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INLEIDING

Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn catechetische praktijk.
Het heeft geen enkele andere pretentie dan een hulpboek te willen zijn.
Naar mijn mening speelt in de catechese evenals in het andere ambtelijke

werk de persoon van hem, die het onderwijs geeft of de gemeente dient
een te grote rol, dan dat men hem zou kunnen vastleggen op een uit-
gewerkt model of preciese methode.

„Wees uzelf," dat is een gebod ook voor de catecheet.
Maar dit neemt niet weg, dat, terwijl het aantal catechisatieboekjes legio

is, we naar een overzichtelijk werk voor de catecheet, waardoor hij in elk
geval een Ansatz krijgt voor zijn arbeid, tot nu toe moeten zoeken. Het
gevolg is, dat menige catechisatie iets wordt als een catechetische impro-
visatie; en dat „het moeilijke uur" daardoor nog extra-moeilijk wordt.

Natuurlijk groeit de catecheet in zijn werk; en ongetwijfeld is er hier en
daar een natuurlijke begaafdheid, die altijd weer de catechetische stof weet
om te smeden in een boeiend geheel, zelfs voor de jongere catechisanten.
Maar evenzeer als de geboren verteller op de lagere school behoefte b lijft
houden aan een vertelboek met gegevens, om hem fit te houden, evenzeer
houdt ook de beste catecheet behoefte aan een snelle oriëntatie in de leer-
stof, en speciaal zij, die voor het eerst tot het geven van dit kerkelijk
onderwijs geroepen worden, kennen deze behoefte.

Het hier geboden boek doet een poging, om in deze behoefte te voor-
zien. Uitgangspunt was hierbij de gedachte, dat de jongere catechisanten
nog altijd het meest warden vastgehouden door een vertelling.

Daarom ging telkens een schets van zo'n verte lling voorop, waarbij niet
werd gestreefd naar de volledigheid van een vertelboek, maar wel naar die
essentiële momenten, die ieder kan gebruiken, om er op zijn wijze een ver-
telling van te maken.

De stof werd gewoonlijk ontleend aan de gewijde histo rie, maar ook nu
en dan aan kerk- of zendingsgeschiedenis.

De volgehouden orde betekent geenszins, dat ik het raadzaam acht
steeds met de gegeven ve rtelling te beginnen.

Integendeel, het kan meer dan eens gewenst zijn, te beginnen met een
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recapitulatie van wat de vorige maal behandeld werd, en met een korte
inleiding over wat de nu te behandelen Zondag biedt.

Maar dan komt er altijd wel een moment, dat de vertelling kan worden
ingevlochten; en het behoeft geen betoog, dat, hoe boeiender en levender
deze vertelling wordt voorgedragen, des te meer de aandacht van de jonge
mensen wordt gevangen.

Aan het slot van elke catechismusbehandeling werden enkele dingen
naar voren gebracht, die het meest geschikt zijn voor de behandeling met
de oudere catechisanten.

Overigens vergete niemand, dat ook voor hen de vertel ling nog steeds
van betekenis b lijft, ze willen er graag naar luisteren en van leren; maar
het zal nodig zijn, hierin de gewenste variatie te brengen.

DE SCHRIJVER



ZONDAG 1

Vertelling.

Een groot plein in de Zuid-Nederlandse stad Valenciennes.
Het is de laatste dag van de meimaand van het jaar 1567.
Midden op het plein zijn twee galgen opgericht.
Aan één ervan hangt het lichaam van een man.
Een andere man staat met een strop om zijn hals op een ladder, die

tegen de tweede galg leunt, en spreekt de menigte toe, die zich op het
plein bevindt.

Soldaten omringen de plaats der terechtstel ling, gewapend met vuur-
roeren.

De man op de ladder vermaant het volk, eerbied en gehoorzaamheid te
betuigen aan de magistraat.

Hij heft dan zijn hand omhoog, en spreekt van het waarachtig evangelie
van Jezus Christus, dat hij verkondigd heeft.

Hij roept de mensen toe, bij de leer v an dat evangelie te volharden ...

Maar daar treedt de beul naar voren, doet een ruk a an de ladder, en
trekt die onder zijn slachtoffer weg.

Het hoofd knikt voorover, en daar hangt een nieuw slachtoffer van de
Inquisitie.

Een rumoer stijgt op uit de schare.
Vrouwen gillen, mannen met gebalde vuisten springen naar voren.
Maar de soldaten grijpen hun geweren en beginnen in het wilde weg op

de volksmenigte te schieten.
Er vallen doden en gewonden.
De mensen vluchten in alle richtingen.
Het bloedig einde van een schoon begin.

Het begin was zo mooi geweest.
Ds. de Brès van Antwerpen, vriend en leerling v an Calvijn, was een jaar

eerder beroepen te Valenciennes, waar de mensen honger hadden naar het
Woord van God; hij was daar door een juichende menigte ingehaald.

Hij had er gepreekt met zijn vriend de la Gr ange, en er werd van de
mensen verteld, dat ze slechts schenen te leven, om naar de preek te gaan.

Toen kwam de beeldenstorm, en ook in Valenciennes werden twee
kerken geplunderd.

De Brès voelde voor die beeldenstorm zo veel niet, maar in de twee
kerken werd voortaan wel op Gereformeerde wijze gepreekt.
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De gevolgen bleven niet uit: door de gouverneur van Henegouwen werd
de stad belegerd, en de hulp van Oranje, waarop gerekend was, bleef
achterwege.

Na een bombardement gaf Valenciennes zich in maart 1567 over, en de
predikanten konden alleen hun leven redden, door zich des nachts met een
touw over de muur te laten zakken.

In een naburige plaats werden ze echter herkend en gearresteerd.
Uit zijn gevangenis te Valenciennes schrijft de Brès dan een brief aan

zijn vrouw.
„Ik verblijf in de meest versterkte en ondragelijkste kerker die bestaat,

somber en duister, welke men wegens zijn donkerheid „Brunain" (schemer-
hol) noemt; ik krijg slechts lucht door een klein stinkend gat, waar men
de onreinigheden inwerpt. Ik heb ijzers aan handen en voeten, dik en
zwaar, die mij tot een voortdurende hel zijn, omdat zij het vlees afschaven
tot mijn arme beenderen."

Maar hij roemt God, die ook nu trouw over hem is, en in een volgende
brief aan zijn moeder spreekt hij van de enige troost in leven en sterven.
Hij gewaagt van de voortdurende nabijheid van de Here Jezus Christus en
schrijft dan: „Hij is hier gevangen met mij. Ik zie Hem, om zo te zeggen,
ingesloten en gekluisterd in mijn ijzers en boeien. Ik zie Hem met mijn
geestesoog ingesloten in mijn naargeestige en duistere kerker, daar Hij mij
door het woord zijner waarheid beloofd heeft, met mij te zijn alle dagen tot
aan het einde der wereld. Hij zegt, dat wanneer een zijner minste disci-
pelen gevangen is, Hij het zelf is, met deze woorden: „Ik was in de
gevangenis en gij hebt mij bezocht"."

En op de laatste dag van zijn leven zegt hij tegen zijn medegevangenen:
„Het komt mij voor, dat mijn ziel vleugelen heeft om ten hemel op te varen,
want ik ben heden genood ter bruiloft van mijn Here, de Zoon van God."

In deze tijd is de catechismus ontstaan.
De tijd van de Nederlandse martelaren; de tijd van de brandstapels en

van de martelingen; van de uitmoordingen van steden en van nietssparende
wreedheid.

Hoe moeten de mensen toen niet gegrepen hebben naar het kleine boekje
van de kerk, dat sprak van de enige troost in leven en sterven!

De kinderen hebben de woorden geleerd.
Maar ook de ouderen hebben hieruit voedsel ontvangen voor hun ziel.
De catechismus is het leerboek en het troostboek van de kerk geworden.

Ook voor latere tijden.

Niet alleen in de zware jaren van de 16e eeuw was troost nodig. Altijd
moet de kerk, de grote mensen, de jongens en de meisjes, van troost leven.

In welke tijd van de wereld leven we?
De bijbel zegt, dat we leven „in de laatste dagen", dat zijn de dagen,

waarin de Heilige Geest is uitgestort (Hand. 2 : 17).
En nu is de mooiste naam van de Heilige Geest: Trooster.
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We leven dus in dagen van voortdurende troost.
Waarom hebben we die nodig? Het leven is toch niet een verdrukking-

aan-één-stuk-door? je kunt toch ook spelletjes doen en leren en een mooi
boek lezen en van de vacantie genieten en wat worden?

Daar heb je volkomen gelijk in, al moeten heel wat mensen al die
dingen missen (kijk maar eens in een ziekenhuis, een kamp voor ont-
heemden, op Ambon, in Hongarije): het mag je nooit met rust laten, dat
andere mensen het slecht hebben en je zelf het goed hebt.

Maar heb je het zelf werkelijk goed?
Neem een man in het mooiste huis van de wereld met het meeste geld

van de wereld, die maar kan doen wat hij wil.
Waar gaat die man naar toe?
Waar gaan wij allemaal naar toe?
Daar moet je eens goed over doordenken, tot het einde.
Dan weet je wel, dat we allemaal op reis zijn, naar God.
„Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus open-

baar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam ver-
richt heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad" (2 Cor.
5 : 10).

De catechismus is het boek, dat ons op deze reis naar God de weg
wil wijzen.

Daarom spreekt ze van troost.
Want uit onszelf komen we daar niet goed aan.
Dan heeft God een groot bezwaar tegen ons, dat we niet kunnen

weerleggen.
Hij zegt, dat we zondaren zijn, mensen, die zo vaak niet doen, wat

Hij zegt.
Als het met die zonde niet in orde komt, zegt Hij straks: „Ga weg van

Mij," en dan is het mooiste leven niets meer waard, want dan zijn we
voor eeuwig verloren.

Daarom hebben we troost nodig.
De troost van de Heilige Geest.
Wat zegt die Heilige Geest dan tegen ons?

Dat ik het eigendom van Jezus Christus ben.

De catechismus is heel persoonlijk.
Ze spreekt niet van anderen, en niet van mensen in het algemeen,

maar van „ik" en „mij", d. w. z., dat ze maar niet wat in de ruimte praat,
maar goed wil laten uitkomen, dat het om mijzelf te doen is, of ik nu
een grote man of een kleine jongen of meisje ben.

Het gaat om mijn leven, mijn eigen leven, waar gaat dat naar toe?
Als ik het Woord van God geloof, dat is voor mij beslissend, dan gaat

het met dat leven naar de heerlijkheid toe.
Dat wil de Heilige Geest door dat Woord tegen me zeggen.
Want door dat Woord spreekt Hij telkens weer van Jezus.
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Jezus, die eens heel lang geleden leefde in een klein landje.
Die maar 33 jaar werd en toen stierf aan een kruis.
Door Gods Woord zegt de Heilige Geest nu tegen ons, dat deze Jezus

er nog altijd is, en dat Hij zorgt voor het lichaam en de ziel van allen
die in Hem geloven.

Hij heeft die mensen gekocht en ervoor betaald met zijn bloed.
Door hun zonden waren ze vijanden van God en het eigendom van

de boze.
Maar door de grote losprijs van Jezus zijn ze met God verzoend en

heeft de boze niets meer over hen te zeggen.
Jezus zorgt nu altijd voor hen.
Hij leeft om voor hen te bidden.
Hij laat niet toe, dat één van de schapen van zijn kudde verloren gaat.

Wat betekent dat voor dit leven?

Dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van mijn hoofd
gekrenkt kan worden.

Denk aan Petrus in de gevangenis. Het was mense lijk onmogelijk, dat
hij eruit kwam. Toch kwam hij eruit, omdat God het wilde.

We hebben nog altijd dezelfde God.
Wanneer we ziek zijn, moeten we een dokter halen; ja, maar we moeten

eerst bidden, of God die dokter zegenen wil.
Wanneer we examen moeten doen, moeten we met al onze inspanning

studeren; ja, maar we moeten eerst bidden, of God ons een helder ver-
stand en een rustig hart wil geven.

God regeert alles.
En wij weten, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor

hen, die God liefhebben (Rom. 8 : 28).

Wat betekent dit voor het eeuwige leven?

Daarom behoeven we niet bang te zijn voor de dood. Wie echt ge-
loven, zijn daar ook niet bang voor, omdat de Heilige Geest hun vrede
geeft in hun hart. Je moet niet vragen aan je zelf: „Kan ik vandaag wel
sterven?" — omdat God vandaag aan je vraagt om te leven. Maar je moet
wel antwoord kunnen geven op de vraag: „Heb ik de Here Jezus lief?"
Dan zal Hij ook voor je zorgen, als je moet sterven. Er was een jongen
van 17 jaar in Friesland, die in de bezettingstijd door de Duitsers werd
doodgeschoten. Hij riep toen uit: „Wij steken 't hoofd omhoog en zullen
d' eerkroon dragen." Die genade gaf God hem, toen hij het nodig had.

De drie stukken.

Lees vraag 2 eens; denk er goed aan, dat het geloof nooit in drie
stukjes uiteenvalt. Je kunt nooit voor een derde part geloven. Als je
gelooft, geloof je met je hele hart in Jezus. Denk maar eens aan de zieken,
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de melaatsen en de blinden, die de Here Jezus om hulp vroegen. Ze
kwamen niet met een rekensommetje. Ze vroegen alleen maar om hulp
en kregen die ook.

Dat is vandaag nog precies gelijk.
Maar waarom vroegen ze om hulp?
Omdat ze heel goed wisten, die hulp nodig te hebben; anders hadden

ze het niet gedaan
Wij moeten ons leven door blijven weten, de hulp van Jezus nodig

te hebben; met andere woorden: wij moeten altijd weten van onze zonde
en de boze gevolgen daarvan; dat is het eerste stuk.

En we moeten daarmee elke dag weer naar Jezus gaan, dan helpt Hij
ons ook; dat is het tweede stuk.

En die mensen, die door Jezus geholpen waren, konden het niet laten
zijn lof te vertellen; zo moeten ook wij leven en spreken tot zijn eer;
dat is het derde stuk.

Maar ze horen alle drie bij elkaar, zoals wortel, stengel en bloem bij
elkaar horen; wanneer één stuk gemist wordt, is de plant dood.

De hele catechismus gaat nu spreken over de d rie stukken van het
geloof; maar we mogen nooit bij één stuk de beide andere vergeten.

VOOR DE OUDEREN.

De catechismus is een belijdenisgeschríft.
De kerk heeft in de loop der eeuwen verschillende van die geschriften

opgesteld met een drievoudig doel:
a. om kort en klaar uit te spreken, wat ze geloofde;
b. om alle dwalingen te weerspreken;
c. om de kinderen en de jonge mensen onderwijs te geven in haar leer.
De vraag doet zich voor: kon men dan met de bijbel niet toe?
Laten we maar goed vasthouden, dat we alleen in de bijbel alles kunnen

vinden, wat we nodig hebben om onszelf te kennen, God te dienen en
eens altijd bij Hem te zijn.

Maar de bijbel is als een groot land, waarin we gaan reizen; het is
goed, tevoren een goede landkaart te bestuderen; in de be lijdenis vinden
we zo'n landkaart, waarop we gemakkelijk de voornaamste plaatsen
kunnen vinden.

Er zijn ook van de bijbel foute landkaarten gemaakt (elke ketter heeft
zijn letter); in de belijdenis wordt op het gevaar van die fouten gewezen,
er zijn mensen, die zelfs met de bijbel nog verdwalen.

De belijdenis bedoelt dus niet anders te zijn dan een weergave van de
Heilige Schrift in hoofdzaken.

Ze heeft daarom kerkelijk gezag: de kerk spreekt daarin haar geloof uit;
maar ze heeft geen goddelijk gezag: ze kan gewijzigd worden, als het
zou blijken, dat Gods Woord niet goed of niet duidelijk genoeg is weer-
gegeven.
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De kerk kent haar algemene belijdenisgeschriften:
de Apostolische geloofsbelijdenis of de 12 artikelen des geloofs;
de geloofsbelijdenis van Nicea;
de geloofsbelijdenis van Athanasius.
De Gereformeerde kerken kennen haar drie formulieren van Enigheid:
de Nederlandse Geloofsbelijdenis (37 artikelen, opgesteld door Guido

de Brès, 1561);
de Heidelbergse Catechismus (opgesteld door Zacharias Ursinus en

Caspar Olevianus, 1563);
de 5 artikelen tegen de Remonstranten (of Dordtse Leerregels, opgesteld

door de Synode van Dordrecht, 1618—'19).
Er zijn in Nederland nog meer kerken, die deze drie formulieren van

Enigheid hebben. In de Nederlandse Hervormde kerk worden ze wel be-
waard, maar niet gehandhaafd (leervrijheid); tengevolge hiervan zijn de
Gereformeerde kerken ontstaan: het is heel erg, als er een dominé staat
te preken, die de waarheid niet brengt. Wanneer de Ned. Herv. kerk
haar eigen formulieren opnieuw geheel voor haar rekening zou nemen,
zouden we ons ten spoedigste weer met haar moeten verenigen.

De Christelijke Gereformeerde kerken, de. Gereformeerde kerken (onder-
houdende art. 31) en de Gereformeerde gemeenten nemen wel de inhoud
van deze formulieren geheel voor haar rekening. We mogen niet ophouden,
pogingen te doen, om de scheiding tussen deze kerken en de onze te doen
ophouden, ook al is dat heel moeilijk.

ZONDAG 2

Vertelfin : 2 Kron. 34 : 14-33.

Waarom wordt de wet elke zondagmorgen in onze kerken voorgelezen?
Om altijd weer de weg des Heren te kennen, waarop Hij wil, dat we

zullen wandelen.
Dat kunnen we heel gemakkelijk vergeten.
Denk maar eens aan de geschiedenis van Josia, de laatste goede koning

van Juda voor de ballingschap.
Hij was nog maar een jongetje van acht jaar, toen hij al het zware

gewicht van de kroon te dragen kreeg.
0, wat is dat moeilijk, een land te regeren met al die verschillende

mensen erin, een klein land tussen allemaal andere grote landen, wat is
daar een wijsheid voor nodig!

Maar die wijsheid hangt niet in de eerste plaats van de leeftijd af.
Die wijsheid hangt in de eerste plaats van het geloof af, „de vreze des
HEREN is het beginsel der wijsheid" (Spr. 9 : 10).

De jonge Josia is wijzer geweest dan zijn vader en zijn grootvader.
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Hij reinigt het land van alle afgodisch bedrijf. Zelfs in het noordelijk rijk
vernietigt hij alle afgodische altaren en beelden.

En in het 18de jaar van zijn regering gaat hij de tempel restaureren.
Jarenlang was het huis des Heren verwaarloosd; al zijn energie be-
steedt de jonge koning, om Israëls heiligdom in zijn oude luister te her-
stellen.

Maar dan wordt een opzienbarende ontdekking gedaan!
Misschien wel op een oude rommelzolder vindt de hogepriester Hilkia

het wetboek des HEREN.
Hoe was het mogelijk geweest, dat dit heilige wetboek een vergeet-

boek was geworden?
Er moest immers naar des Heren bevel elk jaar op de grote feesten

uit worden voorgelezen?
Ja, maar dat was al in geen jaren gebeurd.
Manasse had 55 jaar geregeerd en Amon 2 jaar, en die tijd was vol-

doende geweest, om zelfs de gedachtenis aan de wet uit te wissen.
Zo snel kan het gaan!
Een bioscoop wordt gemakkelijker gebouwd dan een kerk; en een kerk

wordt gemakkelijker vergeten dan een bioscoop.
Het wetboek wordt door de hogepriester aan de secretaris van de koning,

Safan, gegeven.
Wanneer hij daaruit gaat voorlezen, scheurt de koning zijn kleren.

Dat was in Israël het teken van diepe rouw en verslagenheid.
Hij leerde zijn ellende kennen en die van het hele volk uit de wet Gods.

Hij bemerkte, dat hij heel zijn leven door al zijn best had gedaan om God
te dienen, en dat hij het toch niet goed had gedaan.

Hij hoorde des HEREN zware oordelen dreigen tegen ieder, die niet
bleef in al hetgeen geschreven stond in het boek der wet om dat te
doen.

Dat sneed hem door de ziel.
En onmiddellijk zond hij een boodschap naar de profetes Hulda, die

van God de gave ontvangen had, zijn wil bekend te kunnen maken.
En dan hoort hij het wel, dat al de bedreigingen, in het boek der wet

geschreven, door zullen gaan.
God is een heilige God.
Hij laat niet met Zich spotten, Hij laat zijn heilige wet niet verwaar-

loosd worden.
De koning verkrijgt slechts één gunst.
Omdat hij zich voor God verootmoedigd heeft, zal hij niets van al het

onheil zien, dat de Here over zijn volk gaat brengen.
Hij zal in vrede in zijn graf warden bijgezet.

Waaruit kent ge uw ellende?

Hoe duidelijk blijkt uit deze oude geschiedenis, dat uit de wet de
ellende gekend wordt.
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Zonder de wet leefden de mensen rustig voort.
Ze dachten zelfs, dat ze met God op heel goede voet verkeerden, en dat

ze alles voor Hem deden, wat Hij van hen verlangen kon.
Hoe verschrikkelijk vergisten ze zich.
Want God vraagt niet maar iets van de mens.
Hij vraagt alles van de mens.
Hij legt op heel zijn leven beslag, op denken en doen, op zondag en

maandag, op jonge mensen en oude mensen, op koningen en bedelaars.
In heel die veelvoudige wet van Israël lag dat opgesloten: in de burger-

lijke wet, die zei, dat het volksleven voor God was; in de ceremoniële
wet, die zei, dat het godsdienstig leven voor God was; in de zedewet,
die zei, dat het geestelijk en zedelijk leven voor God was .

Daar beantwoordde het volk niet aan.
Het probeerde zo heel veel te doen zonder God.
Maar dat was ellende.
Ellende is: zonder God zijn.
Het betekent eigenlijk: uitlandig zijn, uit het land van God van-

daan zijn.
Dat is gebeurd na de zondeval in de verd rijving van Adam en Eva uit

het paradijs.
De wet zegt ons, hoe het leven-met-God moet zijn.
En dat het leven-zonder-God onder het oordeel ligt.

Het diepste van de wet.

De tijd van het Oude Testament is voorbij.
Israëls burgerlijke wet is niet meer in alle onderdelen bindend voor

ons, omdat er geen apart heilig volk in een heilig land meer is; en Israëls
ceremoniële wet is vervuld in Jezus Christus en opgeheven toen het voor-
hangsel van het heilige der heiligen scheurde.

Is nu de wet voor ons afgeschaft?
Neen, we horen ons nog elke zondag de tien geboden voorlezen. Die

tien geboden waren geschreven op twee stenen tafelen, om hun duurzaam
karakter aan te duiden.

En ze zijn nog steeds voor ons van kracht, omdat Jezus voor ons elk
van die twee tafelen heeft samengevat in zijn tweevoudig gebod: God
liefhebben met geheel het hart, met geheel de ziel, met geheel het verstand
en met geheel de kracht; en de naaste liefhebben als zichzelf.

Het diepste van de wet is daarom samen te vatten in één woord: liefde.
Sommige mensen denken, dat het daardoor heel veel gemakkelijker

wordt. Al die wetten van Mozes, wie kon die nu houden?
Maar liefhebben, dat willen we toch allemaal!
Wie zo spreekt, vergist zich echter ontzaglijk.
Juist dat eenvoudig liefhebben is voor ons uit onszelf onmoge lijk!
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Geneigd tot haat.

De catechismus spreekt een heel hard woord uit.
Dat is het woord „haat": alle mensen zijn zonder Gods genade tot

haten geneigd.
Voor velen is dat woord te hard.
Ze wijzen op de goede en menslievende dingen, die zelfs bij de heide-

nen nog wel gevonden worden.
Toch zit die haat, dat zelf de eerste willen zijn, en desnoods alle

anderen, te beginnen met God, uitschakelen, er zo diep in.
Het meest-sprekend is dat gebleken bij het kruis.
Jezus had alleen maar goed gedaan.
Maar Hij werd gekruisigd, en niemand nam het voor Hem op.
Sommigen haatten Hem diep, anderen lieten zich alleen meeslepen,

omdat ze door menselijke idealen waren geboeid, anderen lieten Hem in
de steek uit vrees, anderen martelden Hem uit wreedheid, anderen gaven
Hem over, omdat dat het minst-gevaarlijk scheen.

Allemaal mensen, van allerlei soort, maar geen van hen had de moed
van de liefde-tot-het-uiterste.

Zo is de mens.
God houdt deze neiging tot haat wel tegen, omdat er anders een hel

op aarde zou zijn en er geen plaats zou zijn voor zijn kerk.
Hij geeft daarom in zijn algemene genade een overheid met veel goede

overheidsmaatregelen; een gezins- en familieleven met veel blijken van
natuurlijke genegenheid; een leven van vriendschap en omgang, een
internationaal verkeer met allerlei spelregels.

Maar als de remmen losgaan, dan is er de haat; de revolu tie; de tyrannie;
de losbandigheid; de echtscheiding; de moordende concurrentie; de uit-
zuiging; de oorlog; de moord en de dood.

Dit is de ellende, omdat de wet van God verlaten is en wordt.
Er is maar één hulp.
Die van Hem, die de wet heeft vervuld.
En die aan zijn volk een nieuw hart wil geven, zodat het weer lief-

hebben leert.
Dat kan alleen door de genade van de Here Jezus.

VOOR DE OUDEREN.

Een wet is een regel om naar te leven, ons voorgehouden door een
macht, die boven ons staat.

Reeds in het paradijs kenden Adam en Eva de wet van God, niet
door publieke afkondiging, maar door hun schepping naar het beeld van
God (in ware heiligheid): zoals ze behoefte hadden om te eten en te
drinken, hadden ze ook behoefte om lief te hebben.

De zonde verwoestte het beeld van God: toen moest de wet wel
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opnieuw worden bekend gemaakt, maar ook moest het hart van de mens
opnieuw worden vernieuwd naar het beeld van God (wedergeboorte).

Jezus was de tweede Adam, Hij droeg opnieuw de wet van God in
zijn hart (Ps. 40 : 9; Hebr. 10 : 7).

Hij laat zien, dat de diepte der wet bestaat in het liefhebben van
God en de naaste; Hij volbrengt Zelf deze wet tot het uiterste (Joh.
13 : 1); en Hij leert het de zijnen door zijn Heilige Geest (Rom. 8 : 1-4).

We spreken nu van een drieërlei gebruik van de wet:
a. ze leert ons onze zonde kennen (kenbron der ellende);
b. ze doet ons vluchten tot Christus (tuchtmeester tot Christus,

Gal. 3 : 23-25);
c. ze leert ons leven in dankbaarheid (regel der dankbaarheid).

ZONDAG 3

Vertelling.

Een prachtige dag in het paradijs!
Bloeiende bloemen, zingende vogels, alles ademt vrede.
Adam en Eva staan bij een boom midden in dit heerlijke park.
Ze kennen deze boom heel goed, het is die „van de kennis van goed

en kwaad", God heeft er hen apart over gesproken.
Het eten van de vrucht van deze boom is dodelijk.
In de grond van de zaak is het een duivelse boom.
Heel de wereld is goed, maar op deze plek gaf God aan de duivel

verlof, een weg te openen naar het kwaad.
Maar nu heeft Hij de mens ernstig voor dat kwaad gewaarschuwd.

„Van die boom zult ge niet eten; want ten dage, dat ge daarvan eet, zult
ge voorzeker sterven."

Hoor! — daar komt ineens een fijn lispelend stemgeluid in Eva's oor.
„God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in

de hof?"
Eva kijkt op: ze ziet een dier, dat ze heel goed kent, een slang.
Adam en Eva kenden alle dieren, ze zagen met één oogopslag, wat hun

bijzondere aard was, ze hadden hun daarom namen gegeven, die precies
bij hen pasten.

Ze wisten ook wel, dat de slang het slimste beest was, dat God ge-
schapen had.

Waarom zou Eva zich dan verwonderen over het spreken van die slang,
heel de wereld was immers één groot wonder, waarin telkens nieuwe
ontdekkingen werden gedaan.

Ze wist echter wel één ding: dat die mooie wereld bedreigd werd, want
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ze moest met haar man de hof van Eden bouwen en bewaren. Vooral
in de buurt van de gevaarlijke boom moest ze op haar hoede zijn.

Was ze dat ook?
Hoor maar, wat ze antwoordt aan de slang; ze zegt de waarheid: God

is een goede God, die haar en haar man alle bomen tot spijs gegeven
heeft, maar voor deze éne boom heeft gewaarschuwd als voor een levens-
gevaarlijke boom.

Dan neemt de slang weer het woord.
Hij stelt geen vraag meer, hij komt met een brutale bewering. Met deze

bewering, dat God liegt.
„Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij

daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en ge als God zult zijn,
kennende goed en kwaad."

Onmiddellijk blijkt uit deze woorden, dat de gevaarlijke aanval, waar
God voor gewaarschuwd had, nu gekomen is.

En dat achter die slang iets anders moet zitten.
Die slang was immers een goed schepsel Gods.
Wanneer hij zo kwaad spreekt van God, moet wel een andere macht

hem drijven.
Als Eva die macht nog niet kent, moet ze toch wel met een huivering

zich afwenden.
Dit is immers het allerergste, wat maar mogelijk is: Godslastering!

majesteitsschennis! en daarbij een aansporing tot revolutie: onttroon God
maar! probeer maar aan Hem gelijk te worden.

Maar Eva vlucht niet weg.
Ze is nieuwsgierig geworden, ze laat haar fantasie werken. Als die slang

eens gelijk had ...
Dat was het begin van de zonde.
Twijfel aan de betrouwbaarheid van het Woord van God is altijd het

begin van de zonde!
Ze kijkt naar die mooie boom.
Evenals ze van dieren verstand heeft, heeft ze ook van bomen verstand,

ze is immers gemaakt naar het beeld van God!
En dan ziet ze wel, dat die vruchten van die boom prachtig-mooi zijn,

en zelfs een voortreffelijke invloed moeten hebben op de menselijke
geest.

En daar gaat haar hand al omhoog.
Ze wil het eens proberen.
Ze eet van de vrucht, en ze roept Adam, die vlak bij haar staat, hij

kan ook gerust eens proeven.
En Adam, die het nog veel beter wist, omdat hij het rechtstreeks van

God gehoord had, Adam laat zich door zijn vrouw verleiden.
Hij eet, maar dan komt de grote schrik.
Beider ogen worden geopend: ze zien nu, dat ze niet als God zijn

geworden, maar dat ze God kwijt zijn.
De vrede van hun hart is weg, voorgoed.



18 	 Zondag 3

Ze hebben het verbond met God verbroken.
Ze schrikken ervan, elkaar in de ogen te zien, ze zien, dat ze beide

hun bescherming kwijt zijn, dat ze naakt en onveilig in het gevaar lijke
leven staan.

Ze zoeken een povere bedekking in wat vijgebladeren.
En ze vrezen voor de komst van God.
Dat is het begin van de zonde in deze wereld geweest.

Gods goede schepping.

Waar kwam die zonde toch vandaan?
Ze kwam niet voort uit de goede schepping van God.
„God zag alles, wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed"

(Gen. 1 : 31).
De mensen zondigden niet, omdat ze een lichaam hadden, want ook dat

lichaam was zeer goed, rein en onschuldig.
De mensen zondigden niet, omdat hun denken nog niet genoeg ont-

wikkeld was, omdat hun wil nog niet genoeg geoefend was, of omdat hun
gevoelsleven nog te zwevend was: ze waren immers naar Gods beeld
geschapen (Gen. 1 : 27).

En wat betekende die schepping naar Gods beeld?
Dit, dat ze op God leken, zoals een kind op zijn vader lijkt; wel

beperkt, menselijk, het schepsel wordt nooit gelijk aan de Schepper.
Maar toch weerspiegelde hun geest iets van Gods heerlijkheid, dat was
de zeer hoge staat van de mens.

Uit het Nieuwe Testament kunnen we opmaken, dat dit beeld van God
vooral uitkwam in drie eigenschappen of deugden: kennis, gerechtigheid
en heiligheid (Col. 3 : 10; Ef. 4 : 24).

Kennis: dat is iets anders dan geleerdheid, Adam was geen professor,
maar hij kende God en hij kende alle dingen in hun verhouding tot God.

Gerechtigheid: Adams verhouding tot God was in orde; hij behoefde
niet eerst een offer te brengen om een afstand te overbruggen of een
schuld te verzoenen; hij mocht maar zo met God spreken als met zijn
Vriend. Als wij bidden, moeten wij altijd bidden in Jezus' naam, iets
vragen om Jezus' wil. Dat hoefde Adam niet te doen.

Heiligheid: de wet van God, de liefdewet, was in Adams hart inge-
schapen, hij ging leven en werken tot eer van God en tot heil van zijn
naaste.

Dit alles gold ook van Eva.
Goed waren de mensen geschapen.
Waar kwam dan toch de zonde vandaan?

Het werkverbond.

Om hier achter te komen, moeten we één ding goed zien.
Dat is dit, dat Adam in het paradijs Gods bondgenoot was.
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Dat woord lees je niet in de eerste hoofdstukken van de bijbel. Maar
kijk maar eens in Hosea 6 : 7, daar staat: „Ze hebben als Adam het ver-
bond overtreden."

God sloot later ook met Noach een verbond (Gen. 9 : 8, 9) en met
Abram (Gen. 15 : 18, 17 : 2) en met Israël (Ex. 24 : 7, 8).

We weten er niets van, of God ook met Adam op plechtige wijze zo'n
verbond gesloten heeft, maar dit staat vast, dat er een verbond tussen
God en de mens was in het paradijs.

En wat betekent zo'n verbond?
Dit, dat men vrienden van elkaar is, elkaar wat belooft en voor elkaar

iets doet.
God zou voor Adam zorgen en beloofde hem het eeuwige leven, als hij

trouw was aan het verbond (de boom des levens!).
En Adam moest de Here dienen en Hem gehoorzaam zijn in heel de

schepping (weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onder-
werpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des
hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt, Gen. 1 : 28).

Hij moest ook de hof van Eden bewaren of bewaken; deze taak wees
op een boze macht, die het werk van God bedreigde; als een trouwe
bondgenoot moest Adam tegen deze macht op zijn hoede zijn; en hij
moest daar wel bijzonder aan denken, als hij in de buu rt kwam van die
ene boom, waar God hem voor gewaarschuwd had.

Wat was dat een prachtige roeping, bondgenoot van God te mogen zijn!

Adams vrijheid.

Adam kon ook weigeren, om deze roeping te volbrengen.
God had hem goed geschapen, maar hem niet in een kooi gezet. Hij

kon gaan en staan, waar hij wilde. Hij kon doen en laten, wat hij wilde.
God wilde geen afgedwongen gehoorzaamheid, maar vrijwillige gehoor-
zaamheid. Die vrijheid van Adam was maar geen schijn, maar echte vrij-
heid. God wilde een zelfstandig wezen, dat van harte zijn zijde koos.
Daarom kon Adam kiezen tussen goed en kwaad. Als hij de goede keuze
deed, zou hij voor altijd door God in zijn geluksstaat bevestigd worden.
Dan zou hij mogen eten van de boom des levens, die de betekenis had:
nu vangt voor u het eeuwig leven aan.

De verkeerde keuze.

Hiermee hebben we alles gezegd.
Geen mens kan het verklaren, hoe door het goede hart van Adam en

Eva toch die kwade keuze kon worden gedaan.
We kunnen alleen maar zeggen, dat de schuld hiervan helemaal voor

hun rekening kwam, en niet voor die van God.
En dat ook wij in die schuld delen.
Want wij kunnen ons niet los maken van Adam en Eva.
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Erfzonde.

Wij horen bij Adam en Eva.
Nog beter dan van erfzonde konden we spreken van: mensenzonde.
Die eerste zonde is de zonde van de mens geweest.
In de nieuwe bijbelvertaling lezen we vaak „de mens", waar vroeger

„Adam" stond. (Gen. 2 : 19-25; Gen. 3 : 8-12, 17, 21; Gen. 4 : 1).
Adam was „de mens".
In hem was heel de mensheid samengevat; eerst Eva, toen al de anderen.
Wanneer we daarom van het verbond van Adam met God spreken,

noemen we Adam gewoonlijk het hoofd van dat verbond en bedoelen
daarmee, dat het niet alleen voor hem persoonlijk gold, maar voor de
mens, voor elke mens.

Daarom is er erfzonde, mensenzonde.
God ziet ons allemaal aan, zoals Hij Adam aanzag, Hij rekent ons de

schuld van Adam toe (erfschuld) en wij delen in de ontreddering van
Adam en Eva na de zonde (erfsmet).

Wanneer mensen gaan emigreren naar Canada, zijn hun kinderen later
Canadezen; Adam en Eva zijn weggeëmigreerd van God, hun kinderen
zijn nu ook weg van God.

De boze gevolgen.

Alle mensen zijn nu van hun geboorte af „onbekwaam tot enig goed
en geneigd tot alle kwaad".

Is dat niet veel en veel te sterk gesproken?
Het lijkt er wel wat op, want in de wereld gebeurt toch nog heel veel

goeds. Ook ongelovigen verrichten nog wel daden van zelfopoffering en
naastenliefde.

Ja, maar er is goed en goed.
Er is, wat wij mensen goed noemen, en wat in Gods oog goed is.
Echt goed is: zo leven, als God van Adam had mogen verwachten in

het werkverband.
Dat kan geen mens meer.
Dat heeft alleen de Here Jezus gekund en gedaan (de tweede Adam).
Mensen kunnen wel burgerlijk goed doen (goede staatsburgers zijn).

Ze kunnen ook wel zedelijk goed doen (elkaar helpen).
Ze kunnen geen geestelijk goed doen (altijd Gods bondgenoten zijn).
Door de genade van de Here Jezus Christus beginnen christenen hier

weer iets van te leren.
Maar dan moeten ze eerst een nieuw hart van Hem ontvangen (de

wedergeboorte).
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VOOR DE OUDEREN.

A. Achter de menselijke zonde ligt de zonde in de engelenwereld.
God heeft de engelen geschapen tegelijk met de hemel; bij de schep-

ping van de wereld waren ze de blijde toeschouwers (Job 38 : 7).
Ook die engelen waren geschapen met een vrije wil, en ook zij konden

kiezen voor of tegen God.
Een deel van hen is onder leiding van één machtige engel „aan zijn

oorsprong ontrouw geworden" (Judas : 6), „door opgeblazenheid" (zelf-
overschatting, hoogmoed, 1 Tim. 3 : 6) verleid.

Hoe die zonde in het engelenhart in kon sluipen is nog groter raadsel
dan het begin van de zonde in de mensenwereld.

We kunnen alleen vaststellen dat de afvallige, machtige engel tot vijand
werd tot het uiterste.

De tegenstelling goed—kwaad is daarom een duurzame.
Vele christenen hebben zich ingedacht, dat op den duur de duivel en

allen, die hem toebehoren, zullen worden vernietigd, of zelfs bekeerd.
Da Costa heeft ervan gezongen:

Aan de eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van 't kwaad
moegeworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat!
Als de Here God in allen en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en duiste rnis.

Maar voor deze gedachte is geen schriftuurlijke grond.
De bijbel zegt inderdaad, dat „God zal zijn alles in allen" (1 Cor.

15 : 28), maar dit „allen" omvat maar niet alle schepselen maar alle
zaligen; immers, dezelfde apostel, die hiervan spreekt, verklaa rt op een
andere plaats, dat degenen, die het evangelie van onze Here Jezus Christus
niet gehoorzamen „zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aan-
gezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte" (2 Thess. 1 : 9).

En in de Openb. van Joh. staat te lezen, dat de duivel zal worden
geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse
profeet zijn, „en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwig-
heden" (Openb. 10 : 10).

De diepe ernst van de zonde in haar aanvang en voleinding wordt ons
hierdoor wel op het hart gebonden.

Er bestaat een bitter verzet tegen God tot het einde toe.
Er bestaat ook een toorn van God tot het einde toe.
Er is maar één weg ter verlossing, die aan allen moet worden ge-

predikt: „Geloof in de Here Jezus Christus, en ge zult za lig worden."
En over datgene, wat voor ons verstand nog een raadsel is, zal onze

God Zich ongetwijfeld in de dag der dagen ten volle rechtvaardigen.

B. De catechismus leert, dat het beeld Gods bestaat in ware gerech-
tigheid en heiligheid. In het Kort Begrip wordt hieraan de kennis nog
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toegevoegd. Dit is in overeenstemming met Ef. 4 : 24 en Col. 3 : 10,
waar van de nieuwe mens, de gelovige, gezegd wordt, dat hij van de
Heilige Geest deze gaven ontvangt.

Alles is hiermee echter nog niet gezegd. Het beeld van God omvat
nog meer, de hele mens is beeld van God (1 Cor. 11 : 7: hij is het beeld
en de heerlijkheid Gods). Ook in de koningsheerschappij van de mens,
ook in zijn onafhankelijkheid (al is hij altijd van God afhankelijk en aan
Hem onderworpen), zelfs in zijn lichame lijke statuur (de ogen zijn de
spiegel van de ziel) komt iets van het beeld van God uit.

Er is hier verschil met de Roomsen, met de Kohlbrüggianen en met
Karl Barth.

De Roomsen leren, dat het beeld van God niet tot het wezen van de
mens behoort, maar een door God daarbij gegeven toegift is (een gouden
teugel), waardoor hij de neiging, om aan  het vlees toe te geven, kan
bedwingen.

