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YOORWOORD. 

He~ doe! van deze uitgaYe is om de lezer enig~ 
pra.ktiese Bijbelstudies in de Yorm van preken aan 
t.e bieden. De schrijver heeft getracht de t:;c!hrift 
te laten spreken, en hij laat het aan de lezer owr 
om te bepeinzen de wonderen van Gods wet. Met
ccu hoopt hij da.t deze korte overdenkingen mogen 
dienen om ons te funderen in de Gereformeerde Be
Jijdenis, die voor ons de zuiverste uit<lrukking is vau 
h1:-Ggeen Gods Woord ons leert. 

Als deze bundel een genoegzaa.m aantal lezers 
kan "°erwerven, za.l hij door anderen, in dezelfde 
trant geschreven, gevolgd worden. 

~foge het de Heere behagen deze zwak.ke woorden 
te zegenen en versterke Hij daardoor ons geloof in 
J ez 11:> Christus. on7.e enige Iviiddelaar. 

DE SCHRIJVER. 
Potchefstroom, 

5 December 1917. 



INH OUD. 

J ezus· lh·>'la.chtsboom 
W aar is de geboren Koning der J oden 
D e Bijl aan de W ortel 
Een Bededags-predikatie 
.J ael ... 
Alleen-wonen 
De Verloren Zoon in het 0.T. 
De Verloren Zoon gevonden 
Zalig de A rm en van Geest 
Zalig die Treuren ... 
Zalig de Zachnnoedigen 
Zalig die H ongeren en Dorsten 
Zalig de Barmhartigen 
Zalig de R ei1teu ,·an H art 
Za.lig de Vree<lza.men 
Zalig die vervolgd worden 
De weg naa r het Kruis 
Bij het Kruis 
De Dood verslonden 
H et V aderh ui:;; 
D e Tegenstauder \ an de H. Geest. 
Wachter! Wilt· is er Yan de Nacht 
De Muziek nn bet Wereldgericht 
De Vier Paarclen ... 
I>e E nge Poort 

biz . 
7 

15 
2'2 
29 
37 
45 
52 
60 
69 
78 
88 
96 

104 
112 
120 
128 
138 
148 
158 
166 
17(i 

190 
198 
208 
217 



JEZUS' GESLl.CHTSBOOM. 

(Bij bet Kerstfeest.) 

tT e lezen Mat. l:l-17, L uk. 1 :46-56, te zin
·gen Ps. 89:7. 15. Lofz. van Maria >s. 1, 6. 7. ) 

Het boek des geslachts van J ezus Chris
tus. de zoon van David, de zoon van 
Abraham. Abraham gewon Izaak, en 
Izaak gewon J akob, en Jakob gewon 
.Judas . en zijn broeden;. enz. 
Mat. 1 : 1-17. 

b de H eilige ::>cbrift vinden wij vele geslachtsr e
gisters of lijst~m --.an namen. Gewoonlik worden zij 
bij het lezen o•ergeslagen. Men beschouwt ze als 
dorre p laatsen in de grazige weiden van Gods 
W oord : plaatsen waar geen schone bloom en en 
geen rijke oogst kunnen worden ingezameld. 

Dit i niet r ec:ht. Aile Schrift is >an God ingege
ven en moet daarom tot onze lering. vermaning en 
vertroosting worden bestudeerd. Ook die geslachts
r ekeningen strum niet t.evergeefs in Gods Woord 
-opgetekeud. 

Het is dan ook opmerkelik. hoe bij het onder
zoek van dat dorre veld van nameu en weer eens 
m1meu misschien ,,·el geen klew·ige bloemen of 
-zwat·e halmeu. maar dan toch kostelike diamanten 
ert robijnen. juwelen rnn hoge geestelike waardij 
worden ge\·onden. 

Dit is ook het geval met J ezus · geslachtsboom. 
Hoe zoud en wij hier iets anders kunnen verwach
ten? Laat ons dan onderzoeken waarom de heilige 
schrijver. Mattheus. zijn evangelie begint met "n 
.reeks van zulke namen. Laat ons, bij het lezen van 
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z11n book. niet beginnen met hoofdst uk 2, of ook 
met hoofdstuk l vs. 18, zoals gewoonlik ·gedaan 
wordt. 

I . 

Wij vragen allereerst: WAT HET DOEL \.AN 

MATTHEUS rs MET DIE RIJ YA N ~AMEN. 

DikweL5 is beweerd geworden, dat de evangelist 
een bepaalde bewijsvoering op bet oog heeft. Hij 
wil na.meli.k aant-0nen ( zo is gezegd ), d at J ezul! 
voor zoveel het vleea aangaat en ten aanzien van d& 
belof«:n, een zone Davids en Abrahams was.. Het 
feit , dat in vs. 8 de namen van drie koningen ont
breken, en dat de lijst van vs. 12-16 waarschijnli.k 
ook onvolledig is (gerekend de lange tijd waarover 
zij zich uitstrekt) verklaart men dan zo, dat bet Ma~ 
theus alleen te doen was om een , ,keur uit die namen 
te nemen.' ' 

Al nemen wij deze verklaring aan, dan verhindert 
dit niet dat wij een stap verder gaan door namelik 
te beweren, dat Mattheus nog iet.; meer op het oog 

heeft gehad. H ij begint bij Abraham en eindigt 
met Jozef, en vcrdeelt dat lange tijdsverloop in 
drie stukken: van Abraham tot DaYid, van David 
tot de Babyloniese overvoering (ballingschap) en van 
d., Babyloniese overvoering tot Christus (vs. 17). 
Hij zegt daa.rbij, dat ieder tijdvak juist v e er
t i e n geslachten omvat, en komt zo tot het sijfer 
van 3 x 14. Hieruit is ons reeds duideli.k, dat 
Mattheus zich niet absoluut aan al d e namen van 
stamvaders bindt, maar ze op kunstige wijze, over
eenkomstig zijn doe!, indeelt. Zo krijgt hij presies 
14 namen voor iedere periode. 

Maar er is nog meer. Als Mattheus tot rum Da
vid gekomen is, dsn spreekt hij van deze tot twee-
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maal too als Yan ,,de koning" (vs. 6). terwijl hif 
venier slechts de n a m en van de koningen ver
meldt, zonder ze met de eretitel \an . ,koning .. aau 
te duiden. Zelfs Salomo's naam draagt die ere
aanduiding niet. 

Wat bewijst dit? Dat tvolgens :.1attheus) nit:ill 
:::>alomo·s ma a r D a Yi d s ti j d h e t h oo g
t e p u n r. \' a n g l or i e w a s. 

Komt :\Iattheus aan bet einde rnn de tweede 
periode toe, dan ncemt hij "ier keer de Babyloniese 
over>oering (Ys. 11, 12, 17). W aarom ? Om na
druk op die gebeurtenis te leggen als h e t 1 a a g
s t e . p u n t v a n v e r n e d er i n g, w a a r
i n het Stamhuis van Christus 
w a s g e r a a k t. 

Iedereen Yoelt dus, dat \Yij hier niet met een ge
woon geslachtsregister maar met iets hogers. 
te doen hebben. 

De eY_angelist wil dan ook eerst gHen e e n 
k o r t o ' e r z i c h t \. a n d e g a 11 s e 0 u d · 
t e s t a m e n t i e s e g e s c h i e d e n j :::.. Dan 
pas zal hij beginnen met zijn verhaal aangaande de 
wonderbare geboorte Yan de Zaligmaker , Jezus 
Christus. Aan de vleeswording des W oords was. 
veel voo1mgegaan. Daarmee wil hij a!s goede 
schrijver beginnen en daarvan wil hij, dat zijn le
zers eerst kennis zullen dragen. Of liever , hij re
kent bij zijn hierna volgend verhaal ook dat 
van het ganse uit>erkoren geslacht, van de dagen 
van Abraham af. Daarmee moet rekening worden 
gehouden, want de vervulling van het Nieuwe Tes
tament sluit zo schoon bij de beloftenis mu het Oude 
Testament aan. 

Om hieragn gevolg t-e geven leidt Matt.heu.s zijn 
evangelie in met een reeks va.n na.men. Rij 
herinnert in zijn eerst-e hoofst-uk aan de-
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Y o o r !?" e » c h i e d e n i s. m.a. w. hij beschrijft 
in snellf' ,-ogelducht de ganse tijd. die 'erliep van 
Abraham tot op d e geboorte rnn Christus toe. Die 
tijd m er zij n rij ke inhoud laat hij ons zien als een 
k unstig bor<luursel >an (}odR e igen >inger . Van

daar die drie tijdn~kken , elk met veertien geslach
ten. Vandaar dat hoogte- en dat laagtepunt. Van
daar die saamgedrongen rijkheid van inhoud . welke 
\\"ij nu na<l.er gaan oYerwegen. 

IT. 

En vraagt gij DU WAT Tl'\ ROO FDTREKKF.:\ DE INHOUD 

}:; \ 'AN DE OGD- TE ST.H!E :>;TTJ::SF. OPENBARING, welke 
on~ de t'vangel ist Yluchtig \ OOr .de ogen schil
deren \\-il.--<lan antwoorden \\-ij door op tw e e 

z a k e n te '"ijzen . 
Ret heilsp!an 'an GO<'l in bet 0. T. geopenbaard 

k unnen wij in twee hoofdgedachten saamvatten, ge
dachten die zo schoon in de tekening van Jezus ' 

ge lachtslijn liggen u itgedrnkt. n.L 1) ? e n a d e
' t' r b o n d en 2) l ; i t v er k i e z i n g. 

Lees nu eerst met ons na hoe de EYangeb>;t van 
het Genade,erbond spreekt. 

H eeft de genade Gods zich sprongsgewij s bewo
gen ? Of rnlgde de H eer e d e lijn Yan families en 
geslachten ? Wat staat er? Van Abraham gaat bet 
Yerbondswerk O\er op Izaak en- I zaak was zijn 
zoo n . Van Izaak gaat bet o-.er op J akob en
Jakob ·was zijn zo o n. Van Jakob op Juda en
J uda was zijn z o o n. Zo dumi bet aldoor maar 
YOOrt totdat eindelik. na lange, lange eeuwen , de 
·Ch ris tus gekomen is. Zo wordt ons afget ekend een 
leer <ioor onze rnderen met voorliefde beoefend en 

-door hen de Verbondsleer genoemd. 
nij kent die leer. God roept in de r egel niet hier 
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een ~n daar tien. maar hij zet zijn werk in de lijn 
van de geslachten ,-oort. Het verbond met Abra
ham opgericht, bevestigt H ij v an k i n d tot 
k i n d. Door heel bet Oude Testament dreunt als 
de machtige bastoon •an een orgel het grote 
w09rd: ,. :Wijn Verbond," een toon die al het ove
rige ge!uid draagt. 

Daar staat midden in het oude \·erbond de eike
boom nn Ohristus' geslacht. die geen andere spra
ke rnn zich aifgeeft dan deze: God is getrouw en 
Hij handhaaft zijn Verbondswoord \'an geslacht tot 
geslacht. 

De oudste families in Europa zijn niet ouder dan 
1000 jaar en geen daarvan is in staat een rechte 
lijn -van afstamming aan te wijzen. Hier echter 
wordt een geslacht geplant, dat zijn "·ortel in 
Abraham heeft en 2.000 jaar later zijn uucht in 
Christus draagt. om te bewijzen da t de Heere de 
Rotssteen is. Wien!' werk ,-olkomen is. 

Laat ons dan de Chrisms aangrijpen in die ster
ke Verbondswaarheid? Ook wij zijn niet uit het 
Heiden<lom. hier en daar •andaan gegrepen. maar 
God heeft ons ~e1·wekt uit nome voorouders, die 
bij onze doop en bij hun dood het plechtanker van 
hun vertrouwen in de rotsgrond van het Verbond 
hebben geworpen, tot hun en tot onze ' ' ertroosting. 
Ook aan ons i s die waarheid bevestigd. en zij z a l 
tot in •erre nageslaehten ons ten goede komen. als 
wij haar slechts gelo\·ig •asthouden. 

Hoe dilrwels peinzen wij o-ver de naag h~ het na 
dezen met ons nageslacht wezen zal ! Hoe beklem
mend de vrees, dat onze kinderen aan de werel<l ge
lijhormig worden zullen ! 11aar zie God geeft ons 
de belofte, dat Hij zijn ·Ver bond hanclhaaft •an 
kind tot. kind. 
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Er is echter ook een andere grote gedachte. door 
heel het Oude Testament gepredi.kt. n.l. de U it
v e r k i e z i n g van Gods vrijmacht. 

,, U komt de belofte toe, zegt Petrus op de Pink
sterdag, en aan uwe kinderen, en aan alien die
daar verre zijn." Dit is het Verbond. Maar op
dat niemand in het dees betmuwe en opdat nie
mand zegge : mij komt de genade toe, want ik ben 
immers uit gelovige ouders geboren, voegt de apos
tel eraan toe : z o v e l e n a 1 s e r d e H e e r e 
o n z e G o d t o e r o e p e n z a l. " Dit is de 
Uitverkiezing. De ene grondwaarheid moet niet 
terwille van de andere verloochend worden. De 
genade mag niet als ,,erfgoed" beschouwd worden. 

Zie dit ook in ons hoofdstuk. Het Verbond 
wordt geeerd, maar evenzeer de Verkiezing. Begin 
weer slechts van voren af aan. _\braham \\"Ordt 
door God uit het ganse afgodiese geslaeht gekozen 
om uit te gaan naar het beloofde land (Joz . 24 :2). 
Had _.\braham iets gedaan om dat te verdi~nen ? Of 
was het \·rije verkiezende genade ?-Na Abraham 
komt Izaak. Wie had het zo beschikt dat hij uit 
de n-ije zou geboren worden en niet als Ismael uit 
de dienstbare? Dan volgt Jakob. Waarom werd 
hij gekozen, en niet Ezau, de eerstgeborene? 
Ezau, de in ,-eel opzichten aantrekkelike figuur? 
Hierbij zouden sommige andere van de vermelde na
men, met de daaraan verbonden gebeurtenissen kuu
nen genoe10d worden. ~aar genoeg om aan te· 
wijzen, dat Christus' geslachtsboom het luide pre
dikt: ,,het is niet desgenen die wil, noch desge
nen die loopt, maar des ontfermenden Gods'" (Ro
meinen 9). 

Ja, op iedere bladzij van het Oude Testament 
· staat de Verkiezing Gods geschreven. Wie haar 
Ioochent , rukt de tweede grondzuil van de Schrift-
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waarheid omver. Hij kan het werk Gods in de ge
schiedenis niet verstaan. Hij kan ook zijn eigen 
leven niet begrijpen, en beneemt zich de rijke 
troost van de eeuwige lie£de Gods, waarop zich de 
zondaan in zijn radeloosheid neerwerpt en-behou
den wordt. 

III. 

Ma.ar dit hoo£dstuk houdt zovele schatten in zich 
besloten. Wij vermelden naast de genoemde twee 
hoo£dwaarheden nog ENIGE VAN MEER BIBZOXDERE 

AARD. 

Christus ' stamhuis werd v e r h o o g d in de da
gen van David, maar bet zou ook v er n e de rd 
worden in de diepte gedurende de ballingschap, zo
als wij gezien hebben. Christus kon het ook van 
zijn V.ader verkregen hebben, dat zijn huis altijd 
in eer zou geweest zijn. M:aar Hij koos ook de 
versmading in de ballingschap. 

Hij kon zijn voorgeslacht gekozen hebben uit en
kel koningen en aanzienliken. Maar dat doet Hij 
niet. Wel treffen wij de namen aan van koningen, 
helden, pro£eten en dichters, maar ook evenzeer 
die >an herders en handwerkslieden, van heel ge
wone mensen, totdat bet eindigt met Jozef, de tim
merman. 

P r'e<likt Christus het ons al niet in zijn voorge
slacht, dat Hij zichzelf zou vernietigen, om de ge
stalte van een dienstknecht aan te nemen en ge
hoorzaam te worden tot de dood, ja. de dood des 
kruizes? 

Doch er is nog iets zeer opmerkeliks. Onder de 
namen treft gij v i e r van vrouwen aan, iets onge
woons in een Joodse geslachtslijst. En we 1 k e 
namen ? Die van &ara of Rebekka of anderen on-
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der de edele stamn1oeders m u de Chr istus ? Xeen. 
bet zijn uamen van Yermaarde zondaressen: Tha
·mar bekend om haar zondedaad ; Rachab, bekend 
al::: de hoer rnn J ericho; H.utb , bekend als eeu ~loa
bietiese. eertijds behorende tot de heidenen. d<: 
.. zondaren .. (Gal. 2 : J :) ) . en eindelik Bathseba. De 
naam \:an deze laatste wordt niet genoemd. maar 
des te na<lrukkeliker woi-dt haar zonde aangewezen. 
Immers sraat er : David gell'on t-ialomon bij degeni::. 
d i e r r i a s \' r 0 ll \\' g e \\" e e s t \\- a s. 
De geschiedenis van Cria . die zo donkere schaduw 
op DaYids huis wierp, is u ook bekend. 

Zondaren, hier in J ezus · rnorgeslacht wordt het 
J reeds nadru.kkelik Yerkondigd , dat Hij niet komt 
om te roepen rechhaa1·digen. maa1· zondaars tot be
kering. J a, ook de uitnemendsten worden niet uit
gesloten. als zij maar ,·erbrijzeld ;..ijn van bartt::. 
Mattheus een predikt het u reeds <lat Hij 
die het ook anders kon hebben beschikt. zich niet 
schaamt met de zondaars gerekeud te w01·den. Hij 
is een volkomen Zaligmaker, en tot Hem mogen 
zich alle einden der aarde wenden om behouden te 
worden. Zij die behoudenis door het Vleesgewor
den Vloord ook ons dee! op deze Kerstdag. Dat 
geve God! 

:btEl\ . 



WAAR IS DE GEBOREN KONING DER JODEN . 

( Kerstfeest-overdenking.) 

(Te lezen :Mat. 2 : 1- 12 en te zingen Lotz . van 
Simeon vs. 1 en 2, Ps. 98:2 en 4.) 

Toen nu J ezus geboren was te Bethlehem , 
gelegen in Judea, in de dagen van Ko
ning H erodes , zie enige Wijzen mu bet 
Oosten zijn te Jeruzalem aangekomeu , 
zeggende : ·w aar is d e geboren Koning 
der Joden ? Mat. 2 :1, 2a. 

Bij dit Kerstfeest zulle11 wij dan de vraag ovtff
denken : ,,Waa.r is d e geboren Koning der Joden?" 
In )lat. 2 wordt ons verhaald, dat die vraag : 

l. TOT DRIE-ERLEI SOORT VAN MENSEN KOMT, E li 

lI. OP DfUE-ERLEI WIJZE BEANTWOORD WORDT. 

I. 

l. DE eerste soort van mensen kum1e11 w ij rue·c 
de algemene naam van R e id en ., u aanduideu. 
Uit welke bepaalci.e landstreek de Wijzau uit bet 
Oost~n afkomstig waren , is ons onb1::keud. Uenoeg_ 
is 't da.t wij weten, dat zij de vertegenwo01·digen; 
zijn van de grote wereld der in duisternis gezeten 
volken. Die Wijzen zijn de eersteliugen van de 
oogst der natien. 

Dit trekt aan ook dadelik d e aaudacht Yall d~ 

evangelist. J ezus wai> geboren ; en het was te 

B ethlehem, en-zo gaat het verhaal voort: Z i e ~ 
daar komen mannen u i t b e t 0 o ~ t en, die 
d e zonderlinge vraag stellen aangaande de geboren 
~oning der .'.Tooen. . 

W onderlik is de Raad des H eeren! De Koning 
d er J o d e n wordt geboren , maar H e i d e n e n 
doen ' t eerst n~vrtlag oaar H em. Eerst 33 janr la-
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<·er zou de scheidsmuur oussen Joden en Heidenen 
in de dood van Christus afgebroken worden, en t-0eh 
komen reeds de eerstelingen uit de grote buitenwe
reld , niet om van verre te blij~·en staan, maar om 
in de koninklike tegenwoordigheid van de )'fessias 
re \\'Orden toegelaten. 

De verwachting, <lat in het Westen een koning 
zou regeren , die_ een schone dag en gouden eeuw 
zou inluiden, was bij de Babyloniese ster
rekundigen niet zeldzaam. En, zie nu ver
schijnt bovendien nog zijn ster, zodat de mannen 
niet !anger talmen, maar de reis beginnen uit ve1Te 
streken om te gaan zoeken de lang reeds verwacht.e 
maar nu geboren Koning der Joden. 

D eze verborgenheid bepeinzen wij allereerst. 
De- .Kon i ng d er Joden is oo k de 
K o n i n g d e r H e i d e n e rr. Als dat niet het 
geval was, dan leefden wij nog in onze zonden, 
clan waren wij nog Heidenen, vreemdelingen van 
het \·erbond der genade en zonder God in de we
reld . 

.Maar, zie, op Gods tijd en wijze werden ook on
ze heidense rnders geroerd door de 1.-racht des 
E vangelies, als door een lichtstraal, die aan bun don
kere heme! werd gezien. Opgestaan uit de schaduwe 
des doods hebben ook zij de Koning der J oden ge
vonden en kunnen ook wij ons \·erblijden in zijn 
glans. 

Deze gedachte maakt ons altijd weer klein en 
doet ons dankend neerknielen voor het Kindeke in 
Bethlehem. 

2 . De ster legt echter niet alleen aan de Wijzen, 
rnaar ook aan Herod~s de alles beslissende vraag 
voor : W aar is de geboren Koning der J oden? 

W aarom aan H erodes? Wat had die in misda
<ien vergrijsde koning er m ede te doen ? .. . 



17 

He:.odes was een E d om i e t, een afstarnmeling 
dus van Ezau. Hij was geen Jood en geen Heiden. 
Hij was de vertegenwoordiger van Ezau's baste~d
geslacht. Ezau had het eerstgeboorterecht .-er
kocht, maar kon zich niet geheel van Jakob losma
ken om, met de Heidenen, geheel vervreemd te 
woroen. Ezau's geslacht b!eef wonen op de Zuider
grens van Palestina, echter niet om de God van 
Israel te eren, maar om zijn Bondsvolk te benij 
den en te benauwen. 

Wat meeri is. Herodes' moeder was een Ar a
b i e s e vrouw en de Arabieren waren de kinderen 
van I s m a e l . Wij hebben dus hier niet slechts 
de tegenstelling van Jakob en Ezau, maar ook de 
tegenstelling: Izaak en Ismael. B eiden Ezau en 
Ismael, werden door hun zonde uit de aartsvader
like ten t verwijderd en werden niet me_er als zo.. 
nen, maar als bastaarden beschouwd. 

Tot dit bastaardras komt evenwel weer de -uaag: 
W aar is de geboren koning der J oden? Er is nog 
kans voor Herodes en zijn volk om navraag te doen 
naar Jezus en in Hem het beloofde zaad te aanbid
d6n. Vanzelf komt die vraag tot H erodes, want 
hij is de koning der Joden en daarom moet de g e
h o r e n p r i n s in zijn huis worden -gezocht. 
Als echter. het 'a~twoord niet Jeruzalem maar Beth
lehem is, za-1 hij dan derwaarts gaan om J ezus de 
ere te geven? ... 

Hoevelen zijn tans weer van de verbondstent 
vervreemd? lioevelen zijn uit Christelike voorge
slachten geboren, die _ nu tot geen kerk meer beho
ren en geen Zaligmaker meer kennen? Zij zijn 
geen Heidenen, maar ook geen Christgelovigen 
meer. Nochtans moet maar aldoor tot hen, door 
prediking en evangelisatie, de viaag worden ge
bracht : waar is de geboren Koning der Joden r 
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Daar is \·oor hen nog gelegenheid om te zoeken en 
te vinden. 

'3. Eindelik wordt de vraag ook voorgelegd aan 
overpriest-ers en Sc:hriftgeleerden (vs. 4). Zij wa
ren geen H eidenen , geen Bastaarden, maar .J o 
d e n, de !eiders en vert-egenwoordigers rnn bet 
Bondsvolk. 

'Vat is God get::'<>uwl Hij heeft gedacht aan zij ·1 
belofte, al de eeuwen door gedaan, dat de Messias 
zou zij n een Koning der J o den. Nu wordt Jezus 
dan ook als zodanig geboren en dit geschiedt op 

_ zulk een wijze-, dat de Joden zich niet kunnen r echt 
rnardigen door te zeggen : , , wij hebben bet niet 
geweten . " N een, de vraag wordt aan hun leiders 
na<lrukkelik voorgelegd, wordt onder hun aandacht 
gebracht en zij blijken zelfs belnrnam een antwoord 
daarop te kunnen geven. 

J ezus is de geboren Koning der J o d e n. Van
daar de roepstem ook tot hen gericht: gaat been 
naar de plaats zijner geboorte en huldigt Hem! 

.J a , die roepstem za! uitgaan tot het weerspanni
ga huis van Is:-ael, t-0t de laatste dag toe. Onbe
keerd blijft helaas! het volk der Joden, maar ein
delik zal het zijn Messias moeten E-rkennen en uit
rcepen: Gezegend is H ij, die daar komt in de naam 
des H eeren. (Mat. 23 :39) . 

Zo komt clan de naag aangaande J ezus ' geboor
te tot he t g an s e m e n s d om, vertegenwoor
digd door de wijze mannen uit het Oosten , de gro
te koning H erodes en de !eiders van het J oodse 
volk. En ook nu nog slaa t die rraag niemand over. 
, . \\. aar is de gebo.::en Koning der J oden ?" Daarop 
moet door alien bet antwoord worden ge' onden, het
z11 ten lernn of t en dode. 
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II . 

De vr!lag wordt op drieeerlei wijze beantwoord. 
1. De Wijzen uit het Oosten zeiden : I a a t 

<> n s ~ a a n z o e k e n. 
Ver in het Oosten, in Babylonie en Perzie, maak

te men een ernstige studie van de sterrekunde. Gij 
weet hoe Daniel daar werd de overste van de ster
rekijkers. 

W elnu, daar had men in een nacht van ernstige 
s tudie gezien een wondmbaar teken: een ster van 
biezondere schittering, haar g1anzen afstralend van 
de heldere Oosterse hemel. Op zulk een teken was 
men wachtende. Vandam- de gewisheid, dat de 
Koning der Joden geboren was, en alleen het on
der.zoek naar de p 1 a a t s van de geboorte over
bleef . 

De ste:o verdwijnt weer, maar het is die Wijzen 
e r n s t. Zij zoekeu. Dih-wels lnvam zeker de 
twijfel boven bij de 'raag: hebben wij wel de rech 
te ster gezien? J ageu wij geen droombee!d na? 
Zijn wij geen d w a z en in plaats van wijzen ? 
Waarom toch krijgen wij geen antwoord ? 

Doch zij volharden. Zij komen t e J eruzalem. 
Ook daa:- teleurstelling. Ieder op straat weet waar ' t 

paleis van Herodes i5, maar niemand heeft iets ge
hoord van een pas gebo:--en prins. Nu moeten zij 
weer verder naar Bethlehem. Weer t.eleurstelling. 
Immers, zij zoeken naar de Koning der Jo d e n, 
maar geen Jood gaat mee. Al!en blijven te Jeru
zalem! 

Zij reizen, op Oosterse wijze, meest bij nac~t . 

Het blijft donker in hun binnenste. De ster blij::t 
weg . Zoekensmoede zouden zij het haast opgev~n. 

Doch z ie, daar verschijnt opeens weer het godde~ik 
sterreschrift aan de t rans. Nu kunt gij verstaan 
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het woord van vers IO: ,,als zij de ster zagen, 
>erheugden Zl] zich met zeer 
g r o te v r e u g d e." 

Voorbeelden zijn zij Yan zoekende zielen. Aan 
hen is het woord vervuld: zoe1.ii en gij zult vinden. 
Mochten onder ons vele zulke vragers en zoekers 
gernnden wordenl De zodanigen z u 11 en H em 
vinden : de geboren Koning der Joden, de Messias. 

2. H et antwoord van Herodes klinkt anders. 
Hij ontbiedt de Wijzen en beveelt hen het Kindeke 
te zoeken, en als zij bet gevonden hebben, zal hij 
ook komen en het aanbidden ("rn. 8) I 

Hij gaat niet, maar stelt uit : h i j z a I k o
men I Hij is ontroerd, maar laat er zo weinig 
mogeli.k van blijken. Hij is immers zelf de Ko
ning der Joden, door de mensen Herodes de Gr o

t e genaamd ! Zal hij, geeerbiedigde en gev:-eesde
grijsaard, zich laten verschrikken door de geboorte 
van een kindeke, ergens in een afge1egen stadje 
van zijn rijk? Immers zou dit te bespottelik zijn. 

I:>an, zijn plan is al iaaar. Hij zal komen, docb 
niet om te aanbidden. Rij zal komen met het 
z w a a rd. Nogmaals zal een moord zijn wagge
lende troon moeten be-restigen. 

Hier openbaart zich weer de oude Ezaus-haat. 
Hier ve:.-volgt Ezau weer wat uit J akob geboren is_ 
Hier vervolgt weer Ismae!, die uit het vlees gebo
ren is, de zoon der belofte, n.l. Izaak (Gal. 4). Zo 
was .het door de ganse geschiedenis heen. Edom 
altijd er bij om Jakob's zaad te bestrijden. 

Dit is de an t i-c h r i s t e I i k e macht. Een 
vragen naar J ezus om H em ( zo mogelik) te doden. 
En nu J ezus aan d e rechterhand d es Vaders is, 
wordt zijn lichaam, zijn gemeente vervolgd, totdat 
d e ant.i-christ zal zijn vlees gewo:Uen en zich zal 
s te!len tegen de Koning van J oden en Heidenen . 
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Met ieder Kerstfeest wordt die anti-christelike 
macht sterker. Het einde nadert. 

3. Het antwoord van de overpriesters en schrift
geleerden klinkt weer anders. Zij alleen kunnen 
bet geheimnis ontsluieren en aanwijzen <le plaats 
der geboo;te, nl. Bethlehem. Zij behoeYen het 
oog niet te richten op de sterren, maar lezen in 
het pwfetiese woord. Ret b es t e a.nt.woord. 

1faar wat gebru:ik maken zij ervan.~ De 
p!aati:; van de geboorte is nu vastgesteld. 
Doch, zie, geen overpriester of schriftge1eer<le 
maakt zich op om naar Davi<ls stad te verireizen. 
Herodes zei uog: ik zal gaan. Dat dun-en ech.ter 
d..- Joden niet eens te zeggen. Zij geloven ook 
.ciets >an die geboorte. Zij nezen voor de macht 
van. Herodes. Zij menen, dat die Wijzen dwazen 
zijn. 7.ij 'inden ook bet tijdstip al te ongelegen 
voor de komst 1'an de Messias. Zij blijven stil 
thuis. 

Is dit niet het beeld "'an het Christendom on.zer 
<lagen '? Wij bezitten de Schriftuur en weten de 
dingeu, die ons van God geopenbaard zijn. Maar 
komt bet bij ons tot de daad va.n aanbidding? Of 
laa.t: die vraag aangaande J'ezus ' geboorte oos koud 
€n omerschillig? Wij zijn 1.-inderen des verbonds 
en de woorde11 Gods zijn ons t-0ebetrouwd ; wij 
weten de weg; maar zu.!len hoeren en tollenaars ons 
niet Yoorgaan in het K.oninkrijk <ler hemelen? ... 

En zal dit eens het beeld zjjn van de Christelike 
Kerk, als weer het teken van de Zoon des Mensen 
zal gezien worden in de hemel (Mat. 24:30) ? 

~fochten wij bevonden worden wakend en bid
dend te zijn. Diep is de slaap der Kerk, flauw 
de toekomst-verwa.chting. De Heere geve een heil
begerig overhlijfsel dat naar de verkiezing is. 

'- AMEN. 



DE BIJL AAN DE WORTEL. 

(Nleuwjaars-Overdenking). 

(Te lezen Mat. 3:1-12 en t-e zingen Pt;. 81 :12" 
en 13, 106:-L 22. 24 . 26.) 

En ook is alrede de bijl Will de wortel der 
bomen gelegd. Mat. 3: 10. 

HET is niet zo gemakkelik om de gestrengheid en 
goedertierenheid Gods met elkander t-e verzoene11. 

Voor ons besef is er dikwels tw~eheid en strijd en 
het gevolg is dil.-wels dat men slechts een van dje 
twee eigenschappen handhaaft. 

De oon zegt: God is liefde. Hij straft de zonde 
niet. Het is maar een inbeelding <lat Hij op ons toor
nig is. Hij is een Vader, die zonder meer zijn weer
kerende kinderen aan'Jeemt. 

Wij moeten dus niet doen als het schuldige :ir;nd, 
dat niet naar de vader gaan wil, omdat het zijn 
tuchtiging neest. Neen (zo wordt dan gezegd), de 
verzoening bestaat eigenlik daa.rin, dat w i j on~ 
ingebeelde vrees afleggen ! 

De ander zegt: God is streng, te streng. Een God 
die eist dat Abraham zijn -€igen vlees en blood zaI 
gaan offeren kan de ware God niet zijn. Hij moet 
een tiran. wezen. 

Zo spreekt de onge1o>ige en twijfelaar. Maar
menen ook wij, gelovigen , niet dikwels, dat God 
ons te hard kastijdt, dat Hij ons met te grote
gestrengheid bejegent ? 

Zo i;lingert het menseli.k versta.nd tussen diE) twee 
eigenschappen heen en weer, en wordt tenslotte de· 
ene eigenschap a.an de andere opgeofferd . Rust kan 
alleen Gods W oord brengen. Rust brengt ook onze 
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teksti, waarin die twee eigensehappen op het heer
likst verenigd zijn . - Laat ons dit nu nader onder
zoeken . 

Als de Nieuw-Testamentiese tijd aanbr~kt. dan 
wo.:dt overal vernomen het gerucht van J esaja 's 
profetie. G~n wonder, want deze profeet heeft O\er
de;e<liger eu schoner dan al de anderen Jeruzale:."'ls en 
Israels herstel voorspeld. Als wij Jesaja 's tweede ge
deelte lezen is het een en al muziek, lofzangen waar
van Gods weergekeerde volk 't voorwerp en Jeruza · 
!ems glorie 't middelpunt is. 

Vandaar dat Simeon met. Jesaja zmgt van een 
,, licht tot verlichting der H eidenen, en tot heerlik
heid van · uw volk Israel.'' Vandaar dat Maria met 
J esaja zingt -van , ,Israel zijn knooht., door Hem opge
nomen," en Zacharias jubelend m eldt van de ,,Op
gang uit de hoogte, verscheneo aan !1egenen. dit> in 
duister nis zijn gezeten en schaduw des doods." 

Ons teksthoofdstuk begint evenzo met verwijzing 
naar dezelfde profeet: ,,Deze ( nl . .T ohannes de Do
per) is het , van welke gesproken is door J esaja , de 
profeet, zeggende: De stem des roependen in de woe
stijn. ' ' 

Dan volgt d e prediking van Johannes, waarin wij 
beeld op beeld aantreffen, ons"uit het boek van J~aja 
bekend. Hij spreekt van , ,adderen gebroedsels, '' van 
bet ,, vuur" des Geestes, van de ,, wan" en de ,,dors
·doer" , van het ,,onuitblusselik · vuur. " Maar hij 
spreekt oon: van de ,,bijl" die aan de wottel ligt. 
(Vgl. J es. 49:5 ; 9:18 ; 10:17, 34 ; 21:10 ; 28 :27 ; 
40:24 ; 41:15 ; 1:31; 47:14. ) 

Wij voelen dus, dat wij het woord \"an Johannes 
de Doper, boven dit stuk geplaatst, in dit grote ver
band moet.eu lezen om het good te kunnen Yerstaan. 

De boom, waarvan bier gesproken wordt, is Israel, 
hier gezien als een hos, dat staat uitgeroeid te · wor-
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den. En dan den.ken wij met Jesaja liefst aan de eik . 
Hij toch had Israel genoemd ,,eikebomen der gerech
tigheid " (J es. 61 :3), en hij had dat beeld van de eik 
zo nadrukkelik gebruikt, wanneer hij aan Israels 
verwoesting dacht. 

Dit gaan wij straks na. Nu zij nog even op de ge
pastheid van het beeld ge wezen. 

Wat een leeuw is onder de dieren des ~elds, is een 
eik on<ler de bomen des wouds. Hij is groots, m ajes
t ueus, koninklik. Een wilg !aat d e takken slap naar 
de aarde hangen, als onmachtig om zich tegen de 
zwaartekracht op .te heffen naar omhoog. E en popu
lier strekt de t akken recht naar boven als vrezend voor 
diezelide kracht om ze naar buiten uit te spre\den. 
Een eik daarentegen zwaait de forse armen breed o
>er de aarde b oon en beurt met reuzenkracht zijn 
gewicht in de hoogte. 

Een eik was Israel, ook in zijn tijdverdurende 
kracht. Geplant in Abrahams dagen heeft het de eeu
wen getrotseerd . 

Koninkrijken gingen tot niet - Egypte. Assyrie. 
Babylon,-maar Israel bleef st~ . Onder zijn brede 
takken schuilde de ware godsdienst, beschaving en 
wetenschap. E n als Johannes de Doper op aarde 
komt, staat die boom er nog. 

Maar Iaat ons mi eerst naar J esaja t ernggaan om 
te zien onder welke orpstandigheden de Doper die 
boom aantreft . In verband daarmee Ietten wij met
een op d e gestrengheid Gods. 

I. DE Gi:;sTRENGHEID Goos. 

In zijn eerste hoofdstuk ziet Jesaja Israel als een 
eik, maar het is er een waarvan d e b I a d e r e n 
begin n e n a f t e v a 11 en : ,,Gij zult zijn als 
een eik, welks bladeren afvallen " (1 :30). Het volk 

.... 
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had misd:reven en nu komt de Heere eerst met de 
kleine bezoeking. Hij laat de winter gaan over de 
boom, en zijn .bl&deren beginnen af te vallen. Maar 
die kastijding duurt niet al te lang. De lentezon 
breekt weer door en de· oude eik spruit weer uit. 

M:aar als het >Olk voortgaat met zijn zonde dan 
komt God met meerdere gestrengheid. Als de lichte 
slagen niet helpen, dan rnlg.en er zwaardere. In J es. 
6: 13 treffen wij wederom die eik aan - Israel is weer 
, ,gelijk de eik en gelijk de haageik'' maar nu zijn de 
ta k ken er van afgeworpen en het overbl ijfsel al
leen is nog over als steunsel of stam. Als de winter 
niet helpt met zijn afwerping van de bladeren, dan 
komt de bijl om ook de takken neer te houwen, op
dat er nieuwe takken mogen komen. die dan tCX'h ze
ker vruchten z11llen voorlbrengen! 

Maar 001: hier blijft bet niet bij . Die takken zijn 
ook niet tot eer >an God. De 1.-waal -zit dus veel dia
per, en God moet in zijn gestrengheid veel verder 
gaan. Vandaar dat wij in Jes. 11:1 lezen van de 
,,afgehouwen tronk of stam"'. God zou Assur en Ba
bel z.enden om I srael b ij d .e gr o n d af t e kappen 
( vgl. 10: 15) , zodat ook van de stam niets overbleef . 

Dit is geschied in de ballingscha.p . Israels volksbe
st(la11 werd van de aarde weggedaan. Het telde niet 
meer mee in de rij van de natien. )faar God !(t'

dacht weer aan zijn verbond. H et Yolk begon weer 
uit te spruiten als 'n loot uit d.e wortel. H et verhief 
zich weer als een boom bo>en de aarde , in het land 
der belofte. 

Nu komt Johannes de Doper, de laatste profeet , 
er langs. En wat ziet hij ? w~ 'n eik. Maar nu 
niet bezocht in zijn bladeren, ook niet in zijn takken , 
ook niet in zijn stam. Neen, nu ligt de b ij I a an 
d e wort e l, gereed om de boom geheel uit te 
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Israels aloude bestaan8vonn zou opgeheven worden. 

Ziehier dus de gestrengheid Gods. Hij kan de zon
de in zijn volk niet <iulden. Hij st.raft eens, en als er 
geen bekering op volgt, dan komt Hij met een zwaar
dere straf. De eerste kans komt nooit weer_ God ver
spilt zijn gaven, ook zijn kastijdingen niet. Wat een
maal was komt niet weer. 

Past dit nu toe, lezer, op uw persoonlik !even . 
W as God niet gestreng in zijn kastijding, te streng 
misschien naar uw oordeel ? Was daar geen opklim
ming in zijn beproevingen? Gaat bet met uw leven 
niet van kw .. a-0 tot erger? Klimt Gods tucht niet 
omdat er een klimming is in uw verhardheid ? 

Doch past dit woord voo:ral toe-op uw v o I ks I e· 
v e n, want hier is -sprake van een volk. Droogte , 
pest en andere plagen waren er ook vroeger. Maar zij 
waren van korte duur, licht en voorbijgaande. 

H et w as de afwerping der bladeren. Daarna werd 
't volk in zijn delen bezocht. Dan hier dan daar werd 
aan de takken gekapt. Maar daar was nog altijd 
kracht in de oude volkstam. Eindelik kwam de grote 
Boer-Britse oorlog. Toen werd onze rnlksstam bij de 
grond afgekapt. Wij werden overal verstrooid. Van 
ons bestaan als volk was weinig meer te zien. 

Doch, zie, er kwam een tijd van hersteL De stam 
sp:root weer levenskrachtig op, maar er kwam ook 
weer verharding en wereldsgezindheid , erger dan ooit 
te voren. Daarom kunnen wij ook een zwaardere straf 
verwachten_ 

J a, lezer, is het niet of tans d e w o rte l van ons 
volkebestaan be<ireigd wordt? Wat is er al niet over 
ons heengegaan ? H ebben wij ooit in onze geschiede
nis ' n tijdperk beleefd, als dat van de laatste jaren, 
sedert <ie moeilikheden opnieuw in ons· land begonnen 
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geest en rich ting een aantasten is van ons volll in zij n 
diepste wortel, zod.at het nu gaat om de vraag: zul
len wij rnortbestaan, ja of neen ? Inderdaad is nu de 
bijl aan de wortel gekomen, en als er geen omkeer 
plaats vindt, zullen wij worden uitgeroeid, en de echt 
Afri.kaanse naam van de aarde worden weggedaan. 

JI. Di-; GOEDERTU:HF.NHRrn I.Tons. 

Gods gestrengheid merken wij op in zijn gerich
ten, die op de aarde zijn. Maar God is o&< goecler
tieren en barm.hartig. O<Jk daarvan spreekt onze tekst 
zeer duidelik. 

R et treft ons dat de bij! aan cie w01tel nog in 
r u st en d e t o e stand is. De bijl is er maar hij 
kapt nog niet. Zo was het ook te voren. God bezooht 
zijn volk zwaar maar hij gaf steoos tijd. De blade
ren werden afgt>stroopt en clan was er weer geJegen
heid om uit te spruiten. De takken werden nog niet 
afgenomen. En als de takken er eindelik aan moown 
dan geeft God weer tijd, !anger tijd, opdat de nog 
niet weggenomen stam weer takken zou voortibrl:'ngt:u. 
Zelis als de stam er uiet meer is, geeft God weer tijd, 
nog langer tijd, opdat een nieuwe- stam uit de oude 
wortel zou spruiten. En als ook dit niet baat, als de 
bijl reeds is aanged.ragen om alles weg te doen, dan 
wordt hij nog voor een tijd aan de kwade wortel gt--
1egd, om te iien of e1· niet nog • ei·andering zal ko
men. 

Israel kon dus niet zeggen dat God niet barmhartig 
was. Heel zijn geschiedenis 1-egt getuigenis af van 
een God, die taai is in lankmoedigheid. 

Deze1fde getuigenis kunnen wij oak afleggen. De 
Heere hee~ ons niet bij de eerste ove.tire-ding wegge
raapt. Het verlopen jaar zegt ons, dat wij menigvul-
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dig en zwaar Gods wetten schonden. Tocb geeft d~ 
Heere weer een ander jaar. Zelfs de allergrootste 
zondaar krijgt nog een kans. 

Ook waar bet leven zo verzondigd is, dat de bijl aan 
de wortel moet gelegd, maakt de H eere niet dadelik 
'n voleinding. Och dat wij de lankmoedigheid Gods 
in Christus als zaligheid mogen acbten. 

-En getuigt ook onze volksgeschiedenis niet van -!e. 
zalfde lankmoedigheid? Er zijn vele gerich ten over 
ons heengegaan, vele plagen en moeilikheden, maar 
zij zij~ om; niet alien in e ens overkomen. Telkens 
was er weer verpozing, >erademing, tijd van naden
ken, gelegenheid voor bekering. Naarmate de slagen 
zwaarder waNm en dieper troffen, naar die mate werd 
ons uitstel gegeven. 

\Vat zal dan het nieuwe jaar voor ons volk, rnor de 
wereld brengen ? De tijd die wij bele,·en is in hoge 
mate ernstig . .De bijl ligt aan d~ wortel van ons volks
bestaan, misschien aan de wortel van de ganse mens
heid. Zal het dan zo voort gaan in bet nieuwe jaar -
Godverzaking, wereldgelijkvormigheid , aardse groot
heid? 

De H eere ge ve onder ons volk een geest van naden
ken en een begeerte om terug te keren tot de levende 
God. De bijl is nog in rust. Het is zeer laat in de tijd 
maar niet te laat. 



EEN BEDEDAGS-PREDI.KATIE. 

(Te lezen Jes. 63: 7- 19 en te zinge~ Ps. 74:1. 
2. 20 ; 103:4.) 

H eere! waarom doet Gij ons van Uwe 
wegen dwaleu? Waarom verstokt Gij 
ons hart, dat wij U niet vrezen ? 
Keer weder om Uwer knechten wil , 
de stammen Uws erfdeels. Joo. 63: 17. 

DE droogte heeft ons land geteisterd. 
Op verschillende plaatsen heeft de Heere aanvan

kelik reeds uitkomst gegeven, maar in het algemaen 
bl:jft de toestand zorgwekkend. 

Zelfs al zouden er nu milde regens vallen, dan is 
nochtans de reeds geleden schade onberekenbaar 
groot . Het graan is verdord op de akker. Het vee 
dwanlt vermagerd door het veld. Lammertjes en 
kelfjes moeten geslacht worden omdat de moe<lers 
geen melk hebben. 

Zo gaat heu van jaar-tot jaar. Langzaam maa.r ze
ker wordt de druk zwaarder, de band knellender. 
de uitputting grater, de armoede benauwender. 

Voorwaar, de Heere heea een twist met het volk 
van dit land. 

Laat ons dan Gods W oord openen, opdat wij ooze 
toestand recht beseffen. 

De profeet Jesaja ziet van verre de >erlossing , .an 
zijn vo!k U:t de Babyloniese ballin,,aschap. Jubelend 
spree1.rt hij daarvan in de voorgaande hoofdstukken. 

In ons teksthoofdstuk evenwel, en in het volgende, 
verandert de profeet eensklaps van toon. H ij klaagt 
en is diep bedroefd. 

Vanwaar die schielike verandering ? 
Dit moet hieru:t verklaard worden, dat J esaja 
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11iet slechts rnoruitziei de scliit~ende verlossing, 
maar ook de diep-zondige toei;tand, waar
in zijn volk a1sdan verkeert. ,,Wij alien zijn 
als een onrein e, en al onze gerechtigheden zijn als 
een wegwerpel.ik kleed ... ... er is niemsnd, die Uw 
naa.m aauroept, die zich opwen, dat hij U aangrijpt" 
(z'e hd. 64 :5-7) . 

De verlossing zal wel worden bereid door de macht
daad van I sraels God, ma.ar zal het volk wel gereed 
zijn om die verlossing aan te grij·p,en ? 

Onder die omstandigheden is het dafl de profeet 
het uitklaagt: ,,Heere ! waarom doet Gij ons van 
l,"we wegen dwalen? Waarom versto1.i:t Gij ons hart, 
~lat wij U niet vr ezen? Keer weder om Uwer knechten 
wil , de stammen uws erfdeels." 

In die woorden vincien wij e e n R a a d s e I 
e n z l] n op I o s sing. 

Over het raadsel s preken wij het eerst ; daarna 
over de oplossing. 

l . lliT RAADSEL. 

Het raadsel is vervat in die twee u agen , telkens 
"beginnend met ,, waarom" : ,, W aarom doet Gij ons 
Yan lJ we -wegen dwa.len ? W aarom ,·ers tokt Gij ons 
ha-rt ?" 

z!> is het ook bij ODS. W anneer land en volk door 
-0nheil ge tro:ffen worden , zie , dan vermenigvulcligen 
zich onze ,,waa:ioms " ; dan komen d e vragen en 
.de raadselen. 

Maar hoe dikwels blijven wij bij het zichtbare 
s taan, of dringen niei; verder dan de oppervlakte door . 
. ,Vanwaar tooh de droogte? Vanwaar de ontijdige 
koude ? W a t kan de oorzaak van dit of dat onheil 
7'.tJ!• ? · Zo vragen wij, en blij ,,-.. ,1 c?an d ikwels staan 
bij z.g. natuurli.ke oorzaken. 

Maar anders doet de profeet. 
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Hij vraagt niet: .,waarom is J ernzalem toch ver
woest"; hij speurt niet d~ duizend en een natuurlike 
oorzaken na. Neen, h.ij dringt dadelik tot de wortel 
door ; hij daalt dadelik in de diepte af; hij vra.a.g;t: 
,,Heere, waarom laat gij ons de z on de doen, zod&t 
tengevolge daarvan ons die verwoesting overkomen 
moest?" 

De z o n d e van het volk is hem dus de oorzaak van 
al het kwn~. Daarom is J eruzalem een puinhoop en 
zijn de sted~n van Juda een verlating. 

Manr w e 1 k e zonde bedoelt hij nu ? 

Eerst spreekt hij van d a d el i k e zonde: waar
om doet Gij ons v a n U w e w e g e n d w a I e n ? H eel 
het zondenregister van Israel komt hem voor de geest 
als hij in ons hoofdstuk zegt: ,,zij zijn wederspan
nig geworden" (vs.. 10) ; zonden bedreven van de 
Egyptiese -.;-erlossing tot op de Babyloniese wegvoo
ring. Wat een zwarle lijstl 

Zo moeten wij ook eerst denken aan onze dadelike 
zonden als wij de oorzaak van Gods oordelen opspo
ren. 

Denk eens een ogenblik na over de zonden van 
or,ze Af:-ikaanse h.uisgezinnen, van onze Afrikaanse 
scholen, van onze Afrikaanse maatschappij , van 
onze Afrikaanse volksraden, van ons Afrikaanse 
volk, een volk door God zo wonderbaar geleid en 
gezegend. 

Ten tweede vermeldt de profeet de zondige 
toe s t a n d: waarom verst-0kt Gij ons hart"'? Dat 
was hem het zwaarste. 

0 , verstokking of verharding is een vreselike zaak. 
De mens kan er zo mets tegen doen. Het is daarmee 
als met de droogt.e. Men is radeloos en weet niet 
hoe bet aan t.e vatten. 

Er blijft meestal niets ~mover dan met Jesaja 
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wanhopend te zucbten en bet uit te kermen: hoe is 
bet t-0eb mogelik, dat een ~ens ti e m id d e n '° a n 
de schrikkelike oordclen Gods zicb nog kan verzet
ten tegen de Allerboogste . Is daar dan geen ontzag 
nwer voor een straf, een bezoehing, een oordeel? 

Hoe heeft God ons al geslagen met oorlog, d roogte 
hanger, pest-te vee.l om op te noemen, en tocb is er 
ill bet openba.re ]even g e en v e r a n d e r i n g t e 
b es p e u r en. Hoe ontzettend slaat God taTJs Eu
ropa. En toch ook daa.r niets dan verbarding -.an de 
strijdende volken als geheel genomen. 

Maar let ~u ook op d e w ij z e waarop de pro
feet die zucht voor God brengt. 

Hij rekeut zichzelf bij dat rnlk ; hij 'oelt zicb 
daarmee een en zegt : " ·aarom doet Gij o n s van 
Uwe wegen dwalen ? waarom verstokt Gij on s hart? 

Is clt geen mooie handelwijs? Diezelfde profeet 
had bitter rnn zijn \olk geleden. Bij zijn roeping 
had de Heere al gezegd: Gij moet gaan, maar het 
is een verhard volk, bet znl niet horen (J es. 6 :9, 10) . 
H et zal zijn oren t-Oestoppen en zijn hart toesluiten 
voor u . Ga evenwel. 

Nu h :j schijnbaar lange jaren tevergeefs gearbeid 
heeft, zegt hij niet: , ,H eere, verdelg dit volk, het is 
zoals Gij gezegd hebt, het wil niet horen ! " Integen
deel h ij zoekt lotgemeenschap en sp.reekt van ,,ons". 

Zo doet de man die zijn volk waarlik liefheeft. 
Willen wij voor ons volk b~dden, dan moeten 

wij onszelf niet uitsluiten. Integendeel , bij onszelf, 
bij ons huis, bij onze familie moet begonnen wordan 
(zie Nehemia's voorbe-eld, Neh. 1 :6) . H etland van 
Z u id A f r i k a wordt gestraft omdat het Af r i
k a a. n s e volk tegen zijn God weerspannig is, 
en ieder lezer is een lid ~Rn dat volk. God heeft di f; 
land gageven voor ons en ons nageslacht. Het lot 
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van bet Afrikaanse volk is aan de Afrikaanse bodem 
onlosmakelik verbonden. Wanneer dus ons land ons 
niet meer dragen wil, dan is het een bewijs dat God 
met ons alien, met ons als volk twist. 

