! dra komt de Heiland 
En haalt ons allen thuis. 

A. L 
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Correspondentie. 
11. F. J. V. te 'sHage. — Lees de woorden van onzen 

Heer in Joh. I I I ; 14 met de daartusschen gevoegde ophelde
ringen, dan zal de bedoeling ra duidelijk zijn. 

»Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, door dien 
op te hangen aan een paal, opdat allen, die in geloof aan de 
goddelijke belofte tot dit teeken opzagen, zouden worden ge
nezen, akoo moet de Zoon des menschen, volgens Gods raads
besluit en naar Gods rechtvaardigheid, verhoogd worden aan 
het kruis, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, die geloovig tot 
zijn kruis opziet, als het eenige middel om behouden te wor
den, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" 

De dood van Jezus was noodzakelijk; zonder bloedstorting is 
er geen vergeving; en het was ook noodzakelijk, zouden wij 
van den , vloek kunnen worden verlost, dat Hij stierf aan een 
kruis, zoodat ieder, die behouden worden wil, zijn oog moet 
richten op den Gekruisigde, gelijk de Israëlieten om genezen 
te worden moesten zien op de koperen slang. 

12. T. Z. te Haarlem. — Het koninkrijk der hemelen (Matth.) 
en het koninkrijk Gods (Mark.) en de gemeente zijn twee ver
schillende dingen. De gelijkenissen in Matth. XIII zijn ge
lijkenissen van het koninkrijk, en geven ons de geschiedenis 
van dat koninkrijk na Jezus' verwerping. Berst, in de gelijke
nissen van het onkruid onder de tarwe, van het mosterdzaad 
en het zuurdeeg, de uitwendige vorm, die het koninkrijk na de 
verwerping van Jezus in deze wereld zou aannemen; en daar
na, in de gelijkenissen van den schat in den akker, van de parel 
van groote waarde en van het vischnet, wat in dat koninkrijk 
voor den Heer bijzondere waarde had. Dat is de gemeente, die 
Hij heeft liefgehad en voor wie Hij zich in den dood heeft 
overgegeven. 

De gemeente is dus wel in het koninkrijk, maar is het konink
rijk niet. Als straks de gemeente wordt opgenomen, blijft het 
koninkrijk bestaan. Als de Heer op aarde in heerlijkheid ver
schijnt, zal Hij de ergernissen uit zijn koninkrijk wegnemen, 
en dan zal dat koninkrijk duizend jaren in heerlijkheid bestaan, 
om daarna door Hem aan den Vader te worden overgegeven. 

Van het koninkrijk is de Heer de Koning, van de Gemeente 
het Hoofd. De Gemeente is het lichaam van Christus, en Hij 
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is van dab lichaam het Hoofd. Dat is derhalve een gansch ander 
begrip. Bovendien moeten wij ons honden aan de uitdrukkin
gen der Schrift, en nimmer wordt Christus de koning der ge
meente genoemd. Die uitdrukking is in sommige kringen gang
baar geworden, doordien men de gemeente en het koninkrijk 
met elkaar vereenzelvigt. 

13. C. M. D. te Rotterdam. — Eenigen tijd geleden schreef 
mij een ander over hetzelfde onderwerp, en het antwoord, dat 
ik toen gaf, laat ik hier volgen. Dat zal u kunnen inlichten 
omtrent deze quaestie, die niet zoo belangrijk is, als men soms 
denkt. 

Ziehier mijn antwoord. 
sTJ dankende voor uwe belangstelling in mijne uitgaven, en 

voor de door u gemaakte opmerking, deel ik u mede, dat ik de 
door u besproken quaestie jaren geleden heb onderzocht en 
Overdacht, en tot het resultaat ben gekomen om niet het ver
ouderde Heere, maar Heer te gebruiken, behalve in samenstel
lingen, waar het ook thans voor de welluidendheid vereischt 
wordt, zooals b.v. Heere! Heere! of Heere der Heirscharen. 
Tot dit resultaat ben ik gekomen door de overweging, dat het 
louter een taalkundige quaestie is, die niets te maken heeft 
met den eerbied voor het Hoogste Wezen. Uit de Staten
vertaling is dit duidelijk. Daar wordt Heere niet alleen gebe
zigd voor Jehovah en Adona'ï; niet slechts voor onzen dier
baren Heiland, maar ook voor gewone menschen. 