Door de val in zonde en het verlies van het beeld van God is de mens
daarom volgens Rome wel die teugel kwijt geraakt, maar heeft hij toch
nog zijn gewone menselijke natuur behouden.

De Kohlbrüggianen leren iets dergelijks: het beeld van God behoort
niet bij de oorspronkelijke menselijke natuur, maar God heeft na de schep-
ping van de mens hem in zijn beeld overgeplaatst als in een sfeer van
licht, en door de zonde is hij uit die sfeer geraakt, maar dat heeft zijn
natuur nog niet aangetast.

Karl Barth sluit zich hierbij aan; hij ontkent, dat de mens het beeld
van God is en hij aanvaardt, dat de mens in het beeld, in de sfeer van
God bestaat.

Al deze voorstellingen doen tekort aan de gegevens van de bijbel, die
leert dat de mens naar het beeld van God geschapen is; en aan de ver-
woesting, door de zonde teweeggebracht, die heel het menselijk bestaan
aantastte en de menselijke natuur niet ongerept liet.

Wel is het waar, dat ook na de zondeval de mens mens bleef, hij werd
geen dier of onmens; de bijbel noemt dan ook de geva llen mens nog
beeld Gods (Gen. 9 : 6).

In verband hiermee maakten de Gereformeerden gewoonlijk onder-
scheid tussen het beeld Gods in enger en ruimer zin. Door de zonde zou
de mens het beeld in enger zin (gerechtigheid, heiligheid en kennis) ver-
loren hebben, maar in ruimer zin (verstand, wil en onsterfelijkheid) zou
hij het hebben bewaard. Het is echter beter te zeggen met onze Ned.
Geloofsbelijdenis, dat de mens nog „enige overblijfselen" van de oor-
spronkelijke scheppingsgaven behouden heeft (art. 14), of met de Dordtse
Leerregels, dat hij nog „enig licht der natuur" heeft bewaard (III en
IV, 4). De zonde is niet minder dan een verwoesting van de hele mens.
Maar God heeft in zijn algemene genade nog zoveel bewaard, dat hij nog
altijd als mens kan aangesproken worden.
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Vertelling: Jeremia 28.

Een man in de tempel van Jeruzalem!
Hij is niet gekomen om te offeren, en evenmin, om de raad van de

priesters te vragen.
Hij loopt maar rond in het voorhof, om het volk wat te laten zien.
Het is in de tijd van de laatste koning van Juda, Zedekia.
Een deel van het volk is al weggevoerd naar Babel, en Zedekia regeert

bij de gratie van Nebukadnezar, aan wie hij een eed van trouw gezworen
heeft.

Maar hij denkt erover in zijn hart, om die eed te verbreken en op een
schijnbaar gunstig ogenblik op te staan.

Hij aanvaardt het oordeel des Heren niet, dat over zijn volk gekomen is.
Jeremia heeft de koning en het volk voor deze trouweloze po litiek ge-

waarschuwd.
Maar het volk wil naar hem niet horen, het denkt, dat God het zo

ernstig niet meent, dat Hij zijn volk in nood tenslotte toch nog wel
helpen zal.

Daarom loopt Jeremia nu door de tempel, om het volk, dat niet horen
wil met de oren, nu iets te laten zien met de ogen.

Hij draagt een houten juk op zijn schouders.
Hij doet maar niets, dan dat juk dragen.
En als de mensen dan zeggen: „Wat doet die profeet raar, wie loopt

er nu altijd maar met zo'n juk?" — dan moeten ze maar denken aan het
woord van God, dat door Jeremia gepredikt is: „Het volk en het konink-
rijk, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, niet zal willen dienstbaar
zijn en zijn hals niet zal willen voegen onder het juk van de koning van
Babel, over dat volk zal Ik bezoeking doen met het zwaard, de honger
en de pest, tot Ik hen volkomen in zijn macht zal hebben gebracht. Maar
het volk, dat zijn hals zal voegen onder het juk van d; koning van Babel
en hem dienstbaar zal blijven, dat zal Ik op zijn bodem laten" (Jer.
27 : 8, 11).

Ineens komt een andere profeet de tempel binnen.
Het is Hananja, uit Gibeon, en hij roept het volk in Jeremia's tegen-

woordigheid toe: „Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël:
Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken." En dan voegt hij
eraan toe, dat binnen twee jaren het hele volk weer vrij zal zijn, de
ballingen weer terug zullen keren, en de vorige koning Jojachin weer in
eer zal zijn hersteld.

Als hij dat gezegd heeft, en alle mensen nu vol spanning Jeremia aan-
kijken, zegt deze profeet niet anders dan: „Amen, zo doe de HERE!"

Maar dan, na even gewacht te hebben, voegt hij er nog iets aan toe.
Hij zegt, dat de uitkomst het woord van Hananja bevestigen moet.
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En dat Hananja niet door God gezonden is.
Dan doet Hananja een stoutmoedig ding.
Hij grijpt het juk van Jeremia's schouders.
Hij breekt het stuk en roept uit, dat de HERE zegt, dat zo het juk

van Nebukadnezar verbroken zal worden.
Jeremia gaat dan stil naar huis.
Maar dan laat hij zich in opdracht van de HERE een ijzeren juk

maken.
Als dat klaar is, keert hij naar de tempel terug.
Dan herhaalt hij zijn onheilsprofetie: zoals dit ijzeren juk onverbreek-

baar is, zo zal het juk van de koning van Babel onverbreekbaar zijn.
En Hananja zal nog binnen het jaar sterven.
Dan kan Israël zelf de conclusie wel trekken.
Het woord van Jeremia wordt vervuld.
In datzelfde jaar, in de zevende maand, sterft Hananja.
Toch luistert het volk niet.
Het kan niet geloven, dat God het waarlijk ernstig meent.
Het kan niet geloven in een rechtvaardige straf van de Almachtige.
Tot het wordt weggevoerd; naar het harde land der ballingschap; en

de prinsen van Juda worden geslacht voor de ogen van hun vader.

Het ongelofelijke.

Het rechtvaardig oordeel van God is voor de mensen altijd weer on-
gelofelijk.

Dat komt hiervandaan, dat de mensen van eeuw tot eeuw hun eigen
God bedenken, en zich niet willen buigen voor die God, die Zich in zijn
Woord openbaart.

De mensen overschatten altijd weer zichzelf.
Ze denken, dat ze nog zo kwaad niet zijn.
Ze denken, dat ze het toch wel goed menen, en ook de grootste

schurken kunnen door een ontroerend verhaal de indruk wekken, dat
ze toch nog zo kwaad niet zijn.

Het volk Israël had eeuwen lang een spelletje met God gespeeld.
Toen God zei: „Nu is het uit!" — kon het dat niet geloven.
Het was toch het bizonder volk van God.
Het luisterde liever naar valse profeten met een eigenbedachte bood-

schap, dan naar het scherpe Woord van God.
Maar dat Woord werd vervuld.
De joden zagen het, toen het te laat was.

Uitvlucht no. I.

Wat brengen de mensen dan tegen Gods oordeel in?
In de eerste plaats, dat het niet eerlijk is, het onmogelijke van een mens

te vragen.
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Hoe mag je nu vragen van een arme stumper met gebroken benen, dat
hij lopen zal?

Hoe zou God dan aan ons, verzwakte en kortzichtige mensen het-
zelfde kunnen vragen, wat Hij eenmaal vroeg aan Adam in het
paradijs?

Het antwoord van Gods Woord is, dat het niet de schuld van God
is, dat de mens in zijn ellendige toestand terecht is gekomen.

En dat God Zich ook niet bij de mensen aanpast.
Hij heeft de wereld en de mensen geschapen tot zijn eer; en met

alle mogelijkheden, om alle dingen goed te doen.
Nu staat Hij erop, dat dit ook gebeuren zal; dat is zijn recht.
Mensen kunnen van hun recht wel eens iets laten vallen: ze zijn zelf

ook zo best niet.
Maar als God zijn recht ook maar voor een klein deeltje prijs geeft, be-

staat er geen recht meer.
God wil van deze wereld het zijne hebben, Hij wil deze wereld goed

hebben.
Gelukkig maar!
Anders bleef het altijd ellende.

Uitvlucht no. 2.

Laat het dan waar zijn, dat God het recht heeft de ongehoorzame
wereld tot de orde te roepen door zijn straffen.

Maar heeft Hij ook niet de vrijheid, om niet te straffen?
Hij is toch vrij: Hij kan toch doen wat Hij Zelf wil!
Ook deze uitvlucht is een slag in de lucht.
Wij kunnen er wel wat over fantaseren, hoe God het misschien had

kunnen doen en zou willen doen.
Maar daar hebben we niets aan, als we maar al te goed weten, wat

Hij wil doen.
Het helpt een jongen niet veel, als hij op weg naar huis is, en hij

heeft een kwaad stuk uitgehaald, als hij denkt: „Als vader het niet wil,
straft hij me niet." Wanneer zijn vader immers met hem heeft afge-
sproken, dat hij voor bepaalde dingen gestraft wordt, doet hij goed, er
maar op te rekenen, dat dat ook gebeuren zal.

God heeft duidelijk gesproken over de straf, die Hij gezet heeft op
de zonde. Hij noemt die straf een vloek, en Hij heeft gesproken van een
eeuwige straf.

En Hij zal ook wel doen, wat Hij zegt.
Want al is Hij de Vrijmachtige, dit staat wel vast, dat Hij zijn Woord

houdt.

Uitvlucht no. 3.

Laat het dan waar zijn, dat God de door Hem toegezegde vloek ook
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uitvoert, hoe valt dit dan te rijmen met zijn grote deugd: die van de
barmhartigheid?

Eeuwige straf: dat is toch geen kleinigheid.
Dat zou er gelijk mee staan, dat een vader, wiens kind wat op zijn

geweten heeft, dat kind daarom doodslaat!
Ook deze uitvlucht gaat niet op.
Het gaat hier niet om de verhouding van een vader tot zijn kwajongen,

die nog zoveel leergeld moet betalen.
Neen, het gaat hier om de verhouding van de Koning der koningen

tot zijn onderdanen.
Het is onze fout, dat wij telkens weer van God een soort van opper-

mens proberen te maken.
Maar dan moeten we maar eens in de bijbel lezen in Jes. 6, hoe God

aan mensen verschijnt, hoe groot en hoe geweldig Hij is.
Hij is ook een Vader!
Dat is een groot wonder, het wonder, dat door Jezus aan ons wordt

bekend gemaakt.
Maar dat wonder is menselijk-onmogelijk, het komt tot stand dwars

door de dood van jezus heen.
Zonder Jezus is God niet de Vader van a lle mensen, en dat moeten

alle mensen goed weten, anders vergissen ze zich vreselijk.
Er is een eeuwige straf.
Omdat God God is.
En er is maar één weg, om aan die straf te ontkomen.
Als we die ene weg opgaan, zien we pas goed, hoe barmhartig deze

grote God is.

VOOR DE OUDEREN.

De leer van de eeuwige straf is een harde leer.
Het is echter niet de hardheid en steilheid van de Gereformeerden,

die deze leer handhaaft, het is de onverbiddelijke eerlijkheid van Gods
Woord, die ze ons voorhoudt.

Veel theologen hebben getracht, deze leer te verzachten en te ver-
doezelen.

Ze hebben daarvoor het Woord van God geweld aan moeten doen.
Men heeft geleerd een conditionele onsterfelijkheid.
Niet alle mensen zijn volgens deze leer onsterfelijk, alleen de gelovigen

en de anderen worden straks vernietigd.
Men heeft ook geleerd een wederherstelling van alle dingen.
Bij de uitlegging van de vorige Zondag hebben we er al van gesproken:

alle mensen en engelen zullen volgens deze leer eenmaal weer goed
worden.

Jezus Zelf heeft echter deze mogelijkheden met grote ernst afgewezen.
Hij heeft gezegd, dat Hij tegen de mensen aan zijn linkerhand op de
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dag der dagen zal zeggen: „Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het
eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is."

Alleen de overtuiging van de waarheid van deze woorden geeft de
diepste ernst in en de grootste aandrang tot de prediking des Evangelies.

„Daar wij dan weten, hoe zeer de Here te vrezen is, trachten wij de
mensen te overtuigen. In naam van Christus vragen wij u: laat u met
God verzoenen" (2 Cor. 5 : 11, 20).

ZONDAG 5

Vertelling.

Boven de Zondag, die we vandaag gaan behandelen, staan de woorden
geschreven: Van des mensen verlossing.

We gaan nu spreken van iets nieuws, dat God Zelf op deze wereld
heeft gebracht, een wonder, dat mensen uit zichzelf niet kunnen uit-
vinden: de verlossing van de mens door Gods genade!

Hoe groot dat wonder is, vertelt ons Zondag 5, een mens kan daar
uit zichzelf niet aan toe komen, zichzelf redden kan hij niet.

Dat zie je heel duidelijk, als je nog eens denkt aan de geschiedenis
van Luther.

Je hebt die geschiedenis op school wel eens gehoord.
Als je een portret ziet van Luther uit zijn jonge jaren, toen hij nog

in het klooster zat, dan zie je een man met holle wangen, uitgemergeld
en bleek.

Hoe kwam dat zo, dat hij er zo uitzag, als je een later portret ziet,
dan is hij een forse man met een brede kin, gezond en goedgebouwd?

Dat kwam hiervandaan, dat Luther zijn best deed, om door zijn eigen
kracht zalig te worden, en daarvoor zijn lichaam kastijdde tot het uiterste.

Daarvoor was hij in een klooster gegaan.
Van zijn vroegste jeugd af had steeds weer de vraag in zijn hart ge-

brand: „O, wanneer zal ik eenmaal heilig genoeg worden en genoeg doen,
dat ik een genadige God krijg?"

Hij had het geprobeerd in het mooie en goede leven.
Hij had gestudeerd, vrienden gemaakt, het leven genoten.
Maar er was telkens onrust in zijn hart geweest, hij dacht: „Waar reis

ik toch heen, waar loopt mijn leven op uit, k an ik met het leven, dat
ik leid, straks God wel ontmoeten?"

Op een bepaald moment was die onrust geklommen tot een hoogtepunt.
Hij maakte een voetreis, was helemaal alleen in een bos, toen een

hevig onweer losbarstte boven zijn hoofd.
Een bliksemstraal sloeg vlak naast hem in de grond, zodat hij door

de luchtdruk omver tuimelde.
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Hij voelde als het ware de toom Gods langs zich strijken, en riep in
hevige schrik uit: „Help mij, heilige Anna, ik zal monnik worden."

Toen was hij, de jonge, levenslustige en toch ook zwaarmoedige man,
in een klooster gegaan.

En daar probeerde hij alles, wat maar mogelijk scheen, om door eigen
mensenkrachten van zijn zonden verlost te worden.

In waken, vasten, boetdoeningen en kas tijdingen deed hij meer, dan
de kloosterregels eisten; soms keken zijn medemonniken door het sleutel-
gat van zijn cel, om te zien, of hij nog leefde, zo zeer had hij zichzelf
gekweld.

Maar het diepe zondegevoel in zijn hart wilde maar niet wijken.
Hij kende het bijbelse woord: gerechtigheid.
Hij wist, dat God rechtvaardig is, en dat Hij door rechtvaardige men-

sen gediend wil worden.
Hij zocht die rechtvaardigheid in het ten volle volbrengen van de hele

wet van God, en dat gelukte hem maar niet, ondanks al zijn inspanning.
Zelfs in Rome, de heilige stad, waar hij op zijn knieën de Pilatustrap

opkroop (je kunt het vandaag nog gaan zien in Rome, want elke dag
trachten nog Roomse mensen door deze bezigheid a flaten te verdienen)
kreeg zijn ziel geen rust.

Niemand kon hem helpen.
Hij kon zichzelf niet helpen.
Hij vond geen rust bij de heiligen.
De engelen, die hij aanriep, konden hem geen uitkomst geven.
Toen las hij nog eens in een brief, waarin hij al zo vaak had gelezen,

die aan de Romeinen, de bekende woorden: „De rechtvaardige zal door
het geloof leven."

En ineens ging toen, door Gods genade, het licht in zijn ziel op.
Hij begreep, dat de gerechtigheid, die hier bedoeld wordt, niet de

volmaaktheid van de een of andere mens is, maar de door God uit genade
toegerekende gerechtigheid van Christus aan elk zondaar, die gelooft.

Toen kwam de jubelkreet van zijn lippen: „Gij, Jezus, zijt mijn ge-
rechtigheid, en ik ben uw zonde."

Toen werd hij de prediker van een nieuw evangelie, dat toch al zo
oud was als de bijbel zelf.

Het evangelie van de verlossing, die niet door de mens zelf tot stand
komt, maar alleen door God Zelf, die zijn Zoon gezonden heeft, om
voor al onze zonde te betalen.

Gods gerechtigheid.

Luther had het goed gezien, dat we ons nooit mogen afmaken van Gods
gerechtigheid.

Dat doen we heel gemakkelijk.
Veel mensen stellen zich God voor als een toegefelijk vader, die alles wel

door de vingers ziet, die tegen alle mensen zegt: „Het komt wel in orde."
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Dat is een grote vergissing.
Wanneer een onderwijzer de schriften van zijn leerlingen nakijkt, dan

is het niet eerlijk, niet rechtvaardig van hem, wanneer hij onder al de
sommen, ook al zitten er nog zoveel fouten in, niets anders dan tienen
schrijft.

God geeft ons ook niet allemaal tienen.
Hij ziet zoveel fouten, dat Hij ons wel allemaal een nul moet geven.
Maar — en dat is zijn barmhartigheid — nu geeft Hij ons wel een grote

kans, om het toch goed te maken.
Dat is deze kans, dat ook een ander voor ons het werk maken mag.
Hij wil genoegen nemen met het werk van een ander in onze plaats,

maar ook dat werk moet goed zijn, zonder enig gebrek.

Eén Ivor allen.

In het paradijs was dat ook zo, dat één handelde voor allen.
Adam was het hoofd van het werkverbond, hij was de mens, wiens

beslissing van kracht was voor heel de mensheid.
God wil opnieuw een nieuwe Adam de kans geven, goed te maken,

wat de eerste bedorven had; Hij opent de deur naar de verzoening.
Maar wie zal de verzoener zijn?

Kan een mens het zijn?

„Er is niemand, die doet, wat goed is, zelfs niet één" (Rom. 3 : 12).
Duizenden mensen hebben al geprobeerd heilig te leven.

Maar ze brengen het niet verder dan Luther, die in zijn kloostertijd
elke week biechtte, dat hij nog niet in staat was, de eenvoudigste stukken
van Gods wet te volbrengen. En dan zat het bij hem niet vast op speciale
aanwijsbare gebreken, boze lusten, grove fouten. Neen, maar hij voelde,
dat God terecht vroeg, dat wij Hem zullen liefhebben met ons hele hart;
hij voelde ook telkens weer, hoeveel er nog aan die liefde, aan het kinder-
lijk vertrouwen ontbrak; hoeveel er ook nog aan de oprechte, alles-gevende
naastenliefde ontbrak; hoe zijn diepste begeerte telkens weer bezig was
met hem zelf, met hem zelf in de eerste plaats; en niet al tijd en boven
alles en in alles met God.

Het staat zo mooi in een (wat veranderd) Middeleeuws versje:

Ik heb gejaagd mijn leven lang
om goed en vroom te leven,
maar 't werd mijn ziele toch te bang,
mijn werken kon niets geven.
Ik had mijn hart er toe gezet
om alles te beproeven:
mijn zonden hebben 't mij belet.
Dit doet mij zeer bedroeven.
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Kan een ander schepsel het zijn?

Als een mens niet kan helpen, wie kan het dan wel?
Onder het Oude Testament werden elke dag dieren geofferd; kon dat

dierenbloed werkelijk verzoening met God geven?
„Het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou weg-

nemen" (Hebr. 10 : 4).
Een dier weet niet eens, wat zonde is.
Hoe zou dan een dier werkelijk de zonde van een mens kunnen dragen?
Dan zijn er nog andere schepselen, de engelen.
Op het deksel van de ark der verzoening in de tabernakel en tempel

waren twee van die engelen (cherubim) afgebeeld.
Was dat misschien gebeurd, omdat ze bij die verzoening hielpen of

die mogelijk maakten?
Nu, helpen doen die engelen altijd: „zijn zij niet allen dienende geesten,

die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?"
(Hebr. 1 : 14).

Maar verzoening met God geven kunnen ze niet.
Hoe kan een engel, die geen mens is, geen vlees en bloed heeft, nu

al het mensenwerk volbrengen, dat God op deze wereld en in dit leven
verlangt?

En al zou een engel mens kunnen worden, hoe kan hij dan met zijn be
-perkte krachten de eeuwige straf op de zonde wegnemen?

Daar zijn goddelijke krachten voor nodig.
Een engel wil wel graag heel veel van de verzoening weten (1 Petr.

1 : 2) en verheugt zich over de bekering van een zondaar.
Maar een engel kan niet het hart van een zondaar bekeren, dat is een

goddelijk werk.

Wie kan ons daarom alleen maar helpen?

Een ander mens kan en mag optreden in de plaats van de mensen.
Maar als hij werkelijk de eeuwige straf zal dragen en mensen zal

brengen tot God, moet hij ook over goddelijke krachten beschikken, zelf
God zijn.

Alleen God Zelf kan ons helpen.
God, die Zelf onze zijde kiest.
God, die Zelf mens wordt.
Wat is het heerlijk dat we weten, dat dit menselijk-onmogelijk wonder

ook is gebeurd.
Toen Jezus is geboren, Gods eigen Zoon, die mens werd.
Dit is „het geheimenis der godsvrucht": God geopenbaard in het vlees

(1 Tim. 3 : 16).
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VOOR DE OUDEREN.

Men heeft de catechismus in Zondag 5 en in Zondag 6 al heel vaak
van Scholastiek beschuldigd.

Scholastiek, dat is een wijze van redeneren, die in de Middeleeuwen
veel werd toegepast, waarin men niet in alles teruggreep op het Woord
van God, maar steeds maar voortging met de ene conclusie na de andere
te trekken uit bepaalde grondstellingen.

Er is een bekend boek van zo'n scholasticus, Anselmus van Canterbury
(1033-1109), Cur Deus homo? (Waarom werd God mens?) geheten,
waarin deze redeneertrant nogal eens voorkomt, en men meent, dat de
beide genoemde Zondagen zakelijk aan hem zijn ontleend.

Nu gaat het hier maar om, of in deze Zondagen inderdaad geredeneerd
wordt buiten het Woord van God om, of dat hun inhoud inderdaad op
dat Woord van God is gegrond.

De beantwoording van deze vraag is niet moei lijk.
Evenals in alle andere Zondagen steunt de catechismus in deze beide

van vraag tot vraag op allerlei teksten uit de Heilige Schrift.
Wie deze teksten eens rustig naleest, ziet wel, dat ook in Zondag 5

het Woord van God voor de gemeente is samengevat.
Dit gebeurt inderdaad door middel van een logisch-opgebouwde

rede-nering.
De gang van deze redenering is de volgende:

a. aan Gods recht moet worden voldaan;
b. dit moet door onszelf gebeuren, of door een ander in onze plaats;
c. wij kunnen het zelf niet;
d. een ander schepsel kan het ook niet;
e. degene, die ons zal kunnen helpen, moet daarom een mens zijn,

die toch ook meer dan een mens is.

Deze redenering, op Schriftgegevens gebouwd, is hier op haar plaats.
Het werk der verlossing is een wonderwerk, dat blijkt wel heel duidelijk

uit haar, het gaat om dingen bij mensen onmogelijk.
Maar het is daarom nog niet een onredelijk werk, Gods wijsheid heeft

ons dit menselijk-onmogelijke geschonken, en we mogen die wijsheid be-
wonderen.

Inzicht in het verlossingswerk doet ons afzien van altijd weer vergeefse
pogingen, om door eigen kracht aan Gods gerechtigheid te voldoen, of
die verlossing ergens anders te z oeken dan bij Jezus alleen.
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ZONDAG 6

Vertelling: Lucas 24 : 13-15.

Twee mannen op een eenzame weg!
Ze lopen druk met elkaar te praten en maken er levendige gebaren bij,

maar hun gezichten staan strak en er kan geen lachje af.
Het is duidelijk, dat ze voor een onoplosbaar probleem staan, dat hen

drukt en diep neerslachtig maakt.
Ineens voegt zich een Man bij hen, die ze niet hebben zien aankomen,

maar die zo ongemerkt met hen meeloopt en zich mengt in hun gesprek.
Hij vraagt hun: „Wat zijn dit voor gesprekken, die ge al wandelende

met elkander voert?"
Dan blijven ze staan.
Met sombere, bijna-boze ogen kijken ze de vreemdeling aan.
En één van hen, hij heet Kleopas, roept uit: „Zijt gij dan de enige

vreemdeling in Jeruzalem, dat ge niet weet, wat daar dezer dagen ge-
schied is?"

En op de belangstellende vraag van de vreemdeling spreekt hij dan
van de kruisdood van Jezus, machtig in woord en werk, van wie hij en
vele anderen gehoopt hadden, „dat Hij Israël verlossen zou."

Kleopas en zijn vriend hadden zich dus een bepaalde verlossingsweg
voorgesteld, en ze hadden gedacht, dat Jezus die weg wel langs zou gaan.

Ze zitten zelfs zo vast in die eigenbedachte voorstellingswereld, dat
ze niet eens het bericht van de vrouwen hebben aanvaard, die beweren
engelen gezien te hebben, die zeiden, dat Jezus leeft.

De Middelaar had naar hun gevoelen niet mogen sterven.
De Middelaar had naar hun gevoelen een sterke en onoverwinnelijke

mensenheld moeten zijn.
Het moest een Middelaar zijn naar hun idee.
Maar juist daarom treft het verwijt van de Vreemdeling hun dan zo

sterk: „O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles
wat de profeten gesproken hebben: Moest de Christus dit niet lijden om
in zijn heerlijkheid in te gaan?"

Deze mensen hadden beter kunnen weten.
Dan zouden ze nu zo bedroefd niet zijn.
Integendeel, dan zouden ze nu juichen van hartelijke vreugd.
Wanneer ze maar niet met alle geweld een Middelaar hadden willen

vasthouden naar hun inbeelding.
Hoe hadden ze dan beter kunnen weten?
Wel, als ze maar beter op Gods Woord hadden gelet.
God Zelf kan toch alleen zeggen, hoe de Middelaar moet zijn, hoe Hij

werkelijk vrede tussen Hem en mensen tot stand kan brengen.
En dan opent die vreemde Man de Schriften.
Dan laat Hij zien, dat de eerste belofte van de bijbel er al van sprak,



dat de kop van de slang zou worden verple tterd, maar ook de hiel van
het beloofde kind.

Hij laat zien, dat dat beloofde kind moest geboren worden uit Davids
geslacht in de stad Bethlehem, als een echt mensenkind; als een rijsje
uit een afgehouwen tronk, als een wortel uit dorre aarde, als de onwaar-
digste van de mensenkinderen.

Dat Hij toch Gods Zoon wordt genoemd, die de dood zal overwinnen,
die de Vader is der eeuwigheid.

Kleopas en zijn vriend luisteren met de diepste aandacht.
De woorden stromen als muziek in hun oren, hun droefheid verandert

in grote blijdschap, ze denken: „Hadden we maar eerder zelf goed de
Schrift onderzocht."

Ze kunnen niet genoeg naar die Vreemdeling luisteren, en ze dringen
er sterk bij Hem op aan, dat Hij met hen in huis zal komen, wanneer
hun woning in het dorpje Emmaüs bereikt is.

Hij laat Zich overhalen en gaat mee naar binnen.
Ze schikken zich rondom de tafel, een eenvoudige broodmaal tijd wordt

klaar gezet, en de vreemde Man doet het tafelgebed.
Dan breekt Hij het brood, en ineens is het, of hun ogen opengaan.
Met diepe verwondering en eerbied zien ze Hem aan: het is Jezus.
Maar meteen is Hij al verdwenen.
Hij heeft de blijde boodschap gebracht.
Nu behoeft Hij niet langer te blijven.
Nu kunnen deze mannen zelf de boodschap wel doorgeven.
En dat gaan ze ook doen, nog diezelfde avond keren ze weer naar

Jeruzalem, om het grote nieuws bekend te maken.
Ze wisten nu, dat de Middelaar zo moest zijn, als God het had gezegd.

De Zoon des mensen.

God heeft gewild, dat de Middelaar, die ons verlossen zou, een echt
mens zou zijn.

Dat echt-menselijke komt in de bijbel telkens weer naar voren, als
Jezus Zichzelf „Zoon des mensen" noemt.

„Zoon des mensen", onder die naam was de Messias al voorspeld door
Daniël (7 : 13) en die uitdrukking wees enerzijds op de heerlijkheid,
die de Messias van God ontvangen zou, maar anderzijds ook op zijn echt-
menselijke natuur, onderhevig aan lijden en vernedering.

Als mens was Jezus onze broeder.
Hij gaat zo volkomen naast ons staan, dat Hij zelfs zegt: „Al wie de

wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder" (Marc. 3 : 35).
Hij was onze broeder-arbeider.
Hij stond in de werkplaats van Jozef, Hij hanteerde hamer en zaag,

de mensen noemden Hem: de timmerman.
Hij was onze broeder-belastingbetaler.
De overheid vroeg ook van Hem het verschuldigde en Hij betaalde
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met een geldstuk, dat gevonden was in de buik van een vis (Matth.
17 : 24-27).

Hij was onze broeder-in-de-vreugd.
Hij ging naar een bruiloft en zorgde voor de wijn; Hij at met to llenaren

en zondaren en werd daarom zelfs gelasterd als een vraatzuchtig mens
en een wijndrinker; Hij aanvaardde de goede gaven Gods.

Hij was onze broederzwerveling.
Hij kon zeggen: „De vossen hebben holen en de vogelen des hemels

nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer
te leggen" (Matth. 8 : 20).

Hij was onze broeder-in-de-smart.
Hij weende aan het graf van een vriend, Hij leed honger en dorst, Hij

was diep-bewogen over het lot van Jeruzalem, Hij was de Man van
smarten.

In al deze dingen kwam zijn complete menselijke natuur uit.
Hij is alleen niet onze broeder-in-het-kwaad geweest.
Hij heeft nooit ook maar een enkele zonde gedaan.
Waarom is dit alles zo belangrijk, waarom moest dit naar de beschik-

king van God zo wezen?
Omdat ons leven alleen maar verlost kon worden door iemand, die heel

dat leven deelde.
Stel je eens voor, dat iemand een vriend verlossen wil, die zit opge-

sloten in een concentratiekamp in Siberië.
Hij reist daarnaar toe en hij brengt een bezoek aan de commandant

van dat kamp.
Hij zegt: „Ik wil graag, dat u die en die man uit het kamp vrijlaat."
„Ja maar," zegt die commandant, „die man moet eerst zijn straf uit-

zitten. Eerder komt hij niet vrij uit het kamp, daar is geen sprake van."
„Maar ik wil zelf zijn plaats innemen," zegt die ander dan. „Ik wil

zelfs de naam van die man aannemen. Dan behoeft u geen enkel stuk te
veranderen of over te schrijven. Ik word die man."

Je voelt wel, dat iets dergelijks op deze wereld bijna ondenkbaar is.
Maar stel je toch eens voor, dat het gebeurt.
En dat die gevangene vrijkomt.
Dan moet die plaatsvervanger alles doormaken, wat die ander anders

doorgemaakt had.
Hij moet de slagen opvangen.
Hij moet de dwangarbeid verrichten.
Hij moet de kou verdragen en de ellende, de ontbering en het gevaar

van de dood.
Denk zo nu eens aan de menswording van de Here Jezus.
Heel de wereld is één groot concentratiekamp met aan het eind de

dood voor alle mensen.
Er is één uitweg door God geopend: dat een ander in onze plaats de

straf draagt.
Maar dan moet die ene ook ten volle ons lot delen.
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Wie doet dat?
Jezus, onze Broeder.
Hij heeft ons leven geleefd; en daarin de straf gedragen, die ons de

vrede brengt.

De Zoon van God.

Een enkele maal noemt Jezus Zich ook de Zoon van God.
Zijn Vader noemde Hem zo, toen Hij gedoopt werd.
Hij Zelf aanvaardt deze naam voor de rechtbank van Kajafas.
Deze vraagt Hem: „Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt,

of Gij zijt de Christus, de Zoon van God."
Dan antwoordt Jezus: „Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu

aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der
macht, en komende op de wolken des hemels."

De Middelaar was de Zoon van God; moest dat ook zijn volgens de
Schriften en naar de wil van God.

Waarom?
We spraken zo juist van een concentra tiekamp, waarin de mensen alle-

maal opgesloten zitten.
Welke straffen ontvangen ze daar?
In dit leven tijdelijke straffen.
Maar na dit leven de eeuwige straf.
Deze straffen duren eeuwig, d. w. z. dat er voor een mens nooit een

eind aan komt.
De worm sterft niet en het vuur wordt niet geblust.
Wie kan nu deze eeuwige toom afwenden?
Eeuwigheid kan alleen warden gekend en afgewend door een Eeuwige.
God kan alleen de slagen van God verdragen.
Jezus, de Zoon van God, onze Middelaar, heeft dat gedaan.
Ja, Hij heeft nog meer gedaan.
Hij verlost niet alleen van de eeuwige dood.
Hij geeft ook het eeuwig leven.
„Ik geef mijn schapen het eeuwige leven, en zij zullen voorzeker niet

verloren gaan in eeuwigheid" (Joh. 10 : 28).

De Christus der Schriften.

Jezus overtuigde de Emmaüsgangers, door de H. Schrift (het Oude
Testament) voor hen te openen.

Op dezelfde wijze overtuigt Hij ons, dat Hij de door God gezonden
Middelaar is, door de woorden van de bijbel te doen leven voor ons hart.

Dat doet Hij door zijn Heilige Geest, als we biddend de bijbel lezen,
zullen we de waarheid van dit boek moeten erkennen en Jezus moeten
aanbidden als de enige weg naar God.

In heel de bijbel wordt van Jezus getuigd.
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Dat begint al in de moederbelofte van Gen. 3 : 15; allerlei Messiaanse
profetieën zeggen iets van hem (waar wordt gesproken van zijn geslacht?
waar van zijn geboorteplaats? waar van zijn vernedering?); het Paaslam
sprak van het Lam Gods, dat de zonde der wereld zou wegdragen; en
heel de tempeldienst wees op de grote verzoening, die komen zou (in
de brief aan de Hebreeën wordt veel hiervan uitgelegd).

In het N. Testament wordt zeer duidelijk het evangelie van Jezus
Christus verkondigd.

De bijbel is daarom het belangrijkste boek van de wereld.
De duivel heeft er al veel aanvallen op gedaan.
De zwaarste christenvervolging van de oude kerkgeschiedenis (ongeveer

300 na Chr.) was ook een bijbelvervolging: de heilige boeken moesten
warden ingeleverd en verbrand.

Reeds in die tijd, maar vooral sinds de 18e eeuw, trachtte de
Schrift-kritiek veel dingen van de bijbel als onwaar of onmogelijk voor te stellen.

Toch blijkt telkens weer, dat de bijbel sterker is dan alle aanvallen
op hem gericht.

De boeken van de Schriftkritiek zijn soms tien jaar na hun verschijning
al verouderd.

Maar de bijbel veroudert nooit.
En al de resultaten van de opgravingen in het Oosten bevestigen de

betrouwbaarheid van het boek der boeken.

VOOR DE OUDEREN.

A. Over de verhouding van de twee naturen van Christus, de goddelijke
en de menselijke, is in de geschiedenis van de kerk al veel nagedacht
en gestreden.

Zoals zo vaak kunnen we ook van dit wonder beter zeggen hoe het
niet is dan hoe het wel is.

Dat is niet zo erg.
Mensen, die alles willen begrijpen en verklaren met hun verstand, zijn

rationalisten.
Maar God is veel groter dan ons verstand.
Wij moeten Hem geloven op zijn Woord, ook al doorgronden we al

zijn geheimen niet.
Er zijn mensen geweest, die te kort deden aan de echt-menselijke

natuur van Christus en beweerden, dat Hij maar een schijnlichaam had
gehad (doceten); anderen deden tekort aan zijn waarachtige Godheid
door te leren, dat Hij niet meer dan een schepsel, al was het  dan een
heel voornaam schepsel, zou zijn geweest (Arianen; vele Vrijzinnigen);
Eutyches leerde een vermenging van de goddelijke en de menselijke na-
tuur, en Nestorius leerde een totale scheiding tussen beide.

De kerk sprak op het concilie van Chalcedon uit, dat de beide naturen
van Christus verenigd waren in de éne Persoon van de Zoon van God,
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onvermengd en onveranderd (tegen Eutyches), ongedeeld en ongescheiden
(tegen Nestorius).

Heel de bijbel getuigt van Christus; daarom moet ook de dienst des
Woords Christocentrisch zijn.

Dit betekent niet, dat alle delen van de bijbel evenveel van Hem
zeggen. Men kan de Schrift vergelijken met een lichaam. In het ha rt
is het levenscentrum, dat hart klopt in de bijbel in de evangeliën. In
het hoofd worden de dingen overdacht, het hoofd is te vinden in de
apostolische brieven. De benen zijn de boeken van Mozes en de armen
de profetische geschriften. Ook de nagels en de haren zijn nodig, al
nemen ze geen centrale plaats in. Zo vertellen ook de wetten van Leviticus
en zelfs de geslachtsregisters iets van het evange lie (de voorbereiding van
Christus' komst; de trouw van de HERE aan zijn verbond). Niets kan
worden gemist of aan de critiek worden prijsgegeven.

Merkwaardig is in de jongste tijd, dat een vrijzinnig man als prof.
Sevenster van Leiden, heeft moeten verklaren, uit de oudheid geen enkel
zo betrouwbaar boek te kennen als het Nieuwe Testament. Evenzeer
merkwaardig is, dat heel veel z.g. resultaten van de Schriftkritiek later
weer door de geleerden, die ermee kwamen of erop volgden, moesten
worden teruggenomen.

Van de Schriftkritiek is de tekstkritiek te onderscheiden. Die tekstkritiek
is de wetenschappelijke poging om te komen tot een algemeen te aan-
vaarden, betrouwbare tekst.

We hebben van geen enkel boek van de bijbel het oorspronkelijk exem-
plaar meer in ons bezit. De oudste handschriften (vroeger moesten immers
alle boeken overgeschreven warden), zijn door eeuwen van het

oorspronke-lijk geschrift onderscheiden. In die eeuwen zijn er ook fouten gemaakt
bij het overschrijven, zodat alle handschriften niet precies gelijkluidend
zijn.

De tekstkritiek, die deze fouten opspoort en tracht de oorspronkelijke
tekst te herstellen, is daarom een goede en nut tige wetenschap. Op grond
van haar resultaten kunnen we zelfs vaststellen, dat we een algemeen-
aanvaarde bijbeltekst bezitten, die wel zo goed als geheel gelijkluidend
moet zijn aan de oorspronkelijke tekst.

In 1947 werden in de buurt van de Rode Zee een aantal zeer oude
handschriften gevonden, waarop delen voorkwamen van de tekst van het
Oude Testament (Jesaja en Habakuk). Prof. Edelkoort van Utrecht, die
deze vondst bestudeerd heeft, komt tot het resultaat, „dat in het groot
genomen en over het algemeen de tekst van onze rol (Jesaja) merkwaardige
overeenstemming vertoont met de tekst, zoals de derde uitgave van Kittels
Hebreeuwse bijbel die geeft. D.w.z. van de tweede eeuw vóór Chr. tot
de tiende eeuw na Chr. is de tekst met een pijnlijke zorgzaamheid over-
geleverd en we hoeven waarlijk niet te vrezen, dat de handschriften van
de 10e eeuw onbetrouwbaar zouden zijn, omdat zij zo betrekke lijk jong
zijn. In de tweede eeuw vóór Chr. luidde de tekst over het algemeen
genomen precies zo."
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En wat het Nieuwe Testament aangaat, spreekt de vakman prof. Gros-
heide zich aldus uit: „Het is onjuist om te zeggen, dat we de (

oorspron-kelijke) geschriften in de grondderzaak niet meer hebben. Vooreerst zijn
tal van tekstkritische moeilijkheden met zekerheid op te lossen. Wat ten-
slotte onzeker blijft, is de moeite niet waard. Een beroemd Engels ge-
leerde schatte, dat slechts een duizendste gedeelte van de tekst van het
Nieuwe Testament twijfelachtig mag worden genoemd. En weer onlangs
ontdekte zeer oude bijbelfragmenten (de Chester-Beatty papyri) tonen, dat
de tekst, die thans algemeen wordt aanvaard, reeds in de tweede eeuw
gangbaar was. We behoeven daarom niet eens te zeggen, dat de tekst-
verschillen geen enkel stuk der zaligheid onzeker maken, al is ook dat
volkomen juist, maar dat ze voor de tekst zelf zonder betekenis zijn."

B. We geloven van de Heilige Schrift, dat ze door God is ingegeven
(geïnspireerd), naar het woord van Petrus: „Dit moet ge vooral weten, dat
geen profetie der Schrift een eigenmach tige uitlegging toelaat; want nooit
is een profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken" (2 Petr.
1 : 20, 21).

Deze inspira tie gebeurde niet mechanisch of automa tisch, mensen wer-
den door God niet gemaakt tot een soort van schrijfmachines, maar
organisch: mensen werden door God in zijn dienst gesteld met al hun
vermogens en ook met hun zelfwerkzaamheid (Luc. 1 : 1-4), zodat elke
schrijver zijn eigen taal en stijl vertoont, maar de Heilige Geest bewaarde
hen voor onbetrouwbaarheden in hun mededelingen en deed hen dat
vinden en te boekstellen, wat Hij voor de kerk der eeuwen bestemd had
als de waarheid Gods.