Werp dus niet d adelik de schuld op de buiten land
s~ .,arbeider" of ,,kapitalist." Beg:n m et uw Afri
kaanse volk en met uzelf. Dien gjj de Eeere en 
llij zal voor uw brood zorgen. Dan kan geen mens u 
kwaad doen. 

Er is dus kwaad in de wereld. Dit kwaad, dat ons 
gedurig d oet vragen en kermen, is een gevolg 'an de 
zonde. Vandaar dus bet raadsel: waarom beeft God, 
de Almachtige, de zonde toogelaten? J a, erger nog, 
waarom doet H ij ons van zijne wegen dwalen, en 
waarom \·erstokt H ij ons hart? 

Want, zie, de Schrift laat het ons bier en elde~ 
duidelik verstaan, dat de zonde niet buiten Gods 'vil 
en raad in de wereld gekomf'n is. God is verre van 
goddelooshe:d en de Almachtige is verre van onrecht. 
God is driemaal heilig, zegt onze profeet (Jes.6), 
die zo onder de indruk van Gods heiligheid was ge
komen, dat h:j met bering tielkens spreekt van ,,de 
H eir ge Israels. " 

Maar aan de andere zijde erkent Jesaja hier even
zeer de alles overklimmende macht van Gods Raad. 
Op een andore plaats zegt hij van God: ,,Ik.formeer 
het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede 
en schep het kwaad" (Jes. 45: 7) . 

II. DE 0PLOSSING. 

In 't eerste gedeelte van ooze bescbouwing zijn 
wij gestuit op een raadsel, een n-aag$tuk. 

Dit n.l.: God is smetteloos, verblindend he:Iig, ze>
dat Hij de auteur van de zonde niet k an zijn. En 
toch staat de zonde zo onder zijn ma.cht, da.t God 
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zeggen kan: ,,Ik schep het kwaad. " Is Hij dan niet 
toch weer de oorzaak van het kwaad? .. 

H o e m o e ten w ij . n u d i t v r a a g s tu k 
o plo ssen? 

De verklaring van deze moeilikheid is voor bet 
menselike verstand een onmogelikheid. De grootste 
denkers hebhen zich moe gepeinsd over de oorsprong 
van het kwaad en zijn niets verder gekomen. 

Is er dan geen aplossing? 
1. Zeker, de oploss:ng ligt in het g e be d. 
Het woord hierboven afgedrukt komt >oor in een 

gebed, de voorbede namelik van J esaja,- die met 
hoofst. 63: 7 begint en hoofst. 64: 12 eincligt. Dit 
gebed wordt genoemd het ,.Ooze Vader " van het 
0. Testam ent, omdat God daarin tweemaal als .zo-
4anig wordt aangesproken. Is het niet, lezer, of wij 
in onze tekst de bede beluisteren: L eid ons niet in 
\·erzoeking, maar verlos ons Vfln de Boze? 

Wanneer wij tegenover het zwijgende raadsel van 
de zonde en haar ontzaglike gevolgen staan, dan is 
er maar een middel om het vragend hart te stillen, 
namelik het gebed. 

Dit middel kent ons .-olk dan ook. Als volksram
pen ons treffen, gaan wij n:et naar de wijsgeren. om 
ons te helpen. Daa.r is geen hulp. Wij vragen om 
elm Be d e d a g. 

Dit is recht, als de Bededag maar Diet verkeerd 
verstaan wordt. Hij is geen k r a c h t mi d d e l om 
God te dwingen. Eens hoorden wij van :n kansel zeg
gen, dat de mens door het gebed besch;kking krijgt 
ornr de Almacht Gods. · 

Dit is niet recht. Ook in ons bidden blijven wij 
schepselen, nietig en a!hankeli~. God hoort ons dan 
ook niet om ons gebed d.i. om de waardigbeid van ons 
gebed, maar de verhodng komt door bet gebed als 
middel. Ook onze gebeden moeten a. c ht er God 
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aan ga anL / 
Als onze Bededagen dan maar niet uitgeroepen 

worden om God als met kracht-svertoon te willen 
dwingen. Dat deden de Baalpriesters op Karmel, 
maar het past ons niet. Als oru:e Bededagen maar 
niet verordend worden als er geen behoefte bestaat 
~an waarachtige verootmoed:ging. Als wij bij onze 
Bededa.gen maar niet gaan denken: nu zijn wij in 
nood en nu is de Heere v er p l i ~ ht ons te helpen. 
't Gaat er veel op lijken! Die gemakkelikheid en veel
voudighe:d, waarmee men B ededagen uitschrijftl 

Jesaja ja, hij kan bidden. L et maar eens op de 
geest van diepe ootmoed en verslagenheid, waarmee 
hij tot God spreekt. 

2. Maar geef nu ook acht op de inhoud van zijn 
bede: ,,Keer wede r Heerel" 

Zonderling, niet waar? Gewoonlik horen wij op 
Bededagtn en1rel het geroep : ,,Keer weder, o 
mens l' ' nameLk tot God. 

De proieet echter zegt, dat de H e e r e wederke
r en moet. Wat een diepte >an gebedswijsheid! W_el
iswaar God verlaat zijn >oil: nooit, maar dit neemt 
niet weg, dat Hij zovele van z"jn zegenende werkin
gen terughoudt. God had I srael lief a.1s zijn eigen
dom. l\iaar door welke donkerheqen moest het met 
dat volk heen •anwege zijn zware overlredingen! Eu 
nog is dat volk zwervend en dolend op de aarde. Ja, 
de B eere handhaaft zijn verbond, maar Hij laat 
niets glippen van zijn heiligheid. Dit zou het vol'> 
in zijn ver 1ating ervaren. 

Die waarheid beklP.mde J esaja's binnenste. Daa.r
om bad hij zo. E n die waarheid moet ook ons op de 
B ededag aangr:jpen . W at moet er van ons volk 
worden als G o d ons verlaat? La.at ons krachtig roe
·pen : Keer wed er, H e ere L 

Dan eerst kan er sprake ziju van wederkeer van de 
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mens. Aile wederkeer buiten Gods wederkeren is. 
mensenwerk en daarom onnut. 

3. Ten s1otte zij nog gewezen op de twee pleit
gronden door de voorbidder aangevoerd . 

De eetste is : Keer \rnder om U we r kn e ch
t e n w i I. Om den wille van Abraham, Mozes, 
Rizkia en zovele andere dienaars Gods moest de 
H eere tooh het volk niet prijsgeven. Dit is dug 
een pleiten op het gen ad e v er b on d . 

Wan t, zie, die mannen waren niets in zichzelf, 
maar dienden God uit hacht van het verbond, dat. 
Hij met hen had opger'cht. 

Zo bidden ook wij. Denk aan de wonder bare we
gen Gods met onze vaders, hierheen gekomen uit 
Holland, Frankrifk en Duitsland. R oe trouw werden 
zij door God in dit onherl::ergzame land verzorgd en 
hoevelen vaP hen dienden God in ootmoedige vref'<;. 
Moet dit all es nu tr vergeefs zijn ? Nioet de stroom 
van bun godsvrucht e:ndelik verzanden in een godde
loos nageslacht? 

De tweede pleitgrond is: o m d e s t a m m e n 
U w s e .r f d e e ! s- dus de uitverkiezir?g. God had 
Israel niet om z 'n waardigheid zich tot 'n volk des ei
gendoms afgezcnderd. H ij deed het uit vrijmachtig 
welbehagen. Toen bet :n z ijn dienstbaarheid bij 
Egypte's steengroeven neerzat, heeft God het uit 
vrije licfde ge1rend en zijn ge1:erm gehoord. 

Op dat well>ehagen berot>pt zich de profeet nu 
weer. ,,G:j zijt onze Vader; wij zijn Ieetn, en Gij 
zijt ooze pottenbakker. en wij allen zijn Uwer ban
den werk" (64 :8). Maak ons dus weer tot vat en van 
uwe eer-<l·t is wat de profeet vraagt. Gij kunt het 
immers als Almacht ig God, en wilt bet a.ls Genadige 
V.ad~r. 

Moge God ook ons die gezindbeid geven en rue 
smeekbede op de lippen leggen. AltEN. 



JI.EL. 

(Te !ezen Rich. 4:11-24 en te zingen P s. 26:1 , 
"2 ; 106:3 ; 105:24 ; 84:5. ) 

Gezegend zij boven de vrouwen J ael, de 
huisvrouw van H eber , de Keniet; ge
zegend ZIJ ze boven de vrouwen in de 
tent ! Richt. 5 :24. 

WoNDERLIK£ figUEen treffen wij in het boek der 
Richt.eren aan ! 

A.ls" w i j d e Bijbel moesten schrijven, zouden wi1 
die figuren zeker anders uitget.ekend hebben. In 
sommige. geva.1len zouden wij hun beeltenis mis· 
schien geheel achterv.-ege gehouden hebben! Want, 
zo wordt gedacht, die zonderlinge mannen en vrou
wen kunnen de zwakgelovigen m isschien wankel
moedig m aken . 

Daar is bijv. Ehu.d, die stiPetjes de dikke Eglon 
in de koele opperzaal met zijn zwaard doornteekt. 
Dan is daa.r Jeftha, het hoerekind, met zijn onver 
staanbare gelofte. Verder is daar Simson, die ~ 
vlammende jakhalzen door het korenland van de 
F ilistijnen jaagt. 

Moeten da.t nu de ver!ossers van Gods >olk zijn, 
·in Hehr. 11 nog wel a!s geloofshelden aangediend? . .. 

Bij Q.ie wonderbare verschijningen van het llich
ter-enboek rekenen wij ook J ael, -d e huisnouw vap 
Heb~r, die de tentpin drijft door het hoofd van ~ 
slapende Sisera,-krijgsove..~te van J a.bin. Haar 
daad wordt zeifs door gelovige Schriftverjrlaar~s 
d emonies, dui•els genoemd. 

Tu dit zo? H et antwoord hierop wordt -gevon
den, wanneer wij haar beeld be~ho~wen \n ~ 
1>rede lijst van ha.ar geslacht en haa.r tijQ., ~t wij 
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moeten letten o p h a a r 
k a r a k t er, h a a r 
Io on. 

L HAAR PERSOQN. 

per soon, 
daad en 

haar 
ha ar 

J ael was een , ,K eniet, ' ' zoals d e tekst zegt. De 
Kenieten nu waren woestijnbewoners; het waren 
n.omaden, rondtr:ekkende stammen, die bij Sana! i;1 
tE>nten en grotten woonden (Num. 24:21). 

Tot die stam nu behoorde Hobab , de zwager van 

Mozes. Als dan Israel doortrekt naar Kanaan , 
zegt Mozes tot hem: ,,ga m et ons mee; wij zullen 
u weldoen, en gij zult ons tot ogen zijn in de woes
tijn (Num. 10:29---32) . 

Hobab en de zijnen trekken mee, terwij l Jetln-o 
bij Sinai achterblijft. Zij hadden zeker vernomen 
van de schone beloften aan Is:-ael gedaan, want 

Mozes had 40 jaren onder hen verkeerd. Later 
treffen wij dan ook werkelik een deel van d e Ke
nieten in 't land Kanaan aan. Zij had.den Isrnel 
in de vreselike woestijn als gidsen gediend en heb
ben nu · deel aan de zegeningen van het volk van 
God. 

H eel in het zuiden kregen zij een woonplaats 
(Rich. 1: 16) , terwijl de familie -rnn Heber noord
waarts trok om zich te Zaanaim bij Kedes te ves
tigen (Rich. 4: 11). Het is of zij, mede-erlgena -
men van Is:-ael, nog de ,,ogen" van Israel zijn, 
wachters op de uiterste punten van het land. 

Daar nu, heel in het noorden, woom Heber met 
zijn huisvrouw J ael als er strijd is tussen Israel 
en J a.bin, d e koning van d e Kanaanieten.-

Tot <lit woestijnvolk behOOl"den ook de Rechabie
ten (1 Kron. 2 :55), zo genoemd naar hun stamva
de:r Rechab. Diens zoon J onadab springt op de 

.. 
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wagen naast J ehu om getuige te zijn van het Gods
gericht over het goddeloze koningshuis van· Achab 
(2 Kon. 10:15). 

E indelik zij nog het feit ;ermeld., dat wij h eel 
laat in Israels geschiedenis de Reci..abieten binnen 
J eruzalem aantreffen , d aarheen gefogen wegens de 
Chaldeen, die in het land gevallen waren. Daar 
betuigen zij, dat Jonadab hen verboden had wijn te 
drinken, huizen te bouwen en zaad te zaaien; zij 
moesten in tenten wonen al hun dagen; o p d a t 
g ij (zo had hij gezegd) v e 1 e d age n lee ft 
in h e t 1 an d , a 1 w a a r g ij a 1 s ' r e e m
d e 1 i n g e n v e :r k e e r t ( zie · J er. 35) . , 

Waa::-Jik een wonderbare verschijning in de ge
schiedenis--die Kenieten . Zij waren maar een 
trekkersvolk, doch met e e n w i 1 om t e 
b 1 ij v en b e s t a a n. Zij lieten zich niet in
delen en opsmelten. Tot op de ballingschap too 
>ertoefden zij onder Israel. W at van hen later ge
worden is , weten wij niet ; maar het is opmerkelik , 
dat de zendeling Wolff nog in onze dagen meldin15 
maakt van het bestaan van R echabieten in Meso-. 
potamie en Yemen. 

H et was dus een volkje van stavast, klein en bij 
de grote wereld min geacht, maar taai, haast on
vergankelik in zijn duurzaamheid. 

Het zegt ons dus genoeg, dat J ael een K e n i
t i e s e vrouw was, een Yan die taaie, onbuigzame 
soort. 'n W onde:re natie en een wondere vrouw ! 
Die omschr1jving: ,,Keniet" b et eke n t hier 
wat.-

Laat ons bij wijze van toepassing nu slechts dit 
zeggen: Ook ons Afrikaanse >olk heeft een bestaan 
en een geschiedenis. 
t e b Iij v en? Het 
de volgende punten. 

Maar zijn wij gekomen o m 
antwoord hierop nndt gij in 
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IL HAAR KARAKTER. 

In J ael en haar stam loven wij allermeest de 
v a s t h e i d van karakter. De tekst zegt dat zij 
een van de vrouwen is ,.i n d e t e n t." Het 
gebod, dat J onadab tot een inzetting had verheven, 
was een oude volksover!evering. Van huis uit 
woo.i::tden de Kenieten in tent.en. Daa.rin mocht 
geen verandering komen. Geen huiz.en mochten 
gebouwd en geen akkers worden aangelegd, uit vrees 
voor een verfijning, die ook wel bescha"'ing genoemd 
wordt. De oude traditie van een nomadies, trek
kend, veehoedend volk te zijn, moest met alle 
kracht worden gehandhaafd. De Kenieten wilden 
zelfs in Kanaan veeboeren blijven en geen antler wo
ning dan de tent hebben. De Kenieten wilden 
niets anders dan K e n i et en z ij n ! J ael treft 
gij dan aan in een tent en niet in een huis. Melk 
en boter heeft zij om Sisera: aan te bieden. Zo 
boort het bij een Keniet . 

Deze starre verkleefdheid aan de overlevering 
stelt God in J er. 35 aan zijn eigen volk ten rnor
beeld, aan het volk van Israel dat zo gaarne tot d~ 
vreemden afweek, ondanks al de vermaningen van 
de profeten. ,,Zult g ij 1 i e d e .n geen tucht aan
nenien, dat gij h-00:-t naar m ij n e woorden, " ge
lijk de Rechabieten gehoord hebben naar de woor . 
den van hun vader, zo vr~<>t de H eere (Jeremia 
35:13) . 

En zullen ook wij niet tot 6ns volk zeggen: zie
daai; een beschamend 'oorbeeld? Nie ts is meer 
treffe00 in ons volkskarakter dan die gemaklikhei.d 
waarmee vreemde vormen, manieren , gebruiken en 
zeden worden overgenomen en geliefkoosd. H et is 
of wij ons sahamen over de traditie, de 
bestaanswijze, de levensmanier en de le-
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vens-op>atting, die ons van de voorouders zijn over
ge1everd. De jacht op het rueuwe en ueemde 
schijnt onverzaadhaar te zijn. Gelukkig komt hier
in allengs verandering ten goede, maar de wa!IZ'
&huwende stem mag nog niet ontbreken. 

Is er dan zoveel waarde te hechten aa.n uitwen 
dige vormen en gebruiken ? . .. Op zichzelf natuurlik 
niet. Een strootje b e p a a 1 t niet de richting van 
da stroom. Maar.--en dit is hier de zaak,-een 
strootje wijst dikwels aan cl.at de s tr o om z e l f 
in ve::keerde richting gaat. De uitwendige vorm 
1aat zich dan ook niet zo gemaklik van liet verbor
gen wezen losmaken. 

Let eens >erder op het voorbeeld •an J ael. 
Trouw en .astheid is de karaktertrek die haar 

siert. Vandaar dat zij niet siechts in de tent blijft -
wonen , maar ook trouw blijft a a n h et v o l k 
' a n G o d. En dit :raal-t een veel diepere zaak. 

Haar voo~·ader Hobab ha.d nu eenmaal gekoze11 
-tie goede keuze, namelik om zijn lot in te werpen 
met bet vol.k van God. Daar nu blijft J ael vast 
bij. Als er dan ook etrijd ontbrandt, kiest zij niet 
>6or maar tegen de vijanden van God en van zijn 
volk. Daar was Yrede tussen Heber en_ Sisera. 
Zij kon zich dus gemaklik buiten de strijd" gehou
den hebben. .'.\faar dat doet zij niet. Haar liefde 
tot het Yolk des Heeren is onveranderlik. 

Hoe beschamend voor menige Israeliet! Ruben 
wch bleef zitten tussen de stallingen van de kudde 
(Rich. 5 : 16}. Gilead bleef aan gene . zijde van de 
Jordaan ; Dan onthield zich in. schepen ; Aser zat 
a.an de zeehaven (vs. 17). Van Juda en de zuide
like stamruen wordt in Debora's lied met geen 
woord gerept. 

J ael had gezien de onderdrukking van Gods "'()lk 
,, met geweld" \ hd. 4: 3) . a'.sook de schande die 
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ontvlamde haar heilige toorn en deed zij het woord 
van trouw gestand. H et was hier de diepe en hei: 
lige keuze: voor 6f tegen het volk van God. En 
het was haar vastheid van ziel, die hier de rechtc 
beslissing gaf. 

o Ja, die uitwendige 'orm is ma.ar al te zeer de 
openba.ring van het bezielend beginsel daarbinnen. 
W erpen wij niet samen met de v o r m ook het 
w e z en weg? Is onze taal, onze Bijbel, onze 
keuze voor of tegen God An zijn 'olk_ niet met die 
wegwerpirig van uitwendigheden gemoei<l? Doet 
maar eens uw oog open en ziet hoe men afglijdt 
ook van de laatste en diepste vastigheid, hoe m en 
ook alle geestelik bouvast gaat missen. 

III. HAAR DAAD. 

Jaels daad beschrijft de profetes Debo.:-a in gloei
ende woorden: ,,Haar hand sloeg zij aan de nagel, 
en haar rechterhand aan de hamer van de arbeids-
lieden ; en zij k!opte Sisera.; zij streek zijn h<JOfd 
af, als zij zijn slaap had doornagek! en doorgedron
gen" ( 5 : 26) . 

Hoe onchristelik! zegt de een. Roe duivelsl de 
antler. Ja, naar de maatsta.f van onze 20ste eeuw
se godsdienst is die daad allesbehal>e vroom. 

Wat hier echter al1es afdoet, is dat de He i Ii g e 
G e e s t haar daa<l goedkeurt. Onze kanttekening 
zegt: ,,Deze da.ad wordt van de Geest des H eeren 
in he.t volge~de hoofdstuk (5:23) hogelik geroemd, 
als gedaan zijnde uit een biezondere ijYer van God 
ingegeven, en op zijn bevel door Debora. en Barak 
openbaar gemaakt. '' 

Deze da.a.d moet worden beoordeeld naar de maat
etaf van Debora's beginwoord: ,,Loof de Beere, 
van het wreke:n der wraken in Israel'" (5 :2) . 



43 

Die K anaanieten waren om hun gruwelen van 
God gevloekt. Zijn gerechtigheid moest daarom 
over hen in het oordeel losbreken. Die Kanaanie
ten waren ook wrede onderdrukkers van bet volk des. 
Heeren. Daa:-om moest heilige wraak worden ge
nomen. En bet was I srael tot zonde, <lat h et zich 
zo traag aanstelde in de gerichtSO€fening hen •·an 
Godswege opgedragen. Wie daarin ijYerig was, wordt 
geprezen: , .Zebulon, he_t is een \Olk, dat zijn ziel 
versma.ad heeft ter cfood, ingelijks Nafthali: op de 
hoogten des Yelds" ( 5 : 18). 

Zie, da.ar was toen nog een streep tussen het volk 
van God en het volk d6r godde!oosheid. Daar was
nog een , ,heiligen van d e krijg'' in de n aam vau 
J ehova. Daar was nog een ij ver, die riep: , .zou 
it niet haten die U haten" (Ps. 139) . 

Gij dan die de staf over J ael breekt , waar is m,
heilige ij-ver? Gij wordt niet geroepen haar m i d
d e l letterlik aan te grijpen , want gij leeft ondei
andere omstandighe<len en bij een hogere en Yeel 
rijkere openbaring. 1faar waa" is uw heilige
d r ij f v e e r ? En waar is uw eYen heilige 
d a ad? Waar is de gloed van uw ijver voor de Hei
lige God en zijn Christus in een wereld van zc 
verregaande onheiligheid en Godslastering? 

W aar is de daad van durf en bezieling tot rnd 
ding van uw -.erloren gaande, uw met· de wereld 
gelijk wordende natie? 

Het leven van uw volk wordt t-0t de dood toe be
dreigd , natuurlik .en geeet-elik . . i\faar gij blijft zit
ten in uw rustige rust, met Ruben, Dan en Aser. 
Dat is zo veiliger, m eent gij. En dat is zo h et 
voordeligst, berekent gij. De daa-d van ijver is ge
vaarlik en kost ge!d: daarom zult gij u maar niet. 
warm maken over de toestand en toekomst van 
uw volk-zo luidt uw beslissing. En da.n ve:roor-
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deelt gij _Jael en haar zielvolle daad. Geen won
der! God echter. oordeelt an<lers. Dat hebben Wij 
reeds aangewezen. Maar h et zal ook blijken uit 
ons laatste punt, n.L 

lV. HAAR LOOK. 

,, G-ezegend ," zegt de tekst, zal J ael zijn . Ook 
l1ier wi1st de kanttekening ons de recht.e weg. Het 
woord wordt daar aldus verkfaard: , , van de Heere 
beganadigd en met· a~lerlei weldaad naar ziel en 
lichaam . begaa£d. " 

Reeds was de Keniet gezegend met eeri erfdee1 ih 
Kanaan. Mozes belofte: ,, wij zullen u weldoen" 
werd vervuld . 

.M:aar J~l en haar huis ontvangt een biezondere 
zegen vanwege deze daa.d van trouw. Trouw was 
.zij aan <le vaderlike inzetting en, als gevolg daar
van en daarmee saambangend, t rouw aan het volk 
Yan God. Wie ial kunnen nagaan de onnaspeur
like weg rnn Gods zegen ? Het is een natuurlike 
en geestelike rijkdom, die blijft tot in het verre na
geslacht. 

Van de Rechabieten lezen wij h etzelfde. Omdat 
.zij het vaderlike gebod gehoorzaamden, zou er van 
Jonadab niet een man worden afgesneden, die , voor 
Gods aangezicht staan zal, al de dagen (J er . 35:19) . 
Hier wordt niet s1echts gedoeld op een voortbestaan 
a 1s volk, maar ook op een priesterlik staan voor de 
Heere, m .a..w. een volharding in z.ijn dienst. 

Zo beloont God z.ijn diensth.-ne_chten en dienst
m aagden. Zo zegent Rij de ijveraars; degenen die 
in de strijd om het volksbestaan de eer van God en 
van zijn Chrffitus zoeken. 

Moge dit woo.rd dienen om ook onder ons volk 
zulk een ijver wakker te roepen, en verbinde God 
d e :Heere zijn zegen d aaraan ! AMEN. 



ALLEEN-WOMEN. 

(Te lezen Num. 23 :1-26 en te zingen Ps. 65:1. 
147:10, 89:7, 65:2.) 

Dat volk zal alleen wonen, en het zal on
der de Heidenen niet gerekend word en . 
Num. 23:9. 

DrT is een sp:'euk uit de zegen ,·an Bileam, waar
mee hij het volk Gods zegende in dP. velden van 
Moab. Het is een spreuk die Gods Geest de heidens!} 
profeet, uit Syrie geroepen, heeft ingefluister<l. Daar
in aanbidden wij de wonderlike en wijde wegen van 
Gods heerschappij, die zelfs een _Bileam heeft kun 
nen gebruiken om de goddelike waarheid in de we
reld te openbaren. 

\ Ret woord van Bileam houdt dan oak verband met 
de ganse Schriftopenbaring, zodat wij hier niet maar 
&en losse tekst, dooh <l.e vaste Raad des Heeren als 
gron<islag onder de voeten hebben. Israel, het voik 
-des Heeren op aarde, moest a 11 e en w on·e n . Van 
deze gedachte is de ganse Heilige Schrift vol. Dit 
zullen wij nu nader aanwijzen. 

Abraham, de vader van dat volk -€n van alle gelo
vigen, moest zijn land en maagschap verlaten om 
els een vr eemdeling in Kanaan ron<l te zwerven. 
Daarom trok hij niet naar Sodom mee en daarom zou 
zijn zoon Izaak niet met een van de dochteren d:er 
Kanaanieten huwen. 

Dit alleen-wonen was ook de levensleus van Izaak 
en Jakob. En zelfs Jozef kiest voor zijn geslacht geen 
woning en geen posten onder de Egyptenaren, maar 
een afgezonderd verblijf in het land van Gosen. Al 
de aartsvaders waren vreemdelingen en bijwoners op 
<fr· aarde. 
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Toch moeten "lJ ons dit alleen-wonen niet al te 
u it we nd i g denken. Neem weer het voorbeeld van 
.Abraham. H ij leeft alleen en toch verkeert hij op 
voet van bondgenootschap met Aner, Eskol en 
Mamre, en neemt zelfs deel aan de oor!og, die als
dan gevoerd wordt. E n zijn onderhandeling met 
-<le kinderen van Heth t-00nt dat hij een man is, die 
de wereldse vorm en van beleefdheid niet gering
acht. 
_ W aarin was dan eigenlik Abrahams afzondering · 
:gelegen? Daarin dat hij een altaar bouwde en daar
bij de Naam van de Enige en Waarachtige God aan
riep. Die uitwendige alleenheid diende een g e es t e-
l i k belang, en dat geestelik belang-het kennen van 
C..e ware God-was wederkerig een middel om he•n 
onbevlekt te doen wandelen t e midden van een krom 
en vcrdraaid geslacht. 

Zo moest het ook met I srael zijn naar d e spreuk 
·n~v r3j},.,am en naar de raad des Heeren. 

Ook forqel zou in uitwendige zin alleen-wonen. 
Daartoe had God bet land van Kanaan mtgekoze.l 

tot woonplaats >oor zijn volk. 
P alestina was st.reng begrensd. Ten noorden de 

hoge Libanon en Anti-Libanon. T en ocsten de step
pen van de Syriese hoogvlakte, ten zuiden de kale 
.rotsen van de woestijn en ten westen de h avenloze 
Midde' landse zee. 

Maar men heeft weleens op d eze plaatselikf' afge
-Flotenheid teveel nadruk gelegd. Wij moeten ni0~ 

vergeten dat het H eilige Land omringd was door de 
landen van kleinere Heidense volken en dat het mid
den-tussen de grote wereldlanden van Egypte en As
syrie in lag. Aan de oostzijdeliep d an ook van nooro 
.m1ar zuid een grote verkee.tsweg, en de bekcnde 
.,,weg van de zee " , het beroemde handels- en mili-
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taire grootpa<i van de oude tijd, _kronkelde zich 
langs de westzijde van het land. 

Uitwendige afzondering al.Men zou Israel op de 
nuur niet kunnen baten. 

De weg naar het heidendom lag voor Israel open 
en de geschiedenis meldt ook van een gedurige aan · 
raking ·m et de vol.ken rondomheen. Lees maar eens 
nauwkeurig na de geschiedenis van Ruth, van Da
vid, van al de koningen Israels. 

Afzondering in de zin van de latere F arizeen 
tre!ten wij in de 011de tijden nog niet aan. 

Integendeel, reeds in bet tijdvak van de Richte
ren was alle mogelike afgoderij in volle zwang. En 
d0 profeten hadden tegen niets meer te waarschu
wen dan tegen het maklik indringen en overnemen 
van vreemde zeden en gebruiken. 

Hoe weinig uitwendige afscheiding baten kon, 
blijld; uit het optreden . van de Farizeen. ~ij 

stdden gebod op gebod en regel op regel; hier m~ht 
men niet komen en daar mocht men niet gaan: m 

een WOOrd, de letter der wet moest het doen . .En Witt 

was de uitkomst? Dat de Messias verworp2n we.rd 
omdat .H ij een ,:vraat en wijnzuiper" was (zoals men 
zei ) en zich niet schikte naar de zin van het uitwen
d1g, vleselik gebod. 

Wat was .da.n de rechte gedra.gslijn voor I m1;il ? , Wat 
w3::; het voordeel van de Jood ? Dat a~·1 l1em de 
w o o rd e n G o d s waren toebetrouwd. Te midden 
van de afgoderij der wereld moest bet volk Gods in d e 
tempel op Zion blijven aanbidden en zeggen: daar 
is God! R et moest ook in al zijn gedrag en handel 
tonen, dat er een ander leven is dan dit aardse, een 
!m<lere vreugde dan wereldzin en brooddronkenheid, 
een antler dienst van God. dan de vleselike afgoderij, 
en een antler doel en hoogste goed dan bet eten en 
Q.rinken van heden, om morgen te sterven en niet 



Pieer te zijn. 
Tot die afzondering, tot dat alleen-wonen r1epen 

cie profeten het volk des Heeren op. 

En wat zullen wij zeggen van Gods volk onder het 
Nieuwe Verbon<l. Het leeft nu in <le-wereld, on::r sl
le land en en onder alle volken verstrooid. Een Chi. 
ncse muur bouwt God ook nu niet, ja nu winder 
dan ooit, om de gelo>igen been. Nasr een eiland in 
c!t ·zee voert Hij ze niet weg. Naar een andere wert'ld
bol rnrplaatst Hij ze niet. Na hun wedergeboorte en 
bekering neemt Hij ze niet plotseling uit het leven 
"eg. 

En toch geldt voor ons, gP-lovigen in de verstrooihg 
evnizeer dat woord: zij zullen alleen wonen. Laat ons 
d1t nu met enige voorbeeldea ophelderen. 

Ons volk heeft een eigen oorsprong en, tot hiertoe, 
een eigen bestaan gehad, Wij hebben als Afrikaans 
volk afzonderlik geleefd, met een eigen begiusel, een 
eigen levensopvatting en een eigen >o'ksideaal. 

Moet dit nu zo blijven? Van ha:"'te zeggen wij 
daarop: ja. Politieke partij-leuze brengt oru;; dik
wels in de war en doet het ons voorkomen: a}5of 
saamsmelting van naties de grootste volksdeugd is. 
Wij daarentegen handhaven, op grond van Gods 
Wooro, dat veelomvattend gebod: ,,woon aFeenl" 

Zo pas hebben wij het duidelike voorbeeld nn de 
Kenieten voor ogen gehad. En nu weer horen wij 
de eis, die tot Gods oude Bondsvolk kwam, en waar
bij het zich in dagen van gehoorzaamhe'.d zo geed 
be·rnnd. Laat ons hetzeifde bedoelen en hetzelfde 
zoeken. 

Laat er omgang en verkee:· zijn mef andere natie£, 
een leven in vriendscbap en nede, maar laat ons ons
ze1f niet prijsgeven. 0Gk de wording der naties is 
uit Goci, en de handhaving van onszelf is zijn gebod. 
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'Vij warden soms geroepen om met ma.nnen van 
an:lere richting saru:n te werken in helang van taal, 
vo!k, maatschappij en land. Want, zie, er is altijd 'n 
hogere eenheid, waa.r wij elkander kunnen ontm~-. 

ten; een hoger platform, waar wij elkander de hand 
kunnen reiken. In zulke ogenblikken lnmnen wij ~l- .. 

. kander tqeroepen: uw doel is mijn driel, uw sukses: 
is mijn sukses, uw zaak is mijn za~k. 

Maar is dit nu alles? ., 
Moe ten wij tegelijk zeggen: ,,ik zal niet !anger op 

zijde staan, ik wil geen scheids!ijn tussen u en 
mij, ik wil mijzelf laten vervloeien en alle -.erschil 
~an opvatting uitwissen ?" 

Neen, het kind van God voolt iets anders. 
Na, ja wegens dat verkeer in hogere eenheid, roept 
hij zicnzeli t-Och weer met Groen van Prinsterer toe: 
,,in mijn iso!ement ( afgezonderd zijn) ligt mijn 
kracht. " 

D tt woord is dikwels verkeerd ven;taan. God~ 

Woord wil geen afzon<lering van O'lZe per Ron~ n 
maar van onze begins el en. Als personen zijn wij 
midde•in het le>en geplaatst, maar als dragers van 
beginselen is er 'n ondempbare klove tussen ons en de 
wereld. B ij alle samenwer1.1ng roepen wij toch <ms
zelf toe: daar is een ander leven dan dit aardse, daar 
is een ander standpunt dan dit tij<lefike. Wij hebhen 
iets dat de wereld niet heeft en dat geven wij nooit 
af. W ij zullen onszelf handhaven ondanks die samen

\>erking. Wij zullen handhaven onze andere, h<Jgere 
roeping. Wij zullen handhaven het Woord van God 
en het eenwige leven. 

Een ander voorbeeld. 
Onze jongelingen en jongedoohtera mooten dik · 

wels in ijdele, soms in zondige omgeving arbeiden oni 
hun brood teverdienen. Hoe anders is het daar dan in 



de stille oudetlike woning! ZulleIJ ~ij nu daar weg
~an? In vele gevallen ~ het rJiet. Zjj kunn~ 
geeµ a.ru.ier pes~a{ln vip<}en. Zij !JlijH:u. 

M~!lr w&~ is hela~! al te veel het geva,1? Die jonge
lingen en jo~etlochters beginnen hun onigeving mDQi 
tf: vind~Q. Ret. verkeer is daar zo aangena~m, ZQ 

pieuw, w. iµider& als bij "iaciel" en moeder thuis . 
W aarom dan maar aiet saamgegaan? De wereld 
toch biedt zoveel !{enoegens en 'n mens moet niet zo 
terugh9udepd z1jp. - • 

Zie, dit is wat ons zo verontru.st. De jeugd der ge 
~eente wordt dikwels nie~ teruggestoten ma~r aange. 
trokken door het ijdele leven V&Jl menize kring. Zo 
gema)di.k wordt men verlekkerd op ledige en zoudige 
~gen. Dit. i.s een bewijs, Q.at het daarbinnen niel 
recht ij). Een gelovige, .die de eeuwigheid in z iju hart 
4?1,l~gt. µ10et dadelik bij wndige aanr&king ku"ne·1 
zeggen: ,,het mishaagt rnij, bet botst met mijn di~ 
i\.~ pvertuiging; verkey~ en werken ~an ik hier, als 
4et IP.Oet, ma¥ mij thqis gevoelen~nooit. " 

Wie ZQ voelt eii spre!!kt woonii alleen in de wereld, 
3! oms™w$ hem l:!et aar9se le:ven van alle l!:an~ . 

Ep 4µ nog dit yoorbellld-
Pe gelpv~e komt ook in aaqraking met werelch;e 

genoeiens eii wereldse pret. Sport-uitvoeringen, koQ
serten, ~bt>.uwburgen, bioskopen en dergelijke tre~ 
~ .QveJ"aj. aan. En wat is nu de hQuding van de ge
.lQyjgP d~genov?I"? • 

KSJ'.l eeq lJ,itwendig gebod Q,lleeq hem redden!~ 
menselik verbod is noodzakelik e.q nuttig daar W&,N 

de · wereldse genocgens het merk van ijdelheid en 
z-0nde aan het voorhoofd dragen. Maar d~ Wet~ld 

dzingt YSJ'.1 all~ ~ant ep in menigerlei v9rm op QDS 

\l&Q. v~ dat in alle gevalleo ~t ~ g,em~ 
¥.an wordeQ. v~zien. 

• 
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E\•enals in het geval van Israel kan bier uitwen
·dige scheiding niet genoeg zijn. Neen, wij moeten 
onze medegelovigen vragen: ,,Kunt gij die ijdele 
genoegens mooi vinden ? Kunt gij u daarmee voe
den ?" Is het niet bet kenmerk van een gelovige, 
dat hij zeggen kan: ,,Het is mij te min en te leeg: 
Ik kan mijn hart daarmee nooit verza.digen! Ik be
zit iets ande.::'S, een enige troost in leY:en en sterven . 
Het nieuwe leven in m ij botst, door Gods genMe, 
dadelik met wat uit God en wt het ge!oof pi.et. is." 

Die zo spreekt, kent het alleen-wonen van Gods 
~olk. IDj kan door het kwade nog wel verr~~ wordet: 
maar hij kan daar geen blijvend behagen meer in 
hebben. Zijn eeuwige honger en kommer vindt verza
diging alleen in God, het Hoogste Goed, en in Jezua 
Ghristms, zijn onuitsp.rekelike gave. 

Met dit laatste besluiten wij. 
De gelovige weet zieh verzoend m et Go:i door J ezua 

Chru;tus. In zichzeli is hij vloekwaa.rdig, gelijk ook a 
fael. Maar de Heere heeft hem met g(IBstelike zeg~ 
ning in de hemel gezegend. Ret is zoals Bileam zegt: 
,,ffij: sohouwt niet a.an de ongereehtigheid m Jakob ; 
~k ziet Hij niet aan de boosheid in Israel. '' (vs. 21). 

W elnu, <iat verzoeningsleven en dat verzoeni:agsbe 
fief is de parel van grote waarde, die de ware Isrni! 
liet tot. alle prijs behouden wil. Daarbij ~ageleken, 
is al wat <le wereld heeft minder dan niet en ijdel
heid. 

,,Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en 
Hij heeft ons verstand gegeven, dat wij de W a a r~ 
a ch ti g e kennen ...... Kinderkensl bewaart nzelven 
tiui de afgodenl" (1 J oh. 5:20,21) . 

AM&li. 



DE YERLOBEN ZOON IN HET OUDE 
TESilllEBT. 

(Te lezen Rich. 10:6-18 en te zingen ·Ps. 25:3, 
4, 5; 111 :5). 

Toen werd Zijn ziel verdrietig o>er de· 
arbeid van Israel. Rich. 10: 16. 

Ea zijn Christenen, die menen dat wij het Oude 
Testament eigenlik niet meer noclig hebben. Wij !e
ven, zeggen zij, onder de nieuwe bedeling, ons 
heeft bezocht de ,,Opgang uit de hoogt-e'', ons be
straalt de Zon der gerechtigheid, Jezus Christus, uit 
de middaghoogte van zijn openbaring- waa.."'Om zul
len wij ons dan nog wenden t.ot de tijd van de 
schemering en het terrein van de schaduwen. 

Dit , meen t men, is inzonderheid •an toepas
sing op het boek van de Richteren. Daar wordt >er
h aald van grote zondaren en grove uitspattingen. Wat 
hebben wij nog met zulke :!:"llwe toesta.nden van doen 't 
Zo wordt gevraagd. 

Maar dit is verkeerd. W el is het Oude Testament 
d e knop en het Nieuwe de b'oem, zoals Augustinus 
gezegd heeft; wel is het Nieuwe Testament de ver
kla..-ing en ve:rheerli.king van het Oude. l\faar het 
Oude client wed-erkerig om het Nieuwe Testament 
ons op te klaren en ons aanschouwelik onderwijs te 
geven. De diepe verborgenheden van de nieuwe bede
ling zouden wij niet zo goed 1."U.IlDen verstaan zo2der 
cit> personen, de Ieiten, d~ handelingen en voorbeel
den van 1et oude verbo·n,i. 

En wat het Richteren-boek aangaat, moeten wij 
opmerken, dat daarin ons zulk een duidelike voorstel
ling van zonde en gena<ie gegeven wordt, dat wij 
het boek voor geen prijs zouden willen missen. 



Gij kent de gelijkenis van de verloren zoon, die 
blijde boodschap en lielelike klank voor allen, die 
zieh zondaren .weten; die kem van alle evangelie. 
Maar vinden wij de inhoud van die gelijkenis niet 
evenzeer in het boek van de Richteren en vooral in 
-ons teksthoofdstuk? Wij zullen dit nu aantonen. Wat. 
meel' is, wij zullen in ons tweede deel uw aandacht 
vragen voor het feit, dat ons teksthoofdstuk zel.fs 
boven die gelijkenis uitklimt. 

I . 

De zone· ·Gods onder bet oude verbond is Israel . 
.. ,Ik heb m ij n zoo n uit Egypte geroepen ", zegt 
-de Heere uitdrukkelik in Hosea 11 : 1. 

Maar gij vindt niet slechs de zoon; ook cijn zon
-d e wordt u gemeld. Wat was de zonde van de H.r
loren zoon? Dat hij het huis van zijn vader verlie1 
om na.air een vreemd land te gaan. Ditzelfde geldt 
van Israel. De Heere klaagt: , ,nochtans hebt gij mij 
v er I ate n" (vs.13). Ret huis des Vaders onder Is
rael was de tabernakel. Vandaar ging Isrnel uit om 
.andere g:oden t.e dienen (vs. 13). 

En let nu op de maat van die afgodiese zonde. Hei
dense volken kenden toen nog enige beperking in 
het 1.'iezen van goden of ooorten van goden. Maar 
Israel dient al wat het ma.ar vinden kan: de Ba.ii.ls 
-en Astaroth, en de goden van Syrie, en de goden van 
Sidon, en de goden van Moab, en de goden van de 
kinderen Ammons, mitsgaders de goden van de 
Filistijnen (vs. 6). 

Zeven is het getal van de volheid. Israels zonde 
was tot overlopens foe vol. Er behoefde niets meer 
bij te komen. ~ 

Zo gaat het alti"jd. Als het Ii:ind van God zondaar 
·wordt, da.n maakt hij bet veel erger dan de we-
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reldling. Deze is in de zonde alil thuis. maar wan
neer de WGIDe zich aa1;1 ongerechtigheid overgeefi .. 
dan rust hij niet voordat zijn bei~e vlerken ver
achroeid zijn in de ·dam van de zonde, gelijk die 
'811 de mot in de vlam der kaars. 

Bij de zonde komt da.n, als altijd-wederkerend ge
volg, de e 11 e -n de. Ook dit wocdt ons geschetst. 
De verloten zoon in de gelijkenis leed gebrek en be
geerde zijn buik te vul!en met de draf van de zwiJ
nen, maar niemand gaf hem die. 

En Israel? Ret werd verdrukt en vertreden door 
de Filistijnen en Ammonieten, achttien jaar lang 
(vs. 7, 8). De ellende kwam in de vorm van harde 
onderd.rukking ; ditmaal van oost en west. Het arme 
volk werd gewreven, vermaald als tussen twee mo
lensten.en. 

Maar, bij de zonde komt altijd sch and e. Bij de
ellende voegt zich de versmading. Dit laat de hei
lige echrijver duidelik uitkomen. De neerwerping 
begiilt in het land van G i I e a d , d e b a k er m at 
d e r li e l d e n ! (vs. 8). 

Daar blijft het zelfs niet bij. De Ammonieten 
komen over de Jordaan, om oorlog te voeren te
geii Jooa, Benjamin en Efraim, d r i e v a iJ d ~ 
voornaamste stammen in Israel I 
(vs. 9) . Is het wonder dat het de kinderen Israe.lB 
,,zeer bafio<>e" '!"erd? 

Wilt gij de schande gevoelen die hierin opgesloten 
ligt, bedenk ~fan dat de gewoonte van die tijd was om 
de volksoverwinning aan de betrokken volksafgod toe· 
te schrijven. Kamos, de afgod van de Ammonieten 
wet-d door Israel gediend (vs. 6). En wat was nu de 
·be.lon.ing? Schandelike vettreding van de zijde van 
die afgod, door de voeten van het Ammonitiese-
"tlOlk, dat hem diende: 

Js, de zonde it> een harde tneesteres. Ongerechtig-
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heid wotdt door ongerechtigheid gestta.ft. De zonde 
die wij eerst in onze schbat koesteren a.Is een 
leeuwenwelp,, komt _ons -steaks grimmig, bi'ullend en 
verscheurend tegemoet als een oude leeuw. 

Is hier een Iange toepassing neldig? Of is het nodig 
al onze afgoden op te Memen? Ai die godE'.n vaii 
zelfdienst, stofdienst en mensendienst? Al die zof:t. 
de•n tegen het eerste en grbie gebod: , ,gij zult 
geen andere goden voot mijn aa:tlgezicht heoben \J"•' 
Zal het dan niet blijken,_ dat wij, Christefien, de 
beschaafden bij uitnemendheid. juist krachtens en 
dank zij onze beschaVing, tneer afgoden _dienen dail 
al de heidenen sa.men? Dat wii getaffineerde zoriden 
kennen, bij de afgodEindienaarn zelfs onbekend? 

Of ii? het nodig aan te wijzeil hoe ons arru volk 
door stof- en nienSvergoding verbroken is gewotden, 
en hoe ons in de laatste j!lireil zulk eefi vreeslike 
sehande is overkomen, dat die nooit uit ons geschie· 
<ienisboek zal kunnen uit.gewist wotden? Wij zwij -
gen van die dingen, wetende dat de Heilige Geest 
zelf de trouwe toepasset is bij het onderzoekende 
hart, als het Woord Gods maar eerst goed is open
gelegd. 

Wij vinden dus in Rich. 10 de verloten zoon fnei 
zijn zonde, ellende en schande terug. Maar ook zi]n 
t.f' r u g k e er staat er beschreven. :bit vindt gij in 
vets 11, al lijkt het niet zo. 

Daar lezen Wij : ,,M:aar de Heete- zeide tot O.e 
kindeten Istaels;'. Destijds was et geen profeet on
der het volk. De Heera Sptak dus bij tnoooe van dP. 
priester door de urim en thummim. Een bewijs 
df'i'halve dat het Mge~rda .,-oik Z:icli weer had ge
wend naar het cent.rale heiligdom, dat verlaten weid 
vanwege de vele plaat8eHke afg6den. 
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Het smart-doorwonde volk is a.ls de vedoren zoon 
naa.r bet buis des Vaders teruggekomen, daa.r met 
beschaamclheid des aangezicbts op het goddelike 
antwoord wachtend. ,,Wij hebben tegen U gezon· 
digd, zo omdat wij onze God bebben verlaten, als 
dat wij de Baiils gediend hebben" (vs. 10), zo 
kermt Israel het uit. Is het niet of wij de weerklank 
opvangen van· wat de terugkerende vetloren zoon 
.ze.,ot : ,, Vader, ik heh gezondigd tegen de hemel -en 
vOO!' u, en ik hen niet meer waard U w zoon gena~md 
te warden" ? 

En wat doet de Vader? Gaat hij naa.r buiten, met 
mnerlijke ontferming bewogen, de zoon om de hals 
vallend en hem kussend? 

Hier zijn wij genaderd tot het punt , waar ons 
hoofdstuk verder reikt dan de bekende gelijkenis ; 
verdar ook in de open.baring van de allesoverklim
mende liefde van God. Alweer een bewijs, dat wij 
niet zo gemakkeli.k hebben afgerekend met dat boek 
van de Richteren. 

II. 

In plaats van de verloren zoon te begroeten, hem 
bet huis binnen te leiden, het gemeste kalf hem ti~ 
s!achten, een rillg aan zijn • inger en scboenen aan 
.sijn voeteo te geven - doet d e Vader nu geheel an
ders. Op de berouwvolle klacht van het volk ant
woordt de Heere met deze harde, terugstotende 
woorden : ,,Th zal u niet meer verlossen. Gal\t heen, 
roept tot de goden, die gij verkoren bebt ; la ten die 
u verlossen, ter tijd van uwe oenauwdheid ." (vs. 
13, 14). 

Met andere woorden, de Heere zegt: ,,Komt niet ; 
gaat weg! Ik zal niet helpenl Is dit nu god.delike 
ontferming? En is dit de weg. van God met de zon -
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daar, die zo hartgrondig beli jdenis doet? V ergeeft 
Hij d'an niet menigvuldig? V anwaar da.n dit vreem
de optreden van de Vader ~genover zijn kind? 

Ziet, hier is een punt, dat al pnze aand~ht 
vra.agt. 

Let erop, dat ls?>ael doet a 1 so f he t no g 
no o it de Hee r-e v e rl ate n he e f t ; te1wijl 
het toch van <le dagen van Egypte af al afgeweken 
is. Israel meent, <lat het maar net komen Loft en 
dat dan alles in orde is. Dat het telkens maar net 
hoeft aan te kloppen om de H eere tot opendoen tt; 

bewegen. 
Daar gaat dan ook het goddelike antwoord zo kr s,,;; 

mogelik tegen in. Hoort het: ,,Heb ik u niet van de 
Egyptenaars, en van de Am<h'"ieten, en van de kinde
ren Ammons, en van de Filistijnen, en de Eiidoniers, 
en Amalekieten, en Maonieten, die u onderdrukten, 
toen gij tot JYfij riept, alsdan uit hun han·l verlost ? 
Noohtans hebt gij Mij verlaten" (vs. 11, 12). ..b;n 
dan volgt het besluit·: ,,d a a :r om zal Ik u n i e t 

me er verlossen" (vs. 13). 
W aarom a.I die namen van volken ? Telt ze maar 

op. vVeer het zevental. Tegenover de zeven soorter. 
van afgoden, de volheid van misdaad en ondank
ba.arheid, stelt God hier zijn zeven verlossing;n, de 
volheid van zijn gena.debetoon. Wat wil het vol.¥ 1ic5 

meer ? Hee~ de H eere niet genoeg geda.an? 
Zekerlik. God wil daarom niet zo voortgaan. D it 

zou zijn naam oneer aa.ndoon. llij wil Israel nu 
eerst beproeven, o m t e z i ~ n w a t i n z ij u 

hart is. 
Ziet, het is 'n grote fout om iemand spijze te ge

ven voordat .b.ij honger h eeft ( zoals een bekende 
schrij ver het uitdruk-t). Dit is de op voedkundige 
weg d-es Heeren niet. Rij Vel"geeft gaarne, ma.at 
wil ook da.t de zondaar eerst zijn overtreding recht 
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ge~g.-Zo 0ppervlakkig werkt de Heere tiiet. 

Orize K3toohismos Wijst hier de recbte weg. Da.ar
j.p za) de enige tl'OO£t worden aangeboden. Maar 
h o e wordt het gedaan? Eerst moet de zondaar door 
de duisternissen van Zondag twee, drie, vier en 
zelis vijf heen-i:erst moet zijn eigengerechtige fak 
kel geheel worden uitgedoofd-eerst moet het met 
hem dieper en diaper gnan, de ene Zondag na de an 
dere--eerst moot het met hem eindigen in , ,de eeu· 
wige straf aan lichaam en zi·ele, ' ' voordat in Zondag 
zes het glanzende beeld van de enige .Mid_dela"ar en 

Verlosser opdoomt. 
Is dit de waarheid niet? Hoe dikwels in ons - leH~ll 

i~ bet of de hemel van koper is, zodat er geeil gebe<l 
doorkomt? Js het ons of.de Heere niet hoort? Of wij 
van verre staan? 

Geluklrig, Israel kende ditmaal zijn zonde. Daat
om kon bet aa.nhouden. ,, W1j hebben gezondigd: 
doe Gij ons naar alles, wat good is in Uwe ogen; al
leenlik, verlos ons toch te dezen dage" (vs. 15) . 

Er wordt geen voorwaaroo gesteld; geen versch0-
njng _?angevoerd. Geen zeggeil, dat de dienst van d~ 
aigoden t-0eh zo zinneiik, zo aangenaam, zo verleide
lilt voor bet vlees is. Nids van die a&"<i. Slechts het 
uiterste noodg-eroep wordt gehoord: ,,Aileeiilik, '"er· 
los ons toohl'" 

Zelfs wonlt de d a ad b1j het woord geToegd: . ,En 
zij deden de vieemde goden uit bun midden weg 
en dienden de Heere" (vs. 16) . Ja, geefi huiche• 

~ la at za! voor God hestaan (Job. 13:1.5) , maar zulk 
een zondaar wel. 

En dan volgt dat wondersc_hone woord: ,,~oon 

wel'd 's Heeren ziel verdrietig over de a:rbei<f van 
IRl'Sel" (vs. 16) . Letterlik staat er: zijn z:iel we rd 

\ 
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verkort vanw~ge de moeite van Israel (zie ka-ntte
kening) . Dit wil zeggen, dat de ellende van het boet 
v11ardige volk Hem te lsng duurde. Zijn ingewanci 
rommelde om te ontfermen en te verlossen. 

Hiernaast kunnen wij stellen het andere Gods
woord : ,, Is. Efr-aim J\'lij niet een troet~lkind ? want 
sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk ll: nog 
ernshiglik aan hem; daatom rommelt mijn inge
wand over hem ; Ik zal Mij zijner zekerlik _ontfer 
men , spi'eekt de Heere" (Jer. 31 :20) . 