Laat mij uit de honderde gevallen één nemen uit het O. en 
één uit het N. T. In Gen. 24 : 65 zegt Eliëzer van Izaak: 
»Dat is mijn heere." In Matth. 13 : 27 lezen wij: »En de dienst
knechten van den heere des huizes gingen en zeiden tot hem: 
Heere!" De St. V. hebben dus niet Heere gebruikt om hun 
eerbied voor God uit te drukken, maar omdat de toenmalige 
taalvorm dit niet anders toeliet. Hun eerbied voor de goddelijke 
personen hebben zij uitgedrukt door de kapitale B, en voor den 
derden persoon der Drieëenheid door de kap. E. O. Daarin 
volg ik hen steeds na. Overigens houd ik mij aan den tegen-
woordigen taalvorm, en gebruik Heer en Heere, naardat het 
mij voorkomt verkieselijker en welluidender te zijn. Moest ik 
een, vert. van het O. T. leveren gelijk ik zulks deed van het 
N., dan zou ik den naam van God als Jehovah onveranderd 
laten. 
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Ook valt hierbij op te merken, dat in de Evangeliën de nxen-
schen Jezus geehszins als God erkenden, en Hem dus ook geen 
goddelijke eer kónden bewijzen, en wij hun dan toch in elk geval, 
ook naar uw gevoelen: Heer! moeten laten zeggen, wat even
wel tot moeielijkheden aanleiding geeft. De St. V. hadden geen 
bezwaar; zij gebruikten steeds in alle gevallen Heere; ik heb 
ook geen moeiüe, daar ik in alle gevallen Heer gebruik. Wil 
men evenwel door Heere zijn eerbied voor God of den Heiland 
uitdrukken, dan komt men soms tot een bedenkelijke verklaring, 
die niet meer een oljectieve vertaling is. Wat nu de taalvorm 
betreft, zoo komt mij het argument van Vrouwe weinig steek
houdend voor. Het daar tegenoverstaande Heere gebruiken wij 
niet. Wij schrijven Jonkvrouwe, maar niet Jonkheere. Vrouwe 
is een adellijke titel. Om de taalkundige quaestie te stellen, 
moet men Mevrouw nemen, en wij schrijven zelfs aan H. M. 
de koningin: Mevrouw, en niet Mevrouwe. 

i 

14. M. B. te Haarlem vraagt een verklaring van Jer. 1:11 
en 12. 

't Komt mij voor, dat de amandelroede of tak van den aman
delboom moest dienen als een staf om mede te slaan; en dat 
de Heer Jeremia prijst, dat hij dadelijk dien amandelboomtak als 
zoodanig gekend heeft, zoodat hjj daardoor het bewijs had ge
leverd een geschikt werktuig in Gods hand te kunnen zijn om 
Israël te kastijden. 

Want — zoo zegt God — Ik zal wakker zijn of ontwaken 
over mijn woord, dat Ik gesproken heb om dat te doen. Gelijk 
Gods beloften in vervulling treden, zoo worden ook zijne be
dreigingen uitgevoerd. 

15. E. R. B. te 's Hage. — Het verschil tusschen 1 Sam. 
XVII ; 12, waar gezegd wordt, dat Isaï acht zonen had, en 
1 Kron. I I : 13—15, waar in het geslachtsregister er maar zeven 
worden opgegeven, kan daarin liggen, dat Isaï na de geboorte 
van Ozem nog een zoon heeft gehad, die vroeg of ongehuwd 
gestorven is, en dus in het geslachtsregister geen plaats behoefde 
te bekomen. In 1 Sam. XVI: 10, 11 wordt, naar het mij voor
komt, onder de zeven zonen ook David bedoeld, hoewel hij er 
niet was, gelijk in Eicht. IX gezegd wordt, dat Abimelech de 
70 zonen van Gideon op een steen doodde, hoewel er slechts 
69 gedood werden, aangezien de jongste ontkwam. 