We wijzen hiermee van de hand de gedachte van een dualistische
inspiratie (er zouden in de bijbel naast elkaar geïnspireerde en niet-ge-
inspireerde gedeelten voorkomen) en die van een dynamische inspiratie
(wel de schrijvers, maar niet wat ze schreven, zouden geinspireerd zijn
geweest).

Een apart standpunt neemt Karl Barth in, die spreekt van drie ge-
stalten, waarin het Woord Gods tot ons komt, nl. in Jezus Christus, het
vleesgeworden Woord, in de bijbel en in de prediking. De bijbel is naar
zijn opvatting een feilbaar en ook telkens feilend boek, dat echter telkens
weer door God gebruikt kan worden, om tot ons te spreken. De be-
trouwbaarheid van het Schriftgetuigenis is echter in heel de bijbel een
vanzelfsprekendheid, zelfs als het gaat om één letter (Matth. 5 : 18;
Gal. 3 : 16).
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ZONDAG 7

Vertelling: Handelingen 16 : 11-34.

We gaan vandaag met elkaar praten over het geloof.
Wat is het met dat geloof toch wonderlijk gesteld: sommige mensen

hebben er alles voor over en vinden dat geloof het allermooiste, wat er in
deze wereld is, en anderen hebben er een verschrikke lijke hekel aan, zijn
er zelfs vijanden van.

Let maar eens op wat met Paulus gebeurde in Philippi.
Dan zie je aan de ene kant een prachtige openbaring van het ge-

loof en aan de andere kant een machtige demonstratie van het on-
geloof.

Paulus staat in de kracht van het geloof.
Hij kan niet zwijgen van de Here Jezus en er komen verschillende

mensen tot bekering.
Paulus doet door de kracht van Jezus Christus zelfs een groot wonder:

een ongelukkig meisje, bezeten door een boze geest en uitgebuit door heb-
zuchtige eigenaars, wordt door hem genezen, ze krijgt de beschikking over
haar geestvermogens terug.

Dit was een teken van de koninklijke macht van Christus, voor wie zelfs
de duivel wijken moet.

Maar dan verzet zich met alle kracht het ongeloof.
Je zou gedacht hebben: nu moeten alle mensen wel heel blij zijn ge-

weest, dat dat arme meisje weer beter was; en diep onder de indruk dat
dit gebeuren kon door een enkel woord.

Maar dat is niet zo, de eigenaars van het meisje zijn dol van woede,
en dat is nog te begrijpen, want dat meisje had juist door haar ongelukkige
toestand geld voor hen verdiend: de duivel, die door haar mond sprak,
wist wel eens wat te vertellen van de toekomst of van wat op verre af-
stand gebeurde, en dat kwam nog uit ook! (bemoei je nooit met waar-
zeggerij! — zie verder Zondag 34).

Maar niet alleen die eigenaars, die er rechtstreeks belang bij hadden,
ook het gewone volk toont zijn afkeer van het geloof.

„Wat moeten die vreemde dwarsdrijvers hier? ze kunnen ons onze
gang toch wel laten gaan!"

En daar worden Paulus en zijn vriend Silas al aangepakt.
Zoals het volk eenmaal aan Jezus de woorden: „Kruisigen! kruisigen!"

toeriep, schreeuwt het nu in de oren van de overheidspersonen van Phi-
lippi allerlei fraais ten nadele van Paulus en Silas.

En weer wonderlijk! — nu het tegen het geloof gaat, schijnt er geen
recht te bestaan.

Onmiddellijk moeten de gezanten van Christus maar een flink pak slaag
hebben.

De kleren worden hun van het lijf gescheurd, ze worden gegeseld dat
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het bloed hun van de rug loopt, en dan voorlopig maar eens vei lig op-
geborgen, diep-weg in de donkerste kerker, de voeten stevig in een blok
vastgeklemd.

Wonderlijk, die vijandschap tegen het geloof!
Maar wonderlijker nog: die veerkracht van de gelovigen.
Want Paulus en Silas raken in die donkere gevangenis niet in de put.

Ondanks hun hevige pijnen gaan ze psalmen zingen in de nacht, en de
gevangenen horen naar hen.

God in de hemel hoort ook naar hen.
Hij toont dat door de aarde te bewegen; de grondvesten der gevangenis

schudden ervan en alle deuren springen open.
Maar niemand van de gevangenen neemt de benen.
Ze gaan allen naar die wonderlijke zangers, die midden in het verdriet

toch zo blij waren geweest.
Dan blijkt ook al de armoede van het ongeloof.
De man, die voor al wat er in de gevangenis omging, verantwoordelijk

was, de cipier, die meent, dat hij zich straks zal moeten verantwoorden
over de ontsnapping van de gevangenen, wil zich zelf van kant maken.
Hij denkt, dat hij zijn eer kwijt is, dat hij hiervoor aansprake lijk zal
worden gesteld.

En hij ziet geen andere uitweg dan die van de vrijwillige dood. Hoe
wonderlijk is het hem te moede, als hij de stem van Paulus hoort roepen:
„Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier!"

Dan daagt het licht van het geloof in zijn ziel.
Hij is als een mens op de rand van een afgrond,  die eerst duizelend in

een onmetelijke diepte keek, en nu omhoog kijkt naar een vaste en ge-
baande weg.

Hij aanvaardt het woord van de Here Jezus uit Paulus' mond.
De vijand wordt een vriend.
En hij toont het door de wonden van Paulus en Silas te wassen.
Hij gelooft met woord en daad.

Warden alle mensen zalig?

Het is wel gebleken daar in Philippi, dat niet alle mensen zalig, dat ze
niet allen behouden worden.

Een diepe kloof loopt door de mensheid.
De kloof tussen gelovigen en ongelovigen.
In Philippi bleek even, hoe diep die kloof wel is.
Er is geen wederzijdse welwillendheid.
De gelovigen zijn in de aanval, en de ongelovigen zijn evenzeer in de

aanval.
De gelovigen vallen aan en hun wapen is het Woord van God; ze pogen

door dat Woord de wereld te veroveren voor Christus en de ongelovigen
vrij te maken van de banden van satan.

De ongelovigen vallen aan en hun wapens zijn velerlei: vrijheids-
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beroving, pijniging, doodstraf; verachting en bespotting; achteruitze tting
en benadeling.

Waarom doen die ongelovigen dat toch?
Zijn er ook geen anderen, die een werkelijk neutraal standpunt in-

nemen?
Onthoud het maar goed, dat in de grond van de zaak geen neutraliteit

bestaat.
Een mens, die werkelijk mens is, die uit zijn ogen kijkt, die de dingen

overweegt en beoordeelt, kiest altijd positie.
Vooral tegenover belangrijke dingen kiest een mens, of hij het wil of

niet wil, positie.
Niemand stond in de oorlog neutraal tegenover de duitsers.
Niemand staat neutraal tegenover het communisme.
Zo staat ook niemand neutraal tegenover het christendom, ook al is

er een groot verschil tussen openlijke vijandschap en een zoveel mogelijk
respecteren van de burgerlijke vrijheden.

Nog eens, waarom doen die ongelovigen dat toch?
Omdat ze eigen baas willen blijven!
Dat zit er bij de mensen in van de zondeval af.
Als God zijn! Zelf regeren! Niemand boven zich dulden!
Waarom zouden ze dan geloven op gezag, wat een ander zegt? zich

overgeven met heel hun leven aan een ander?
Ze denken er niet aan!
Hoe kunnen ze dan toch tot het geloof komen? Wie kan hun hart ver-

anderen?
Dat kan alleen God Zelf!
Daarom is de Heilige Geest uitgestort op het Pinksterfeest.
De Heilige Geest is God Zelf op aarde, die beslag gaat leggen op

onwillige mensenharten.
Als Hij die harten niet opende, zou niemand geloven.
Lydia in de stad Philippi geloofde, waarom? — de bijbel zegt: „De

Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus
gezegd werd" (Hand. 16 : 14).

Dat heeft de Here bij alle mensen van Philippi niet gedaan.
En Hij doet dat vandaag ook nog niet bij alle mensen uit onze stad

of uit ons dorp of uit de wereld.
Het geloof is Gods gave.
En Hij zelf heeft Zich het recht voorbehouden het te geven aan wie

Hij wil.
Hoe dankbaar moeten wij dan zijn, als de Here ook ons het geloof gaf.
Dat is heus niet onze verdienste.
Dat is alleen maar Gods wondere genade over ons.
Misschien denk je wel: „Maar dan kunnen die mensen, die niet geloven,

daar ook niets aan doen!"
Maar dan vergis je je.
Het geloof is een gave van God.
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Maar dat wil nog niet zeggen, dat niemand aan zijn ongeloof iets
doen kan.

Het ongeloof is maar geen gebrek, waarmee we nu eenmaal geboren
worden, zoals iemand ook geboren kan worden zonder licht in zijn ogen
of zonder gehoor in zijn oren.

Neen, het ongeloof is altijd een verantwoordelijke daad of houding en
daarom een schuld.

Een schuld, die al aan de allerkleinsten wordt toegerekend, omdat het
begin van de afkeer van God al in hun hartjes zit (erfschuld), en dat kan
God maar niet door de vingers zien.

Een schuld, die elke dag erger wordt, omdat de ongelovigen ondanks
alle ook aan hen door God bewezen goedheid toch hun hart tegen Hem
verharden.

We moeten dus twee dingen goed onthouden.
Het eerste is dit, dat het geloof Gods gave is; dat moet ons ons hele

leven door ootmoedig maken.
Het tweede is dit, dat alle ongeloof schuld is tegen God; dat moeten

we weten, om aan alle mensen het evangelie te brengen; ze kunnen er
naar horen; ze moeten voor de beslissing worden geplaatst.

Het ware geloof.

Wat is dat nu, het ware geloof?
Wat moeten de mensen geloven, hoe moeten ze het doen?
Het is maar niet iets van ons verstand alleen.
Dat je net zo lang praat en het net zo lang duidelijk maakt, dat iemand

tenslotte wel zeggen moet: „Ja, ik kan het niet langer ontkennen, ik moet
wel geloven."

Het is niet: hoe geleerder een mens is, hoe beter christen.
De Schriftgeleerden kenden indertijd de Schriften op hun duimpje en

toch geloofden ze niet in Jezus.
Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,

maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een schetterende
cymbaal (1 Cor. 13 : 1).

Het is ook maar niet iets van ons gemoed alleen.
Dat je met zoveel bewogenheid praat en daarbij zo diep onder de

indruk komt van wat je zegt, dat een ander de tranen in de ogen springen
en hij dan zegt: „Ja, ik voel het diep in mijn hart, ik geloof." Veel mensen
vinden dat het allervoornaamste.

Ze willen, dat een mens iets moet hebben doorgemaakt, dat er iets
bizonders in zijn hart moet zijn gebeurd, waarvan hij vertellen kan, en dat
hij dan pas mag zeggen te geloven.

Maar toch is dit niet het een en het al.
In de gelijkenis van de zaaier spreekt Jezus van mensen, die het Woord

horen en het terstond met vreugde ontvangen.
Ze voelen ervoor, ze worden erdoor bewogen.
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Maar ze hebben geen wortel, ze zijn niet gefundeerd, ze geloven maar
voor een tijd.

Als er moeilijkheden komen, laten ze het hun gepredikte woord weer los.
Het zat alles maar aan de oppervlakte.

Het is ook maar niet iets van ons doen alleen.
Dat we niet praten, maar alleen maar door onze daden laten zien: zo

moet het, en dat anderen denken: „Ja, zo moeten en zo willen wij het
ook doen."

In onze tijd leggen vooral in Amerika veel mensen de nadruk op het
z.g. sociale evangelie.

De kerk moet de wereld veranderen.
Ze moet het oorlogsvraagstuk oplossen en betere arbeids- en arbeiders-

toestanden scheppen.
Ze moet meetings en betogingen organiseren, en vooral niet teveel spre-

ken over de leer, die komt er minder op aan.
Paulus zegt daarvan: „Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uit-

deelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet, het baatte mij niets."

Het ware geloof is iets van de hete mens.
De hele mens is in nood.
Zijn verstand is bedorven: eigenwijs, dwaas.
Zijn gevoel is bedorven: oppervlakkig; vandaag heet en morgen koud.
Zijn wil is bedorven: eigenzinnig, koppig.
Er is maar één genezing: de roep naar Christus om redding: Here,

help mij.
De blinden en melaatsen staken naar Hem de handen uit en ze werden

geholpen.
En ieder, die vandaag in de nood van zijn leven naar Hem de handen

uitsteekt, wordt geholpen.
Dat te doen, dat is geloven.
Geloven met verstand en hart en leven.
Met geheel het verstand: vragen naar het Woord van God, horen naar

des Heren stem, onderzoeken de beloften  des Heren.
Met geheel het hart: de Here Jezus vertrouwen als onze Zaligmaker.
Met geheel het leven: bij Hem blijven, vragen hoe Hij het hebben wil.

Beslissende dingen.

Drie dingen zijn voor het geloof van beslissende betekenis: het Woord
van God; de Geest van God; de kerk van God. Denk nog maar even aan
Philippi terug. Dan zie je het wel.

Het Woord van God.

Niemand had in Philippi geloofd, als het Woord van God er niet was
gepredikt. Waar zouden de mensen de kennis van God, waar de naam
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van Jezus vandaan halen, anders dan uit het Woord van God? „Zo is dan
het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus" (Rom.
10 : 17).

De Geest van God.

Niemand had in Philippi geloofd, als de Geest van God er niet had
gewerkt. Het hart van Lydia, het hart van de cipier, het hart van alle
gelovigen daar werd door de H. Geest geopend, en daarom geloofden ze
het Woord. Het geloof was Gods gave, daarom schrijft Paulus later aan
deze mensen: „Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een
goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van
Jezus Christus" (Phil. 1 : 6).

De kerk van God.

Had de kerk hier iets mee te maken?
Ja, want het Woord van God werd gepredikt. En de prediker was ge-

zonden door een kerk.
Paulus heeft zijn reizen niet op eigen houtje ondernomen. Hij is ge-

roepen door Jezus, maar hij is uitgezonden door de kerk van Antiochië.
Hij zegt daar zelf van: „Hoe zullen ze geloven in Hem, van wie ze niet
gehoord hebben? hoe horen zonder prediker? en hoe zal men prediken
zonder gezonden te zijn?" (Rom. 10 : 14, 15). Paulus sticht ook dade lijk
in Philippi weer een kerk. En die kerk krijgt de opdracht, om het woord
des geloofs in de wereld te blijven prediken.

Persoonlijke beslissing.

De kerk van God draagt het Woord van God de wereld in en tracht de
mensen te bewegen tot het geloof.

Maar het komt altijd op de persoonlijke beslissing aan.
Op de persoonlijke beslissing ook van allen, die op de catechisatie

zijn.
Ze worden op die catechisatie door de dienaar des Woords geroepen

in Christus' naam, om te geloven.
En ze moeten maar niet napraten, maar zeggen uit het diepst van hun

hart: „Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden ge-
schonken is."

De artikelen van het geloof.

De catechismus gaat na van het geloof te hebben gesproken onmiddel lijk
van de artikelen van het geloof spreken.

Dat doet ook het avondmaalsformulier.
Na op een zeer plechtig ogenblik de gemeente te hebben opgeroepen



Zondag 7 	 45

de harten in de hemel te verheffen, spreekt het onmiddellijk van de arti-
kelen van ons Chr. geloof („waarheen ons ook de artikelen van ons Chr.
geloof wijzen").

Waarom gebeurt dat toch?
Zijn die artikelen nu zo de moeite waard, ze zijn het Woord van God

toch niet!
Neen, maar dat Woord vraagt wel om ons antwoord.
God zegt in zijn Woord: Ik beloof.
Wij antwoorden in onze belijdenis: ik geloof.
Dat doen we voor ons zelf persoonlijk.
Maar we doen het ook samen met de hele kerk, met millioenen mensen

van alle plaatsen en tijden.
We horen hun stem in de artikelen van het geloof.
Zo, als het daarin staat, zo heeft de kerk altijd beleden: En zo zal

ze blijven belijden tot de dag van Christus' wederkomst.

Waar komt deze belijdenis vandaan?

Een oude legende verhaalt, dat elk van de apostelen een artikel op-
stelde. In een preek, ten onrechte aan de grote kerkvader Augustinus toe-
geschreven, lezen we: „Petrus zeide: ik geloof in God de Vader, de
Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Andreas zeide: En in
Jezus Christus, zijn Zoon, onze eigen Here. Jacobus zeide: die ontvangen
is van de H. Geest, geboren uit de maagd Maria." En zo krijgen al de
apostelen en al de ar tikelen een beurt.

Dit verhaal is echter niet meer dan een legende.
Langzamerhand is deze belijdenis ontstaan, tot ze in de vijfde eeuw

haar huidige vorm kreeg.
Toch mogen we haar „apostolisch” noemen, omdat de leer der aposte-

len in haar zuiver is bewaard.
Elke kerk, die nog prijs stelt op de naam „Christelijk", zal daarom

de inhoud van de apostolische belijdenis voor haar rekening nemen.

VOOR DE OUDEREN.

Het blijft een mysterie voor ons denken, dat het geloof ten volle een
gave Gods is, en dat niettemin ongeloof ons ten volle schuldig stelt voor
God.

Beide wordt met de meeste nadruk in Gods Woord geleerd.
De gave Gods! „Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,

en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat
niemand roeme."

En de schuld van het ongeloof: „Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten
doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen
willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels ver-
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gadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten"
(Matth. 23 : 37).

Men heeft getracht deze tweeheid tot een eenheid te maken.
Door de leer der algemene verzoening.
Deze werd door de oude Remonstranten reeds aldus verdedigd, dat

„alle mensen in de staat der verzoening en de genade des verbonds zijn
aangenomen, zodat niemand om de erfzonde der verdoemenis schuldig is.
En dat het onderscheid tussen hen, die de vergeving der zonden en het
eeuwig leven deelachtig worden of niet, hangt aan de vrije wil, welke
zich voegt bij de genade, die zonder onderscheid aangeboden wordt"
(Dordtse Leerregels, II, 6).

De mannen van de Synode van Dordrecht (1618—'19) noemden deze
leer een Pelagiaanse dwa ling (Pelagius leefde in de dagen van de kerk-
vader Augustinus en kwam met de leer, dat de wil van de mens van
nature goed was) en beriepen zich op de tekst, dat „wij van nature
kinderen des toorns zijn" (Ef. 2 : 3).

Ze leerden drie dingen:
1. dat de belofte van het evangelie, dat ieder, die gelooft, het eeuwig

leven ontvangt, aan alle volken gepredikt moet worden;
2. dat ieder, die niettemin ongelovig blijft, door eigen schuld verloren

gaat;
3. dat het ware geloof een gave is van Gods genade, van eeuwigheid

in Christus gegeven, welke genade Hij niemand schuldig is."
Dezelfde leer der algemene verzoening wordt nog voorgestaan door

vele Baptisten, Methodisten, Luthersen en midden-orthodoxen uit de Her-
vormde kerk.

In onze tijd gaat Karl Barth nog verder.
Hij leert, dat in Christus alle mensen tegelijk uitverkoren en verworpen

zijn; ieder mens is tegelijk een Jacob en een Ezau; het onderscheid tussen
kerk en wereld bestaat hierin, dat de kerk reeds weet van Gods genadige
verkiezing en de wereld nog niet, maar beide delen er evenzeer in.

Op dit standpunt zal er nooit een moment komen, dat de schapen van
de bokken gescheiden worden, en verdwijnt de e rnst van de oproep tot
geloof en bekering.

Nog steeds is van belang de oude onderscheiding van historisch, tijd-
en wonder-geloof.

Dit zijn drie vormen van schijngeloof, dat wel veel op het ware geloof
lijkt, maar het niet is.

Historisch geloof: een geloof in Christus, zoals ik ook geloof in Wi llem
van Oranje; de historische gegevens van de bijbel worden aanvaard zonder
critiek, maar ze doen me niets, ze raken mijn hart niet.

Een voorbeeld van dit „geloof" is te vinden bij koning Agrippa, tegen
wie Paulus zei: „Koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet, dat gij
ze gelooft." (Hand. 25 : 27).

Tijdgeloof: een even warm-lopen voor Christus, maar een even later
weer afgekoeld zijn. Het ware geloof is te verge lijken met oprechte liefde,
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die nimmer vergaat. Het tijdgeloof met een vleug van verliefdheid, die
hevig kan zijn maar kort duurt.

Een voorbeeld van dit „geloof" is te vinden in Demas, die in de brief
aan Filemon Paulus' medearbeider wordt genoemd, maar van wie te lezen
staat in 2 Tim. 4 : 10: „Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige
wereld verlaten."

Wondergeloof: een diep besef van de almacht van Christus, bij wie
niets onmogelijk is; en het daardoor doen of ondergaan van grote en sterke
werkingen Gods, zonder dat het rustpunt van het hart wordt gezocht
in de vergeving der zonden.

Een voorbeeld van dit „geloof" is te vinden in Judas Iscarioth. Evenals
de andere apostelen heeft hij tekenen gedaan, toch had hij geen oprecht
geloof. Er wordt ook van gesproken in 1 Cor. 13 : 2: „Al ware het, dat
ik al het geloof had, zodat ik bergen verze tte, maar had de liefde niet,
ik ware niets."

ZONDAG 8

Vertelling: Matth. 3 : 13-17.

Een wonderlijk verhaal ga ik jullie vertellen.
Dat is het verhaal van de doop van Jezus.
Als je daar goed over nadenkt, dan sta je voor een groot raadsel.
Je leest in de bijbel, dat Johannes de Doper „de doop der bekering tot

vergeving van zonden predikte."
Hoe kon Jezus nu gedoopt worden: hij behoefde Zich toch niet te

bekeren, Hij had toch geen vergeving van zonden nodig?
Dat is ook eigenlijk het eerste, wat Johannes tegen Hem zegt, als Jezus

bij het kleine plaatsje Beth-abara, waar een doorwaadbare plaats is in
de Jordaan, naar hem toekomt.

„Ik heb nodig door U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?"
We weten niet, of Johannes Jezus vroeger al eens ontmoet had. Dat is

wel heel goed mogelijk, omdat Johannes familie van Jezus was; Jezus'
moeder Maria was een nicht van Elisabeth, de moeder van Johannes en
de jongens kunnen wel eens bij elkaar hebben gelogeerd of elkaar hebben
ontmoet in Jeruzalem.

In elk geval wist Johannes nog niet, dat Jezus de Messias was (Joh.
1 : 31-34), maar dit wist hij toch wel, dat Jezus een groter profeet was
dan hijzelf, hij had zo'n groot respect voor Hem, dat hij dacht: dat zou
toch de omgekeerde wereld zijn, als ik Hem ging dopen.

Maar dan spreekt Jezus die merkwaardige woorden: „Laat Mij thans
geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen."

Alle gerechtigheid vervullen, dat is alles doen, wat God vraagt. En God
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vroeg van Jezus, dat Hij Zich geheel aan zondaren gelijk maakte; niet,
dat hij een zondaar werd, maar wel, dat Hij in de plaats van zondaren
ging staan, Hij moest voor ons „tot zonde worden gemaakt" (2 Cor. 5 : 21).

Daar moest Johannes als de knecht, die a lles voor de Messias deed,
aan meewerken.

Dan is Johannes ook gehoorzaam, en hij doopt Jezus.
En dan ziet Johannes een wonderlijk verschijnsel.
Het is, of even de blauwe strakke hemel boven zijn hoofd, open-

breekt.
Een lichtschijn straalt naar beneden, en Johannes ziet het met grote

ogen, het is of een duif zich op Jezus neerzet.
En dan hoort hij een stem uit de hemel.
„Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wien Ik mijn welbehagen heb."
Dan denkt Johannes terug aan een woord van God, dat hij ontvangen

had, voor hij zijn werk als doper begon.
De Here had toen tegen hem gezegd: „Op wie ge de Geest ziet neder-

dalen en op Hem blijven, deze is het, die met de Heilige Geest doopt."
Toen wist Johannes, wie Jezus was: de Messias!
En een dag later zegt hij van Hem tegen Israël: „Zie, het Lam Gods,

dat de zonde der wereld wegneemt."
Ja, hij weet nog meer, want hij getuigt van deze dag af van Jezus,

dat Hij de Zoon van God is (Joh. 1 : 34).
God had hem dit immers met zijn eigen oren doen horen en met zijn

eigen ogen doen zien.

Wat heeft Johannes gezien?

Johannes heeft Jezus gezien als de Messias.
Maar hij heeft ook nog iets meer gezien.
Hij heeft iets van de heilige Drie-eenheid Gods gezien.
Hij hoorde de stem van God de Vader uit de hemel.
Hij zag de Zoon van God staan in het water van de Jordaan.
Hij zag de Geest van God neerdalen in de gedaante van een duif.
God openbaarde Zich aan Johannes, zoals Hij Zich tevoren nog nooit

aan een mens geopenbaard had.
Als de Drie-enige, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Kenden de Joden de Drie-eenheid nog niet?

God heeft aan Israël in het Oude Verbond maar heel weinig van zijn
Drie-enig bestaan geopenbaard.

Israël moest één ding leren, en telkens beter leren: dat er maar één
God is.

Heel het Oude Testament is één strijd tegen de afgoderij.
Abrahams voorouders hadden al afgoden gediend; Rachel bewaarde een

afgodsbeeldje in haar tent; op de woestijnreis diende Israël nu en dan
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afgoden; en tot de tijd van de ballingschap toe drongen steeds weer
vreemde goden Israël binnen.

Daarom prentten de profeten altijd weer de ene regel in Israëls hart
in: „Hoor Israël: De HERE is onze God; de HERE is één! (Deut. 6 : 4).

Toch vinden we in het Oude Testament telkens weer sporen van de
Drie-eenheid van God.

In het scheppingsverhaal spreekt de Here: „Laat Ons mensen maken naar
ons beeld, als onze gelijkenis" (Gen. 1 : 26).

Na de torenbouw van Babel spreekt Hij op gelijke wijze: „Laat Ons
nederdalen en daar hun taal verwarren" (Gen. 11 : 7).

Tot de aartsvaders, en ook later tot Israël, komt telkens weer „de Engel
des HEREN", die als Engel van God zijn Afgezant is, en die toch ook
Zelf God is.

Je leest bv. in Gen. 16, dat Hagar vlucht voor Sarai, en dat de Engel
des HEREN haar aantreft bij een waterbron in de woestijn. Die Engel
spreekt met haar en beveelt haar, naar haar meesteres Sarai terug te keren.
En dan lees je verder in de bijbel: „Toen noemde ze de naam des HEREN,
die tot haar gesproken had: Gij zijt een God des aanziens" (Gen. 16 : 13).
De Engel des HEREN wordt Zelf ook HERE en God genoemd. Die Engel
des HEREN is niemand minder dan de Zoon van God, die nog geen mens
is geworden, maar wel de mensen opzoekt.

In de brief aan de Hebreeën worden nog enkele plaatsen uit het Oude
Testament genoemd, waarin van de Zoon van God sprake is (Ps. 2 : 7;
Ps. 45 : 7, 8; Ps. 110 : 1; aangehaald in Hebr. 1).

En Jezus Zelf beroept Zich (Luc. 4 : 18, 19) op Jes. 61 : 1, waar van
de Messias gezegd wordt: „De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat
de HERE mij gezalfd heeft."

Zo wordt ook van Vader, Zoon en Geest gesproken in Ps. 33 : 6: „Door
het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem (de Geest)
zijns monds al hun heer."

Toch begrijpen we al deze woorden van het Oude Verbond pas goed,
als het volle licht van het Nieuwe Verbond is opgegaan.

De Drie-eenheid in het Nieuwe Testament.

Wanneer onze Here Jezus geboren wordt, staan we meteen voor het
wonder van de Drie-eenheid.

„Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft" (Joh. 3 : 16).

De Vader zendt de Zoon in de wereld, en Hij wordt mens door de
werking van de Heilige Geest.

Die Drie-eenheid maakt Zich in Israël bekend, als Jezus wordt gedoopt.
En Jezus wil, dat zijn kerk de Drie-eenheid aan de wereld bekend

zal maken, als Hij bij zijn afscheid zegt: „Gaat dan henen, maakt al de
volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des
Zoons en des Heiligen Geestes" (Matth. 28 : 19).
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Overal ter wereld, waar Christenen wonen, dragen ze aan hun voor-
hoofd de naam van de Drie-enige God.

Daarom wordt de apostolische geloofsbelijdenis ook in drie delen ver-
deeld.

Die belijdenis is ontstaan uit de door Jezus gegeven instellingswoorden
van de doop.

Wanneer vroeger iemand gedoopt werd, moest hij eerst weten, wat de
woorden, waarmee hij gedoopt zou worden, betekenden.

Hij moest kunnen zeggen: „Ik geloof in God de Vader; ik geloof in
God de Zoon; ik geloof in God de Heilige Geest."

Die geloofsbelijdenis is langzamerhand wat uitgebreid tot de 12 artike-
len, die de Christelijke kerk over heel de aarde nu nog belijdt.

Kunnen wij de Drie-eenheid begrijpen?

In de bijbel staat ergens: „God is groot en wij begrijpen Hem niet" (Job
d6 : 26).

Wij kunnen God wel kennen, maar niet begrijpen, en dat is ook hele-
maal niet erg: laten we maar heel eerbiedig erkennen, dat God groter
is dan ons kleine mensenverstand.

Met dat verstand zijn wij gebonden aan deze wereld met haar maten
en getallen.

Maar God' is groter dan die maten en getallen.
Hij is overal tegenwoordig, en wie kan dat begrijpen, dat God bij ons

in de kamer is en naar ons hoort wanneer we tot Hem bidden; en dat
Hij ook nog in millioenen andere kamers is en daar naar de mensen
hoort; en dat Hij in de hemel is en overal?

Hij is niet gebonden aan onze rekenkunde; wanneer wij vijf broden
hebben en twee visjes, dan kunnen we o zo goed uitrekenen, dat 5000
mannen daar onmogelijk voldoende aan kunnen hebben om te eten; en
dat daar onmogelijk 12 korven met brokken van kunnen overschieten;
en toch is dat eenmaal gebeurd in Israël (Joh. 6).

En wanneer Hij ons nu openbaart, dat Hij een enig God is, dat er
niet drie goden zijn maar één God; en dat er toch in die eenheid een
Drieheid is van Vader, Zoon en Heilige Geest; dan kunnen we dat niet
begrijpen; maar we mogen wel kinderlijk geloven, dat het toch waar is;
omdat God groter is dan ons verstand.

Wat zegt de Drie-eenheid van God?

De Drie-eenheid zegt van God, dat Hij wel één, maar toch niet een-
zaam is; dat in Hem een volheid van leven, gemeenschap en omgang is.

De Vader heeft de Zoon lief; en de Zoon heeft de Vader lief; en de
Heilige Geest heeft de Zoon en de Vader lief, en gaat van hen uit en
keert tot hen weer.

In de z.g. Geloofsbelijdenis van Athanasius, die we achter in ons kerk-
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boek vinden (en die in werkelijkheid toch wel minstens een eeuw na de
dood van Athanasius is ontstaan), heeft de kerk getracht er dit van te
zeggen:

„Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de
Heilige Geest: ongeschapen, onmetelijk, eeuwig, almachtig, God en Here.

Nochtans zijn zij niet drie eeuwigen, drie almachtigen, drie goden, drie
Heren, maar één God en één Here.

De Vader is door niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd.
De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt noch geschapen, maar

gegenereerd.
De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt noch ge-

schapen, noch gegenereerd, maar uitgegaan."
In deze woorden tracht deze oude belijdenis eerbiedig iets na te zeg-

gen, van wat de Heilige Schrift ons voorzegt.
Vandaag kunnen we nog niet meer zeggen.

Waarom belijden we deze grote verborgenheid?

Is het eigenlijk maar niet beter, de belijdenis van de Drie-eenheid
maar niet uit te spreken, en a lleen de eenheid van God te belijden?

Jezus heeft ons toch ook niet geleerd te bidden: „Drie-enige God!" —
maar „Onze Vader, die in de hemelen zijt!"

Ongelovige mensen kunnen door deze moeilijke belijdenis worden
af-geschrikt.

En in de kerk is er al heel veel over getwist.
Waarom moeten we ons dan vermoeien, voor dit onbegrijpelijk geheim

menselijke woorden te vinden?
Op deze vragen is maar één antwoord.
Het antwoord van de catechismus: „Omdat God Zich alzo in zijn Woord

geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden Personen de enige, waar-
achtige en eeuwige God zijn."

God heeft Zich zo in zijn Woord geopenbaard.
Wij mogen niet méér belijden, dan God in zijn Woord ons bekend heeft

gemaakt.
Maar we mogen ook niet minder belijden.
En het is toch ook helemaal niet te verwonderen, dat we,

we over God spreken, met dingen in aanraking komen, die ons
te boven gaan.

Daar is Hij de grote en geweldige
Dan moeten wij zwijgen.
Dan moeten wij zingen:

Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven:
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

wanneer
verstand

God voor.
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De blijdschap van de belijdenis van de Drie-eenheid.

De blijdschap van de belijdenis van de Drie-eenheid is,  dat de Drie-
enige God niet ergens ver weg woont in een hoog paleis, maar Zich met
ons bemoeit.

Daarom spreekt de catechismus van God de Vader en onze schepping;
van God de Zoon en onze verlossing; van God de Heilige Geest en onze
heiligmaking.

De schepping is een werk van de Drie-enige God.
Maar de Vader treedt in dit werk het meest op de voorgrond, en Hij

heeft de wereld zo lief, dat Hij voor haar zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft.

De verlossing is een werk van de Drie-enige God.
Maar de Zoon treedt in dit werk het meest op de voorgrond, Hij

wordt mens, om onze straf te dragen.
De heiligmaking is een werk van de Drie-enige God.
Maar de Heilige Geest treedt in dit werk het meest op de voorgrond,

Hij komt wonen in mensenharten, om ze te maken tot tempelen van
God.

In de naam van deze machtige drie-enige God zijn we gedoopt.
Toen heeft de Vader tegen ons gezegd, dat Hij met ons een eeuwig

verbond der genade wilde oprichten; en de Zoon, dat Hij ons wilde was-
sen in zijn bloed; en de Heilige Geest, dat Hij in ons wilde wonen en
werken.

Als deze grote God voor ons is, kan niets tegen ons zijn.

VOOR DE OUDEREN.

Eerst na een lange worsteling heeft de oude kerk de belijdenis van
de Drie-eenheid Ieren uitspreken.

Het ging haar daarin vooral om de waarachtige Godheid van
Christus.

De grote strijder voor deze belijdenis was Athanasius (t 373); zijn
grote tegenstander Arius.

In de belijdenis van Nicea (325) beleed de kerk op duidelijke wijze de
godheid van Christus, op het concilie van Constantinopel (381) sprak ze
uit, dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig en
eeuwig God is.

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis vinden we in art. IX nog een
herinnering aan deze strijd, wanneer aan het slot de namen genoemd
worden van Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus en Arius, van
wie gezegd wordt, dat ze met goed recht door de Heilige Vaders ver-
oordeeld zijn geweest.

Marcion geloofde in twee verschillende goden, de rechtvaardige God
van het Oude Testament en de goede God van het Nieuwe Testament.
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Mani leerde, dat uit de ene goede God een aantal lichtwezens (aeonen)
uitstroomde, van wie Jezus de voornaamste is.

Praxeas leerde, dat Jezus een andere bestaanswijze van God de Vader
was, zodat in zijn lijden eigenlijk de Vader leed (Patropassianisme).
Sabel-lius was het hoofd van de z.g. Monarchianen, die leerden, dat de Drie-
eenheid toch eigenlijk niets anders is dan de eenheid (monarchie), zoals
de zon er is in haar verschijning (de Vader), in haar licht (de Zoon) en
in haar warmteuitstraling (de H. Geest). Volgens Paulus van Samosata
bestond de godheid slechts uit één persoon, en zijn de logos (zoon) en de
sofia (geest) eigenschappen van het éne goddelijke wezen.

In de jongste tijd wordt de belijdenis van de Drie-eenheid fel bestreden
door de z.g. getuigen van Jehova.

Deze mensen vinden de gedachte van de Drie-eenheid eenvoudig in
strijd met het gezond verstand, zoals ze ook de gedachte van een eeuwige
straf ongerijmd achten; na dit voorop gesteld te hebben, trachten ze
daarna alle teksten, die in de bijbel betrekking hebben op de Drie-eenheid
of op de hel een uitlegging te geven, die in hun kraam te pas komt.

Om een voorbeeld te geven: wanneer Jezus zegt: „Ik en de Vader zijn
één," (Joh. 10 : 30), dan leggen de Jehovagetuigen deze plaats uit alsof
er stond: „Ik en de Vader zijn het eens," want ze denken hier aan het
eens geestes zijn, hetzelfde willen en bedoelen.

De eerste hoorders, de joden, begrepen dit woord van Jezus beter, want
ze droegen daarna stenen aan, om Hem te stenigen, en gaven als reden
hiervoor aan: „Godslastering; omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt"
(Joh. 10 : 33).

Anderzijds zoeken de Jehovagetuigen naar teksten uit de bijbel, waaruit
op te maken zou zijn, dat Christus ondergeschikt is aan de Vader.

Zo wordt Christus in Col. 1 : 15 „de eerstgeborene der ganse schepping"
genoemd. De Jehovagetuigen verklaren dit als „het eerste schepsel". Dat
dit onjuist moet zijn, volgt al onmiddellijk uit de volgende verzen, waar
staat, dat „in Hem alle dingen geschapen zijn," en dat „Hij voor alles is
en alle dingen hun bestaan hebben in Hem." Dat laatste kan alleen van
God gezegd worden en is daarom een bewijs voor de godheid van Christus,
en wanneer Hij dan de eerstgeborene der ganse schepping wordt genoemd,
kan dat niet anders betekenen dan dat zijn geboorte aan de hele schepping
voorafgaat.

Hetzelfde geldt van de verklaring van Openb. 3 : 14, waar Christus
Zich „het begin der schepping Gods" noemt; ook hier is er geen sprake
van, dat Christus hiermee bedoelen zou: „Ik ben het eerst geschapen,"
maar wel: „Door Mij is de schepping Gods begonnen." Johannes spreekt
zich over de godheid van Christus en over zijn scheppingswerkzaamheid
duidelijk uit in het begin van zijn evangelieverhaal: „In den beginne was
het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was
in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en
zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. Het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond." (Joh. 1 : 1, 2, 3, 14).
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Maar de Jehovagetuigen maken hiervan, dat het Woord een god was,
d.w.z. een machtige, een verhevene.

Deze dwaalleer moet door de kerk radicaal van de hand gewezen
worden.

ZONDAG 9

Vertelling: Gen. 1.

Ik zal je eens vier verhalen vertellen over het begin.
A. De oude Babyloniërs dachten, als ze zich het begin van de wereld

voorstelden, aan hun god Mardoek. Er waren eerst al andere goden, maar
Mardoek was de slimste en de sterkste. Hij is een zoon van de god Ea,
en wanneer er ruzie komt tussen de goden, wint deze Ea het van de
andere, maar één boze god, Tiamat, kan hij niet overwinnen. Tiamat is
een verschrikkelijk monster, maar Mardoek bindt de strijd met hem aan.
Hij vangt Tiamat in een net, jaagt een boze wind in zijn wijdgeopende
muil en doorboort haar met een scherpe pijl. Daarna splijt hij het dode
lichaam van Tiamat in tweeën en vormt uit de ene helft het hemelgewelf,
uit de andere de wereld. Uit het bloed van Kingoe, de aanvoerder van
Tiamat's leger, vormt hij dan de mensen. Zo vond  de schepping der
wereld plaats naar de voorstelling van de mensen uit het stamland van
Abraham.

B. De oude Germanen dachten, als ze zich het begin van de wereld
voorstelden, aan de drie goden Odin, Hönir en Loki. Deze vochten tegen
de machtige reus Ymir; ze doodden hem, en vormden uit zijn lichaam
de wereld. Uit zijn vlees vormden zij de aarde, uit zijn bloed de zee,
uit zijn beenderen de bergen, uit zijn tanden de stenen en uit zijn schedel
de hemel. Van zijn wenkbrauwen maakten ze een dijk tegen de zee, en
het vruchtbare land achter de dijk noemden ze Midgaard. Om Midgaard
te bewonen, maakte Odin uit de bomen een man en een vrouw, die ze
Ask (Es) en Embla (Olm) noemden. Van hen stammen alle mensen af.

C. Vele moderne mensen zijn aanhangers van de z.g. evolutieleer (ont-
wikkelingsleer). Naar hun mening is het ontstaan van de allereerste dingen
onbekend, maar moet er, zover we maar kunnen terugdenken, altijd al
stof zijn geweest, en kracht, die op deze stof inwerkte. In de loop van
millioenen jaren ontstonden nu onder invloed van de kracht veranderingen
in de stof. De wereld kreeg in het grote heelal haar vorm, en op die
wereld ontstond langs een geleidelijke weg uit het levenloze het levende;
uit het plantaardige het dierlijke; en uit het dierlijke het menselijke. De
mens heeft volgens deze opvatting dierlijke voorouders gehad, op de
mensapen zijn aapmensen gevolgd, en dat moeten onze stamvaders zijn
geweest.