J a, de Heere ·rnrgeeft menigvuldig. Teen de disci
pel Jezus vroeg: ,,hoe nienigmaal zal ik mijn brooder 
vergeven , . tot zeven maal ?'' antwoordde Hij : , ,Ik 
zeg u t.ot zeventig maal zeven. " 

En zou dan de H eere zelf anders doen ? Zou Hij 
slechts zevenmaal Israel vergeven en vE:J"lossen ?' 
Noon, t ot zeventigmaal toe, al moet hij di1."Wels zijn 
volk op een a:fstand doen staan om het te beproeven. 
God vergee:ft gaarne, maar Hij is ook heilig en ka n 
de zonde niet gedogen. 

Aa.n het einde van het hoofdstuk gaat dan ook de 
<iageraad al op . Terwijl I srael zo kermt om .-erlo~

sing en God het nog afwijzen moot , is reeds Jang te
voren het instrument .van verlossing beschikt ; heeft 
de H eere reeds een J eftha doen geboren worden, die 
de bevrijder zou zijn uit de hand van de Ammo
nieten. 

Moge deze betrachting ons leren ve:rstaa.n de ge
, rechtigheid Gods, maar ook de kracht van de Yerzn,· 

ning in Jezus Christus, door Hem aangebracht. 

AMEN. 



DE YERLOREN ZOON GEYONDEN. 

(Te lezen Hosea 11 en te zingen Ps. 81 :1, 4, 13; 
74 :19, 20; 25:5. ) 

Als Israel een kind was, toen heh Ik 
hem liefgehad, en Ik heb mijn zoon uit 
Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen
lieden riepen, alzo gingen zij van hun 
aangezicht weg; zij offerden de Baals, 
en rookten de gesnedene beelden. Ik 
nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam 
ze op zijn armen, maar zij bekenden 
niet, dat Ik ze genas. Ik trok ze met 
mensenzelen, m et touwen der liefde, 
en was hun, als degenen, die het juk 
van op hun kinnebakkens oplichten, en 
Ik reikte hem voeder too. 

Hoo. 11:1-4. 

ISRAELS oordeel is nu aangezegd. Het onweder 
pakt zwart en dreigend boven hem saam. V oordat 
het onweder echter in al zijn geweld en vemieling 
losbreekt, schiet er nog voor het laatst een vriende
like lichtstraal door de troebele lucht, een licht
straal, die meteen de p:·ofetie is van een arider en 
beter dag. God zal _ zijn volk zwaar beproeven, 
maar Hij zal geen afgesneden zaak maken. Dit is 
de korte inhoud van het hoofdstuk, dat wij nu met 
elkander gaan beschouwen. 

Die vriendelike Iichtstraal komt uit de diepte van 
een ver ver leden en doorboort de donkerheid, ook 
van een verre toekomst. 

Laat ons de profeet volgen als hij spreekt over 
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III I SRAELS ELLENDE, EN 
IV ISRAELS TERUGKEER. 

I. 

Welk een heerlike tijd toen God Israel liefhad als 
kind, toen Hij zijn zoon uit Egypte riep (vs. 1) I 
Wat blonk zijn v e r k i e z e n d e g e n ad e toen 
met een tedere en duidelike glans! 

Wat t-och was de toestand van de wereld in die 
dagen? 

Daar was E g y p t e, bekleed' met de mantel van 
aardse rijkdom en wijsheid , gevoed door het vette 
koren van de NW-een koningin, die door haar 
schoonheid het oog der wereld tot zich trok. Dan 
Wl\S e:· A s s yr i e, de krachtige krijgsman, die 
door zijn zwaard de volkeren onderwierp,-groot. 
van naam en vermaard van daad. Eindelik was er 
(om niet meer te noemen) F e n i c i e, de veelhe
zige handelsman, met zijn pakhuiz~n vol koop
waar achter zich en zijn bedrijvige vrachtschepen 
voo::- zich, gereed om op de wereldzee uit te zeilen. 

Wat doet nu' God a1s zijn ogen de aarde doorwan
delen? Verkiest Hij de Egyptenaar? Of de 
Assyrier? Of de F enicier? Dat zouden w ij 
ZE-kerlik gedaan hebben. Een van die drie 
zou onze man geweest zijn, want wiJ 
zien aan hetgeen voor ogen is. Niet alzo God. Hij 
~t aile <lrie voorbij en vestigt zijn oog op I s r a e 1, 
op het verachte s l a v e n v o I k v~ Farao. Is 
dit geen wonder van vrije genade? 

Wat toch had Israe1 aan of in zich om het oog 
des Heeren te bekoren? Het was een zwak, a.rm, 
kermend kind, geboren in de ha.rdste slavemij. En 
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-toch, als de Heere bij de slavenhut vom-bijgaa.t en 
hem ziet, d a n h e e f t H ij h e m l i e f ! 

,,God zag de kinderen Israels aan en God ken
d e hen" (Ex. 2: 25) . Dit is het Bijbelse kennen, 
het kennen met liefde, met innig weJbehagen des 
harten. 

Lezer, zullen wij Israel benijden en benauwen '! 
Of zullen wij twi~ten met Israels_ God, Die alzo uit 
vriije ver4i~zing liefheeft? Zu11en wij tegenwerpen: 
.,Reere, waarom doot Gij zo? Waarom gaat Gij 
zovelen voorbij QID u OVEll' een te ontfermen. En d.at 
z\i!k een?" 

Maar, lezer, hoe heeft God dan m e t u gedaan? 
4 u w !!aligmqkende genade van uzelf uitgegaan? 
Of heeft de Heere die roods aan uw hoofd verze,
gelq i~ de heilige Doop, toe n o o k g ij e e n 
k i n d w a a r t ?- En heeft Hij ook u niet toege
roepen: ,,zalig iijn de armen van geest," d.w.z. 
<ieg~nen:! ~ i e a ls k i n d ere n z ij n, niefil 
heebende en niets zijJlde, en all.es w.ent-elende op de 
h efde en rijkdom van vade.J:: en mooder? 

Let wel, Israel i;s g e h e e 1 en i g. Geheel 
-enig in zijn roeping en bestaan. Gij kunt geen 
tweede naast hem stel1en om hem gelijk te zijn. 
Maar juist daarom is Israel ook het' duidelike sym
D-Ool of zinnebeeld van volken en van enkele pers_a, 
nen. J ui&t om zijn biezondere helderheid wordt 
It!raei& spiegel aan u en aan mij en aan alle volk 
tier aarde voorgehouden. Als van.zelf wo:rdt dan 
ook gewooalik de t-0epassing- gemaa.kt: ,,zo was het 
met, I s ? fl. e 1-zo zal het met. m ij en m ij !1 
.volk ook zijnl" 

H oe grote lief~e heeft God Israel in Egypte be
wezea l Maar Hij deed nog meer. In de woestijn 
!eerde_ Rij Efraim om te !open ; Rij nam hem op 
cij_n f!,rQien l"S.· 3 ) . -God heeft. hem d&al! gedragen 
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.. ~s eel! man zij:q zoon dr&agt" (Deut. 1:31). En 
als Efraim door zijn va)len let£i~ beko:rnt, da.n ge
Ilf:lf:l~t de Heere \:!em (vs, 3). 

Maar aeh ! dEl hrutaje ondankbaar4eid van !&rs.et 
valt Mi een zwarte §.chaduwp!ek op het zoa-be
f!tra!llde yeld van Gods liefde. D~ JDannen Gods 
hi;b~n wel geroep§n, ml}.IU' l§rael off{:lrt de BaiW! 
en rookt. de gesnedene !leelc!e~: J.srael bekent de 
gQ<ldelike ontferming nie~ ( V!!. 2, q) . 

II. 

W iiS de d j. e n s t d e s H e e r e n dan go 

zwaar ? W ettigde die dan zulk een ondank? La~t 

ons dit nu in de tweede plaats ouderzooken. 
Om u een denkb®ld van Isr~els diimst te gev~n. 

verandert de Godspraak meteens. v~n beeld. Eerst 
<4t beeld van het veracht-e &lavenkind in Egyp~. 
En d an krijgt gij eensklaps een i;pan assen te zien.. 

,,Ik: tr9k ze met mensenbanden, m et touwen der 
liefde" (vt?. 4), zegt d e Heere. 

Gij weet, hoe ~n hoer ;1;ijIJ. ~s r~geert. Al!! die 
~.og jop.g <:in wikl is, dan h~ft men een dikke 
os~j.em n¢ig. Het gaat m~t dwang en gew~l<l. 
Maar later is de stern van de meester genoeg. De 
riem is misschien nog wel om de horen,s, :rruli#r di~ 
is feitelik niet meer D-Odig. Een woord van ver
maan en de sterke os huigt gewillig de brede sehf){t 
~f he~ juk. Hij wordt nu gel'~r~ dool' e§IJ 
m e n l! e nband, door het to.qw; van ~e l i e f d. e 
e11 t :r 0. u w' w~ 00~ mS{ien ~e~ el} dier be
at~~-

Straks als de wagen zich vei!ig beweegt in ~ 
grootpad, dan roept de <}rijver~ , .g~i ~t tguw _l1J.3ar 
op!'' De 9&.sen l~~l! ~.il dan p~µ..:~~ daQl' ~ 



stem van een zwakke mens:- door andere banden 
dan riemen en voortouwen . 

.,Th: was bun (zegt de Heere verder), als degenen, 
die het juk van op hun kinnebakkens oplicl.ten" (vs. 
4 b). Dit betekent niet, dat het juk geheel afge 
nomen wordt. Neen, de Heere doet als de geoefen
de en liefhebbende drijver, die t~ens zijn ossen 
laat ,,blazen" en langs het span heenloopt, om de 
jukken wat op te lichten en na te gaan of er niet 
iets is dat knelt. 

Is het trekdier een paard, dan wordt even halt 
gehouden en de drijveri stapt af om zijn trouwe dier 
langs de manen te strijken, hem liefderijk toe te 
spreken . Het tuig wordt dan even opgelicht, en. er 
wordt naar gezien dat er niets schaaft. 

Maar het beeld wordt nog·verder uitgewerkt. ,,Th: 
reikt.e hem voeder toe," zegt de Heere (vs. 4 c). 

Als het einde van de reis bereikt is, -dan wordt 
het dier gevoed. Dan 1'1.lililil-t het paard in de stal; 
en de os staat (in droge tijden) bij hetdcraalhek, al 
turend met zijn grote, trouwe oog, alsof hij zeggen 
wil: ,,z6 heh ik het van mijn meester verwacht I" 

E en lieflik beeld van wat d e dienst des Heeren isl 
Eerst zijn wij kinderen en genieten de zorgeloze da
gen van onze jeugd; maar dan worden wij mannen 
en vrouwen o m t e d i e n e n. Met die twee gaat 
heel ons leven heen. 

Israel was eerst een kind door God bemind. 
Daarna was het een man geworden, om te dienen in 
de roeping, waarmee bet uit Egypte geroepen werd. 

Ja, ook in dit opzicht is bet Bondsvolk en i g. 
Maar z ij n werk en roeping is t-0eh ook weer bet 
sprekende zinnebeeld van al ons werkzaam bestaan 
op de aarde. 

L @g is de weg en zwaar is de lading die wij 
wegtrekken moot.en. Maar de Heere is een zachte, 
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liefhebbende drijver. Hij bestuurt ons met t-0uwen 
van liefde. Hij komt telkens bij ons langs om te 
zien of het le>ensjuk ons nog past. Hij spreeh"i; 
oru; moedge~·end toe. Hij verkwikt ons telkens met 
het goede uit zij n hand. 

III. 

God was dus uiet de oorzaak van Israels afkerig
heid. Integendeel, z ij n juk was zacht . M:aar het 
\Olk verkoos met z ijn ganse hart de zuchting in de 
sla,·ernij der wereld boven de vreugde van de dienst 
des Heeren. De H eere moet het uitklagen: ,,Mijn 
volk b l ij f t h a n g e n aan de afkerigheid van 
.:vfij '. (>s. 7)-Mijn volk dwi n gt om Mij te 
Yerlaten, zouden wij in onze taaI zeggen. 

In de woestijn al was het Yolk weerstrevig; daar 
al was het bereid de nek weer te buigen onder het 
dwangjuk van Egypte. En ook later zooht het tel
kens zijn bevrijding in het diensthuis van Farao. 
Wat een dwaasheid, en toch was het zo . 

Daarom is het <lat de Heere nu zegt: In Egypte 
zal mijn volk we! niet wederkeren, maar in de dienst
baarheid zal het eYenwel gaan : Assur zal nu zijn 
koning en onderdn1kker wezen (vs . 5). Het oor
logsvuur zal het volk verteren, want het zwaard zal 
in zijn steden blijven (vs. 6) . 

En nu, wat doet God ? Geeft Hij Israel geheel 
aa.n de vijand over ? Denkt Hij niet meer aan zijn 
verloren, in ellende rnrzonken kind ? 

Hoor het grootste, het grondelooo diepe woord van 
Hosea 's profetie: ,,Hoe zou Ik u overgeven, o 
Efraim u overleveren, o Israel? hoe zal ik u maken 
als Adama? u stellen a.ls Zeboim ? Mijn hart is in 
Mij omgekeerd ; al mijn berouw (of medelijden) is 
tezamen ontst-0ke11. Ik zal de hittigheid mijns 
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t&'ras niet uitvoeren ; Ik zal ni-et wederkeren om 
Efralm lie verderven; w-ant Ik ben God en geen 
mens. de H eilige in het midden van u, en Ik zal 
in de st.ad (<>f in t.OOrn) met komen" (vs. 8, 9). 

Hosea wordt genoemd de .i>h>feet El.er liefde. Dat 
was h ij. Lees maar het begin van zijn boek, waar 
hij de band der liefde legt tussen J ehova en Israel, 
de helaas, afvallig geworden vrouw. 

En zie, nu spreekt God het grote woord der liefde 
door de prafeet der liefde. H et is een t.aal die 
klinkt als de schoonste mu.ziek. H et is een klank 
die gedxagen wordt oP d e vleugel <fer profetie. Na 
Hosea roept J eremia. het weer uit: ,,Th heb wel 
gehoord, dat Efraim zich beklaagt, zeggende: Gij 
hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd gewor
den als een ongewend kaJf . .. Is niet Efraim Mij een 
oierbare zoon? is hij ::VIij niet een troet,elkind? want 
sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Th: nog em 
stiglik aan hem : daarom rommelt -MijB ingewanti _ 
over hem; Ik z·a1 Mlj zijner zeker'lik ontiermen, 
spreekt de Heere '' (31: 18, 20). 

Ook in het Nieuwe Testament \ ·angen wij die 
Ida.Dk 0-p. Daar is het P aulus die weeklaagt over 
de ondergang van zijn volk. H et is hem een grote 
droefheid en zij n hart een gedurige smart. ,, Want 
ik ·zou ·zelf wel wensen verbannen te zijn van Chris
tus, voor rnijn broederen, die mijn maagschap -Eijn 
ha:ar bet vlees" (Rom. 11:3). 

IV . 

.z-ai dat a!les te vergeefu zijn? Ts er geen licht 
fua'ai voor de .'TOOd met rijn gebogen gestalte, wan
delend langs onze stra.ten ; ·met tlat hetrokke'n gelaa.'t 
en tnet da·t <00uwen0ud'e schandm'erk van Messias- -
Wtwerpihg m zij.n ganse wezen afgenrokt? 
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Dit brengt ons tot het uioeilike vraagstuk van 
Is raels herstel , een vraagst-uk waaromtrent de g.e-_ 
voelens zo gedeeld zijn. 

Ds. Van Andel tekent bij Hosea 11 het volgende 
aan: ,,Het is waar dat dit volk onrein in zichzelf, 
en , diensvolgens waardig om door Gods toorn te wor
den verteerd. ~aardien zijn t.egenwoordigheid bet 
echter de glans bijzet, die het zelf mist, zou God 
tegen iichzelf strijden, a.ls Hij het voor alt.ijd >er
stiet en aau So<loms lot. prijs gaf. Als geheiligd volk 
zijn zij reilig: zij lrunnen rnrstoten worden, 
!flaar slechts rnor een tijd, gestraft, maar niet 
tot uitroeien s toe, Rom. 11 :28, ::.~ . Dat 
zal bewezen worden, eerst bij de terugkeer uit Ba
bels ballingschap, daarna door 's volks bekering in 
het laatst der dagen. Takken worden afgehouwen, 
bladeren vallen neder, Joden gaan verloren, maar
de boom blijft behouden . Eens drukt de Vader zijn 
verloren zoon weer aan het hart. 't I s om engelen 
te doen wenen. 1'fet machtige stem, a.ls brulde er. 
een leemY, roept J ehova zijn volk weer tot zich: 
klinken zal zij, naar Oost en West, rollende over d e 
wateren, tot aan het verste strand. Al bevende vol
gen zij haar; 'liet daar wandelen zij J ehova we€r

a.chterna. wenende, beschaamd, als een vogelke uit 
Egypt-e, a ls een duif uit. Assur . H eil Jafet, u en 
mij ! ook voor ons is er in Sems t-ente plaats. Korn 
mijne ziel , kom !" (zie vs. 10, 11). 

L aat ons evenwel de tijd niet vooruitlopen en 
op vragen 'n antwoord z6eken, die voor ons nog duis
ter zijn. Behoedzaamheid past ons wanneer w:ij in het 
book der tookomst lezen. Maar tegelijkerti jd moe
ten wij waakzaam en oplettend zijn. 

Won<lPrlike· dingen gebeuren er op aarde. En in 
de wereldwoeling komt ook weer I srael naar voren . 

. Wat de uitkomst wezen wl is ons nog onbe.kend_ 
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Maar dnarom houden wij het oog op het profeties 
woord gericht ." 

Ten slotte zeggen wij het Ds. Van Andel na., als 
resultaat van ooze overdeoking: ,,Heil Jafet, u en 
mij ! Korn , mijne ziel, koml" Mogen wij dan door 
het geloof de beloften Gods a.angrijpen, welke in 
Christus Jezus ja en amen zijn, Gode tot heerlikheid 

AMEN. 



ZALIG DE ARMEN YAN GEEST. 

(Te le2'en Mat. 5:1-20 en te zingen Ps. h i:2. 
130:1, 4 ; 146:4, 5). 

Zalig zijn de armen van geest; warn; 
hunner is bet koninkrijk der hemelen. 

Mat. 5:3. 

\.YIJ zullen nu meti elkander overdenken de won
derschone, diepzinnige za.ligsprekingen van onze 
Heere .J ezus Christus. Laat ons nu op twee puu
ten letten: 
I Qp DE ,,BERGREDE" ZELF en 

II Qp DE EERSTE ZALIGSPREKING. 

I. 

BIJ dit eerste punt zullen wij onderzoek doen 
naa.r de o m s t a n d i g h e d e n, waaronder J erns 
deze rede uitsprak; om daarna korl.elik op de in · 
h o u d van de r ede te letten. 

1. J ezus predikt in de vrije nat uur. Dit heeft 
hij zeer dih.--wels gedaan. Nooit echter was het meer 
gepast dan juist bij deze gelegenheid, want hier is 
meer dan Mozes. Daarom moot de hemel de oren 
neigen; en moet de aa.rde horen de redenen zijns 
monds (Deut. 32 : 1) . 

Geen synagoge of tempel, geen. kerk of kathe
draal, maar hemel en aarde zijn de grootse getui
gen van J ezus' woorden. Zij moeten vernemen wat 
het Eeuwige W oord verkondigen zal aangaande bet 
koninkrijk dat im.mers hemel en a~de omspant. 
J a, hier is een groot woord van de g.rote Profeet ; 
een woord over alle mensen, rechtvaardigen en god
delozen ; een woord over hemel en hel ; een woord 
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over de nieuwe aarde en de buitenste duisternis. 
Boven J ezus welft zich de boge heme!. V 6or 

H em strekt zich de aaroe ver uit: Hij is gezeten 
op de helling va.p. een berg. Daar zal Hij ga.an 
spreken. 

o Erediens in die ope ..-eld, 
waa-r lewe en waarheid ongedeeld. 
in eenheid kom van klank en beeld , 
in spraak rnn taal en werklikheid . 

Van die berg (de natuurlike plaats van ontmoe
ting van hemel en aarde) zullen klinken d e woor
d E:n , die een keerpunt zullen zijn in de goochiede
nis van de wereld. Van die berg zullen gehoord 
worden de klanken van zaligheid en zegening. H et 
jaar van des Heeren welbehagen zal daa.r luide wor
den geboodschapt, en eerst aan het einde Yan de 
rede zal <le <lag der wrake worden aangekondigd, 
nadat zegening en zaligheid door de mens verworpen 
werd. 

VanzeH denken wij hier a&n die andere berg, aan 
Sinai, waarop God neerkwam in donkerheid en on
wener, om h et woord van zijn wet uit te spre
ken. Maar als de kinderen Israels het niet horen 
kunnen, dan zeggen zij tot Mozes : Spreek gij met 
ons en wij zuHen horen ; en dat God met ons niet 
spreke, opdat, wij niet sterven ! 

Doch zie, bier op de berg der zaligsprekingen 
treedt een andere Mozes op. Deze is de Midde
laa.r van het n i e u we verbond , gekomen met de 
duidelike en blijde openbaring van zaligheid en 2'6-

gen . 
Heeft God dan Zijn heilige wet t eniet gedaan ? 

Zekerlik niet : maar Christus is het einde en de 
vervulling Yan de wet (Mat. 5: 17, Gal. 3). Daar-



·om i& er geeJ! vervloeking meer vooi: degenen, die 
in Hem gelo"en. 

W a.ar d&n rok vo.or~eea de It¥ai:ilieten van Sin\¥ 
w e g w e k e n, daa.r zien ~ij nu de discipelen ep 

de sch a.re ( 5 : 1 e~ 7 : 28) naar de ~-e -ya.n za.j.ig
spreking toe v l o e i en. Hier do.ndert het niet, 
ma.ar het druipt al van vettigheid. Het ee~t~ 
v.'oord , dat over Jezus ' lippen komt, is die uit.roep 
van ,, zalig", ,, zalig" , tot 9 maal toe. 

2. Maar die zalil:\'sprekingen st.aa.n rµet geheel op 
· zichzelf. Zij vormen het voqrport~ van het scho
n e gebouw <la,~ wij gewoonlik q~ ,,bergrede" lloe
men. Hier is / dus de ingang, <lie ons tot bi.npen
komen nodigt, om de schatten va.n Gods wijs4eid 

-te bewonderen. 
Laat ons d\Ji, eerst, hoe vluchtig d~ ook, e~_µ 

blik op het geheel werpen. 
J ezus · rede is een eenheid, die wij in drieen on

derscheiden kunnen. Daar is eerst de uitnodiging 
.om te komen in de sehone belofte van zaligheid 
(5:3-20); d!;l&rna de eis rnn gerechtigheid en hei
ligheid, om te w o r 4 en wat men i s, n.l. kin<}e
ren van God (5:21-7:14); en eindeltJ> de w~l}l'

schuwing voor bet komende gericht ('i:l5-29). 
In het eerste deel treffen wij die d.rie punten 

reeds aan. Daar is de belolte van zaligheid (vs. 
'3-12), die gevolgd wordt door Q.e eis om ons licht 
lie laten schijnen (vs. 13-16) , ep besloten wordt 
met de waarschµwing, 4at onze gerechtigheid ovef
vlo~diger z.ijn m~t dan die van Schriftgeleerden 
en Farizieen om in het koninkrijk der hemelen te 
l>un nen ingaan (vs. 17- 20) . 

Het tweede hoofddeel komt m~t de wet, als regel 
van dan.kbaa,rheid aan Gods kind gegeven. In qrje 
:grnte t-egenstellingen womt o~ ge7.egd., wat onze 
gerechtigheid zijn- moot: a ) ni~~ als die van de 
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Farizieen ( 5: 21-6: 18) ; b) niet als die ,ari de Hei-
denen, die slechts voor het ·heden leven ( 6: 19--
34) , en c) niet als die van de schijrigelovigen en 
mondbelijders (7 :1-14). Dit deel omvat het 
voornaa-mste stuk van de rede, en de lezer wordt 
verzocht zelf de aa.ngegeven punt-en in zijn Bijbel 
na te gaan. 

Eindelik volgt dan de slotwaarschuwing. De 
enge poort aan het einde van de weg wordt zicht
baar. Daardoor zal niemand kunnen ingaan met 
het enkel roepen van Heere! Heere! Wie :tich 
daarop verlaat, bouwt op zand. De val van zijn 
huis zal groot zijn. 

Ziedaar dan de samenvatting van een welslui
tend geheeL' o Mogen velen die bergpredikatie le
zen en verstaan, en moge het \elen gegeven wor
den om in te gaan door de enge poort tot het eeu
wige I even I 

II. 

,,Zalig zijn de armen van geest." Wat betekent 
dit? ... Wat gaf a an 1 e id in g tot het uit-spreken 
van dit woord? Wat is de rechte bet eke n i s 
daarvan? W aarom b e g i n t J ezus ermee? Drie 
vragen die nu behandeld zullen worden , om Ian.,cs 
die weg door te dringen t.ot de rijke inhoud van de 
eerst-e zaligspreking. 

l. Daar was gerede aanleiding voor J ezus om de 
a r m e n v a n g e e s t zalig te het-en. Maar 
dan moeten w:ij, om <lit in te 2'ien, naar het Oude 
Testament terog. 

Het woord ,, arm" is de v-ertaling Yan een He
breeuws woord, waarmee aangeduid werd de ge
drul-te en onderdrukte : d egene, die onder ellende 
en nooct gebukt gaat, en die in de wereld geen recht 
en geen helper heeft. 
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,,Arm" is dus een veelomvattend begrip, in het 
Oosten veel rijker dan in bet Westen. Armoede 
was daar niet slecht..s een st off el i k e nood. 
Neen, de aardse tegenspoed wek te bij de Israeliet 
bet ge·rnel, d a t h ij v an Go d v er 1 ate n 
was. (Lees Ps. 73 in dit verband) . 

Men zag in de armoede een beZ-Oeking over eige:.1 
bedreven kwaad ; . waardoor dan gewekt werd ee:1 
P.ongeren en dorsten naar de gerechtigheid Yan God. 
Z6 kreeg het woord ,,arm" een gods die n st i · 
g e betekenis. Heel anders d~s a.ls bij ons, waar df! 
annoede meestal eincligt met gevoelloosheid, omer- • 
schilligheid, of bot \erzet ·tegen de rijken. 

Nu waren er in het begin slechts enkele arme~ 1 

onder Isi-ael. Sedert de ballingschap echt er werd 
het ganse volk arm ,-een toestand waarin Jezus
velen aantreft als hij op aarde verschijnt. Is het dan 
wonder, dat Hij zijn eerst.e woord tot de ,,armen" 
richt ? En is het to onverstaanbaar dat hij ze ,, ar · 
men van g e est" noemt? De armen zijn im
mers de zwakken, de wan.kelenden , die door de we
reldse machtigen onderdrukt worden, en boYendien 
nog menen, <lat zij van God zijn verlaten. Hun 
geest is uitgelecligd en de hacht van hun bestaan is 
weg. 

,,Zalig zijt gij armen !" zegt J ezus. Dit is de 
n :chte t-OeGtand om gered te kunnen worden. E n 
het is of in de zaligspreking deze verzuchting ligt 
cpgesloten: ,, weest w a a r 1 i k arm behoeftig , , 
nooddruftig en ellendig ; want dan is uw reddiu!i 
gekomen!" 

o Wat moet d:at woord lieflik geklonken hebben :n 
de oren van die schare, verdrukt als die was door 
de Romeinen, belast' als die was door de inzettingen 
van de Farizieen ! Het is aan hun ogen te zien 
wat zij in h un hart zeggen: ,,Hee! Hier is iets. 
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spreekt dan de Schriftgeleerden; zo iets hebben wij 
oog nooi t gehoord J" 

2. Hil'rmee hebben wij da.n de weg gebaand om 
de ware betekenis van deze >-ialigspreking open te 
legg~n. Diepzinnige onde:rsche"idingen ·baten ou,; 
hier niet· : wij moeten bij het tssthare blijven. 

Wie is waa.rlik arm van geest? Ee n kind, 
want het beseft slechts dit, dat het niets h e e £ t 

-en <lat het niets is. H et is rijk alleen in de ken
nis va.u zijn behoofte; in de wetenschap dat het al
les alleen in vader en moeder bezit. 

Die zalig.;preking is dan ook allereerst van t.oepas
siog op cle brede schare van uitverkoren kindere1?, 
van wie J ezus op een andere plaat.s zegt: .,derzul
ken is het konink:rijk der hemelen" (Mat. 19: 14; . 
W elk een troost voor bet geloYige ouderhart ! Want 
ach zovele kinderen, j.a tot de helft der mensheid, 
st en-en weg voor hun zevende jaar. Hoe zali,s 
daarom dat gelovige oude.rs bet m~en wet-en : onze 
kin<leren waren arm Yan geest , maar hunner is het 
koninkrijk der hemelen. Run geringheid , hun a.r
moede nm geest, bun gebrek a.an geest.elik besef en 
geestelike ontwikkeling is geen hinder om tot het 
eeuwige !even in te gaan. Runner is het koninkrijk 
der hemelen. 

Va.n<laar dat Jezus rot de volwassenen m et een 
plechtig ,. voorwaar' · zegt : ... Indien gij niet wordt 
g e I ij k d e k i n d erk e n s, zo zult gij in het 
koninkrijk der hem el en geenszins ingaan '' (Mat. 
18 :3). . 

Eier, in de eerste :raligspreking, wordt een ar
moede ondersteld. z6 groat, dat er niet eens altijd 
is een beh.oorlik be6ef van droefheid over de zonde. 

De H ee.re wil de zondaar Jat,en verstaan. dat hij 
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·niets heeft, wat voox God zou kunnen gelden .: ja. 
·ook het besef van geest.alike a:rmoede is oon werk 
van Gods genade. 

Hier is de eerste gestalte van hen die ten !even 
komen. Vandaar dat er geschreven staat, dat; J e
~uo ge.komen is ,,om aan de a r m e n het evange
lie t-e verkondigen' ' (Mat. 11 : 5). Het is a 11 es ge
nade, en dit verst.aat allee.n hij, die door-en-door arm 
is van geest, behoeftig, nooddruftig, ellendig in al 
zijn bestaan voor God en mens. 

Hier is het f o n d a m e n t van alle andere za
ligheid; want wat kan God anders onderstellen bij 
de zondaar dan volslagen armoede? 

3. Tot dit punt gekomen, kan het ons reeds duide
lik zijn waarom J ezus met deze zaligspre1.ing be
gint. Wij, volwassenen, will:en het maar niet 
Yerstaan dat God de Eerste is en niemand meer. AI 
is het nog zo gering, maa.r i et s willen wij t-0eh 
al te gra.ag van onze zijde toedoen. 

De een vraagt: moot ik tr e u re n om de zalig
heid deelachtig te worden. Neen, brooder, zuster, 
gij zijt reeds een stap t.e ver. Gij wilt de tweede 
s.chrede doen -voordat de eerste er is. Gij wilt uw 
treurigheid aandragen als uw aandeel in de ve:rl-06sing 
Dit laat God niet toe. Ook de treurigheid moet een 
vrucht zijn van gen ad e,-u in de eerste zaligheid 
-van de armoede des geest-es geschonken . 

De antler zegt: moet ik z a c h t m o e d i g zijn ; 
of hong ere n d en do rs t e n d , z o e k en d 
naar heil ; of ook b a r m h a r t i g ; of ook, moet ik 
mijn hart eerst· rein i gen van zondesmet. Neen 
gij zijt al veel t.e ver. Het zijn uwe, het zijn men
.selike b e g in s e ls, telkens en tel.kens weer be
proefd. Daar blijft slechts een waar begin van za
ligheid, namelik: n i et s t.e zijn voor God, opdat 
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zijn genade a.11 e s moge wezen. Wees als het kind 
dat zich niet aandient; dat 't niet eens weet als de 
afgroncl aa.n zijn zijde gaapt; dat de genade en el
lende nog niet peilt in de eenvoudigheid van zijn 
besef. 

Wat een zaligheid! Zullen wij die niet eerst clan 
verstaan wanneer wij wegzinken in de machteloos
heid van de dood ; dan wanneer ons alles ontvalt en 
nog slechts het kinderlike gevoel stamelt: het is al
les ~mg, maar G o d is er nog? 

J a, dat grondbesef rnn armoede des geestes zal 
aldoor in onze geloofstrijd weer moeten opleven, iiot
dat het einde komt. En dan >'al het eerste ook het 
laatste zijn. Bij aanschouwing van Gods heerlik
heid zal het zondige ik geheel zijn weggedaan. 

En wat is nu ten slotte dat k on i n k r i j k d el' 
h e m e 1 e n, hetwelk .hi er beloofd wordt? 

Met dit woord sluit J ezus a.an bij de predi1ing van 
zijn Voorloper, Johannes de Doper. Deze had uitge
roepen: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen 
is nabij gekomen (Mat. 3:2). 

Deze uit.druk1."ing komt in het Oude Testament 
niet voor. Daar is alleen sprake (al is het niet met 
dezelfde. woorden) van een ,,koninkrijk Go d s" De 
Psalmist zegt: ,,De Heere, de Allerhoogste, is vre
selik, een groot Koning over de ganse aarde" (47:3). 
En Zacharia profeteert: . ,De H eere zal tot Koning 
over de ganse aarde l'ijn" (14:9) . 

De uitdrukking ,,koninkrijk d er h em e 1 e n ·' 
vinden wij bijna. altijd bij Mattheus in plaats ...-an 
,,koninkrijk Gods" ,-de andere benaming door de 
overige evangelisten gebruikt. 

Wat wil J ezus zeggen als Hij aan de armen het 
koninkrijk der heme 1 e n t.oezegt? Wordt daarmee 
bedoeld een koninkrijk <lat i n d e h em e I staat 
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<0pgericht worden ? N een, dit kan het niet zijn. Reeds 
bij Johanne;:; de Doper niet. Immers , deze staat op 
aarde, zodat de a a r de de plaats is waar het ko
ninkrijk der hemelen, als nabij-zijnde, verwacht 
moet worden? Ook J ezus geeft geenszins te kennen, 
dat de armen rnn geest nu da-0.elik naar de hemel 
zullen weggerukt worden. Het tegendeel zal ons uit 
<le volgende -zaligsprekingen duidelik blijken. 

De benaming ,,koninkrijk der hemelen " ziet dus 
op de o o r s p r o n g van het rijk. H et komt niet 
u it de a a rd e, is dus niet aards en zondig; maar 
het komt u i t d e h e m e I en is daarom hemels en 
.heilig. 

Dat later het hemelse rijk op de aarde zal neer
komen en ook de aarde zal omvatten , wordt hier 
geenszins ontkend. 

Dit is dan de belofte ; de armen van geest zijn in 
beginsel reeds bezitters van een h emels, heilig, god
delik, eeuwig koninkrijk. 

Geve God ons bij d e uitnodiging ook de gave Yan 
die zaligheid. 

A?tfEN. 



ZALIG DIE TREUREN. 

(Te lezen 2 Kor. 7 en te zingen Ps. 117 ; 119:13, 
14; 6:9.) 

Zalig zijn die treuren, want zij zullen 
vertroost women. Mat. 5 :4. 

D AAR is verband tussen natuur en genade. Niet in 
de zin va.n de Remonstranten, die leren da.t het gees
telike Ieven, in de wedergeboorte ingeplant, door· 
meooelike werkzaamheid of ontwikkeling tot stand 
lromt. Tegenover deze dwaling stellen wij onze be
lijdenis, dat wij van nature ,,ganselik onbekwaam 
zijn t-0t enig goed en geneigd tot a.lie kwaad' '. Dat 
geestelike leven is wezenlik verschillend van het na
tuurlik en zedelik }even en komt door een s c h e p· 
p e n d e daad Gods rot stand. Dat geestelike leven 
kan in zijn ontstaan en ontwikkeling nooit uit de· 
uatuur voortkomen ; nooit uit iets, dat in ons is. 
maar geheel en uitsluitend oil; de werkende God. 

Toch is er verband tussen natuur en genade, omdat 
God , de Schepper, ook de Herschepper is. Dr. Ba· 
vinck zegt: ,,N atuur en genooe zijn onderscheiden 
en mogen niet vermengd worden, maar God legt ver· 
band tussen beide' ' . En op een andere plaats: , ,De 
genade is iets anders en hogers dan de natuur, maar 
zij sluit zich toch bij de natuur aan , en vernietigt ze 
niet doch herstelt ze. " 

W anneer wij dan bij de zaligsprekingen naar het 
na.tuurlike leven iVerwijoon, gieschiedt dit a.Ileen 
om bij wijze van gelijkenis nader op te helderen, en 
om dat ,, verband" en die ,,aansluiting" na.der in· 
het licht te stellen. 

Nu werd bij de ee:n:.te zaligspreking van de kinder
like leeftijd melding gernaakt. Armoede des geestes. 
jg een verschijnsel dat .zich bij een wedergeboren 
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kind openbaart in natuur en genade, m Yerband met · 
elkanrler. 

!\Ierk in verband hiermee op hoe onze Katechis
mus aan het stuk d·er ellende iets laat v o o r a f-

g a an . 
Jn uaag een wordt eerst gesproken \3Il het 

k i n <l's d e e l, dat het begin en einde van aile za

ligheid is. Daarin wordt nog niet gehandeld ove1· de 
kennis •an zonde en eUende (de t reurigheid rnn de 
t weede 'zaligspreking); alleen wordt vernomen de 
rijke kinderlike belijd~nis: ,,dat ik niet mijn , maar 
mijns getrouwen Zaligmakers .J ezus Christus e i g e n 
b e n, die... rnij alzo b ewaart, dat z.onder de wil 
m ij n s h em e I s e n V a d e r s geen haar rnn mijn 
h-oofd vallen kan ; .. .... \\-aarom Hij mij ook door zijn 
H eilige Geest \an b e t e e u w i g e 1 e \. e n verze
kert.' 

De enige troost in l e>en en sterven is bet deel 
van wie waarlik k i n d i s ·en kind b 1 ij f t. 

W anneer wij dit eerst verstaan , dan kunnen wij 
verder gaan ; dan kunnen wij ook de t v.·eede zalig 
spreking in haar iliBpste betekenis d-oorgronden. 

Van cle w rb011.dskinderen belijd·en cle gelovige 
ouders , dat zij in Chri5tus geheiligd zijn en d:aarorn 
als lidrnaten zijner gemeent.e behoren gedoopt t e we
zen. Ma.ar dan mogen die ouders ook verwachten. 
dat het nieuwe !even bij het opwassen hunner kin
deren op en b a a r zal woraen:. Daarover gaan wij 
nu handelen bij de t-weede zaligspreking : Zalig die 
-treuren, want .z;ij zulien vertroost worden. Op de
volgende vragen zal het ·antwoord worden gegeven : 

J. W ANNEER OPENBAART ZICH DIE TREU RIGHEID ? 

II. WAT lS DE OORZAAK D . .\ARV A'N? 

m. WAT 1s oo V'F.RTRoosTrnG , 01E nE HEERE" 
BBLOOFT ? 
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I. 
W anneer openbaart zich die treurigheid ? I n ver

band hiennee wijzen wij u op de leeftijd van de j on
g e I i n g en j o n g e d o c h t e r . 

Dit klinkt bij het eerste horen vreemd. Zijn oo
ze jongelieden dan niet d e vroliken van hart? Is de 
jeugd dan niet bij uitstek de tijd .an blijheid? Zijn 
dan niet onze bejaarden en ouden van dagen de 
treurigen? 

Zo schijnt het, maar zo is het niet. 
De ouden kunnen zeer zwaarmoedig en mismoedig 

zijn, maar de ware treurigheid baant zich geen weg 
meer tot het eenrnaal stram en stroef geworden ha.rt . 

Keen, wij keren ons tot hen die nog jong zijn 
van jaren. De ware annoede des geestes vonden wij 
bij het kind; en de ware tremigheid des harten zoe
ken wij bij de jongeling en jongedochter . 

Of kent gij die t ijd, dat ogenblik niet-laat het 
uen eenzaam namiddag of avonduur zijn-die tijd 
dat zo wonderbaar over u h'Wam een ge\·oel Yan on
uitsprekelike Yerlat.enheid en droefenis, dat plotse
ling over u streek een vlaag van verdrietigheid en 
weemoe<l? Gij gevoeldet u alleen, onthuis, los van 
uw omgeving, los 'an die rnder en moeder , op wie 
gij zo van heler en blijder ha.rte uw weg gewenteld 
hadt. 

W at is dit ? 
Zie, de armoede \·an geest maakt plaats voor 

diep-ontn ucnterend zelfbesef. Het arme maar tege
Jijk schatrijke kind v-oelt. zich meteen m e ns, ken t 
zichzelf als zelfstandige p e rs o on 1 i k h e i d, dra
gend de eeuwighei.d in het hart. 

Van dit alles kan de jongeling of jongedochter zich 
nog geen rekenschap geven , maar een ding doet hij 
<-n doet zij : d a a r w or d t t o t z i c h
. z e l f i n g ek e e r d. De tranen rollen over de 
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wangen. De eerste treurigbeid grijpt het hart on
aitsprekelik aan., 

we! hem, wel haar als die mensellke -0.roe-fueid 
gemengd is met de droefheid t.ot God, die een on
berouwclike bekering werkt tot zalighei<l. 

Bij onze jongelieden zoeken wij geen uitwendig 
misbaar van droefenis, geen opdringerige geur van 
heiligheid; maar wat wi.j met welgevallen bij hen 
rieken, is de eerste, zachte lentegeur van het nieu
we leven. 

Als onze jonge mensen heel hun hart geven aan 
wereldse gedachten en wereldse pret ; als zij al hun 
dagen doorbrengen in de dienst van ijdelbeid en 
11onde-dan weten wij dat het met hen niet -goed 
is. Zij beantwoorden dan niet aan de gang van de 
'Baligsprekingen. Hun ontwikkelin.g gaat dan lan,,as 
de weg van een andere wet. 

ls er ech~r stille droefheid tot God, dan wordt 
in. het jeugdige hart een fontein van -tr-eurnis geo
pend, die heel het leven zegenen za1. Dan is het 
niet nodig, <lat de steenrots van }1et binnenste la
ter met geweld opengebroken 'l'Ordt. De tlroefhei.d 
·tot God keerf.; dan a1tijd weer terug; als een im
mer springende fonteih geeft zij haar levenswateren 
op. 

Hoe scboon slui:t J ezus hi er weer bij de 011d-e be
deling aan . 

In de ballingscbap wed Israel arm. Daar 'er
keerde het zonder koning, zonder tempel; d11ar 
>oelde I srael het gemis van vaderland en georoen
de snmPn1e-ving; daar moi:st het zo,·eel ontberen en 
moest het weer werken nls am slaai. Maar daar 
bs>.gon bet ook te tr e u r e n .over Zion (Jes. 61 :3) : 
Daar begon het :te k e r m en: mijn weg is voor 
de Heere verborgen en rnijn recht gaat van mi}n 
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God voorbij (.Tes. 40:27). 
Ook in de dagen van J ezus gin2 bet ellendig toe. 

Vreemden >erdrukten bet volk. Kermend en 
wachtend werd er uitgezien naar de ,,zaligheid des 
Heeren, " naar de komende Messias, die Israel ver
lossen zou uit al zijn nood. 

Welnu, tot die treurenden komt de belofte: ,,za
lig zijt gij I" 

II. 

En wat is nu de o o r z a a k van die droefenis? 
Laat ons weer t-0t het natuurlike leven t-erugke

ren: Waarom overvalt smart de jongeling? Is het 
niet omdat hij, t-Ot zichzelf ingekeerd, nu gaat be
seffen, dat hij voortaan op z i ch z e l f a a n g e

w e z e n i s. Tot nog toe werd hij ge.koesterd in 
het warme ouderlike nest, voelde hij zich rijk on
der de vaderlike bescherming, veilig in de moeder
like omarming. 

Nu wordt het anders. Hij voelt zich persoon, 
mens, zelfstandig.:. Opeens is 't of ' hij zich ge
plaatst ziet op het strand met de grote, duistere 
levenszee >oor zich. Hij moet erop en hij moet 
erdoorl . Hij is geboren om te leven. Van de 
reis kan niet meer worden afgezien. 

Maar zoveel heeft wel hij van de wereld ond-:!r
vonden, dat hij zeggen kan: ,,daar ben ik nog niet 
t h u i s· ; daar meet ik nog eerst w e n n e n ; dat 
is voor mij een and er, een v re em d gebierl." 

De plant kwijnt, die uit een warm klimaat naar 
een koude streek wordt; mergebraeht. Zij moet 
aan de nieuwe omgeving eer~t nog gewoon worden. 

Ook bet dier, in onze wiklnnissen gevangen, kan 
zich in onze dierentuinen m 11ar niet dadelik thuis 
gevoelen. Het trenrt. Het moet. nag eerst wt!t

nen. 
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De mens, van zijn geboortegrond losgemaah.-t, 
treurt evenzo. In dl' ballingschap kan hij niet 
.,aarden." 

Hoe hebben onze m1mnen geleden toen zij naar 
vreemde eilanden en •erre gewesten werden wegge
voerd. Zo gemaklik laat een mens zich niet ont 
wortelen. Zelfs onze vrouwen hebben dit gevoeld 
iioen zij naar de kampen werden weggerukt. 

En zal het nu anders zijn met onze overplanting 
in het koninkrijk der hemelen, dat in de eerste za
ligspreking werd beloofd? Neen, het verschil ia 
alleen hierin gelegen, dat wij in dit nieuwe vader
land wel willen blij ,·en, want daart-Oe zijn wij ge
-doopt en daartoe is het. ons beloofd. 

Overigens beklemt ons betzelfde gevoel als dat 
van de ba'llng, die naar vreemde kusten wordt weg
:geraapt. 

Zal het dan met u anders zijn, jonge breeder en 
-zuster? Met u, die nu welbewust de eerste schre
.den d'.Jet in .dat nieuwe land van het koninkrijk der 
.hemelen? l\Iet u, die nu tot het besef komt, dat 
gij in een and e r e wereld zijt oYergegaan? 

Of is die nieuwe wereld u dan misschien zo be
.tend, zo eigen? Gij zijt geboren in z o n de en 
.dat koninkrijk is he i l i g. Gij zijt geboren in 
-d u i st er n i s en dat koninkrijk is enkel licht. 
-Gij komt uit <le e I I e o de en dat koninkrijk is en-
k e l z a l i g h e i d . 
. Wat eeu tegenstell ingenl Geen wonder dus dat 

·gij kwijnt en treurt. 
De tijd van de boete vnngt aan; de tijd waarin 

-gij uw el 1 e n d e leert kennen. Want, dat gij bij 
de z e nieuwe omgeving niet past-mt ligt aan u . 
Door uw zond.ige afkomst en geboorte is de wereld 
{het oord van uw ballingschap !) u helaas ! eigen ge-



*orde-n. En 't koninkrijk der hemelen, oorspronke
lik uw geboorte-grond, is uw vaderland niet meer. 
De £out ligt dus ditmaal bij u en niet bij tet nieu· 
'we vaderland. 

Wat e.en tegenstelling! W at een overgangl 
Hieruit iaat zfoh 1·erklaren, dat Christus die treu

tigheid vah u e is t. Alweer een za1igspreking, 
die met een scherpe prikkel komt. Ongetwijfeld 
zijt gij zalig als gij treurt . :Maar wees dan ook 
\vaarlik treurig. L aat het de rechte droefheid, de 
·droefheid t o t G o d zijn, want alle andere droefe
nis is ·namaaksel en werkt op het einde een eeuwige 
aOod. 

Hae vreemd-gij zceh.-t za'igheid en gij vind't 
tr;urigheid! H et gaat teg€n d e menselike verwach
'ting in. Vandaar dat het gimkeylied de pas-be· 
.kr!etde laat zingen: ,,Nu ben ik v r o I i k al d'e 
dag. " . 

Maar zie, d 1 e Vtotikheid is n;et echt, en die 
·kunstmati.g gewelrte blijds1~hap 10opt op te1emstel-
1ing uit. Z6 is de weg in het koninkrijk der heme
len n i et. 

Zeker, er is ree::ls in beginsel aanwezig een stille 
vreugde diep, diep in het hart ; maar die wordt 
overst emd door een kennis van el'ende, waaruit 
_gtote smart geboren wordt. 

Z6 heeft J ezus het ons voorgehouden. Daaroin 
begint onze Katechismus ermee. Doo:- de ellende 
heen komt het tot verlossiig en dankbaarheid. 

m . 
De Heere laat de zcnd_aar in de eerste smart niet' 

\.erz'.nJ.-en. B:ij troost hem, bij aam ang en bij 
voorbduur. 

De Heere dcet anders dart de ouders, die tot. 
tnrn -o.pgroeiende k.inderen ·zeggen : ,,spaart ·uw ·tra-



11en, tot;dat gij ze eel\_dl}g w e ~ !\ ~ I i k i;iodig ll~P.t.." 
L>e B;eer~ weet, dat die eerst~ <U:oefhei<;I. jutst. d~ 
-w a r e is, en dieper gaat dan zoveel later -leed, 

V a,Q.d!\_ar d~t Hii ~egt : <le treuren~en z\lllen 
v er tr o o st worden. Wat wil wt zegge11? 

Tre1)Xlli~ is een d i e p-i n w ~ I! d i g ~et{>- Dal\r
~,µi dat d.aartegepovef gestelq w9rdt, de vertr~
llng~ ie~ 9at <><;>k di e p i n he t h IH t pl!µl~a
grijpt . 

ZQ if! het te verstaan, wa~rom het tr90stert zulk 
een rnoeilik werk is. H ebt gij a! getracht een diep
bedroefde te troosten? Was • het. u niet 0£ gij voor 
eeti <loot oor eP geslQten hart spra~t? J a, het 
!fart 11lle~1,l kent zijn eigen bittere droefheid en een 
vreemde kan zich daar niet mee vermengen. Wij 
~en in het binneq~te v&n een ander niet inle
ven. D1,1~9rn is aps tf04;>stwoord zo· uitwendig en 
zwak. W aarlik tro95ten kan alleen J;l:ij , die in het 
hart van een qi.en!) i,p_blikk~m kan. Of zoals de 
dichter zegt: 

, ,orpdat die zelve ziet en weet 
alleen vertroosten kan." 

l3edenk toc;;h ~llt zelfs de lijder niet in staat is 
zijn leed onder w9orden te brengen; zodat wi~ 
troosteµ wil, z e 1 f :moet zien, en z e l f het wOQrd 
vinden moet. 

W elnu, dit doet de H. Qeest. E erst la~er kon
~igt Jezµs diens korust pij name i>an (Joh . 7 e11 14), 
maal" bier- reeds b~i~t Hij om ons ~achtkeps, t-0~ 

-de enige '!'rooster heen te leid~n. 
De Oeest van Go:i dringt in o°'ze ·geest in. J!ij 

ken~ onze droefheid z o a l ~ <;I i ~ i s- Zijn ~mc4.
ten is m e ezuchten in de v9lle z~ d es \"\"OGrd~. 

,Zijn g~tuigenis is Pl e egetuigen. Daaro~ ver;:;tal!~ 

wij wat de Geest zegt. Daarom zijn w-ij daar Ol!\-
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vanke1ik voor. Daarom !aten wij ons door Hem 
t r o o s t e n, <lat is i n w e n d i g weer recht zet
t-en. 

De H eere .acht onze i;;mart niet gering, maar Hij 
laat <ie treurigen Zions door zijn e i gen Geest 
vertroosten. Luid klinkt zijn l::elofte, dat de vrij
gekochten t.ot Zion zullen komen met gejuich en 
dat ecuwige .blijdschap op hun hcofd zal wezen; dat 
zij vrolikheid en b1ijds::hap zullen verkrijgen, ter
wijl droefenis en zuchting zullen wegvlieden (J es. 
S5:iO) . 

Dit leidt ons ertoe om niet s1echts op de a a rd 
maar ook op de gr on d van de enige troost te Iet
ten. 

Een treurende is in de regel iemand di e i et s 
t' e r I or en h e e f t . De weduwe treurt over de 
verloren echtgenoot, de wees treurt over d e verlo
ren vader of moeder en de a..Lne treurt over de ver
loren aardse goederen. 

Evenzo de vrijgekochten van Zion. Zij hebben 
verloren hun Zion, bun Tempel, hun Jeruza!em e?J 
daaram zijn zij bedroefd. 

Maar nu troost de Beere doordat H ij he t v er
l o r e n e w e e r . t e r u g g e e f t. De vrijgekoch
ten keren naar Zion terug en warden weer in bezit 
gesteld van bet Heilige Land. 

Zo troost God ook ons. In Adam hebben wij 
verloren ons Paradijs en al onze heerlike schep· 
pingsgaven en scheppingsgoederen. Maar de H eere
geeft ons die alle weer te:ug. 'Vij ontvangen uit 
zijn hand eetl antler Pa:-adijs op een geheel ver
nieuwde aarde. Dan zullen ook onze lichamen in 
onverderfelikheid warden opgewekt en zullen onze
zielen b!aeien in een le~en van ware kennis, ge
rechtigheid en heiligheid. 
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J a, in beginsel werkt nu reeds de H. Geest de 
eeuwige neugde in ans hart en is Hij nu reeds het 
onderpand en de waarborg van onze erfenis in het 
licht. 

Zalig zijo daarom de treurenden, want zij z u 1-
l e n v e r t r o o s t w o r d e n . 

Die belofte is aanrnnkelik op de Pinksterdag ver
ruld. De gemeente mmdelt sedert die tijd in de 
vertroosting des H. Geestes. Eenmaal echter zal 
de ganse Bruid zijn toetereid. Dan zal het gewaad 
des lofs komen in de plaats van een benauwde 
geest. 

Bedroeven wij dan de Geest onzes Gods niet. 
Want wie zal ons blijde kunnen . maken, als wij 
H em, onze enige Trooster , bedroe>en? 

AMEN. 



ZALIG DE ZACHTMOEDIGEN. 

(Te lezen Ps. 72 en te zingen Ps. 72: 1,_ 4, 6, 7; 
25:4). 

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij 
zullen het aardrijk heerven. 

Mat. 5:5. 

Di;;. zaligsp::ekingen zijn geen Josse gezegden, geen 
aparte paarlen, door J ezus zonder orde of verband 
daarheen geworpen. Neen, zij behoren bij elkan
der, zij volgen elkander regelmatig op, ..._zij vormen 
samen een snoer van paarlen, door de band van een-
heid aan elkander ge:-~gen. . 

Dit zal ons opnieuw duidelik worden, nu wij er 
toe overgaan cm de derde zaligsprekiBg te behande
len. Tweeerlei vraag zal hier beantwoord moeten 
worden: 
I. Wm DIE zACHT.llOEDIGEN ZIJN EN 

Il. WAT HET ZEGGEN WIL, 

ZULLEN BE-ERVEN. 

J . 

DAT ZIJ BET AARDRIJK 

B ij de beantwoording van de eerste vraag wijzen 
wij er weer op, dat de weg der zaligheid verband 
houdt m et de weg van bet n atuurlike !even. De 
waarlik armen van geest zijn de kinderen; de waar
lik treurenden zijn onze jongelingen en jongedoch
lers. Maar zij zijn dan ook (natuurlik nu reeds 
verder ge~·orde:d) de bij uitstek zachtmoedigen. 

Het woord ,,zachtmoedig" wordt zo dikwels ver
keerd '\"erstaan. 

Men meent dat daarmee iemand bedoeld is, 
die maar n1tijd t o e g e e f t, die m e e -
g a a n d van aard- is, die nooit een 

.. 
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h a. r d woord spreekt, die geen h o e k 
of k an t heeft! Met een woord: iemand, die bij 
z.ijn medemens als lief en zachtaardig bekend staat. 

Tut kon J ezus echt~r niet bedoeld hebben. Wan\ 
ten eerste zou dan zachtmoedigheid hetzelfde bet&
kenen als z w ~ k h e i d of t o e g e e f 1 i k h e i d ; 
waar tweedens bijkomt, dat J ezus nog niet spreeki 
van ons g e d r a g tegenover onze n~aste. In de 
eerste zaligsprekingen doet llij ons inblikken in het 
g e m o e d van de wedergeboren mens. 

Om de rechte betekenis van ,,zachtmoedig" op 
te sporen, moeten wij naar het Oude Testament te
rug. Het woord wordt daar geb.ruikt: 1) van de 
\'erdrukte vclksklasse (Amos 2: 7), 2) •an het in 
ball-ingschap verkerende, verdrukte volk van God 
(Jes. 61: I) en 3) van de kerke Gods op aarde (Ps. 
37:11, Jes. 57:13, 60:21}. 

De grondbetekenis van ,.zachtmoedig" is dan 
ook: g e d r u kt. 

Ret volk van God is niet slechts arm van geest 
(vs. 3). en treurig van hart (vs. 4), maar ook 
z a ch t v an gem o e d, hetgeen dus zeggen 
wil, dat het gemoed in staat van g e d r u k t h e i d 
verkeert. 

Uitwendige druk alleen is echter niet genoeg. 
Die verhardt slechts als er geen inwendige werking 
bijkomt. Vandaar dat eerst hij in waarheid zacht
moedig kan genoemd warden, die de bewerking des 
H. Geestes cleela"chtig is. 

Zo komen wij dan tot de rechte betekenis van 
,,zachtmoedig". Ret gemoed is zacht als het zich 
l a a t drukken, zich 1 a a t vormen en I a a t toe
bereiden voor de dienst des Heeren. 

De zachtmoedige is geen zwakkeling, rnaar een, 
die van alle hoogmoed, alle eigendunk, alle tegen
stribb~ling aflaat. en zfoh willig en vreugdevol stett 

f 
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hi de macht van God om door zijn-Geest bewerkt te· 
-Worden. 

De zachtmoedige is ook niet de mens, die geen 
geesteli.k hou>ast heeft, die beginselloos op alles: 
ja zegt. Integendeel: hij kan 6ok hard wezen in 
zijn optreden, want hij vraagt niet ·wat de mensen 
lief vinden, m aar wat G o d w i l. 

Let maar op het voo: Lee'd van Jezus. 
Als Hij zegt: ,.leert van l\fij , dat n, zachtmoe

dig ben en nederig van harte (Mat. 11 :29), dan 
denkt Hij aan geen karakterloze weekheid of zo'1-
dige meegaanclheid, want Hij heeft even tevoren 
de Galilese steden met z:jn ,, "ee u I" ter belle toe 
n edergestoten (vs. 20-24). Zijn zachtmoedigheid 
bestond in de volbrenging van bet ,, welbehagen" 
des Vaders, waarvan Hij ju.ist gesproken en waar
van hij de vrucht in zijn Messias-opkeden gezien 
had. Bij die gelegenheid . toch waren de zeventi
gen van bun reis teruggekeerd en hadden gerappor
tE:erd, dat zelfs de duivelen hen in zijn Messias
naam ·onderworpen waren (vgL L uk. 10:17). 

Z6 moeten alle zachtmoedigen in de wereld op
treden. Zij mogen niet achterwaarts wijken .als 
bet geldt de zaak en het werk des Heeren. Zelfs 
mogen zij dat niet op gevaar al van als hard en on
buigbaar bestempeld warden. 

,,Zachtmoedig" is dus: bet zicb w i I I e n la ten 
buigen en besturen door de w i I v a n G o d . 
Va.ndaar <lat de zachtmoedige gedurig bidt: ,,Uw 
wil geschiede, " dat is, wor d e d o or m ij op 
a a r d e v o ! b r a c h t. 

Goed en cnmisbaar is d e:_ belijdenis: ,,ik ben een 
arme zondaar," en: ,.ik treur ove!'. m;j::i ellende" 
( eerste en tweede zaligspreking) . l\Iaar het m oet 
niet daarbij blijven. W ij moeten ook tot de derde 
zaligspreking voortschrijden: ,,maak mijn gemoed 
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ontvankelik voor het kennen en doen van Uw wil. 
o God!" 

Hoevelen zijn er niet die in hun ve:keerde vroom
heid bij de tweede za!igspreking blijven staan. Zij 
menen, dat het alleen goed is als zij gedurig van 
hun ellende en zondaar-zijn spreken . 

.Maar waar bLjft dan de gen ad e G o d s die 
toch ook in en door hen moet worden verheerlikt? 
Waar blijft hun "sterke weerstand" doen in de 
strijd tegen de zonde? 

Tot zulk een kracht<laad wordt de zondaar be
kwaam gemaakt door het g ·e I o o f, want het is , 

·-.;olgens onze Katechismus, allereerst een ,,ingelijfd 
word en" in Christus, m.a.w. een bewerkt wor
den door Gods Geest. 

Na gehandeld te hebben over de kinderlik-vrij
moedige toeeigening (Zondag 1) en de kennis van 
ellende, komt de Heidelberger in Zondag 7 tot bet 
ingeplant worden in Christus, een daad waardoor 
wij deel krijgen aan het nieuwe krachtleven van 
Christus . 

Die drie stadien komen overeen met de drie eer
ste zaligsprekingen. 

Dat geloof, straks door de liefde werkende, is tot 
wonderen in st&at. Maa:- dan m oet het eerst door 
Gods eigen Geest diep in het hart zijn ingeplant. 

Nu is de jeugd de tijd, dat het gemoed zacht en 
bij uitstek bewerkbaar is. Dan wordt onderwijs ge~ 
geven ; dan wordt de opvoeding behartig<l; dan het 
fondament van de toekomst gelegd. Wie de jeugd 
heeft, beschikt over de krachten van een worden 
de wereld. 

Zal God nu die -gunstige tijd Iaten voorbijgaa.n 
zonder de hachten des gemoeds voor zijn dienst op 
te eisen ? Is het d~ niet juist de gulden gelegen-



~eid om e.en geloof&we:rlcigg te kwel\en, die t'°t gra
te daden prikkelt? 
Di~ punt zullen wij nu nade:r uitwerke:r;i in <ie be

antw&Jrding van de vraag: wat. bet zeggen wil, 
®it de iachtmoedigen bet aardrijk ~ul!en beerven . 

II. 

Het gemoed i..a z~~r bewegelik in, de jeugdtijd. 
Daarom laat het zich diep nee:-buigen in de treu
r igheid des harten ( tweede zaligspreking). Maar 
de veer des leveus springt $traks weer krachtig om
l:oc;g. De jeugd is de tijd van het ideaal. van de · 
hooggespannen venrachting. 

De jonge man, op bet strand van ziju toekowst 
st.aande, vreesl. ~Jaar is l;iij eenmaal op de ~ee 
des 'evens, dan wil hij uitzwerven tot aan het einde 
de.r aarde. Dl;la.:-o:m leest hij zo gaarne de verhalep 
van reizigers en ontdekkers, en daiu-om m a{lkt bij in 
de ,·erbeelding tnee de krijg$toohten van grote gene
raals. Hij wil d e aarde zien en alles aan zijn voe
ten. leggen. 

Inderdaad is het dan de tijd van grote plannen 
e,Q verre uitzich1'en. Van buiten, wo:-dt krachtig 
ingewerkt Qp het gerpoed daarbinnen. 

We'ke jongeling denkt oiet, <lat de wereld in 
hem iets groots bezit , dat hij nog wat nieuws bren
gen zal, mi~s:.:hien een wereldhervormer zal zijn? 
Welke j ongedochter heeft niet van haarzelf de ver
wa~ht'.ng, <lat zij de aarde zegen~ zal door de zoon, 
die ha!lr gf>bo:co zal warden ? 

Bijgevolg is bet niet vreemd, dat YE~rreikende be
wegingen hun oorsprong dankten aan kringen v~p 
jqnge mannen. Denk hijv. aan de ,,J!eilige Klub" 
van Wej;}ey; aan de herkomst van de Orde qe.r Je
z.when ; aan de oorsp:rong van het Zwitserse Reveil . 
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Ook in geestelik opzicht is de jeugd de tijd van 
wijde J..i-:>rizonten . Denk ook aan onze jonge man· 
nen in de h 'jgsgevangenschap, die zich bij honder· 
den verbonden om, thuis gekomen, het evangelie 
van J ezus Christus als zendelingen tot de verste 
H eiden en uit te dragen. Niet alleen heeft men die 
mann€n tot bekering geroepen, maar men heeft 
ook op hun 1iefde voor het ideaal ingewer_kt. 

Het feit zelf beoordelen wij niet; wij vermelden 
het alleen bij wijze van voorbeelei. 

Goed gebruikt heeft de jeugdt;jd ontzaggelilre 
betekenis voor het konin1.-rijk Gods. Daarom is 
het zo diep keurig, dat op bet jeugdig gemoed zo 
'P:e'.nig ten goede wordt ingewerkt. H eilige idea 1en 
moeten ook worden gekweekt, en dit geschiedt al
'1-een wanneer het zachte' gemoed de leiding heeft 
Tan mannen die de Christus kennen en Hern met 
al de kracht van hun hart beminnen. 

J ezus grijpt de jeugdige ziel aan door zijn met 
l!et jeugdig gemoed overeenkomende belofte: ,,Zij 
zu'len het a a rd r ij k beerven ." 

Aan I srael werd het lalld K a n a a n beloofd. 
Daa· mee had God. een doeL Hij wou met die bl:!· 
Iofte bet moedeloze volk door de wo-estijn heen trek-
1"181'1. . 

Hij beloofde een land van waterbeken, van f-0n· 
te1t:1en en d;epten, die "in dalen en bergen uitvlie
ten, een land rnn tarwe en gerst, van wijnstokken, 
,·iigebo'1'len en granaatappelen; een land val'l olie
rijlre bomen en van honig (Dent. 8) . 

L ater wee:- bemoedigt de pmfetie door het ganse 
·aar:hjk binnen haar gezichtskring te t:-ekken . 

. . Nog een ~-e;nig en de goddeloze za1 niet meer 
'Zijn .... maar de zachtmoedigen zullen · de aarde er
felik bezitten" (P s. 37:9, 11). ,,Van zee tot zoo-" 
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zal de komende Koning regeren (Ps. 72:8). Zie 
.voorts Ps. 25:13, Jes. 57:13, 60:21, 66:22. In de 
laatst aangehaalde plaats r icht zich het oog op een 
nieuwe heme! en een nieuwe aarde. 

Dit alles client om zelfs de allertraagste op te 
schrikken. 

Die prikkel, dat voo:uitzicht kunnen wij op oo
ze reis niet missen. 

Daarom is het zo jammer, <lat het Christen
dom tans zijn kracht in v e r g e e s t e I i k i n g 
zoekt. Van de zaligheid der z i e l wordt hoog op
gegeven; van de verheerLking des 1 i c h a a m s 
echter wordt wemrg gezegd. Van de h e
m· e I wordt gejubeld maar van de n i e u we a a r
d e wo:-dt liefst gezwegen. De zaligheid wordt zo 
verVluchtigd, dat er geen houvast meer aan is. De 
mens wi1 wijzer wezen dan God, maar berokkent 
zichzelf daardoor grote schade: 

Daarom gaan wij zo diep neergebogen door het le
ven. Daarom is ooze belijd en.is zo zonder ziel en 
gloed. Daa.:-om straalt daar zo weinig Yuur uit ons 
oog en jubelt er zo weinig hlijdschap in ons leven . 

. Hergeef ons bet idi:aal van een opgerezen Iichaam 
en een gehed vernieuwde aarde; verzeker ODS dat 
wij alles terugontvangen wat wij hier rnrloren heb
ben-en zie, de jeugd \rordt ons vernieuwd a1s eens 
arends en de moedm k: ijgen weer kracht. Zij 
springen als mestkalveren .. anwege het vooruitzicht 
dat hen streelt. 

D1t doet J ezus hier . Bij de eerste zaligspre:b.ing 
hee~ Hij onze erfenis ,,het Koninhijk d e r h e -
m e I en" genoemd. Dat Koninkrijk blijft echter 
niet in de heme! ; bet komt om zich o p d e a a r
d e te verwerkeliken. Hier zegt Jezus het ronduit, 
<lat de zaclrtmoedigen het a a r d r ij k zu!len be
erven. 
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Laat ons daarom de zaligheid ons niet voorstellen 
als een rijk van nevelen, schimmen en onvasthe
den. Want waar blijft dan de prikkel om voort t.e 
gaan? ... 

Maar let nu op deze tegenste1ling. 
De natuurlike mens wil ook wel de aarde bezit

ten; maar hij zoekt <lat bezit in de weg van g e
w e l d en h a r d h e i d, langs de weg van 
b l o e d en ij z er. 

Alexander de Grote, Napo1eon en zovele andere 
groten hebben naa:- wereldheerschappij gestreefd en 
hebben ten dele hun doel bereilit. Maar bun groot
heid bee.ft een einde· genomen en bun wereldrijk is 
gevallen. De reden daarvan is, <lat zij de zacht
moedigheid, de_ onderworpenheid aan Gods wil niet 
hebben gekend. 

Aan de . z a c h t m o e d i g e n ( wat een t.egen
ste'ling I) komt het werel:irijk toe. Aan degenen 
dus, die in eigen schatting niets zijn, opdat G o d 
alles in hen zij. 

Laat ons dan de zachtmoedigheid beminnen--de 
vrucht, die groeit op de to:lem van armoede des 
geestes en trem'igheid des ha:ten ; de edele bloem 
voortkomende uit de as van zelfliefde, uit het graf 
van eigendunk en zelfverheffing. 

Als wij de zachtmoed;gheid 1iefhebben, zal zij 
ons eens in bezit stellep van een aardrijk, waarop 
geen onderdrukker meer zijn zal. Dit zij ons deel 
naar de belofte des levens, die in de derde zalig
spreking tot ons komt. 



ZALIG DIE HONGEREN EN DORSTEN. 

(Te lezen Jes. 25 en t.e zingen Ps. 36:2, 65:3, 
119:20, 81, 16:6). 

Zalig zij~ die hcmgeren en do:-sten naar 
de gerechtigheid; want zij zullen ver-
zadigd worden. Mat. 5 :6. 

DE zaligspreki~gen gaan als rijke verscheidenheid 
&'an onze bewondering voorbij. Iedere zaligspre
king heeft een eigen kracht en kleur. 

Maar 'Samen zijn zij een eenheid. Hier is een 
diamant die ons, naa:mate wij hem wenden en ke
ren, toe'icht in veelheid van lichteffekt; een veel
heid echter die alleen in verband met de eenheid 
tot haar volle recht komen kan. 

Laa't ons dan ook hier weer het verband vast
houden en ierugzien op hetgeen reeds behandeld is. 

Hoe kennelik gaan de drie eerste zaligsprekingen 
1in tegen de hoogmoed en eigengerechtigheid' van de 
Farizieen ! Hoe stellen zij zich tegenoYer de le
ringen van <le Sadduceen, die geheel tev:-eden ·zijn 
met de genietingen van <leze tegenwoordige we
r eld I 

De Farizeer kent de armoede des geestes, de 
droefheid des harten en <W zaC'htheid des gemoeds 
n i et. H ij is rijk, hij is voldaan, hij is verstijfd 
in zichzeif. 

De Sadduceer weer kent geen koninkrijk d e r 
h e m e I en; geen ' ertroosting d e s H. G e e s
t e s ; geen a a r d r ij k i n z ij n a 1 g e h e I e 
v er n i e u w i n g. De tegenwoor<iige wereld is 
zijn heme!, zijn troost, zijn verwachting. 

Die zaEgsprekingen kengen <ius e r n s t i g e 



97 

waarheden. Zij zijn struikelblokken in de weg van 
eigengerechtige en genotzuchtige zondaars. 

Tot de zalighei<f, welke J ezus belooft, kan een 
mens niet komen uit zichzelf. Hij moet daartoe 
w o rd e n g e b r a c h t door de werking van 
Gods Hei!ige Geest. Hij moet daart.oe worden 
w e d e r g e b o r en en b e k e e rd, evengoed 
als tot de ,,gerechtigheid," waarvan onze tekst ge
waagt . 

. J ezus trekt ons af van het u i t w e n d i g e en 
wijst ons, Farizeen, op het i n w end i g e. Wij 
moeten arm zijn v a n g e e st, treurig v a n 
h a r t, zacht van g e m o e d. En wie is t-0t deze 
dingen in staat? 

J ezus trekt ons, Sa<lduceen, af van het z i e n
l i k e en eist ons op voor het o n z i e n I i k e : bet 
hemelse, het geesteiike, het vernieuwde. En wie 
is hiertoe uit zirhzelf bekwaam? 

Zo komen wij dan t ot de vierde zaligspreking, 
waarbij gelet moet warden 

I. 0P DE HONGERIGEN EN DORSTIGEN; 

II. OP DE GERECHTIGHEID WAAR~AAR 2IJ HONGEREN 

EN DORSTEN, EN 

III. Op DE V'ERZADIGING. 

I. 

Deze zaligspreking is de brug tussen de eerste en 
de !aatste drie. Tog nog toe sprak J ezus over de 
werkingen die in h e t g e m o e d van de weder
geborene plaats grijpen. Nu za.l Hij gaan handelen 
over de d ad en, over de werkzaamheid des ge
loois. 

Hier (in de vierde zaligspreking) is een overgang 
te bespeuren. Dat hongeren en dorsten onderstelt 
nog een i n w e n d i g e gesteldheid. Maar bet ~ 
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een hongeren en dorsten naar de g e r e c h t i g
h e i a, naar de uitwendige open ba ring van 
hetgeen binnen in de wedergeborene is. 

Zo opgevat is bet hongeren en dorsten een spre
kende karakteristiek, een kenmerkende aanwijzing 
van wat nu volgen ~al. 

Om dit voor ogen te stellen moeten wij weer 
naar bet natuurlike leven terug. 

De jonge man of vrouw koestert in de opgang der 
dagen hoge verwachtingen, wereldomspannende 
idealen. Het gemoed is in beweging en zweeft met 
machtige zwaai over de kleinheden van het leven 
been. 

Men had eerst zo w e in i g van het !even ver
w acht. D.aar was treurnis en droefheid. Dan 
volgt schielik het andere uiterste. H et gemoed 
wordt in zijn bewegelikheid aangegrepen door de 
hoogheid van °de hemelkoepel en de wijdheid van 
bet aardrijk om ons been. Nu verwacht men van 
het leven o z o v e e 1. 

Maar zie, dan volgt er schijnbaar een daling. De 
hoge verwachting wordt teleurgesteld. De jonge 
man wordt vader, de jonge rrouw wordt moeder. 
Waarmee houden zij zich nu bezig ? Met toe
komstplannen en wijdse ondernemingen? ... Neen, 
al bun arbeid en zorg trekt zich nll: saam op het a l -
1 e d a a gs e, het do o d g e won e, op wat zi j 
e t en en d r i n k en zullen , op bun ho n g e r en 
dor st I 

De wijde gezichtskring van voorheen wordt onge
merkt uitgernild voor de beperking van de dage
likse kleinlike arbeid ter \erzadiging van de a!tijd
weerkomen<le bonger en dorst! Het is voor de 
meesten een leven van de hand naar de mond, en 
voorts een bekommernis of men morgen en over
m orgen ook nog het nodige hebben zal. 
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Zo gaat bet ook op geestelik terrein. 
Hoevelen van de reeds genoemde krijgsgevangen 

jonge.lieden hebben het later niet ervaren , dat de 
werkelikheid anders is dan de eerste, gespannen 
voorstellingen? Roevelen zijn niet tot de overtui
ging gekomen, <lat de levensroeping voor hen be
staat in dat scbijnbaar mindere en alledaagse: , ,het 
&l maar hongeren en dorsten · naar de gerechtig
heid ?" 

Vroeger, ·st.aande op de hoogte van verrukking, 
hebben zij uitgeroepen: ,,d e g a n s e a a r d e 
moet voor de Christus warden gewonnen." Nu, 
tot de laagt.en van het geloofsleven· neergedaald, 
kunnen zij slechts vragen: ,,Hoe kan ik mijn 
n a a s t e dienen in de weg van barmhartigheid en 
liefde? W aarbij dan tweedens (gelijk wij 
zien zullen) de vraag zich •oegt : ,,hoe kan ik Gode 
welbehagelik zijn ?" 

Die weg gaan wij allen langs. Die daling ma
ken wij alien mee. Het begint met de koestering 
van blinkende idealen. Het eindigt met de vol
brenging van de doodgewone dagarbeid. 

Maar dit is dan oak gewonnen: het leven schoh-t 
n u niet meer been en weer ; het herstelt- zich in 
evenwicht; het zinkt cp een vast forniament neder . 
Dit zal blijken nu wij tot het volgende punt voort
schrijden. 

II. 

Er wordt gehongerd en gedorst n a a r d e g e-
r e c ht i g h e i d. Dit is een woord dat veel . , 
voorkomt in het Oude Testament en waa: van de 
betekenis nu in boofdpunten zal wo.rden aangegevea. 

Wat is ,,gerechtigheid"? 
Gods · r e c h t is in zijn w e t neergelegd. W ie 



100 

dus naar de gerechtigheid hongert en dorst, die 
hongert en dorst naar de wet van God. De zoda
nige wordt in de Schrift ,,rechtvaardig" genoemd, 
en gesteld tegenover die andere mens, welke de 
naam van ,,goddeloze" draagt. 

Wordt hiermee nu gezegd dat de ,,rechh"aardige" 
zonder smet of rimpel is, terwijl de ,,goddeloze'" 
geen enkele deugd meer bezit? Geenszins. Wij 
weten bet. 

Maar laat ons toch nader op die onderscheiding 
letten, want. velen kunnen zich daar geen reken
schap van geven, zeer tot schade van eigen leven. 
Zij hebben geen vrijmoedigheid zich toe t.e eigenen 
de beloft.en voor de rechtvaardigerJ. gegeve1:; en· 
wet.en ook geen weg met de straffen over de god
delozen uitgeroepen. , 

Rechtvaardig nu is hij, d i e z ij n I e > e n 
schikt en ri cht naar de wet van 
God. Nu komt er bij hem nog veel afwijking 
voor. Daarin bestaat zijn gerechtigheid dan ook 
niet, dat hij zonder zonde leeft; neen, maar dit 
stempelt hem als rechtvaardig, dat hij een regel 
heeft, een maatstaf bezit, waarnaar zijn Ieven af
tijd weer wordt gemeten en recht gebogen. 

De goddeloze daarentegen is hij , die zonder God 
leeft en met zijn wet- geen rekening houdt. Zelfs 
zijn burgerlike deugd wordt hem als zonde aange
rekend, want hij wandelt buiten .de gerechtigheid 
Gods en .is alleen zicbzelf tot wet. 

Rechtvaardigen zijn dus geen smetteloze men
sen, maar zij die Gods recht liefhebben ; terwijl 
goddelozen, zelfs in hun eerbaarheid, zich hieruit 
doen kennen, dat 'zij hooghartig verwe:-pen 's 
-Heeren gebod. 

De wet nu, waarnaar bier wordt gehunkerd, is 
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niet de t u ch t me es t er, die ons uitdrijft tot 
Christus. Als zodanig hehben wij de wet leren ken
nen bij de tweede zaligspre.king. De treurigheid 
was daar een gevolg van de kennis der ellende. 

Hier (in de vierde zaligspreking) is de wet de 
r e g e I d e r d a n k h a a r h e i d. · 

Lees in dit verband Ps. 119, waarin de zanger 
niet zijn v r e e s maar zijn 1 i e f d e voor d e Wet 
des H eeren bezingt. Ziehier enige verzen : ,,lk 
zal mij vermaken in uw inzettingen" (vs. 16) . · 
,,Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw 
toezegging" (vs. 82). Ik heh mijn mond wijd 
opengedaan en gehijgd, want ik heh verlangd naar 
uw geboden" (vs. 131). 

Maar dat zingen geschiedt niet zonder pijn. o 
Die verterende hanger en hrandende dorst naar de 
gerechtigheid, terwijl heel ons hinnenste het tege
lijk uitkermt: ,,ik ellendig mens I" Wij hebhen 
de wet lief met inwendig \ erlangen; en toch bele
digen wij haar gedurig. Zo ontstaat die tweestrijd, 
waardoor ans gemoed wordt verscheurd. 

Maar zie, het geloof, waardoor wij Christus i n
g e I ij f d z ij n, Ieert ons Christus a an n e m e 'l 

. met al zijn weldaden. De honger naar de gerech
tigheid is een honger naar C h r i s t u s, Die v6or 
ons de wet Gods vo1komen!ik heeft liefgehad, en 
Die ons gewillig en hekwaam ma.al-t, om met klim
mende toewijding bet spoor des rechts te zoeken en 
te volgen. In Christus zal d~ arheid van onze ziel 
niet ijdel zijn. Daarom volgt ten slotte de helofte 
van v er z a.dig in g,· waarop nu zal worden ge
let. 

III. 

Hier op aarde is geen verz~oing. Hoe moet 
da.t brood ons elke dag weer worden gesneden en op 
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de tafel gezetl Hoe keert bij de hitte des daags 
d eze1fde dorst altijd weer terugl 

Door honger en dorst wordt ook de inwendige 
mens gedreven. Hij is maar nog niet wat hij we
z en mo et. 

Doch d e tijd is aanstaande <lat onze bede zal wor
den verhoord. 

De eenmaal wedergeboren mens bidt niet slechts: 
,,Laat uw wil door mij warden volbracht" (derde 

. zaligsp.::eking), maar hij laat uit sterke begeerte 
er op volgen: .,Geef mij h e d e n mijn dageliks 
brood.'' Hij smacht om te leven niet alleen bij 
het aardse brood, maar bij alle woord, da~ uit Gods 
mond uitgaat. 

En God geeft hem dat brood. Nu reeds is er bij 
aanyang venadiging van vreugde en lieflikhedeo in 
Gods rechterhand. 

Maar het volmaakte toeft nog. De ,, vette maal
tijd'' zal eerst in de bedeling der heerlikheid war
den aangericht . Daarop ziet de belofte . 

. De gedachte van zulk een ma.altijd is geheel in 
overeenstcmming met wat de Schrift ons Ieert in 
bonte •erscheidenheid van vorm. 

Laat ook weer hier de Schrift haar eigen ver
klaarder zijn. · 

Wij lezen in Exodus (24:9-11) dat Mozes en 
de oudsten God zagen op de berg in bemelse klaar
heid en d a t z ij at e n e n d r o n k e n , n a
d a t z ij G o d g e z i e n h a d d e IL 

Opmerkelik: God zien en dan de maaltijdl 
De gedachte die hieraan ten grondslag lag wordt 

verder in het 0. T. verduidelikt door wat daar de 
of f e r m a a 1 t ij d heet . De Israeliet kwam 
naar de taberriakel of tempel met zijn familie en 
vrienden ; hij bracht daar vlees en brood, koeken 
en vladen ; wat hij bracht was terstond heilig, d . 



1i-.z. het eigendom van Jehova, te.rwijl de aanlei
ding daartoe was bet <lank- en lofoffer. Daarorn 
mocht hij zich met ingetogen neugde verheugen 
(_zie L ei-. 7:11 v.v.). 

:\fgebeeld was hoe J ehorn met zijn rnlk samen
komt om als Gastiheer op te s-eden, zijn volk te 
spijzigen en het goede te bereiden. In het moeite-
1 olle leven werd een ogenblik Yan vrede en vreugde 
<Ulll de offeraar geschonken, als voorsmaak van eeu-
1\·ige 1·erheuging. 

In het N. T. keert dezelfde gedacht.e r.erug in het 
a1' ondmaal, <lat Joor Jezus ingesteld werd ter •er
rnnging van de paasmaaltijd. Het avondmaal zelf 
is evenwel op zijn beurt weer schaduw van bet 
,,grote avondmaal' ·, \\·aartoe er 1·elen in de t-egen 
1rn01·dige bedeling genoo<l worden (Luk. 14:6) . 
schail uw Yan de bruiloft. Jie de ko11ing zijn zoou 
bereidt piat. 22:2). De Opeubaring eirnligt dall 
ook n.iet Yootdat zij ons deze op\l·ekkende 1n>orden 
doet horeu: ,,Laar ons b!ijde zijn en Heugde be
drijYen en H em de heerlikheid geven; want de 
brniloft des Lams i::: gekomen ... ... zalig z.i.jn zij, _die 
gernepen zijn tot het a1·ondmaal •an de bruiloft; de,,; 
L ams·· (19: 7, 9). 

Op <le nieuwe aarde woo n t de gerechtigheid 
( :2 Petr. i): 13) . Zij i~ daar t. h u is. Daarom 
z<i! daar niet meer "·or<len gehongerd en gedorst. 
, .1k za.l l' w aa.r.gezicht in g er e c h ti g h e i d 
a.anschouwen; ik za} ' e r z a cl i g d word.en met 
C-w beeld als ik za.l opwaken· · (Ps. 17:15). 



ZALIG DE BARMHARTlGEN. 

(Te lezen Jak. 2 en te zingen Ps .138:1 , 103:4. 
37:11, 146:5). 

Zalig zijn de barmhartigen ; want hun zal 
barmhartigheirl geschie<len. Mat. 5 : 7. 

W1J zijn nu aan de .-ijfde zaligspreking toegeko
men, het pum wa.ar de g e 1 o o f s w e r k -
z a am h e i d zich openbaart. Vooraf was gegaan de 
werkzaamheid \an de H. Geest, die de mens be
kwaam maakte om de wil rnn God te doen. Eerst 
moest gewekt worden een geYoel rnn armoede ; daar
na een gewaa1·~·ording Yan droefenis. Dan pas kon de 
garn der zachtmoedlgheid worcien meege.deeld , waar
uit de honger en clor;:t naar Gods wet ont-stond. 

Eerst. moest de mens Gods i n w e n d i g "·orden 
toegerust, om d a a r n a de d a d e n des geloofs 
naar b u it e n te opeubaren. Nu gaat het ge!oof 
door de liefde we r k e n. De til'me ,-an geest, aan 
wie barmhartigheid bewezen is, gaat nu zelf bar m
h a r t i g h e i d b e w ij ~ e n . 

I. 

Let in de eersi;e plaats <.:P DF. O\"ERGANG TOT E:\ 

PL\ATS \"A~ DEZE VJJFDE Z.U.IGSPREKI:S-G, m.a.w. let 
weer op heel het samenstel ,·an zaligspreh-ingen. 

Dit is ons wel het ,-oorna.amste, want wij willen 
naspeuren de gang van God8 werk; wij willen na
vorsen de on t w i k k e I i n g van een grondwet, 
die een Koninkrijk draagt, dat onYergankelik is. De 
koninkrijken van Alexander , Cesar en Napoleon zijn 
yoorbijgegaan, omdat huu grondwetten niet deugden. 
:\laar het Koninrijk van Christus duurt rot in alle 



e~uwigheid, omda.t het rust op de onverga.nkeJike, 
e~uwig-ware gron.dwet, welke Christus zelf ons heeft 
ontworpen. 

Die wet is eis '?ll regel voor ons lev~. Da.arom die
nen wij daar nauwkem·ig op acht te geven. Hier is 
de toets om te wei;en of het we! met ons is. Geen 
andere orde mag worden aangewend ; geen echrede 
mag worden overgeslagen. H et moet met ons gaan 
mu stap tot stap en van schrede tot schrede 2oals 
door Ch1·istus zeli hier blootgele,,,otl. 

Allereerst is hier een woord van waarschuwing 
rnor de tragen en de lijdeliken ; YOOl' degenen, die al
door klagen over hun zondaarstoest.and zonder tot 

de geloofsrrucht te komen. 
1'oebe1eiding moot er wis ell zeker zijn. Dit heb

oeu \\'ij ui.t de <:1erste 'l'ler zaligsprekingen geleerd . 
.Jfaar daarop moet dan ook wis en zeker volgen eeu 
le v e u uaar de "'et ,-an God, een o p e n b a -
rin g Yan de <lankbaarheirl des harl-t>n. 

Onze Katechismus ha11deit uihoerig on·r het ge
loof en de verlossing, maar eindigt u :et YOOrdat het 
stuk uer dankbaarlJeid Oll::i 8 \'E~U uitrnerig IS \'001' 

ogen gestelJ. 
B et geloof is zonder de werken d o o cl. 
Wie zegt dat hem barmhanigheid b e "" e z en i ,.; . 

en zelf geen barmhartigheid b e w ij st., diene zich
zelf te onderzoeken Of hij wel waarlik in het geloof 
i;; en Of hem wel waarlik barmhru:tigheid is ge
schied. 

i\faar h.ier is ook een woord van waarschuwing 
·\·oor de al t-e vurige ij \·eraa1·:; ;• YOOr degenen, die de 
pasbekeerde tot alle goede dingen in staat achten en 
h em d a d e I i k a a n h e t w e r k z e t t e n . 

Er zijn Chi-istenen, die eenzijdig nadruk leggen op 
de pr a k t ij k. Zij vragen in de eerst.e plaats : 
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•:i:at d o e t gij voor Ohristus, of wat hebt gij voor 

H em gedaan ? Hun toets is de d a ad, het register 
n m goe de w erk en. 

Dezulken n•rgeten. d ii t aan her werk een degelike 
toebereiding moot rnorafgaan. Zo heeft Chris
t.us het geordineerd in zijn zaligsprekingen. En to 
heeft Hij het zelf ons voorgedaan. Dertig jaa.r lang 
cluurde de tijd rnn zijn voorbereiding en drie jaar 
slechts de t ijcl mu de openba1·e 11·erkzaamheid. 

\Velk een waarschu\\-ing voor hisu , die maar we r
k er s wiilen zijn; die alleen in bedrij,igheid en ak
tie bet waarmer k zoeken van hun geloof! 

~een , eerst de bepeinzing van Gods Woo rd, en 
J;111 de betrachting van zijn W erk. 

l u 1·erbancl hie1·mee moer nog op iets andet·s gewe
zen worclen. 

Lieflik heeft Cbristu:s ill Je eerste zaligsp1·ekingen 
. . 

gdokt door toezeggingen mu onuitsprekelike waar-
dij. 

A.an de arm en rnn geest k wam de belofte toe van 
het koninkrijk der hemelell : <Hln de treurenden werd 
toegezegd de vertroosting, de terugga\e nm het ver
lorefr goed; en aa.n de zacht-moedigen werd in uit
zicht gest.eld een aardrijk, waarop gernchtigheid 
woont. 

Ku echt.e1-, bij de -vijfde zaligspreking, wordt de 
nucht des geloofs duiddik openbaar. _.\an d e 

b arm hart i g e n wordt· beloofd, dat hun barmha.r
tigheid zal geschieden : aan de r e i n e n v a n 
ha r t, <lat zij God zulleu zien , aan de v i· e e d z a -
m en of vredesticht-ertE .dat zij kinderen Gods zullen 
genaamd worden. 

i\!Iaar, zie, de openbaarwording rnn de geioofsvrucht 
is in de grond der zaak niets anders dan de ontplooi-
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ing van de genadeg i ft; edoch een ontplooiing, die 
naar de grondwet van Christus' koninkrijk, dan ook 
niet uitblijven mag. 

Wie kan bari:nhartigheid bewijzen als hem niet 
eerst de daad van barmhartigheid b e w e z e n 
i s ( eerste zaligspreking). Maar wie mag nu bij die 
gave der ontvangen gena.cie blijven staan en zeggen : 
ik heh niet.s meer te do~? ... 

II. 

,,Zalig zijn de barmhartigen", zegt Christus. Het 
kan (in de tweede plaats) niet onduidelik zijn, WA'!' 

JEZUS HIERMEE BEDOELT. · Hij spreekt van 
de 1 i e f d e t o t d e n a a s t e, die zich zo 
krachtdadig openbaart in de beoefening van harm-
hartigheid. · 

In de vierde zaJigspreking werd de g e h e I e wet 
genoemd. Het was daar een hongeren en dorsten 
naar DE g e r e ch t i g h e i d. Nu komt Jezus (in 
de vijfde z.aligspreking) t-0t een d e e I van <Ie wet. 

Hoe opmerkelik dat Hij eerst melding maakt van 
de tweed e tafel, n.l. de liefde tot de naastel Hoe 
menskundig treedt Jezus bier op! Hij wil de arme, 
geestelik-verachterde schare Io k ken. Hij wil lief
de kweken voor de wet van God. Daarom komt Hij 
niet dadelik met het eerste en grote gebod. Hij be
gint met wat de mens het naaste is: Hij vr~at barm
~artigheid voor de medemens, voor de eHendigen en 
nooddruftigen. Za!ig is hij die zich ontferm.t, gelijk 
God zich over hem ontfermd heeR. 

Hieraan dan zij ons kennelik of wij discipelen van 
Jezus zijn-zo wij ons neerbuigen t.ot de broeders 
en zusters, die ellendig zijn_ Ja, dit is een wa.ar
merk van discipelschap, want in de bod.em van ons 
natuurlik hart groeit deze heilige plante niet. 
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Dr. Uhlhom, de schrijver van een driedelig werk 
over de ,,Christelike Liefdadigheid," noemt de w~ 
reld bu i ten Christus ,,'n wereld zonder liefde". 
Hij zegt: ,,Onze Heere noemt h.et gebod der liefde, 
dat Hij aan zijn jongeren gaf, een n i e u w gebod 
(Joh. 13:34). Zo is bet, want de wereld voor Chris
tus is een wereld zonder liefde. Lactantius verklaart, 
nadat het Christendom zijn overwinning had b~

haald: ,,De barmhartigheid en de menselikh.eid zijn 
deugden, die eigen zijn aan de vereerders van de wa
re God. Daarvan leert de (Heidense) w\jsbegeerte 
niets." 

W el openbaarde de Heiden zijn medelijden in enke
le, op zichzelf staande <laden van hulpbet-0on
hoofdzaak blijft evenwel, da t iedere georganiseerde 
liefdadigheid ontbrak. 

W el kende de H eiden ook een zekere liberaliteit 
of milddadigheid ; grote sommen gelds werden dik
wels voor nut tige d0€leinden bestemd; maar die Hei
dense liberaliteit was in de grond der zaak z e l f
z u ch ti g (zo merkt Uhlhorn op) terwijl de Chris
te!ike liefde z e I f v e r 1 o o c h e n e n d was van 
aard. 

Die liefde met neerbuigen~, zichzelf verliezend 
kara.kter werd van stonde a.an door de Kerk in het 
midden der wereld in schitterende daden van barm
hartigheid gepredikt. De liefdemaaltijd werd aange
richt. Niemand van de broeders of zusters leed enig 
gebrek. De Kerk kon eenvoudig niet leven zonder de 
liefdadigheid. Zij was haar aangeboren. 

Hoe kon dit .anders? Christus, haar Voorganger en 
Hoofd, proklameerde niet alleen het gebod der lief.
de, maar gaf zichzelf om te dienen, om een rantsoen 
te zijn voor velen-. Hijzel:f was het voorbeeld van 
wat liefde-leven is. De liefde is uit Christus, en al 
wat buiten Hem is, is zelfzucht. 
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Hieraan dan is het kennelik of wij uit Hem zijn, 
zo wij de broeders liefhebben. Het roepen van 
,,Heerel Heerel" helpt ons niet, maar het barmh3I
tig z.ijn, gelijk onze Vader in de hemelen barm
hartig is. 

Wanneer dan iemand hongert, geef hem te eten. 
Jammer niet met woorden over zijn toestand, maar 
verschaf hem het nodige voedsel. . Dan eerst gaat 
gij vrij uit. En wanneer iemand naakt is, geef hem 
klederen om aan te trekken. Zie hem niet aan met 
een j~mer hart, om dan voorbij te gaan . Dit is 
geen barmhartigheid. 

Wanneer iemand gernllen is, help hem weer op. 
En la.at 't hem niet voelen, dat gij uit de hoogte t-Ot 
hem neerbukken moet. Want wat zijt gij zonder de 
barmha.rtigheid Gods ? . 

Wanneer gij hoort van de ellende der in blindheid 
gezeten H eidenen, bidt dan maar niet slechts: ,, Uw 
koninkrijk kome!" m aar zend er uw mannen en 
uw midde1en henen. 

Dat doende (en zoveel meer) zult gij aan eigen 
hart ervaren wat za I i g h e i d is. 
Zel~cht is een roofdier, dat ons inwendig vast

klemt en het ware !even in zijn klauwen versmoort. 
Barmhartigheid echter is een verh'"Wikking van de in
gewanden, niet alleen van anderen maar ook van 
onszelf. J a , het is zaliger te geven dan te nemen. 

Onderdruk dan de drang der barmhartigheid niet. 
Zij wil blinken in het goud van uw beurs en in het 
zilver van uw tranen. Laat haar toe zich vrijeiik te 
ui.ten in de zegenende daad en zij zal uw eigen ziel 
vef maken. Doet gij <lat niet, dan zal de zelfzucht 
uw beenderen verteren. 

m . 
Geef nu ten slotte nog acht op de beloft.e-
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hier opgetekend.; zalig de barmhartigen ; WANT 

HUN ZAL BARMHARTIGHEID GBSCHIEDBN. 

Telkens wijs t J ezus ons op he t e i n d e. Hij be
loofde bet koninkrijk der hemelen, dat eenmaal op 
de aarde gevonden zal worden ; daarna spral): Hij 
van een vertroosting als teruggave van alles wat 
verloren is ; Hij Jokte voorts door de t-0ezegging van 
een aardrijk, dat geheel vernieuwd is en van een vet
te ma.altijd, wa.araa.n volle verzadiging ons deel zal 
zijn. 

Nu weer (bij de vijfde zaligspreking) richt Hij 
ons oog op de <lag der voleinding: u zal barmhar
tigheid geschieden n a m e l i k i n d e d a g d e s 
g r o t e n o o r d e e 1 s . Dan zal, naar het woord 
van J akobus, de barmhartigheid roemen tegen bet 
oordeel. l\faar een onbarmhartig oordeel zal gaan 
over degenen, die geen barmhartigheid gedaan h~b- • 
ben (Jak. 2 :13). 

Bedenk tOOh, lezer, d at gij no o it onder de 
l• a r m h a r ti g h e i d u i t k o m t. Gij zijt u zelf 
n i e t. God is het, en Hij is het alleen, die 
over uw lot beschikt, van nu aan tot op de jongste 
dag toe. Van Hem, van zijn barmhartigheid blijft 
gij geheel afhankelik. De zaligheid is uit g e. n a d e. 
W aar zullen wij dat gereder erkennen dan voor de 
grote Recht-erstoel, wanneer wij ooze kron en zullen 
neerwerpen voor God en h et L am ? Gode zij 
dank, de barmha.rtigheid is het, die roemt tegen het 

oordeel. 

H elaas I in het aangezicht van deze zaligspre:b.-ing 
vervult ons dilnvels een heel andere gezindheid. W ij 
staan als mensen buiten een gerechtshof, die een 
>oor een straks binnengeroep en zullen worden om 
ons vonnis aan te horen. En wat beluisteren wij 
daarbuiten? De een oordeelt harder dan de ander. 



111 

Het is of wij niet onder beschuldigden maar onder 
rechters verkeren! Zelfzucht, haat, laatdunkenheid 
hebben het hoogste woord I 

Ten slotte nog dit. 
Verzuim niet uw Bijbel open te slaan en te lezen 

wat Jezus in Matt 25:34-46 zegt. Daar vindt gij 
de onovertroffen, nooit te vergeten verkJaring van dit 
woord: u zal barmhartigheid geschieden. Geef dan 
acht op hetgeen gij daar leestl 

A.1o1EN. 



ZALIG DE REINEN YAN HART. 

(Te lezen, Ps. 61 en 63, en te zingen Ps.61 :2, 3 ; 
- 63:2; 116:5; 25:7.). 

Zalig zijn de reinen van hart; want zij 
zullen God zien. Mat. 5 :8. 

h de zoetklinkende woorden van z.aligheid 
spreekt J ezus eerst van wat de H. Geest in ons 
doet: H ij maakt ons arm van geest, treurig van hart 
zacht van gemoed, hongerend en dorstend. 

Dan gaat ;r ezus over tot wat de H. Geest d o or 
ons. doet: onze honger en dorst richt zich op de wet 
van God (de gerechtigheid) en vindt verzadiging iu 
de beoefening van barmhartigheid. Ons oog wordt 
op de hulpbehoe.vende of gevallen m e d e m e n s 
gevestigd . .Maar dit kan het enige en het hoo~:>te 

niet zijn. Vandaar dat Jezus ooze gedacbt·.• nu op
heft. t9t Go d en zegt: ,,zalig de reinen van hart; 
want zij zullen God zien." 

Aun de hand van onze tekst moeten wij nu over 
twee zaken handelen: 

I. DE REINHEID DES arnTEN EN 

II. HET ZIBN VAN Gon. 

I. 

Zalig zijn de barmhartigen-heeft- J ezus gezegd. 
Honderden mannen en vrouwen hebben dan ook 
hun goederen aan de armen gegeven en hun le.ens
kracht gew;jd aan de opheffing van gevaUenen en 
vertroosting van el'endigen. Huizen van barmhar
tigheid werden gesticht . en krachtdadige mi<ldelen 
in bet werk gesteld om deze zaligheid te o:c:::'..en en 
t e vinden. De geschiedenis meldt van gelo'"igen, die 
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in dit opzicht wonderen der liefde hebben verricht 
en als engelen der >ertroosting op aarde hebben ge
wandeld. 

Zo groot is die zaligheid dat menigeen geneigd is te 
denken: dit is nu het inbegrip, de samenvatting van 
:alle beil. 

Maar, zie, J ezus zegt ons dat er nog een ander en 
hoger gebod is, n.1. de reinheid des harten. God laat 
nooit iets glippen van de eis der heiligheid. Hij, de 
Kenner der harten, is niet tevre<len met blinkende 
<laden, die de onreinheid des harten zouden kunnen 
bedekken. 

R et eerste en grote gebod is : God liefhebben, om 
h et dan P etrns na te zeggen: ,,Heere, gij weet alle 
dingen, gij weet dat ik U liefheb." Daa.rtoe is nodig 
een andere zaligheid, hier de ,,reinheid des harten" 
geheten. 

Om die zaligheid te vU:tden hebben scharen van 
mannen en vrouwen niet o m 'Z i c h h e e n gezien, 
ten einde nooddruft; eu ellende bij de medemens t.e 
ontdekken en te verhelpen. Neen maar.zij hebben 't 
oog n a a r b i n n e n g e w e n d, om te schou
wen door de t.ralien van het eigen vlees. En daarbin
nen hebben zij toen ontdekt een poel van omeinheid, 
een moeras >an zonde, een diept-e van bederf. 

Hoe zouden zij daa:rvan verlost worden en smaken 
het heil door J ezus beloofd ?-dit was voor hen de 
grot.e vraag van het leven. 

Nam- de wilde hoogten der bergen, naar de een
zame schuilhoeken der bossen, naar de onherberg
zame oorden der woestijnen zijn zij heengetogen om 
daar te zoeken, wat ze in de ijdele woeling van het 
mensenleven niet konden vinden. 

En nu kan men gemakkelik de st.a.£ over hen bre
ken en zeggen: ,,gij dwaalt; niet b u i t e n maar 
i n de m ensenwereld moet de reinheid worden ge-

• 
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van.den : z-0 heeft Christus het ons geboden en zo. 
heeft. Hij het. orui voorgedaan. ·: 

Dit is waar. Verkeerde middelen werden aange
wend. Dit stemmen wij t-0e. Maar was de diepste
drijfveer van hun leven Diet een beschaming voor 
ons ? Velen van hen hebben gevoeld, dat zij niet mo-· 
gen zitten in de kerk, om saam met anderen te zin-
gen en te biifden, en dan voorts, bij gemeen kon
sent, te plassen in de poel der zonde. Zij zijn met . 
Luther in de bidcel gegaan om het daar voor God 
uit te kermen: ,,0, mijn zonde, mijn zonde!" Zij 
hebben het diep beseft, dat zij God niet kunnen 
liefhebben en de zonde ook. ,,Zonder heiligmaking~ 
zo hadden zij gelezen, zal niemand God zien" 
(H ehr. 12:14). 

Reinheid: des hart.en-hoe kan J ezus dit eisen ?" 
Hee~ Hij dan niet zelf gezegd: , , "Qit het h a r t . 
des men.sen komen voort boze bedenkingen, dood
slagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse ge
tuigenissen, lasteringen'' ? 

Reinheid des ha.rlen-en de jongeling moet bid
den: ,,gedenk niet de zonde mijner jonkheid" ! 

Reinheid d oo harten--en de man in het midden: 
zijner jaren moet uitroepen: Ik ellendig mens!" 

Reinheid des harten--en de oude van dagen moer... 
nog erkennen: ,, Diet dat ik het alrede 'erkregen 
heb" ! · 

Zo is het. Niettemin eist Jezus reinheid des har-
ten. Hij begint er niet. mee. Eei-st in de zesde plaats. 
dringt Hij daarop Mil. Eerst hier wordt de poort die· 
ten !even - leidt zo verbazend eng. 

Ten alien tijde is :reinheid h&t hoge gehod. Deze
zali.gspreking korrespond.eert dan ook met de tweede,_ 
gelij k de vijfde met de eerste. Reeds de treurnis des . 
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·harten is een bewijs, d at de diepte van verderf is 
ontdekt. 

Maar is het niet of Jezus de ladder der jaren ge
bruikt om dit hoge standpnnt van reinheid eerst 
recht te doen versta.an ? Houden zijn zaligsprekin
gen ook hier niet rekerung met de gang van het na..
tuurlike !even? Moet het niet door de middelbaa'e 
jaren van arbe.i.d (natuurlik en geeet.elik) henen tot 
de meer gevorderde leeftijd van nist (natuurlik en 
geestelik)? Door de jaren van worsteling tOO de stil
ler dag van bespiegeling en zelfaanschouwing? Is hier 
ook niet op te mer ken de weg van de wijsheid Gods? 

,., J ezus eindigt zijn za.l.igsprekingen niet voordat Hij 
uit zijn woord doet stra.len de zachte glans van de 
zuiverheid des hart.en. Zo houdt zijn rede met 
heel de Godsopenba.ring verband. 

Ondei- het Oude Testament werden in de wet van 
Mozes de wassingen en reinigingen bevolen. Dooi
die plechtigheden heen moest het priesterschap (en 
heel het volk) komen tot de aa.nschouwing Gods dOOl' 
de p~rsoon van de Hogepriester. Want een aan
schouwen Gods was dat ingaan in het heilige der 
heiligen, waar de heerlikheid Gods in trillend vuur
licht zetelde boven het deksel der verzoening. 