Hoe het mogelijk is geweest, dat al deze veranderingen optraden, ver-
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klaart men onder meer zo, dat dieren en plantensoorten zich steeds weer
in de strijd om het bestaan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden,
dat daardoor verande ringen optreden in hun gedaante, en dat deze ver-
anderingen dan overerven. Darwin spreekt b.v. van een giraffe. Dit dier
is door zijn lange hals, zijn lange voorpoten en zijn tong uitstekend ge-
schikt om aan de hoge takken der bomen zijn voedsel te zoeken. Vroeger
moet de giraffe een veel kortere hals en korter voorpoten hebben gehad.
Maar in tijden van schaarste waren die dieren er het best aan toe, wier
hals en poten wat langer waren dan die van hun soortgenoten; daardoor
bleven de eersten in de s trijd om het bestaan in het leven, terwijl de
anderen van honger omkwamen. De nakomelingen der eerstgenoemden
verkregen nu door overerving dezelfde voordelige eigenschappen met de
neiging om nog meer in dezelfde gunstige richting te veranderen. Door dit
voortgezette proces, zegt Darwin, en door een vermeerderd gebruik van
genoemde lichaamsdelen schijnt het me bijna zeker toe, dat een antilope
in een giraffe zou kunnen veranderen. (Chr. Ene. I, le druk, blz. 560).
Volgens deze voorstelling is de mens een product van het toeval, is een
gedicht van Vondel het gevolg van een eeuwen- en eeuwenlange natuur-
kundige ontwikkeling, is een muziekstuk van Bach het eindresultaat van
een proces, dat begon met het gebrul van apen of het sjirpen van krekels.

D. De bijbel verhaalt ons in verheven majesteit, hoe naar de open-
baring Gods de wereld' en de mensen zijn ontstaan.

„In den beginne schiep God den hemel en de aarde."
„En. God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het

licht goed was."
„En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze ge-

lijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte
des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend
gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld;
naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen."

Wie is de Schepper?

Het boek Genesis spreekt van God de Schepper, maar deze Schepper
zegt ook: „Laat Ons mensen maken."

Dat zegt God niet tegen de engelen, want engelen kunnen niet schep-
pen. Hij zegt dat tegen Zichzelf, de Drieënige God heeft de wereld ge-
schapen.

De bijbel spreekt dan ook van de Zoon van God als Wereldschepper
(Joh. 1 : 3) en van de Geest van God, die in de schepping op de wateren
zweefde.

Toch spreekt onze belijdenis van God de Vader en onze schepping,
omdat we bij dit werk het meest aan de Vader „uit wien alle dingen
zijn" (1 Cor. 8 : 6) denken.

En dan noemt de catechismus Hem de eeuwige Vader van onze Here
Jezus Christus.
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Dat betekent, dat de schepping niet maar wat mooi speelgoed is voor
God, maar dat Hij die wereld, die Hij maakt, liefheeft; zo lief, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon voor die wereld zal overgeven, om haar te  be-
houden.

Wat is scheppen?

Wij spreken wel eens van scheppende kunstenaars. Daarmee bedoelen
we mensen, die iets moois kunnen maken, zo oorspronkelijk, dat zij alleen
dat kunnen; iets nieuws, dat zij zich indachten en daarna gestalte geven.

Die kunstenaars zijn echter toch altijd aan de middelen gebonden, die
er nu eenmaal zijn. Een schilder is gebonden aan de wereld, waaraan hij
zijn voorstellingen ontleent; en aan de materialen, waarmee hij schilde-
ren kan.

Het scheppen van God is aan geen enkel middel gebonden. Als God
schept, brengt Hij Zelf de middelen voort.

Dat is het grote verschil met de evolutieleer, waar we zo juist van
spraken. Daar is het ene altijd op de een of andere wijze het product
van het andere. Alles wat komt, kan verklaard worden uit wat eraan is
voorafgegaan.

Maar van het scheppen Gods is geen menselijke verklaring te geven.
Hij denkt Zich de schepselen in de onuitputtelijke rijkdom van Zijn ge-
dachten (Zijn raad).

En dan spreekt Hij en het is er; Hij gebiedt en het staat er. „Wie mat
de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met
een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met
een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie bestuurde den Geest
des HEREN en onderrichtte Hem als Zijn raadsman? Wien raadpleegde
Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis
bijbrengen en de weg des verstande doen kennen?" (Jes. 40 : 12-14).

De ouderdom van de aai de.

We kunnen uit de bij bel niet te weten komen, hoe oud de aarde is.
Wanneer het „in den beginne" was, weten we niet. We weten niet, hoe
lang de aarde woest en ledig was. We weten niet, hoe lang de scheppings-
dagen duurden, dat waren godde lijke werkdagen. Geleerden mogen over
deze duur berekeningen maken, God heeft het niet nodig geacht, ons
deze te openbaren.

De schepping van de mens.

Als kroon van de schepping heeft God de mens geschapen. Hij for-
meerde hem uit het stof der aarde en blies de levensadem in zijn neus
(Gen. 2 : 7); en uit een van de ribben van Adam bouwde Hij de vrouw
(Gen. 2 : 22).
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De mens, uit het stof der aarde geformeerd, is aan deze aarde ver-
want; is een stuk van haar; is op haar aangewezen; het is goed, de aarde
lief te hebben.

Maar de mens, wiens levensadem van God is, en die naar Gods beeld
is geschapen, is ook aan God verwant; hij kan alleen rusten aan Gods
Vaderhart; hij kan alleen leven van Gods Woord; zijn hart is onrustig in
hem, tot het rust vindt in God.

Gods zorg voor de mens.

God zorgde zo goed voor de mens, dat Hij hem in een paradijs liet
wonen.

En na de zondeval zorgt de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus
nog altijd zo goed voor de mensen, die Jezus toebehoren, dat de catechis-
mus daarvan vol van blijdschap zegt: „dat Hij mij met alle nooddruft
des lichaams en der ziel zal verzorgen, en ook al het kwaad, dat Hij mij
in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste zal keren." God houdt van zijn
schepselen; Hij behoudt ze, in Christus Jezus.

De schepping van de engelen.

Bij de schepping van de wereld waren de engelen tegenwoordig. De
Here zegt daarvan tegen Job: „Waar waart gij, toen ik de aarde grond-
vestte, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods
jubelden?" (Job 38 : 4, 7). Met die zonen Gods en die morgensterren
zijn de engelen bedoeld.

We kunnen daarom het best aannemen, dat al de engelen tezamen
geschapen zijn tegelijk met de schepping van de hemel.

Anders dan de mensen zijn de engelen niet voortgekomen uit één
engelenpaar, ze trouwen niet met elkaar, God heeft ze allemaal op één
moment door Zijn almacht voortgebracht.

De val van een deel van de engelen moet hebben plaats gehad voor
de val van Adam, omdat Adam en Eva door de duivel zijn verleid.

Hoe het mogelijk was, dat een reine engel kon afvallen van God, is
voor ons een verborgenheid.

We weten uit het N.T., dat hoogmoed, zelfoverschatting, „opgeblazen-
heid" (1 Tim. 3 : 6) zijn wortelzonde was. We kunnen daaruit afleiden,
dat een zeer hooggeplaatste engel de plaats van God heeft willen innemen,
en dat hij velen met zich meegesleept heeft in zijn val. Misschien heeft
God ook de engelen, evenals de mensen, voor een proef geplaatst, en is
een deel van hen staande gebleven (het N.T. spreekt van de uitverkoren
engelen, 1 Tim. 5 : 21) en een ander deel niet.

In ieder geval hebben we ernstig rekening te houden met het feit, dat
de schepping meer omvat dan ons oog ziet.

Er zijn goede geesten en boze geesten.
En ze zijn allebei in de wereld rondom ons.
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De boze geesten zijn als brullende leeuwen; we hebben bewaring nodig:
verlos ons van den boze!

En de goede geesten „worden uitgezonden ten dienste van hen, die het
heil zullen beërven" (Hebr. 1 : 14).

VOOR DE OUDEREN.

De grote theoloog Karl Barth spreekt van de scheppingssage. De ver-
halen van de heidenen omtrent de wording van de wereld noemt hij
mythen, maar het verhaal van de H. Schrift een sage. Mythen zijn niet
meer dan verdichtingen, waarin goden en mensen vereenzelvigd worden.
Maar de sage is een verhaal, waarin de menselijke fantasie toch de werke-
lijkheid geraden heeft. Hoewel Barth het scheppingsverhaal dus hoger
aanslaat dan de verhalen van de heidense goden, geeft hij het toch niet
de juiste betekenis, nl. die van Goddelijke openbaring, die in alles be-
trouwbaar is. Het gevolg hiervan is, dat hij Gen. 1 niet uitlegt, maar er
allerlei diepzinnige bespiegelingen over geeft. In Gen. 1 : 2 lezen we
b.v.: „De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed."
Dat hier een ongeordende toestand wordt aangeduid, die een zekere
tijdruimte geduurd heeft, is bij eenvoudige uitlegging duidelijk. Maar Barth
wil hiervan niet weten, omdat hij het onmogelijk acht, dat God een
chaos zou hebben geschapen. Nu komt dat woord chaos hier niet voor,
men zou beter van „werkmateriaal" kunnen spreken. Maar Barth legt
deze tekst zo uit, dat hier alleen van een mogelijkheid wordt gesproken,
die God verworpen heeft: God had een chaos, een slechte en duistere
wereld, kunnen scheppen, maar Hij heeft dat niet gewild.

Een dergelijke opvatting is echter een sage van Barth en niet de open-
baring van God.

Men meent bij opgravingen resten te hebben gevonden van voor-histo-
rische mensen, die aan het huidige type mens zijn voorafgegaan. (Heidel-
berg-mens, Neandertal-mens, Cro-Magnon-mens). Volgens prof. Van den
Broek (1947) moet op grond van deze opgravingen de bakermat van de
mensheid gezocht worden in Centraal-Azië, volgens prof. Lever (1956)
in Centraal-Afrika. Deze opvattingen zijn hypothesen (wetenschappelijke
onderstellingen), die nog ongeveer elke tien jaar aan wisseling onderhevig
zijn. Wanneer men weet, dat een deskundige als prof. Smit Sibinga in
1946 over de ijs tijden verklaarde: „Er is tot nog toe geen enkele theorie
algemeen aanvaard kunnen worden," dan blijkt hieruit al heel sterk, hoe
voorzichtig men moet omgaan met conclusies, die men uit de vergelijken-
derwijze toch wel zeer spaarzame voor-historische gegevens meent te
kunnen trekken. Reeds op het terrein van de historie, waarover we
geschreven berichten hebben, bestaat telkens weer over dateringen en
groeperingen de grootste onzekerheid. Jarenlang heeft men getwist over
de juiste datering van de boeken der H. S., en men had soms verschillen
van eeuwen, waar men het ook vandaag nog niet over eens is. Men doet
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dus goed, zich de uitspraak van prof. Van den Broek voor ogen te hou-
den: „Alles tezamen genomen moet men dus zeggen, dat onze kennis van
fossielen van anthropomorphe (mensvormige) apen op het ogenblik (1947)
nog zeer gering is, en bovenal, dat ons nog geen vorm bekend is, waarvan
men met enige mate van zekerheid zou kunnen verklaren, dat dit de
vorm is, waaruit zich de menselijke levensvorm zou hebben ontwikkeld."

ZONDAG 10

Vertelling: Jona 1; Jona 4 : 6-11.

Het is eigenlijk een wonderlijk woord, dat woord „voorzienigheid",
waar we vanavond over spreken.

Het betekent maar niet, dat God alle dingen van tevoren ziet, dat
Hij ze eigenlijk wel ziet aankomen, daar zou je nog zoveel niet aan
hebben.

Er zijn tegenwoordig nogal wat mensen, die naar een waarzegster gaan
of die de stand van de sterren raadplegen, en die dan menen te weten,
wat hun te wachten staat; maar wat schieten ze daar eigenlijk mee op?

Neen, de voorzienigheid van God betekent, dat Hij voor alle dingen
zorgt; het zijn geen dingen, die uit zijn hand vallen, maar Hij houdt ze
alle in zijn hand.

Je moet daarvoor eens letten op de geschiedenis van Jona.
Je kent dat verhaal uit de bijbel wel.
Van die ongehoorzame profeet, die aan de grote stad Ninevé het oordeel

van God moest aanzeggen.
Hij dacht toen, dat hij voor God wel weg kon lopen, dat er wel ergens

een plekje te vinden zou zijn, waar God hem niet zou kunnen vinden.
Maar dan blijkt Gods voorzienigheid.
Gods hand is overal en alle dingen rusten in die hand.
Ook de storm van de zee is een knecht van God.
„De HERE wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een

zware storm op de zee."
God wil door die storm Jona uit zijn schip halen.
En dat gebeurt ook.
Wanneer dan die knecht van God zijn werk heeft gedaan, mag hij weer

rusten. „Daarna namen ze Jona op en wierpen hem in zee en de zee
hield op met woeden."

Dan heeft de Here dadelijk weer een andere knecht klaar staan.
Dat is een grote vis, een zeemonster.
Zoals later de Here Jezus de vissen trekt naar de netten van de dis-

cipelen, zo trekt God een grote vis naar de plek, waar Jona in zee ge-
worpen is.
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En dan slokt hij Jona op.
Ieder moet wel geloven, dat Jona verdronken is, maar hij leeft; hij

leeft in de buik van de vis.
En dan geeft God hem tijd om na te denken.
Drie dagen en drie nachten, en dan gaat Jona bidden.
Dan roept hij uit: „De redding is des HEREN."
En dan wenkt God de vis opnieuw en hij spuwt Jona uit, niet midden

in de zee, maar aan het s trand, op het droge.
Later heeft Jona zijn werk gedaan en Ninevé Gods oordeel aan-

gezegd.
Dan wacht hij in de buurt van de stad op wat er gebeuren zal.
Maar in zijn hart is hij ontevreden over God, want hij ziet wel aan-

komen, dat deze veel te barmhartig naar zijn zin zal zijn over Israëls
vijanden in de grote stad.

En dan heeft God weer een knecht.
„De HERE God beschikte een wonderboom, die boven Jona opschoot,

om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn mis-
noegdheid af te brengen."

Maar om Jona te leren tevreden te zijn met het handelen van God,
beschikt de Here daa rna een worm, die de wonderboom steekt, zodat
deze verdort.

En tenslotte beschikt God een gloeiende oostenwind, zodat de profeet
het in de hitte bijna niet meer kan uithouden.

Al die schepselen zijn knechten van God: de boom en de worm en
de wind.

God gebruikt ze, waar Hij maar wil en waarvoor Hij maar wil.
Jezus zal het later zo zeggen: „Geen musje zal ter aarde vallen zonder

uw Vader" (Matth. 10 : 29).

Het begin van de voorzienigheid Gods.

De bijbel leert ons, dat God in zes dagen de hemel en de aarde heeft
gemaakt en dat Hij op de zevende dag gerust heeft.

Dat rusten was een ophouden met het scheppen en een zich verheugen
in de schepping; maar het was niet een ophouden met werken.

Jezus zegt: „Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook" (Joh. 5 : 17)
en Jesaja verklaart, dat de Schepper van de einden der  aarde noch moede
noch mat wordt (Jes. 40 : 28).

Onmiddellijk na de schepping begon het werk der voorzienigheid; niets
kan ooit bestaan zonder dat God het doet bestaan; van Gods Zoon staat
geschreven, dat Hij „alle dingen draagt door het woord zijner kracht"
(Hebr. 1 : 3).

Wanneer God zijn hand maar een moment terug trok, zouden alle
dingen weer terugvallen in het niet.
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De omvang der voorzienigheid.

Alle dingen, dat raakt heel de schepping.
Er is niets, dat niet in Gods hand rust.
Niets groots en niets kleins.
De grootste sterren niet en de kleinste atomen niet.
In Jona's geschiedenis hoorden we, dat God een storm beschikt, maar

ook een worm.
In de geschiedenis van Israël in de woestijn zorgt God voor de

schoenen, maar ook voor de overwinning op Amelek.
Het is niet zo, dat als er ergens een wonder gebeurt, God pas aan het

werk is, en als er geen wonderen gebeuren, dat er dan alleen maar na-
tuurwetten aan het werk zijn.

Er zijn geen natuurwetten zonder God; God werkt in de natuur, en Hij
doet dat in vaste orde, want Hij is een God van orde en daarom kunnen
we spreken van wetten; maar het zijn wetten Gods, dat betekent, dat
Hij er niet aan onderworpen is, maar erboven staat.

En die vrijheid van God ten opzichte van zijn schepping blijkt, wan-
neer mensen een wonder gewaar worden; maar ook zo'n wonder is niet
anders dan het voorzienig handelen van God, zoals Hij altijd voorzienig
handelt.

Elk stukje brood op tafel komt van de voorzienige God.
En heel ons leven met de plaats waar we wonen en het werk dat we

doen komt van de voorzienige God en rust in zijn hand.

De voorzienigheid en de zonde.

De zonde is niet uit God, want „God is verre van goddeloosheid, de
Almachtige van onrecht" (Job 34 : 10).

Maar wel staat ook de zonde onder het bestuur van God, is ze niet
van Hem onafhankelijk, zelfs de duivel k an niets doen tegen Gods wil.

Wanneer God dat wil, wordt de duivel gebonden; en wanneer God dat
wil, wordt de duivel losgelaten (Openb. 20 : 1-3).

Wanneer Judas Jezus verraadt, dan kan daarvan gezegd worden: „De
Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat"; dit
moest zo gebeuren naar het voorzienig bestel van God. Maar dan volgt
erop: „Doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden
wordt"; Judas bleef voor zijn boze daad toch persoonlijk verantwoordelijk
(Matth. 26 : 24).

De medewerking.

Om dat bizondere van de mense lijke verantwoordelijkheid (en ook die
van de engelen) en de voorzienigheid Gods onder woorden te brengen,
spreken we wel van de medewerking. Daar wordt niet mee bedoeld,
dat God en mens als het ware twee compagnons zijn, waarvan ieder een
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deel van het werk doet. Neen, zonder God kan de mens in het geheel
niets doen.

Maar er wordt wel mee bedoeld, dat de mens geschapen werd naar
het beeld van God met een eigen verstand en een eigen wil. En dat God
hem nooit behandelt als een wezen zonder dat verstand en zonder die
wil, als een stok of een blok, maar als een wezen, dat zelf beslissingen
nemen kan, zelf handelt, zelf verantwoordelijkheid draagt.

Als ik een reis maak naar Canada, maak ik die reis; ik neem dat be-
sluit; ik bespreek de boot; ik bezoek daar mijn kennissen; ik maak de
reis weer terug.

Maar boven mijn besluit en mijn uitvoering daa rvan staat Gods be-
stuur; Hij geeft me de wil en de krachten en de gelegenheid voor die
reis; of Hij ontneemt me die.

Onderhouding en regering.

Door Gods voorzienigheid blijven alle schepselen bestaan; dat noemen
we de onderhouding.

Door Gods voorzienigheid bereiken a lle schepselen hun doel, dat be-
staat in Gods eer en het behoud van zijn volk; dat noemen we de regering.

Soms zien we iets van die regering, zo, dat we moeten zeggen: God
toont zijn macht.

Toen Monnica zag, dat haar zoon Augustinus bekeerd werd, zag ze
de regering van God; en toen Napoleon te rugkwam uit Rusland, zeiden
de mensen:

Met man en paard en wagen
Heeft hem de Heer geslagen.

Maar omdat we wandelen door het geloof en niet door het aanschouwen,
zien we van die regering gewoonlijk maar een klein beetje.

Eenmaal zullen we zien, dat God alles goed heeft geregeerd, op de
dag van Christus' wederkomst.

Nu is het nog, alsof we nog de onderkant zien van een mooi borduur-
werk. Die onderkant bestaat uit wat door elkaar lopende draadjes, waarin
we iets terug kunnen vinden van het patroon, maar dan bij stukjes en
beetjes. Straks zullen we de bovenkant zien.

De troost van de voorzienigheid.

Ben je wel eens bang in het donker geweest?
Weet je, wie bang was? — Jona, toen hij in het water werd geworpen.
„Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik," zegt hij in zijn gebed

(Jona 2 : 2).
Weet je, wie ook wel bang zal zijn geweest? — Jozef, toen hij werd

vastgebonden aan een kameel en als slaaf naar Egypte werd getranspor-
teerd.

I
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Maar God waakte over Jona en Jozef.
God houdt met zijn hand heel de wereld omvat, en Hij zorgt bizonder

voor zijn kinderen.
Daarom hoeven die kinderen nooit bang te zijn.
Alles, wat er gebeurt, gebeurt door hun Vader.
Ze zijn natuurlijk wel eens bang.
Want ze zien die Vader niet, Hij lijkt soms zo ver weg.
Wanneer er oorlog is en de mensen zitten in een schuilkelder en het

regent bommen, wanneer er een auto-ongeluk gebeurt en er kraken twee
wagens tegen elkaar en de mensen liggen te bloeden op de weg; wanneer
de dijken breken en de watergolven slaan over het land en de huizen
slaan als kaartenhuisjes tegen de grond; — waar is die Vader dan? Hij
lijkt zover weg.

Maar Hij is er wel.
Hij was bij Jona.
Hij is altijd bij zijn kinderen.
Dat moet je altijd geloven: God is de sterkste; God is de Alleensterke.
Hij belooft aan hen, die Hem liefhebben, dat Hij hun alle dingen

zal doen medewerken ten goede; en dat niets ons zal kunnen scheiden
van de liefde van Christus (Rom. 8 : 28, 39).

VOOR DE OUDEREN.

Omdat God alles regeert, is er geen toeval en geen noodlot.
Toeval wil zeggen, dat het leven is als een dobbelsteen; het kan al tijd

weer alle kanten uitrollen.
Noodlot wil zeggen, dat het leven is als een onbestuurde oorlogstank;

het ding rolt maar door en verplettert alles, en niemand kan het keren,
ook God niet.

God bepaalt en bestuurt alle dingen, dat sluit alle toeval uit; maar
Hij doet dat als een wijs Vader, die naar de stem van zijn kinderen hoort;
dat sluit alle noodlot uit.

Er zijn wel mensen, die van heel het leven graag een toevalsspelletje
maken; ze gokken graag. Ze willen het liefst zonder het gebruik van de
middelen, die God hun gaf, zonder denkkracht en zonder werkkracht, zich
door het leven slaan; ze speculeren graag op de beurs en hopen al tijd
op een lotje uit de loterij; maar ze kunnen daarbij moeilijk bidden om
Gods zegen. Ze vergeten, dat God hen tot zijn medewerkers wilde maken,
en dat Hij daarbij vraagt om een recht en eerlijk gebruik van de krachten,
die Hij hun gegeven heeft.

Er zijn ook mensen, die God  altijd weer met het noodlot verwarren.
Ze denken, dat alles nu één keer bepaald is, en dat een mens zich tegen
God verzet, wanneer hij door bepaalde voorzorgsmaatregelen zoveel
mogelijk tracht een moge lijk onheil af te wenden.

Daarom vinden ze het een verzoeken van God, wanneer een mens
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een bliksemafleider zet op zijn dak of een verzekering sluit tegen brand,
ongevallen of dood.

Ook deze mensen vergeten hun verantwoorde lijkheid, waar de mede-
werking van spreekt. Gods Woord prijst de mieren, die hun spijs in de
zomer bereiden (Spr. 30 : 25). Hoeveel te meer hebben mensen dan voor
zich uit te zien en naar de mate van hun kracht te zorgen voor hun
toekomst.

ZONDAG 11

Vertelling: Hand. 4 : 1-12.

„Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Here."
Zo luidt het tweede artikel van de apostolische geloofsbelijdenis en

de eerste naam, die hier aan Gods Zoon wordt toegekend, is die van:
Jezus.

De eerste naam, we kunnen ook zeggen: de enige naam.
De enige naam, waardoor we zalig kunnen worden.
Daarom is de kerk, als ze leeft, ook altijd zendingskerk.
Daar moet je eens op letten: er zijn verschillende grote wereldgods

diensten, je hebt de Mohammedanen, de Buddhisten, de Hindoe's, de
Confucianen.

Maar al deze godsdiensten zijn tot een zeker deel van de wereld be-
perkt, ook al vindt men een moskee in Den Haag en worden er tegen
woordig Buddhistische zendelingen uitgezonden naar Europa.

Maar de kerk is altijd in heel de wereld in opmars.
Wanneer de kerk zich van de zending niets aantrekt, dan is er met

die kerk iets niet in orde, dan is ze ziek.
Je vindt daarom overal, in alle werelddelen, christelijke zendelingen,

en naast oude kerken ook jonge kerken.
Hoe komt dat?
Omdat de kerk spreekt van de enige naam.
Omdat ze nooit kan zeggen: „Er zijn nu eenmaal verschillende wegen,

om tot God te komen, dat moeten de mensen zelf maar weten."
Neen, ze zal altijd spreken van één naam en één weg en één behoud.
Dat is van het begin af al zo geweest.
Kort na het Pinksterfeest gingen Petrus en Johannes samen naar de

tempel, ze wilden daar bidden.
Maar toen zat daar bij de Schone Poort een man, al van middelbare

leeftijd, die verlamd was.
Hij zat daar al jaren, hij werd daar elke dag weer heengebracht, hij

had van zijn geboorte af nog nooit kunnen lopen.
Hij dacht, dat het ook altijd wel zo blijven zou, en hij leefde van de

aalmoezen, die de mensen hem gaven.
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Maar dan spreken Petrus en Johannes hem v an de enige naam van Jezus.
„In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!"
En dan springt die man op, hij loopt juichend de tempel in, hij prijst

de naam van God.
De mensen stromen toe.
Ze hebben allemaal die arme bedelaar al jaren gekend, en ze zijn ver-

stomd van verbazing.
Maar dan gaat Petrus het Evangelie prediken.
Hij zegt, dat niet hij en Johannes, maar dat Jezus  dit teken heeft

gedaan; Jezus is niet dood, Hij is opgestaan, Hij leeft, en Hij roept door
dit wonder Israël tot bekering.

Maar van zo'n preek over Jezus zijn de mannen van het Sanhedrin
niet gediend.

De apostelen worden gevangen genomen, en hun mond moet worden
gesnoerd.

Laten ze zich de mond ook snoeren? Zijn ze bang? Zeggen ze: „We
zullen er wel mee ophouden, als je ons maar vrijlaat?"

Neen, daar denken ze niet aan.
Hoewel ze maar eenvoudige mensen zijn, en de hoogwaardigheidsbe-

kleders en geleerden van Israël tegenover hen staan, nemen ze vrijmoedig
het woord.

„Door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër," zo zeggen ze, „staat
deze hier gezond voor u."

En dan voegen ze eraan toe: „De behoudenis is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden."

De bedoeling is duidelijk.
„Mensen van het Sanhedrin, je mag met ons doen, wat je maar wilt.

Maar wij houden er nooit meer mee op, van deze naam te spreken.
En we zullen er op heel de wereld over spreken.
Want zonder deze naam gaan de mensen verloren.
Hoe zouden we het dan kunnen verantwoorden, wanneer we onze mond

maar hielden en de mensen niet spraken van Jezus, de Zaligmaker der
wereld?"

De naam Jezus.

De apostelen spreken telkens over een naam
Je zou zeggen: wat is nu een naam? Dat is toch maar een woord, daar

kan toch nooit kracht van uitgaan.
Ja, maar met die naam wordt maar niet een klank bedoeld, de Persoon

Zelf wordt ermee bedoeld, de levende Jezus.
Hij is in de hemel.
Maar Hij is ook met zijn volk tot de laatste werelddag, en wanneer

gelovig zijn naam wordt genoemd, helpt Hij in alle nood; geeft Hij
zaligheid.
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De naam Jezus in het Oude Testament.

De Here heeft van deze naam al iets bekend gemaakt in het Oude
Testament.

Hij luidde toen in het Hebreeuws Jozua en we kennen twee mannen,
die deze naam hebben gedragen.

Deze mannen beeldden in hun optreden en werk iets af van wat Jezus
later op volmaakte wijze zou doen.

De eerste was Jozua, de opvolger van Mozes.
Een heel bijbelboek is naar zijn naam genoemd.
Hij was een dappere held, die voor de sterkste vijanden helemaal niet

bang was, en het volk van God door de Jordaan leidde in Kanaän.
Hij schonk daarmee aan dat volk een aardse vorm van zaligheid, na

veertig jaren van grote ontbering.
De andere Jozua was hogepriester na de ballingschap en bracht op-

nieuw het volk van God in Kanaän.
Ook hij beeldde de echte Jezus af, die verlost uit de hoogste nood.

De naam Jezus door God Zelf gegeven.

Het grote belang van de naam Jezus blijkt wel het duidelijkst hierin,
dat God Zelf zowel aan Jozef als aan Maria bekend heeft laten maken,
dat het kind, dat geboren zou worden, zo moest heten.

Gabriël zegt tegen Maria: „Gij zult een zoon baren, en gij zult hem
de naam Jezus geven."

En een engel des Heren zegt tegen Jozef: „Gij zult hem de naam
Jezus geven, want Hij is het, die zijn volk redden zal van hun zonden."

Jezus moest dus zo heten, in opdracht van God Zelf.
Omdat deze naam precies omschreef, wat Hij zou doen.

Redden van hun zonden.

Jezus betekent „Redder".
Wie de naam van Jezus noemt, noemt de naam van de grote Redder,

en als hij dat gelovig doet, staat die Redder vlak naast hem.
Maar dan komt het hierop aan, dat Hij van het allerergste redt, dat is

van de zonde.
Je vindt dat zo mooi in het verhaal van die verlamde man in Kapernaam.
Hij moest bij Jezus zijn, ook al moest het dak daarvoor worden open-

gebroken.
En dan redt Jezus hem.
Niet door hem dadelijk beter te maken.
Neen, door tegen hem te zeggen: „Houd moed, mijn kind, uw zonden

worden vergeven" (Matth. 9 : 2).
Jezus heeft ook veel zieke mensen van hun ziekten gered.
Maar later zijn ze toch weer ziek geworden en gestorven.
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Al die genezingen waren alleen maar tekenen; tekenen van een nog
veel grater wonder, dat Jezus nl. de bron van alle ziekte en van alle
leed wegnam: de zonde, die de oorsprong van alle ellende is.

Zijn volk.

De engel zegt tegen Jozef, dat Jezus „zijn volk" zal redden van hun
zonden.

Daarmee wordt niet alleen Israël bedoeld; daarmee warden bedoeld
allen, die Hem toebehoren, die samen een eenheid, een volk vormen.

Ze zijn Hem door de Vader gegeven.
„Wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit

de heidenen, gelijk Hij ook bij Hosea zegt: „Ik zal niet-mijn-volk noemen:
mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde."

En het zal geschieden ter plaatse, waar tot hen gezegd was: „Gij zijt
mijn volk niet," daar zullen zij genoemd worden: „zonen van de levende
God"" (Rom. 9 : 24-26).

Jezus doei dat met dat volk.
Hij biedt ze de zaligheid niet slechts aan, Hij gééft die oak.
Hij verwerft de vergeving van de zonden van dat volk aan het kruis,

door zijn bloed voor hen te geven.
Maar Hij deelt dat heil ook uit, Hij geeft het in de harten, door zijn

Heilige Geest.
„Alles, wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij

komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Job. 6 : 37).

De zaligheid bij niemand anders.

Waarom zegt de catechismus dat zo nadrukke lijk, dat de zaligheid bij
niemand anders te zoeken of te vinden is?

Dat zegt ze niet alleen, omdat er zoveel valse godsdiensten zijn, die
hun heil bij afgoden zoeken.

Maar dat zegt ze ook, omdat in de kerk telkens weer de gedachte op-
kwam, dat de mensen toch ook zelf wel een stukje van hun heil ver-
dienen konden.

Het is nu eenmaal zo, als je voor een brede sloot staat, dan wil je toch
liever erover springen, dan dat een ander je erover draagt.

Dat vind je eigenlijk beneden je waardigheid, en zo vinden ook de
mensen van de kerk het zo heel vaak beneden hun waardigheid, om
helemaal alleen door Jezus te worden verlost.

In de oude kerk waren er daarom al mensen, die zeiden: „Door je
eigen werk kan je nog heel wat bereiken."

Paulus noemt die mensen onverstandig en spreekt van een soort be-
tovering.

„O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wien Jezus Christus
toch als gekruisigd voor ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u
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willen weten: hebt ge de Geest ontvangen tengevolge van werken der
wet, of van de prediking van het geloof?" (Gal. 3 : 1, 2).

Maar die mensen kwamen er telkens weer, en in de Rooms-Katholieke
kerk werd dat zelfs kenmerkend: Jezus doet wat en de mensen doen ook
wat voor de zaligheid.

Maria is daar de grote Middelares naast Jezus.
Heiligen kunnen worden aangeroepen, om een stukje van het heil mee

aan te dragen.
Zelfs van Maria-beelden gaat een wondere kracht uit.
En de mensen zelf kunnen door hun goede werken een deel van hun

zaligheid bewerken; ze kunnen wel niet de eeuwige straf op de zonde
wegnemen, maar wel kunnen ze de tijdelijke straf dragen zelfs ten gunste
van andere mensen.

Dat alles doet tekort aan het werk van Jezus.
Hij is de enige Zaligmaker.
Niets anders dan het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt

ons van alle zonde.

VOOR DE OUDEREN.

Vooral in onze tijd neemt de Mariologie (leer van Maria) in de R.K.
kerk een belangrijke plaats in.

Terwijl in 1854 haar onbevlekte ontvangenis als dogma (kerke lijke leer-
stelling) werd uitgesproken, kwam daar in 1950 nog haar ten-hemel-
opneming bij.

Het begin en het eind van haar aardse leven wordt zo nauw moge lijk
met dat van haar Zoon in overeenstemming gebracht.

Uitbundig wordt ze geprezen.
„Door Maria's toestemming is Jezus op de wereld gekomen; door Maria

werd Johannes de Doper in aanraking gebracht met Christus en aldus
geheiligd; door Maria's voorbede doet Jezus zijn glorie blijken en stort
Hij zijn weldaden uit. Zij is de moeder Gods en daardoor opgenomen in
de familie van haar Zoon, in de onuitsprekelijke vruchtbaarheid van het
leven van de Drieënige God. Ze wordt genoemd de dochter des Vaders,
de bruid van de Heilige Geest. Zij is de koningin des hemels. Zij is de
smekende almacht. Zij is middelares van alle genade. Men komt tot Jezus
door Maria. Zij wordt meermalen voorgesteld als de meedogende moeder,
die de arm van haar Zoon tegenhoudt, wanneer deze de zondige wereld
wil slaan. Wie Maria eert, zal niet verloren gaan."

Ds. van Puyvelde, gewezen Rooms priester, vermeldt, dat deze en
dergelijke uitspraken te vinden zijn in tal van vrome boeken en dat de
Roomsen dit voortdurend horen prediken.

Hij voegt eraan toe, dat de geestelijkheid dage lijks officiële gebeden bidt
tot haar eer (Officie van Maria). Twee maanden in het jaar zijn aan haar
bijzondere verering gewijd. Vooraanstaande bisschoppen vragen aan de
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paus, dat deze als dogma zal afkondigen, dat Maria de middelares aller ge-
naden is.

Hoe ver is men door zulke voorstellingen verwijderd van de eenvoud
van de bijbel.

In het Nieuwe Testament zoekt men vergeefs naar enig spoor van
Maria-verering.

Ongetwijfeld hebben we haar naam steeds met eerbied te noemen; zij
was de gezegende onder de vrouwen; en we kunnen ons niet indenken,
wat dat is geweest: moeder te zijn van de Zoon van God!

Maar Jezus was ook haar Zaligmaker.
Wanneer eens een vrouw Maria bijzonder wil vereren en tegen Jezus

zegt: „Zalig de schoot, die U heeft gedragen, en de borsten, die Gij hebt
gezogen," antwoordt Hij: „Zeker, zalig, die het woord Gods horen en
bewaren."

In de eenentwintig brieven, die de apostelen schreven en waarin zij
spreken over allerlei leringen, waarin zij raad geven en antwoord op
allerlei vragen, is geen woord te vinden over Maria.

ZONDAG 12 (1)

Vertelling: Lucas 4 : 16-30.

Jezus komt na gedoopt te zijn in Nazareth. Wie was bij die doop op
Hem neergedaald?

Hij gaat, volgens zijn gewoonte, op de sabbat naar de synagoge; Hij
leest dan voor Jes. 61 : 1, 2: „De Geest des Heren is op Mij, daarom,
dat Hij Mij gezalfd hee ft, om aan armen het evange lie te brengen; en
Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en
aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om
te verkondigen het aangename jaar des Heren."

Waarom leest Jezus juist deze tekst?
Omdat ze Messiaans is (zie ook Jes. 61 : 10, 11) en Jezus Zich na zijn

doop aan zijn volk als de Messias wil openbaren. Hij zegt dan ook: „Heden
is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld."

Dit was een ontzaglijke boodschap.
Van Adams en speciaal van Abrahams dagen af was naar de Messias

uitgezien, en nu, opeens, op deze doodgewone sabbat, zou een man, die
ieder kende, maar zo kunnen zeggen, dat hij die Messias was? Boven-
dien rekende Israël op een heel andere verschijning dan die van  de zoon
van een timmerman. Hij moest een indrukwekkende figuur zijn, een on-
overwinnelijk generaal of vlammend volksredenaar, die het volk Israël be-
vrijdde van de Romeinen en Jeruzalem maakte tot de hoofdstad der wereld.

Daarom ontstond verzet; tenslotte voelt men zich zo geprikkeld over
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een dergelijke vreemde Messias, dat men Hem van de steilte storten
wil: een voorspel van het kruis.

Israël verwerpt zijn Messias!
Het hart van de mens heeft liever goud en zilver, en eer en macht,

en sensatie en spelen, dan het koninkrijk Gods.

Wie is de Messias?

Het woord Messias (Hebr.) of Christus (Gr.) betekent Gezalfde.
Vroeger werden hoogwaardigheidsbekleders gezalfd. Nog altijd maakt

het diepe indruk, wanneer een koning of koningin de troon bestijgt
(Juliana, Elisabeth van Engeland; weet iemand daar ook wat van te ver-
tellen?) en dan bekleed wordt met de tekenen van die hoge waardigheid.

Zalfolie, vaak van grote waarde (Marc. 14 : 3, nardus), was de samen-
vatting van het edelste en meest-verkwikkende, wat de natuur opleverde;
een vluchtige olie, die verfriste (vgl. eau de cologne); een beeld van de
verkwikkende en versterkende werking van de H. Geest.

De Messias, de Gezalfde, zou daarom de volheid van de H. Geest
bezitten; zou ten volle door God worden bekwaamd, om de grote ver-
lossing teweeg te brengen, waar alle vrome harten op hoopten.

Als voorlopers van Hem (typen; mensen, die op gebrekkige wijze er
iets van mochten laten zien, wat hij volmaakt zou  doen), werden onder
het Oude Testament koningen, priesters en profeten gezalfd.

Koningen.

Saul en David zijn door Samuël gezalfd Ze waren toen „gezalfden des
Heren". God had hen speciaal aangewezen, om koning te zijn, en door
de zalving hun beloofd koningsgaven te geven. Ze regeerden „bij de
gratie Gods", ze waren onderkoningen van God. Daarom moest ieder
eerbied voor hen hebben.

Hun werk was: regeren (volgens Gods wet), beschermen (het hulpeloze)
en strijden (tegen Gods vijanden).

Priesters.

In Israël werd de hogepriester gezalfd (Lev. 21 : 10-15), waarbij de
zalfolie over zijn hele lichaam werd uitgegoten: heel zijn leven stond in
heilige dienst.

Zijn werk was: offeren (tot verzoening over de zonden), bidden en
zegenen (denk aan het werk van de priester Zacharias, de vader van
Johannes de Doper, in de tempel).

Profeten.

Maar eenmaal horen we van de zalving van een profeet (1 Kon. 19 : 16,
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de zalving van Elisa). Misschien is dit zo te verklaren, dat dit ambt
veel minder een vaste orde vertoonde, het was een uitzondering, dat
een profeet meteen weer een opvolger had, zoals dat bij Elia en Elisa
het geval was: een profeet werd gewoonlijk onmiddellijk door God Zelf
geroepen zonder mense lijke tussenkomst. Maar de geeste lijke kant van de
zalving: roeping door God en bekwaammaking door de H. Geest, hadden
ook alle ware profeten.

Hun werk was: profeteren, het Woord van God overbrengen aan de
mensen.

Jezus is de Messias.

God Zelf heeft Hem zo aangewezen in zijn doop, toen de Geest op
Hem neerdaalde; Hij Zelf heeft Zich daarna zo in Nazareth geopenbaard;
en de apostelen hebben Hem zo gepredikt aan Israël en de wereld (Hand.
2:36; 3:10; 9:22; 26:23; 1 Cor. 3 : 23).

De naam Jezus is een persoonsnaam, waarin al zijn heil is samengevat.
De naam Christus is een ambtsnaam, die vertelt, hoe Hij als „Knecht

des Heren" zijn werk heeft volbracht.
Hij is de grote Profeet, de enige Hogep riester, de eeuwige Koning.

Profeet.

„Here, ik zie, dat Gij een profeet zijti" (Joh. 4 : 19).
Dit was de spontane uitroep van een vrouw, nadat Jezus met haar

gesproken had. Hoe kon ze dat zien? Omdat Hij haar de waarheid had
gezegd. (Vertel het verhaal!)

Christus doorzag alle dingen tot op de bodem: de mensenharten, de
natuur, hemel en aarde. Hij wist, hoe God over alle dingen dacht, en
dat maakte Hij aan de mensen bekend.