,,Wees hei lig, want Ik ben heilig"-zo klonk het 
ook ondel' het Oude VerboncL Achter het symbooI 
werkte de kt:acht der genade naa.r de aard van de 
tijd der schaduwen. Daarom lezen wij in de Psal
men: , ,Irnmers is God Israel goed, degene.n die 
r ein Yan h arte-zijn" (73:1) . ,.Schep mij 
een rein hart, o God.I en vernieuw in bet bin
nenste van mij een vaste geest" ( 51: i:;,.,. 

iliaar inzonderheid onder het Nieuwe Verbond zou 
dat woord klemmen: wees heilig want Ik ben hei
lig. Daartoe heeft Cbristus de Geest der heiligmaking 
gezonrlen . Daartoe laat Hij zijn W oorcl, als middel 
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van reiniging, uitgaan (Joh. 17:17, 15:3). Daartoe 
vordert IDj van ons het gebed, want wie de onrein
heid lief heeft, wordt gehinderd in zijn gebed (1 Petr 
3: 17). Daartoe laat Hij ons ( dit vergete men voor
al n iet) onder de kastijding doorgaan, die zo bitter 
is voor •lees en bloed (Hebi. 12:10) . D aartoe ein
delik zendt Hij zijn gemeente verdrukking en ver
volging. Daarmee zal de geschiedenis der Kerk ein
digen. In het aangezicht van het ·wrede Beest, dat 
met geopende muil haar aangrijnst, in de gloeihitte 
\an de smelt-kroes der beproeving zal alle onrein
heid uit haar worden uitgebrand en zal zij worden 
een gemeente zonder vlek of r impel, imrendig ge
heel verheerlikt om samen met de H. Geest te roe
pen: Kom, H eere Jezus! 

II. 

Zalig de rein en van hart, w ANT ZIJ ZULLEN Gon 
ZIEN. 

Wat betekent dit? kan een mens dan God zien? 
Hem, ,,Die een ont-0egankelik licht bewoont, welke 
geen mens gezien heeft noch zien kan"? (1 Tim. 
6: 16). Heeft God dan niet tot Mozes gezegd: ,,Mij 
zal geen mens zien en leven"? (Exod. 33:20). 

J a, voelt gij het zelf niet, dat God verborgen hlij
ven moet? Openbaarmaking is bier ontheiliging. God 
omvatten met het oog zou zijn de opheffing van het 
goddelike Wezen. Niemand mag dringen binnen de 
grenzen van het ongeschapen licht. 

Wat wordt dan bedoeld? 
Laat ons erop acht geven , dater ten eerste is een 

g e e s t e l i k zien of ook n i e t-zien van God. 
Van dit laat.ste geven wij 't eerst 'n voorbeeld. Hoe 

dikwels is het of God we g is uit ons leven. Wan
neer wij in de nieuwsbladen lezen, dat een man zijn 
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vrouw en zuigeling, met nog een bloedverwant erbij , 
koelbloedig vermoordt, en eindelik zichzelf om het 
leven brengt-zie dan gruwen wij daarvan en vra
gen ogenblikkelik: waa.r is nu God? H oe kan een 
rechtvaardige God zulke dingen toelaten? Wij voe
len dat er een nevel voor het geestesoog >oorbijtrekt. 
en dat het ons · dagen van inwendige strijd kosten 
zal, om weer onze God _t e z i en en t e vi n d en 
iu het grote wereldbestuur. Daar is dus een geestelik 
niet-zien. 

Van Henoch, Noach en Abraham sta.at daarente
gen opgetekend, dat zij met God ,, w a n d e 1 d en" 
(Gen. 5:~, 6:9. 17:1) . L ees nu ove1· die uitdruk
king niet heen. Wie met een vriend wandelt, weet 
dat zijn vriend b ij h e m is, hij z i e t hem. 3-fet 
een afwezige wandelt men niet. 

Zo moet het !even van alle gelovigen zijn. Niet 
maar een godsdienstig zijn en een godsdienst houden 
zonder ooit met de levende God in gemeenschap te 
komen. Van die zo doen (wier getal ongelukkig zo 
groot is) spreken wij niet. Onze ogen moeten gedu
rig op de Heere zijn (Ps. 25: 15) ; gedmig moeten 
wij Hem zien in het land der le>enden (vgl. Jes. -
38: 11). Dit. is in de eerste plaat.s het ,,zien van de 
Onzienlike " -het hoogtepunt, waarop J ezus ons 
hebben wil. 

Maar er is. ook een zien van God, dat nader aan 
de werkelikheid komt, n .l. het aanschouwen Gods in 
de , ,h e e r I i k h e i d. '' 

Dit begrip rnn heerlikheid, dat veel in de Schrih 
>oorkomt, wordt gewoonlik misverstaan doordat men 
aan iets afgetrokkens, iets tota.al onzichtbaars denkt. 
De Schrift daarentegen· zegt ons, dat Gods heerlik
h eid stra.alde in de vuurkolom en later woonde als 
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een l~chtschittering boTen de ark der verzoening, 
tussen de Cherubim. 
- Ook va.n Stefanus lezen wij dat hij in zijn ster

vensuuy d e heerlikheid Gods a.anschou'\'\de en J ezus 
staande ter rechterhand Gods (H :md. 8 : 55). 

Dit nu zal hiernamaals het deel zijn van alle ge
lovigen. Zij kunnen met de dichter zeggen: ,,Ik 
zaJ. uw aangezicht in gerechtigheid rui.nschouwen ; 
ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal 
opwaken" (Ps. 17: :15). 

H etzelfde z~gt ook Paulus: ,,Wij alien, met on
gedekten aangezichte de heerlikheid des Heeren als 
in een spiegel aanschouwende, warden naar hetzelf
de beeld in gedaante veranderd, van ·heerlikheid tot 
heerlikheid, als van des Heeren Geest'' (2 Cor . 
3 :18) . 

J a, ,,zijn diensth-nechten zullen zijn aangezicht 
zien" (Op. 22:4) . 

Boe moet dat nu worden verstaa.n ? Ret antwoord 
is, da.t dit z on de r C h r is t us onmogelik is. 
In z ij n we z en blij~ God altijd onzienlik. 
Maar i n h e t a a n g e z i c h t V3.l;l J eZUB Chris
t us aanschouwen wij H em ( vgl. 2 Cor. 4: 6 met 1 
J oh. 3:2, 3) . Christus is het Beeld Gods, <lat aan 
het schepsel is toegewend. Wie H em gezien hee~, 

heeft de Vader gezien. · 
Dit wordt ons door de natuur enigszins verklaard. 

Licht is in zichzelf onzienlik, maa.r wanneer het in 
ooze dampkring indringt en z-o een voorwerp vindt, 
waar het tegen aan kan slaan da.n wordt bet zicht
baar in veelheid van glans en kleur. 

Zo ook is Gods Iicht voor het mensenoog verbor
gen. Maar wanneer Rij in Christus zich openbaarl, 
dan aanschouwen wij H em . 

Welk een heerlik Iot wa.cht ons. Wa.t geen oog 
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Jieeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het 
.hart van geen mens is opgeklommen, h eeft God be
:reid voor degenen die Hem liefhebben (1 Cor. 2 :9). 

Hier moesten wij dikwels uitroepen: waar is nu 
·God? Zo dikwels kunnen wij H em niet vinden of 
-zien. Hier doorstee.kt ons de vijand met de smaad
rede: 'nlar is uw God? 

Zal het dan wonder zijn als wij, in de eeuwigheid 
onze ogen openend, dadeli.k de vraag zullen doen: o 
waar is nu mijn God? o Laat mij Hem nu, na bange 
-£trijd, aanschouwen! 

En dan zal het antwoord komen : ,, Da~ir is Hij ; 
daar is zijn Licht, opkomend als een zon van achter 
uw gezichtseinder; daar is Hii, vooruitkomend uit 
het onpeilbare blauw van zijn eigen wezen; daar is 

.Hij in het .a.angezicht van Jezus Christus!" 
o Moge dit ons deel zijn ! 

AMEN. 



ZALIG DE VREEDZAMEN. 

(Te lezen Openb. 22 en te zingen Ps. 37: 19. 
85:3 en 4, 119:83). 

Zalig zijn de_ vreedzamen; want zij zul
len Gods kinderen genaa.md worden. 

Mat. 5:9. 

Z ALIG de 'Teedzamen ! Ziedaar het zeYende woord 
van zaligheid . Het zevende en f e i t e I i k het laat
sh~. H et h eilige ze>ental, de schone rij van zeven , 
is daarmee kompleet. H etgeen Yerder volgt is aan
"t"oegsel, iets ekstras, iets biezonders : heerlik in zich · 
zelf, maar toch bij het voorgaande bijkom(illd. 

w elk e€U scheme reeks! De ene zaligspreking 
shrit bij de andere aan. De een vloeit uit de ande
re >oort. D aar is een opvolging naar inwendige 
drang. H et gaat van za.ligheid tot zaligheid, van 
heerlikbeid tot heerlikheid. Altijd verder en altijd 
hoger! 

Hier is een ladder Jakobs, ,,gesteld op de aarde, 
welker opperst.e aan de hemel raakt. '' En wij mo
gen er bij voegen : ,,De Engelen Gods klimmen daar-
bij op en neder. " · 

Langs deze licht-ladder beweegt zich de nieuwe 
mens, in de weg .-an de aanschouwing Gods. En 
t.erwijl hij stijgt om£weeft hem de hemelse glans 
van een engelenschaar. 

Hier wordt een ladder gesteld, die tot aan de 
aarde ra.ak-t. .flet begin toch is: a.rmoede van geest. 
Maar het opperste raakt de hemel aan. Van de laat
ste sport geldt het zalige woord: ,, G-Ods kinderen 
genaamd"t 

Maar is dit nu wel het laatste en het hoogste ?
Kan bij dat zesde woord van zaligheid nog wel een 

. -



zevende worden bijge,oegd? De reinheid des har
t.en en de aanschouwing Gods-is dat dan niet al 
wat de mens maar begeren kan? Is da.a.rmee bet 
toppunt van beil niet bereikt? 

Om hierop te antwoorden moeten "·ij dringen in 
de betekenis 'an dat 2'evende woord ; moeten wij 
letten op 
I D E VREE.DZA)IEN, 

II DIE Gu.Ds KIXDERE~ GEN . .\A?.ID woRnEx. 

-
!,Vrede!" welk een -weeldewoord in bet wereldge-

woel! Rondom OD.!? botst en bruist het: mens tegen 
mens, varstand tegen verst.and, kracbt tegen 
.b.-racbt, beroep tegen beroep, partij t.egen partij , 
konin.b.-rijk t.egen koninkrijk, ·rnlken t.egen \ol)ren. 
Alles te saam ,,een ruisen gelijk de geweldige wa
teren ruisen." 

De zee e>enwel heeft haar eiland en baar verre 
kust, baar grens van beweging en onrust. Maar 
de zee van het le-.en rolt in eir~deloze deining Yoort 
en kent zo nergens een haven >an vree. 

De wereld heeft verloren haar Sabbath -.an vree, 
haar rust.e in God. Nooit kan zij zeggen: ,,hier is 
de plaats van rust.'' Duizenden hart.en zuchten en 
duizenden kelen kermen het uit: , ,hoe worden wij 
gekweld en hoela.nge nogi" 

D e diepe kwaal van het zondaarshart wordt bloot 
gelegd in dat ene woor<li: ,,de goddelozen hebben 
geen vrede, 2'egt de Heere" (Jes. 48:22, 57:21) . 

En wat. nu te zeg_gen \an meer dan een hal \ 6 

wereld, die al drie jaar lang openbaar op voet Yan 
oorlog staa.t? Zij heeft het weer luide verkondigd , 
dat haar uitnemendste, haar beste is v o 1 k ere n
m o o r d en w e r e I d b r a n d. De eeuwige 
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Sabbath zal zij in zichzeli niet kunnen vinden, · 
want haal' worm sterft niet en haar vuur wordt niet 
·uit.geblust. 

1laar nu komt God met d&t andere woord, dat 
-eiad-woord van v re d e in Christus J ezus, ooze 
H eere . Voordat de profeet het uitroept, dat de god
<lelozen g e e n v r e d e hebben, zegt de Heere 
<lit: ,,Th schep de vrucht der lippen, vrede, 
nede aan degenen, die verre zijn, en aan &genen 
-Oie nabij zijn " (J es. 57 :19) . Da.t woord ,,vrucht" 
heeft in het oorspron.kelike een kra.chtige en enige 
betekenis. Het kan vertaald word.en met 
,,p r a c h t-s p r u it. " De profeet· wil Yeggen, dat 
d e verko~diging \an vrede de hoogst.e en edelste 
bloei is van alle profetie. H oger ka.n hij niet ; meer 
1:an hij niet·; h.ij heeft het t-Oppunt bereikt. 

Hetzelfde doet Jezus, onze g1·ote Profeet. _De 
zernnde zaligspreking breugt ons het woord d e s 

. T r e d e s. Jezus roemt het geluk van de > r e e d -
z a m e, of 1iewr: Yan de vredes ti c h t e r , want 
zo staat er lett-erlik : Zalig is hij , die de goddelike 
\Tede deelachtig is en die nu zelf in de u-ereld die 
wede st i ch t . 

D e boom -.an za.ligsprekingen draagt de pracht
b1oom van -.rede. Op J ezus ' gezalfde lippeu bloeit 
€-indelik het vredewoord. 

_'\ls ,-O_eze zaligheid is uitgesproken, in het men· 
sen-hart is overgeplant en \andaaruit vredestich
tend de aarde zegent-dan, ja dan is het hoogst-e 
bereikt. 

~Iaar let nu eerst op de grondslag van deze ne
de, die alle verstand teboven gaat. De vredemaker 
m oot niet slechts kunnen zeggen: , , wij dan ge
rechhaar r1igd zijnde uit het geloof, hebben -.rede 
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bij God " (Rom. 5: 1), maai· hij moot ook lnmnen 
l"oemen: ,,Zalig zijn de r e i n e n v a n h a rt" 
( zesde zaligspreking). 

De bloem Yan rrede bloeit alleen in het gerei
nigcl hart. 

Op de wereld "·ordt er gedurig vrede gesticht, 
u::aar hij is klein Yan 1.?aCht en kort van duur. Hij 
1:an niet blijven, omdat hij wortelt in de grond van 
-een onrein hart. Schijn i.s er maar geen wezen; 
valsheid, maar geen oprechtheid van gemoed. 

Zulk een vrede begeren wij niet, want het kwaad 
barst straks te ergei· uit. 

Alie bijbedoeling, alle bedrog, alle list en on
waarachtigheid moet eerst zijn weggedaan, voordat 
<le vrede van J ezus zijn palmen wuift. 

Daarom is het n"odig da.t. wij on.s a a n g o r d e n 
tot het ~verk des nedes; dat wij de H eere ernstig 
bid-Jen om een rein hart en een oprecht gemoed . 

.0e strijd moot -hij on s z elf heginnen en de 
-OYerwinning _moot over o n s z e 1 f zijn behaalcL 
De vrede van J ezus is de strijd tegen de zonde en 
-wordt tegen een bloodige prijs gekooht. 

:Men spreekt tans in Europa van ,, vrede door 
O\erwinning," of ook van ,, vrede op het slag>eld. " 

Daarmee wordt gezegd, <lat de strijd tussen de 
naties moet worden u i t g e v o c h t e Il. Men wil 
geen halve, geen ,,opgelapt-e" vrede, die slechts de 
grondslag van groter kwaad kan zijn. Men wil uit
-vechten om dan Jang te rusten ! 

W elnu, wat. hier maar schijn is, is in het konink
rijk der hemeien hoge werkelilil•eid. Naa1mate door 
Gods genade onze vrede daarbinnen duurzaam is, 
naar die mate zullen wij vrede-stichten in de we
r eld claarbuiten. 

Let dan voort.s op de a an s c h o u w i n g 
Gods, die aan de reinheid des hart~m verbonden 
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wordt. Als uw oog eenvoudig is dan ziet gij God, dan 
ziet gij Degene, bij Wie geen verandering it; of scha
duw van omkering, Wiens troon stil en onbewogeo 
staat bo"en de kloot der aarde. Welk 'n rustaanbreu 
gend gezicht! Welk een heldere, vast~ ster hoog 
hoven de donkere stormwolken van deze lage, fel
bewogen aarde t 

Wie God aanschouwt bezit de vrede, d i e a I I e 
' e r st a n d t e b o v e n g a a t. De nabumli
k e n;eos heeft daar geen begrip van , omdat die v1·e
d e ons m i d d e n i n het gevaar de ziel en de zin
nen bewaart. ,,Daarom zullen wij niet vre~n, al 
veranderde de aarde haar plaats, en al werden de 
bergen verzet in het hart der zeeen" (Ps. 46:2) . 
Zo G o d met ons is, 'l\ie 1:al tegen ons zijn ? 

W ie de vrede Gods deelachtig is, kan ook ande
r en ruste brengen. Gij bewondert vanzeli de kalm
te, de om·erschrokkenheid, de rustige hoogi;e van 
de man des nedes. Hij ziet God in zijn onbewogen 
heerlikheid; daarom bezit hij de kracht om u op te 
trekken uit uw modderig slijk, om uw 'oeten te zetr 
t~n op een rotsteen, die vo<>Y u anders te hoog zou 
zijn. 

Helaas ! dat wij die n-ede zo weinig kennen! Dat 
de worstelende jaren van een lang leven nodig zijn 
om ons daarvan eerst recht de genieting te brengen ~ 
Maar gelukkig het e i n d e van die man (de gelo
vige) zal nede zijn. 

II. 

De rredestichters verwerven zich een eretitel, nJ.: 
.,K ind e re n God s." Za.lig zijn d e ~rede

ma.kers, want iij zullen Gods kinderen genaamd 
worden. 

Wij denken gewoonlik niet veel van een naam. 
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Hij is ons meest een ledige klank. E en mens heet 
in de wandeling nu wel alzo; maar hij kon ook 
anders gehet-en hebben. Zijn w e z e n , zijn diepste 
leYenswortel is er toch niet mee gemoeid-zo den
ken wij. 

i\Iaar bij God is dit anders. A.ls de H eere iemand 
een naam geeft, dan is die persoon wat zijn naam 
ons zegt . V andaar dat de Schrift zoveel waarde 
hecht a.an een naam. Clll'istus neemt dan ook geen 
afscheid van de armen, de treurenden, de zacht
moedigen, de hongerenden, de barmhartigen, de rei
nen .an ha rte en de vreedzamen (of n:edemakers) 
Y6ordat Hij hen met een n a am, een alles-omvat
t ende u a a m heeft genoemd. Die n aam roept Hij 
ui t als het eindelik heet : zalig de vreedzamen ; want 
zij zullen G o d s k i n de r e n genaamd worden. 

Hoe kan een arm mensenkind nog meer >erwach
ten ? De afkomst uit de hoogste adel haalt er niet 
bij . Welk een weelde kinderen Gods g e n a a m d 
t e worden, omdat wij nu waarlik kinderen z ij n 
van God! 

De discipel is weer gelijk aan zijn Meester; het 
schepsel draagt weer de' beeltenis van zijn Schep
per. Zij staan weer in de verhouding van Vader en 
Kind. 

Wat in het P aradijs >erloren ging, wordt nu te
ruggewonnen om nooit weer verloren te gaan. ,,Die 
Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevo
ren verordineerd d e n b e e 1 de Z ij n s Z o o n s 
gelijkvormig te word en" (Rom. 8 :29). 
En wie de gelijkenis draagt van de Zoon, die heeft 
de nieuwe mens aangedaan, , , welke vernieuwd is 
tot kennis, n a a r h e t e v e n b e e I d D e s -
gen e n, Die hem g es ch ape n he e ft" 
(Col. 3:10). 
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Hoe is tlit te verklaren? 
Men zegt dat man en u ouw, in het huweli1c 

saamgebonden en saam oud geworden, naderhand 
op elkander. ga.an gelij-ken. H et n·e<lerzijds aan
schouwen, 20.-ele jaren lang, roept de diepe:re trek
ken van wezensgeli3Kheid te \oorschijn. 

Maar laat ons een ande:r, duideliker rnorbeeld 
nE>men. 

De bloem opent haa:.r kelk en staar t de zon in bet 
aangezicht, van de morgen tot de aYondscbemering: 
toe. Door dat stille staren neemt de bloem de glan
sen en kleuren van de zon in zich op. Zij "·ordt. 
naar dat hemelbeeld ve:randerd rnn gedaant-e tot 
gedaante , en van kleurenp:racht tot kleurenpracht. 

N'eemt gij de bloom uit het zonlicht weg, kom t. 
zij in de schaduw t-e staan, dan ven-liegen haar 
glansen en verbieken ha.ar kleuren: .zij ziet het 
beeld van haar z-0n nie-t meerl 

Zo, en Yeel sterker, sehouwt de ziel omhoog. 
Haar <>&en 1,1ijn geduri~ op de Heere, om rerandercl 
te wo:rden \ an gedaante, om toe te nemen in hcer-
likheid. , 

Zo, en wel sterker, wo/dt zij door het goddelik 
Zonnebeeld belonkt, totdat haar bloemk81k vo1-
maakt is als zij opengaat in de morgenstralen van 
het eeuwige licht. 

Die dag zfil komen en de schaduwen zullen -Vlie
den. D an zullen "1.rij kinderen Gods z ij n en daarom 
waardiglik de n a am van hind.eren Gods d r a -
g e n. 

,,Wij wet.en, da.t a.ls Hij zal: goopenbaard zijn. -
wij Hem zullen g e I ij k we2en ; want wij zullen 
Hem ri8n gelijk Hij is. Een iegelik die deze hoop 
op H~ heeft, die r e i n i g t zichzelf, gelijk Rij 
rein is " (1 Joh. 3 :2, 3) . 

,,Zijn dienstknechten zullen zijn a a n g e z i c h t 
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zien en zijn N a a m zal op hun Yoorhoofden zijn., 
(Openb. 24:4). 

Hiermee is onze zaligheid volt-Ooid, is de laatste 
sport Yan de ladder bereikt. 

Geve de H eere ons die aanschouwing en die 
Naam! 

AlIEN. 



ZALIG DIE YERYOLGD WORDEN. 

tTe lezen Op. 14 en te zingen Ps. 119:1, 19 
106:3, 26). 

Zalig zij n zij, die vervolgd word en om der 
gerechtigheid wil; want hunner is het 
konin.1.I.·ijk der hemelen. Zalig zijt gij, 
a.ls de mensen u smaden en • e1\olgen, 
en liegende al.le kwaa<l tegen u spre-
ken, om Mijnentwil. Verblijdt en ver
heugt u ; want uw loon is groot in de 
hemelen; want alzo hebben zij ver
volgd de profet.en die •oor u geweest 
zijn. Mat. 5:10-12. 

Aan het zevental woorden Yan zaligheid, kom 
pleet in zichzelf, i;-oegt J ezus _ een a.chtste toe, dat 
bepaaldelik op de v e r .- o I g d e n ziet. Ook dit 
laat-ste woord verdient onze bie.zondere aandacht. 
De Kerke des Heeren, rijk in martelaarschap eu 
t·erdwkking, kan deze belofte -ran zaligheid Diet 
missen. 

L etten wij Q.an op tweeerlei: 
I Di; V ERVOLGING en 
II· HET LooN DAARAA~ VERBONDEN. 

I. 

De vijandschap de:r wereld is het deel van alle 
ware gelovigen . Enigermate ervaren zij alien wat 
het zeggen wil vervolgd en gesmaad te worden. Hur. 
leven is anders dan dat van de wereld. V andaar dat 
2ij lijden in deze tegenwoordige tijd. 

Toch zijn er gelovigen, die wij biezonde:rlik de 
v e r v o I g d e n en g e s m a d e n kunnen noe-
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men; IQ-artelaren \COr wie dit woord meer bepaald 
is bewaard. 

Of zou J ez.U£i hen kunnen \ergeten : d e-mannen en 
vrouwen, die hun geloof hebben bezegeld met de, 
prijs van hun bloed·? 

Neeu, Hij meldt nadrukke1ik -rnn _.\bel, de r e.cht 
v.a.ardige, en van allen die er ge.weest zijn t-0t, op 
Zacharia, de Zoon van Bara.chia (Mat. 23: 35) . Uit 
het verleden doeroen zij op, die voor zijn heilige 
zaak in de dood :tijn gegaan . 

1\.Iaar Jezl!S ziet verder. R.ondom. H..em staan z1jT1 
d~scipelen, de martelaren van de toekomst, die ver
\olgd en gedoc4 zullen worden gelijk de profeten, 
die voor hen geweest zijn. 

l\faar er is nog meer. Voor Hem \erschijnen de 
bloedgetuigen van de eeuwen der toekomst tot aan 
de dag van de voleinding too - een schare ontelbaar 
groot en getrouw tot in de dood. 

Voor hen alien is hier een woord \'all zalig fi eid. 
J a ook voor hen. die op andere wijs de smaad:heid 
van Cluistus dragen zullen. 

J ezus roe pt ze alien op om verheugd en verblij.d te 
zijn, want hun loon is groot in de hemelen. Meteen 
is het of hij hen zachtkens verma.ant: ,,weest toch 
getrouw onder zo zwa:re bep1·oevin.g en wacht u voor 

~ de afval." 
T~rwijl dvs zacht als fluweel het woord van :t.a

ligheid langs de oren s trijkt, stelt J erns het wrede 
feit van de vervolging vast. 

Dit feit om...<:chrijft Hij nader in -vers 11. E erst 
wordt het s ma d e n genoemd. Dit is de pijniging 
van het binnenste door scherpe woorden. Daarna 
spreekt Jezus van· het v e r' o lg e n , dat is het 
aangrijpen door de r u w e d a a d. E indelik volgt 
- als saamvatting - dat: ,,liegende a 11 e 
k w a a d t.egen u spreken , om mijnentwil. " 
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Wat al verscheidenheid rnn lijden en mart.elaar
schap 1 W at al 1.-welling van lichaam en ziel! ~r zijn 
martelaren die s t e r v e n ; maar er zijn ook marte
laren die blijven l e v e n. 

Dit laatste ontga onze aandacht niet, vooral niet 
met 't oog op de tijd waarin '1\-ij leven. 

Tegenwoordig richt men geen kruispalen oii 
schavotten meer op. Daar' is gewetensvrijheid: een 
mens wordt om zijn geloof niet meer ter dood ge-
bracht. · 

Maar daannee is niet gezegd, dat de geloofsver
volging haar eind heeft bereikt. Ret instrument 
van pijniging, dat nog altoos mag worden aa~ge 

wend, is het smaden, het doorwonden van de ziel 
met woorden van venijn. D aar houdt Jezus clan nok 
rekening mee. 

David vreest niet slechts \OOr de man alles ge
welds, maar eYenzeer voo;· het heet ad.dervergift, 
dat onder de lippen beclekt is (Ps . 140:4, 5) ; terwijl 
Petrus - op het voorbeeld van zijn Meester - de 
gelovigen aldus vertroost : ,,Indien gij g e s m a a d 
wordt om de naam vari Christ-us, zo zijt gij zalig; 
want de Geest der lreerlikheici en de Geest van God 
rust op u " (1 Petr. 4:14) . 

L aat ons daarom deze soort van martelaren niet 
vergeten. Aan de bloedgetuigen moeten wij steeds • 
gedenken: onze martelaarsboeken moeten steeds 
worden goopend. Maa.r aa.n de andere zijde zijn er 
ook de vele gesmaden, die ,,duizend doden" stierven 
voor Christus' naam en zaak. Ook aan heri moet 
worden geda.cht, terwijl de gesmaden die nog leven 
verlroost moeten worden met het achtste woord 
-van zaligheid. 

J ezus st.elt het f e it \an de vervolging vast. 
Maar Hij noemt ook de o or z a a k. ,,Zalig die-
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vervolgd "orden o m d e r g e r e c h t i g h e i d 
w i I. " 

Wat is ,,de gerechtigheid"? 
Zij is beschreven in de w e t v a n G o d. H et 

hongeren en- dorsten naar de gerechtigheid (Mat .. 
5 :6) is een hongeren en dorst-en naar de wet des 
H eeren. 

Wie naar die r egel wandelt , komt onve:rmijdelik 
in botsing met de wereld, die een andere wet en 
regel heeft. \Vie de wet d e s G e e s t es gehoor
za.a.mt wordt vervolgd door degene, die naar de wet 
d e s v l e z e s wsndelt. 

In 'ers 11 gaat J' ezus verder. H ij gpreekt daar 
van een vervolgd worden o m ~I ij n e n t w i 1. 

W at hiermee bedoeld wordt is duidelik. God heeft 
i n C h r i s t u s zijn gerechtigheid ten voIIe ge
openbaard. W ie daarom de gerechtigheid liefheeft, 
die heeft Christus lief. En wie om de gerechtigheid 
vervolgd wordt, die lijdt om Christ u s-w i I. 

Deze zaligspreking Yan J ezus is een duidelike te
rugslag op het profetiese woord. In hoofdstuk 51 
vers 5 spreeh.1; ook J'esaja van de ,,gerechtigheid" 
Gods, die nabij is. Daarop laat hij dan de verma
ning ·rnlgen : ,,Vreest niet de s ma ad h e id van 
de mens, en ontzet u niet voor hu:n s m a a d r e
den e n." (vs. 7). 

Maar er is nog meer. In J'esaja 50 treedt Chris
tus zelf op; Hij die de Gerechtigheid Gods is. E n 
wat z~gt Hij? ,,Mijn aangezicht verberg ik niet 
voor s m a a d h e d e n en speeksel ; want de Heere 
Heere helpt mij : daarom word ik nie t te schantie " 
(vs. 6, 7) . 

Wie dus gesmaad wordt, en de smaadhe:d lijd-
2'aam verdraagt, volgt het voorbeeld van Christus 
( zie hd. 50: 10) . Hij is met Christus een en lot
gemeen. Hij wordt vervolgd om Christus-wi!. 
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In de zaak cl.er vervolging wordt dus zelf.ondel'
zoek geeist. Vele Christenen lijden, maar zij lijden 
niet om Christus-wil. Hun eerzucht, la.stigce aard of 
antler kar·a.lrtergebrek maakt hun de wereld tot een 
tranendal. Maar dit geeft geen recllt op de zaligbeid 
door J ezus beloofd. 

Zalig is de \ervolging als het niet om o n .s z e l f 
maax om C h r i s tu s gsat. H ij moot voor de we
r eld de steen des aanstoots zijn en niet w ij. Z ij ~ 
zaak en niet de onrn .moet het voorwerp der woede 
Zl)Il· 

Maar J ezus zegt nog meer. 

In vers 12 wordt het voorbeeld van de prof e
t e n genoemd: , , want alzo hebben zijn vervo!gd de 
profeten, die v6or u geweest zijn. " 

De profeten nu leden om hun w o o r d , om hun 
g et u i g e n i s, om hetgeen door hen g e s pr o
k e n werd. Ret Griekse woord ,,martyr" verenigt 
zelfs de begrippen \an ,,g e tu i g e n is g e v e n " 
en ,,g e m a r t e _! d w o r d e n." 

De g e t u i g e voor de waarheid is meteen de 
l ij d e r voor de wa_arheid. 

Het gaat in de wereld zo : a.ls iemand zwijgt, 
dan wordt hij met rust gelaten. Verheft hij eehter 
zijn getuigenis, dan breken de storm.en los. Ret ge
spi-oken woord is dus de a a u 1 e i d i n g tot <le 
vervolging. J a, naa.rma.te ooze getuigenis trouwer 
is, naar die mate zal ons lijden zwaarder- zijn. 

Di:i; weten wij. D~rom zwijgen wij lie:fs.t t Of wij 
genezen Zions breuk op het lichtstl Van natnre is 
de mens voor · h.et lijde:n schuw. Hij -ontwijkt de 
pij n en ontvlucht de smarl. 

Alleen wann-eer Gods Woord in ons binnen.ste 
branilt als vaur, - alleea dan s p:r e:k en wij.. Dan 
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kan n i e t s ons meer weerhouden. Dan k u n n e n 
wij niet LD.eer stille zijn. 

Maar dan hebben wij oak behoefte aan een woord 
Yan troost. Dan herinneren wij ons dat aeht.ste 
woord: ,,z a 1 i g die vervolgd warden". Zalig zijt 
gij, al acht de wereld u aller a.fsclirapsel en uitvaag
sel gelijk. 

-Hoe anders weegt God! Bij Hem. geldt geen 
suk~s of populariteit; geen hoera's en bravo's. Hij 
vraagt alleen onze trouw, onze waara.chtighei-d, onze 
s~andvastigheid tot in de dood. 

rr 

;Om ons daartoe aan te .sporen, voegt Jezus er een 
verzekering bij : aw 1 o on is groot in de hemelen. 
Op dat loon nu zij in de tweede plaats onze aan
dacht gerieht. 

De ma.rtelm-en e.rven het koninkrijk der hemelen 
(vs. 10) . Maar dit is niet alles .. Dat is ook het 
deel van de armen van .geest (vs. 8). Voor de mar
tel:aren komt er dit- hij, d .at e r e en I o on i s. 

Hoort verder wat de Bergrooe hieromtrent zegt. 
In hoofst. 5: 19 is er een, die de m.inste, en een die 
,,groat" is in het koninkrijk der h emelen. In hoofst. 
6: 1 lezen wij: ,,Aooers zo hebt gij geen 1 o o n bij 
uw Varler, die in de hemelen is." 

In 6:3 horen wij de wa.arschuwill8: ,,Voorwaar 
Ik zeg u, dat zij hun 1 o o n weg ?ebben. " E venzo 
in 6:16; terwijl in 6:4 dit er tege.nover s.taat: ,,Uw 
Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in 
het openbaar v e7' geld en." 

1Eenstemmig hel:>ben de apostelen hetzelide ge
leerd. Men leze o.m. KQ1. 3::23, 24, H ebr. 10:35, 
11:6, 26. 

Er is dus een ,,T"6rgekling des loons" en die vergel-
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ding staat met de oordeelsdag in het nauwste ver
band. J ezus zegl>: , ,De Zoon d es mensen za.l komen 
in de heerlikheid zijns Vaders, om e en i e g e 1 i k 
t e ve rg e ld e n naar zijn doen" (Mat. 
16:27) . Aan de gemeente rnn Thyatire laat Jezus 
schrijven: . ,,Ik: hen het, die harten en nieren 
proef. I k z e,.1 e e n i e g e 1 i k v er g e 1 d e n 
·n a a r z ij n w e r k e n " (Op. 2 :23) ; om dan nog 
dit laatste vermaan tot zijn Kerk te richten: ,,Ziet, 
Ik kom haastiglik, en m ij n I o o n i s m e t m ij , 
o m e e n i e g e 1 i k t e v e r g e 1 d e n g e 1 ij k 
zijn werk 2'.a.l zijn" (Op. 2'2:12) . r 

B ij deze bekende uitspraken voegen wij nog d.it al
om bekende woord: , , Wij moeten alien geopenbaard 
worden voor de rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelik wegdrage wat door het lichaam geschiedt 
n a a rd a t h ij g e d a an h e e f t , h e t z ij 
goed hetzij kwaacl" (2 Kor. 5 :10) . 

\Vaartoe is het nod.ig zoveel aan te halen? De r e
den is dat wij, Protestanten, deze Schriftwaarheid 
krn~l hebben verw.aa.rloosd. Daar is bij ons een 
vrees voor Roomse werkheiligheid ; en terecht qok. 
Maar wij 16pen gevaa.r, uit reaktie, tot een ander 
uiterste te vervallen. 

0n2'e formulieren wijzen ons de rechte weg. In 
d e Kat.echisnms doen wij belijdenis van het ,.ge
nadeloon" (vs. 63) , en in de Konfessie van de ,,ge
nadige vergelding" (Art. 37). 

Hoe is nu dat genadeloon te verstaan ? Hoe kun
nen wij vrij blijven van de Roomse dwaling ener
zijds, en van doffe lijdelikheid anderzijds? -

.Or. Kuyper geeft hierop in zijn Katechismus
•erklaring een duidelik ~ntwoord. Wij schrijven 
daaruit enige regels over: ,,Hierbij (namelik bij 
d e loon-vraag) moet een onden;cheid g"€steld wor-
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<len tussen .,he't eeuwige leven" zelf en een biezon
d ere eer of genieting i n dit eeuwige leven. Zon
<ler dit ond>erscheid komt men geen stap verder . 
Staat het toch ~ ast, _ dat Christus voor a 1 zijn ver- . 
losten het eeuwige leven heeft >erwo.rven; en komt 
daar nu bij, dat toch enkele verlosten nog een 
genadeloon ' b o v e n d i e n ontvangen; - dan 
.springt het in het oog, dat dit genadeloon niet het
zelfde kan zijn .als het eeuwige leven. lmmers, dit 
.eeuwige ieven ontvangen a l le n; <lit genadeloon 
alleen d'egenen die er. aanspraak op hebben. · Het 
.eeuwige leven is voor alien in het wezen g e l ij k; 
maar h~t ge~adeloon >oor een ieder v er s c hi 1-
1 e n d ...... Dit verschil houde men dus scherp in het 
oog: het genadeloon is nooit het eeuwige leven zelf, 
maar iets dat bij het eeuwige leven b ij k om t." 

Dr. Kuyper- zet dus voorop, dat Christus en Hij 
alleen het eeuwige leven voor al zijn verlosten ver
werft. Hier is g-enade en niets dan genade; alle ,, 
·werk is uitgesloten. Hij 2'egt: ,,D e zondaar krijgt 
grntie (genade) . Zijn eksekutie gaat niet door. Hij 
zat op de dood, maar zie, de Koning van het Gods
rijk verordineert hem het leven." Dit leven is ,,een 
opgenomen zijn in het voile, rijke. leven ·van het 
V aderhui& daarboven, en een kunnen meeleven van 
h et leven dat daarin doorlee.fd wordt." 

,,Toch" - z-0 gaat Kuyper voort - volgt hieruit 
nog geenszins,_dat dit leven voor een iegelik verloste 
precies hetzel.fde zal wezen. Dit k an niet . Ware 
dit zo, dan rnuden al Gods kinderen als ,druppelen 
waters op elkaar gelijken moeten ..... . 

,,Als er een neger in Afrika sterft, die t-0t Christus 
bekeerd werd, en zulk een neger doet in de eeuwig
.heid zijn ogen open, dan st.aat daaro.m zulk een ne
ger nog niet plotseling op een lijn met de apostel 
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Johannes. Toch zal dit daarom. aan de zaligheid van 
deze neger niets tekort doen. " 

Kuyper spree.kt echter liefst v.a.n 'i'beloning'", 
• want ,,loon" doet denken aan de verdienste van 
een knecht, iet.s wat hier uitgesloten is. Hij zegt: 
,,De dienstbode berungt loon; moet voor 
dat loon werken; en heeft hij dit werk volr 
bracht, dan ontvangt hij zijn loon. Heel anders: 
daarentegen st.aat het met een kind van ons huis
geflin. Zulk een kind werkt ook; roaar eenvoudig 
omdat ·rnder of moedei: hem da.t werk opgee~, en 
het de lust van dit kind is om met ~ader of moeder 
mede te werken. Al krijgen kinderen dus geen belo-
ning, dan werken ze toch .... . . Maar omdat zij nu 
niet op beding van loon werken, daarom zitten 
ze niet met de handen over eilraar; integendeel zijn 
zij altoos geroepen om het werk hunner moeder te
doen, ook al ontvangen -ze er niets e ks tr a's voor. 
En als >ade.r of moeder hun dan tOch iets beloven, 
dan gaan ze niet werken o m die beloning, maar
spannen ze zich te ijverige-r in, om bij roveel rij
ker liefdeso_penbaring van hun ouders, hunnerflijds. 
niet in liefde tekort t-e schieten. " Tot zover Kuyper_ 

Ten slotte nog twee vi·agen: 
. yv aia.rom spreken wij >an een g e n a d eloon? 

Omdat wij uit onszelf n i et s kunnen voortbrengen 
a.at niet eerst van God ons gesehonken is. D e ta.
k nten en de kracht om c1aarmee te woekeren zijn 
beide uit God. llij deelt naar zijn >rijmacht zijn 
ga.ven uit. Ook hier past ons dus de belijdenis : ,,o
Diepte des rijkdoms, beide ' der wijsheid en der ken
nisse Gods! Hoe ondoorsmekelik zijn 7ijn oordelen 
en -onnaspeurlik zijn wege-nl" (Rom. 11:33). 

De· tweede vraag is: W a.a-rtoe dient o_ps deze ken
nis, deze wetensch ap va.n een genadeloon? 
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Om ons aan te spei:en opdat wij met trou-w en 
volharding de loopbaan zullen lapen. Zelfs J ezus kon 
dat vooruitzicht van loon niet missen. V o o r d e 
v r e u g d e, die Hem voorgesteld was, heeft Hij 
het kruis gedragen en schande >eracht (Hehr~ 

12: 2) . Hoeveel te meer past het ons op de beloning 
te zien, dat wij niet verflauwen en bezwijken in 
onze l!ielen? . . 

Mogen wij waarlik geprikkeld worden. om voor-
waarls te gaan., in de hope der zaligheid en der 
beloning uit gen.ade. 

AJIEN. 



DE WEG NAAR HET KRUIS. 

(Bij Chl'istus' Lijden.) 

(T e lezen Jes. 50:4---11 en te 'lingen Ps. 27:1 , 
49: 1, ~:4 en 9-:17, 18. ) 

De H eere Heere heeft mij een t-0ng der ge
leerden gegeven, opclat i.k wete met de 

• moede een woord ter rechter tijd te 
spreken: Hij weld a.lie morgen ; Hij 
wekt Mij het oor, <lat Ik hore, gelijk • 
die geleerd worden. De Heere H eere 
heeft Nlij het oor geopend, en Ik ben 
niet wederspannig; Ik wijk niet ach
terwaarts. Ik geef mij n rug degenen 
die 11ij slaa~, en mijn wangen degenen 
die Mij het haar uitplukken; mijn 
aangezicht \erberg Ik niet voor smaad
heden en speeksel. Jes. 50:4--6. 

lliT t.roostboek rnn Jesaja rnlt in drie delen ui t
een, gescheiden door <lat tweemaal voorkomende 
slotwoord: ,,De goddelozen hebben geen vrede, zegt 
de Heere.'" (48:22 en 57:21) . 

In het eerste deel (hd. 40-48) is Cyrus de hoofd
persoon. Hij is de knecht Gods in h e e r I i k h e i d 
omdat hij de \erlossing uit Babel prok!ameert. In 

-, bet tweede deel (hd. 49-57) treedt een ander per
soon op, namelik de Knecht Gods in I ij d e n , onze 
Heere J ezus Christus. In dit deel vinden wij dan 
ook de beroe)llde lijdenspsalm (hd. 53), waarin de 
profeet zo roerend zingt van bet Lam voor ons ter 
slaehting geleid . . 

Gewoonlik echter wordt niet genoeg gelet op het 
verband waarin hoofdstuk 53 voorkomt. Men be
schouwt dit Schriftdeel als iets dat geheel op zich
zelf staat, en maakt dan licht de gevolgtrekking, 
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dat het Lam Gods onvoorziens, zonder enige voorbe
reiding, plotseling in zijn Iijden inkomt. 

Dit is niet w. Aan hoofiistuk 53 gaat hoofdstuk 
49:1-7 vooraf. Daarin wordt al op bet lijden ge
zinspeeld ( zie vs. 4 en 7). Daarna volgt on£ tekst
hoofd£tuk, waarin het lijdenselement zeer duidelik 
naa,r rnr en treedt (lees vs. 6, 7), terwijl ons meteen 
gezegd wordt, h o e de h11echt. Gods in de 
doodsmarten .ir:lliomt. 

Het is daarom niet zo, dat Christus eerst alleen 
als profeet optreedt, om daarna schielik, ergens op 
zijn weg, de priestergestalte aan te nemen. Neen, 
het tweede (het priesterschap) st.aat met het eerste 
(het profetenschap) in verband·. Als Profeet moest 
Christus eerst h et Nieuwe Verbond openbaren, om 
daarna als Priester, dragende de toorn Gods tegen de 
zonde, het offer des Verbonds te brengen. Dit plan 
van God was echter >OOr de mensen verborgen. Van
daar dat de aahleidende oorza.ak, de voor-<le-hand-lig
gende beweegreden van z'n lijden is: zijn profeetrijn, 
zijn spreken, iijn stellen van de waarheid 
Gods t egenover de dwaasheid der wereld. Vandaar 
ooze kwalilikatie van de profetie .als de weg naar 
het kruis. 

L a.at ons dit nader onderz-oeken door op de twee ge
noemde hoofdzaken meer in biez-0nderheden toe let
ten. Wij bespreken : 
I DF. PROFETIE en 

. JI HFJT L!JDEN. 

1. 

J esa j a zegt ons wa t de v o o r w a a. r d e en wat 
het g e h e i m ·is van de profet.ie. 

1. _·Us voorwaar<le stelt hij, da.t de profeet b ij 
de H ee r e geweest :zij . Vandaar dat zeggen: 
,,D~ H e e r e H e e re heeft mij een tong der ge· 
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leerden gegeven" (vs . 4). Hoe schoon werd deze 
waarheid uitgebeeld in het 49ste hoofdstuk waar de 
Knecht Gods aldus spreekt: , ,Hij (de Heere) heeft 
Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder 
de s c h a d u w z ij n e r h a n d heeft llij Mij 
bedekt; en Hij heeft Yiij tot een zuivere pijl ge
st.eld ; i n z ij n p ij l k o k er heeft Hij .Yiij ver
horgen " (vs. 2). 

In de schaduw _des A.lma.chtigen, onder de bedek
king -rnn Goos lumd-daar worden profeten ge
vorm<l. Verborgen voor bet oog der rumoorige we
reld, weggescholen in de .afzondering van de bin
nenkarner of • erloren in de eenzaamheid der woes
tijnen- z0 worden de mannen Gods gekweekt. 

Op deze nJOrwaarde van profetenschap meet 
eerst goed wortlen ge!et. Dan eeret kulinen wij het 
Mozes van hart.a nazeggen: ,,Och, of al bet rnlk 
des Heeren profeten ware!" 

Denk aan l\foze.s zelf. Om Israels grote proieet 
t e h-unnen zijn, moest hij veertig jaar lang als ver
loren wegzinken in de woestijn van .dra.bie. Denk 
aa-n Elia. Als ma-n •an kracht komt hij plotseling 
uit het ve1'l·e Gilead te voorschijn, om straks weer 
te verdwijnen en bij de raven of in het hoge noor
den verborgen te zijn. Denk a.an Amos, geen pro
feet. uit de school der profeten, maar voort-komend 
uit de woestijn van Thekoa, waar hij in de £chool 
van God is geweest .. Denk aan Johannes de Doper. 
Hij was in de woestijnen tot de dag zijner v,ertoniug 
aan Israel. Denk aan Paulus, aan zijn afzondering 
in Arabie, waar hij bekwaam gemaakt werd om 
a-postel te zijn. Dtink ein<lelik aan de Knecht van 
God, onze Heere J ezus Ohristus. Veertig dagen 
vertoofde Hij in de wOEstijn, om daar te peinzen en 
met God alleen t.e zijn. Denk aa.n zijn he.le leven. 
Van zijn 33 len:nsjaren op aa1·de werden slech?> 3 
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aan openbare werkzaamheid gew:ijd. 
Onze eeuw z.ou hiervan zeggen: ,, wat een ver

loren tijd en gelegenheid. " Men zoekt in onze da
gen de pr a k t ij k en niet de p r o f e ti e. De 
mannen van de d _a ad worden geroemd. Men zoe1.-t 
de dn1kke bedrijvigheid , bet voile- licht van open
baarheid . 

.l\faar Gods Woord zegt ons, da t de 1oor-waarde 
Tau kracht is: het bij-de-Heere-geweest-zijn; het 
opgebonden en weggelegd rijn in de pijlkoker des 
Heeren, onder de schaduw 1an zijn sterkmakende 
H and. om d.an eerst te zijn een zuivere pijl, _ gels.
den met de kracht van goddelike bezieling, recht 
op het doel afgaande. / 

Gods W.oord leert ons, dat de wereld door woor
den bewogen wordt, maar dau woorden, gedachten
kinderen ge1.'Weelrt en gekoesterd in een stil, een
zaa.m, maar warm en met G.od gemeenzaam hart. 

Wat is uw leven, geliefden? Een kort morgen- en 
anmdgebedje, en dan •erder een •erkeren in het 
drukke levensbedrijf1 Is het dan wonder dat de pr<>
feten en profetessen ontbreken? En dat gij van 
uzelf zo weinig zeggen kunt: ,,mijn ziel is met 
v e r s e olie overgo-ten" ? 

Daarom, o Israel, naar uw bidplaats terug! Daar 
moet gepeinsd worden, gewili; en gewogen; daar 
moet geestelike rnrla.t.enheid en donkerheid over u ko
men ; daa.r moet gestreden worden om het goddelike 
lie ht. 

Ma.ar dan komt het ook. H et schiet uit als de 
morgen-2'onnestra1en; vaardig als de pijl, die afglipt 
>an de zorgvuldig gespannen boog. 

2. Bn wa.t is· nu het g eh e i m rnn de profetie? 
Hoor het in de schone k:lanken van >S. 4: ,,De 
H eere H eere hee~ Mij een tong der geleerden ge
geven, opd&t Ik wete met de moede een woord ter 
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rechter tijd te spreken; Hij wekt alle morgen; Hij 
wekt Mij het oor, dat Ik hore, ge!ijk. die geleerd 
worden. De H eere heeft Mij het oor geopend." 

De profeet h:; een k i n d b1j zijn God, en hij 
1 e e r t als een kind. Hij luist.ert en hij onthoudt . 
Hij is op de schoolbank. 

En w a t wordt daar geleerd? Gaat het da.ar zoals 
in vele van onze scholen? ~T ordt het hoofd daar ge
vuld met onvel"werkte geleerdheid; met onpraktie
se kennis, >oor het le>en onnuttig ? 

Neen,. zulk een leermeester is de H eere niet. Hij 
geeft. kennis rnor de d a g e l i k s e t a a k en de 
d a g e 1 i k s e b e h o e f t e. De doodgewone le
vensdingen doet Hij ons Yerstaan en doorzien. Maar 
la.at de onovertroffen taal van J esaja het u zeg
gen: ,,Hij wekt a 11 e m or g e n ; Hij w e k t 
M ij h et o or. " 

Och ja, het leven is meest zo eenvoudig; zo ordi
nair in zijn eisen; en toch-~elk een k u n s t is 
het om waarlik te leven! H oevelen mislukken stof
felik, geldelik, zedelik en geestelik, omdat zij bui
ten verband staan met de dingen om hen heen? Zij 
h ebben het oog in de wolken en het hart is vol val
se hoop. Zij verarmen en verzinken omdat zi j het 
leven niet kennen. 

Zo wil Gods \V oord het niet. 
Hoe i5 J ezus, de Knecht Gods, gekomen? 
Met ongrijpbare klanken en met dingen , die voor 

ons te hoog zouden zijn? Neen, lees maar de Evange
lien. Hij sprak 'an de landman, die uitgaat om te 
zaaien; van de viSISer, die vlijtig zijn netten spoelt; 
van de ponden en de talenten; van de vijgebomen 
en de wijnst.okken·; van de maalti]den en de brui
loftsfeesten. H et alledaagse leven springt tegen u 
op a.ls gij zijn woorden leest. 

Och , of al bet volk des H eeren zulke profet-en 



143 

war~ I Och, of zij het dageliks leven. kenden! Och, 
of zij verstonden. dat de godzaligheid een beloft.e 
heef:t ook v~r h~t tegenwoordige leven ! 

'.Haar er komen ook b u i t e n g e w o n e dagen. 
Ook dan wekt God het oor; ook dan geeff Hij 
wijF>heid; ook dan doet Hij verstaan de gebeurte
nissen van de dag. 

Christus, onze Profeet, he.eft ons de toekomst 
voorspeld. Zijn profeten heeft Hij macht gegeven 
om ons aan te zeggen, de dingen die haast geschie
den zullen. 

Dragen wij daar kennis van? Wet.en wij waar wij 
staan en \Yaar wij henengaan '? Is het profetiese 
woord voor ons een licht, schijnende in een duistere 
plaats"! 

De wereld! kan ons daarvan niets zeggen. D e koe
rant.en kunnen ons slechts overstelpen met feiten 
en gebeurtenissen; en de grote mannen vermogen 
niet t e verklaren, wat er met de wereld aan de gang 
is. 

Weten w ij het? Of warrelen wij maar mee? ... 
Mee ook wrumeer men zegt: , ,Hier is de Christus 
en daar is Hij''? 

o, Dat God ons het oor wekkel En dat zijn 
Woord tot onze oren indringel 

IT. 

Het blijft echter niet bij het ptofeet-zijn. Dam· 
komt 1 ij d e n ook bij ! De profetiese arbeid was 
voo.t de Knecht Y<:m God d e w e g n a a r h e t 
k ru is. 

J esaj a verbindt d.je twee als >1olgt: ,,De Hee re 
Heere heeft ~Iij het oor geopend, en Ik hen niet 
wederspannig; Ik wijk niet achterwaarts. Ik gee! 
mijn _rug degenen die Mij sla.an, en mijn wani;en 
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degenen die Mij het haar uitpluld.en; mijn aange
zicht ~erberg Ik oiet rnor smaadheden en speeksel " 
(Y.S. 5, ti) . 

De wijsheid va.n God is dwaasheid bij de ,\·ereld. 
Wie d_e gerechtigheid liefheeft, wordt ' er' o lg a 
gelijk de profeten, die vo<>r hem gewe.est zijn (Mat 
5: 12) . Dit hebben \vij in de rnrige predikatie ge 
z1en . 

Niet anders i5 het met Christus geweest -..·oorzo
Yer dit de ODmiddelike aanJeiding tot zijn lijden be
freft. Zijn w o o r d, zijn standvastige getuigenis heeft 
H em in z 'n lijden ingebracht. Niets vreemds over 
kwam H em. Zijn ,,niet achterwaarts wijken" heeft 
Hem het kruis ...-oorapeld. Dit is de hoofdgedachte 
van J es. 50. 

Hiermee stemt het getuigenis >an de Ernngelien 
saam- De F·a:rizeen en Schriftgeleerden poogdeD) 
Christus in z ij n w o o r d e n t.e vangen. Zij 
hadden de ,,sleutel der kennis " weggenom en (Luk. 
11: 52) , en nu leggen zij H em la.gen," ,,zoekend.e iets 
uit zijn mond te bejagen, op d a 1; z ij H e m 
bes c h u 1 dig en mo ch ten" (L Uk. 11 :54) . 

In zijn »eroordeling klonk het dan oo.k volop : 
, . Gij hebt clit en · gij hebt dat g e z e g d ; gij heht 
Godslastering g e s p r o k e n. ' ' 

Om :zijn woord hebben zij Christus gebonden, ge
geseld, bespogen, geslapen, bespot, gehoond en ge
kruisigd,- precies zoa!s in ons hoofdstuk geo;chre
ven staa.t. 

I emand heeft gezeg<l, dat er drie soort-en van men.
sen zijn, die mishand.eldi worden: soldaten, misda
digers _en profeten. Met dit onderscheid &venwel. 
Solda.ten warden in de hachelikste ogenblikken ge
dekt door de militai.re eer , terwijl misdadigers de 
l>escherming kunnen inroepen van de- tronk-disci
pline. MaaY voor de pl'.ofeten is er niemendal. VOQr 
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hen is et· geen genade. Straffeloos kan men roepen : 
,, W eg met hen, zij zijn niet waard dat zij leven !" 
Straffeloos worden zij een prooi van het ruwste ge
ireld. 

\Yat een ervaring alzo weggeleid te worden naar 
de plaats des geric.1!.tsl De vrienden staan van verre, 
terwijl de vijandeu san-en en t.riomferen . Dan Yo! 
t.e houden en in die schrikkelike alleenheid pal te 
st.aan-zie dat is lijden, dat is profeet en priester 
zijn tegelijk . 

Waa.r komt daarloe de kracht- vandaan ? Hoo 
heeft. Christus <lat k unnen volbrengen? 

J esaj a openbaart. h et geheim -.:an zijn tijdens
krncht: ,,W ant de H eere Heere helpt Mij: d a a r 
o m word ik niet, te schande ; daarom heb Ik mijn 
aangezicht gesteld als e e n k e i s t e e n (geen 
blikkenofblozen),want I k weet, dat Ik 
n l e t z a 1 be s c h a a m d w or d e n." (vs . 
7) . 

De K necht ziet de storm. Die komt recht op 
H em aan. Maar Hij wijkt niet acht.erwaarts. Daar 
staat Hij, Hij k:m niet anders. Daar gaat Hij, Hij 
kau niet anders. Recht er op aan; erin ; erdoor. Gij 
zeg~: ,,Hij is verloren! Wat een rampzaligheid om 
in 'ZO 'n toestand te zijri. " Maar de Knecht hoopt 
op ,zijn God. Hij benijdt uw gunstige ;kont 
ditie niet. Hij is met zijn God. Wat kan een nie
tig mens H em doen. Al wordt de hel van onderen 
beroer<l-Hij vreest ook voor de drommen der dui
>eleu niet. 

, ,Rij is nabij , Die Mij rechtvaardigt, wie zal 
met Mij.. twisten? laat ons samen staan: wie heeft 
een rechtzaak tegen Mii? hij kome herwaarts tot 
!vlij. Ziet, de Heere H eere helpt. Mij : wie is het, 
die Mij ~z.al verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal 
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als een kleed rnrouden ; d e mot zal hen et.en" (vs_ 
8 , 9 ) . 

Nu beseft gij iets van Christus · profetiese kracht
Hij houdt rnst aan de hand van zijn God. Hij 
roept het al zijn vijanden toe: ,,Welaan, probeert 
het maar; Ik zal n o o i t beschaamd worden ; nie
mand kan }Iij verdoeznen !' · Maar wat gebeurt nu, 
terwijl Hij zo van allen verlaten is en zo alleen op 
zijn God steunt? H oor het, en gevoel dan iets van · 
de stikdonkere nacht van het kruis; hoor het weer
galmen, juist in dit hachelikst tijdsgewricht: ,,Mijn 
God, Yiijn God, waarom hel>t G ij wfij verlaten ?" 
J a, Hij was rnn God in <lat ogenblik verlaten, op
d at 1\r:ij nimmermeer van H em verlaten z0uden wor
den. 

Nu Yerstaat gij het waarom ·Paulus die woorden. 
van Jes. 50: 8, 9 niet aan de Messias maar aan de ge
l o v i g e als triomfzang in de mond legt. De gelovige 
"°ordt nimmermeer Yerlaten. ,,Wie zal beschuldi
ging inbrengen tegen de uitverkprenen Gods ... Wie 
is het die Yerdoemt? ... Wie zal ons scheiden ·rnn de 
liefde Yan Christus?" (Rom. 8:31-39) . 

Trouwens, Jesaja had reeds de li]dende Knecht 
aan all e lijdenden ten ·rnorheeld gesteld : ,, Wie is 
er .onder ulieden die de Heere vreest, die naa~ de 
stem -.;-an zijn Knecht hoort? Als hij in de duister
nis wandelt en geen licht heeft, d at h ij b e -
tr o.uwe op de Naam d e s Heeren 
en steune op zijn Go d " (Jes. 50:10) . 

Hier is de t-0epassing der Schrift. Als gij in duis
ternis zijt, o mijn ziel, lijd dan zoa1s Christus ge
leden heeft, en gij zult nimmermeer be~chaamd 
worden. 

Leid hieruit niet af, dat uw lijden maar enigszins. 
~ een plaa.tsbek1ede~d of schulduitdelgend karakter 
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draagt. Neen, d:it is juist de geheel enige betekenis 
van -de Knecht; dit. onderscheidt H em van alle 
knech.ten Gods, da.t Hij en Hij alleen verwond is 
orn on z e overlredingen en verbrijzeld is oni on -
z e ongerechtigheden. J esaja. 50 moot met J esaja 53 
worden aangevuld. Schrift moet met Schrift wor
den gelezen. 

W aarom volgt gij dan Christus ook hier op de 
met;? Om ge m e ens c h a p t-0 hebben aan zijn 
lijden, opdat gij ook gemeenschap moogt hebben 
aan zijn heerlikheid. , 

o. Doe niet als d e goddelooe mens- zo luidt ver 
der _de toepassing d er Schrift. , ,Ziet gij all en, die 
een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt , 
wande!t in de vlam van uw vuur-, en in de spran
ken, die gij ontstoken hebt" (vs. 11) . De zo1:daar 
ontsreekt in de lijdensna<Jht zijn e i gen vuur en 
hij rnaakt zich sterk door de kracht van zijn e i -
g e n \Onk. Maar <lat baat hem n.iet. De dag komt 
dat zijn zonde (zijn vuill) hem verteert, en dat 
zijn krae:ht' (zijn vonk) hem verwoest. J a , Gods 
eigen straf grijpt hem eindelik eeuwig aan : , ,Da.t 
geschiedt u van 1lijn hand, in smart rnlt gijlieden 
liggan" (-vs. 11) . _ 

H oe donker eindigt telkens het troostwoord bij 
J esajal De god<lelozen hebben geen vrede---zo luidt 
het aan het einde van de eerste twee onderdelen. 
En eindelik, aan het slot van het deroe deel: , , want 
hun worm z.al niet stet-ven en hun vuur zal niet 
uitgeblust wm·den" (66 :24). 

Laat dit u waarschuwen. Helder, vertroostend 
licht in het- Jeruzalem daarboven (66:2{}-22); 
ma,ar afgrij!i!ing en duisternis in het dal van Hin
nom , Gehenna, de he!, daarbeneden ( 66: 25). 

Dit zij onze toepassing en onze ziel zegge daarop: 
AMEN, 



BIJ HET KRUIS. 

(Op Goede Yrijdag). 

(Te lezen Jes. 11 en te zingen Ps. 117, 2'2:6 , 
42:4, 98:1, 2 ) . 

W an t het zal geschieden ten zelfden da
ge, dat de H eidenen naar de wortel 
van IsaI, Die staan zal tot een 
banier der volken, zullen vragen, en 
filjn rust zal heerlik zijn. J es. 11: 10. 

Ix <lit boofdstuk ontwerpt de profeet bet !,2eld 
Yan de ::\Iessias , de Redder '\an een wereld in zon
den verloren . 

Het eerst wordt. gesproken van zijn p e r s o o n 
(vs. 1 en 2) . Naar zijn mensheid komt Hij voort 
,,ui t de afgekapte stam van Isai:' Maar die m ens
heid wordt O\'enloedigJik verrijkt met de gav~n van 
de H. Geest. Op de Middelaar rust , ,de Geest des 
Heeren, de Geest der wijsheid en des Yerst.ands, 
de Geest des raads en der sterkte, de Geest de~ 
kennis en der vreze des Heeren. '' 

Vervolgens wordt Qeschreven het werk en de 
he e r sch a pp ij van de Messias (vs. 3-5), 
saamgevat in dat zinrijke woord: ,,Zijn rieken zal 
zijn in de vreze des H eeren, " dat is : zijn kennen 
en (J{)fdelen z-al geheel ornreen.komen met de wil 
van God. Gerechtigheid en waarheid zullen de gor
del van filjn lenden zijn (vs. 5). 

De v r u ch t van Christus' optreden wordt dan 
ten derde in heldere kleuren geschilderd: ,,de woli 
zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de gei
tenbok nede'rliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, 
en het me6tvee tezamen , en een klein jongske zal 
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ze drij ven " (vs. 6---9). Kort gezegd : .,de aarde zal 
vol zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wate
ren de bodem der zee bedekken " (vs. 9). 

Maar wat is nu de a ch t e r gr o n d en o or -
z a a k van die gelukkige toestand? H oe is uit een 
ongelukkige wereld zoveel genieting en zaligheid ge
worden? 

Hierop geeft onze tekst, vers 10, het a.ntwoord. 
Op zijn prachtschilderij vergeet de profeet de 

harde lijnen van de kruispaal niet. Op de achter
grond staat (a.ls wij goed opletten) de harde gestal
te van het vloekhout, waarop gedragen werd de zon
deschuld. 

La.at oru; dan zien op het kruis als de enige grond 
van ooze verlossing. Daartoe volgen wij de pro
feet als hij spreekt: : · 
I V AN DE WORTEL VAN I s.u; 
II VA::-1 DE BANTER DER YOLKEX, EX 

III VAX DE RusT DIE HEERLIK IS. 

I. 

De uit<lrukking: ,,wortel van Isa!°' wijst duidelik 
op Christus' afkomst en geboorte, •oor zover die 
zijn mensheid betreft. De ziener noemt hier Chris
tus niet de zoon van koning David, maar de wortel 
van I sai". Hieronder wordt verstaan, zoals de kant
tekening opmerkt: ,,Chri;:;tus, die uit Isru'. de va
der rnn David, als uit een wortel spruiten en her
voor komen zou." Zie ook vers 1, waar-de ~Iessias 
een scheut of loot genoemd wordt, spruitend uit die 
wot·tel en vrucht dragend. 

Zo wordt Christus' afkomst naar bet vlees her
leiid niet tot David maar to.t Isai. Er wordt terngge
gaan niet naar de grote koning van Israel, maar 
naar de kleine burger Tuai, in de kleine stad Beth
lehem. 
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Duidelik is hier de zinspeling op de v e r n e d e
r i n g van de Messias. Dit is ontwijfelba&r wan
neer wij J es. 53 :2 in verband hiermee lezen : ,,want 
Hij is als een r ij sj e (spruitje) voor zijn aange
zicht opgeschoten, en als een wort e 1 uit een 
dorre aarde ; H ij had g e e,n g e d a a n t e n o c h 
he er 1 i k he id; als wij Hem aanz.a.gen, zo was 
er geen gestalt.e, dat wij H em w uden begeerd heb-
ben" 

Zo gering was de Middelaar toen H ij op aarde 
kwam ; zozeer bad Hij zichzelf vernederd ! 

Dezelfde gedachte clru.kt Paulus aldus uit: ,,Gij 
weet cle genade van onze H eere Jezus Christus, dat 
Hij om uwentwil i s arm g e u· or den, daar Hij 
rijk was., opda.t gij ~oor Zijn armoede zoudt rijk 
u·orden .. (2 Cor. 8:9) . 

L et op die woorden: ,,arm geworden. " 
Arm t e z ij n is niet zo 7waar. Zelfs daaraan 

kan men gewoon worden. Maar arm t e w o r d e n 
is wat ander<>. Velen onzer hebben na de clriejarige 
oorlog daar iets Yan ervaren. Te voren waren zij 
rijk , maar daarna w er d en zij arm. Vroeger an-

, ders gewend, moesten zij nu behelperig leven en 
ondervinden bet pijnlike van de armoedige staat. 

En wat is dit nu in vergelijking met wat Chris
tus om onzentwil onderging? Hoe rijk w.as Hij bij 
de Vader en hoe schrikkelik ru:m werd Hij bij zijn 
geboorte in het vlees? 

Dat geboren woi-den was op zichzelf een vernede
ring van onbegrijpeli.ke diepte. Daar openbaarde zich 
reeds bet geheim van onze verlossing en van de 
toestand van heerli.kheid, in de v-0rige verzen ge
schetst. Vandaar dat de profeet ons eerst de kribbe 
doet aa-nschouwen, opdat wij daarna onze ogen 
zouden opheffen naar bet bis. 

Met onze Ka.techismus belijden wij, dat. de Mes-
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13ias ,,de ganse tijd zijns levens op d'e aarde" de 
toorn Gods t.egen de zonde heeft gedragen. Met dat 
leerboek zeggen wij , dat Christus heilige ontvan
·genis en geboort.e ons nutt.ig is, omdat Hij ,,met 
zijn onschuld en volkomen heiligheid onze zonde, 
waarin wij ontvangen en geboren zijn. voor Gods 
aaugezicht bedekt. '' 

Hier moet-en wij echter rnor dwaling op onl'e 
hoede zijn. Genaagd kan worden of dan Christus' 
geboren worden, m.a.w. of dan zijn 1 eve n ons 
redt van de zonde en verlost van de dood? Tu het 
dan niet zijn do o d, die de prijs >oor on.ze schuld 
betaalt? 

Er zijn leeraars geweest, die eenzijdig na
druk op de g e b o o r t e en het l e ' e n van 
Christus hebben gelegd. In Hem - aldus hun be
wering - is de model-mens verschenen. Hem moe
ten wij n a v o lg e n, zijn rnetstappen moeten wij 
drukken, om Z? langs de weg van eigen bemoeiing 
de zonde te ontgroeien en de verlossing te veFwer
ven. 

Vandaar dat men Kerstfeoot viert om vreugde 
te bedrijven ter gedachtenis aan de verschijning van 
een wonderschoon kind, zonder meer. 

Dit nu is niet de leer van Gods Woord. ,,Gebo
Ten - geleden' ' : die twee woorden volgen 
kort op elkaar in onze belijdenis. Kribbe en kruis 
.staan voor de gelovige niet ver van elkander af. 
Staande bij de kribbe zien wij reeds de zwarte ge
daante van het kruis. Christus is immeFS geboren 
-0 m t e 1 ij d e n en t e st e r v en. 

Zo zegt het ons ook de profeet. l)e heilstaat van 
ver~ &-9, onmiddellik vooraf bezongen, heeft zijn 
oorzaak en grond 6ok in de wortel van IsaL Maar 
daaruit rijst straks voor ons oog de kruispaal om
.hoog. De spruit.e -van Isa.I wordt ons getoond in ver-
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band ruet bet kruis. Dit 1ullen wij straks nader 
ontvouwen als wij aan het tweede deel van onze
o verdenking ~ijn t-0egekomen. 
· Bepeins dan nu deze vernedering van Christus. 

Bepeins haar niet op zichzelf, maa-r in verband met 
wa.t volgt. Die vernedering is de stille diepte, maar 
tevens va.ste ondergrond, waaruit uw verloosing 
moest word eo opgebouwd. 

Het Kind van de lrribbe is straks de Man van 
Smart. Kerstfeest en A vondmaa-1 reiken hier elkan
der de hand. 

II. 

Geb-Oren - · geleden - gekruisigd. Zo bouwt bet 
geloof de brug van de \erlossing, die in Christus 
J ezus is. 

De Heidenen zullen vragen- naar de wortel van 
Isai, Die staan zal t-0t een b an i er der volken -
zo gaat de tekst vooti; en zo wrschijnt dan het 
k r u i s voor ons oog. 

Ret woord zeli staat er niet, want het Oude Tes
tament kent het kruis als zoClanig nog niet. H et 
noemen daru·van zou dan ook Jesaja 's tijdgenoten 
aJs orakel-taal geklonken hebben. 

E •enwel meldt het Oud-testamentiese Schrilt
woord ons voorwerpen, die ,zeer bepaald de kruisge

. dachte hebben gewekt. 
In Deut . 21 staat geschreven, dat het dood li

chaam 'an iemand, die sterven moest aan het hout, 
waaraan het gehangen is, niet zou overnachten , 
want een opgehangene is Gode een vloek (vs. 22, 
23) . Dit is het woord door Paulus op de kruisdood 
overgebracht (Gal. 3: 13). 

Maar daa1' wordt nog een ander voorwerp ge
noemd. In Num. 21:8 zegt God tot Mmes: ,,Ma.ak 
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u een vurige slang en stel ze op een steng (of paal) . 
en het zal geschie<len, da.t al wie (door de "urige 
slangen) geheten i;::, als hij haar aanzi.et, zo zal hij 
le,·en. En :\fozes maaki:e een koperen slang en 
stelde ze op een s ten g," zo lezen wij "erder. 

W elnu dit woord ,,steng" is in Hebreeuws het
zelfde a.ls wat hier in cnze tekst vettaald 'IYordt: 
,,banier." Gij kunt dus evengoed lezen, dat de wor
tel "an Jsa"i zal staan tot een s t: en g der 
'.-Olkeu.. En dat die steng, met de koperen 
slang er aan, een zinnebeeld is van Ohristus, 
hangend aan het hout, - dat hee-ft de ::\Iicldelaa1· 
ons zclf geze.gcl. ,,Gelijk ~Iozes de slang in de woes· 
tijn ...-ed1oogd heeft, alz? moet de Zoon des men. 
sen verhoogcl worden" (Joh. 3 : 14). 

<.:ielijk de Israelieten rnrig begeerden om een blil; 
op de koperen slang te mogeu werpen, opdat zij 
van de dodelike beet zouden genezen \\·orden, - zo 
zouden de H eidenen hagen, dat is verlan
gen, om te aanschouwen de kruispaal, tot hun 
behondeuis omhoog gericht. 

Onze vedaling spreekt -rnn , , banier · ' , eu wij zou
den dii; woord niet gaa.rne missen willen. Een ba
n.ier t0<:h is een vaandel, <lat <le soldat1::n in de 
stt-ijd samenroept en samenbindt; en wanneer de 
strijders door de vijand zijn uiteengeslagen, is het 
de banier die hen in de hachelike stoml wee.· bij
eeuzamelu en bijeenhoudt totdat de overn-inning is 
behaald. 

Chr istos' b.-ruis is onze banier, ons veldteken. Als 
de strijd t egen de overmachtige Helle-Yijancl "erlo 
ren schi]ot, dan komt Hij oos monsteren en ter 
overwinning aan·rneren. :\let Isra~l,. strijdende tegen 
Amalek, zeggen wij : ,,J ehorn is onz~ Barrier!'" 
(Exod. 17:15.) 

Het krni;; is dus een middelpuni; en wel tblij -
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kens het voorgaande) in twee opzichten: 1) het is 
een , ,steng'' om Gods ;olk te v e r l o s s e n van 
een gewisse dood en 2) een ,,banier" om Gods volk 
t.e v e r z a m e 1 e n tot de strijd. 

Allereerst is het kruis een middelpunt van verlos
sing. Het staat midden in de zonda.ars-wereld ge
plant en zie, met welk hartstochtelik verlangen het 
ontdekte zondaarsoog !lich wendt naar dat dorre 
}10ut waaraan J ~us hangt. In het oog der wereld 
is het een oude dwaasheid en een hinderlike ergernis, 
maar •oor de beangste en door onweder voortge
drevene is bet de medicijn voor een gebroken hart 
en gescheurde ziel. L ees de ellende der wereld in die 
Ye le ogen 'au ouden en jongen, \an mannen en" vrou
wen, •an geestesmoeden en zielskranken, \an allen 
die tegen de grond zijn geworpen en maar even bet 
boofd kunnen opbew·en om te mogen staren op bet 
kruis. Doch lees ook in die ogen de eerste begin- · 
selen rnn ben-ijding en hbop, -rnn genezing en blijd
schap; lees daarin het morgenlicbt en de begin
kracht ,-an het zonden-verwinnende kruis. 

T€u tweede is het kruis de banier die Gods Yolk 
Yergadert tot de shijd. Wij zijn kruisgezanten, 
kruis-soldaten. kruisridders, die bet. Yaandel opste
ken in de naam nn Christus, en die dat kruisteken 
volgen, waar het ons ook geleidt. Van ons moet in 
<ler waarbeid gelden die oude spreuk : ,,in en door 
dit teken zult gij ow rwinnen. " 

Het kruis is mi<ldelpunt Yan ' e r l a n g e n en 
be z i e I i-n g, ja die beide. Hoe sehoon b een 
Christ us het :zelf gezegd: ,,En Tu, zo wanneer Ik .. 
Yan de aarde \erhoogd zal zijn, zal hen alien t-0t ~fij 
trekken.. (Joh. -12 : 32) . Waa-rbij de apostel duide
likneidshalve aantekent. ,,Dit zeide Hij, betekenen
d e, hoedanige dood Rij -sten-en zou." 

Och , wend dan u w oog van het kruis niet afl Zijn 
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gedaante is hard en zijn prediking is scmikkelik. 
H et spreekt van l ijden, dood en Yloek. Daarom 
trekt de wereld een sluier daarover heen. Daarom 
trekt alles u daa.rvan weg. 

Maar Gods Woord leidt u daarheen. H et ves
tigt uw oog daarop, omdat alleen een blik op het 
kruis gene.est , verlost, bezielt en verkwikt. 

m. 

Voor w1e alzo getrokken en gekomen· is, is het 
kruis een p l a a t. s v a n r u s t en een o o r d 
v a n h e er ! i k heid. De tekst zegt: ,.en zijn 
rust tal heerlik zijn ." . 

Het woord ,,rust" is de vertaling van het He
breenwse: m e n o e c h a h, dat 'I. us t p 1 a a ts 
betekent. Zo opgevat is . het een woord van grote 
rijkdom en zinnebeeldige betekenis. Laat ons dit met 
enige Bijbelplaatsen ophelderen. 

Voor de om.zwet·,ende Israelieten was de oase in 
J e \YoestijH een menoee:hah, een p1aats der rust. 
Daar waren de waterfonteinen met hun koele schat 
en de palmbomen met hun verkwikkende sehaduw. 
Vandaar \Yerd de dorstige en moede pelgrim als toe
geroepen : .. \V ees welkom ; hier is de plaats der 
rust!" 

In het boek N umeri lezen wij : , ,de ark des ver 
bc!lds des Heeren reisde ~oor hun aangezicht drie 
dagreizen, om voor hen een ,,r u s t p la a t s uit te 
speuren" (10:33) . 

In de woestijn \Ya& de oase een r ustplaats. Maar 
ook in de , , woestijn ' · van de ;yereld was er 'oor de 
Israeliet een menoechah , een plaats van rust. Dit 
was Kanai\n, het lan d w.aar God zijn volk heen
brarht, om in ollgestQOrde vrede voor zijn aange
zicht te !even. Maar daarom was het ook zo smar-
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telik toen God, vanwege des volks ·ongeloof, zweren 
moest: ,,Indien zij in 1-fijne rust (of rustplaa.ts) 
zullen inga.a.nl" (Ps_ 95:11, H ehr. 4 :3). 

Zij zijn niet ingegaan, maar zijn in de woestijn 
ternedergeslagen geworden. En de overigen, die we! 
ingingen, hebben geen duurzame vrede gehsd. Hun 
ongehoorzaambeid en afgoderij openden voor hen de 
poorten van oorlog en ballingscha.p. 

Blijft er dan geen pla-ats van rust op de aarde 
meer? Let- op liet profeties vergezicht, ons in onze 
tekst geopend. Bij die ,,banier'', bij het kruis is er 
de oase .-an verkwikking, het land van vrede. 

Waar Christus is, daar is de rustplaats. Midden 
in het !even staande had Christus zijn armen mtge· 
breid en geroepen: ,, Komt herwaarts tot Mij, a.llen 
die Yermoeid en belast zijt, e n I k z a I u r us t 
g e v e n " (Mat. 11 :28). Al wat rust is trekt Hij al
dus op zijn persoon saam. Geen rustplek dan alleen 
b ij H em, geen ne<le dan alleen b ij z ij n 
voeteri. 

Is het nodig u te zeggen, dat -Oit woord ook geldt 
van zijn doo<l , van zijn kruis_ W at H ij voor ons was 
in zijn ]even, dat was Hij ook in zijn dood. Ja , toen 
allermeest, want Hij hing aan het kruis als de Zon
denvernieler, om ons daar t e scheppen een paradijs 
van vree. 

Overal waa.r het km.is door het gel<X>f wordt ge-
plant is de rust.plaat6 van het zondaarshart. Daar is 
een B eth-el, een hu.is Gods. Daar worden de zonden 
beleden en de schulden vergeven. 

Daar is r u st, ma~ daar is ook ,,he er Ii k -
he i d"-zo staat er letterlik- in de tekst. 

Hoe dit woord te verstaan z.ij, werd reeds elders 
verklaard. Waa.r het vloekhout staat is geen vloek, 
geen woestijn meer. Daar zijn de onvergankelike wa-
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tedonteinen eu de eeuwig van vrede ruisende palm
bomen. Daar zijn de vruchten des !evens en de ge
nietingen van zaligheid. 
- W aar Christus is, daar is heerlikheid. Daar wor

den reeds de druiven van Eskol gegeten. Daar bloeit 
de woestijn als een roos. Doch dit is nog slechts de 
voorsmMk van de b e de Ii n g der heerlikheid, die 
begiut wanneer ~n mwendig en uitwendig de zonde 
z&l zijn teniet gedaan en alles zal zijn ,·ernieuwd. 
Dan eers t zal de \ rucht Yan bet kruis zijn voldra
gen. J a, clan zal het kruis zelf worden weggedaan 
om plaats te maken voor de boom des levens, die 
zijn vrucht geeft van maand tot maand. Dan ml ten 
volle in vervulling gaan het woord <lat geschreven 
.i:::: ,, 2'ijn rustplaat<> zal heerlikheid zijn. " 

Moge God ons heel.en deelgenot'8n doen zijn >an 
Christus · lijden, opdat wij eenmaal gemeenschap 
mogen hebben aan zijn heerlikheid in vreugde ! 

AMEN. 



DE DOOD VERSLONDEN. . 

(Bij bet P~eest). 

(Te lezen Mat. 28: 1- 15 en te zingen P s. 73: 12, 
16:6, 84:4, 6) . 

En Hij zal op deze berg verslinden bet 
bewindsel des aangezichts, waarmede 
alle volken bewonden zijn, en het dek
sel, waarmede alle natien bedekt zijn . 
Hij zal de dood verslinden tot overwin
ning, en de H eere zal de tranen van 
alle aangezichten afwissen; Hij za! de 
;imaadheid zijns Yolks van de aarde 
wegnemen; want de Heere heeft b et 
gesproken. Jes. 25:7, 8. 

W EDERO:II mogen ~vij de morgen van een ander 
P aasfeest beleven en gedenken aan die eerste <lag 
d er week, toen Christus de kluisters van bet grai 
verbrak. 

Wij zien t-erug en zijn Yerblijd. Wij verheugen 
ons samen ·met de duizenden, die in Christus de op
standing en het leven. hebben gevonden, al worste
len zij nog in het lichaam des doods. Ja, wij verheu
gen ons met die vele duizenden, die aanvankelik 
h ebben o>erwonnen door bet bloed des L ams, en in 
ongestoorde blijheid YOOr d e Troon >erwachten de 
verrijzenis Yan hun licbaam u.it bet graf. 

Wij zien terug, maar wij staren ook vooruit, in 
het geloof de <lag aanschouwende wanneer a! de licb 
a.men der gelovi.gen zullen opsta.an om niet meer t E: 
st erven. 

Want zie, dit is (rnlgens de H eidelberger Katt-
chismus) de derde nuttigheid van Christ.us' opstan 
ding, dat zij i s ,,e e n z e k er p a n d onzer zalige 
opstanding. " / 
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Christus ' verrijzenis is een gebeurtenis van c e n -
tr a I e betekenis. Een't \ergadert Hij ons rondom 
het kruis, dat opgaat als een ba.ni~r. Daa.r- moeten 
wij dan staan in zelfverbrijzeling en diepe ootmoed, 
met gebogen hoof4 en 'erslagen geest, ten einde 
Christi.is te kennen in de gemeenschap van zijn lij
d en , zijn dood gelijkvormig wordende (Fil. 3:10) . 

Ts <li t geschied, dan roept Christus ons saam bij 
zijn open graf om door het geloof ons e i g e n geo
pend graf te zien en de dag, \Yaa.rop wij zullen kun
nen zeggen : ,,Blijf hier nu Jiggen, o Graf! Wij gaa11 
weg! " 

E erst moet de ganse Kerk met Ch.rist.us s t e i: -
v en, om daarna, a1len te samen, met Hem o p t e 
s t a a n (Rom. 6 ) . D eze centrale gebeurtenis ' ·ond 
plaats bij d e Opst.anding. In beginsel is toen de gan
se KtTk met. Christus opgewekt. R et is nu maar een 
kwestie Yan t.i jtl-en wij zijn all.en vrij , Yolkomcn 
vrij >an de banden der verderienis. 

!.loge die gedachte t.ans diep in onze zielen inzin
ken en ons blij mak@ op deze dag van feet)t ! 

Hoe hehben \\ij <lit nodig! 
De doocl heeft al de eeuwen door de mensen ge

pia.agd, gesar<l, hen nees aangeja.agd, met hen ge
spot en lac:hend zijn overwinning over hen. uitgeju
beld. 

A1·me menS{'nkinr1eren! hoe bun weg al slingerde,_ 
h·Je die weg zich al heen en weer wendde--hij \ms 
aan beide zijden t-0egemuurd en moest eiudelik ui t
lopen op de nirnmer-feilende ,, vanggaten" rnn de 
dood. Daar was geen ontkomen, geen ontduchten, 
geen >oorbijschrammen mogelik. Hoe het p.ad van 
de sterfe1ing, bij gezondheid en lang Ieven ook al 
scheen weg te draaien , eindelik m oost het zich tooh 

onverbiddelik krommen,.L~·~c~ !?~:_n op die be-
- -- - . 
.:-(; ~ i_, -::r-

1' 0 MN .2 -.:: 
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dekte, ruaar nooit missende diepten des doods. 
Dat wist de dood . Daarom kon hij de mens aldoor 

verschrikken met zij n zw<Irte schaduw, met zijn die
pe ln1il, met ziju verslindend Yerderf, met zijn a.s
grauwe overblijfsel. 

Sommigen zonken weg in een ogenblik va·n onbe
schrijfelike angst; ander en, vooral de lijdenden, wer
<len jaar en dag verschrikt en gekweld met de ge
dachte des doods, totdat ook zij, na vrezen en ho
pen, afgemarte!d en uit.ge:twakt, de laatste vastig
heid onder hun rneten Yoelden wegzinken en neer
st-ortt.en in de , . rnnggaten" des doods. 

Arme mensenkinderen, hun beeld is <lat van de 
wilde dieren, Yastgekeerd tussen twee rijen dicht
aansluitende palen en van achter aangedreven, al 
maar a~rn op de diep-uit-gegraven, listig oYerdekte 
diepte. 

Ei- ;Yas ook we! neugde in het lernn. Er was ook 
we! euige dum van aards bestaan en d~ <lag des 
brn.ads week soms verweg. :Jfaar, ach, het was op 
aller aangezicht te zien, dat e'l· iets komen moest, 
iets droefs , iets schrikkeliks. 

De profeet J esaja, met zijn diepe blik, geeft hier
aan uitdrukking door te spreken van een ,,bewindsel 
des aa ngezich ts", waarmee a lle volken bewonden 
zijn, en een ,,deksel", waarmee alle natien bedekt 
ZlJ n . 

H et was oudtijds gebruik (in de dagen van smart 
en rouw) om het aangezicht te bewinden (2 Sam. 15 
30) . l eder kon het zu lk een bewindsel-drager aflezen, 
dat hij zware gedachten omdroeg in zijn ziel en dat 
het lijden hem zwaar op het ha.cte woog. 

Maa:r is dit nu het enige bewindse!, dat de mens 
draagt? Voor de oppervlakkige schijnt dit zo, doch 
df zienersblik van J esaja ziet het heel anders. Over 
i e d e r aangezicht zweeft het waas van weemoedig-
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heid, de mistn·olk Yan diepe rouw. D e glans der 
vreugde is niet in staat de sporen van donkerheid en 
droefheid geheel uit onze aanblik weg te wissen. De 
geda-0hte: ,,ik moet sterven"-is met ons w ez'8n:s
een geworden. H oe clan ook de mens zich moge op
vroliken, de profeet-dichter ziet maar aldocu· de grau
we wolk . Neem1slechts het voorbeeld van Hizkia, de 
koninklike tijdgenoot , an de proreet . H oo dacht deze 
H izkia, groot in daden Yan herrnrming en oprecht 
in de n eze Yan God,-hoe dacht hij o>er de dood en 
<le toestand na de dood ? 

Gij kunt dit lezen in J es. 38, "l'l'aar hem aangezegd 
\YOrdt: ,,Geef bewl aan U"l'I' huis, want gij zult ster
Yen. 

E r staat : ,, Toen keerde Hizkia ziju aangezicht 
om naar de ITand ... en hij weende gans zeer l \S . ~' 

3) . 
H oor het Yerder uiv Hizkias eigen mond : , , V anwe

ge de afsnijding \all mijn aagen zaJ ik tot de poorten 
rnn het graf heengaan ; ik word beroofd n.n het ove
rige mij11er jaren. Ik zeide : Th: zal de H eere niet 
meer zien, de H eere, in het land der le>enden ; ik 
zal d e m ensen niet m eer aauschouwen met de inwo
ners der \Wreld. :.\1ijn leYemtijd is weggetogen, en 
Yan mij weggeYoerd gelijk eens herders hut; ik heb 
mijn Je.-en afgesneden, ge.Jijk een we>er zijn web; 
H ij zal m..ij afsnijden als -rnn de drom ; -van de dag 
tot de nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben. 
Th: stelde mij ·rnor tot de morgenstond toe; gelijk 
een leeuw, alzo zal H ij al mijn been<leren breken ; 
rnn de dag tot de nacht zult Gij mjj ten einde ge
bracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo 
piepte ik; ik ki..rde als een duif ; mijn ogen >erhie
ven zic:h cmhoog ; o Heere ! ik word onderdrukt, 
wees Gij mijn Borg" (Ys. 10-14) . 

\.Yaarom halen \ri j dezc woorden aan, woorden 



162 

onsterfelik \anwege hun sombere klank ? Wij doen 
<lit om u te laten \erstaan hoe droef bet zelfs een 
Hizkia te moede was als de rnie ne,el des doo<ls over 
hem streek. Het sterke licht van de opstandings
morgen wa\S er nog niet en bet be\Ymclsel lag nog clik 
en donker op bet aangezieht gespreid . 

Hizkia spreekt geheel in de trant rnn de psalmist : 
,, \Vant het graf za1 U niet lo,eri , de dood zal U niet 
prijzen; die in de kuil nederdalen, zullen op Uw 
waarbeid niet hopen" (vs. IS) . o, Dat land uchter 
bet graf was zo veelszins onbekend en h et was zo 
nevelig donker; 

\Vel had de H eere die gelovigen \an de oude dag 
niet geheel aan de donkerheid prijsgege,en. Neen, 
de gemeenschap van J ehm·a was YOOr hen bet le,en. 
B ij H~m waren er uitkomsten tegen de dood (Ps. 
68 : 21 ) en een leven tot in eeuwigheid (P s. 133: 3). 

D aan-an geeft. ook Hizkia getuigenis . Hij roemt 
de vrucht Yan Gods kastijding: ,,in (of tot) Hede is 
mij de bitterheid bitter geweest" - hij had dus d-00r 
middel van de krankheid stille zieleYre<le ge,onden . 
Verder: ,,Gij hebt mijn ziel 1ieflik ornbelsd," 
cl.at is omhelsd en zodoende uitgetrokken 
uit de groeve der Yertering. Eindelik: ,, Gij hebt al 
mijn zonden achter Fw rug geworpen"-als nieuw
geboren kwam Hizkia uit de krankheid te voorschijn 
(vs. 17). 

De zonde is de dood, maar de vergeving is het 
leven. God had hem bezooht, had met hem gemeen
schap gemaakt. Daarom was bet. aardse bestaan hem 
nu anders geworden: , ,Heere ! bij de:ze din gen 
I e e f t men , en m dit alles is bet l e \' e n Yan mijn 
geest" ('s. 16). 

Er was dus verwachting. De dood was het einde 
niet. De morgenschemering was gekomen en had 
zich op de heuvelen uitge.spreid . 
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Toch was de sluier des doods nog niet geheel ge
scheurd. H et aangezic-ht was nog omwonden, al was 
<le sluier dunner ge~rnrden. 

Vandaar dat men onder het oude verbond zo 
hechtt.e aan dit tegenwoordige le.-en. :Met de konink
like za.nger werd uit.geroepen: ,,De 1 e ,. e n d e, de 
l e v e n d e, die zal U lown. gelijk ik h~en doe ; 
wij zullen op rnijn :;naren-spel spelen, al de dagen 
onzes I e'en s, in het hui.s des H eeren (Jes. 38 : 19, 
20) . • 

L eg nu hieruaast de getuigenis van het );'ieu\\e' 
Testament. Met d.e Yoorbeelden Yan Stefanus en 
Paulus kuunen wij >olstaan. 

Als Stefanus wordt aangevaUen en voo1· de Joodse 
Raad wordt getrokken-als de schaduwen des cloods 
zich om hem vergadereu, dan staat er: ,,zij z.agen 
zijn aaD,;,a-ezicht als het aaugezicht e e n s e n -
g e I s " (Rand. 6:15). 

Er is bij hem geeu donker bewindsel meer. Van 
waar die >erandel"ing? Die was alleen te >erklaren 
uit de Opst.anding en Heerlikheid van Christus. Voi 
zijnde des Heiligen Geestes en de ogen naar de he
mel houdend, zegt Stefa nus: ,,Il: zie de hemelen ge
opend en de Z o o n d e s m e n s e n s t a a n d e 
ter rechterhancli Gods" (7:56). 

Christ us, die one Ylees en blood bee.ft aangeno
men, zie, Ghristus is in de hemel ! 

Dit wonder der wonderen doet Stefanus · aruige
zicht blinken als dat van een engel. 

En wat getuigt Paulus? ,,He t st er v e n is 
m ij g e win." Waarmn ? Omdat Ohristus op g e
w e kt is, ter rechterhand Gods is en voor oru; bidt 
(Rom. 8:34). Lees maar eens dat hele Paaslied van 
Rom. · 8:31-39. 

Leg het dan naast het klaaglied van Jes. 38 en g"j 
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zult bese:f:fen dat de Opstanding van Christus een on
derscheid hee~ teweeggebracht. 

W at J esaja, gedragen op de machtige vleugel van 
profetie, al lang tevoren had uitgejubeld, is nu wer
kelik geworden: ,,de dood is verslonden tot overwin
n ing. ' · Daarom valt het bewindsel des aangezichts. 
Std:mus ~en Paulus wenen niet meer maar zij juicb
en ; ook onder de ver drukking; de dood zelf in het 
a <lflo"'ezich t. 
• Zo zijn er velen geweest . De geschiedenis van bet 
C'hristelik geloofsleven kent ze: mannen en uouwen 
<lie gestorven zijn met blinkend gelaat en TIOlik-roe
mende lippen. 

En al zijn alle Christen.en geen helden, toch kan 
1rnrden getuigd, dat blijde verw.achting de ziel -.;-an 
Yelen ver-.;-ulde en blijde hoop bet oog verhelderde. 

J a, Christus' geopend graf is een z eke r pan d. 
Al zijn de graven der gelovigen nog ge;;loten, zij 
z u 11 e n geopend worden. Daar twijfelt bet geloo£ 
niet aan. Daa.rom blin1.-t het vel des aangezicht s als 
<lat rnn ::VIozes. En al is de bron van tranen nog niet 
gedroogd, eens z a 1 de H eere ze van alle aange
zic hten afwissen. De tranensmart is in beginsel over
wonnen. 

Geloofli gij dit , mijn waarde lezer? 0£ zal de pro
feet ook Yan u moeten getuigen, dat de vrees des 
doods Z\\aar drukt op uw hart en zwart ziet uit uw 
oog? 

St-aan wij wel altoos in het Opstandings-geloof? 
\Vij zijn zo zwak, en achl de errnring van Hizkia 
kennen wij maar al te goed aan 't eigen hart . 

Onze rrees is dan ook verklaarbaar. De lichamen 
der gelovigen zijn nog niet m e t t e r d a ad opge· 
wekt en de fontein van tranen is in w e r k e 1 i k -
h e i cl nog niet weggedroogd. 
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·w anneer wij wenen over onze dierbaren, dan zegt 
de Dood: ,, waar is nu de Trooster, Die uw tranen 
drogen zou?'' En wanneer wij sterven moeten dan 
staat hij met zijn cloodsteek en jubelt erbij: .,waa.r 
is nu die God, Die mij verslinden zou ?'' 

Het is zulk een .angst, maar ook zulk een s m a a d 
om t-e moeten sterven. Wij worden nog steeds door 
de Dood gehoond en bes pot. Daarom stelt J esaj a de 
tijd in uitz.icht, <lat de H eere ,,de s ma a d h e id 
zijns volks van de ganse aarde wegnemen zal." De 
dood zal nieti meer zijn. 

Intussen kwelt ons de vrees des doods, en de scha
duw bedekt ons aangezicht naarm.ate de lamp des ge
loofs in ons binnenste fl.auwer brandt. 

Gij gevoelt dus, lezer, dat dit tekstwoord ook 
v o or u geschr·even is. Wandelende in het morgen
licht der Opstanding kan ook u "'- g e I a a t. nog 
bewonden zijn en de mismoedigheid van een 
Hizkia ook u uog kwellen. H elaas ! hoe dikwels is 
<lat met ons het genL 

Vier dan Paasfeest i n h e t 0 p s t a n d i n g s
g e 1 o of. Staar op uw levende Reiland en Hij zal 
uw aangezicht doen bloeien. Aanschouw eerst de 
l\Ian ·nm Smarte, maar dan ook de H ee.re cler Heer-• 
likheid. 

Leef al vaster in <lat geloof, om in ,,die <lag" ju
belend met de profeeti te kuunen roepen: , ,Ziet, 
D e z e is onze God.; wij hebben Hem >erwac)it, en 
Hij zal ons zalig maken. D e z e is de Heere ; wij 
hebben Hem >erwacht; wij zullen ons verheugen en 
verblijden in zijn zaligheid" (vs. 9). 

Alsdan i s de dood verslonden tot overwinning ; 
alsdan wordt het Opstandingis-geloof een Opstan
dings-aanschouwen I 

Am:N. 



HET YADERHUIS. 

(Bij de Hemelvaal't) . 

(Te lezen J oh. 13:31-14:15 en te zmgen Psalm 
123:1; 01:2 . 3: 84:4: 43:4) . 

li w hart worde niet ontroerc1; gijheden 
gelooft in God, gelooft ook in Mij . In 
het- huis Mijn s Vader::; zijn Yele wonin
gen ; anderszins zou I k bet u gezegd 
hebben : I k ga heen om u plaats te be
reideu; en zo wanneer Ik heen zal ge
gaan zijn , en u plaa·ts zal bereid heb
ben, zo kome Ik weder, en ml u tot 
:.\Iij uemen. opdat gij ook zijn moogt, 
waar Ik ben. J oh. 14: 1-3. 

Il'\ de laar.ste hoofdstukken van bet J ohannes-e>an
gelie doeit de st.room rnn J e!l.us' woorden diep en 
zacht; altijd dieper en zachter; t-0tdat wij eindelik 
in hoofdstuk 17 (het Hogepriesterlike gebed) de bre
lle uitmonding hereiken, waar zijn woorden zieh \er
liezen in de onpeilbare oce~n van zijn offerdood. 
lJan "ordr. het stil. Dan vernemen \\ij nog slechts 
het t'eu"\\ige ruisen van de liefde Gods. 

Jezus spreekt in de laat6te nacht, in welke Hij 
w1Tacj.en werd, terwijl zijn kring van discipelen om 
H em rnrgaaerd is. Hij spreeh-t de woorden nn een 
stervende. W oorden welke no o d z a k e l i k e 
openbaringen, herinneringen en a.an\ull ingen be>at
t en en daarom niet achterwege kunnen blij,·e1L 

In ons tekstwoord schouwt Hij al o.-er de kruis
nach t been en ziet de licht-lijn van zijn hemel\aart: 
Hij gaat heen om hen plaats te bereiden. Naar het 
H u i s d e s V a d e r s--daar gaat H ij been . 



Het Huis des Vader-s! ~-elk een noo<lzakelike aan
vulling! Hoe nodig is ·het dat. de disciveien daarom
trent worden \OOrgelicht. 

Vergeet niet, lezer, dat de discipelen J o cl en 
wa1·en. Voor hen was het Ruis des Vaders de t em
p e l op Zions berg. Daaraan ·clachten zij ~rnnneer 

bijv. Ps . 84 wetd gezongen . Daar richtten hun -.;-er
Jangens en begeerten zich heen wanneer het klonk: 

H oe lieflik, hoe ml beilgenot, 
o H eer, der legerscharen God, 
zijn mij u w H u i s en t e m p .e lzangen ! 
H oE: brnnden mijn genegenheen. 
om ·s Heeren rnot'hof in te freen ! 

En wederom: 

W elzalig hij, die bij u w oo n t , 

gestaag l" prijst en eerbied toont. 

En \Yederom: 

E en dag is in U w H u i s mij meer. 
dan duizend waar ik U ontbeer ; 
'k W aar' liever in mijns Bondgods w o n i n g 
een dorpelwachter ,dan gewend 
aan d 'ijd"le neugd in 's bozen t-ent. 

J ezus zelf had \'Im dat Huis gezegd: ,,maakt niet 
h et Hu i s M ij n 6 V a d e rs t.ot een huis van 
koophanclel'' (Joh. 2:16). 

}Iaar, ach, wat zou het lot van dat Huis zijn 1 
Toen zijn discipelen kort tevoren tot H em gekomen 
" aren en Hem d e schone gebouwen van de tempel 
getoond hadden, zeide Hij tot hen: , ,Ziet gij niet al 
<leze ding en? V oorwaar zeg Th u: hier zal niet een 
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steen op de andere steen gelaten worden, die niet 
zal opgebroken woroen" (M.:tt. 24 : 2). De t-empel 
was z6 ontheiligd, dat hij de naam >an ,,Huis des 
Vaders" niet meer waard was. Vandaar dat J ezus 
nu de benamins- verandert en zegt : ,,Ziet, u w 
h u is wordt u woest gelaten" (Mat. 23:38). De 
tempel was het huis v.an de ongelovige Joden gewor
den. 

Hoe droef moet het de discipelen te moede ge
weest zijn toen zij dat woord van J ezus hoord.:!n ! 
Immers, zij geloofd'en de profetie >an hun Meester. 
In hun geest aanschouwden zij reeds de verwoesting, 
de ruine rnn de tempelmuren; van die tempelmu
ren, welke \OOrheen het middelpunt 'an hun bran
dend verlangen waren. 

H oe waren zij inwendig verarmd! Uit Ps. 84 "·as 
nu voor hen het hart, de hoofdinhoud, uitgesneden . 
Rwnes zagen zij nu in plaats van het lieflik \OOr
werp \an noeger begeren. 

Maar J ezm; maakt niet alleen arm. Hij maakt ook 
rijk. In plaat-s van dat huis, dat woest \\ordt gela
ten, stelt Hij nu een an d e r H u ' i s; een Huis 
in de hemelen, d.at ,·eel schoner i;; en nooit meer aan 
" f:rwoesting ter prooi zal zijn. Aan zijn discipelen 
openbaart Hij het Vaderhuis daarbo>en. het ge
duchte Paleis, >rnarvan niet een mens maar God z-elf 
cie Kunstenaar en Bouwmeester is. 

De andere evangelien worden dus \'erra.ssend 
sehoon door bet Johannes-e>angelie aangevuld. Daar 
het aanschou\V'en van de \erwoesting; hier de open
baring rnn wat eeuwig blijft in de hemelen. 

Laat ons dan, saam met de <liscipelen, onze har
ten en ogen opheffen, en aan de hand van J ezus · 
woord overdenken 
I DE REIZE XAAR 

II DE TOEBERE!DIXG VA~ EX 
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Ill DE O~TVAKGST IN 

het Huis des Vaders, waar de w le TI·oningen zijn . 

I. 

-
De reize naar het Vaderhuis beschrijft J ezm; met-

dat treffende woord: ,,uw hart worde niet ontroerd. ·· 
Gevaar en, a!.s gevolg daarrnn, ontroering-in die 
twee woordeu ligt heel ons aardse bestaan saamge
va.t. 

,, T.;w hart worde niet ontroerd. " o Dat hart Yan 

een mens-het sch.ijnt z-0 ste.rk en het n-ordt t-0eh zo 
gemaklik ontroerd! He~ is als de waterspiegel, die 
helder en lachend in het zonlicht glanst. Een ogen
blik later echter, als de winden en de wolken kom en, 
dan \\ordt het. n-ater beroerd en verdonkerd, en rn11 
zijn vriendelike aanblik is niets meer te !lien. 

D at hart •an een mens is als een trotse boom, die 
met zijn top hoog zetelt in de lucht. Komt echter 
straks de storm dan wordt die luchtbeklimmer , die 
trotsaard geroerd tot kreunens, tot ont"·orte!em; toe: 

A.ls het gevaar een mens plotseling overkomt, als 
bijv. de bliksemstraal vlak bij hem neerslaat of een 
ongeluk hem schie~ treft, dan siddert zijn hart. Zelf$ 
de goddeloze, die anders de vrees belacht , \Yordt ont
roerd en roept zelfs de naam des H eeren uit. In zulk 
een ogenblik, plotseling gesteld op de grens tussen 
t ijd en eeuwigheid, wil zelfs de goddeloze, zijns on
danks, P.rkennen, dat er een God is. Z6 fel is zijn 
ontrooring. 

l\Jaar wat baat zulk een siddergeloof 011s ? De dui
-velen geloven ook, dat er een God is en-zij sidd.eren 
(J ak. 2 :19) . Wat baat het een m ens plotseling tot 
de· erkentenis te komen, dat er een eeuwigheid is, 
tern-{jI hij daar staa.t · in zijn zondaarsgestalte. arm 
en zwak en naakt. uitget-0gen, zonder ::.\Iiddelaar :1 
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Daarom zegt J ezus : , , Cw hart worde .niet ont
roerd; gij gelooft in GoJ, gelooft ook i n M ij. ' · 
Zijn discipelen kenden God en geloofden in H em. 
Zij moesten ook in Clu·istus, hun Borg en Mid
delaar geloYen . ,.Zie, zegt Hij , gij behoeft niet te 
uezen ; in :.\Iij bezit. gij een alvermogende Midde
laar ; ik o,·erwin de clood en de macht der he!; ik 
ddg uw zonde uit en Yerzoen u m et God; van de 
eeuwigheid hebt gij niets te rrezen; gelooft in Mij !" 

o Dat geloof in de }Iicldela.ar ! welk een geruststel
ling ! H et is het scbuilen in ·n Ya.ste rots ten tijde 
Yau bet gevaar ! \\' aurom zal de reiziger n-ezen Yoor 
de storm als er een rot&kloof is , waar hij veilig zich 
bergen kan? Welnu, 2'ul.k een schuilplaats is de Mid
delaar . En : H ij is altijd nabij in het uur van ge
\aar. 

Petrus zou zijn rneester Yer!oochenen (Joh . 13 : 38) 
Daarna zou de diepste ontroering volgen. W elnu, 
zegt J ezus, lk ben dan de rots "·aar gij schuilen moet. 
D esgelijks ,·ermaant Hij al de diseipelen m et het oog 
op de donkere n.acht rnn Judas· verraad. 

:\Iet b et ernngelie \an niet-ontroerd-worden gin
gen dan ook de apostelen de wereld in. Als de stok
bewaarcler z6 ontroerd is, <lat hij zichzelf om het 
!even brengen wil en hij in zijn dood.sangst VTaagt: 
,,"·at moet ik doen?" dan komt het antwoord : ,,Ge
loof in de Heere J ezus ! '' 

D at wij dan niet ,Juchten in ons eigen broze tent
je als het gernar ons bedreigt. -~l te dikwels doen 
"·ij clit. :\Iaar daarmee Yerloochenen wij onze ::Yiid
d elaar, de Rots der eeuwen, onze enige behoudeni<>. 
~ een, Yerberg u in Christ us en gij kunt gerust zijn . 

II. 