Hij maakte de diepe zin van de wet bekend (de Bergrede); Hij kon-
digde de komst van een nieuw en eeuwig koninkrijk aan (de gelijkenissen
van het koninkrijk der hemelen); Hij maakte zijn eigen lijden bekend tot
verzoening van de zonden der wereld; Hij maakte zijn toekomst bekend
en de tekenen, die aan zijn wederkomst vooraf zouden gaan; Hij maakte
bekend, dat alleen in Hem het leven was.

Priester.

„Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt" (Matth. 22 : 19).
Christus heeft zijn lichaam gegeven als een offer voor de zonden der
wereld.

„Christus, opgetreden als Hogepriester der goederen, die gekomen zijn,
niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, is
eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige
verlossing verwierf" (Hebr. 9 : 11, 12).
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Ook bad Hij voor de zijnen zijn hogepriesterlijk gebed (Joh. 17) en
leerde hen bidden; nog steeds pleit Hij voor hen in de hemel (Rom.
8 : 34).

Hij zegende hen, toen Hij ten hemel voer, en zegent hen nog steeds
door de werkingen van zijn H. Geest.

Koning.

Christus bewees zijn Koningsmacht over de schepping (Hij stilde de
stormen en vermenigvuldigde het brood); over de duivel en zijn ganse
rijk (Hij wees de verzoeking af en wierp de boze geesten uit); over zijn
vijanden, die voor Hem beef den en Hem niet eerder konden aanva llen
dan Hij Zelf het wilde; over ziekte en dood; over zijn volk, dat Hij ver-
gaderde („Volg Mij"), bewaarde („Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof
niet zou bezwijken") en eeuwig leven gaf.

VOOR DE OUDEREN.

De Messiasgedachte is algemeen-menselijk. In alle godsdiensten leeft
het verlangen naar verlossing en naar een verlosser. Paulus kon daarom
zelfs spreken van „wat gij zonder het te kennen, vereert." (Hand. 17 : 23)

Juist in de dagen van Christus' komst op aarde was er allerwege een
gespannen uitzien. De grote Latijnse dichter Virgilius, die dan leeft, spreekt
in een gedicht, opgedragen aan zijn beschermheer Polio, die toen Romeins
consul was, van een kind, dat tijdens diens consulaat geboren zou worden;
dat kind zou van hemelse afkomst zijn, algemeen vrede geven en over de
hele wereld gebieden; het zou de slang vernietigen en zegen geven zelfs
aan de onbezielde schepping. Ook de oude geschiedschrijvers Tacitus en
Suetonius spreken van een dergelijke verwachting.

In later eeuw komen onder de joden veel valse Messiassen voor, van
wie de voornaamste Bar Cochba was, die van 132-135 een joodse opstand
tegen Rome leidde, maar smadelijk omkwam. In het geheel telt men niet
minder dan 64 valse joodse Messiassen.

Ook nu haakt het hart van de mens nog altijd naar verlossing en naar
een verlosser; ook nu zoekt hij het, wanneer de H. Geest zijn hart niet
verlicht, op een verkeerde wijze.

In de jongste tijd is het opmerke lijk, dat de moderne en verlichte mens
zo gemakkelijk tot mensvergoding komt, en Messiaanse trekken toeschrijft
aan krachtmensen van betekenis (Hitler, Stalin).

Het zoeken van jood en heiden moet voor ons een aansporing zijn, om
met onverflauwde ijver aan de joden de ware Messias bekend te maken,
die eenmaal gekomen is (welke jodenzendingen ken je? weet je ook iets
van het werk der jodenzending in eigen omgeving?), en aan de heidenen
Hem, in wie alle geslachten der aarde gezegend zullen worden.
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ZONDAG 12 (2)

Vertelling: Hand. 11 : 19-30.

In Antiochië werden de gelovigen het eerst christenen genoemd. Waar-
om juist daar? In Antiochië kregen de heidenen voor het eerst oog voor
het onderscheid tussen de joden en de christenen.

De gemeente te Jeruzalem was en bleef van een overwegend joods-
christelijk karakter. De Pinksterroeping werd daar niet in al haar ruimte
en breedte verstaan. Toen de vervolging sinds de dood van Stefanus de
gelovigen op de vlucht joeg, werd door hen het evangelie in wijder kring
verbreid, maar aanvankelijk brachten ze het alleen aan de joden. In
Antiochië, ten N. van Israël gelegen, werd de blijde boodschap echter ook
tot de heidenen gebracht, en, met zeer gunstig gevolg: een groot aantal
kwam tot geloof.

Deze eerste heiden-christe lijke gemeente maakte ernst met haar roeping
in de wereld. De gelovigen waren maar niet alleen blij met hun eigen
redding, ze wilden ook anderen daarin laten delen, ze gedroegen zich als
een volk van prof eten, priesters en koningen.

Profeten: het woord van God werd in Antiochië aan een brede schare
gepredikt (vs 24 en 26).

Priesters: men hielp naar vermogen mensen-in-nood, toen een hongers-
nood ophanden bleek, verzamelde men naar draagkracht gaven voor de
arme gemeente van Jeruzalem.

Koningen: men wilde heel de wereld voor Christus veroveren, en juist
Antiochië werd de moedergemeente van de heidenapostel Paulus. In  die
gemeente kwam de naam christenen voor het eerst in gebruik, hetzij door
de heidenen gegeven als een onderscheidingsnaam van de joden, hetzij
door de gemeente zelf.

Wat zijn christenen?

Christenen zijn mensen van Christus; niet maar aan Hem verbonden
zoals onderdanen aan een koning of kinderen aan een vader, maar nog
nauwer, nog inniger. De bijbel spreekt van de leden van het lichaam,
verbonden aan en geregeerd door het hoofd; van de ranken van de wijn-
stok, levend door hetzelfde levenssap.

De band van de christen aan Christus is die van het geloof, de daad
van overgave van zijn ziel.

En de band van Christus aan de christen is die van de H. Geest, God
in mensenharten.

Die Geest heeft Christus gezalfd, zodat Hij alle gaven ontving om zijn
ambt goed te bedienen.

Diezelfde Geest zalft nu ook de christenen, zodat ook zij hun ambt
kunnen bedienen.
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Op Christus daalde de Geest neer, toen Hij gedoopt werd.
Ook aan de christen wordt door middel van zijn doop beloofd, dat

de H. Geest in hem wonen en werken wil en hem deel wil geven aan
het werk van Christus.

Hij mag voortaan, onder Christus, profeet, priester en koning zijn.

Het ambt der gelovigen.

Alle gelovigen, klein of groot, geleerd of ongeleerd, hebben deel aan
het werk van Christus.

We hebben in de kerk geen aparte stand van eerste-rangs-christenen,
die voorzitter van een mannenvereniging, spreker op een vergadering,
ouderling of diaken kunnen zijn; en daarnaast de tweede-rangs-christenen,
die toekijken; en dan nog derde-rangs-christenen, die niet eens meer toe-
kijken, maar zich overal afmaken.

Neen, alle gelovigen staan in het ambt van Christus; krijgen elk hun eigen
roeping; de een met vijf, de ander met twee, de derde met één talent; maar
ieder, die doet, alsof hij geen roeping heeft en geen gaven, zal eenmaal
het woord horen: „Boze en luie dienstknecht." Welke is die roeping dan?

Profeten zijn.

Mozes heeft eens gebeden: „Och, ware het gehele volk des HEREN
profeten, doordat de HERE zijn Geest op hen gave." (Num. 11 : 29)

Die bede is verhoord op de Pinksterdag, toen alle aanwezigen vervuld
werden met de H. Geest en van de grote daden Gods begonnen te spreken.
(Hand. 2 : 4, 11)

Dat spreken van Gods grote daden is en b lijft de roeping van allen in
de kerk: de gemeente moet een gemeente van belijders zijn.

Wel zijn de gaven hierin onderscheiden: er zijn mensen, die gemakke-
lijk spreken, er zijn er ook, die moeilijk spreken; er zijn mensen, die meer
aanleg hebben voor hoofd-, er zijn ook mensen, die meer aanleg hebben
voor handenarbeid; er zijn mensen met een meer intellectuele, er zijn ook
mensen met een meer practische inslag, en dat onderscheid wordt ook in
de gemeente niet opgeheven.

„Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft,
als goede rentmeesters van de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laat
het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht
door God verleend, opdat in alles God verheer lijkt worde door Jezus
Christus." (1 Petr. 4 : 10, 11)

Voor de belijdenis van de Naam des Heren is in elk geval kennis van
zijn Woord nodig.

Dit Woord moeten we kennen in ons persoonlijk leven (lees je voor je
zelf wel eens in de bijbel?); in ons huiselijk leven (de goede gewoonte
om bij elke maaltijd de Schrift te lezen; gebeurt dat altijd? „Niet alleen
van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van
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God uitgaat," Matth. 4 : 4); in de opvoeding (scholen met de bijbel; de
V.U.); in alle publieke levensuiting (de omroep met de bijbel; de pers
met de bijbel; de politieke partij met de bijbel; de sociale organisatie met
de bijbel).

Dit alles is onvermijdelijk nodig, om in heel het leven profetisch des
Heren Naam te belijden.

Priesters zijn.

In de Roomse kerk is een aparte priesterstand, onderscheiden van het
gewone volk, die het offer brengt op het altaar. Wij hebben echter één
grote Hogepriester, die tegen ons allemaal zegt: „Gij zijt een konink lijk
priesterschap." (1 Petr. 2 : 9)
Zoenaffers hebben we geen van allen meer te brengen, het grote zoen-
offer is eens voor al gebracht aan het kruis van Golgotha; dankoffers
moeten we nog elke dag brengen: „laat u als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn
door jezus Christus." (1 Petr. 2 : 5)

Deze offers werden prachtig gebracht door Dorcas (Hand. 9 : 36) en
Lydia (Hand. 16 : 15). Ook een jongen en een meisje kunnen zulke offers
brengen, door de ogen goed open te hebben en zich af te vragen: „Waar
kan ik helpen, in huis of daar buiten?" De padvinders willen graag elke
dag een goede daad doen; daarin kunnen we van hen leren.

Een onderdeel van deze offers vormen de collecten van  de kerk. We
hebben ons af te vragen, waarvoor deze bestemd zijn en er naar vermogen
voor bij te dragen.

Er zijn erg veel van die collecten; zo rijk heeft God ons gemaakt, dat
Hij ons allerlei arbeid gaf, die we mogen verzorgen.

God heeft de gewillige gever lief, en ook het kleinste offer kan groot
zijn in zijn oog. (Marc. 12 : 41-44)

Koningen zijn.

De kerk is hier nog niet de triumferende kerk, maar de st rijdende kerk,
en de christenen zijn hier nog niet de overwinnende koningen maar de
strijdende koningen.

Heel zijn leven door heeft de christen tegen zijn eigen zonden te
strijden. Denk aan de woorden van Calvijn op zijn sterfbed aan het
adres van de predikanten van Genève gericht:

„Ik heb veel gebreken gehad, die ge hebt moeten verdragen; en alles,
wat ik gedaan heb, is in de grond van de zaak niets waard. De goddelozen
zullen zich weliswaar van dit woord meester maken om het te verdraaien;
maar toch herhaal ik het nog eens: alles, wat ik gedaan heb, is niets
waard en ik ben een erbarmelijk schepsel. Slechts dit mag ik van mij
zeggen, dat ik te allen tijde het goede wilde, dat mijn gebreken mij altijd
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mishaagd hebben, dat de wortel van de godsvrucht waarachtig in mijn
hart was. Vergeef mij terwille van dit goede voo rnemen, zo smeek ik u,
al het verkeerde en gebrekkige, met name mijn oplopendheid, heftigheid
en neiging tot toorn; en waar u omgekeerd iets goeds hebt waargenomen,
neemt dat aan en volgt het na."

Altijd worden we tot strijd geroepen, vaak tegen speciale karakter-
zonden, die we bij het licht van Gods Woord steeds beter zullen leren zien.

Ook tot strijd tegen het zondige in de wereld, waarop de duivel zijn
stempel wil zetten.

Het is niet waar, dat de christen altijd de meest-vredelievende mens
van de wereld moet zijn. Hij moet het kwade kwaad durven noemen en
daarin dapper zijn, „want God heeft ons niet gegeven een geest van laf-
hartigheid, maar van kracht." (2 Tim. 1 : 7)

Dat betekent natuurlijk helemaal niet, dat we maar wat moeten schel-
den op „die lelijke Roomsen", zoals in sommige boekjes uit de vorige eeuw
nog wel eens gebeurde, of de ongelovigen maar het oordeel moeten aan-
zeggen. In alles moet blijken, dat de liefde van Christus ons dringt en
dat het ons te doen is om het behoud van onze naaste.

Maar de wereld is niet gediend met niet anders d an vraagtekens en
waarheidselementen. De wereld is gediend met een duide lijk uitspreken
van de waarheid en een duidelijk weerleggen van de leugen. Deze strijd
wordt van de christen in al de vertakkingen van het leven gevraagd.

Het bizondere ambt.

Christus wil zijn gemeente regeren door bizondere ambten, waarin het
profetische, priesterlijke en koninklijke op speciale wijze tot uitdrukking
komt.

Dit zijn de ambten van dienaar des Woords, diaken en ouderling.
Dienaren des Woords of herders en leraars bedienen op bizondere wijze

het profetisch ambt. Ze hebben in Christus' naam aan de gemeente het
Woord van God te verkondigen.

De diakenen bedienen op bizondere wijze het priesterlijk ambt. Ze
hebben in Christus' naam de gemeente op te wekken tot barmhartigheid
en de offergaven der dankbaarheid zo te besteden, dat er in de gemeente
geen gebrek zij.

De ouderlingen bedienen op bizondere wijze het koninklijk ambt. Ze
hebben in Christus' naam de gemeente te regeren, de leden te bezoeken
en de tucht te handhaven.

VOOR DE OUDEREN.

Met de christennaam werd en wordt heel veel gesold. Men spreekt van
de christenheid, en bedoelt daarmee al die mensen, die geen joden, heide-
nen of Mohammedanen zijn.
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Men spreekt ook van een christendom-boven-geloofsverdeeldheid, en
bedoelt een water-en-melk-christendom, dat tal van dwalingen broederlijk
omvat.

Waarachtig christendom is er alleen in de zin van Zondag 12 van de
Catechismus.

Dit Christendom is echter niet beperkt tot de Gereformeerde kerken
in Nederland of op de wereld.

Ook in andere kerken zijn christenen in de zin van de catechismus.
In Nederland dient dit te leiden tot een Christelijk-Nationaal optreden in
de breedste zin van het woord (school, politiek, enz.), mits op betrouw-
bare grondslag.

In internationale zin heeft dit te leiden tot een oecumenische samen-
werking met andere kerken, mits op betrouwbare grondslag.

In de jongste tijd wordt in Nederland met grote hardnekkigheid de
z.g. doorbraakgedachte gepropageerd.

Deze gedachte bepleit een samengaan van christenen en niet-christenen
in allerlei niet-kerkelijke organisaties.

De R.K. kerk heeft zich tegen deze doorbraakgedachte verzet in een
bisschoppelijk mandement (1954); de achtergrond van dit mandement was
de Roomse gedachte, dat de kerk zeggenschap heeft op alle terreinen des
levens, en dat de gelovige onmondig is: Rome kent niet het ambt van alle
gelovigen.

Wij zullen op andere gronden dan Rome de doorbraakgedachte moeten
afwijzen.

De kerk geeft geen mandementen aan haar onmondige kinderen, maar
predikt wel het Woord van God als een licht voor heel het leven; en dan
predikt ze dit, dat het de profetische roeping is van alle gelovigen, om
zowel persoonlijk als gemeenschappelijk van de waarheid Gods te getuigen;
hun priesterlijke roeping, om dit getuigenis in ontferming naar de wereld
te laten uitgaan; hun koninklijke roeping om tegen alle dwaling in de
wereld te strijden. De christelijke organisaties hebben zichzelf steeds te
beproeven, of ze in deze roeping getrouw zijn.

ZONDAG 13

Vertelling: Gen. 22 : 1-19.

Eén van de merkwaardigste verhalen van de Bijbel: de offerande van
Izaak. Men heeft wel gezegd: het bestaat niet, dat dit echt gebeurd is,
God kan nooit aan Abraham hebben bevolen, om Hem zijn eigen kind
te offeren; Abraham heeft alleen maar gedacht, dat de HERE dit van
hem vroeg, omdat ook de heidenen zulke offers brachten, en hij voor God
toch niet minder over mocht hebben dan deze mensen voor hun goden.
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Maar wie dit denkt, moet eerst zijn geloof in de Bijbel overboord gooien,
want daar staat letterlijk in: „God zeide: neem toch uw zoon, uw enige,
die ge liefhebt, Izaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot
een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal." (Hoe heet dat,
aanmerkingen maken op de bijbel? Schriftcritiek; Waarom is dat zo erg?
Omdat mensen het dan beter willen weten dan God). Abraham krijgt
werkelijk die wonderlijke opdracht van God. En omdat hij gehoorzaam
is, en op God geen critiek durft oefenen, zadelt hij met een bloedend hart
zijn ezel, en onderneemt met Izaak en twee knechten de lange reis naar
de aangewezen plaats.

Twee lange dagen is hij onderweg: telkens dieper dringt het tot hem
door: God vraagt ook het allerbeste en allerliefste, dat ik heb. Op de
derde dag gaat hij alleen met Izaak verder; deze draagt gewillig het hout
voor het brandoffer, vertrouwt zijn vader ten volle en vraagt alleen: „Hier
is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?"

Met grote ontzetting moet hij daarna wel hebben begrepen, dat hij zelf
tot offer bestemd was, maar hij laat zich gewillig binden, omdat hij zijn
vader gehoorzaam is tot in de dood.

Dan grijpt God Zelf in.
Hij wil geen mensenoffer; Hij wijst een ram aan in Izaäks plaats, en

geeft dan aan Abraham zijn grote belofte: „Ik zweer bij Mijzelf, luidt
het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige,
Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer tal-
rijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee."

De eniggeborene.

De HERE wilde geen mensenoffers, verbood ze later aan Israël.
Waarom dan toch dat wonderlijk bevel aan Abraham?
Om zijn geloof op de proef te stellen: om hem gehoorzaamheid te leren

tot het uiterste.
Ja, maar ook om aan hem en al zijn nakomelingen iets bij te brengen

van de wonderlijke gedachte, dat er een offer nodig was van het allerbeste
en allerhoogste, van een eniggeborene.

Heel de geschiedenis en eredienst van Israël is voorbereidend onderwijs:
het Oude Testament leert ons iets van Jezus.

De offerande van Izaak is beeld en profetie van het offer van Gods
eniggeboren Zoon.

God heeft een eniggeboren Zoon.
In Zondag 8 is al gesproken van het geheim van de Drie-eenheid. We

kunnen dat geheim niet doorgronden.
Maar we weten, dat God de Vader en God de Zoon en God de H. Geest

eeuwig tezamen zijn, zonder begin en zonder eind.
De Vader heeft zijn eigen Zoon zeer lief, op volmaakte wijze.
In Spr. 8 is de eeuwige wijsheid aan het woord, en daarmee wordt de

Zoon van God bedoeld.
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Hij zegt dan van zijn verhouding tot de Vader in het begin der schep-
ping: „Toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking
dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht." (vs 30)

Hoe groot is dan het wonder van onze verlossing, dat deze Vader, toen
de wereld van Hem was afgevallen, deze Zoon overgaf, als een offer
voor onze zonden.

Hierover wordt in de eeuwigheid nog gejuicht:
,,De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van

het Lam." (Openb. 7 : 10)

Kinderen Gods.

God heeft maar één Zoon, en toch lezen we in de bijbel, dat ook Adam
de zoon van God was. (Luc. 4 : 38)

Hoe kan dat waar wezen?
In deze wereld is het mogelijk, dat een vader een jongen heeft, van

zijn eigen vlees en bloed, en er toch nog een jongen bij neemt, niet van
zijn eigen vlees en bloed, een pleegzoon.

De Zoon van God is van dezelfde natuur als de Vader, God uit God,
licht uit licht.

Adam was van een andere natuur, een mensenkind uit het stof der
aarde, bezield met de levensadem Gods; geschapen naar Gods beeld,
maar niet gelijk aan, wel gelijkend op de Schepper.

God gaf hem de erenaam: mijn zoon.
Adam vergooide die mooie naam, toen hij aan God gelijk wilde zijn:

hij werd Gods vijand.
Toch liet God zijn ongehoorzame kinderen niet los.
Hij gaf zijn eniggeboren Zoon tot een offer voor hun zonden.
En, wie in Hem gelooft, mag opnieuw de erenaam: kind van God,

dragen. „God heeft zijn Zoon uitgezonden, opdat wij het recht van zonen
zouden verkrijgen." (Gal. 4 : 4, 5)

Er blijft echter altijd verschil.
Christus is Gods eeuwige Zoon — wij zijn het in de tijd geworden.
Christus is Gods natuurlijke Zoon, Hij kan niet anders dan Gods Zoon

zijn, wij zijn aangenomen kinderen.
Het mooie is echter de heerlijke werkelijkheid van een Vaderland

waarheen we op reis zijn, een Vaderhuis, dat voor ons openstaat, een
Vaderhart, dat voor ons klopt.

Korte vertelling: Matth. 7 : 21-23.

Het is de laatste werelddag.
Grote dingen zijn gebeurd, de krachten van de hemel zijn bewogen en

op de wolken is de Zoon des mensen, Jezus Christus, neergedaald.
Voor Hem zijn nu alle mensen, de levenden en de doden, vergaderd.

Aan zijn linkerhand staan de ongelovigen, aan zijn rechterh and de gelovigen.
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Maar uit de schare van ongelovigen stijgen kreten op: „Here! Here!"
Het is, of de mensen, die dat roepen, aan Jezus de hoogste eer bewijzen.

Ze doen dat ook niet voor het eerst.
In vroeger eeuw hebben ze in de naam van de Here Jezus vele krachten

gedaan.
Toch worden ze afgewezen.
„Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloos-

heid." De naam „Here" is van het hoogste belang.
Maar ze betekent ook wat voor heel onze levenswandel.

Kurios.

De naam „Here" luidt in de taal van het Nieuwe Testament „Kurios".
Sommige mensen, eigenaars van slaven, werden door hun ondergeschikten
zo genoemd, maar deze naam was bij uitstek die van de keizer, die de
hoogste macht had. En in het N. T. is het de naam van de almachtige God.

Het was daarom een daad van grote betekenis, toen Jezus Zichzelf
Kurios noemde, en Zich door anderen zo liet noemen.

Hij drukte daarin zijn Godheid uit en Zijn absoluut gezag over anderen.
Wie Jezus Kurios noemde, stelde Hem nog boven de keizer, aanbad Hem
als God, beloofde Hem onvoorwaarde lijke onderdanigheid. Vandaar, dat
Thomas, toen hij onder de diepste indruk was gekomen van de grootheid
van Christus, Hem „mijn Kurios en mijn God" noemde.

Het recht hiertoe.

De keizer had het menselijk recht, zich kurios te noemen, omdat hij
regeerde bij de gratie Gods. Eigenaars van slaven hadden menselijk recht
op deze naam, omdat ze voor zilver en goud de prijs voor hun slaven
hadden betaald.

Christus heeft het recht, kurios te heten van alle gelovigen, omdat Hij
voor hen de losprijs betaalde van zijn eigen bloed.

„Gij zijt geslacht en hebt hen voor God gekocht met uw bloed"
(Openb. 5 : 9).

Door hun zonde waren de mensen slaven geworden van duivel en dood.
Aan Gods gerechtigheid moest voor die zonde betaald worden.

Leven moest gegeven worden voor leven, Christus offerde voor ons
zijn leven.

De bewaring hierdoor.

De keizer had de roeping, voor recht en vrijheid van zijn onderdanen
te waken en te strijden.

Onze grote Kurios bewaart getrouw de door Hem vrijgekochte slaven,
Hij geeft hun het eeuwige leven, en „niemand zal ze uit zijn hand roven"
(Joh. 10 : 28).
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De roeping hieruit.

Wanneer wij nu de naam „Here"
Hij zegt. Trouwe slaven komen op
hun heer en wachten op hun heer.
zijn knecht (Luc. 17 : 7-10) en
13 : 33-37).

gebruiken, moeten we ook doen, wat
voor de naam van hun heer, dienen
Let op de gelijkenis van de heer en
van de waakzame knechten (Marc.

VOOR DE OUDEREN.

In de kerk is veel gestreden over de uitdrukking „eniggeboren Zoon".
Te allen tijde waren er mensen, die de Zoon ondergeschikt maakten aan
de Vader en leerden, dat Hij, vóór de schepping der wereld, door de
Vader geschapen was.

Men heeft zich hiervoor beroepen op Col. 1 : 15, waar van Christus
geschreven staat, dat Hij is „de eerstgeborene der ganse schepping".
Men vergat daarbij, dat op deze uitdrukking volgt: „Want in Hem zijn
alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn; alle dingen
zijn door Hem en tot Hem geschapen." In die woorden komt duidelijk
uit, dat Hij Schepper en geen schepsel is, en de uitdrukking: „eerst-
geborene der ganse schepping" betekent dan ook, dat zijn geboorte aan
de ganse schepping voorafgaat. De hele schepping heeft een begin gehad,
maar Christus niet, Hij is de eeuwig-geborene, we spreken van de eeuwige
generatie van de Zoon van God.

Met deze uitdrukking bedoelen wij, dat er in het goddelijk wezen altijd,
boven alle tijd verheven, een verhouding van Vader en Zoon is, een uit-
gaan van de Zoon uit de Vader en een voortbrengen van de Vader door
de Zoon, op geestelijke wijze; met onze menselijke gedachten kunnen wij
niet dieper in dit geheimenis doordringen.

De oude Arianen hebben dit geheimenis verstandelijk willen door-
gronden, maar zijn hierdoor van de Schriftopenbaring afgeraakt en
ver-vallen tot rationalisme; evenzo de moderne Jehova-getuigen (zie verder bij
Zondag 8).

De uitdrukking „met zijn dierbaar (kostbaar) bloed gekocht" is ontleend
aan 1 Petr. 1 : 18, 19: „Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen,
zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen
overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een
onberispelijk en vlekkeloos Lam."

De vraag kan worden gedaan: „Aan wie is die losprijs betaald?"
De mens was in de macht van de duivel, heeft Christus nu ook aan de

duivel de prijs betaald voor zijn leven?
„Neen," antwoordt Kuyper hier op schone wijze,  „de band, die u aan

satan bindt, en waarmee hij u vasthield, was niet uw schuld aan hem,
maar uw schuld aan God. „Tegen U, Here, tegen U alleen, heb ik ge-
zondigd!" Aan God en niet aan satan moest het rantsoen (de losprijs)
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betaald. Want niet door satans overmacht, maar alleen door Gods recht-
vaardig oordeel waart ge onder satans geweld gekomen.

En nu, wat zou God de Here met uw goud te vermurwen zijn? Of
zijn niet alle goudmijnen zijns, is niet het zilver in duizend bergen zijn
eigendom? Wat woudt ge Hem dan brengen, dat Hij niet heeft?

En daarom, niet met goud en zilver, neen, maar met zijn dierbaar
bloed, waarin het leven was, heeft uw Middelaar Gode zijn recht voor
uw oneindige schuld gegeven, en eerst, doordien die schuld geboet werd,
sprong de kluister, waarmee satan u, naar Gods bestel, omkneld hield."

ZONDAG 14

Vertelling: Luc. 1 : 26-38; 2 : 1-7; Matth. 1 : 18-25.

Het mooiste verhaal uit de bijbel is het Kerstverhaal. Al hebben we het
wel honderd maal gehoord, toch boeit het altijd weer ons hart. De machtige
keizer op zijn troon, die over heel de (beschaafde) wereld gebiedt, Augus-
tus. Hij wil zijn macht oefenen, en laat daarom al zijn onderdanen
registreren: dat is nodig voor de belasting en voor  de militaire dienst.

Heel Israël in beweging, omdat de mensen zich in hun eigen woonplaats
moesten laten inschrijven, en velen in andere plaatsen verkeerden.

Twee mensen op een lange reis, vernederde koningskinderen, een prins
en prinses uit het huis van David. Niemand kende hen meer, geen profeet
getuigde van de belofte van de Messias, geen priester bad voor het

konink-lijk geslacht, men had geen koningdande keizer. In Bethlehem de wet
van de zonde: geneigd om God en de naaste te haten: hoewel Maria de
bijstand nodig had van helpende vrouwenhanden, trok niemand zich het
lot van haar en haar man aan.

In de herberg was geen plaats voor hen, zo kwamen ze terecht op de
plaats van de dieren, en daar werd in die nacht de Koning der wereld
geboren.

Een nederige geboorte!
Toch werden juist zo de profetieën vervuld (Bethlehem, Micha 5 : 1;

Davids geslacht, Jes. 11 : 1-5; „als een wortel uit dorre aarde", Jes.
53 : 2).

Een nederige geboorte, toch ook een goddelijke geboorte!
Kindertjes worden op aarde altijd geboren uit een huwelijk van een

vader en een moeder; alleen dit kleine kind niet.
Voor de geboorte van Jezus is de engel Gabriël bij zijn moeder Maria op

bezoek geweest. Stel je voor, in dat kleine en eenvoudige kamertje van
Maria ineens een machtige engel uit de hemel.

Hij vertelt haar, dat ze een kindje zal krijgen, dat de Zoon des Aller-
hoogsten zal heten. Dan vraagt ze: „Hoe zal dat geschieden, daar ik geen om-
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gang met een man heb?" Maria en Jozef waren immers nog niet getrouwd.
Dan zegt Gabriel: „De Heilige Geest zal over u komen en de kracht

des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige,
dat verwekt wordt, Gods Zoon genoemd worden."

Maria aanvaardde dit wonder in gelovig vertrouwen: „Zie, de dienst-
maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord."

Maar Jozef wist dit niet.
Het is voor hem een ontstellende ontdekking geweest, dat het meisje,

waarmee hij verloofd is en dat hij innig liefheeft, moeder moet worden,
en hij ziet maar één oplossing: in het geheim Maria te verlaten, haar over
te laten aan haar lot.

Voor Maria is deze tijd uiterst pijnlijk geweest, en ze durfde zelf niet
spreken.

Dan grijpt God Zelf in.
Een engel spreekt ook tot Jozef, en wijst hem op de profe tie van Jesaja:

„Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren."
Dan wachten beiden samen op de geboorte van het kind.
Wie was dat kind nu?
God Zelf, die mens werd; de Zoon van God, die als kindje geboren

wilde worden, om heel ons leven te leven, en al onze zonde te dragen.

God en mens.

Eén van de mooiste namen van het kleine kind is Immanuel: God met
ons. In Jezus is God Zelf tot ons gekomen.

Het grote verschil van zijn geboorte en die van ons is dit, dat ons leven
met onze geboorte begint; en dat het leven van Hem er voor zijn geboorte
al was: Hij wilde geboren worden, dat kan geen mens Hem nazeggen.

Heel mooi staat dat geschreven in Ps. 40 : 7, 8, 9:
„In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, brandoffer en spijs-

offer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de boekrol
is over Mij geschreven; Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw
wet is in mijn binnenste."

In Hebr. 10 : 5-7 warden deze woorden rechtstreeks op Christus toe-
gepast. Er blijkt uit, dat de gewone offers van de tempel niet genoeg
waren, om de schuld van de mensen te verzoenen. Er moest een beter
offer komen, dat geen mens ter wereld brengen kon. In zijn eeuwige raad
(de rol des boeks) had God besloten, dat dit volmaakte offer gebracht zou
worden door zijn Zoon. Daarvoor moest die Zoon mens worden. En Hij
werd het gewillig. In Bethlehems stal.

Door de werking des H. Geestes.

In de geboorte van Christus zien we het werk van de Drie-enige God.
De Vader heeft ons zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ons

overgeeft.
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De Zoon heeft ons zo lief, dat Hij Zich ve rnedert en de mensen gelijk
wordt.

De Geest heeft ons zo lief, dat Hij neerdaalt, om op een voor ons
verstand verborgen wijze het lichaam van Jezus te vormen uit het vlees
en bloed van de maagd Maria.

De Geest zweefde in het begin der schepping over de wateren.
Hij wekte leven, Hij wekt nu goddelijk leven uit Maria.

Een echt mensenkind.

Jezus Christus was de Zoon van God; Hij w as ook de zoon des mensen,
een echt, gewoon kind van Maria, een nakomeling van David, van Noach
en van Adam.

Hij is een kleine baby geweest, heeft praten en lopen geleerd, heeft
gespeeld met de jongetjes van Nazareth, heeft Jozef geholpen in zijn
timmermanswerk.

Hij was een echt mens, die niet alles wist (Marc. 13 : 32), verdriet
kon hebben (Joh. 11 : 35), behoefte had aan voedsel (Matth. 4 : 2) en
aan slaap (Matth. 8 : 24).

Heel ons leven heeft Hij geleefd in onze plaats, als de nieuwe Adam,
die God in dat hele leven die gehoorzaamheid gaf, die wij Hem schuldig
zijn ; en die in zijn menselijk lichaam en zijn menselijke ziel die straf droeg,
die wij hadden verdiend (gehoorzaamheid-met-de-daad en gehoorzaamheid-
met-zijn-lij den).

In alles was Hij aan ons gelijk, en toch was Hij in alles anders: Hij
zondigde nooit.

Vertelling: Matth. 2 : 16-18.

Verschrikkelijk is dat geweest, dadelijk na de geboorte van het Kind
Jezus die moord op al die kleine kinderen van Bethlehem.

De duivel is losgebroken.
Hij had al zo vaak de geboorte van het heilig Kind willen verhinderen:

in Egypte, toen de jongetjes werden verdronken in de Nijl; in Israël, toen
een boze grootmoeder bijna al haar kleinkinderen ombracht (2 Kron.
22 : 10).

Nu probeert hij opnieuw zijn slag te slaan.
Een misdadig koning, nakomeling van Ezau, nog altijd vijand van

Jacob, doet de wil van de duivel; meent, dat zijn troon in gevaar is door
de geboorte van het Kind; en probeert het uit de weg te ruimen door
alle jongetjes van twee jaar en jonger uit Bethlehem te laten doden.

Dat is een feest voor de hel geweest!
Dat is ten hemel schreiend geweest!
Wat zijn die moeders troosteloos geweest!
„Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, om-

dat zij niet meer zijn."
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Hoe kon God dit toelaten?
Had Hij niet moeten ingrijpen, dit moeten voorkomen?
Dat grote mensen sterven, is verklaarbaar: het leven neemt nu één

keer een eind, en niemand is onschuldig.
Maar kleine kinderen zijn toch onschuldig? Hebben toch nog geen

enkel kwaad gedaan?

Zijn kleine kinderen onschuldig?

Wat is schuld?
Schuld is iets, dat je betalen moet.
Schuld aan God is, dat je Hem betalen moet, Hem geven moet, waar

Hij recht op heeft: een zuiver hart en een zuiver leven.
Hebben kleine kinderen een zuiver ha rt en een zuiver leven?
Niemand kan kijken in zo'n kleine-kinder-hart, maar God ziet het wel;

en dan is het net zo'n hart als van vader Adam en van moeder Eva:
de zonde zit er al in, het van God afgekeerde, het verkeerde.

Daar kan zo'n klein kind ook niets aan doen, zeg je misschien.
Is het dan de schuld van God?
Denk daar eens over na.
Dan moet je wel zeggen: „Neen, het is de schuld van Adam en Eva,

het is de schuld van ons menselijk geslacht."
God handhaaft zijn recht tegenover heel dat menselijk geslacht; ook

tegenover de kleinste kinderen; daarom kunnen ook die kleine kinderen
sterven.

Waar gaan ze dan naar toe?

Toch laat God die kleine kinderen van zijn volk niet los.
In het Oude Testament is de kindermoord van Bethlehem al voorspeld.
De profeet Jeremia spreekt ervan.
Hij denkt dan in de eerste plaats aan de wegvoering van de kinderen

van Israël naar het vreemde land. Maar zijn woord heeft profetisch ook
betrekking op het heengaan van de kinderen van Bethlehem naar het
vreemde land van de dood.

Maar dan troost hij de wenende Rachel, de schreiende moeders.
Hij zegt van de kinderen: „Zij zullen wederkeren uit het land van de

vijand."
Er is een terugkeer voor Israël naar het land  Kanaän.
Er is een terugkeer van de gedode kinderen naar het hemels Kanaän.

Wie geeft hun dat?

Dat geeft hun het kleine kind Jezus, dat voor hun schuld betaalde.
Hij heeft ons mensenleven geleefd van het eerste begin af, om ook de

zonde van dat leven van het eerste begin af te bedekken, te verzoenen.
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Hij laat de kinderen tot Zich komen en belooft hun het koninkrijk der
hemelen, dat Hij voor hen ontsloten heeft.

„Daarom moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en
zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven
wegneemt" (Dordtse Leerregels, I, 17).

De blijdschap van het Kerstfeest.

Het Kerstfeest is onder onze Christelijke feesten het mooiste kinderfeest.
Niet om de mooie Kerstboom; niet om de mooie cadeautjes.
Maar omdat de Here Jezus iets bijzonders juist tegen de kinderen zegt:
„Ik ben kind geworden, ook voor ju llie; mijn Vader heeft jullie lief,

omdat Ik op de wereld gekomen ben."

VOOR DE OUDEREN.

Zondag 14 heeft betrekking op de maagdelijke geboorte van Christus.
Deze geboorte uit de maagd Maria wordt door telkens meer theologen

ontkend, door Vrijzinnigen, maar ook wel door z.g. rechtzinnigen.
Men ergert zich aan het bijbels verhaal omdat:
men het in strijd acht met de eer, die aan het huwelijk toekomt;
men invloed van heidense mythen vermoedt;
men het niet nodig acht, dat God op deze wijze mens werd.
Men ergert zich aan het eenvoudig woord van God en aan het wonder-

lijk doen van God; enen verwerpt hierbij meteen de leer der twee naturen
van Christus of brengt die leer in groot gevaar.

In de vorige eeuw lag tussen de gemeente en de predikers van het
ongeloof het kenmerkend verschil van de aanvaarding of de verwerping
van de lichamelijke opstanding van Christus.

Dit verschil is ook nu nog aanwezig, maar niet meer op de radicale
wijze van honderd jaar terug; veel sprekender is in onze dagen het con-
flict ten aanzien van de maagdelijke geboorte, dat opnieuw het woord
bevestigt: „Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest
Gods is, want het is hem dwaasheid."

De Rooms-Katholieke kerk verviel tot een ander uiterste, door de
maagd Maria in het centrum van haar belangstelling te plaatsen, aan
haar toe te kennen een eeuwig-durende maagdelijkheid, haar onbevlekte
ontvangenis (zonder erfzonde) te leren, haar ten-hemel-opneming, en haar
uit te roepen als koningin van hemel en van aarde.

Van al deze Roomse leerstellingen aangaande Maria lezen we niets in
de bijbel.

We lezen wel, dat ze nog meer kinderen heeft gehad (Marc. 3 : 32),
dat Jezus haar op één lijn heeft geplaatst met al wie de wil Gods doet
(Marc. 3 : 35) en dat de apostel Johannes haar opnam in zijn huis.

Verder zwijgt de Schrift van haar, wat Gods Woord zeker niet zou
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hebben gedaan, als ze werkelijk die centrale plaats moest hebben, die
de kerk van Rome haar toekent.

De Roomse Maria-leer is een afgodische leer, overeenkomend met de
oude heidense idee, die naast een sterke mannelijke godheid ook al tijd
een tedere vrouwelijke godheid plaatste.

Hoewel wij zo deze Maria-verering radicaal van de hand wijzen, wil
dat niet zeggen, dat we haar gedachtenis niet van harte willen eren als
die van „de gezegende onder de vrouwen".

Maria heeft de hoogste opdracht volbracht, die aan een schepsel maar
te beurt kon vallen, zij is de moeder geweest van  de Middelaar, die ook
de Zoon van God was; ze heeft deze moeilijke roeping vervuld met een
overgave en toewijding, die ons met de grootste bewondering vervult;
en al bidden wij niet: „Wees gegroet, Maria!" — wij mogen God toch
danken voor deze vrouw, die haar kind op zo onvergelijkelijke wijze van
God ontving, het opvoedde met de grootste moederliefde en het bij dat
opvoeden telkens meer moest afstaan, tot het zwaard haar ziel trof bij
het kruis van Golgotha.

Wij willen niet vergeten Maria's lied:

Want ziet, om 's Heren daân,
Zal elk geslacht voortaan
Alom mij zalig spreken.

ZONDAG 15

Vertelling: Joh. 1 : 29-34.

Een man aan de oever van een rivier!
Hij is gekleed in een ruige mantel, zijn ogen fonkelen, hij spreekt met

bezieling tot veel mensen.
Ineens zwijgt hij.
Zijn blik richt zich op een andere Man,  die hij naderbij ziet komen.
Aller ogen wenden zich nu met belangstelling naar die Ene.
Dan strekt zich de hand van de man aan de oever uit.
Hij verheft zijn stem, en hij roept: „Zie, het lam Gods, dat de zonde

der wereld wegneemt."
Dat is de bekendmaking van Jezus door Johannes  de Doper aan Israël

geweest.
Zo moest het volk van God Hem kennen, Hem herkennen.

Hem herkennen!
Want Israël kon weten, wat met het lam Gods bedoeld werd.
In heel zijn geschiedenis speelde het lam een rol, een hoofdrol.
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Door het bloed van een lam was het volk eenmaal bewaard.
Toen de tiende plaag Egypte trof en alle eerstgeborenen stierven, waren
de Israëlieten gespaard.

Ze hadden in elk gezin een lam moeten slachten, en het bloed van dit dier
moeten strijken aan de deurposten en aan de bovendorpel van de huizen.

Toen was de engel des doods aan hun deuren voorbijgegaan.
Ze waren dus niet bewaard, omdat ze zoveel beter waren dan de

Egyptenaren.
Ze waren bewaard door het bloed van het lam, door een offer, voor

hen gebracht.
De herinnering aan deze grote bewaring van de HERE was in Israël

steeds levend gebleven door het feest van het Pascha (voorbijgang).
Later was door de profeet Jesaja de betekenis van het lam nog dieper

gezien en verkondigd.
Hij had gesproken van een „knecht des. HEREN", die de straf zou

dragen, die ons de vrede brengt, op wie de HERE ons aller ongerechtig-
heid deed neerkomen, en dan zegt hij van hem: „Als een lam dat ter
slachting geleidt wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed hij zijn mond niet open."

Het lam duidde dus op een persoon.
Op een persoon, die komen zou, om alle ongerechtigheid van het volk

weg te nemen; en die zich daarvoor gewillig offeren zou.
Wanneer Johannes nu spreekt van „het Lam Gods, dat de zonde der

wereld wegneemt", kan heel Israël weten, dat nu de vervulling gekomen
is van Gods beloften.

Deze Man zal zijn leven voor hen geven.

Jezus, het Lam Gods.

De betekenis van het lam was, dat het in de plaats van het volk werd
geslacht. Niet Israël werd gedood, maar het lam.

Jezus heeft zich als het ware Lam in de plaats van het volk gesteld.
De straf op de zonde, tenslo tte de dood, die het volk van God verdiend

had, onderging Hij in de plaats van dat volk (plaatsbekledend lijden).
Hij was het Lam, dat niet door mensen, maar door God Zelf gegeven

werd: het Lam Gods!
„Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe" (Job. 3 : 16).

De zonde der wereld.

Johannes spreekt niet van de zonden, maar van de zonde.
Van de zonde als van de éne ontzettende macht van schuld en leed

en straf en verderf, die de schone wereld Gods verwoestte en de mens-
heid schandvlekte.
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Die zonde wordt in al haar omv ang door het Lam weggedragen.
Wie in Hem geloven, zijn van al die zonde voorgoed bevrijd.

Weggedragen.

Heel zijn leven door heeft Jezus de last van  die zonde op zijn schouders
genomen. Dat is zijn lijden geweest.

De zonde der wereld rustte al op Hem in de stal van Bethlehem.
Ze benauwde Hem telkens weer in zijn aanraking met zondige mensen,

die Hem leed deden, niet begrepen, niet ontvingen.
Ze kwam op Hem af in de aanvechtingen en bestrijding van de boze.
Hij ordervond ze het meest in het laatst van zijn leven, toen de Vader

Hem verliet en Hem zijn Godde lijke afkeer van de zonde in toom deed
gevoelen.

In Gethsémané deed geen enkel mens Hem pijn; maar toen voelde Hij
de slagen Gods, de afkeer van God tegen de zonde aan zijn hart: Hij
werd tot zonde gemaakt (2 Cor. 5 : 21).

Jezus heeft door zijn lijden onze zonden weggedragen.
Hij is in onze plaats gaan sta an .
Tijdens de christenvervolgingen door de communisten in Rusland werd

een rij mensen tegen de muur geplaatst. Het vonnis luidde: de tiende
man wordt gefusilleerd. Een jonge m an, een adelborst, zag het aankomen,
dat hij één van die nummers tien zou zijn, en beefde over al zijn leden.
Naast hem stond de grijze priester Alexej Stawrowsky. Hij zag de doods-
angst van zijn jonge buurman, verwisselde met hem van plaats en redde
hem toen van de dood.

Het Paaslam geslacht in onze plaats.
Jezus Christus, die zijn leven gaf in onze plaats.

Vertelling: Joh. 19 : 1-16.

Jezus staat voor de rechtbank van Pilatus.
Wat is een rechtbank?
Een plaats van God!
God geeft op deze aarde, in zijn algemene genade, nog recht.
Hij had alle mensen kunnen overlaten aan hun eigen ongerechtigheid,

Hij had de zwakken een prooi kunnen laten van de sterken, dan was
deze aarde na de zondeval een hel geworden.

Maar God geeft rechtsgevoel, rechtshandhaving, rechters.
Bekend is het verhaal van Frederik de Grote, de koning van Pruisen.

Hij wilde zijn koninklijk landgoed uitbreiden met een terrein, waarop
de molen stond van een molenaar. Deze wilde dit vaderlijk erfdeel niet
prijsgeven, en riep uit, toen de koning door wilde tasten: „Er zijn nog
rechters in Berlijn." Door die uitroep was de koning zo getroffen, dat hij
de man met rust liet.

Bij de oude Romeinen was het rechtsgevoel in hoge mate aanwezig.
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God had hen bijzonder begiftigd met de gave van de onderscheiding
van recht en onrecht; nog in onze dagen wordt aan de Universiteiten
het Romeins recht onderwezen.

Pilatus kende het beste recht van zijn tijd.
Van hem mocht een rechtvaardig vonnis worden verwacht.
Zie nu Jezus voor hem staan.
Romeinse soldaten hebben hun spel met hem gespeeld.
Ze hebben hem behandeld als een surrogaat-koning, een spotkoning.

Een wrede doornenkroon hebben ze op zijn hoofd gezet, een oude pur-
peren mantel om zijn schouders geworpen, ze hebben hem spottend ge-
huldigd en daarna in het gelaat geslagen.

Stel je voor, dat dat vandaag eens gebeurde met een aangeklaagde
voor een rechtbank: heel de wereld zou er schande van spreken.

En Pilatus had al de vaste overtuiging, dat Jezus onschuldig was!
Hij laat dan niet het recht spreken.
Hij wil het medelijden opwekken, en roept dramatisch tot de joden:

„Zie, de mens!"
Maar de joden schreeuwen maar: „Kruisigen, kruisigen!"
Jezus wijst dan aan Pilatus zijn plaats aan.
Hij is door God in zijn rechterlijk ambt gezet: „Gij zoudt geen macht

tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware."
Pilatus wordt dan bevreesd, maar hij is toch nog meer bevreesd voor

de joden, over wie hij regeren moet: hij heeft al heel veel onrecht op
zijn geweten, en wil zelf liever niet voor de rechtbank van de keizer
worden geplaatst.

Dan gebeurt het hoogste onrecht van de wereldgeschiedenis.
De enige waarlijk onschuldige mens wordt door een rechter, die het

recht kende, aan het onrecht prijsgegeven: toen gaf hij Hem aan hen
over, om gekruisigd te worden.

Onschuldig.

Voor de beste rechtbank, die de wereld kon opleveren, is zonneklaar
Jezus' onschuld gebleken. Niets kon worden ingebracht, dat tegen Hem
getuigde. Anders had Pilatus daar wel gretig gebruik van gemaakt.

Toch schuldig.

Achter het onrechtvaardig vonnis van Pilatus heeft Jezus het recht-
vaardig vonnis van zijn Vader gehoord. Hij werd veroordeeld als „de
mens". Hij vertegenwoordigde ons allemaal, met onze zonden. Over die
zonden sprak de hemelse Vader het „schuldig" uit. „De mens" (jij en
ik, wij allemaal, ook de beste mens) had verdiend, zo buiten het recht
te worden geplaatst, als dat met Jezus gebeurde.
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Het kruis.

De kruisdood was een verschrikkelijke dood, omdat het een langzaam
sterven was, waarin het menselijk lichaam geleide lijk, van uur tot uur,
bij het volle bewustzijn van de stervende, werd afgebroken.

Beroemd is het woord van Oldenbarnevelt voor de uitvoering van zijn
doodvonnis: „Maak het kort."

De kruisdood bedoelde het omgekeerde: het lijden zo lang mogelijk te
rekken.

Een Romein mocht niet gekruisigd worden: het was een smadelijke
slavendood.

Voor de jood was de kruisdood het teken van de vloek van God.
„Een gehangene is door God vervloekt" (Deut. 21 : 23).
Een dode werd in Israël soms op een hout gehangen, uitgeleverd aan

God. „Wij hebben hem de doodstraf gegeven, o God, maar dat is niet
genoeg; straf Gij hem nog meer." Een straf nog na de dood: dat is de
vloek van God, de verdoemenis.

Goede Vrijdag.

De vrijdag is in het volksgeloof een ongeluksdag; in de oude christelijke
kerk was het een vastendag.

Het kruis van Christus is verschrikkelijk, en nooit is er op de wereld
zo geleden als daar.

Toch denken we eraan op de Goede Vrijdag.
Want op deze dag is voor onze schuld betaald, totaal.
Wanneer een kwitantie in deze tijd was betaald, werd er onder ge-

schreven: Voldaan, — in het Grieks: tetelestai.
Jezus riep aan het kruis: tetelestai: het is volbracht.

Daarom roem ik U, die stervend,
Alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonden wegneemt
Lam van God, voor ons geslacht.

VOOR DE OUDEREN.

Voor wie is Christus gestorven? Hierover was verschil van mening
tussen de Remonstranten en de Gereformeerden. De Remonstranten leer-
den, dat Christus voor alle mensen gestorven is; en dat het nu aan de
vrije wil van de mens hangt, om deze gave aan te nemen of te ver-
werpen. De Gereformeerden beriepen zich daartegenover op Joh. 10 : 15,
27: „Ik stel mijn leven voor mijn schapen en ik ken ze," en ze spraken
enerzijds uit, dat de belofte van het evangelie aan alle volken en mensen
moet verkondigd worden met bevel van bekering en geloof, en dat het
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ongeloof niet veroorzaakt wordt door gebrek of ongenoegzaamheid van
het offer van Christus, maar door eigen schuld; maar anderzijds, dat,
„zovelen als waarachtig geloven, en door de dood van Christus van de
zonden en het verderf verlost en behouden worden, deze weldaden a lleen
genieten uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke
genade Hij niemand schuldig is" (Dordtse Leerregels II, 7).

De catechismus zegt dan ook niet, dat Christus de zonde des gansen
menselijken geslachts verzoend heeft, maar dat Hij „de  toom Gods tegen
de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft."

Dit verschil lijkt maar heel klein, maar het is toch wel belangrijk; het
gaat over de vraag, of genade werkelijk genade is, d. i. hulp-zonder-eigen-
toedoen; of de zondige mens werke lijk dood-door-overtredingen-en-zonden
is (Ef. 2 : 1) of dat hij toch nog een beetje leeft; of wij nog enigermate
kunnen meewerken aan onze verlossing, of helemaal verlost moeten
worden.

De geschiedenis heeft wel geleerd, dat, wanneer aan de mens zelf
nog enige zeggenschap wordt gegund, de menselijke zelfstandigheid en
eigengerechtigheid met zevenmijlslaarzen komt binnenstappen: let op de
goede-werken-praktijk van de Roomsen en op de vermodernisering van

;de Remonstranten.

Het teken des kruises.

Toen Constantijn, die de eerste christenkeizer zou worden van het Ro-
meinse rijk, stond voor de beslissende veldslag van zijn leven, riep hij
dagen achtereen de God der christenen aan. Naar zijn eigen mededeling,
die hij met een eed bevestigde, verscheen hem toen een lichtend kruis
in de wolken met de woorden erom heen: „Overwin in dit teken." Con-
stantijn nam toen meteen het kruisteken aan als zijn vaandelteken en als
het onderscheidend teken op de schilden van zijn soldaten.

Waarschijnlijk heeft hij in de wolken een natuurverschijnsel gezien,
dat later ook wel eens voorgekomen is, een stralenkrans rondom of boven
de zon, soms met iets als een kruis erin, veroorzaakt door het breken
van de zonnestralen op in de atmosfeer gevormde kristallen.

Het blijft een wonderlijke beschikking van Gods voorzienigheid, dat
juist op dit belangrijk moment een dergelijk verschijnsel zich aan Constan-
tijn vertoonde.

Het kruisteken werd sindsdien een symbool voor het christelijk geloof.
In de Roomse kerk werd van dit teken een bijgelovig gebruik gemaakt.

Het kussen van een crucifix, het menigmaal slaan van het kruisteken.
Daarom verdween dit teken zo goed als geheel uit de Gereformeerde
kerken.

In de jongste tijd wordt het weer vaker aangebracht of gedragen (bv.
als hugenotenkruis); hier is geen enkel bezwaar tegen in te brengen,
mits alle bijgelovige verering achterwege blijft.
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ZONDAG 16

Vertelling: Jona 2.

Het grootste ondergrondse kerkhof van de wereld bevindt zich in de
nabijheid van Rome. Daar zijn in de catacomben duizenden en duizenden
christenen uit de eerste eeuwen begraven.

In de lange, onderaardse gangen kan men gemakke lijk verdwalen, maar
met behulp van een gids vindt men de weg, ziet men de talloze holen
in de wanden, waarin zich het met stof gemengde gebeente van de ge-
storven christenen bevindt, ziet men ook de telkens weer voorkomende
muurschilderingen.

Verschillende afbeeldingen keren steeds weer terug.
Eén daarvan is die van Jona en de vis.
Een man met een grote vis! — door die afbeelding drukte men zijn

hoop op het eeuwig leven uit, hoe kwam men daar wel bij?
Men kende de bijbel. Daarin staat het verhaal van de onwillige profeet,

die niet daarheen wil gaan, waar God hem zendt.
Hij schijnt de doodstraf te ontvangen voor deze zonde: wordt hij niet

overboord geworpen in een kokende zee?
En dan verdwijnt hij ook nog in de kaken van een zeemonster.
Wie zou nog kunnen geloven, dat hij nog zal weerkeren in het land

der levenden?
Ja, en toch gebeurt het!
Toch keert Jona uit het dodenrijk terug.
Dat is iets als een opstanding uit de doden geweest.
Later is het met Jezus gegaan, zoals het met Jona ging.
Hij Zelf voorspelt het al, als de joden Hem om een teken vragen.
Dan zegt Hij: „Gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik

van het zeemonster, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde
zijn, drie dagen en drie nachten" (Matth. 12 : 40).

Jona's opgeslokt worden door de vis was een straf: de mensen op het
schip moesten het weten, dat de God van Israël de zonde straft.

Zo was ook de dood van Jezus een straf! — de mensen op heel de
wereld moeten het goed weten, dat God de zonde straft.

Dat had Hij eenmaal gezegd in het paradijs: de mens, die van de boom
at zou sterven.

Jezus, die de plaats van de mensen, van de mensheid innam, moest
daarom sterven.

Maar aan Jona's straf was door Gods genade weer een eind gekomen.
Aan de straf over de zonde komt weer een eind!
Ook Jezus verrijst weer uit het graf, maar dan niet uit genade, neen,

omdat Hij tenvolle voldaan had aan het recht van God.
En ieder, die in Jezus gelooft, zal evenals Jona eenmaal worden op-

geslokt door de kaken van de dood.
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Maar hij zal er ook weer uit worden verlost.
Zoals dat te lezen staat op één van de catacomben van Rome:
„In Christus is Alexander niet dood, maar hij leeft boven de sterren,

en zijn lichaam rust in dit graf."

De dood van Christus.

Christus is echt gestorven.
Zijn ziel en lichaam zijn vaneengescheiden.
Hij had tegen de moordenaar gezegd: „Heden zult gij met Mij in het

paradijs zijn."
Dat is ook gebeurd.
Nadat Hij gezegd had: „Vader, in uwe handen beveel Ik mijn geest,"

ging zijn ziel naar de hemel; maar zijn lichaam bleef achter, als een
beeld van de voltrekking van het oordeel van God over de zonde.

De begrafenis van Christus.

Dat lichaam werd toen begraven.
Jozef van Arimathea had de moed, voor Jezus' lichaam op te komen,

en zo, waarschijnlijk zonder er zelf aan te denken, het woord in ver-
vulling te brengen: „Bij de rijke was Hij in zijn dood" (Jes. 53 : 9).

De catechismus zegt, dat deze begrafenis het bewijs was van zijn dood.
Dat is waar, als men erbij bedenkt, waarom Pilatus tot zijn begrafenis

verlof gegeven had. Hij had eerst geïnformeerd bij de officier van de
wacht, of het lichaam wel dood was. En toen moet hij wel gehoord heb-
ben dat de soldaten zich van Jezus' dood hadden overtuigd door zijn zijde
te doorsteken: daar kwam toen bloed en water uit. De Romeinen wisten
uit ervaring, dat een lichaam in dat geval dood was.

Op grond van deze mededeling had Pilatus het lichaam vrijgegeven
om begraven te worden, en lag in die begrafenis het bewijs van Jezus'
dood. Anders was het nog wel mogelijk geweest, dat Hij schijndood in
het graf gelegen had: de Oosterse graven waren daar ruim genoeg voor.

Deze begrafenis is de laatste vernedering voor Jezus' lichaam geweest,
en daarmee voor zijn hele persoon. Het woord werd aan Hem vervuld:
„Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren."

Christus' dood en onze dood.

Christus hoefde niet voor zichzelf te sterven: Hij had nooit enige zonde
gedaan.

Hij is voor ons gestorven, om onze zonden te verzoenen.
Als dat nu waar is, waarom moeten wij dan toch nog sterven en worden

niet allemaal zoals Elia eenmaal met vurige wagens en paarden naar de
hemel gehaald?

Dat zou voor God toch niet te moeilijk zijn?
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Eenmaal zal God dit werkelijk doen.
Op de dag der dagen zullen alle gelovigen „in een oogwenk wegge-

voerd worden, de Here tegemoet, in de lucht" (1 Thess. 4 : 17).
Op datzelfde moment zullen ze dan veranderd worden (1 Cor. 15 : 52),

ze zullen niet sterven.
Maar dit is dan ook iets aparts voor die dag der dagen.
Op die dag breekt de heerlijkheid aan: de hemel en de aarde worden

vernieuwd en de gelovigen worden heerlijkheidsmensen.
Dat zijn ze nu nog niet.
In dit leven vertonen we nog het beeld van, horen we nog bij, de

lijdende Christus.
Pas na dit leven vertonen we het beeld van de verheerlijkte Christus.
We moeten geloven.
Als alle gelovigen hier al rechtstreeks naar de hemel gingen zonder

te sterven, was het geloven geen geloven meer.
Daarom moeten we ook evenals Jezus naar het graf.
Maar als we sterven, mogen we geloven, dat we naar de hemel gaan.
De dood is niet meer de poort naar het dodenrijk, maar naar het paradijs.
En op de kerkhoven mogen we denken aan de profeet Jona.
Zoals hij in de vis is geweest, moeten onze lichamen enige tijd in de

aarde zijn.
Maar zoals hij toch door God bewaard werd, zo zullen ook onze

lichamen door God weer worden opgewekt.

Dood en doop.

Er is verband tussen de dood van Christus en onze doop.
Dat staat zo eigenaardig in het gebed voor de doop van het doops-

formulier: „opdat het met hem begraven worde door de doop in de dood."
Wonderlijk is dat, dat voor dat kleine kind gevraagd wordt, dat het

begraven mag worden; en dat dit gebeuren mag door de doop.
Wat wordt daar toch mee bedoeld?
Deze uitdrukking is ontleend aan de brief aan de Romeinen: „Of weet

gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood
gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des
Vaders, zo ook wij in nieuwheid des leven zouden wandelen" (Rom.
6 : 3, 4).

Om deze uitdrukking goed te begrijpen, moet je eraan denken, dat
vroeger de doop bijna altijd door onderdompeling plaats vond.

Die onderdompelingsdoop kan vergeleken worden met het induiken in
een graf: het water sloot zich samen boven het hoofd van de dope ling,
hij was als onder dat water begraven.

Maar daarna kwam hij weer uit dat water omhoog, dat kon vergeleken
worden met een opstanding uit het graf.

Dat graf van de doop was een beeld van het graf van Christus.
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De gelovige, die gedoopt wordt, deelt in de zegeningen van dat graf
van Christus.

Die zegen bestaat niet alleen hierin, dat aan het eind van zijn leven
de gedoopte voor het graf niet meer bang behoeft te zijn.

Ze bestaat ook hierin, dat al veel eerder de oude mens van die ge-
doopte het graf ingaat.

En wat is die oude mens?
Dat is de natuur, die we van vader Adam geërfd hebben; onze onwil,

om God te dienen; onze zelfzucht, onverschil ligheid, goddeloosheid.
Door zijn dood heeft Christus al dat kwaad verzoend, en dat zegt de

doop.
Maar door zijn dood heeft Christus ook aan de heerschappij van dit

kwaad een eind gemaakt, dat zegt de doop ook.
Wie waarlijk in Jezus gedoopt is, wie waarlijk deel aan Hem heeft,

staat niet meer onder de macht van dat kwaad; hij heeft er nog wel alle
dagen last van, maar hij strijdt er toch tegen, omdat hij Jezus liefheeft,
en de oude mens gaat dan meer en meer in het graf en Jezus komt meer
en meer op de troon.

Dood en graf getuigen daarom van een werk van Jezus voor ons.
Ze getuigen ook van een werk van Jezus in ons.

De nederdaling ter helle.

Is Jezus ook in de hel geweest?
We lezen daarvan niets in de bijbel.
Op de Stille Zaterdag na de Goede Vrijdag was Jezus' lichaam in het

graf en zijn ziel in de hemel.
Bij zijn opstanding werden lichaam en ziel weer verenigd.
Waarom spreekt de geloofsbe lijdenis dan toch van de nederdaling ter

helle?
Omdat goed vast moet staan, dat Jezus door zijn lijden niet alleen

de dood heeft overwonnen en de macht der zonde onttroond, maar dat
Hij ook de hel heeft toegesloten en de macht van satan vernietigd.

Dat is inderdaad gebeurd op heel de lijdensweg van Jezus, maar vooral
wel in de hof van Gethsémané en aan het kruis van Golgotha.

In Gethsémané heeft Jezus de smarten van de hel op Zich zien aan-
komen; aan het kruis heeft Hij die smarten gevoeld aan zijn hart, vooral
in de drie-urige duisternis.

Helse smarten: ze bestaan enerzijds in een wegnemen van al de genade-
gaven van God; anderzijds in een uitstorting van al de benauwing van
satan.

Jezus heeft al deze smarten tezamen gedragen in zijn Middelaarshart,
om ons ervan te bevrijden.

Wanneer wij van harte geloven in Jezus, behoeven wij voor niets ter
wereld meer bang te zijn, zelfs voor de duivel niet; Jezus helpt ons en
is altijd sterker.
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Beef satan, Hij die ons geleidt
Zal u de vaan doen strijken.

VOOR DE OUDEREN.

In Matth. 12 : 10 staat, dat de Zoon des mensen drie dagen en drie
nachten zal zijn in het hart der aarde.

Hoe is dat te rijmen met de tijd, die Jezus in het graf lag (vrijdag-
avond tot zondagmorgen)?

Onder drie dagen verstonden de joden drie etmalen, en daarbij telde
een deel van een etmaal mee voor het geheel; men kan dus denken aan
de hele zaterdag, een deel van de vrijdag en een deel van de zondag.

Moderne (vrijzinnige) theologen geloven evenmin in een plaatselijke hel
als in een plaatselijke hemel. De bekende Hervormde hoogleraar Dr. W.
Banning schrijft hierover: „Wanneer vroegere generaties van gelovigen,
met name vóór Copernicus, spraken van „hemel" en „hel", dan dachten
zij daarbij aan begrensde ruimten in het heelal, verbonden zij daaraan
een gematerialiseerde voorstelling. Wij kunnen deze woorden nog alleen
symbolisch verstaan, als aanduiding van een geestelijke werkelijkheid" (De
evangelische boodschap, 1946, blz. 15).

Het is steeds een kenmerk van de Vrijzinnige richting, door de bijbel
geopenbaarde historische waarheden te symboliseren, zodat de naam be-
waard blijft maar de zaak zelf vernevelt en ve rvluchtigt.

De meest-radicale wegbereider van deze richting in de vorige eeuw,
David Friedrich Strauss, die het eerst allerlei mythen in de beschrijving
van Jezus' leven in de bijbel aannam, liet zich hierover aldus uit: „Christus'
bovennatuurlijke geboorte, zijn wonderen, zijn opstanding en hemelvaart
blijven eeuwige waarheden, hoezeer men ook hun werkelijkheid in de
historie moge betwijfelen."

Dit standpunt is wel heel erg arm.
Stel je voor, dat je erge honger hebt, en iemand zegt tegen je: „Nu

moet je de idee voor je ogen stellen van een bord met boerenkool met
worst; stel je die idee goed voor; ruik met een geestelijke neus aan die
ideële boerenkool; en bedenk daarbij, dat  de historische werkelijkheid er
niet zoveel toe doet." Denk je, dat je honger daardoor weggenomen zou
worden?

De bijbel leert ons een reële, werkelijke, historische hemel en hel.
De hemelvaart van Jezus is een werkelijke hemelvaart en geen droom-

reis.
En Jezus spreekt te duidelijk van het eeuwige vuur, dat voor de duivel

en zijn engelen bereid is, en waarheen de verlorenen zullen gaan (Matth.
25 : 41), dan dat wij de werkelijkheid hiervan in twijfel zouden kunnen
trekken.

Wel kunnen onze woorden deze werkelijkheid maar heel gebrekkig
omschrijven.
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Ook de Jehova-getuigen geloven niet in het bestaan van de hel.
Evenals de Vrijzinnigen versymboliseren ze de inhoud van dit woord

en verstaan eronder de toestand van de dood. Alle mensen gaan volgens
hen naar deze hel, waar ze onbewust voortleven tot de eerste opstanding.
De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus leert echter zeer
duidelijk, dat direct met het sterven de grote beslissing valt en de grote
scheiding komt.

Merkwaardig is de opvatting van Roomsen en Luthersen aangaande
de nederdaling ter helle.

Beiden zien hierin niet de laatste trap van de vernedering, maar de
eerste trap van de verhoging van Christus.

Volgens de Roomsen is Christus na zijn kruisdood naar de hel gegaan,
om de zielen van de Oudtestamentische gelovigen, die daar werden be-
waard in een voorportaal, te bevrijden en triomfantelijk met Zich mee
te voeren naar de hemel.

Volgens de Luthersen is Hij na zijn kruisdood naar de hel gegaan, om
aan de duivel zijn overwinning bekend te maken; Luther zegt in een
preek, dat Hij met zijn kruis op de deur van de hel zou hebben gebonsd,
zodat de duivelen verschrikt in alle richtingen wegstoven.

Dat zijn wel mooie verhalen, die boeiend verteld kunnen worden, maar
we vinden er niets van in de Heilige Schrift.

ZONDAG 17

Vertelling: Matth. 27 : 57-28 : 10.

Wie heeft ooit van zo iets wonderlijks gehoord, dat een graf moest
worden bewaakt?

Wat kan een dode nu beginnen?
En wat konden de discipelen van Jezus nu beginnen?
Heel het volk had immers geroepen: „Kruis Hem, kruis Hem!" — en die

bange discipelen hadden geen hand uitgestoken, om hun Meester te redden.
Ja, maar in het hart van de Farizeeërs en Schriftgeleerden was toch

nog een bange vrees.
Ze herinnerden zich het woord van Jezus nog wel: „Breek deze tempel

af en in drie dagen zal Ik hem opbouwen."
Haat geeft scherpe oren, en ... als het toch eens waar was!
Daarom die dringende vraag aan Pilatus: „Doe toch een wacht om het

graf!"
Maar juist daarin nu ook aanstonds het beste bewijs voor de waarheid

van Christus' opstanding.
Want die Romeinse soldaten gingen niet voor een paar joden op de

vlucht!
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Die dappere Romeinen, die de wereld veroverd hadden, lagen ook niet
op hun post te slapen.

Neen, om deze mannen bij dat graf weg te krijgen, moest er wel heel
wat bizonders gebeuren.

Anders deden ze hun plicht tot het uiterste.
Maar dat bizondere gebeurde dan ook op de zondagmorgen na de

kruisiging.
Niemand heeft het gezien.
Niemand heeft Jezus zien opstaan.
Maar wel hebben de soldaten de aarde op en neer voelen gaan.
Wie zou daar niet van schrikken, als de grond onder zijn voeten be-

weegt?
En toen ze keken naar het graf, zagen ze ineens, dat de grote steen

voor de opening was weggerold.
En dat er iemand op die steen zat!
Een blinkende verschijning, zo schitterend-wit, dat het was, of het van

die steen bliksemde.
Dat werd die geharde soldaten te veel.
Ze zetten het op een lopen.
Ze durfden niet op of om te zien.
Zo hebben ze niet aanschouwd, dat de gekruisigde Jezus door de ope-

ning van het graf naar buiten kwam.
Niet meer als een gebroken man, maar als een Vorst, een Overwinnaar.
Hij liep de wereld op, en het woord werd vervuld:

Laat 't gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des Heren oog.

Waar bleef Hij?
Toen een paar vrouwen het graf naderden, was Hij niet meer te zien.
Die vrouwen, die voor dag en dauw waren opgestaan, om het lichaam

van de Heiland te balsemen, waren in grote verlegenhei d .
Eerst hadden ze al getobd over de vraag, hoe ze de grote steen voor

de mond van het graf zouden kunnen wegwentelen.
Toen die steen weg bleek te zijn, waren ze meteen naar binnen gemeld,

maar ze vonden het graf leeg.
Totaal hierover in de war, keken ze elkaar aan, tot een van hen de engel

op de steen zag, en toen zagen ze er ook nog een andere engel bij. Nog
meer verschrikt bogen ze zich naar de grond, ze wilden wel in de aarde
wegkruipen.

Maar daar riep die engel: „Wat zoekt ge de Levende bij de doden?
Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft."

Dan gaan die vrouwen met bonzende harten terug naar Jeruzalem.
En onderweg, daar zien ze de Levende.
De grote Levende, die nooit meer sterven kan.
Jezus komt hen tegen, zo gewoon, alsof het nog een week terug was,

Hij zegt tegen hen: „Weest gegroet."
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Dan aanbidden ze Hem.
Ze kunnen niet anders — is Hij niet de Zoon van God, de Overwinnaar

van de dood?
Dan gaat het opstandingsevangelie voort.
De vrouwen brengen het in Jeruzalem.
Jezus Zelf verschijnt aan zijn discipelen.
Straks gaat dit evangelie de wereld over.
Wij hebben een Koning, die de dood heeft overwonnen.
Onze Koning is de allersterkste.

Hoe kon dat?

Altijd zijn er mensen geweest, die het Paasevangelie niet hebben geloofd.
Dat is al begonnen met de joden, die het niet wilden geloven, en hun

toevlucht namen tot welbewuste laster: ze kochten de soldaten om en
verbreidden de leugen van lijkroof, die tot vandaag toe voortleeft in de
wereld.

In de vorige eeuw werd het Paasevangelie tegengesproken door de
Moderne (Vrijzinnige) theologie; hoewel de bijbelse berichten een duide-
lijke taal spraken, wilde men die niet geloven, omdat men een doden-
opstanding onaanvaardbaar achtte voor een modern mens: het was immers
nog nooit gebeurd, dat een dode opstond; men had het nog nooit mee-
gemaakt; het was niet proefondervindelijk te bewijzen. En zo kwam het,
dat onderscheiden dominé's sinds die tijd openlijk preekten: we kunnen de
opstanding wel geestelijk verstaan, maar het lichaam van Jezus is op de
Paasmorgen niet uit het graf verrezen.

Dit ongeloof in Christus' opstanding was het gevolg van nog een ander
ongeloof.

Dat was het ongeloof in de dood.
Men kan de dood op twee manieren bekijken.
Als de straf op de zonde.
Maar ook als iets heel gewoons, als een natuurlijk gebeuren, dat met

de zonde niets te maken heeft, en dat nu eenmaal het lot is van de blade-
ren van de bomen, van de vlinders, de vliegen en al de dieren: ook van
de mens.

Wanneer dat laatste waar is, dan is Jezus natuur lijk niet opgestaan.
Waarom zou Hij, een sterveling, dan aan het lot van alle stervelingen

ontkomen zijn?
Wanneer het eerste waar is,  dan is Jezus wel opgestaan.
Dan ligt achter de dood de zonde.
Jezus had die zonde overwonnen aan het kruis.
In zijn opstanding blijkt, dat die overwinning radicaal is geweest, een

complete overwinning.
Hoe zou God zijn Zoon, die alles had volbracht, nog langer vast kunnen

houden in de gevangenis van de dood?
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Vrijspraak.

De opstanding betekent daarom: vrijspraak van de doodstraf.
Jezus is naar de hemel geweest.
Hij heeft de Vader al zijn werk laten zien.
Toen heeft Deze gezegd: het is goed; voor de zonde is inderdaad

betaald.
Ten bewijze hiervan mocht Jezus opstaan.
Die opstanding gebeurt „om onze rechtvaardigmaking" (Ram. 4 : 25),

d. w. z. omdat wij vrijgesproken werden.
Wij!
Daar moet de nadruk op vallen.
Jezus hoefde voor Zichzelf niet vrijgesproken te worden.
Hij had nooit enig kwaad gedaan.
Maar Hij had voor anderen alles volbracht.
Was dat genoeg geweest?
Ja, zegt de opstanding.
God neemt het werk van zijn Zoon aan.
God spreekt in die opstanding allen vrij, die bij Hem behoren. Dat

is het verband van Christus' opstanding en onze rechtvaardigmaking.

Heiligmaking.

Er is echter ook nog een ander verband.
Dat is het verband van Christus' opstanding en onze heiligmaking.

Die heiligmaking bestaat hierin, dat we in onze levenswandel, in ons
denken en spreken en doen, nieuwe mensen warden, die leren te doen,
wat Jezus van ons vraagt.

Andere mensen! — we zien ze na Christus' opstanding, als we op de
vrouwen letten (hoe gingen ze naar het graf? — hoe keerden ze terug?);
op Maria Magdalena; op Thomas; op Petrus, die in zijn apostolische eer
wordt hersteld; op Paulus, die door de opgestane Ch ristus wordt geroepen
op de weg naar Damascus.

De mensen worden anders door de opstanding.
Christus wekt in hun harten een nieuwe hoop, een nieuw levensdoel

en daardoor een nieuw leven. („Die ons naar zijn grote barmhartigheid
door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen weder-
geboren worden tot een levende hoop,” 1 Petr. 1 : 3).

Heerlijkmaking.

Er is nog een ander verband.
Dat is het verband van Christus' opstanding en onze heerlijkmaking.

Die heerlijkmaking bestaat hierin, dat we straks een heerlijk lichaam
krijgen, dat niet meer sterven kan en verenigd zal zijn met een heerlijke
ziel.
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Christus heeft in zijn opstanding al zo'n heerlijk lichaam gekregen.
Dat lichaam was niet meer onderhevig aan de smarten en beproevingen
van deze aarde, het was een koningslichaam. Het kon verschijnen en ver-
dwijnen naar de wil van Jezus; het heerste over de we tten der natuur
en kon ten hemel stijgen. Zo'n lichaam wordt ook ons beloofd.

Jezus zegt tegen zijn discipelen: „Ik leef en gij zult leven," (Joh. 14 : 19)
en Paulus zegt van Hem, „dat Hij ons vernederd lichaam veranderen zal,
zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam ge lijkvormig wordt." (Phil 3 : 21).

Dat verheerlijkte lichaam zal niet langer onderworpen zijn aan de we tten
van trouwen en ten huwelijk geven (Luc. 20 : 34, 35) en aan de behoeften
van eten en drinken (1 Cor. 6 : 13).

Evenals dat van Christus gaat het het graf in en verrijst er weer uit:
„Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;
er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid
in zwakheid en opgewekt in kracht; er wordt een natuurlijk lichaam ge-
zaaid en een geestelijk lichaam opgewekt." (1 Cor. 15 : 42-44).

Het Paasfeest.

Het Paasfeest is maar niet het voorjaarsfeest van de zich vernieuwende
natuur; het feest van de Paaseieren en de Paasvuren. Ook dat natuurfeest
is mooi, en we danken God, die het voorjaar door doet breken.

Maar wat zouden we arm zijn, als dat het hele Paasfeest was.
Paasfeest is de voortzetting van het oude Pascha.
En we zagen al eerder, dat Pascha voorbijgang betekent.
De engel des doods gaat onze deuren voorbij:

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
Want alles, alles is voldaan.
Wie in 't geloof op Jezus ziet
Die vreest voor dood en helle niet.

VOOR DE OUDEREN.

Vroeger leerden de Modernen, dat Jezus niet was opgestaan, maar wel
voortleefde in de herinnering van zijn leerlingen.

In de jongste tijd leren ze, dat Jezus niet lichamelijk is opgestaan,
maar wel visionair aan zijn discipelen is verschenen en dat in zo verre
van een reële opstanding gesproken kan worden. Deze beide opvattingen
doen echter geweld aan het Schriftverhaal en hangen samen met het
ongeloof in de betekenis van de dood.

Daar komt nog iets anders bij.
Wie alleen maar gelooft in een „geestelijke" opstanding van Christus,

gelooft in de grond van de zaak niet in de herschepping, de vernieuwing
door God van al de geschapen dingen.
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Als alleen een geestelijke vernieuwing voldoende is, waarom zou dan
ons lichaam nog moeten verrijzen? — waarom zou dan heel deze wereld
nog worden vernieuwd?

Maar ook omgekeerd: als Christus werkelijk lichame lijk verrezen is,
dan past bij zijn heerlijk lichaam ook een heer lijke nieuwe aarde. Ook
ten opzichte van de opstanding van Christus komt de leer van de Jehova-
getuigen met die van de Modernen overeen.

Ook zij ontkennen Christus' lichamelijke opstanding en leren, dat het
lichaam van Christus wel uit het graf is weggenomen, maar Of is opgelost
in gas, of op een andere plaats is bewaard.

Het is jammerlijk, dat dergelijke fantasieën op grote schaal verbreid,  —
het is wonderlijk, dat ze geloofd worden.

ZONDAG 18

Vertelling: Hand. 1 : 1-11.

Jezus is na zijn opstanding nog 40 dagen op aarde gebleven. (Nog 40
dagen, komt dat getal 40 nog vaker in Jezus' leven en in de bijbel voor?)
We weten niet precies, waarom Hij juist 40 dagen bleef, maar in elk
geval was deze tijdruimte groot genoeg, om aan zijn discipelen te tonen,
dat Hij werkelijk was opgestaan en hun ogen te openen voor het komend
koninkrijk Gods.

Toch bleek het zelfs op de laatste van die 40 dagen nog erg moeilijk
voor de apostelen, om van dit konink rijk een goede voorstelling te krijgen.

Dat viel ook niet mee!
Als je altijd een bepaalde voorstelling in je hoofd gehad hebt, kan je

die maar zo niet loslaten.
Aan het eind van Wereldoorlog II waren er Japanners in Brazilië, die

eenvoudig weigerden te geloven, dat Japan de oorlog verloren had, om-
dat ze het ondenkbaar achtten, dat hun goddelijke keizer verslagen was.

En aan het eind van de 40 dagen zaten zelfs de apostelen na al het
onderwijs van de Here Jezus nog zo vast aan hun nationale gevoelens,
dat ze aan Jezus de vraag stelden: „Here, herstelt Ge in deze tijd het
koningschap voor Israël?"

Ze wilden zo graag, dat er toch nog een Koning zou komen op Davids
troon. En dat Jezus die Koning zou zijn.

Maar dan zegt Jezus tegen hen, dat ze moeten wachten.
Er komt wel eenmaal een zichtbaar konink rijk Gods op aarde; want

Jezus zal nog eenmaal wederkomen in heerlijkheid; dan maakt Hij a lle
dingen nieuw.

Maar wanneer dat gebeuren zal, dat weet de Vader alleen.
En er komt wel een koninkrijk Gods, nu al .
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Het komt over heel de wereld, in Jeruzalem en in Judea, in Samaria
en tot het uiterste der aarde.

Maar dat wordt geen werelds koninkrijk, het wordt de vergade ring van
al de mensen, die geloven in de Here Jezus Christus.

Overal, waar geloofd wordt, daar zal het koninkrijk Gods zijn.
Jezus zegt deze dingen op een wandeling, die Hij met de discipelen

maakt van Jeruzalem naar de Olijfberg.
Als ze boven op die berg gekomen zijn, gebeurt er ineens iets wonder-

lijks, waar de discipelen met grote, verbaasde ogen naar staan te kijken.
Jezus breidt zegenend zijn handen uit, en stijgt ineens omhoog.
Hij heeft vroeger al veel wonderen gedaan.
Hij heeft gewandeld over het water, Hij is wel eens een kamer binnen-

gekomen, zonder dat men gemerkt had, waar Hij vandaan kwam.
Maar dit is het grootste wonder, dat ze ooit van Hem hebben gezien.
Het wonder, dat nooit meer een eind neemt, want Jezus komt niet

weer terug.
Hij stijgt hoger en hoger, tot een wolk Hem aan het gezicht onttrekt.
Wat is dit toch?
De discipelen blijven maar kijken en kijken, tot ze ineens een stem

horen.
„Galilese mannen!" — daar staan twee mannen naast hen, en ze zien

met één oogopslag, dat het engelen zijn.
„Wat staat ge daar en ziet op naar de hemel?"
En dan horen ze het, waar Jezus nu is.
„Deze Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal op dezelfde

wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."
Jezus is dus nu in de hemel.
Maar Hij komt terug.
Heel de wereld zal voortaan op de wederkomst van Christus aan-

leven.
Daarom leven we nu in de laatste dagen (Hand. 2 : 17).
Aanstonds komt de Geest nog, door Christus beloofd.
Maar daarna gebeuren er geen buitengewone heilsfeiten meer, voordat

Christus terugkomt.