Zo is dan <le weg naar het Vaderhuis vol 0iiLToe
rrng. :'.\Iaar J ezus ma.akt het harte stil door het ge-
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lo(lf in ziju :\"aam. Dit doet Hij ook als Hij ..-oorts 
(in de tweede plaats) spreekt n1n de toebereiding 
>an bet Vaderhuis ... In het Ruis "J.Iijns Vader;; zijn 
;ele woniugeu; amler;;zins zou Ik bet u gezegd heb
ben. l k ga been orn u plaats re bereiden · · ( n :. 2) . 

Calvijn geeh van Jeze woorden de kpn-ekb: Yer
klaring. Ohristus ' woorJen m~ten rnlgens he~ a1-
dus Yerstaan wordeu: , .Indieu }iij alleen de he
melst> heerlikheid re wachten stoud, zo xoude i.k u 
niet "-illen bedriegen ; maar ik zoude u gezegd heb
ben, dar Toor niemand anders dan rnor :\lij alleen 
bij de \ ader plaats beraiil is. l\Iaar het 19 anders, 
want ik ga. heen om u plaa.ts t.e bereiden. '' J ezus 
zegt met ande.re woorden: voorwaar zeg ik u. daar 
is een Ruis des Vaders met 'ele woningen. waarin 
i:-oor u pl a a ts wordt bereid. 

Wij moet.en wrhuizen, dii; weten wij; Yerhuizen 
uit Je tijd naar de eeuwigheid. :M:aar be<lenken wij 
wel altijd wat. <lit: met rich meebrengt? 

.-\Is in het huisgezin een kindje wordt Yerwacht 
dau brengt men alles Yan te\'Oren in gereedheid en 
men zorgt: dat- het wiegje er is, klaar om de kleine 
te ontYangen. 

Als wij op reis gaan dan bestellen wij ons ceu 
hc>rberg. \Yij \\-illen gaarne \erwacht worden. Bij 
her aaukloppen is het zo aangenaam als een TI'ien
delike hand ons de deur opent en een niendelike 
s tem ons naar binnen nodigt. Het is zo aangenaam 
naar de kamer geleid te worden, waa.r het rustbe<l 
ons gespreid en all~ Toor ons is t.oebereid. 

·wanneer wij \an woonplaats >erandereu, da.n 
moet er zoveel meer gebeuren. L ang van te..-oren 
moe~ alles worden -besteld. Onze aankomst in de 
nieuwe plaars , .an woning moet worden \oorbereid . 

H oe\·eel t e meer nu is <lit het ge\al met die gro'"..t 
n-rhuizing naar de> E:euwigheid? Daarran zegt. dan 
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ook Christus : ,,lk ga heen om u plaats te bereiden. · · 
.Aangaande de ,,vele woniugen" zegt Kuyper dit: 

,, De ene hemel is dus niet efo onderscheidloos ge
heel. Maar er zijn indelingen, elk met haar grenzen . 
en door die begrensde indelingen ontstaat een Yeel
heid. E r is woning naast woning , en die woningen 
zij n n iet aan elkander gelijk, maar hebben een 
eigen iet<>, waardoor de ene zich ,-an de andere Oll 

derscheidt. H et zijn niet vlakten of ledige plaatsen, 
maar het zijn w o n i n g e n, waa.rin zich een levens
kring vormt, en waarbinnen een saamle;-en, een 
saamarbeiden, een saamgenieten mogelik is. H emelse 
gezinnen, waarin de gezaligden groep5gewijs zijn 
saamgevoegd, naar h un aard, naar hun t.alenten . 
naar hun geven ..... . 

,.Dit nu is ,.het plaats bereiden" Yan J ezus, dat 
hij als het Hoofd des Lichaams, en als de Koning 
;-an het Godsrijk, het grote werk des Koninkrijks alzo 
leidt., da.t juist op het ogenblik van ons sterven te
vens het ogenblik gekom en is, waarop onze taak 
daarboven een aanvang moet nemen; waarop alles 
bereid is, om onze intrede in het grote ~·erk ,·oor te 
bereiden· ·. 

·w at een werk ·rnor Jezus ! Werk dat w ij niet ver
richten kunnen. Zijn hemelvaart is daarom zulk een 
noodzakelike gebeurtenis. En toch zijn er nog ge
lovigen, die menen dat J ezus eigenlik in de hemel 
geen werk meer heeft. Ze vergeten. dat J ezus onze 
Middelaar is niet alleen aan het kruis, maar ook 
aan de rechterhand des Vaders. Zonder H em zouden 
wij geen woning kunnen vinden in het Vaderhuis. 

Of meent gij, lezer, <lat gij op eigen gelegenheid 
<lat geduchte ·Paleis kunt binnenstappen, om op 
eigen gelegenheid ;-oor u een plaats te ;-inden? 

Meent gij, dat het genoeg is als .J ezus u helpt in 
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het sten·en:;nur? 0, dan kent gij de ' o 1 k o m e n 
l\Iiddelaar nog niet. D an verstaat gij nog niet, dat 
a 11 e s uit Hem en n i e t s nit u is. H ij moet t-0t 
het laatst.e too voor u blij,en z-Orgen. Daarom is het 
zijn discipelen en daarom is het ons nuttig, da.t H ij 
ten bemel gevaren is. 

Vertroos dan uzelf met de gedachte, dat J ezus de 
zijnen bij nam e kent; dat Rij weet wie onderweg is 
en <lat alles ,·oor u ger-eed zal zijn als gij daar aan
komt. 

m. 

Hij zorgt YOOr uw p l a at s. 1\tfaar Rij zorgt ook 
Yoor uw o n t v a n g s t . Dit zouden wij in de deroe 
plaats O\erdenken. 

J ezus zegt : ,,E n zo wanneer Ik zal Iieen gegaa.n 
z ijn en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik we
der, en zal L tot l\Iij nemen, opdat gij ook zijn 
moogt, waar Ik ben" (vs. 3). 

J ezus komt weer met zijn opstanding; H ij komt 
·weer als de H. Geest wordt uigestort; H ij komt ook 
weer op de jo_ngst.e dag. )faar er is ook een komst 
\an J ezus om ieder gelo>ige tot zich te nemen. On
getwijfeld spreekt vers 3 ~·an zijn persoonlike W eder
kcmst in heerlikheid, maar in ondergeschikte en 
-.;ertroootende zin is het vers ook \an toepassing op 
ieder gelovige persoonlik. J ezus verlroost hier zijn 
ganse Kerk, maar H ij >ertroost. ook zijn discipelen, 
tot wie Hij s preekt, a.ls p e r s o n en. 

H ebt gij al oYer die ontvangst nagedacht? Of 
staart uw oog maar aldoor op het zwarte gordijn van 
het sterven? Blik dan daai:door heen, tot vermeerde
ring Yan uw troost in !even en sterven . 

I n de ster>ensure komt Hij t.ot ons, neemt ons tot 
zich, en leidt ons in de heerlikheid in. J a, <lit is 
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noclig. want anders : hoe zal het u te moe<:le zijn in 
dat ueemde gewest;, in die nieuwe wereld welke gij 
binnentreedt? Hij moet u intrcduseren . Hij moet uw 
naam belijden YOOr de engelen Gods (Luk. 1~:8) . 

In het Oosten heeft men nog bet gebrnik om een 
vreemdeling, die de nacht overblijft, feestelik te ont
halen. De huisvader heft met de huisgenoten een 
beunzang aan. Zegeningen worden de n eemdeling 
toegezongen : zegeningen o\er zijn persoon, zijn ge
slacht, zijn reis, zijn veilige aankomst-

In de gelijkenis van de V erloren Zoon hoort gij 
<lat . .,gezang en gerei" al£ hij uit den neemde aan
komt en het huis des ,aders binnengaat. 

Vreugde is er bij de engelen Gods O\er een zon
daar die :rich bekeert (Luk. 15: 10) ; hoewel temeer 
zal er u eugde bij hen zijn als een zondaar nu >oor 
eeuwig metterdaad behouden is? Hoeveel temeer 
wanneer het kan worden uitgej ubeld: , ,Hier is hij , 
hier is zij-Yerloren was hij maar nu gevonden, dood 
maar nu levend; gevonden om nooit meer verloren 
te gaan, le.-end om nooit meer te stenen!" 

Na de ontvangst begint de ta a k Yan de gelo,ige. 
Dienaangaan~ schrijft Kuyper: ,,Denk nu a.an de 
"\\itte keur;:;teen, met een naam er op, die niemand 
lezen kan, dan die hem ontvangt, en gij verstaat 
h et, <lat elk gezaligde iets anders is dan een ander 
gezaligde, en dienovereenkomstig een taak eeuwig
lik zal hebben, die geen ander ontYangt dan hij. 

,,Ze werken dus niet allen hezelfde werk, maar 
in het ene grote werk van het Koninkrijk der heme
len heeft ieder gezaligde .een eigen roeping, een ei
gen best.emming. een eigen leYenstaa1:: , en voor die 
levenstaak een eigen gaYe, een eigen talent, een ei
gen genade. 

,,Daarvoor •nu 1s ordening, is schikking, is een on
doorgrondehl: rrjk bestel nodig, en het is J ezus die 
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als H oofd der gemeent.e die ordening, die schikking 
tot st.anrl bren,,<Yt, en die dan ook ~reet, op lrell;: gege
ven ogeoblik de hemelse taak -van elk gezaligde be
ginnen moet. Is dat ogenblik gekomen, dan \alt 
dat ogenblik Y.olstrekt saam met de ure un ons ster
Yen, dat. Gode en zijn Christus bekend is . .. . 

o Wat zal het Ye.rrukkelik zijn als die muren rnn 
het Va<lerhuis voor ons oprijzen iu het licht der eeu
wigheid ! W at zullen onze harten oYervloeien ~an 
dank, dank jegens God, de Vader, en zijn Zoon , J e
zus Christus, onze l\Iiddelaar t-0t het aller!aatst·'. 
Dank jegens de H. Geest" Die ons heeft vertroost en 
verzegeld ! Geve God ons dit uit genade ! 

_c\.:irEX. 



DE TEGENSTANDER YAN DE H . GEEST. 

(Bij bet Pinksterfeest.) 

(T e lezen Openb. 13 en te zingen Ps. 119: 3, 9; 
46 : 1 ; 79 : 4 ~ . 

11. En ik zag een antler beest uit de aarde 
opkomen en bet had twee hoornen, des 
Lams hoornen gelijk, en het. sprak als 
de draak; 

12. En het oefent al de macht rnn bet eer
ste beest, in tegenwoordigheid van het
zeke, en het maakt, dat de aarde, en 
die daarin wonen, het eerste beest aan
bidden, wiens dode!ike wonde genezen 
was; 

13. En bet doet grote tekenen, zodat bet 
ook >uur uit de hemel doet afkome~ 
op de aarde, voor de mensen; 

14. En \·erleidt degenen, die op de aar
de wonen , door de tekenen, die aan het
zelw te doen gegeven zijn in de te
woordigheid >an het beest; zeggende 
tot degenen, die op de aarde wonen, 
dat zij het beest, dat de wond des 
zwaards had, en weder leef<le, een beeld 
zouden maken. 

15. En bet werd macht gegeven, om het 
beeld van bet beest een geest te geven, 
opdat bet heeld van het beest ook zou 
spreken, en maken, dat alien, die bet 
beeld van bet beest niet zouden aan
bidden, gedood zouden worden. 

16. E n bet maakt, dat het aan alien, klei
nen en groten, en rijken en armen, en 



177 

vnJE:n . en dienstknechten, . een m erkte
.ken geve aa.n h unne rech terhand of 
aan hunne voorhoofden ; 

17. En <lat niemand mag kopen of verko
pen, clan die dat merkteken heeft, of 

de naam van h et beest, of het getal 
zijns naams. 

18. Hier is de wijsheid: die h et --.;·erstand 
heeft, rekene het getal van het beest; 
want het is een getal eens mensen, en 
zijn getal is zeshonderd zes en zestig. 

Openb. 13:11-18. 

Onder buitengewone omstandigheden hebben wij 
het P inksterfeest gevierd. De ganse wereld is in 
beroering. Vandaar <lat wij een buitengewone stof 
hebben gekozen om dit Pinksterfeest te herdenken. 
Gods Woord is er voor alle tijden, niet h et m inst 
voor onze tijd en o n s P i n k s t e r f e e s t. Ja, 
ook voor dit laatste. 

Al meer en al sterker t.ocb wordt geopenbaard de 
grote Tegenstander van de H. Geest, d e Valse 
P rofeet, van wie ons de beeltenis in Open\:>. 13:11 
- 18 zo duidelik getekend is. Laat ons dat gedeelte 
dan n adet heschouwen, en letten op de openbaar
wording van de geest van de Antichrist, die zich 
stelt tegen de Gees~ van God. (1 Joh. 4 :3) . 

In de Openbaring wordt ons ontsluierd een o n 
g o d d e 1 i k e drieeenheid, d ie zich \erheft tegen 
de god deli k e Drieeenheid. Wij vinden deze 
drie ongoddelike personen zelfs dicbt bij elkander in 
dat wonderbare boek van de toekomst. 

In hoofdstuk 12 treed t d e grote D r a a k op , na
m elik de Satan. Hij is de Tegenstand er van G o d 
de V ader. In hd. 13:1-10 komt het Beest uit 
de ree op, namelik de wereldmacht, die zich einde-
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lik belichaamt in de Anti<: h r i·s t. Deze is, zo
a.ls zijn naam aanduidt , de 'I'egerrstander rnn · 
Christ us. En in hd. 13:11-18 verschijnt het 
andere Beest, dat uit de aarde zijn oorsprong heeft . 
H ij wordt e lders genoemd de V a J s e P r o f e e t. 
(Openb. 16:13, 19:20, 20: 10). en is. zoals gezegd , 
de Tegenstander van d e H. G e e. s t. 

B ezitten wij eenmaal deze aanwijzing \·an de be
tekenis van de Valse Profeet, dan is de verklaring 
van hd. 13:ll-18 niet zo moeilik. Wij hebben dan 
de gouden sleutel in handen , die ons deze -..·erbor
genheid opent. 

Laat ons nu nagaan hoe in de laatst e dageu de 
Tegenstander van de H.· Geest Immen :ml. L aat ons 
letten op 

I Z.IJK PERSOOS , 

TI ZJJN WBRK , 

III ZJJX TRI0'.\1F 

IV ZIJ'\' HEERSCHAPPIJ . 

I ZIJN PERSOO'.\. 

Ver s 11 duidt de persoon van de Valse Prnfeet 
op <h'ieerlei wijze aan. Vooreerst wordt hij genoemd 
het ,,andere B eest" dst u i t d e a a rd e op
kom t. Het eerste B eest, de wereldmacht, eindelik 
in de Antichrist belichaamd, kwam oamelik u i t 
d e z e e op. De zee is aanduiding ,·an de volken 
en naties (Openb. 17:15), m.a.w. rnn de politieke 
macht, die \OOrtkomt uit de stormachtige wateren 
van het. leYen der volkeren. 

Het tweede Beest of de Valse Profeet echter heeft 
~ijn oocsprong ,,uit de aarde. " . Het woord ,,aarde" 
betekent de gevestigde, geordende wereld rnn de 
volken. met hun beschaving en geleerdheid. 

Hier is dus al da.d.elik een tegenstelling. De H ._ 
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Geest komt ujt de h e me 1. Op de Pinksterdag h<>
ren de djscipelen een geluid ,,uit de hem e l" 
als van een geweldige gedre>en wind (H and 2 :2) . 
D e Valse Profeet echter komt uit de aarde. In de
ze tegenstelling heeft het woord ,.aarde " in de 
5chrift een ongunstige betekenis. De Va!se Profeet 
brengt dan ook niet de wijsheid die van boven is, 
maar hij is aards, natuurlik, duivels (Jak. 2:15 ; 
Joh. 3:26; 8:23; Fil. 3:8-20). Daarom heet hij 
een Beest, en vergezelscqapt hij zich met het eer
ste Beest (vs. 12). 

llier is een antler Pinksterfeest. Hier verschijnt 
in persoon de wijsheid die van beneden is. 

Yraar de apostel-profeet Johannes voegt aan deze 
eerste trek een tweede toe. De Valse Profeet heeft 
twee hoornen. Hoornen nu zijn ' t symbool van macht .. 
Wij moeten hier evenwel niet aan p o l i ti eke-, 
of staatsmacht denken, want deze hoomen zijn 
niet gekroond gelijk die van het eerste Beest (13: I ). 
,.Hoornen " wijzen in >s. 11 een geest e I i k e 
macht aan. Men denke hierbij bepaaldelik aan de 
macht om te s pre ken (vs . 11) en aan de macht 
om wonderen te do en (vs. 13, 14)- want 
het zijn twee hoomen. AI de macoht van wijsbegeer
te en natuurwetenschap draagt dus de Valse Pro
f@et [jp zijn hoofd. 

Maar de a a r d van die macht verdient vooral 
onze opmerkzaamheid. De twee hoornen zijn des. 
L a m s hoornen gelijk. Die wijsbegeerte en natuur
wetenschap nemen de >vorm van g o d s d i e n s t 
aan en bepaaldelik van de 0 h r i s t e 1 i k e gods
dienst. H et Lam Gods, de Christus, heeft ook hoor
nen (Openb. 5 :6) . Daarom komt de Valse Profeet 
in die gedaante. En waar de H. Geest de Christus 
ve:-heerlikt door het uit het Zijne te nemen en ons 
te verkondi!!en (Joh. 1~: 14). daar komt ook de 
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Valse Profeet onder de Cbristelike schijn. Hij komt 
niet dadelik met staatsgeweld ma.ar zal trachten lief
lik en zachtkens t e overr eden door te zeggen: ,, wat ik 
breng is de ware, de lang gezochte en nu eerst ge
vonden uitdrukking van de Christelike godsdienst." 

Hier wordt dus eerst recht vervuld bet woar<l 
1:an Jezus, dat de valse profeten komen zullen in 
-schaapsklederen (Mat . 7: 15) . 

Maar Gods W oord brandmerkt dadelik die vals
heid, die Christelike schijn zonder wezen. Vandaar 
dat een derde trek aan bet beeld van de V alse 
Profeet wordt toegevoegd. Er staat, dat hij ,,sprak 
als de Draak," n.L de Satan. Deze is de Vader der 
leugen (Joh. 8:44). In zijn naam komt de Va!se 
Profeet. Deze is dus niet de ,,Geest der w a a r
h e i d " (Joh. 16:13), maar de geest der d w a
l in g, die nu zich st-elt tegen Gods Geest. 

De H. Geest spreekt het woord van God. Door 
zijn inspira.tie hebben wij de ga.nse H. Schrift ont
vangen. Maar de Valse profeet brengt het woord 
>an de Draak en verheerlikt niet de Christus maar 
d e Antichrist. Daarom oefent hij al zijn macht in 
de t-egenwoordigheid, dat is onder goedkeuring van 
bet eerste Beest (vs. 12). Dit brengt ons ertoe nu te 
letten op bet werk van de Valse Profeet. 

II ZIJN WERK. 

Reeds hebben wij m et zijn s p r e k e n kennis 
gemaakt. Daardoor wil hij heerschappij ·rneren over 
het verstand van de mens en hem dwingen te den
kerr zoals hij denkt. Deze macht komt echter a.I
leen toe aan de H . Geest. Hij is bet die ons denken 
regeert door de diepten Gods aan ons te openbaren. 
Vandaar is bet dat de profeten en apostelen niet 
spreken de woorden van menselike wijsheid, maar 
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de woorden die de H. Geest leert (1 K or. 2: 13) . 
Op de Pinksterdag raken dan ook de tongen los 

en de discipelen beginnen te spreken met andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit t e spreken (Rand . 
2:4) . 

Welnu, zo doet ook de Valse Profeet. Hij 
spreekt. Hij gebruikt de menselike taal. Hij laat 
zijn gedachte uitgaan in woord en schrift. Tegenover 
het W oord van God wordt gesteld het woord van de 
aarde. Zo hebben de valse profeten steeds gedaan. 
De Baalspriesters, Zedekia, Hana.nja en Elymas 
verhieven zich tegen Elia, Micha, J eremia en Pau
lus. De Heere waarschuwt dan ook gedurig t egen 't 
verwoestende werk van het vals profetisme,. en te
kent ons zelfs de voorlopers 'an deze !aatste pro
feet (Kol. 2:8, 10-18, 19 ; 1 Tim. 6:20. 21 ; 2 Tim. 
2:16, 18 : 1 Job. 4:1-3). o, Het woord is zo mach
tig vooral wanneer het zicb in wijsgerig systeem of 
in godsdienstig !eerstelsel als h e t woord van waar
heid en kennis. 'an wijsheid en verstand aandient. 
Zie maar eens de macht van bet onder-wijs en de 
macbt van de pers ! 

Door het Woord van God wederbaart. verlicht 
en vertroost ons de H. Geest. Daardoor werkt Hij 
zo krachtig op onze geest in. Hij veran<lert ons bin
nenste en overtuigt ons. Zo werkt ook de V aJse Pro
feet door bet woord van de Satan. Hij overtuigt en 
sleept de mensen bij massa's mee. Er schijnt bijna 
geen weerstand mogelik tegen de geest der dwaling. 

Bij het sp.reken (het woord ) voegt de Valse Pro
feet het doe n va n gr o t e t eke n en (vs. 
13, 14) . Hierin ligt ook alweer een nabootBing van 
God, inz-0nderheid van de H. Geest. 

De Kerk van bet oude verbond werd gebor en te 
midden van hemel en aarde ontroerende wonderen . 
Voor Farao, in Egypteland, bij de Rode Zee, in de 



woestijn, tot 10 Kanaan toe-bet was al teken en 
wonder . 

Zo kwam ook Christus. Bij zijn leer voegde Hij 
de wonderda.ad. De mensen waren opgetogen van 
b e w o n d e r i n g, en die bewondering van won
deren werd voort:E; d e akker, waarin Hij zijn 
Woord kon uitzaaien. Zo werd de Kerk rnn het 
nieuwe ,-erbond voorbereid. 

Die komt op Pinkster. en zie. het is weer wonder 
op wonder! Al dadelik het vuur uit de hemel en het 
spreken met vreemde talen (Hand. 2), en dadelik 
daarna het springen .an de kreupelgeborene als een 
hert (Hand. 3). Als J ezus weg is ; geschieden er 
door de handen der apostelen geen wonderen. 
Pas heeft echter de Geest van Christus woning ge
maakt in de Kerk, of de apostelen zijn weer ~ach
tig in hun daden. De H . Geest werkt in hen door 
zijn wondermacht (Rom. 15: 19- :\fat. 12:28) . 

Ook de Kerk van de _.\ntichrist zal door grote te
ken en worden gesticht. Ondanks de rnoderne af
keer van wonderen, blijft toch de menselike na
ruur daaraan hangen. Dit weet de Valse Profeet. 
Hij laat dan ook dadelik vuur van de heme! dalen 
(vs. 13) . Het ontzaglike wonder \ an de Pinkster
dag wil men nadoen (Hand. :d:3). H ier is weer een 
punt van treffende nabootsing. 

Bij die ,,grote tekenen" moeten wij niet slechts 
cfenken aan de zogenaamd e wonderen van de na
wurwetenschap, zoals draadloze telegrafie, lucht
'aart, onderzeese scheepvaart en dies meer . Wij 
h.ebben ook niet alleen te merken op de wonderen 
~an de geest, zoals telepathie, hypnotisme, mesme
risme en dergelijke. Daar zijn tevens ,,tekenen en 
wonderen van de I e u g e n ", die gescbieden naar 
de werking van Satans grote m acht (2 Thess. 2 :9) . 
Let wel. een wonder van de leugen is geen leugen -
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.-vrnurler of schijn-wonder. Dr. Greydanus zegt in zijn 
,·erklaring Yan de Openbaring: , ,Zowel hier als el
ders maken de woorden der H. 5chrift de ind.ruk, dat 
zij rn.n wezenlike wonderheden spreekt... Eigenlike 
n-onderen kurmen alleen door God gewerkt worden 
(P s. 7'2: 18) ... }faar wonderen in de zin van verwon
dering " ·ekkende werkingen ,·an reeds tevoren in de 
sc·hepping liggende doch voor schier alle mensen in 
bestaan en werkwijze ,·ed>0rgen 1..-rachten, kunnen 
onder de toelating Gods op bezieling des duivels ge
schiedeu doer de mens t.er be;:;trijding Yan de waa.r 
heid Gods. " 

Door z ij n macht weerstonden de Egyptiese to

,·enaars de gezanten Gods, n.l. ~fozes en Aaron. 
E>enzo treffen wij in bet N . Testament Simon en 
Elymas aan , beide tovenaars (Hand . 8 en 3). s 
Heeren ,-olk wordt dan ook telkens gewaarschuwd 
'OOr de ernst en de macht van de toverij 
(Deut. 13: 1-5). 

A.an bet einde nn onze bedeling zal de toverij 
herlHen. en zo ge,aarlik zijn, dat. indien mogelik , 
de uitverkorenen zullen verleid worden (Mat. 24 :24, 
1 Tim. 4: 1. 2 Thess. 2 :9). De sta>en van Farao's 
-tovenaars werden ff e r k e 1 i k slangen. Maar n·ij 
zul len nog ergere dingen aanschouwen . 

III. ZIJN TRIO~F. 

Zijn grootste triomi behaalt de Valse Profeet als 
hij d e aardbewoners Yerleidt om rnor de Antichrist 
een b e e I d t.e maken, terwijl hijzelf de macht ont
..-angt ,,om bet beeld van bet Beest een g e e s t te 
geven, opdat het Beeld van het Beest ook zou 
.s pr e k e n (vs. 14, 15). 
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Wat betekent dit? 
H et is zeer opmerkelik dat de wereldmacht tel

kens haar ho o gs t e h e e r Ii k h e i d in beeld
aanbidding heeft gezocht. 

N ebukadnezar liet zulk een beeld oprichten m 
het dal van Dura (Dan. 3). I eder moest daarvoor 
neerva!len, want het was de rnrpersoonliking ~ an 

zi.jn heerlikheid en die Yan zijn ri.jk. Dat was het 
t;Qf)punt van glorie in Babel. 

Het Griekse Rijk weer eindigde in de aan bidding 
van Alexander de Grote. Als zoon van Jupiter moest 
aan de wereldoverwin naar goddelike eer worden 
t-oegebracht. Ook zijn opvolgers werden alzo ver
eerd. 

Dat was ook bet hoogtepunt van bet Romeinse 
Rijk. .. Caesar liet zich reeds bij zijn !even godde
like eer bewijzen. in alle tempels van Rome en ge
heel het rijk zijn b e e l d naast die ·mo de goden 
plaatsen en zich een pr iester aanstellen. Na zijr. 
dood werd hij als de goddelike Julius officieel onder 
de goden van het Romeinse volk opgenomen_ Kei
zer Augustus noemde zich de zoon van god. Domi 
tianus werd genoemd: onze heer en god. In het le
gerkamp ontving dan ook de b e e l t e n i s van de 
keizer van de soldaten goddelike eer . In de provin
cie werden tempels voor hem opgericbt. ' ' Die god
delike eer werd ook bewezen a.an Tiberius Sej a.nus, 
N erva, Caligula en Nero_ 

En zegt nu niet, dat <lit slechts in de bijgelovige 
oudheid geschieden kon. Ook gedurende de Franse 
Revolutie, dat hooggeroemde toppunt >an bescha
ving, was het niet veel anders. Robespierre werd 
toer> vereerd als de ,,Nieuwe Messias." 

Van Marat wordt gezegd, dat hij , ,algemeen ver
goddelikt werd '' : in kerken moesten daartoe zijn 
standbeelden worden opgesteld. Dan, een vrouws-
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persoon werd p!echtsta tig als godin Yan de Reder 
naar de ~otre-Dame-Kerk ge<lragen , t:n de meniit.e 
werd vermaand niet meer te be>en rnor de rnach
teloze danders rnn de God hunner nees: aan die 
godin aileen moest warden geofferd ! Hetzelf<le ge
schiedde met de beeltenis van Mirabeau, waarvan. 
wij straks nader melding maken. 

Dit zijn dingen die de gemeente van C'hristus be
hoort te weten, om niet in onkunde haar donkere 
toekomst tegemoet te gaan. 

Maar wat heeft nu dit maken van 
beeld, tot rnorwerp van aanbidding, 
Geest te daen? 

De za.ak ligt zo. 

een menselik 
m et de H_ 

De mens mag >olgens het tweede gebod geen 
bedd make n. ·waarom niet? Omdat hijzelf her 
beeld Gods is (Gen. 1 :26) . 1Iaar de mens heeft 
tooh het beeld Gods verloren! Zekerlik. do-:h het is 
juist het " erk \-an de H. Geest om weer dat bP.eld 
in de mens te herstellen, opdat hij w e e r het beeld 
van God zal z ij n. De nieuwe mens is naar God 
geschapen in ware kennis, rechtrn.ardigheid f-n hei
ligheid (Ef. 4:24, Kol. 3:10, Rom. 8:29) -=-<le drie 
hoofdtrekken >an het beeld van God. 

\Vie dus dat beeld zoeb.--t in het gewrocht van ei
gen hand mi s ken t de Heil i g e Gees t. 
Wie een beeld van God m a li k t die neemt het 
werk van Gods Geest in ei g e n h a n d. Hij mis
kent ook de w e d e rg e b oo r & e. want hij \ 1::r
siert en ,·erguldt de n at u u r l i k e m ens. tor-Oat 
die als •aorwerp rnn aanbidding in beeltenis kan 
worden gebracht. Vandaar dat bet beeldm a k e n 
van de Valse Profeet uitloopt op mensaanbidding _ 
terwijl het beeldz ij n van God door zijn Geest ein-
digt in de aanbidding van God a l l e e n. 
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Maar de Valse Profeet brengt de beeldaanbidding 
ee,p belangrijke stap verder . De psalmist zegt val' 
de afgoden: . . zij hebben een m ond , m aar s pre
ke n nie t (P s . 115 :5). Doch zie . bier is nu een 
beeld dat wel s preekt . Aan de Valse Profeet word t 
mach t gegeven om bet beeld van de Antichrist een 
g e e s t te geven , opdat het ook s p re k e n zal 
(vs. 15). 

Hoe Hij dat recht krijgen z.al weteil wij nog n ie t . 
Jn <ie bioskoop ziet men al beelden die beu·egen en 
met een fonograaf erbij, spreken zij ook. Maar de 
daad van de Valse P rofeet zal hier • er boven uit
gaan en zeker een wonder zij n in d e strengere zn:; 
van bet woord. 

I V . 7. lJ :'\ TIE ERS CT! -\PPTJ . 

Zo komt de m ens geheel onder heersohappij nm 
d ie drie met name Yan rte Valse P rofeet . die als 
voorganger hij deze on t zagwekkende ered.ienst 
optreedt. 

Allen di e het beeld n iet aanbidden . word en ge
dood (vs. 1:) ) . Daarom is het nociig, da t 1ed(·r, 1ls 

bewijs rnn gehoorzaamheid, een merkt eken drage 
:l.an re('hter hand of rnorhoofd ( H>. 16) . E n n iemand 
z.al kunnen kopen of ver kopen zonder dat rnerkte
ken (vs. 17). 

Te Brest in Frankrij1:: lag eens in de Revolutie
t ijd een ganse schare van voorname:q. voor het beeld 
van Mirabeau in aanbidding neer . Een echter riep: 
.,E !lendigen, gij zijt schuldig aan afgoderij !" Maar 
toen zij n stem boven de trompet ten en tamboeren 
vernomen wel'd , r iep d e m enigte : ,,Knie! , of gij 
zult ster ven 1" W elnu, wat hier een uitzondering 
was, zal onder de Antichrist regel en wet zijn. 
-Vergelijk ook het >erhaalde in Dan . 3 . 
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Wat wil nu dat dragen van een merkteken zeg· 
gen? Dit--<lat de Kerk van d e Antichrist 6ok zijn 
s a k r a m e n t bezi t ten zal. God wordt weer in 
zijn doen nagebootst. 

A!s Gods eigendom worden wij gemerkt in de 
Doop. Het merkteken rnn de Drieeenige wordt ons 
op het voorhoofd gedrukt. Er >indt een verze!l'eling 
plaati::. 

Dit nu is zeer bepaald het werk van de H e i l i · 
g e 9 e e s t. H ij Yerzekert ons van het heil door 
\hristus Yenrnnen. ..Bed.roeft de H. Geest Gods 
oi<>t. door welke gij zijt ' e r z e g ·e 1 d tot de dag 
dr r ,·erlossing, · · zegt de apostel in E f. 4 : 30. Zie ook 
2 Kor. 1 :21 , 22 : E f. 1 :13 .. . Vraagt men nu hoe de 
H. Geest het' zegel des levenden Gods kan heten, 
dan is dit oiet moeilik te rntten ... De R . Geest, die 
met de Vader en de Zoon een en ig God is. wordt 
zelf als de Bee l den a a r ·mo het E euwige W e
zen op de zielen de~ Yerlosten ingedrukt. In de R . 
Geest was bet Eeu"·ige Wezen zelf in de zielen der 
>erlosten ingeprent en afgedrukt" (Kuyper ) . 

Wat een duidelike karikatuur ( spotbeeld) biervan 
zien wij in het w erk >an de Valse Profeet! In alles 
·wordt bet goddelike werk nagemaakt. Maar geluk
kig heeft die spotternij een ein<le' 

D it brengt ons er toe 
o\·er het merkteken 666. 
B eest uitdrukt. 

om koi:telik te spreken 
dat het getal \ SD het 

Veel verwar rin g kunnen wij YOOrkomen door een
voud ig \·ast te houden de gouden sleutel ons in bet 
begin geboden. liier is nabootsing \·a n bet werk 
Gods. inzonderheid van bet werk van de R eilige 
Geest. 

N u " ·ordt de volkome.nheid van Gods werk door 
het getal 7 uitgedru:kt. In 7 dagen werd de schep -
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ping volbracht door God de Vader-want de rust, de
Sabbat hoort erbij . De rust hoort bij de. volko~en
heid van het werk, is er de kroon vdn. Maar ook 
het werk van de Zoon en de G-eest wordt door het 
getal 7 gesymboliseerd. Dit vinat gij beschreven in 
Jes. 11:1-5. Men heeft dan ook daa,. een tweevou
dige gouden kandelsar ontdekt met zijn stang en 
3 paren van armen. Ten opzichte van de H . Geest 
heeft Delitzsch daarop gewezen (vs. 1 en 2). En 
ten opzichte van de Zoon werd hetzelfde gevonden 
door Ds. H. Pierson (vs. 3-4). Door drie zevens 
(777) staat het goddelike in zijn volkomenheid voor 
ODS . 

Is het nu niet opmerkelik, dat wij in de Open
baring, na de beschrijving van de ongoddelike drie
eenheid , drie zessen (666) vinden? 

Zes duidt als getal een streven aan, maar een 
onvolmaakt, mis I u kt st rev en. Zes is nog 
geen zeven. Het tien- en honderdvoud van 6 zegt 
o.i. slechts dat de onvolkomenheid m hoogste open
baring gezien zal worden. 

In de naa1:n en het teken van de Antichrist ligt 
dus reeds zijn oordeel. Hij , met zijn konsorten, 
heeft gepoogd Gode gelijk te zijn door Hem in zijn 
doen na te boot.sen. Maar het loopt alles op grote 
mislukking uit. God blijft God , en alle macht door 
de ongoddelike drieeenheid uitgeoefend wordt einde
lik door H em paal en perk gesteld (19:20). 

Ziedaar nu de beeltenis van de Valse Profeet als 
d e Tegenstander van de H. Geest. 

WAAKT ! 

Laat ons dan waken over onszelf en onze kinde
ren, opdat wij niet meegevoerd worden met die
geest van valse verlichting en wereldwijsheid. Ver -
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zegele de Heere ons m et de onzen voordat de sto:r. 
men op aarde Iosbreken (Ezech. 9, Openb. 7) ! 
Geen nieuwe uitst-0rting >an de H. Geest is e:r te 
wachten, geen tweede Pinksterfeest. Ma.s:r wel een 
ander v:reselike dag, n.l. het Pinksterfeest van de 
Valse Profeet, de <lag wanneer hij zal openbaa.r wor
den als d e Tegenstander van Gods Heilige Geest! 



,, WACHTER! WAT IS ER VAN DE NACHT?" 

, .lJe last mu Li uma. ~Ien roept tot mij u it 
tieir: Waehter wa.t is er van de nacht? 
Wachter! wat is er rnn de nacht? 
De wach ter zeide : De morgen ::>t-0u<l is 
gekomen en het is oog nacht; wilt giJ · 
lieden vragen, uaagt; keert wedPr. 
kom t . J es. 21 :11 , 12. 

JES.'\JA staat op zijn \rn,chttoren. J eruzalem, ge
legen op het centrale gebergte Yan l 'ales tina, 2 ,500 
voet boven de zeespiegel, is inderdaad de YOorp0st 
Yan • .\zie en de wachtt oren van de wer eld \·an d ie 
tij<l . 

B ekJim een bergtop bij de ~tad. Zie, ginds. oost
waa.rts \·erheffen zicb de rode heuYelen rnn ..\1oab 
en de hooglariden rnn Gilead en B asan . Aan bun 
grenzen slaan reeds de ~ omaden rnn de Arabiese 
woestijn hun tenten op , en gaat de grote weg van 
Koordelik Syrie naar _-trabie . 

Beklim een bergtop, nog a!tijd in de stam van 
Juda, en gij ziet over een heuvelen-zee de >err e 
top ·rnn H ermon. Daar ligt · Damaskus , de hoofd
stad van Syrie, en daarlangs gaat een van de langst.e 
heirbanen \·an de oude wereld-de weg Yan de E u
fraat naar de .:\ijl. . .\anschouw meteen in uw Yer
beelding de legers van het X oorde1Tijk, Assyrie, daar 

op voortt.r ekkend . 
Laat uw oog zuid waans glijden . Dan aanschouwt 

gij de gele schemering >an de zanden der }ficldel
landse zee, de poort van de westerse \vereld. Volg 
de grote weg langs de zee rot<lat gij ten zuiden ont
wa.art de Eg_vptiese woestijn en in uw verbeelding 
opdoemt het machtige Zuidenijk ..,-an de J;\·ereld, het 
rijk v.an de Farao's . 
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Dat ziet de wachter, Jesaja. llij uanschouwt zi111 
eigen land en de wereld. :VIaar hij ontwaart ook <lat 

er du is t er 11 is neerdaalt op de aarde, dan hier, 
dan d<>ar; eerst nabij , clan Yerweg. 

Berst daaJt de duisternis over Israel. bet 
Tienstamruenrijk, bet Galilea. der Heidenen. 
Als de balling de aatde aanschouwt rs 

er benauwdheid en duisternis (8:22 ) . DaarnCJ. 

wordt· het ook donker over Juda ; men zal de 
aarde aanzien maar ziet ·~r zal duisternis en be
naum:llieid zijn (5:30). 

Eerst nabij. Dan gaat het verder. Het woord 
de;; Heeren is Yoor alle volken en gau.t over heel hun 
staatkunilig leYen been. Eerst valt de ge
richtsnacht op bet koninkrijk van Babel: de 
sterreu lat-en haar licbt niet lichten; de zon wordt 
Yerduisterd als zij opgaat, en de maan laat haar 
licht niet schijnen (13:10). Dan valt ook Babel's 
koning als de morgenster, de zoon des <lageraads 
in de diepte (14: 12) . Zuidwaarts zic:h wendend 
ziet de ~\' acbter rook over het land der Filistijnen 
( 14: 31) . Oostwaarts wordt Moab in df· nacht uitge· 
roeid (15:1); noordwaarts wordt Syri0 verwoost 
( l'I: 3 ) , terwijl de Heere op een snelle onweerswolk 
over Egypte rijdt (Hl: l). Dan komt. de beurt aan 
Idumie, her. land -rnn Sei.r, d e woonplaats 
van Ezau's zaad : ,.Wachter. wat is t r van de nac:ht .. 
(21: 11) . Ook Arabie, het land van forn aGls zaad, i:s 
geen uitz.ondering (21: 13). W el bruisen de natien 
als mac:h;,ige zeeen maar ,,ten tijde des avonds. 
z iet, 20 is er •erschrikking" (17:14) . Einde.lik wordt 
bet nae ht o\·er de ganse aarde en de ganse wereldge
schiedenis: , .de maan wordt schaamrood, en de zon 
wordt beschaamd" (24 :23). De 0. TestamentiesP 
wachter schrijft. dan zijn ,.Open baring" (h . 24-27) . 
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Ziedaar het grot.e verb<w<l. De grote nacht, wa11r
in ook Duma. Edoms koninkrijk •erzinkt. Maar door 
de nacht klinkt eLU Jn-achtige stem J esaja tegen, vra
gende aangaande deze duisternis: ' ' w .achter ' wat 
is er Yan de nacht?" 

Laa.t ons daarheen gaan terwijl het nog licht is. 
Zuidwaarts rei1en_d verandert het goede land: wij 

bewandelen een strook woestijnza.nd. Aan de andere 
zijde ontmoet.en ons twee bergreeksen , dwars •oor 
ons liggend. D e hogere en verdere reeks bestaat uit 
kalksteen-rotsen en duinen ; de lagere en nadere uit 
rode zandsteen. 'n Interessant gezicht, die laatste 
reeks. De brokkelige steen is vol scheuren en kloven, 
terwijl de brede rotslijsten overdekt zijn met vrucht
bare aarde, waar graan en wilde bloemen groeien. 
De rotskleuren fonkelen ons in menigvuldigheid te
gen- rood, pmper, b!auw, oranje; het geheel afge
zet t egen een achtergrond van witte kalkrotsen en 
bleekgele duinen. 

Beide reeksen wo1iden in de Schrift s.aamgernt on
der de oude naam: gebergte Seir of Ruwgebergte en 
de nieuwere E dom of Idumie, naar de kleur der 
steenrotsen. 

Daar op het gebergte, het erfland rnn de Edomie
ten, staat, nu het donker is geworden, waarschijnlik 
op die eenzame vooruitspringende rotsen met de grot 
erin, uitziende naar de hem-elen en bergen Yan Ju
da , een man, een beangste roeper, het uitschreeu
wend naar het noorden toe, naar Jerusalem h een , 
-zodjlt het dreunt door de nacht : Wachter , Jesaja, 
wa.t is er van de nae ht? Dat is h o e v e r i s 
h et in de n a c h t? Hij herhaalt zijn geroep. 
door angst gedrongen: h 0 e v er in d e 
n a ch t? M.a.w. is er geen morgen, geen m orgen 
ook voor mij ? 

Israel toch 1ou na de nacht weer de morgensche-

\. 
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mering aanschouwen: , ,H et rnlk, <lat in duist.ernis 
wandelt, zal een groot licht zien" (9: 1). Evenzo 
·ga.at de nodiging uit tot het verdonkerde Juda: 
,,Komt, gij hills -van Jakob! en laat ons wandelen, 
in het licht des H eeren!" (2:5). De Filistijn hee~ 
een ,, t.oevlucht" in het verlicht~ Zion ( 14: 3:;,~. Over 
Moab schreeuwt het hart des proieten (15:5) en zijn 
ingewand rwnmelt (16:11); het evangelie woord 
spreelrt hij over dit volk uit (16: 5). Zelfs aan de 
Egyptenaren en .Assyriers, de aartsvernielers en 
aartsvijanden van Gods volk, wordt gena<le bewezen: 
, , Te di en dage zal. Israel de derde wezen met de 
Egyptenaren en met de Assyriers, oon zegen in het 
midden van het land" (19 :20). Zelfs Babel's na-0ht 
ontroert de profeet : ,,bange weeen hebben mij aan
gegrepen; ik krom mij van horen'' (21: 3) ; en Tyrus' 
hoerenloon zal wezen voor de dienst des Heeren 
(23:18). 

J esaja was bij uitstek de man van de troost; niet 
slechts in zijn tweede maar ook in zijn eerste boek. 
Te midden van het vreselikste oordeel was hij niet 
zonder hoop ; in de dicht.ste duisternis zocht hij naar 
het licht. 

,,Jesaja, " roept de stem uit Seir, is er dan voor 
Edom niets ?" Het antwoord is: ,,De morgenstond 
is gekomen, en het is nog na.cht." L etterJik : M or
g en k om t, en o o k n a c ht. (Vlg. de kantteke
ning: ,,het zal ook nacht worden. ") Schrale troost 
uit de rijke troostmondl Gij moet u herinneren dat 
Ez~u a!tijd Jakob heeft gehaat met een bittere haat, 
en eindelik mee optrok met de Babyloniers om J e

ruzalem te verwoesten. Obadja zegt: ,,Om het ge
weld, begaan aan uw brooder Jakob, zal schaamte 
u bedekken ; en gij zult uitgeroeid worden in eeuwig
'heid" (vs. 10) . 
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Schrale troost vo0r Edom. De mOl'gen komt over 
al wa.t zich onder God buigt ; de nacht over al wat 
Hem versmaadt . .:)1.a.. w. de zegen komt en de stra.f 
.komt. Wil gij later weer nagen, o Edom! vraag ; 
kom weder , misschien is er dan wa.t goeds om u te 
verkondigen. 

Is het niet opmerkelik, dat de profeet overal licht 
ziet, enerzijds over de H eidenen, anderzijds over 
het volk des Heeren. Alleen over Edom enkel nacht/ . 
Er komt een eeuwige morgen , maar er komt ook een 
eeuwige nacht. l\Iisschien is voor Edom een kans . 
Meer kan de barmhartige profeet niet zeggen ! 

Waar komt dit va.ndaan ? Zie, de Edomiet stoner 
tussen de Jood en de Heiden in. De Edomiet had 
een biezondere plaats, doordat hij voortkwam uit de 
tent van h ak; hij was gedurig n a b ij het koninkrijk 
Gods, zoals onder I s rael geopenhaard. Maa1· zie Is · 
rael werd gedurig gehaat. En, helaas! het sombere· 
vermoeden van .Jesaja werd waa.rheid . Edom werd 
verwoest door Assyriers, Babyloniers, Perzen, Grie
ken, M&kkabeen. Romeinen . Kruisvaarders en M o
harnmedanen ! 

D e were!d rnn J esaja., Geliefden , was klein. De
lijn van de Eufraat naar de Nijl w as de doorsnede. 
Tans is de menstnwereld vef'l groter, maar ZlJ 1.sc 

toch nog dezelfde. Het is hetzelfde Porlret, alleerL 
horuierden malen vergroot. 

Hetzelfde portret ; daarom blijft Jesa.ja 's woord 
:van kracht ; en dit zelfs in verhoogde mat-e. Dit 
toob is het kenmerk v.an de profetie, dat zich zij 
zieh niet uitput in de geschiedenis van een volk en 
een tijd. Zij wordt niet kleiner , om eindelik te ver
d.wijnen; maar altijd groter, imme:r groeiend met de
tijd, om zich &ls brede stroom in de eeuwigheid uit 
te storten. 
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Het is nog dezelfde nacht: oorlog en oorfogsver
w·oesting, aard:beving, hongersnood, toeneming van 
ongerechtigheid en verha.rding, m.a.w. het oordeeI 
Gods. Alleen, toen breidde het zich uit over de klei
ne wereld van die tijd, (westelik Azie) , terwijl het 
eenma<~l zal gezien word en over de ganse aarde. 
hd. 24-27. Toen weril het aa.nschouwd door bet na
tuurlik oog, gebolpen door bet oog der verbeelding : 
eenmaa! zal het gerucht over post en telegraaf rum
gebra{?ht worden van alle oord. 

Het zijn ook dezelfde groeperingen van mensen, 
enerzijds het ".Olk des H eeren , waarvoor het licht 
zal opgaau als de morgen. Anderzijds de heidenen 
over wie ODS ingewand rommelt aJ.s <lat van Jesaja, 
en aan wie wij het Evangelie brengen. 

Maar rlaartussen in staat E<lom. Nu herkent gij 
Edom in onze tijd. Een kerk, die de wereld gelijk
vormig wil zij n; die nab ij het koninkrijk der heme
len is, Z-Onder er evenwel in te gaan. Een 
kerk , die met Edom weet , waar de wachters des 
H eeren staan. waar de kennis der toekomst te vin
den is, maar in ha.ar geeGte!ike onkunde vraagt: Wat. 
is er van de nacht? In ha.ar angst ontwaart zij de 
nacht, maar zij weet niet hoe ver die wel gevorderd 
is en of zij nog wel op een morgen hopen mag. 

T en slotte is het nog hetzelfde . ernstige ant
woord : morgen komt el) nacht· ook. 

Geliefden dit is het woord van de wereldnacht_ 
Een nacht gezonken over het oude Europa_ 
Een nacht schuiven.d over Azie tot Japan en Indie, 
tot Australie en N. Zeeland too. Een nacht zich ver
breidend over Afrika in lengt-e en dwarste. 

En hoe staat de kerk e:r bij? ls er niet de aan
klacht, dat zij al gewoon wordt aan de duiste:mis: 
van mensenalachting? Is er niet de aanklacht, dat 
de nacht mede door haar gekomen is? Dat zij diep. 
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zeer diep in de banden der donkerheid ingewikkeld 
.is? Geen Reveil, geen op waking meerl Geen hervor
ming in zicht! Of moeten wij die nog verwach
ten ? 

W aar staan w ij in deze nacht? Hij is ook tot on.s 
doorgedrongen, a.l !even wij >er van de schrikkelike 
gebeurtenissen. Als het oordeel Gods gaat over de 
volkeren dan staat het kleine, tot nog toe meest af
gezonderde, Afrikaanse volkje daartussen. In de 
bruisende maalstroom der wordende dingen zijn wij 
binnengetrokken, en onze kerk, wonend onder ons 
Yolk en worstelend in een deel daa.rvan, zal zich aan 
de grote wer-eldnacht niet kunnen onttrekken. 

Sta.an wij nu daar met. de lampe Gods in de hand, 
Yan onze wachttoren ·het zoeklicht over de wereid 
werpend, opheffende het profetiese woord, dat 
schijnt als een licht in die duisternis, totdat de Mor
genster opga.at?_ Of staan wij daa.r als Edom, met 
niet-s meer a.ls een vra.ag op de lippen? -

Ma.ar er is nog een opzicht, waarin wij zeer spe
ciaal te doen krijgen met de toenemende duist er
nis van het einde. De geestelike onverschilligheid en 
verhardheid op grate schaal zal m eer dan ooit aan 't 
einde worden gezien. Onze profeet zegt, dat de ge
lovigen de Heere alsdan verwachten zullen in de 
weg zijner gerichten; de profeet zegt van zich zelf: 
,,met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht" (vs. 
:26:8-9). Maar de god de loz en 1eren geen ge
rechtigheid en zien de hoogheid des Heeren niet a.an 
(vs. 10.) 

Hoe is het met ons? Tu er sedert de grote oodog 
'an Boer en Brit een verledering gekomen? Is de 
verharding niet de ergste vijand va.n predikant en 
kerkera.ad gebleken? Ongevoeligheid te midden van 
de vreeslikste duisternisl Waa.r is het heilig en-
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thoesiasme voor de naam des Heeren te midden van 
de wereldontroerende gebeurtenissen? waar is de 
waarachtige bekering en verandering des levens? 

Reeds in gewone tijden is het gebed onze sterkte . 
Hoeveel te meer wanneer het buitengewone onze 
verba2ing komt wekken en onze zielen als tans met 
angst doorsiddert.? Hoe voelen wij behoefte om, 
sa.am opgekomen, saam t~ bidden \OOr de kerk die 
ons lief is?* En hoe kan ons gebed anders staan dan 
in het teken van de grote nacht waarin we le,en? 

Zeker er is sto£ tot lof en dank. God heeft de 
kerke wonderbaar beschud. Zijn trouw was vast en 
zijn goedertierenheid was menigvuldig. 

Maar daar is ook red.en om te vrezen, om 
tot waa.kzaamheid aangespoord te worden. 
Was.kt dan over en bidt dan voor het huis onzes 
Gods. Magen wij in deze tijd bevonden warden trou
we wachters te zijn. Mogen wij in het heden der gt-
nade Ohristus aangrijpen als onze enige behoudenis. 

* Deze predikatie werd nitgesproken bij gelegenheid van de 

opening der Syrw<l~le Vergadering, gehonden te Potchefstroom 

in Maart 1916. 



DE MUZIEK VAN HET WERELDGERICHT. 

(Te lrZl:' ll ~preu ken 1 : : 20-313 eu t e zing en 
P.~. 99:1. 97:2 en :j _ 98:4. ) 

Ziet, · de naam des H eeren komt rnn 
verre, zijn toorn bra.n.dt , en de last is 
zwaar ; zijn lippen zijn vol grainscha.p , 
en zijn tong, als een verterend vuur ; 

En zijo ad em is als een overlopen
de beek, die tot aao de hals toe ra.&kt: 
om de Heidenen te schudden met een 
schudding der ijdelheid en als een m.is
leidende toom in de kinnebakkens der 
volkeu . J es. 8 : 8. 

Er ·zal een lofzang bij ulieden zijn, 
gelijk in de nacht, wanneer het :feest ge
heiligd wordt ; en blijdscha.p des harten, 
gelijk .-an een , die met pijpen wandelt, 
om te komen t-0t de berg de~ H eeren, 
tot de Rotsst-een van Israel. 

En de Heere zal zijn heerlike stem 
doen horen, en de nederlating zijns arms 

doen zien, m et grimm.igheid van toom, 
en een .vlam va.o verterend vuur, stralen, 
en een \ loed, en hagelstenen. 

Want door de stem des H eeren zal 
_i.\£sur te morsel geslagen worden, die met 
de roede sloeg. 

En alwa:ar die gegrondveste sta:f door
gegaan zal zijn,. (op welke de Heere 
die zal hebben doen rusten ) d a a r zal 
men met trommelen en harpen :tijn : 
want met bewegen<le bestrijdingen za1 
Hij tegen hen strijden . 