Wat is de hemel?

Jezus is naar de hemel gegaan.
Wat is die hemel? Waar is de hemel?
Men heeft wel eens niet de hemel gespot.
Men heeft wel eens gezegd: de bekwaamste geleerden hebben het

heelal met hun kijkers nagespeurd, maar nooit een spoor van de hemel
gevonden.

Dwaze mensen, die er zo over praten!
Alsof alles, wat God geschapen heeft, in een kijker te vangen was!
De oude profeet Elisa was eens in een kleine stad.
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Die stad, Dothan, werd omringd door het leger van de Syrische koning
(de koning van Aram), met de bedoeling om de profeet te doden.

Elisa was toen helemaal niet bang, maar zijn knecht des te meer.
Hij kermde: „Ach, mijn heer, wat moeten wij doen?"
Toen bad Elisa: „HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie."
Toen opende de HERE de ogen van die knecht, en hij zag, en zie, de

berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa (2 Kon. 6).
Dat was een leger uit de hemel.
Maar niemand ter wereld kon het zien, niet met een verrekijker en

niet met een dikke boekentas vol geleerdheid.
Zo kan ook niemand de hemel zien.
Daar zijn geopende ogen voor nodig, zintuigen, die bij de hemel horen.
Waar is die hemel dan?
Dat weten we niet.
We weten wel, dat hij in den beginne door God geschapen is; als de

plaats, waar Hij op het hoogst zijn heerlijkheid openbaarde; zijn troon.
We kunnen het ook zo zeggen: de hemel is het paleis van onze Koning.
Wat is dat paleis mooi!
Zo mooi, dat wij zondige mensen ervan schrikken.
Jesaja mocht eens een blik in die hemel werpen.
Hij zag de Here zitten op een hoge en verheven troon.
Heilige troonengelen, Serafs, stonden voor Hem, en ze riepen maar:

Heilig, heilig, heilig, is de Here der heerscharen, de ganse aarde is
van zijn heerlijkheid vol!"

Dan staat Jesaja, en dat was toch de eerste de beste niet, verslagen.
Dan roept hij: „Wee mij, ik ga ten onder" (Jes. 6).
En in de Openb. van Johannes lees je dit van de troon van God: „Die

erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een
regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En
rondom de troon waren 24 tronen, en op die tronen waren 24 oudsten
gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit;
en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten
Gods" (Openb. 4).

De hemel is het paleis van onze Koning!
Daarom moet Jezus, de Koningszoon, als Hij al het werk van zijn

Vader goed heeft volbracht, wel terug naar dat paleis.
Hij ging er uit als God.
Hij keert er terug als God en mens tegelijk.
En Hij krijgt daar de ereplaats.
„God heeft Hem (naar zijn menselijke natuur!) uitermate verhoogd en

Hem een naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus
zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en op de aarde zijn,
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de
Vader" (Phil. 2 : 9-11).
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Is Jezus nu heel ver weg?

Wij weten niet, waar de hemel is; misschien wel dichter bij, dan wij
gewoonlijk denken. Maar toch zijn er mensen geweest, die gezegd heb-
ben: „Als Jezus werkelijk naar de hemel is gegaan, dan is Hij niet meer
bij ons. En dat kan niet, want Hij heeft Zelf gezegd, dat Hij alle dagen
bij ons zou blijven, tot aan de voleinding der wereld" (Matth. 28 : 20).

Vooral de Luthersen hebben dat gezegd. En ze zijn gekomen tot deze
voorstelling, dat Jezus niet echt ten hemel is gevaren, maar van zijn
hemelvaart af overal tegenwoordig is, niet alleen als God, maar ook als
mens.

Dat is een vreemde opvatting.
Als Jezus als mens overal tegenwoordig is, is zijn lichaam dus ook

overal tegenwoordig, ook hier in het catechisatielokaal. In dit lokaal zou
dus het lichaam van Christus onzichtbaar aanwezig zijn.

Hiervan staat echter in de bijbel niets te lezen.
In de bijbel staat onmiskenbaar duidelijk: „Ik ga heen tot mijn Vader"

(Joh. 16 : 5), dat betekent een afscheid, een vertrek; en Stefanus ziet bij
zijn dood (zijn ogen worden geopend!) Jezus staan aan de rechterhand
Gods.

We kunnen niet anders lezen in de Schrift dan dit, dat Jezus nu als
mens in de hemel is.

Maar als God is Hij nooit aan een bepaalde plaats te binden.
God is immers overal tegenwoordig.
Door zijn goddelijke genade is Jezus nog altijd in de tegenwoordig-

heid van allen, die in Hem geloven.
Als God, als onze Middelaar, is Hij ook in dit catechisatievertrek.
„Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun

midden" (Matth. 18 : 20).

Wat doet Jezus in de hemel?

Er staat ergens een mooi verhaal in het Oude Testament.
Dat is het verhaal van de hogepriester Jozua.
Jozua was één van Israëls leiders na de ballingschap.
Hij was een voortreffe lijk man, maar evenals wij allemaal, een zondaar.
De profeet Zacharia zag dat eens op pijnlijke wijze.
Hij kreeg een hemels gezicht, waarin hij de hogepriester voor Gods

troon zag staan, en hij had niet zijn prachtige witte gewaad aan, neen,
hij was bedekt met vuile kleren, het leek wel, of hij in de goot gelegen had!

Dan komt de duivel in de hemel (denk even aan het verhaal van Job).
Hij klaagt Jozua aan.

Hij zegt: „Is dat nu een hogepriester? Die man is zijn stand toch zeker
onwaardig!"

Wie neemt het dan voor Jozua op?
De Engel des HEREN.
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En die engel des HEREN is niemand anders dan de Here Jezus, die
in het Oude Testament heel vaak „Engel des HEREN" heet.

Hij laat de vuile kleren van Jozua verwijderen.
En dan zegt Hij: „Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik

trek u feestklederen aan" (Zach. 3).
Jezus was al onder het Oude Verbond de beschermer van zijn volk in

de hemel.
Hij is dat nu nog veel meer.
Door zijn werk heeft Hij ervoor gezorgd, dat de duivel niet meer in

de hemel mag komen, om het volk van God aan te klagen (Luc. 10 : 18;
Openb. 12 : 8).

En Hij neemt het altijd weer op voor zijn zondige volk.
„Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader,

Jezus Christus, de Rechtvaardige" (1 Joh. 2 : 1).

Ons vlees in de hemel.
Er staat dan nog zo'n eigenaardig zinnetje in de catechismus.
„Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij,

als het Hoofd, ook ons, zijn lidmaten, tot Zich zal nemen."
Een pand: dat is iets van een ander, dat je meekrijgt, en waardoor je

altijd weer aan die ander denkt.
Ik draag een trouwring.
In die trouwring staat de naam van mijn vrouw geschreven.
Die trouwring is het pand, dat me er altijd weer aan he rinnert, dat ik

met mijn vrouw getrouwd ben.
Zo heeft Jezus een pand van ons meegenomen.
Iets, waardoor Hij altijd weer aan ons denkt.
Dat is zijn vlees.
Het vlees, dat Hij eenmaal heeft aangenomen uit de maagd Ma ria.
Hij is helemaal mens gebleven, ook in de hemel.
Hij heeft zijn lot voorgoed aan het onze verbonden.
Hij blijft van ons en wij blijven van Hem, dat staat eeuwig vast.

Het tegenpand.
Jezus nam ons vlees mee.
Maar Hij geeft ons ook iets van Hemzelf terug.
Dat is zijn Geest.
Die Geest is God Zelf in onze harten.
Hij is door Jezus naar de aarde gezonden.
Door die Geest staat vast, dat wij eeuwig bij Jezus behoren.
Wij zijn voorgoed aan elkaar verbonden.
Denken we wel eens aan Jezus?
Dan komt dat van de Heilige Geest.
We moeten God bidden om die Geest.
Dan zal Jezus altijd voor ons boven alles gaan.
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VOOR DE OUDEREN.

Een eigenaardige opvatting van de hemelvaart is die van Luther.
Luther leerde, dat bij Christus' geboorte de goddelijke eigenschappen
ook die van de alomtegenwoordigheid, niet slechts het deel waren van
zijn Persoon, maar ook van zijn menselijke natuur. Het gebruik hiervan
legde Hij af in de staat van zijn vernedering, maar bij de hemelvaart
hernam Hij dit gebruik weer, zodat toen ook de menselijke natuur van
Christus overal tegenwoordig werd. Luther paste deze gedachte toe in
zijn leer van het avondmaal; hij nam aan, dat in dat avondmaal het
vlees en bloed van Christus reëel tegenwoordig waren.

Het bezwaar tegen deze opvatting is, dat de hemelvaart van Christus
dan in de grond van de zaak geen hemelvaart meer is. Christus gaat dan
niet naar zijn menselijke natuur naar de hemel, maar Hij herneemt alleen,
wat Hij reeds had en Hij blijft naar zijn menselijke natuur ook op aarde.

Het is één van de dwalingen van het Modernisme (de Vrijzinnige
theologie), dat het niet in een plaatselijke hemel gelooft.

Zo schrijft Prof. Banning over de woorden „hemel" en „hel": „Wij
kunnen deze woorden alleen symbolisch verstaan, als aanduiding van een
geestelijke werkelijkheid" (De evangelische boodschap, blz. 15). Wie niet
in de lichamelijke opstanding van Christus gelooft kan ook niet in zijn
hemelvaart geloven.

Heel vaak heeft men al gesproken van de hemel als een toestand, niet
als een plaats. Een hemel op aarde!

Maar de bijbel spreekt duidelijk van het scheppen van hemel en aarde.
Behalve de Hemelvaart van Christus kent ze ook die van Henoch en

Elia.
Straks komt er ook een nieuwe hemel; in de hemel drong immers ook

de zonde door.

ZONDAG 19

Vertelling: Matth. 26 : 57-68.

We hebben vanavond te spreken over het zitten van Jezus aan de
rechterhand van God.

Jezus heeft daar Zelf eens van gesproken op een kritiek ogenblik van
zijn leven.

Hij was gevangen genomen in Gethsémané en voor het Sanhedrin ge-
bracht. De joden, van bittere haat vervuld, trachtten op allerlei wijs een
voorwendsel te vinden, om Hem te kunnen doden, maar ondanks valse
aanklachten vonden ze toch niets, waarmee ze hun doel zouden kunnen
bereiken.
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Het hele proces dreigt zo op niets uit te lopen.
De voorzitter van de vergadering, Kajafas, ziet dit aankomen, en nu

rijst hij overeind.
Met alle geweld wil hij toch het doel bereiken, waarvoor men in deze

nacht samenkwam: de dood van Jezus.
Daarom stelt hij de beslissende vraag.
De vraag, waar het bij Jezus altijd weer om gaat.
„Wie zijt Gij?"
„Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de

Christus, de Zoon van God!"
Dan zwijgt Jezus niet langer.
Op de vorige vragen heeft Hij niet geantwoord, omdat Hij aan de

huichelarij, die erachter zat, niet wilde meewerken.
Maar nu zegt Hij: „Gij zegt het."
Dat betekent: „Ik zweer het."
En dan voegt Hij er iets aan toe.
„Doch Ik zeg u, van nu aan zult ge de Zoon des mensen zien, gezeten

aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels."
Van nu aan!
Dat betekent: er gebeurt nu iets geweldigs.
Iets, wat gij, Kajafas, niet doorziet, en wat de leden van het Sanhedrin

niet door hebben.
Maar wat nu gebeurt, in mijn lijden en sterven, is beslissend.
Ik, de Zoon des mensen, ga langs deze weg naar de rechterhand van

God.
Daar zal Ik zitten en delen in zijn macht.
En vandaar zal Ik komen.
En gij zult het zien, heren rechters.
Bedenk goed, wat ge doet, want dit zult ge allemaal straks zien!

De rechters geven geen gehoor aan Jezus' waarschuwing.
Ze veroordelen. Jezus ter dood.
Ze denken Hem te kunnen liquideren.
Maar Jezus stijgt op uit zijn graf.
En Hij stijgt omhoog naar de hemel.
En daar zit Hij nu aan de rechterhand van de Macht, van de macht

van God.
Daar doet God Hem delen in het bewind van de wereld.
En vandaar zal Hij straks komen als de Rechter van alle rechters, als

de Vorst van levenden en doden.

Gods rechterhand.

Nadat Jezus in de hemel is teruggekeerd, heeft Hij plaats genomen
aan Gods rechterhand.

Wat wordt daarmee bedoeld?
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We horen hier in aardse woorden spreken van een hemelse
werkelijk-heid.

In aardse woorden!
Denk maar eens aan een heel mooi paleis in het Oosten, waarin een

koning zat op zijn troon.
Een prachtige troon van goud, waarin zoveel ruimte was, dat er ook

nog iemand meer in kon zitten.
Als de koning iemand wilde eren, liet hij hem in zijn troon plaats nemen

aan zijn rechterhand.
Wanneer hij met zijn eerste minister, zijn groot-vizier, de man, die al

zijn rijkszaken regelen moest, een bespreking hield, mocht deze daar ook
plaats nemen.

Het was een plaats van de hoogste eer en de hoogste macht.
Zo moet je je dat ook van de intocht van Jezus in de hemel voor-

stellen.
God, zittende op zijn hoge en verheven troon.
De engelen, die hun vreugdezangen zingen.
En dan Jezus, die binnenkomt, met eer en heerlijkheid gekroond.
Hij mag daar plaats nemen in des Vaders troon.
Want Hij heeft ontvangen alle macht in de hemel en op de aarde.
En uit zijn plaats in de hemel moet dat blijken.
Dit is een voorstelling in onze aardse woorden.
De werkelijkheid van de hemel gaat daar nog ver boven uit.
Het is alles nog veel mooier en veel heerlijker.
Maar in onze aardse woorden kunnen wij er niet meer van zeggen

(vgl. 2 Cor. 12 : 4).

Koning van het heelal.

Jezus mag voor de Vader over alle dingen regeren.
Heel mooi komt dat uit in een visioen van Johannes op Patmos.
In Openb. 5 lezen we, dat Johannes in de hemel Gods troon ziet.
En dan ziet hij, dat de Almachtige een boekrol in zijn hand houdt.
Dat is de boekrol van de Raad van God, van het plan, dat Hij met de

wereld heeft.
Maar die boekrol is gesloten met zeven zegelen.
Wat erin staat, kan niet worden gelezen, dat betekent, dat Gods Raad

niet kan worden uitgevoerd.
Er is iets tussenbeide gekomen, dat de uitvoering van de plannen des

Heren belemmert.
Dat is de zonde.
Wanneer de zonde in de wereld komt, lijkt het wel, dat de plannen

van de duivel het winnen van de plannen van God.
Dan roept een engel: „Wie kan dat boek openen? Wie is dat waardig,

wie kan de zonde overwinnen?"
En dan blijkt dat niemand dat kan; dat geen enkel schepsel dat kan.
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Maar dan wordt Johannes' oog gevestigd op een hemels wezen, dat
eerst een leeuw wordt genoemd en dan een Lam.

En een van de hemelse oudsten zegt tegen Johannes, dat deze leeuw,
die tegelijk een Lam is, het boek wel kan openen.

Als dit gezegd is, begint heel de hemel te juichen.
Allen betuigen hun grote vreugde, dat nu toch het werk van God in

de wereld tot zijn voleinding zal komen.
Wie is die Leeuw, die krachtfiguur, die tegelijk een Lam, een zachte

verschijning is?
Hij is de Zoon van God, de Here Jezus Christus.
En dan opent daarna het Lam de zegelen.
Dat wil zeggen, dat door Jezus Christus al het werk, dat God Zich

had voorgenomen, doorgaat.
Jezus zorgt ervoor, dat het wereldplan Gods gelukt.
Dat doet Hij als een lam, het Lam Gods, dat de zonde der wereld

wegdraagt.
Dat doet Hij ook als een leeuw, die alle tegenstand van de vijanden

Gods overwint.
Daarvoor zit Hij aan Gods rechterhand.
Heel de wereld regeert Hij ter ere Gods.
Wat is het mooi, dat midden in al de stormen van deze grote wereld

te geloven.

Hoofd der kerk.

En dan denkt Hij bijzonder aan de kerk.
In die kerk wordt het volk van God vergaderd.
En die kerk kan door al het woeden van de duivel en van de wereld

niet ten onder gaan.
De poorten van het dodenrijk kunnen haar niet overweldigen.

Houdt Christus zijn kerk in stand
Laat dan de hel vrij woeden
Gezeten aan Gods rechterhand
Kan Hij haar wel behoeden.

Je ziet die zorg van Jezus voor de zijnen het best in de geschiedenis
van Stefanus.

Stefanus was die diaken uit de eerste gemeente, die door de joden
gestenigd werd.

En dan denk je: „Nu is het uit met Stefanus; nu winnen de vijanden
van de kerk het toch!"

Maar het is niet waar.
Want wanneer zijn vijanden de handen aan hem slaan, „slaat hij de

ogen ten hemel en ziet de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechter-
hand Gods" (Hand. 7 : 55).
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Jezus zit dan niet meer.
Hij staat dan, Hij leeft met zijn trouwe knecht mee, en brengt hem

aanstonds in het Vaderhuis.
Zo is Jezus al maar door met en voor zijn kerk bezig.
Hij zendt haar op de Pinksterdag de Heilige Geest.
Hij is door die Geest overal daar, waar twee of drie in zijn Naam ver-

gaderd zijn.
Hij bidt voor de zijnen in nood, vooral in de nood van de zonde.
En Hij brengt ze allemaal op de tijd van God in het paradijs.

De wederkomst (de voortekenen).

Er komt eenmaal een eind aan het zitten van Jezus aan Gods rechter-
hand.

Dat is op de dag van zijn wederkomst.
Dan staat Hij op van zijn zetel.
Dan aanvaardt Hij, omringd door zijn engelen, opnieuw de tocht naar

de aarde.
„Hij zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt

zien varen" (Hand. 1 : 11).
Wanneer zal dat gebeuren?
„Van die dag en die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel

niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader" (Marc. 13 : 32).
Het ogenblik van de wederkomst is een geheim Gods, dat Hij zelfs

voor de Zoon (in zijn vernedering, Hij heeft Zichzelf ontledigd, Fil. 2 : 7)
verborgen heeft gehouden.

Er waren altijd mensen, die de datum van de wederkomst meenden
te kunnen berekenen.

In de Middeleeuwen heerste in heel Europa in het jaar 1000 een
paniekstemming, omdat men meende, dat nu het einde van de wereld
zou aanbreken.

De Adventist William Miller voorspelde in de vorige eeuw,  dat Jezus
weer zou komen tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844, en velen leefden
toen in grote spanning.

De Jehova-getuigen beweren, dat Christus in 1914 (onzichtbaar!) weer-
gekomen is.

Al deze berekeningen zijn in strijd met wat Jezus Zelf gezegd heeft.
Wel moeten we, juist omdat we het niet weten, altijd bereid zijn om

Hem te ontmoeten, want Hij komt als een dief in de nacht.
Zo'n dief komt onverwacht.
Je rekent er helemaal niet op, en daar gebeurt het.
Daarom vergelijkt Jezus de dagen voor zijn wederkomst met die van

Noach, toen ook niemand eraan dacht, en toch ineens de zondvloed
kwam.

„Waakt dan, want ge weet niet, wanneer de heer des huizen komen
zal!" (Marc. 13 : 35).
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Jezus heeft wel tekenen voorspeld, waardoor zijn kerk zal kunnen
zien, dat zijn dag nadert (de tekenen der tijden).

Enerzijds zijn dit verblijdende tekenen.
Het Woord van God zal voortgaan (Openb. 6 : 1, 2).
Het Evangelie zal aan alle volken gepredikt worden.
Wat is het mooi te zien, dat dit ook gebeurt.
De bijbel (of gedeelten daarvan) is al in meer dan 1100 talen vertaald.
Elk jaar worden door bijbelgenootschappen ongeveer 2 millioen bijbels

en meer dan 20 millioen evangeliën verspreid.
De zending omvat alle delen van de wereld, en al ligt er ook vandaag

nog een ontzaglijke zendingstaak op de kerk te wachten, toch zien we
in deze uitbreiding van het koninkrijk Gods een machtig teken der tijden
meer en meer vervuld.

Aan de andere zijde zijn er ook veel benauwende tekenen.
Jezus spreekt van oorlogen en geruchten van oorlogen; van aardbevingen
en hongersnoden; van vervolgingen en van een grote verdrukking.

En de Openbaring van Johannes gewaagt van ontzettende natuurram-
pen en angstwekkende gebeurtenissen in de mensenwereld.

Aan het eind der tijden zal de tegenstand tegen het koninkrijk Gods
een hoogtepunt bereiken.

De mens der zonde zal verschijnen, de wetteloze (2 Thess. 2 : 8), de
antichrist (1 Joh. 2 : 18), het beest uit de zee (Openb. 13 : 1).

Als die dagen niet werden „ingekort" (Marc. 13 : 20), zou zelfs geen
enkele gelovige erdoor komen.

Maar Christus zal ook dan zijn volk bewaren.
Hij zal de antichrist machteloos maken door zijn verschijning, als Hij

komt (2 Thess. 2 : 8).

De wederkomst (het feit).

Een dag als alle andere.
De mensen eten en drinken, werken en slapen.
Ineens, — in het oor van de mensen, een geweldig geluid, als van een

machtige bazuin.
En voor het oog van de mensen: het teken van de Zoon des mensen,

d. w. z., dat ze Hem allemaal zien, Hem Zelf.
Engelen omringen Hem.
En die engelen gaan uit en brengen alle uitverkorenen samen uit alle

delen der aarde.
Hoe dat in zijn werk gaat, zullen we nog zien bij de behandeling van

Zondag 22.
Dan neemt de Koning, die alles regeerde, plaats op zijn rechterstoel.
Hij gaat rechtspreken over alle mensen van Adam af.
Ook wij zullen daarbij zijn.
Kunnen we die gedachte verdragen, dat er eenmaal gericht zal worden

geoefend ook over onze verborgenste gedachten en daden?
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Dat kan alleen, als we geloven in Jezus Christus als onze Zaligmaker.
Zander Hem klagen de boeken van ons leven, die opengaan, ons alleen

maar aan.
Als we anders niet hebben, gaan we voor eeuwig verloren!
Maar er is ook een boek des levens.
Daarin staan al de namen geschreven van de kinderen Gods, die Hij

voor zijn heerlijkheid bestemde al voor ze waren geboren.
Wat God Zich voornam (praedestinatie), gaat zeker door.
Maar we moeten niet denken, dat ons werk, ons doen en laten, nu

helemaal geen rol speelt.
Neen, als we echt hebben geloofd, is dat ook gebleken.
Een geloof zonder werken is een dood geloof.
Daarom moet Jezus ook van ons kunnen zeggen: „Ik heb honger ge-

leden en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik heb dorst geleden en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij
gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht;
Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen" (Matth.
25 : 35, 36).

Alleen als we leven in een oprecht geloof, dat in de liefde zich open-
baart, behoeven we voor de laatste werelddag en het jongste gericht niet
te vrezen.

Dan mogen we instemmen met onze Geloofsbelijdenis, die zegt: „Daar-
om verwachten wij die dag met een groot verlangen, om ten volle te
genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Here" (art. 37).

VOOR DE OUDEREN.

Over weinig delen van Gods Woord is zoveel gefantaseerd als over die,
welke handelen over de wederkomst van Christus.

De Adventisten zijn niet uitgestorven sinds het jaar 1844, toen ze in
hun verwachtingen werden teleurgesteld.

Nog steeds werken ze voort ook in Nederland, waar ze zich vaak aan-
dienen als mensen, die komen voor de „zending", en dan hun geschriften,
uitgegeven door het „Internationaal Tractaatgenootschap", aan de man
trachten te brengen.

Overeenkomst met hun ideeën hebben die van de Darbisten („broe-
ders”) en die van de Maranatha-groep (Johannes de Heer), beide groepen
van gewoonlijk vrome mensen, die oprecht en actief zijn in hun getuigen
van Jezus Christus, maar ten aanzien van de laatste dingen gemakkelijk
berekeningen maken en verklaringen afleggen, die meer op fantasie dan
op nuchter Schriftonderzoek berusten.

De Jehova-getuigen zijn van een heel ander slag: de wonderlijkste fan-
tasieën worden bij hen aangetroffen, gemengd met zeer ernstige dwalingen
(ze verwerpen de Drie-eenheid, de Godheid van Christus en het bestaan
en voortbestaan der menselijke ziel).
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In Amerika wordt in tal van kerken de dwa ling gehuldigd van de leer
van een duizendjarig rijk, dat aan het eind der eeuwen door Christus
op aarde zal worden gebracht. In dat rijk zullen de gelovigen duizend
jaren op deze aarde met Christus regeren als koningen; aan het eind van
deze periode zal het worden aangevallen door de ongelovige wereldmacht;
maar dan zal Christus voor de tweede maal verschijnen, en zijn volk
voorgoed de overwinning geven.

Deze laatste dwaling, die van het Chiliasme, wordt vooral gegrond
op Openb. 20 : 1-6; in dat Schriftgedeelte wordt gesproken van een
binding van satan gedurende duizend jaren, en van een leven en regeren
van hen, die om Christus' wil onthoofd waren in deze periode.

In verband met Christus' eigen voorzegging, die maar van één weder-
komst spreekt, verklaren wij deze woorden zo, dat na Christus' hemel-
vaart de macht van satan is beknot, zodat de volken, die hij tevoren
verleidde, voor het evangelie worden gewonnen.

Al degenen, die in de strijd der eeuwen om Christus' wil omkomen,
gaan niet ten onder, maar delen in de Christusregering hierboven.

Deze komst en voortgang van Gods koninkrijk omvat duizend jaren,
d. w. z. een goddelijk tijdperk van volkomenheid.

Aan het eind daarvan krijgt de satan nog eenmaal macht over de volken
(de tijd van de antichrist), zo sterk, dat het schijnt, alsof het met de kerk
voorgoed gedaan zal zijn.

Maar dan komt Christus weder.
Dan zal Hij alle macht, die zich tegen Hem verhief, ten onder brengen.

ZONDAG 20

Vertelling: Hand. 2 : 1-13.

Voordat Jezus ten hemel was gevaren, had Hij tegen zijn discipelen
gezegd, dat ze moesten wachten op de belofte van de Vader,  die ze van
Hem gehoord hadden. „Want Johannes," zo voegde Hij eraan toe, „doopte
met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet vele
dagen na dezen" (Hand. 1 : 4, 5).

Dat is een wonderlijke belofte geweest: gedoopt te worden met de
Heilige Geest, wat betekende dat wel?

Wie was de Heilige Geest?
Zou Hij misschien opnieuw een Persoon uit de hemel zijn, maar hoe

kon men dan met Hem gedoopt, in Hem gedompeld worden?
De discipelen hebben het beste gedaan, wat ze met deze vragen konden

doen: ze hebben ze aan God bekend gemaakt en hun tijd biddend door-
gebracht.

Ze hebben ook nog iets meer gedaan, en op voorstel van Petrus in



116 	 Zondag 20

deze tijd van afwachten een apostel gekozen in de plaats van Judas.
Eigenaardig gebeurde dat: door het werpen van het lot, nadat er een

tweetal gesteld was.
Zo doen wij het tegenwoordig niet meer, als er ouderlingen of diakenen

gekozen worden.
Maar het ging hier ook over het heel aparte ambt van apostel, al de

apostelen zijn apart door Jezus geroepen, zo kwam het bijzondere van
de nieuwe apostel Matthias ook in zijn verkiezing door God Zelf uit.

Dan, 10 dagen na de Hemelvaartsdag, zijn allen samen bij elkaar, de
apostelen en de anderen, die Jezus hebben liefgehad, misschien in een
van de bijgebouwen van de tempel.

Het is dan op een zondag, een eerste dag der week, een opstandingsdag.
Het is ook het joodse Pinksterfeest, het feest van de vervulling of de

voltooiing.
Werden op het Paasfeest de eerstelingen van de gerste-oogst aan de

Here gewijd, op het Pinksterfeest werden de Here een paar broden aan-
geboden, van de tarwe-oogst gebakken.

Later dacht men op dit feest ook aan de wetgeving op de Sinaï, toen
de HERE een verbond met zijn volk had gesloten.

Op deze Nieuwtestamentische Pinksterdag gebeuren wel heel vreemde
dingen.

Ineens giert een windvlaag door de straten van Jeruzalem, alsof een
harde storm is opgestoken.

Toch beweegt zich geen enkel blaadje aan een palmboom, in de natuur is
alles stil, deze wind spreekt niet van natuurlijke, maar van geestelijke dingen.

Die windvlaag wordt het sterkst gehoord in het huis, waarin de apostelen
zich bevinden, en wanneer ze elkaar dan verwonderd aankijken, en zich
afvragen, wat er toch wel gebeurt, zien ze met verbaasde ogen, hoe op
ieders hoofden zich een vurige tong, heen en weer beweegt: het is, of
bij elk van hen een inwendige vlam uitslaat.

Maar dan kunnen ze niet s til blijven zitten.
Een geheimzinnige kracht doortrilt hen, ze moeten wel overeind

springen, ze raken in geestverrukking, ze beginnen te spreken.
Dat is maar niet ordeloos door elkaar gebeurd, neen, elk deed dat

op eigen plaats en tijd, zodat de mensen, die kwamen toelopen, konden
horen, wat er gezegd werd.

En dan hoorden die mensen tot hun grote verbazing uit de mond van
die eenvoudige discipelen hun eigen taal: in verschillende talen van de
wereld werd God geprezen en groot gemaakt.

Dat was iets ongehoords, een groot wonder.
Wat betekende dit toch?
Wat wilde God hierdoor zeggen?
Diep getroffen keken verschillende mensen toe.
Maar anderen maakten er een grapje van.
Oppervlakkige mensen, die overal graag om willen lachen en nooit

tot de grond van de dingen doordringen.
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Die riepen: „Dat begrijp je toch wel? Deze mensen zijn alleen maar
dronken! Daar hoef je je niets van aan te trekken."

Maar dan staat Petrus op.
Petrus, in al zijn bewogenheid, in al zijn kracht.
Hij roept de mensen toe, dat God Zelf nu bezig is, zijn beloften te

vervullen.
God had een uitstorting van zijn Geest beloofd.
Welnu, die Geest is nu gekomen.
En daarmee is duidelijk, dat nu de laatste dagen zijn aangebroken.

Dagen van een laatste heil, waarop geen ander heil meer volgt, voordat
de wereld eindigt.

Daarom wordt ieder opgeroepen, om de goede keuze te doen.
„Bekeert u," zo roept Petrus uit, „en ieder van u late zich dopen op

de naam van Jezus."
3000 mensen nemen dan zijn woord aan.
En ze worden gedoopt.
Het geboorteuur van de kerk heeft geslagen.
En de Heilige Geest zal die kerk niet meer verlaten.

Wie is de Heilige Geest?

Ook in het Oude Testament horen we al van de Hei lige Geest.
Een man als Simson werd bv. door de Geest des HEREN aangegrepen

(Richt. 14 : 20). En wanneer Mozes 70 oudsten van Israël tot zijn helpers
heeft aangesteld, daalt de Geest des Heren op hen neer, en ze beginnen
dan te profeteren (Num. 11 : 25).

Ook in het scheppingsverhaal horen we al van de Geest, die over de
wateren zweeft.

De Geest werkte onder Israël en was er al voor de schepping.
Hij is de derde Persoon van de goddelijke Drie-eenheid, die even

eeuwig is als de Vader en de Zoon.
Evenals de Vader en de Zoon de wereld hebben liefgehad, heeft ook

de Geest de wereld liefgehad.
Daarom is Hij in de schepping met de wereld bezig, om haar mooi

te maken, om haar te maken tot een prachtig huis Gods.
En als die wereld van God is afgevallen, gaat Hij opnieuw met haar

aan het werk.
En dan wil Hij weer van heel die wereld een mcoi huis van God, een

tempel voor God maken.
Maar Hij begint in mensenharten.
In die mensenharten begon de zonde.
Als die mensenharten van zonde gereinigd worden, kan straks heel de

wereld weer worden vernieuwd.
Daarom werkt Hij in Israël, en geeft telkens weer gaven van

levens-vernieuwing en levensschoonheid.
Zijn vernieuwend werk blijft dan echter tot Israël beperkt.
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Maar als Jezus gekomen is, de Verlosser der wereld, gaat Hij zijn
werk ook tot heel die wereld uitbreiden.

Dat begint op de Pinksterdag.
Dan komt Hij met het krachtig teken van een stormwind, die door

niets kan worden gekeerd, met het vlammend teken van vurige tongen,
die op brandende harten wijzen, met het wereldomvattend teken van
de vele wereldtalen, die getuigen van zijn wereldveroverend werk.

Er komt nu door de Geest een wereldkerk.
Het koninkrijk Gods gaat komen op aarde.
De wereld wordt opnieuw voor God veroverd.
Dat kunnen mensen niet doen.
Dat kan alleen de Heilige Geest doen, nu de zonde der wereld door

Jezus verzoend is.

Tempelen van de Geest.

De zonde begon in het menselijk hart.
Van het eerste levensbegin af zit die zonde er al in (erfzonde).
De zonde moet ook weer worden overwonnen in het mensenhart.
Dat hart moet een woonplaats worden voor de Geest.
Mensen moeten worden tot tempelen Gods.
Met dat werk is de Geest altijd bezig.

De wedergeboorte.

Zoals het begin van het natuurlijk leven geboorte wordt genoemd,
wordt het begin van het geestelijk leven wedergeboorte genoemd.

Deze wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest, die Zich in
het hart van een mens woning maakt en daartoe „opent het hart, dat ge-
sloten is; vermurwt, dat hard is; besnijdt, dat onbesneden is; in de wil
nieuwe hoedanigheden instort en maakt dat die wil, die dood was, levend
wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoor-
zaam wordt; Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede
boom vruchten van goede werken voort kan brengen" (Dordtse Leer-
regels, 4, 11).

De bijbel verhaalt ons in de gelijkenis van de zaaier van het zaad, dat
terecht komt op de weg, tussen de doornen, in de ondiepe aarde en in
de goede aarde.

Hierdoor leert Jezus, dat de prediking van zijn Woord een verschil-
lende uitwerking zal hebben, en die verschi llende plaatsen, waar het zaad
terecht komt, zijn de verschillende mensenharten.

Wat is nu de goede aarde?
Dat is het hart, waar de Geest een goede ontvangt voor het Woord

heeft bereid, waar oren zijn om te horen.
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De bekering.

Volgens de Dordtse Leerregels wordt de wedergeboorte zonder ons in
ons gewerkt. Het is een werk van God, niet van de mens. We kunnen
die wedergeboorte dan ook zo maar niet even vastleggen, het moment
daarvan maar niet even beschrijven.

Zoals we ons het moment van onze geboorte niet he rinneren, zo kunnen
we ons het moment van onze wedergeboorte niet herinneren.

Toch moeten we weten, of we wedergeboren zijn, want zonder weder-
geboorte zal niemand het koninkrijk Gods zien (Joh. 3 : 3).

Hoe kunnen we dit weten?
We kunnen weten, of de wortel van een plant leeft, uit de bladeren,

de bloemen en de vruchten.
We kunnen weten, of we wedergeboren zijn, uit de vrucht van de

bekering.
Over die bekering spreekt de catechismus nog apart in Zondag 33.
Maar nu kunnen we er al dit van zeggen, dat ze een werk van de

Heilige Geest is, waarin de mens zelf actief wordt gemaakt; zelf graag
doen wil, wat God wil; zelf graag denken wil, wat God wil; zelf zich af-
keert van het kwade en kiest voor het goede; hoort naar Gods Woord
en leeft bij Gods Woord.

Het geloof.

We hebben ook al eerder van het geloof gesproken (Zondag 7) en
toen gezien, dat het Gods gave is. Het geloof is die gave van de
Heilige Geest, waardoor we de Here Jezus Christus aannemen als onze
Zaligmaker.

Wanneer de Heilige Geest het hart van de mens vernieuwd heeft
(wedergeboorte) en hij nu wil leven en wandelen met God (bekering),
bemerkt hij, dat hij dit niet kan doen door zijn eigen kracht; maar dan
is dit de vertroostende boodschap van het Evangelie, dat Jezus alles voor
hem volbracht heeft en dat hij zich aan die Zaligmaker mag toever-
trouwen (geloof), die hem zijn zonden vergeeft en hem wil bewaren op
de weg ten leven.

Wel verschil, maar geen scheiding.

Deze gaven van de Heilige Geest zijn wel verschillend, maar we
kunnen ze evenmin van elkaar scheiden, als we de wortel, de stengel
en de bloem van een plant van elkaar kunnen scheiden.

Het werk van de Heilige Geest is een levende eenheid; het is de in-
woning in een mensenhart, waardoor het een tempel Gods wordt; en
wanneer het ene er is, is of komt het andere er ook.
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Meerdere Geestesgaven.

De Geest is heel rijk.
Hij geeft ontzaglijk veel gaven.
Hij wordt genoemd:

Geest der kennis, Geest der waarheid,
Der genade, der gebeên. (Gez. 22 : 4)

Door Hem is de Heilige Schrift ingegeven, en Hij doet de waarheid
van die Schrift verstaan.

Hij leert bidden, en Hij bidt Zelf voor ons.
Hij is de Geest der gemeenschap en wekt liefde in de harten.
Hij is de Geest van de hoop en doet uitzien naar de komst van Jezus.
Telkens weer somt de bijbel een aantal van die prachtige Geestes-

gaven op: „De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lank-
moedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbe-
heersing" (Gal. 5 : 22).

De volharding.

De Geest is een blijvend geschenk van Christus aan de kerk.
Er komt nooit een tijd, dat de Geest zijn werk op de wereld niet zal

doen, er blijft altijd een kerk (Job. 14 : 16, 17).
De Geest is ook een blijvend geschenk van Christus aan elk gelovige.
Jezus zegt immers van de zijnen: „Ik geef hun het eeuwige leven en

zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze
uit mijn hand roven" (Job. 10 : 28).

Voor die bewaring, die volharding der heiligen, zorgt de Heilige Geest.
Een gelovige kan wel vallen (David, Petrus).
Een gelovige kan niet afva llen.
Johannes zegt van mensen, die afvallig geworden zijn: „Ze zijn van

ons uitgegaan, maar ze waren van ons niet; want indien zij uit ons ge-
weest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn" (1 Joh. 2 : 19).

Daarom zegt onze belijdenis terecht in de Dordtse Leerregels: „God,
die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voo rnemen
der verkiezing, de Heilige Geest van de Zijnen, ook zelfs in het droevig
vallen, niet geheel weg, en laat hen zo ver niet vervallen, dat zij van de
genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen,
of dat zij zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest, en, van Hem
geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwig verderf storten" (Dordtse
Leerregels, 5, 6).

De zonde tegen de Heilige Geest.

„Alle zonde en alle lastering zal de mensen vergeven worden; maar
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de lastering van de Geest zal niet vergeven worden" (Matth. 12 : 31).
Zo spreekt Jezus tegen de joden, nadat Hij een bezetene, die stom

en blind was geweest, genezen had.
De Farizeeën hadden toen de schampere opmerking gemaakt: „Deze

drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten."
Wat bedoelt Jezus met die lastering van de Geest?
Er zijn al heel wat mensen geweest, die bang waren, dat ze deze

onver-gefelijke zonde bedreven hadden; door deze gedachte gekweld, zijn er
zelfs mensen krankzinnig geworden.

Laten we maar dadelijk dit duidelijk uitspreken, dat elk mens, die
in zijn hart de vergeving van zijn zonden begeert, deze ook van God
ontvangt.

Jezus is niet gekomen, om ons b ang te maken, of om ons bezig te hou-
den met eindeloze onderzoekingen van ons zelf, maar om „het verlorene
te zoeken en te redden" (Luc. 19 : 10).

De zonde tegen de Geest is ook niet een opkomende kwade gedachte
tegen de Geest, een lasterlijke inval, waarmee de duivel ons kwellen k an .

Elke zonde is tenslotte een zonde tegen God, dus ook een zonde tegen
God de Heilige Geest.

We moeten daarom wel heel goed het speciale karakter van deze zonde
zien.

Dat speciale karakter bestaat in een welbewuste, hardnekkige vijand-
schap tegen God, ondanks het feit, dat men het voorrecht heeft gehad,
Hem te leren kennen als de Vader van Jezus Christus.

De verschrikkelijke werking van de zonde, beïnvloed door de duivel,
blijkt hieruit, dat mensen, die heel veel van Gods macht en goedheid
mochten zien, zich toch zo kunnen verharden of verstokken, dat ze zich
met heel hun hart tot het eind toe tegen Hem verze tten en niet op-
houden te tonen, dat ze zijn vijanden zijn.

De zonde heeft dan een duivels karakter aangenomen.
Ook de duivel wenst niet anders dan van begin tot eind de vijand

van God te zijn.
De joden, die Jezus hardnekkig verwierpen, toonden deze zonde, toen

ze eerst zijn werken aan de duivel hadden toegeschreven, daarna Hem
wilden kruisigen zelfs door middel van valse getuigen, daarna zijn op-
standing loochenden tegen het duidelijk getuigenis der soldaten in, daarna
zijn kerk vervolgden ten einde toe.

De bijbel spreekt opnieuw van deze zonde in Hebr. 6 : 4-6 en in
1 Joh. 5 : 16, 17.