Want Tofeth is van gisteren bereid ; 
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ja hij is ook voo1· de koniug bereid; Hij 
h eeft hem diep en wijd gemaakt, het 
vu ur en hout van zijn brandstapel is 
veel: de ad.em des Heeren zal h em aan
steken als een zwavelstroom. (Jes. 
30:27-33) . 

W1J leYen tans in zware tijden. De arm des Ree
-ren is ontbloot en Hij slaat d e. aarde met de roede 
zijner verbolgenheid. Gerichten als onweders zijn 
-OYer de aarde losgebarswn. Toepa.sselik is weer het 
woord · van .Jesaja: ,,Ziet, de Naam des Heeren 
komt van verre, zijn toorn brandt en de last is 
zv;aar; zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong 
als een ,·erterend vuur ; en zijn adem is als een 
-0verlopende beek, die tot aan de ha1s toe raakt .. 
(n. 27, 28) . 

En hoe is in het algemeen de <Hemming der ge
moederen ? Allerwege wordt de kla<-ht gehoord, dat 
er een schrikkelike verharding over de mensheid ge
komen is. L et maar op de roekeloze lichtzinnigheid 
rnndom ons heen . Het is of daar iets opzetteliks in 
doorklinkt. ~1en ziet het gevaar, men ontwaart de 
schrik, ma.ar er wordt gespot en gelachen. Het is 
of men op die wijze zijn benauwdheid van zich zet
'ten wil . 

~og onlangs hebben wij in de koeranten gelezen, 
-d at komiese zangen werden aangeheven toen schip
breukelingen op onze kusten bemerkt.en, dat hun 
·:reddingsboot aan het zinken was. W eoCeldse liederen 
w erden gezongen in het aangezicht van de dood ! 

Is clat niet het beeld van een groot deel van de 
meusheid; ook van velen dergenen, die straks als 
-schapen ter slachting zullen worden geleid ? Wat 
wij te aanschouwen krijgen is geen buigen onder de 
.slaande hand van God maar een spotten. 

Is bier niet van toopassing het woord 'an de 
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&preuken-dicher: ,,Dewijl Th geroepen h eb en giJ 
lieden geweigerd h ebt; mijn hand uitgestrekt heh 
en er niemand was , die opmerkte; en gij al mijn 
raad verworpen en mijn bestraffing niet ge"'·ild h ebt: 
zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen ; Ik zal spot 
ten, wanneer uw rrees komt ; wanneer uw \Tees 
komt gelijk een verwoesting en uw verderl aan
komt als een wervelwind; wanneer u benauwdheid 
en angst overkomt"? (Spr. 1: 24-27) _ 

l\faar wordt er dan ook niet. gezocht., gespeurd en 
getreurd? Ongetwijfeld ja. D e wereld is nog niet een 
en al ong-erechtigheid geworden. Doch zal men de 
H eere nog vinden, nu de storm van z:ijn gerichten 
over d e aarde losgebroken is? Zal men H em eren 
als de He i l i g e Israels, als de Rotssteen wiens 
werk v o 1 k o m e n is? Zal men de oorzaak van de 
gerichten zoeken in de zonde en verstokt.heid van 
het m ensenhart - om in Christ us vergeving te zoo
ken en het leven ? Of zal het zijn zoals het Spreu
kenboek ver<ler zegt: ,_,Dan zullen zij tot Mij roe
pen , maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij 
n-oeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden: daarom 
<lat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze 
des H eer en niet hebben verkoren; zij h ebben in 
Niijn raad niet bewilligd ; al mijn bestraffingen heb
ben zij versmaad : zo zullen zij eten van de vrucht 
van hun weg en zich verzadigen met hun raadsla.
gen" (Spl"". 1 :28-31) . 

Wat al ijdele raa<lslagen! Een ' predikant, on langs 
van het front teruggekonien, vertelde aan een ge
meente dat er wel een opwaking was onder de 
vechtend'e mannen, ,,maar (Mide hij ) in die ont
waking was geen begeerte om de gemeenschap der 
K et"k te zoeken ; het was meer een droef-emstig 
zoeken naar God ; men wilde we! betere mensen 
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worden , men wilde gelo"rnn in het Vader-zijn van 
God, maa.r men kon niet inzien wat Christendom en 
Kerk daarmee te doen hehben." 

De Kerk van Christus w-ordt dus niet gezochr. 
V eeleer is men dadelik gereed met de beschuldi
ging, dat zij mede oorzaak is 'an de grote wereld
brand. Zo wo.rdt de weg afgesneden om haar uit 
haar wrval op t-e richten. W ant beschuldigen is niei; 
genoeg. 

Doch niei; alleen de Kerk komt in staat van be
schuldiging. Ook aangaande de Reilige God warden 
ijdele raadslagen openbaar gemaaikt. Daarvan heb
ben wij in het volgende een treffend 100.rbeeld. 

Een beroemde schrijver handelt in een onlangs 
verschenen boek over een rnder, die zijn enigste 
zoon in de strijd \erliest. De vroegere leermeester 
van zijn zoon, een man uit des •ijands kamp, sneu
velt ook. Nu gaat de vader door een geweldige kri
sis heen en schrijft aan de \a<ler van die leermees
ter, als r esultaat •an zijn worst.eling over het be
staan van Goel : ,, Onze zonen openbaarden mij Goel 
d00r hun dood. " 

Hier is geloof, zegt gij. Maar welk geloof? De 
man schrijft: ,,De ware God der Christenen is 
Christus ... )faar het is niet _ rechtvaardig te zeggen, 
dat Hij nu a lle dingen veroorzaakL. God is niet 
absoluut-... E en eindig GodJ, die strijdt op- zijn grote 
en begrijpelike manier, zoals wij op onze zwakke, 
dwa:rn wijze, dat is het grondbegrip -van alle ware 
godsdienst. '' 

God, Christus is dus, \olgens die schrijver, ein
dig ; niets m eer dan een groot mens. ·Dat is alles 
wat die zoekende vader gevonden heeft r 

,,Zij zullen mij vroeg zoeken, had de H eere ge
zegd,. maar zullen Mij niet vinden." Eer men dan 
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m oet men eerst erkennen <lat God ,,ook rechtvaar
c~ ig is. daarom zo eist ziju gerechtigheid, dat de 
:wade. welke tegeu <le allerhoogste majesteit Gods 
gedaau is, ook m et de hoogste, da t is met cle eeu
wige straf aar. lichaam en ziele gestraft worde. " 

Doch zie, zonde.r de H. Geest, die overtuigt Yan 
zoncle, kan d e zonda.ar tot die erkenteois niet ko
meu. Zonder Christus, de enige ~liddelaar. is de 
gerechtigheid Gods een Yerschrikkin~ Yoo1· de 
m ens . Vandaar· dat men tegtJm,·oordig al meer 
gaat afdingen Yan de eis 'an Gods gerechtigehid. 
Ook daa.rvan hebben wij een sp rekend voorbeeld. 

Xiet zo la ng geleden heeft een n'!rgadf ring van 
geesteliken besloten om d e ~slie Psalm en stuk
ken uit andere P salrnen, die in het ,,Gebedenboek" 
YOOrkomen. te schrappen . Immers, <lat zijn ,. Yloek
psalmen, · · wa.a.rin wra.ke geroepen wordt o>er de 
vijanden Gods, maa.r daarom (zo redeneen m en) 
horen zij in onze Christ-elike samen1e>ing niet thuis. 

Als nu Ps. 58, besluite.nd m et de woorden: ,,im
m ers is er een God. Die op d e aarde richt .. - als 
P s. 58 er uit moot, hoeveel andere stu.kken ,·an de 
Scht-ift dienen dan geschrapi; te worden ? Dan kan 
ook Spr. I: 2u en '.:,./ ( wlgens die op vatting) niet 
b liFen." Daar s taat: .,Zo zal I.k in ulieder verderf 
lachen ; I.k zal spotten , wanneer uw vrees komt; 
wanneer uw vrees komt gelijk een w rwoesting; 
wanneer u benauwdheid en angst o>erkomt. · · 

En wat z1:t! m en beginnen met Jes. 30 :27--33, 
waar het oordeel over de 185,000 Assyriers, waar 
het Godsgericht over Ass ur, dat meteen de voor 
bode is van het wereldgericht, de profeet als muziek 
in de oren klink-t? 

Wat staat er ? 
De profeet had • oorspeld de Terlossing en het 
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htil nm het volk van God. Het zaad wordt bere
gend ; het brood is rnlop ; het 'ee graast in de wei
de ; de ossen en ezels genieten keur mu \·oedsel ; 
waterstromen ontspringen op bergen en heuvels ; 
het. licht van de maan scbijnt als de zon. en het 
licht van de zon is zevenvoudig sterker als nu (vs. 
19-26). 

Daar werpt de profeet opeens zijn herdersflui t 
weg en brengt de bazuiu van het Godsgericlit aan 
zijn mond . 

J)e Heere verschijnt! Als een ooweer komt Hij 
aangestorm<l. Zijn t-00rn brandt en de last is 
z waar. Zijn lippen zijn ml gramschap, en zijn tong 
a ls een \-er terend vuur. 

Her. onweeL· outlast zich en de stortvloed i-eikli 
tot aau de hals van de vijanden . H et is ~en en al 
k r a c h t ; maar her, is ook o or d e e L Daarom 
,·eraudert het beeld: de zeef schudt in des Heeren 
han<l eu de slecht-e ( ijdele) koi·rels Yallen ei·door. 
~ieman<l kan ontkomen. Vandaar weer een ander 
beel<l: de toom Yan Gods hand dwingt de ....-ijand 
zoals Hij \\i.l ( \S. 2'1, 28) . 

Dan begint de muziek! Gods ...-olk ziugt een lof
zaug in de oordeelsnacht, als in de nach t van de 
14de op de 15de Nisan, toen de ,-erderfengel door 
"hlgypte wog. De geschiedenis herhaalt zich. De 
engel verslaat 185,000 _.\ssyriers en als de morgen 
komt - ,,ziet, die alien _waren dode lichamen"' 
(Jes. 37 :36) . 

Bij Gods volk is er uit.bundige blijdschap. Men 
wandelt als met pijpen of fluiten. Daar is een feest
houdende menigte, alsof men gaat naar de berg des 
H~t>ren. (vs. 29) . 

Wat de inhoud >an dati lied is, kunnen wij Oll6 

goed rnorsteUen . Slaat maar het boek vau I sraels 
lofz:mgen open. , , Ik zal de H eere zingen : want Hij 
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is hogelik verheven ! Het paard en zijn ruiter heeft 
Hij in de zee geworpen. De Heern is een krijgs
man; Heere is zijn naam!" (Exod. 15) . ,,Zion heeft 
gehoord en het been zich \erblijd, en de dochteren 
van Juda hebben zich verheugd wegens Uw oorde
len, o Heere !" (P s. 97 :8) . ,,De :tondaa.rs zullen. 
>an de aarde verdaan worden, t::n de goddelozen zul
len niet meer zijn. Loof de H eere, mijne ziel! Hal
lelujah~ (Ps. 104: 35) . 

l\faar hoort. nu hoe het geluid der muziek aan
zwelt. D e H eere zelf >erheft de heerlikheid ·rnn 
zijn stem en Hij slaat de maat door de ,,nederla
ting van zijn arm. " Zijn onweer speelt mee en 
Hij zelf is direkteur >an de muziek-uitvoering (vs. 
30). 

\\~ederom: de stem des Heeren is tegen Assur 
' (vs. 31) . En alwaar die gegrondveste staf doorge

gaan zal zijn (op welke de Heere die zal hebben 
doen rusten) daar zal men met trommelen en har
pen zijn; want met bewegende bestrijdingen zal Hij 
tegen hen strijden (vs. 32). 

Het grote offerdier, Assur, ligt verslagen en het 
grote offeraltrutr is lang al bereid. Yren denke hier
bij aan Tofeth, gelegen in het diepe dal van Hin
nom, naibij J eruzalem. Daar heeft de afgodiese Ko
ning Achaz laten roken >oor het verfoeisel Yan 1fo
loch. Zulk een plaats is voor het offerfeest bereid ;: 
zij is diep en wijd om de menigte te ontvangen; 
vuur en hout zijn overvloedig aanwezig ; de adem 
des Heeren zal hem aansteken als een zwavel
stroom (vs. 33). 

De vleugel v.,n de profetie is nooit beperh.-t in zijn! 
zwaai. Uit het tegenwoordige gaat het naar de toe
komst; van het biezondere naar het algemene. Van
d aar dat J esja in de verbranding van Assur de · 
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ondergang der rnlken ziet (vs. 28). Assur t-och is in 
zijn tijd de ·rnrtegenwoordiger van de Gode-vijandi
ge wereldmacht. 

Maar hier is nog meer. Tofeth of het dal van Hin
nom is. niets minder dan voorbeeld van de plaats 
waar alle goddelozen zullen gestraft worden. L ees 
ruaar hoofdstuk 34:9, 10, waar wederom het oor
deel der volkeren met dezelfde plaats in verband ge
bracht "·ordt. En aan het einde >an dit ,, troost
boek" ('hoe opmerkelik!) wordt weer heengewezen 
naar het da.l van Hinnom, de plaats door de vrome 
Josia. verontreinigd, vanwege de Molochs-gruwel a1-
daar gepl~egd. Daw: werd gedurig het YUUr bran
dend gehouden om het >uil >an J eruzalem te ver
teren . En daar werden de dode lichamen van men
sen e..i dieren heengeworpen. Daar starft dus de 
worm niet (ma.ar heeft altijd wat om op te azen) 
en daa.r wordt het \Uur niet uitgeblru>t. 

Van dau gee Hin no m (dal van Hinnom) 
.b:omt het ~ieuw-Testament.iese Gehenna., da.t he l 
betekent. Zo komt daJ woord en het begrip rnn 
, .eeuwige rnur " in de E\angelien en de Open ba
ring in (Mat. 25 :41 , Mark. 9:42-50, Op. 14:10, 
11, 19:20 enz.) . 

Dat ,,diep en wijd maken" is voorafschaduwing 
\an de p o el 'an Operibaring, waar de duivel, het 
beest en de T"alse profeet zijn ; een pool van vuur en 
sulfer,-twee zaken die ook in Yers 33 genoemci 
worden (zie Op. 19:20, 20:10 en 14). 

De profeet b!ikt dus door a.Ile tijden en eeuwen 
heen. Hij ziet li.et verloste Jeruzalem >an zijn tijd, 
maar daarboven en daarachter ,.de nieuwe hemel 
en· nieuwe aarde" -an de voleinding (66: 22). 1Yfaa!" 
hij ziet ook het Tofeth van zij n dag, met zijn rook
wal.m en wurmen; en daaronder en daaracht.er, heel 
in de diepte, de hel, het eeuwige vuur 
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De profeet heeft dus ook het e ind g er i ch t 
gezien en gehoord. Maar hoe ? De tekst zegt ons: 
als een grootse muziek-uit.voering. Hij ziet de staf 
van God al maar slaande zijn vijanden, !11 maar 
m aat houdend in het richten. Hij hoort de pracht 
van Gods stem, al maar dre unend eu donderend 
door die ,, wervel van vreselike vreugde. " 

Mogen wij ecbter de gerichten Gods, die nu O!> 

aarde zijn, zo zien en z6 horen ? Wordt er dan Dl€!t 

een stort,loed van smarten over de wereld uitge
goten? Roopt de afgrond niet t-0t de afgroud? ... 

Laat ons bij deze vragen tweeed ei bedenken. 
Ten eerst-e <lat onze Belijdf>nis niet van alle ge

:richt maar bepaaldelik van de oordeelsdag zegt <lat 
, ,de gedachteuis van dit oordeel met recht schrikk::: -
lik en vervaarlik is \001' de bozen en goddelozen, en 
zeer wenselik en troosteli.k voor de vromen en mt -

verkorenen" (art. 37). ' t Assur Yan J esaja's dai:; 
was tot volslagen Gode-vijandigheid geraakt. Daar 
om was zijn oordeel een voorbode van het eindg.:. 
ricbt. Zover is het echter m et de volkereu der aanfr· 
nog niet gekomeu. De Kerk rn11 Christus is nog niet 
uitwendig afgescheiden van hetgeen haar omringt. 

Ware kinderen Gods ( dit rnogen wij onderstellen · 
worden naar de s lachtplaats geroepen en wij bidden 
voor hen, dat zij in de weesfike ure stervensgen<"•
de rnogen ontvangen. 

Tooh is het naderen van d.e eindgerichten ons met 
onwelkom , al heffen wij geen lofzang aan. J ,,;zu,; 

hee!t ons gezegd: , ,Als nu dez~ dingen begmnen te
geschieden, zo ziet omhoog, en heft u\v hoofden op
waa:rls, omdat uw verlossing nabij is " (Luh 
21 :28}. En onre Belijdenis eindigt met deze aan
grijpende woorden: ,,Daarom verwachten wij d!t: 
grote dag met een groot verlangen. om ten voUe te 
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genieten de beloften Gods, in J ezus Christus onze 
.Heere. ,. 

Ten twee<le bedenke men, dat bet vreugdevol ver
wachteu nrn de toekomst des H eeren zware ei;;en 
op ons legt . ,,Dewijl dan deze dingen alle vergaan, 
l.io1::diwigen behoort gij te zijn in heilige wandel en 
go<lzaligheid! "' (2 Petr. 3:11). 

De profeet J esaja heeft ge6idderd rnor de hei h!:I-. 
heid des H eeren (hd. 6). De gerechtighe1dr Gods 
was hem een vuurgloed, waarbij de zondaar ni0t 
wonen kan (hd. 33: 14) . Daarom verkondigt hij ons 
de Christus, de Knecht Gods, die de straf ::h-nc.gt 
welke ons de Yrede aanbrengt (hd. 53) . 

Dewijl dan deze dingeu alzo rijn, . laat ons de 
Heere vrezen en laat ons onszelf gedurig ondeczOt'· 
ken, of wij in het geloof rijn (2 Co1-. 13:5), opdat 
wij in ·s Heeren toekomst onbestraffelik mogen be-

. yonden word en. 

_-\.\!EN. 



DE ¥1ER P AARDEN. 

tTe !ezen Openb. 6 en te zingen Ps·. 117, 76:4, 
Ju : 1, 98 : 4) . 

En ik zag, toen het L am een van de ze
gelen geopend had, en ik hootde een uit 
de •ier dieren zeggen, als een stem 
van een Donderslag: Korn en zie ! En 
ik zag en zie een wit paard en die daar
op zat had 'n boog, en Hem is een kroon 
~egeYen, en Rij ging uit overwinnende 
en opdat Hij overwonne. En roen bet 
het tweede 2'egel geopend had, hoorde 
ik het tweede dier zeggen · kom en ziel 
En een andei· paard ging uit, dat roud 
was, en dien, die daarop zat, werd 
macht gegeYen, de _vrede te nemen 
rnn de aarde, en dat zij elkander zou
den doden ; en hem werd een grnot 
z,rnard gegernn. En toen het bet 
derde zegel geopend. had, bcorde ik 
het dcrde dier zeggen : Korn en zie I 
En i.k zag, t>n 2'iC' een zwart ·paard en 
die ciaatoH zat, had een wc.>eg,chaal in 
zij!1 hand . En ik hoorde een stem in 't 
mid<leu van de >ier dieren, die ze1de: 
Een maatje tarwc vvor een penning en 
drie m'\atjes gerst \OOI een i·enning; 
en be-scha.dig de oEe en de wijn niet. 
En teen het het Yierde zegel geopend 
had , hoorde ik een st.em van het vierd'O 
dier, die zeide: Kom en zie ! En ik zag 
en zie een vaal paard en die daarop 
zat, 2'ijn naam was de dood en de heJ 

'V<>lgde hem na. En bun werd macht 



gegeven om te doden tot het vierde 
deeI der aa.rde, met zwaard en met 
honger en m et de dood, en door de 
wilde beesten der aarde. 

(Openb. 6: 1---8) . 

h; hd. 6 van de Openbaring ziet Johannes vier 
paarden van onderscheiden kleur . Wat wil dit zeg
gen ? 

H et paard is in de Schrift geen trekdier. Voor 
het t,rekken werden ossen gebruikt. Ook geen rij
dier Eze!s werden gereden. Het paard is in do 
Sch1-ift een o o r 1 o g s i n st r u m e n t .. 

Hierop moet gelet worden. Omdat paarden die 
betekenis ha.dden, mocht Israels koning ze niet ver
rnenigvuldigen. (Deut. 17:16, Hos. 14 :4). Dezen 
vermelden van wagens en die van paarden; maar wij 
zullen vermelden van de naam des H eeren oozes 
Gods (Ps. 20: 8). De H e er e en niet het paard 
was Israels sterkte. Leest eens hoe Job het paard 
als oorlogsdier schildert : ,,H et graaft in de grond, 
en het is vrolik in zijn kracht; e n tr e k t u i t 
cl e g e h a r n a. s t e t e g e m o e t. H e t b e -
lac ht d e vrees en wordt niet ont
stel d , en keert ni e t wederom \an
w e g e h e t. 'Z w a a rd. T egen hem ratelt de pijl
koker, het vlamrnig ijzer der spies en der Jans. Met 
schudding en beroerJlg slohii het de aarde op, en 
gelooft niet, dat h et is het geluid der bazuin. In 
het voile geklank der bazuin zegt het : heah ! en 
riekt de krijg van \'errn, de donder der vorsten en 
het gejuich " (Job 39:24-28) . 

Strijd, gericht, oordeel-zietdaar wat de ver
schijning van die paarden zo na.drukkelik aankon
digt. 



l. HET \;i;ITTE PAARD. 

Bij de opening van het eerste zegel ziet Johau 
r::es een wit pa.ard. .,Wit" n u is de kleur der· 
o v e r winning, een ged::ichte die ook daarin uit
gedrukt wordt, dat aan de ruiter een k r o on gege
ven is. Hij gaat dan ook uit ,,overwinnende en op
dat Hij overwon. " Z6 vast staat de overwinning,. 
dat de ruiter een zegekrans ontvaugt, voordat d» 
zegepraal feitelik en geheel beha.ald is. . 

Deze ruiter is blijkens Openb. 19: l 1 onze H een; 
J ezus Christus, onderscheiden van de andere rui
ters doordat Hij aan de spits gesteld en aan H em 
een kroon gegeven wocdt. 

Nu hebben vele Schriftverklaarders in dat eerste 
uitgaan van het witt.e paard de v e r k o n d i g i n g 
en z e g e p r a a I van bet Evangelie gezien. Wij 
Y.'il!en ons bij die verklaring neerleggen, maar wil
len haar dan inzonderheid op onze tijd rnn t.oepas
sing maken. De opening van de vier eerst-e zegelen 
toch geeft ons de voortekenen van Christus · toe

komst t.e aanschouwen gelijk Hij die zelf beschrijft 
in Mat. 24: 6--8. 

Christoo rijdt in zijn heerlikheid op het woord 
der waarheid (Ps. 45: 5) ; Hij gaat uit overwinnende 
en opdat Hij overwonne. 

Maar, ~at gij, is dat in onze t.ijd wel het ge
val ? Wordt er niet gedurig geklaagd over Yerhar
ding en gebrek aan geest.elik leven ? Is de prediking 
geen ploegen op rotsen ? V erwachten wij niet veel 
en zie de oogst is 20 gering? 

Ongetwijfeld is dit waar. Een opwaking of her
'°oncing is er niet gekomen. De Christennaties !e
ven op hun oude manier voort. Enkelen. uit de men
senkinderen zijn tot ontwaking gekomen , maar de 
m eesten zien de gerichten Gods niet. Ook in de-
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H eidenwereld blijft de oogst schraal, gerekend de 
reusachtige pagingen die word.en aangewend. Mil
joonen sterven nog alt.ijd weg in afgoderij en bijgt·· 
loof. 

Toc-h blijft het waa.r wat de tebt ~egt . J ezu,:. 

overwint of gij u al nederig aau· Zijn voet-en werpt. 
of u tegen .Hem verzet. Hij overwinr,, want is het 
Evangelie u geen reuke des !evens ten leven , dan is 
het eeu reuke des doods ten dode. l s het niet een 
woord' tlat u opheft, dsn is h et een getuigenis t e
g en u. ls het dan ook niet opmerkelik dat J ezus 
in zijn profetiese rede dit zegt: .,E n dit E vaugelie 
des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt 
worden t o t e e n g e t u i g e n i s alle volken ; e.z.i 

dan za.I bet einde komen · ' (Mat. 24: 14). Dus. geen 
e \·angelisatie in die zin, dat alle volken zich a.an 
J ez us· voeten ?:ullen neerwerpen om Hem a.ls de 
Zaligmaker t-e belijden; neen m aar een g e t u i g e
a i s-ge1·en. hetzij t-0t behoud. hetzij tot veroor<le 

ling. 
De a.lgemeue, wereldornvattende E vangelieverkon 

diging is een voornaam teken van het naderende 
einde. Of men het E vangelie aanne_emt dan wel ver
werpt - de wereld womt rijp voor het gericht. 
De ruiter op het wit te paard komt overwinnend om 
eenmaaJ geheel en al overwinnaar te zijn. 

Lezer ; wat doet gij met het Eva.ngelie? Is het u een 
kracht Gods tot uligheid? V ergeet niet dat bet 
aangename jaar \'!ln genade-aanbieding voorbijgaat 
en dat de dag der wra.ke genaakt. 

II. HET RODE PAARD. 

Op bet; witte volgt het rode paard. Rood is d e kleur 
van het bloed en symboliseert de oorfog. Uitdrukke
lik wordt voorts gezegd, dat aan de miter macht 
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gege\'en werd om de vrede toe nemen van de aarde. 
Daartoe heeft hij een groot zwaard in zijn hand. 

Hier is een ander voorteken van de voleinding. 
,,Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oor
logen," zo luidt J ezus' profetie in Mat. 24:6. 

Maar hoe is dit voorteken te verstaan? Waren er 
dan geen oorlogen en geruchten van oorlogen in de 
voortijd, van het begin der wereld af aan ? Deze be
denking rijst al heel spoedig in het vragend hart op. 
L et er daarom op dat d e oorlog in dit gezicht in ,,al
>'i jn venvoedheid, schrikkelikheid en ontzaglike -uit
gebreidheid' ' getekend wordt. H et zwa.ard is groot 
om v e 1 e n t.e doden, of zoals er in het oorspronke
like staat : te slachten. Daarbij wordt nog deze uit
spraal>; gevoegd, dat de ruiter macht heeft om de 
wede v a n d e a a r d e te nemen. Rierop heeft 
men niet genoeg gelet, waarschijnlik omdat eerst 
deze ooriog ons de >erklaring bracht van wat hier 
eigenlik staat. Niet een enkel 1 a n d, ook niet een 
aantal l a n d e n, maar het grootste gedeelte van de 
aarde werd in de bloedige strijd ingewikkeld. Beper
k ing bleek al minder mogelik. Rusland moest Servie 
helpen, Franl-rijk mooot Rusland helpen, E ngeland 
met zijn kolonien moest Frankrijk helpen en z-0 ging 
met maar al door voort, totdat het nu zo var is, <lat 
men gemakkeliker kan noemen de landen die n i e t 
dan die w e I in de oorlog zijn. 

En dan, vroeger waren het 1 e g er s die tegen el
.kandeT ·o;-c>chten, maar tans zijn het n a t i e s, di& 
tegenover elkander gewapend staan. Gevolg waar
van is dat de mensen als dieren worden geslacht . 
. Het is een moordpartij op grote schaal. ' ' 

Men heeft ons een wereldv.rede beloofd, en zie, 
er is een wereldoorlog gekomen. Maar het ergste 
t.oeft nog. Deze oorlog is de voorbode en grondslag 
van een, die neg algemener, nog schrikkeliker zal 
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zijn. Wat \Vij beleven is maar het beginsel ,·an de 
smarten. 

Ziet gij, lezer, hoe Gods Woord in vervulling gaati? 
Ontroert u dit niet? Gelooft gij we! ten volle wat 
God u zegt ? L eest en onderzoekt gij de H. Schrift '! 
Richt gij uw ganse lewn daarnaru- in? 

III. RET ZWAR.TE P AARD. 

De kleur van het derde paard is zwart. Daardoor 
wo~dt de honger aangeduid. , ,Onze huid is z w a. r t 
geworden gelijk een o' 'en, vanwege -de gev;eldige 
storm des h o n g e r s ' ', zo klaagt J eremia (K!aagl . 
5:10). 

De ruiter van dit paard heeft een weegsch aal in 
zijn hand. Dit betekent dat het koren niet in over
vloed aanwezig is, maar zuinig moet worden afge
m eten. Een stem in het midden van de vier die
ren roept clan ook: ,,E en maatje tarwe voor een 
penning en drie maatjes ge~t voor een penning; en 
beschadig de olie en de wijn niet." 

Dure tijden worden >oorspeld t De werkman zal 
voor zijn dagloon, namelik een penning, slechts een 

_ maatje tarwe kunnen kopen--dus slechts genoeg 
voor een persoon en voor een da.g. Voor anderen, 
voor zijn geziu zal hi.j de kost niet kunnen verdienen. 
Zelfs het minderwaardige gerstenbrood zal worden 
afgewogen. 

Dure tijden worden voorspeld en zij z ij n gekomen. 
Daar had de wereld niet op gerekend. Men had ge
meend, dat de hongersnood nu al overwonnen was. 
Allerlei soort van uitviudingen en Iandbouwwerk
tuigen zou het koren overvloedig uit de aarde doen 
spruiten. In het plaat.selike gebrek zou de wereld
handel voorzien. De becijferingen en plannen >oor 
de toekomst waren gereed. Men kon gerust zijn : 
et-en en drinken en vrolik zijn.-
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_Ee11 zaak had meu ec;ht-er 1·ergeten . aamelik om 
rekening te lioude11 met God en zijn Woord ; met de 
w ee g s c h a a l rnn Opeub_ 6. Tl·ots alle voorzorg 
en a lle becij f Pri ug is er grote schaaa:ste over de ge
hele wereld. Rusland, Frankrijk, Duitsland , Enge
land - a.Ile eerste-~angs-landen - lijden gebrek. 
L etterlik wordt bet brood a f g e w o g e u, gelijk in 
de Openbaring beschreven staat . Is dit niet al weer 
een oprnerkelike vervulling van wat het. vYoord des 
.H eeren a l w lang gel eden voorspeld heeft '.' 

.Allerwege 1°..-ordt de geweldige hoefslag rnn het 
zwarte paard rnrnomeu. Ook in ons goede Zuid
Afrika. R eeds lang al staan wij -..-oor het \'l'aagstuk 
Yan <lE- , ,arme blankeu · · _ En nu pas werd nog van re
geringswege een konirnissie aangesteld om een diep
gaand onderzoek naar onze kostvoorraden in te 
stellen. ·w el wordt ons het. brood nog niet afgewogen 
ruaar wij beginnen r.e voelen , dat wij een zi jn met. 
dat wereldgeheel, waarover de gericht.en Gods geko
men zijn . 

Ook de toekomst is donker. Wat wij aanschou~·en 

i~ het beginsel vau groter smarl. Reeds voorspelt 
rnen een tekort aan voedsel voor het jaar 1918. I n de 
graanbehoefte van de mensheid ;al niet lmnnen 
voo:rzien worden. R et ene wee is h eengegaa.n en ziet, 
het a ndere komt! Wie oren heeft die hore de hoef
s lag Yan dat zwarte paard! 

IV_ HE'f VALE PA ARD. 

Als oorlog en honger zijn voorbijgegaa.n dan worot 
de dood gezien_ Hij \·erschijnt bier a ls- een ruiter op 
£-en vaal p aard, en de hel of het graf gaat achter hem 
aan. 

Op het sterven in grot.en getale wordt hier ge
doeld. R et vierde deel van de aa;rde wordt gedood 
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·door het zwaard, de honger , Je dood (pestil.:nticJ 
en de wilde beesten der aarde. 

Reeds in gewon e tijden uezen wij als <le hoefslag 
van her Yale paard wordt gehoard ;als wij ,·ernemen: 
deze en die is gestonen. H et is telkens of een steige
rP11d paard zich boven ons >erheft, terwij l wij mach
teloos neerliggen. 

)faar wa.t horen wij tans ? D e doden word en bij 
tien- en honderdduizenden geteld nu de legers , de 
s t·t·ijdende naties met elkander bot.sen. En niet a.Ileen 
i n d e oorlo:g sterven zij, ma:n ook tengevolge daar
van. l n een Europees blad lazen wij onlangs het vol
gende: 

In her Libanon-distrih zijn 200 duizend men.sen 
van honger omgekomen. ln ' t dorp Junich, n ab ij 
Beyrout. zijn 5,000 mensen gest-0n-en, dat is de helft 
>an de be>olking. In een ander dorp, niet ver van
daar , i;; niemand levend ornrgeble>en. Tabus heeft 
de helft van zijn inwoners >erloren, dus 15,<XX>. Te 
DIUD.askus is het getal doden gedurende de laatste 
t.wee jaren 120 duizend geweest. H onger , pest en 
klem in de mond teisteren het land. 

W at een cijfers! En dat. is ma~ wat in een hoek
je van de wereld gebeurt - een Fimpeling op de gro.. 
te zee van wereldsmart! Hongersnood en dan pest. 

Hier is dus een vierde teken van bet naderend 
eind e : de menigten der doden, de massa 's gestorve
nen. Een Yierde t.eken en meteen het beginsel van 
toekomende smart. 

Hier is een waarschuwing maar ook een verbroos
ting, a.ls wij n~melik op de volgorde der paarden 
lett~n. 

Die nesel.ike drie paairden komen achter Chris~ 
:aan. Gij weet wat een ,,achterrijder" is. I emand die 
slechts de beve1en van zijn meester kan uitvoeren, 
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en op zich:zelf niets Yermag. Welnu, de oorlog, de 
honger en de dood zijn slecht.s achterrijders rnn onze 
Zaligmaker. Daarom uezen wij niet al staat een oor
log tegen ons op. Daa!·om zeggen wij: Ik heb niet 
gezien de rechtvaardige verlatRn, noch zijn zaad 
zoekende brood. Daarom roemen wij: dood! waar is 
uw prikkel. 

Ds. van Andel zegt: , , W anneer de engelen dec:; 
gerichts onder ons verschijnen en wij hen nagen: 
vanwaar komt gij? ge>en :zij ons ten antwoord: van 
Christus. Hij heeft mij, zegt de ruiter op het rode 
paard, <lit zwaard in mijn hand gegeven . E n mij 
deze weegschaal , >oegt die op het zwarte - en mij 
mijn naam, ·rnegt die op het vale paard er bij .. ... . 
Wel wil ik niet ontkennen dat er dui,else marhten 
en natuurlike oorzaken mede in bet spel zijn, a.ls er 
()()([log, honger of pest komt; maar <lat deze verder
vende machten onder Christus' heerschappij zijn 
gebracht en dienaren van zijn wil zijn geworden , 
staat nst. Zij kunnen niet wat zij zelven willen, 
maar slecht.6 wat Hij wil. Daarom verheit zich het 
geloof veirre boven het lijden dezer wereld ; want het 
ziet. in alles H em!" 

Amen. 

' 



DE ENGE pOORT. 

(Te lezen I.uk. 13 :22-35 en te zingen P e. 77 . 1. 
-> 6 : 73 :13). 

En er zeide een liot H em: H etlre 1 zijn 
er ook weinigen, die zalig worden? En 
Hij zeide tot hen: Strijdt om in t£: 
gaan door de enge poort; "·ant velen, 
zeg Ik u , zullen ~oeken in te gaan, en 
zullen niet kunnen. Luk. 13:23, 24 . 

HIER is een vraag en een antwoord, die betrek
king hebben op een stof. "Welke. in afwisseling van 
vorm, meermalen door Jezus behandeld werdi. 

In de ,,Bergrede" had Jezus gezegd: . ,Gaat in 
door de enge poort ; want wijd is de poort en breed 
is de weg, die rot bet verderf leidt, en velen zijn er. 
die door dezelve ingaan ; want de poort is eng, en 
de weg is nauw, die t.ot bet !even leidt, en weinigen 
zijn er, die dezelve vinden (Mat·. 7:13, 14). Niet 
een iegelik, die tot Mij zegt: Heere, Heerel zal in
gaan in bet koninkrijk der hemelen, maar die daar 
doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is" (vs. 
21) . 

Bij een andere gelegenheid had J ezus gezegd : 
, ,Doch Ik zeg u , dat >elen zullen komen van Oosten 
en Westen, en zullen met Abraham en Izaak en Ja
kob aanzitten in het koninkrijk der hemelen ; en de 
b.inderen des konikrijks zullen uitgeworpen worden 
in de buitenste duist.emis ; aldaar zal wening zijn 
en Jmersing der tanden" (Mat . 8:11. 12). 

Wederom heeft Jezus gezegd: .. het is licht.er, 
dat een kemel ga door het oog van een naald, dan 
<lat een rijke inga in het koninkrijk Gods. " (~fat . 

19:24); \\"flarbij eindelik nog kan gernegn worden 
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he~ woord uit de .gelij:kenis vao d~ arbeiders; ,,AJ10 
zullen de laatsten de eersten zijn , en de eersten de 
la.atsten ; wa'Q.>t velen zijn gercepen, maar weimgen 
uitverkoren' ' (Mat. 20: 16) . 

Dat dus de onbekende, die in Luk. 13 :23 op 
Jezus toetreedt, Hem zulk ~n wae.g doet, kan ons 
niet onverklaarbaar zijn. \Vij mogen onderst.ellen 
da.t hij zelf ui:t Jezus mood had vernomen. dat er 
een nauwe weg en e.en enge poort is ; dat Yelen 
geroepen zijn, uw.ar weiuigen uitverkoren. Ilet kan 
ook: wezen. dat ande.ren bem d-e woo-rden van J e1u.:; 
hadden oververteld. 

La.a.t ons d.&n nu tm~·lwegen 
J DE V RAA.G en 
II HET AN'l'WOOJU>. 

I. 

,,B~re1 iijn er ook weinigen die z~jg w-Oi'den ?" 
Deze vraag, door die onbekende persoon aa.n Jezus 
voorg~egd , le.e!t n0g in menig hart. Veleu houden 
er zfoh nog mee bezig. 

Ilet 4n 00$ Pi.et anders. Riel' op ~d.e ~ aUe2 
zo dooreengemengd. De mensen leven met i;Lka~r 
en gaan met elkander .om. Vandaar dat de 
vraag, hetzij . uitgesproken of onderdrukt, \>ij 
~nd.g_~n .opl©mt: Hoe ~ 4et ~en~ zijn? Hoe 
z&l God de scheidi.og teweegbrengeu? Roe zal h~t 
OO.t!.1Ji3~ zij:o. met die kerk, met die gemeente, m~t 
~t buisgeziD, met die persoon? }foe 21.&l het zijn 
met Jfiljn m end, mijn buurman, m.ijn ouders, mijn 
broedeni en zuster&, mijn ki~ren? Altew.a.al sruun
gevat in die ene vraag: Hoe za.l ~D.Ill&QJ. de scheids
Jijn $ijn? 

Wie niet gebeel \·erb.ard en in wer~l<lsgezindruud 
· verstrikt is, 'houdt zich nog m et die vr~ bezig. al 

ii> het ma~r voor een vluchtig ogenblik . 



Ja, die onbekende man uit het EYangelie-Yerhaal 
it> de t 0 I k ook Yan ems hart. 

Zouden ook w ij aan J ezus dezelfdt rrlillg niet 
hebhen gedaan? 

, . Heere ! zijn er ook weiuigen die zalig worden ?' · 
l'it drieerlei gesteldheid des harten kan die vraag 
oprijzen. 

Ten ee1·ste uit h o o g h e i d des harten. De Heere 
toch had zo duidelik gez.egd: , , Velen zijn geroepen 
111aa1· weinigen uitYerkoren. ·· En zie. tegen dat ,,wei
nigen .. en dat .. uitrnrkoren · · komt de mens. zo dik
wels in opstand. 

V ooral van ongelovige kant komt het verzet. Mer. 
vraagt of het dan wel recht is, dat God die miljoenen 
Heidenen, die BuddhIBten en Mohammedanen, die 
a.fgodendienaars en barba..ren maar zo YOOrbijgaat ? 
Zij !even immers buit.en de Biezondere Openbarin~ 
en d ieneu hun a:fgoden n.aar de kennis die ~ij bezit
ten? 

Gij gevoe.lt evenwel, dat wi.j als gelovigen niet zo 
mogen doorredeueren. want hoogheid des hart.en 
klinkt ons da.aruit tegen. Doo1· zulke ,-ragen te stellen 
wot-dt di.kwels tie kenneIJ. gegeven, dat God aan d e 
mens rekenschap verschuldigd is. De mens klimt dan 
op de troon . ., MaaI" toch, o mens! wie zijt gij, di<:> 
tegen God a.ntwoor<lt ?'" (Rom. 9:~0). 

Ten t:weede kan dt> naag opkomen uit wat wij 
nier g 0 e d m 0 e <l i g h e i d zouden kunnen ooe
men. Waarschijnlik is de nuw. van wie Lukas -Yer
haah;, uit die o~~rweging tot .J ezus gekomen. 

,,Ik zelf" ' , zo dacht hij weHicht, ... ik zelf en w 
ongeveer allE- Joden zijn uatuurlik behouden meu -
,,;e.u, want wij zijn heli wad Abrahams: het volt. 
waarmee God zijn verbood heeft opgericht. 

Dt> goedmoedigen zijn de meusen, die n.iet diep 



denken, die oppervla.kkig leven, die de geestelik;.~ 

kommer niet kennen. Zij menen dat zij wel zalig 
zullen worden; zij en cle mensen met wie zij verke · 
ren; zij en degenen die met hen: ,,Heere! Heere ! " 
roepen; zij en de gemeente waart.oe zij behoren . 
zij en degenen die · fatsoenlik leven. In hun oog 
glijdt men zo glad naar de hemel heen. H et gaat zc> 
ongeYeer vanzelf, want--dit is dan de valse troost--
want God is liefde en die ernstige prediking van de 
leeraar is t-0ch maar overdrijving. ,, Alles sal reg 
koml" 

Is het wonder dat die klas van mensen de Heer•_· 
J ezus niet goed begrijpen ; <lat zij met zijn woord 
over de ,,weinigen" geen raad weten ; dat zij H ero 
de vraag stellen, of hij het wel werkelik zo gemeend 
heeft? 

Voo.r de ,,gerusten in- Zion" is het woord der 
uitYerkiezing een ona.angename ontnuchtering. Niet 
alleen hun denk- maar ook hun levenswij ze is 
daarmee in strijd. De godsdienst is . voor hen zulk 
·=en goedmoedige zaak: een stukje lezen, een dienst
je houden, een beetje kerktoe gaan-da.armee 
ruoet het clan uit en gedaan zijn. Dieper moet de 
eis van Gods wet niet in hun leven ingrijpen. 

H et leven wordt in aa.ngenaamheid doorgedartet::! 
en aan het einde wordt men oog-zalig ook ! Hand 
aan hand, zo meent men, moet het voorwaa~ 
gaan om eindelik met brede rijen de h emelpoort 
binnen te schuiven. Neem het met die getallen en 
met die enge poort niet zo nauw-zo vermanen de 
, .gerusten in Zion"-er kan nog altijd eentje bij I 

,, Heere! zijn er ook weinigen die zalig wordea .- ., 
Die vraag kan eindelik uit ware be k om me -
r i n g worden gedaan. Dat woord , , we1rugen 
brengt in de ziel van menigeen een bange w o rB\.{'- ... 
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ling in -,,Velen zijn geroepen en weinigen uitwr
koren"--dat had de Heere gezegd. ,,Indien <!e 
r echt>aardige nauweliks zalig wordt, waar zal de 
goddeloze en zondaar versch ijnen ?" ·-dau had de 
heilige apostel Petrus gezegd (I, 4: 18) . 

W at moeten zij, arme worstelaars, nu van z1ch
zelf denken? V an natme zijn zij geneigd God E·n 
hun naaste te hate n--dit zegt Gods hei!ige Woord. 
Is er dan nog enige kans YOOr hen om door de e n -
g e poort in te gaan? Zij benaarstigen zich om hm1 
roeping en verkiezing vast te maken (2 Petr. 1: 10), 
ma.ar zie, h et gaat met hen van kwaad tot erger. 
Dikwels wordt in bet eenzame veld omgedoold 0f 
het stille bidvertrek opgewcht. Maar het licht w: ~. 

niet komen. Benauwdheid grijpt hen inwen<lig aan. 
Zij zoeken ruimte en de poort is zo eng! 

II. 

~faar laau ons horen wat antwoord Jezus gee1t. 
Geen mens kan oru; van onze kwellingen verlossen ; 
geen mens kan onze twijfelingen bezweren. Dtt 
kan a.Ileen onze H eere J ezus Christus, de eniggebo
ren Zoon, Die in de schoot des Vaders is. Hoort 
dan wat Hij zegt om uw Yragend hart te stillen 

,,En E:ij zeide t-0t hen: Strijdt om in te gaan 
d00r de enge poort ; want velen, zeg ik u, zullen 
zoeken in te gaan en zullen niet kunnen'' (vs. 24) . 

,,S tr ij d t!" daar h ebt gij het antwoord op uw 
hooghartig. uw goedmoedig, uw l!waarmoedig . n:a
gen. 

,,S tr ij d t!" namelik gij die de vraag doet, t-t l 

gij die de vraag hoart en daarmee saamstemt . 
,,S t r ij d .t !"-dat is, redeneer niet oYer dingen , 

die voor u t.e hoog en te zwaar zijn. 
,,s t r ij d t !" dat is, weest geen rechter over zo

veel mensen , zo>eel zonden, :ron~el koo-akters. :w--



222 

Yeel ornsr.audigheden: gij weet er toch geen raad 
mee. 

,, St r ij d t! .. n:rn1elik gij alien, tlie ::Vlij hoort, 
maar dan ook gij alien als p e rs o u e n. Strij<lt 
ze l f , p eraoonlik om in te gaan door de enge poort, 

.en al die andere zwarigheden vailen a.ls pakken van 
uw rug. 

~atuurlik wil J ezus hierm ee niet te kennen ge
\ en , dat wij alle~n onszelf moewn liefhebben en 
ooze naaste rnoeten vergeten. Verre van dien. Maar 
hij wil zeggen : voor uw persoonlike kwelling en 
ZKarigheid ligt de oplossing in uw persoonlike 
srrijd. J)oe. wat God u gebiedt, heb God lief en uw 
naaste, loop uw loopbaan, strijd om in te gaan rloor 
Jt: ~nge poort. 

\Y a a r i::; de enge pooTt? S~mmigen zeggen aan 
het begin van de weg. Zij beroepen zich op Mat. 7 
\\'c!-<ir .J ezus eerst. spreekt van de enge poort en dan 
rnn de nauwe weg, en verklaren de enge poort als 
de eersue bekering of de doorbreking van de ziel uit 
de duisterni;, tot het wonderbaar licht. Of ook : zij 
H·rstaan er onder de wedergeboorte. de geboorl.e
\\·eeen Yan het· nieu_;·e leYen. 

Anderen weer stellen de enge poone aan bet einde 
va.n de loopbaan, met een beroep op Luk. 13:25 
(de woord en onmiddellik op onze tekst volgend) · 
,.~amelik nadat de heer des huizes zal opgest.aan 
zijn en de deur zal gesloten hebben en gij zult be
giunen buiten toe staan en aan de deur t e kloppen, 
zeggende: H eere, H eere, doe ons open! en h ij zal 
aut·woorden en tot u zeggen: Ik ken u niet vanwaar 
gij zijt. , . Zo opgevat is de enge poorl de doo<lstrijd, 
de doorgang tot het eeuwige Leven. 

Wij ·\·oor ons lnmnen beide p&rtijen gelijk geven. 
Bij de behandeling vau de zaligsprekingen h ebben 
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wij gezien. da.t reeds de t"\"lreede van de t r e u rig
h e i d des hart.en spreekt, omdat de gelovige dan 
komt tot inzicht •an zijn diepe bederf, zijn geneigd
heid tot alle kwaa.d en onbekwaam.heid tot enig 
goed . Daar is dus al een enge poort. waar het kind 
van God doorheen moet. 

_\faar de zaligsprekingen sluiten ook niet, voordat 
J ezu,; weer een zeer enge poort heeft opgesteld: n. l. 
zaJig zijn de rei n en van hart. Zo komt twee keer 
-bij bet. begin en bij het einde-het strenge gebod: 
.. wees heilig want I1: ben heilig. " 

In Lukas 13 schijnt J ezus meer bepaald op het 
einde t.e doelen. Wij hebben ons de zaak dan zo 
voor te stellen : daar is in ·de verte (;en st.ad ; in de 
stadsmuur is een enge poort en naar die poort leidt 
~en nauwe weg. 

J a reeds die \\°eg if; zo nauw ! Dikwels niet meer 
dan den 'oetpad. een bergpad. Hier gaat het steil 
omhoog, tus.sen rotsgevaarten door ; daar zwaait bet 
weer omlaag, langs de diepten en doodschaduwen 
heeu. Wat kost het al strijd om daarop t-e blijven 
voortgaan! Van dag t.ot dag. in trouwe >olharding. 
totdat het einde komt. 

l )an wacht. ons nog een enge poort. En gelijk er 
in ~1at·. 7 een tegenst.elling was tussen de vele wan
delaars op de brede weg en de weinigen, die langs 
de nauwe weg zich • oortbewegen-zo is er in Lu · 
kas enerzijds s prtle van die strijden om in t-e gaan 
door de enge poort (gewis de weinigen) en ander 
zijds van de velen , die zullen zoeken in te gaan en 
niet zullen kunnen. 

Waarom uiet :1 Wel eenvoudig omdat zij zoeken 
in te gaan m a a r n i e t d o o r d e e n g e 
poor t. Let· we\. Jezus spreekt van bet 
strijden om in te gaan door de en g e poort . 
.Maar Hij la"8t leze laat6t-e woorden weg, 
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als Hij meldt van de eigenwillige ,, zoekers. " 
Wie zijn zij ? Van Israel sprekende tekent de 

apostel Paulus hen in Rom. 9: 32: ,,Israel is tot de 
rechtvaardigheid der wet niet gekomen. Waarom? 
Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar 
u i t d e we r k en d er wet." ,,Indien ook 
iE:maod strijdt, die wordt niet gekrbond, zo hij niet 
wet t iglik hee~ gestreden" (2 Tim. 2: :5). 

Gij gevoelt dus dat de ,,zoekers" van onze teksb 
de eigengerechtigen zijn. Zij willen niet door de 
en i g e }Iiddelaar behouden worden. Welnu, buiten 
Hem is er geen behoudenis. 

Laat dan die eigenwilligen uij zeggen: ,,H eere, 
wij willen er in : wij moeten er in ; wij hebben er 
recht op; wij zijn deugdzame mensen; wij slaao 
een bres in de muur!"-Henwel blij,en zij buiten 
en 1."Ullnen er niet in. 

Door de enge p-OOrl-zo alleen komen wij ten !e
ven in. Door de enge poort-daarin ligt de eis ver
vat, dat wij onze oude natuur doden moeten. En 
zie, wij hebben ons zelf zo lief! o Dat afstenen 
van de oude mens, dat waarlik klein-worden, die 
zelfverbrij2eling-daairaan hapert het bij ons. Het 
is dan ook of J ezus ons t-oeroept: ,, Gij zijt nog te 
goed, te rnornaam, te deugdzaam in uw eigen oog_ 
Uw eigen ik \erhe~ zich nog voor de enge poort. 
Word klein. Verlies uzelf. Versta de zaligheid: a I -
!es van Mij en niets van u!" 

~Wa.t worden wij di1.-wels in de engte gebrachtr 
Door wat zielsbenauwdheid moet het heen \OOrdat 
wij m et Paulus kunnen zeggen: ,,Ik ben met 
Christus g e k r u i s i g d"? 

Dikwels worden wij in de engte gebracht. Maar 
wa.t zal het 2'ijn als eindelik de stervensure komt? 
Als het licht van Gods heiligheid opgaat over on.s 
aa.rdse bestaan? Als de afgrond roept tot de af-
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grond ? _Us wij wegzinken in het pijnigend besef 
Yan eigen nietigheid ? Als vlees en hart bezwijken? 
Dan, meer dan ooit, zul!en wij verstaan, dat de 
poort waarlik eng is. 

~foar wij hebben u ook i.:ts beters en hogers te 
YE?rkondigen. Het woord rnn Christus zegt. ook , dat 
er een poort i s en dat er een poorl b 1 ij ft. Zelfs 
door dit ernstige >ermaan nodigt Hij in de volheid 
zijner genade. ,,Gaat in!! ' zo roept Hij. En Hij, 
Die u ,roep t, is getrouw. Christus is niet alleen de 
\.Veg, maar Hij is ook de Deur. ,,Indien iemand 
d o or M ij ingaat, die z a l b eh o u d e n w or -
d e n " (Joh. 10:9) . Ja, de poort is eng, maar niet 
te eng. Door Chr;·,,ius kunt gij ingaan, maar dan 
ook door Hem alleen. 

Neem dit woord aangaande de enge poort als een 
sraf in :uw hand. Verdrij f daarmee heti ongedierte 
van de twijfel. A1; bange vragen uw hart bestor
ruen, zeg dan: ,,J ezus heeft mij bevolen: strijd gij 
om in te gaan d00r de enge poort, " en daairbij leg 
ik mij kinderlik en gelo,ig neer. " Als gij dat doet, 
zult gij ervaren de troost van <lat woord. 

AMEN. 
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