VOOR DE OUDEREN.

De keuze van Matthias.

Er wordt wel eens verschillend geoordeeld over de vraag, of het goed
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is geweest, dat de apostelen voor het Pinksterfeest de lege plaats van
Judas aanvulden.

Men heeft erop gewezen, dat God Zelf dit later gedaan heeft door
de roeping van Paulus tot apostel, en dat daarom de verkiezing van
Matthias voorbarig is geweest.

De bijbel zelf keurt echter met geen enkel woord deze verkiezing af.
We mogen daaruit afleiden, dat de apostelen bij deze gelegenheid heb-
ken gehandeld naar de wil van God.

En dat het goed is geweest, toen de wereldkerk op de Pinksterdag
haar loop begon, dat er een geheel was van apostelen, een 12-tal, over-
eenkomend met het geheel van de 12 stammen van Israël, om de bood-
schap van het Evangelie de wereld in te dragen.

En Paulus dan?
Men kan de apostel Paulus vergelijken met die ene stam van Israël,

die een roeping had voor het geheel: de stam van Levi.
Levi was in zekere zin ook de dertiende stam, omdat de stam van

Jozef in tweeën was gesplitst.
Paulus was de dertiende apostel met de speciale roeping, het evange lie

naar de heidenen te brengen.

De verbondsbelofte.

In de laatste jaren, vooral in verband met het ontstaan van de Gerefor-
meerde kerken (onderh. art. 31), is vrij veel gesproken over de verbonds-
belofte. Van Vrijgemaakte zijde is meer dan eens gezegd: „In de Gerefor-
meerde kerken wordt gedoopt op grond van de veronderstelde weder-
geboorte; in onze kerken op grond van de verbondsbelofte."

Nu is het onjuist (zie Zondag 27) om te zeggen, dat wij dopen op grond
van de veronderstelde wedergeboorte.

Wij dopen op grond van het bevel en  de belofte Gods.
Wij stellen echter wel de vraag: wat is de inhoud van deze belofte?
Het woord „belofte" in het algemeen zegt immers niets: het gaat er

maar om, wat wordt beloofd.
In Hand. 2 : 39 lezen we van de belofte met deze woorden: „Want

voor u is de belofte en voor uw kinderen." Het woordje „want" wijst
terug naar de voorafgaande zin van de volgende inhoud: „Bekeert u en
een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot ver-
geving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."

De inhoud van de verbondsbelofte is volgens dit tekstverband de ver-
geving der zonden en de gave van de Heilige Geest.

Datzelfde blijkt uit Hand. 1 : 4, 5, waar de woorden van Christus op-
getekend staan, voor zijn hemelvaart gesproken.

Hij gebiedt dan zijn discipelen, Jeruzalem niet te verlaten, maar te
blijven wachten op de belofte van de Vader.

Welke belofte is dat?
Jezus verklaart haar zo: „Want Johannes doopte met water, maar gij
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zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na dezen."
Het is onmiskenbaar, dat de Nieuwtestamentische verbondsbelofte

rechtstreeks te maken heeft met het werk van de Heilige Geest.

De Pinksterbeweging.

Bijzonder in onze eeuw heeft de Pinksterbeweging van zich doen
spreken.

In Wales kwam van 1902-1905 een grote opwekkingsbeweging voor
onder leiding van de mijnwerker Roberts, waarbij zich verschijnselen van
het spreken in onverstaanbare klanken voordeden.

In Nederland ontstond deze beweging sinds ongeveer 1908 en in ver-
schillende plaatsen zijn nu kerken van deze beweging.

Kenmerkend zijn voor haar het spreken in tongen en het geloof in de
gebedsgenezing.

Sterk dringt men aan op een leven in heiligmaking en men acht het
mogelijk, dat een mens zo volmaakt wordt, dat hij de vijfde bede van het
Onze Vader niet meer behoeft te bidden.

Het is moeilijk, het spreken in tongentaal goed te beoordelen.
In de oudste kerk was het een teken van de aanwezigheid van de

Heilige Geest, maar toen eenmaal het boek v an de Hei lige Geest, het
Nieuwe Testament, compleet was, werd het spreken in tongen niet meer
aangetroffen.

Het lijkt er nu wel wat op, dat de Pinksterbeweging kunstmatig tracht
dit oude verschijnsel nieuw leven in te blazen.

„Wij durven niet beweren, dat het spreken in tongen op de Pinkster-
samenkomsten op bedrog berust. De voorstanders van deze beweging
maken over 't algemeen een betrouwbare indruk en zijn geen bewuste
bedriegers. Het schijnt mogelijk om zichzelf onder bepaalde omstandig-
heden in zulk een opgewonden toestand te brengen, dat uit het

onder-bewuste vreemde en onverstaanbare woordklanken naar buiten breken.
Doch juist de opwinding, die hiervoor nodig is, was oorzaak van veel
onstichtelijke tonelen. Denk maar aan de onsmakelijkheden, die de bij-
eenkomsten der Pinkstergemeenten menigmaal te zien gaven.

Bovendien bestaat er in dergelijke gevallen steeds groot gevaar, dat een
bijzaak tot hoofdzaak wordt gemaakt" (Ds. A. B. W. M. Kok).

ZONDAG 21

Vertelling: Matth. 16 : 13-20.

Het is geen wonder, dat op de belijdenis v an ons geloof in de Heilige
Geest die van ons geloof a an de heilige algemene Christelijke kerk volgt.
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Wanneer we van de Heilige Geest horen, denken we immers dade lijk
aan het Pinksterfeest.

En het Pinksterfeest is het geboortefeest van de kerk van het Nieuwe
Testament.

Toch noemen we niet de Heilige Geest de Koning der kerk, let er maar
eens op, Hij wordt nooit zo genoemd in de bijbel of in een preek, maar
wel geven we aan de Here Jezus al tijd die naam.

Hoe komt dat zo?
Dat komt hiervandaan, dat de Hei lige Geest door Jezus gezonden wordt

(Joh. 16 : 7), zoals een Koning zijn afgezant zendt.
Jezus is de Koning, daarom noemt Hij ook al lang voor de komst van

de Heilige Geest de kerk „mijn gemeente".
Dat gebeurt op een heel belangrijk ogenblik van zijn leven.
Hij heeft al heel lang met zijn discipelen gewandeld, al heel veel met

ze gepraat.
Weten ze nu eindelijk ook, wie Hij is?
Geloven ze echt in Hem, of denken ze alleen maar, dat hij een soort

van joodse generaal is, die straks met hen een heilige oorlog zal voeren
tegen de Romeinen?

Om hen hierover tot nadenken te brengen, stelt Jezus hun de
zeer belangrijke vraag: „Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des
mensen is?"

En dan raadplegen ze hun geheugen.
Ze hebben wel eens van die klanken en kreten uit Israël gehoord.
Sommigen, zo vertellen ze aan Jezus, denken, dat Joh annes de Doper

is teruggekeerd; anderen spreken van die machtige profeet, die nooit ge-
storven is, maar met vurige wagens en paarden ten hemel gevaren: Elia;
weer anderen van Jeremia of een andere profeet.

Fantasie genoeg dus.
De mensen volgen graag hun vaak zo dwaze invallen.
Maar dan stelt Jezus de beslissende vraag: „Maar gij, wie zegt gij, dat

Ik ben?"
Dan geeft Petrus uit aller naam het prachtige antwoord: „Gij zijt de

Christus, de Zoon van de levende God."
Dit is een geloofsbelijdenis, waar Jezus heel blij mee is.
Dit zal de geloofsbelijdenis worden can de kerk, die er straks

komen zal.
Daarom prijst Jezus eerst om deze belijdenis Simon Petrus za lig.
„Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona."
Maar dan zegt Hij, dat Hij op deze Petra, dat is, op deze rotsbelijdenis,

zijn gemeente zal bouwen, en dat de poorten van het dodenrijk haar niet
zullen overweldigen.

Jezus doet hier een voorspelling.
Dat is deze voorspelling, dat er s traks een gemeente zal komen, dat

is een gemeenschap van mensen, die nauw aan Hem verbonden is: „mijn
gemeente."
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En die gemeente zal het niet zo gemakkelijk hebben in deze wereld.
Het dodenrijk zal op haar aanvallen.
Dat rijk heeft vervaarlijk donkere poorten.
Ieder mens, die ze ziet, wordt er bang v an .
Wie heeft niet alles over voor zijn leven?
Maar ook al zullen de leden van Christus' gemeente met de dood wor-

den bedreigd, dan zullen ze toch van Christus niet afvallen.
Omdat ze op een rots staan.
De rots van de belijdenis, dat Christus de Zoon is van de levende God.

De vervulling van Christus' belofte.

Christus heeft zijn belofte ook vervuld.
Nadat Hij naar de hemel is gevaren, heeft Hij de Heilige Geest ge-

zonden en zijn kerk vergaderd.
Velen hebben geloofd in zijn naam en van dat geloof getuigd.
En toen zijn de poorten van het dodenrijk dadelijk op die jonge ge-

meente afgekomen.
De apostelen werden voor de joodse raad gedaagd en gegeseld.
Stefanus werd gestenigd, Jacobus onthoofd.
Maar in al deze vervolging breidt de gemeente zich uit: het bloed der

martelaren is het zaad der kerk.
En dat blijft zo door de eeuwen heen.
Telkens weer wordt de kerk bloedig vervolgd.
Er zijn dikke martelaarsboeken van geschreven, en als we ze lezen,

rijzen ons de haren ten berge over de gruwelen, die men bedacht heeft
om de kerk te verwoesten.

Denk in Nederland alleen maar eens aan de 80-ja rige oorlog en de
brandstapels in het begin daarvan.

Toch is de kerk er nog.
De poorten van het dodenrijk hebben haar niet overweldigd.
En dat zullen ze ook nooit kunnen doen.
Omdat Christus Zelf zijn gemeente bouwt, zoals Hij beloofd heeft.

De grondslag van de kerk.

Christus bouwt Zelf, maar dan op een grondslag, die Hij „deze petra"
noemt.

De Roomsen denken, dat die „petra" hetzelfde is als Petrus en dat
Petrus dezelfde is als de eerste paus, en dat ook de latere pausen als
opvolgers van Petrus in onafgebroken opeenvolging de grondslag van de
kerk blijven vormen.

Van al deze veronderstellingen lezen we niets in de bijbel.
Ook met het sterkste vergrootglas voor onze ogen vinden we in de bijbel

nergens iets over de paus van Rome.
Neen, het woord „petra" betekent „rots".
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Als Jezus Petrus bedoeld had, zou Hij ook wel „Petrus" hebben ge-
zegd.

De grondslag van de kerk is de rotsvaste belijdenis van de Naam van
Christus als de Zoon van God.

De kerk van deze belijdenis is de onwankelbare kerk van de eeuwen.
Altijd, als iemand echt be lijdenis doet van zijn geloof, belijdt hij dit ene.
Altijd, wanneer de kerk uitvoeriger belijdenissen opstelt, gaat het toch

in de grond van de zaak om dit ene.
Deze ene grondslag moet worden bewaard.
Die van het geloof in Jezus, die ook de Christus, die ook de Zoon

van God is.

Een menselijke grondslag?

Is dat dan toch niet een erg menselijke grondslag?
Kan ons geloven, ons menselijk geloven, dat vaak zo zwak en gering is,

wel de grondslag voor een duurzame kerk zijn?
Let er nu goed op, waar Petrus' geloofsbelijdenis vandaan kwam!
„Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die

in de hemelen is."
Petrus had dit belijden niet van zichzelf.
Als hij maar een ogenblik aan zichzelf was overgelaten, deed hij telkens

weer onverantwoorde dingen.
Jezus zal hem een moment later nog een satan moeten noemen.
Maar de Vader in de hemel heeft Petrus lief.
En de Vader in de hemel heeft alle leden der kerk lief.
Die kerk is zijn volk, dat Hij al lang, al voordat de wereld er was,

gekend heeft.
De dingen, die er gebeuren, gebeuren maar niet allemaal bij toeval,

neen, God heeft een plan en dat voert Hij ook uit.
En de mensen, die geboren warden, worden maar niet allemaal geboren

bij toeval, neen, God heeft al voor de schepping der wereld, een volk
voor Zich bestemd, dat Hem eeuwig zal loven en liefhebben, en dat volk
vergadert Hij in de kerk.

Daarom openbaarde Hij aan Petrus de belijdenis van Jezus.
Daarom houdt Hij nog altijd zoveel mensen vast, die Hem uit zichzelf

zo gemakkelijk los zouden laten.
Dat God dit doet naar zijn voornemen, noemen we de uitverkiezing.
En de catechismus zegt, dat de gemeente is uitverkoren tot het eeuwige

leven.
In het eeuwige leven zullen we de hele kerk zien.
„Daarna zag ik en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit

alle volk en stammen en natiën en talen" (Openb. 7 : 9).
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Zichtbaar-onzichtbaar.

Nu kunnen we die hele kerk nog niet zien.
Niet alleen, omdat er al veel van haar leden gestorven zijn en omdat

er ook nog van haar leden geboren moeten worden; ook niet alleen, om-
dat die kerk in haar geheel nergens op één plaats samenkomt, maar over
heel de wereld haar leden heeft; maar veel meer, omdat wij aanzien
wat voor ogen is, terwijl God het ha rt aanziet

Wij zien de leden van de kerk, die zijn ingeschreven in de lidmaten-
boeken of kaartregisters; God ziet de leden der kerk, die zijn ingeschreven
in het boek des levens.

Daarom kan je maar niet zeggen: gedoopt, belijdenis gedaan, nu kom je
ook wel in de hemel!

Neen, het gaat erom, dat je echt gelooft, dat je het meent.
„Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij

niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven
en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen:
Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid"
(Matth. 7 : 22, 23).

Heilig.

Zijn de echte leden van de kerk dan alleen die mensen, die nooit
zondigen?

Als dat waar was, kon er niemand lid van de kerk zijn.
Als je echt gelooft, geloof je zoals Petrus dat zei in Christus, de Zoon

van de levende God; door Hem, die je zonden van elke dag vergeeft, ben
je lid van de kerk; van de heilige kerk, dat is de kerk, die door Hem is
geheiligd, die als een bruid van Hem een mooi wit kleed heeft aan-
gekregen.

Algemeen.

God heeft wel bestemd, wie er zullen komen (uitverkiezing), maar Hij
roept er alle mensen toe en Hij maakt in die roeping geen uitzonderingen.
Achterbuurten worden niet overgeslagen, verwilderde volksstammen
worden niet voorbijgegaan, Jezus nodigt hoeren en tollenaren in zijn
koninkrijk. Daarom spreken we van de algemene of katholieke kerk. Wie
bij het woord „katholieken" alleen aan de Roomsen denkt, vergist zich.
Wij zijn ook katholiek, Gereformeerd-Katholiek.

De verdeeldheid van de kerk.

Maar als de kerk dan geen uitzonderingen maakt en ieder, die gelooft,
in haar midden kan worden opgenomen, waar komt dan toch de grote
verdeeldheid van de kerk vandaan?
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Je kunt maar aan het opnoemen blijven, als je over de kerk begint:
Rooms-Katholiek, Hervormd, Gereformeerd, Christelijk Gereformeerd,
Gereformeerd (onderhoudende art. 31), Luthers, Baptist, Vrij-Evangelisch,
Doopsgezind, Remonstrant, enz. enz. Zijn dat allemaal broertjes en zusjes
van elkaar?

En als dat zo is, heeft dan die Oecumenische beweging (verband van
alle kerken in de wereld) geen gelijk, die de eenheid van al deze kerken
wil demonstreren? („Wij prijzen en danken God voor de macht van zijn
Heilige Geest, waardoor we tot elkander gebracht zijn en ontdekt hebben,
dat wij, niettegenstaande onze verschillen, één zijn in Jezus Christus.” Uit-
spraak van de Wereldconferentie van Amsterdam in 1948).

Of is het dan eigenlijk niet zo, dat we maar het beste doen, allemaal
weer terug te keren naar de oude Rooms-Katholieke kerk? Maar nu zeg je
dadelijk: „Dat kan toch niet! We kunnen ons toch niet buigen voor de
paus, en Maria aanroepen en de mis bijwonen!" Daar heb je ook helemaal
gelijk in.

Maar dan betekent dat, dat alle kerken maar geen broertjes en zusjes zijn.
We hebben tegen de Roomse kerk zelfs zo grote bezwaren, dat onze

Nederlandse Geloofsbelijdenis deze kerk kortweg een valse kerk noemt
(art. 29); dat wil niet zeggen, dat in die kerk helemaal geen gelovigen meer
zijn, of dat er geen sporen van de kerk meer in zijn te vinden; maar het
is ermee, ondanks alle uiterlijke pracht, als met een groot huis, dat een
ruine geworden is; er ontbreekt te veel aan, om het nog een huis te
noemen.

In de dagen van de Reformatie hebben toen de gelovigen in Nederland
getracht, opnieuw het huis van de kerk te bouwen volgens het plan, dat
ze vonden in de bijbel.

Maar ook dat huis raakte zo in verval, dat het voor de bewoners levens-
gevaarlijk werd.

In de vorige eeuw werden in het huis van  de Hervormde kerk tal van
dwalingen verkondigd, in strijd met het Woord van God en gevaarlijk
voor de zielen der gelovigen.
Toen onze voorouders in 1834 (Afscheiding) en 1886 (Doleantie) met

inspanning van krachten poogden hie rin verbetering te krijgen, werd hun
dat onmogelijk gemaakt; toen moesten ze wel het vervallen huis van de
Hervormde kerk verlaten, en opnieuw naar het oorspronkelijk model aan
het kerkhuis gaan bouwen, zoals God het hebben wil. Dat is de oorsprong
geweest van onze Gereformeerde kerken.

Maar juist tengevolge van al deze verwarring zijn er ook nog meer ker-
ken ontstaan; in Nederland en ook in de andere landen van de wereld.

De oorzaak ligt soms in een oprecht en trouw verzet tegen dwalingen,
die in de kerk inslopen; soms ook in de eigenzinnigheid en koppigheid
van de menselijke natuur, die zich niet schikken wil naar een samenleven
met anderen; soms ook in een dwalend inzicht in Gods Woord; soms ook
in een combinatie van al deze dingen. We moeten dit goed vasthouden,
dat Christus de eenheid van zijn kerk wil (Joh. 17 : 21) en dat we daar
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al ons best voor hebben te doen; maar dat dit nog niet de eenheid van alle
bestaande kerken betekent, omdat al die kerken zich niet houden aan de
ene grondslag van de Petrusbelijdenis.

We moeten volharden in het gebed voor de eenheid der kerk, maar
dan, zoals de catechismus zegt: „in enigheid des waren geloofs"; en in die
„enigheid" moeten we ook met andere kerken, voorzover dat mogelijk is,
samenwerken en de eenheid bevorderen.

De vastheid der kerk.

De catechismus zegt tenslotte, dat ik van de kerk een levend lidmaat
ben en eeuwig blijven zal.

Dat is een heel mooie belijdenis.
Een levend lidmaat! — dat betekent, dat je de Here Jezus liefhebt, zoals

ook Petrus Hem eenmaal liefhad.
Dat je maar niet meeloopt in de rij, zonder je van de hele kerk ook

maar iets aan te trekken.
Maar dat je weet: dit is het voornaamste, het hoofddoel van mijn leven,

dat ik in die kerk de Here dien.
Niet alleen zondags, maar ook maandags en dinsdags.
Niet alleen op de catechisatie, maar altijd.
Dat is het mooie van onze emigranten.
Er zijn in de laatste jaren duizenden en duizenden leden van onze

kerken geëmigreerd naar vreemde landen.
Ze hebben daar een nieuwe toekomst gezocht, omdat Nederland te

klein wordt.
Maar ze hebben ook gezegd: die toekomst wordt nooit goed, als we

in ons nieuwe vaderland geen kerk hebben.
Daarom hebben ze dadelijk kerken gebouwd, dominé's beroepen en de

kennis van het Woord van God in het middelpunt gezet.
Dat moeten we altijd goed voor ogen houden, want wat zou het een

mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn
ziel? (Matth. 16 : 26)

Maar als we zo levende leden zijn van de kerk, is er ook de vastheid
van die kerk.

Dan wordt de strijdende kerk van deze aarde straks de triumferende
kerk van de hemel.

Dan bidt Jezus voor Petrus, zelfs in een grote zonde, dat zijn geloof
niet zal bezwijken (Luc. 22 : 32).

En dan bidt Hij ook voor ons; Hij, onze Koning, houdt ons vast; tot
we straks onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven
onbevlekt gesteld zullen worden (Doopsformulier).

De gemeenschap der heiligen.

In de kerk vinden we de gemeenschap der heiligen.
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Het mooist vinden we die gemeenschap uitgedrukt in een ge lijkenis van
Jezus: die van de wijnstok en de ranken.

Uit de stam van de wijnstok lopen de ranken uit naar alle kanten.
Misschien heb je zo'n wingerd wel eens gezien, die de hele muur van
een huis bedekken kan.

Als je nu zo'n rank losknipt, dan blijft hij nog even kleur en vorm
behouden, maar dat duurt toch niet lang: al gauw gaan de bladeren
hangen, de kracht gaat eruit, en na een poosje is die rank dood.

Zo is het ook met de gelovigen.
Wanneer ze maar (door het geloof) gemeenschap hebben niet Christus,

leven ze, en krijgen van Hem al de geestelijke gaven, die ze nodig hebben.
Dan verliezen ze de moed niet in al de moeilijkheden van het leven,

dan vermogen ze alle dingen in Hem, die hun kracht geeft (Fil. 4 : 13).
Maar wanneer die gemeenschap ontbreekt, hebben ze het altijd even

moeilijk; kunnen ze het leven niet aan en de dood niet; zijn ze krachteloos.
De gemeenschap der heiligen betekent dus, dat de bron van al onze

kracht hierboven te vinden is, bij Jezus.
Maar als dat echt waar is, dan gaan de gelovigen elkaar ook helpen en

bijstaan.
Dan denken ze aan het Woord van Jezus: „Wat ge aan één van deze

mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan" (Matth. 25 : 40).
Daar moeten we goed aan denken in onze omgang met alle mensen van

de kerk.
Wij zelf hebben die mensen niet uitgezocht, Christus heeft die mensen

voor ons uitgezocht.
We mogen geen van de leden van de kerk verachten of kleineren. Wan-

neer in de kerk liefdeloosheid heerst, dan is dat verschrikke lijk; dan blijkt
daaruit, dat in die kerk de gemeenschap met Christus verdwijnt.

Aan de gemeenschap der heiligen moeten we denken in ons eigen huis;
in onze omgang met vader en moeder, broe rtjes en zusjes; op school;
ín onze omgang met leraren en leerlingen; in heel ons leven; ook des
zondags, als er gecollecteerd wordt.

U behoort mijn liefdeschat
Gij hebt mij eerst liefgehad
Ziel en geest en lichaam, Heer
Leg ik op uw altaar neer.

De vergeving der zanden.

Gelukkig, dat op het artikel van de gemeenschap der heiligen dat van
de vergeving der zonden volgt.

In de bijbel lezen we nog al eens van onderlinge verdeeldheid der
heiligen.

Denk alleen maar eens aan de onderlinge ruzie van Paulus en Barnabas.
Er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen (Hand. 15 : 39), zo
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lezen we in de bijbel, en waarom? — om een kleinigheid, om de vraag,
of Marcus ook met hen mee zou reizen of niet.

Later is die twist wel weer beëindigd en blijkt Paulus' genegenheid voor
Barnabas, toch was de verhouding tussen die grote mannen op dat ogen-
blik zeer gespannen.

En dat gebeurt zo heel vaak in de kerk.
Ruzie tussen heiligen.
Oplopendheid, kortzichtigheid, koppigheid en dwaasheid.
0, wat moet God ons veel vergeven!
Maar dat doet Hij ook.
Hij vergeeft ons niet alleen die zonden, die nu en dan omhoogkomen.

Hij vergeeft ons ook onze zondige aard, die erachter ligt.
Evenals de gelovige een rank is, die aan Christus verbonden is, is hij zo

heel vaak een brandnetel, verbonden met een taaie en sterke wortel onder
de grond: zijn zondige aard.

Dat is het wonderlijk-dubbele in hem: zijn oude en zijn nieuwe natuur.
Maar God vergeeft zijn zonden.
En Hij bedekt zijn zondige aard.
Als hij maar bouwt op het goede fundament van de kerk: de belijdenis

van Christus als de Zoon van God.
Dan is dit de grote belofte van de bijbel: „Al waren uw zonden als

scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmo-
zijn, zij zullen worden als witte wol" (Jes. 1 : 18).

VOOR DE OUDEREN.

Het woord kerk is waarschijnlijk afkoms tig van het Griekse woord
kuriakè (afgeleid van kurios, Heer); en betekent dan• wat van de Here is.

Het woord oecumenisch is afgeleid van oecumene en betekent: wat
op heel de wereld betrekking heeft.

Er zijn twee belangrijke Oecumenische organisa ties: de Wereldraad
van kerken en de Internationale Raad van Chr. kerken (I.C.C.C.).

Inzake de Wereldraad van kerken besloot de Synode van 's-Gravenhage
(1949-1950):

„met droefheid constaterende
1. dat de Wereldraad van kerken in zijn huidige vorm
a. de basisformule wel stelt, maar geen enkele verantwoordelijkheid

aanvaardt ten aanzien van de wijze, waarop de participerende kerken en
de aangewezen kerkelijke gedelegeerden deze grondslag voor zichzelf aan-
vaarden en uitleggen, waardoor de inhoud ervan wordt gerelativeerd en
de duidelijkheid van dit evangelie feitelijk geloochend wordt;

b. anteciperend (vooruitgrijpend) op wat eens mogelijk moge zijn, nu
reeds optreedt als geloofsgemeenschap, wat hij blijkens het feit, dat zelfs
„vrijzinnige" kerken en personen van deze Raad deel uitmaken, in werke-
lijkheid niet is;



132 	 Zondag 22

c. onder meer in zijn „Boodschap van de kerken" het evange lie van
Christus weergeeft op een wijze, die ernstige dwalingen niet uitsluit,
waardoor een nivellering en vervaging, zelfs in een centraal stuk der
Schriftopenbaring bevorderd wordt, waarvan grote schade voor de kerken
te vrezen is en waardoor het gevaar van een gespreksgemeenschap onder-
streept wordt,

uit te spreken, dat zij tot haar leedwezen genoodzaakt is, het afwijzend
standpunt der Gereformeerde kerken ten aanzien van de Wereldraad der
kerken in zijn huidige vorm, te handhaven."

Inzake de I.C.C.C. besloot de Synode van Rotterdam (1952):
„dat zij aansluiting bij de I.C.C.C. zeer ernstig overwogen heeft en

gaarne haar waardering uitspreekt voor veel wat er in de I.C.C.C. ge-
vonden wordt, met name in de grondslag, maar dat het niettemin haar
thans niet raadzaam voorkomt, toe te treden tot de I.C.C.C., omdat:

a. slechts weinig kerken, waarmee onze kerken correspondentie onder-
houden, tot deze organisatie zijn toegetreden;

c. door toetreding tot de I.C.C.C., ongewenste tegenstellingen in onze
kerken zouden kunnen worden opgeroepen;

d. er zowel onder de voor- als tegenstanders van de aansluiting bij de
Wereldraad zijn, die ernstig bezwaar hebben tegen de I.C.C.C., daar zij
zich onder meer afvragen, of het feit, dat aansluiting aan de Wereldraad
van het lidmaatschap van de I.C.C.C. uitsluit, wel recht laat wedervaren
aan de oecumenische gedachte."

De afwijzing van de Wereldraad geschiedde op principiële, die van
de I.C.C.C. op practische gronden.

Een Gereformeerde Oecumenische organisatie is die van de Oecume-
nische Synode van Gereformeerde kerken, die sinds 1946 regelmatig
vergadert en alle Gereformeerde kerken uit heel de wereld, die haar be-
lijdenis handhaven, omvat (Nederland, Indonesië, Amerika, Z.-Afrika,
Australië, Schotland).

Reeds jaren lang doen de Gereformeerde kerken in Nederland pogingen
tot hereniging van alle Gereformeerden in ons vaderland (de Gereformeerde
gezindte), over zoveel kerken verspreid.

ZONDAG 22

Vertelling: Ez. 37 : 1-14.

De catechismus spreekt vandaag over de wederopstanding des vleses
en nu kan geen mens zich voorstellen, hoe ontzaglijk groot dit wonder
zal zijn: dat alle doden eens weer zullen worden opgewekt! Om daar toch
even een indruk van te krijgen, gaan we eerst even praten over een
wonderlijk visioen, dat de oude profeet Ezechiël eens gezien heeft.



Zondag 22	 133

Hij woonde in het land der ballingschap, en het leek daar wel, alsof
het met Israël totaal was afgelopen.

Stel je maar eens voor, dat heel Nederland onder de voet gelopen en
stukgebombardeerd was, dat de allermeeste mensen waren gedood en dat
de rest was weggevoerd ergens naar een plekje van Rusland; en dat er
andere mensen, b.v. uit Falen, nu woonden in ons land. Wie zou dan
nog kunnen geloven, dat ons volk zich nog weer zou kunnen
her-stellen? — niemand zou daar meer over denken, het was dan uit met
Nederland.

Maar zo was het met Israël in die tijd, als volk leek het wel dood
te zijn.

Maar dan laat de Here aan Ezechiël een visioen zien.
De hand des Heren verplaatst hem in een dal, en als hij om zich

heen kijkt, ziet hij, dat dit dal vol is met doodsbeenderen.
Een akelig gezicht, overal in de diepte en tegen de hellingen liggen van

die verbleekte mensenbeenderen; ja, maar zo akelig zag het volk Israël
eruit, een dodenvolk.

Maar dan geeft de Here hem een wonderlijk bevel.
Hij moet tegen die beenderen gaan spreken.
Hij moet tegen die beenderen gaan zeggen: „Zo spreekt de Here

HERE: zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren
op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en
geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de
HERE ben."

Als Ezechiël een ongelovig man was geweest, dan zou hij gezegd
hebben: „Maar dat kan toch niet; dat is toch dwaasheid; wie heeft er
nu ooit van gehoord, dat dode beenderen weer begonnen te leven?" Maar
Ezechiël weet, dat niets bij God onmogelijk is.

En daarom volgt hij het bevel des Heren op en hij spreekt de profe tie
uit.

En dan gebeurt er een groot wonder.
Ezechiël hoort een gemis.
De beenderen beginnen te bewegen.
Ze gaan naar elkaar toe, elk op zijn eigen plaats, en er komt vlees

op hen.
Dan staat dat dal daar vol met mensen, maar die mensen leven nog

niet.
Opnieuw moet Ezechiël dan profeteren.
Hij moet de geest roepen van de vier windstreken, die in deze mensen

moet blazen.
Ook hieraan gehoorzaamt de profeet, en dan worden al deze mensen

levend, ze staan op hun voeten en vormen een ontzaglijk volk.
Ezechiël heeft hierover met de ballingen in Babel gesproken.
Hij heeft ze getroost met dit visioen, hij heeft gezegd: „Zoals die beende-

ren weer levend werden, zo zal ook het volk Israël weer herrijzen."
En dat is ook gebeurd.
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Israël is weer een volk geworden.
Opnieuw heeft het zijn rol gespeeld in de geschiedenis van kerk en

wereld.

Wat gebeurt er bij de dood?

Die doodsbeenderen, die Ezechiël zag, waren erg dor.
Het lijkt wel, of er na de dood v an de mens niets meer over is: wat

dorre beenderen, en als het maar lang genoeg duurt, gaan die ook nog
tot stof over.

Toch laten die beenderen maar iets zien van wat er van de mens
overblijft.

Bij het sterven vindt er een scheiding, een ontbinding van lichaam en
ziel plaats; en daarvan zegt het Oude Testament, dat het stof wederkeert
tot de aarde, zoals het geweest is en de geest wederkeert tot God, die
hem geschonken heeft (Pred. 12 : 7); en in het N. Testament zegt Paulus,
dat hij verlangt heen te gaan en met Christus te zijn (Fil. 1 : 23).

Het mooist vertelt Jezus ervan in de gelijkenis van de rijke man en de
arme Lazarus. Daarin zegt Hij: „de arme stierf en werd door de engelen
gedragen in Abrahams schoot" (Luc. 16 : 22).

De ziel van de mens gaat bij het sterven naar de eeuwigheid; de ziel
van de gelovige is dan bij Christus, haar hoofd; de ziel van de ongelovige
is dan in het dodenrijk en lijdt pijn (Luc. 16 : 23).

De wederopstanding des vleses.

Maar eenmaal komt er een eind aan deze toestand, die we vaak een
tussentoestand noemen.

Een tussentoestand tussen het menselijk leven nu en straks.
Bij het menselijk leven behoort immers het lichaam.
Hoe een mens leeft, werkt, bestaat zonder een lichaam, kunnen we ons

immers niet eens voorstellen.
Ons lichaam behoort bij ons bestaan, zo heeft God ons geschapen, en

zo redt Hij ons ook, naar lichaam en ziel.
Daarom komt er een dag, dat we ons lichaam weer terugontvangen.
Dat zal de laatste werelddag zijn.
Een dag als alle andere dagen.
Zorgeloos leven de meeste mensen voort; er wordt gewerkt op de akker,

er zijn vrouwen aan het werk in de fabriek (Matth. 24 : 40, 41). Toch
zal er dan ook op de wereld een grote verdrukking heersen. Het zijn de
dagen van de antichrist, en voor de kerk des Heren zal het een heel
moeilijke tijd zijn.

Dan zullen zich plotseling, op het door God gekozen ogenblik, in het
heelal ontzettende verschijnselen voordoen.

Midden op de dag verduistert zich het licht van de zon.
Op een ander deel van de wereld, waar de nacht heerst, wordt het
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maanlicht verdonkerd en het is, of de sterren losraken en naar beneden
vallen: de machten der hemelen wankelen.

Dan wordt een geluid gehoord als van een geweldige sirene, die loeit
in de oren van alle mensen; en wanneer hun ogen zich vol schrik op het
hemelruim vestigen, zien ze op de wolken een verheven gedaante, die
van de Zoon des mensen, van Jezus Christus.

Hij komt, Hij komt om d'aard te richten
De wereld in gerechtigheid.

Hij is omgeven door zijn heilige engelen.
En zie, die engelen bewegen zich in alle richtingen, de hele wereld over.
Ze hebben een hei lige opdracht te vervullen, ze moeten de gestorven

kinderen Gods ophalen en naar Jezus brengen.
Hoe is dat mogelijk?
Wel, er gebeurt dan op deze aarde een groot wonder, dat ons doet

denken aan Ezechiëls visioen.
De graven gaan open.
Overal op de wereld, op de meest-ongedachte plaatsen, ver rijzen

mensenlichamen uit het stof, ze komen zelfs omhoog uit de golven der zee.
En de engelen halen maar overal de uitverkorenen, de gelovigen op en

ze gaan met die engelen mee naar Jezus.
En de levenden?
De levenden, die in Jezus geloven, zullen veranderd worden in een

ondeelbaar ogenblik (1 Cor. 15 : 52), ze zullen in één moment een heer-
lijkheidslichaam ontvangen, en ze zullen samen met de opgewekte ge-
lovigen „den Here tegemoetgevoerd worden in de lucht" (1 Thess. 4 : 17).

Dat zal een grote ontmoeting zijn.
De zonde is weg.
En het gevolg van de zonde, de ellende is weg.
„En zo zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Thess. 4 : 17).

Het nieuwe lichaam.

Het nieuwe lichaam zal een echt lichaam zijn.
Er zijn wel mensen, die zeggen, dat het kwaad in het lichaam, in het

vlees zit; die mensen willen liever maar niet weer een lichaam terug-
ontvangen.

Maar God heeft het lichaam van de mens goed gemaakt; en het kwaad
zit in het hart.

Daarom is het zo mooi, dat we nu een lichaam terug ontvangen, dat
alleen nog maar goed zal doen.

Dat lichaam is een voortzetting, een herschepping van het lichaam, dat
we nu hebben.

Daarom vergelijkt de bijbel de begrafenis van de christen met het
zaaien van de boer.
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„Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijk-
heid; er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid; er wordt
gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht; er wordt een natuurlijk lichaam
gezaaid, een geestelijk lichaam opgewekt" (1 Cor. 15 : 42-44).

Wat wordt er bedoeld met dat geestelijk lichaam?
Dat is een lichaam, dat geheel bij de Geest Gods behoort, dat steeds

gewillig zal zijn, om God te loven en te dienen.
Hiermee hangt samen, dat dit nieuwe lichaam niet meer zal kennen

de behoefte aan spijs en drank, want „de buik en de spijze vergaan"
(1 Cor. 6 : 13); dat het ook niet meer op het huwelijk is aangewezen:
„in de opstanding trouwen ze niet en worden niet ten huwelijk uit-
gegeven" (Matth. 22 : 30).

Het lichaam zal „gelijkvormig zijn aan het verheerlijkt lichaam van
Christus" (Fil. 3 : 21).

Hij werd geboren als „onze Broeder" (Zondag 14).
Hij zal dan eeuwig onze Broeder zijn.

Het eeuwige leven.

Bij het nieuwe lichaam hoort de nieuwe aarde.
Daarvan spreekt Jezus, als Hij in het laatst gericht zegt: „Komt, gij

gezegenden mijns Vaders, beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de
grondlegging der wereld af" (Matth. 25 : 34).

Dat koninkrijk is het koninkrijk der hemelen, maar die naam betekent
niet, dat het er alleen maar in de hemel zijn zal.

Neen, bij Christus' wederkomst vergaat deze aarde door vuur, „de
elementen zullen in vuur wegsmelten" (2 Petr. 3 : 12), en misschien zal
de atoomsplitsing, waar we in onze dagen zulke onheilspellende dingen
van horen, een middel zijn in Gods hand, om die wereldondergang te be-
werken;

maar daarna komt een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde.
Op die aarde zullen de kinderen Gods eeuwig wonen; en God Zelf

zal in hun midden zijn als hun God, die ze mogen kennen en liefhebben.
Hoe het er op die nieuwe aarde uit zal zien, weten we niet.
Het is iets, wat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en in geen

mensenhart is opgeklommen.
In het Oude Testament spreekt Jesaja er zo heel mooi van: „Dan zal

de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het
bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een
kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden,
haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten
als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en
naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uit-
strekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn
heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de
wateren de bodem der zee bedekken" (Jes. 11 : 6-9).
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Dit is een prachtig vergezicht op een land van volkomen vrede.
Het Nieuwe Testament zegt hier nog meer van.
Het tekent ons de hoofdstad, het centrum van de nieuwe aarde als een

prachtige stad met straten van goud en paarlen poorten; het schildert ons
ook die nieuwe aarde als een heerlijk park met een zilveren levensstroom
in het midden en bomen des levens aan de oevers.

Dit zijn allemaal gebrekkige mensenwoorden.
Maar deze toekomst is zo mooi, dat we er hier al naar kunnen verlangen.
Alle mensen random de Zoon des mensen.
En God alles in allen.

VOOR DE OUDEREN.

Hoe denken we over de lijkverbranding of crematie?
In Nederland werd deze al lang oogluikend toegelaten en ze is nu bij

wetgeving geregeld.
Het christelijk bezwaar tegen deze verbranding is, dat ze van heidense

oorsprong is, blijkbaar het lichaam zo spoedig mogelijk vernietigen wil
en in strijd komt met de bijbelse gedachte van het zaaien van het lichaam

Ons bezwaar is dus niet, dat een verbrand lichaam niet weer zou kunnen
opstaan.

Neen, er zullen duizenden verbrande christenen opstaan, en het wonder
is altijd even groot, of een lichaam nu langzaam tot stof verging of zeer
snel.

Maar de christelijke zede is op dit punt gegrond op het bijbelse voor-
beeld en getuigt het meest van eerbied voor het werk Gods, dat zich in
de ontbinding van het lichaam voltrekt.

De Vrijzinnigen verwerpen de wederopstanding des vleses, zoals ze ook
de lichamelijke opstanding van Christus verwerpen: dit wonder is hun te
machtig.

De Jehova-getuigen ontkennen het voortbestaan van de menselijke ziel
en evenzeer de eeuwige straf in de hel.

Ze beroepen zich op Schriftplaatsen als: „de ziel, die zondigt, zal
sterven" en „de ziel is in het bloed".

Jezus' woord over de hel, waar hun worm niet sterft en hun vuur niet
wordt uitgeblust (Marc. 9 : 47, 48) leggen ze zo uit, dat de wormen het
lichaam na de dood geheel en al zullen verteren, terwijl die wormen zelf
blijven voortleven.

Ze komen hiermee in strijd met het geheel der Schriftopenbaring, waar-
van we, naast het aangehaalde woord uit Prediker, hier alleen noemen
het woord van Jezus: „Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam
doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem,
die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel"' (Matth. 10 : 28).
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ZONDAG 23

Vertelling: Hand. 9 : 1-19.

Een ruiter zit hoog te paard.
Fier rijdt hij Jeruzalems poort uit, als een heilige ridder Gods.
Hij gaat een (naar zijn gedachte) zeer goed werk doen.
Hij gaat de jonge Christelijke kerk vervolgen.
In Jeruzalem heeft hij de gemeente al uiteengeslagen.
Maar die mensen zijn als onkruid, dat je boven de grond uitroeit en

dan woekert het onder de grond maar verder voort.
Plotseling zie je dan op een andere plaats weer een loot omhoogschieten.
Nu blijkt er ineens weer zo'n christengemeente in Damascus te bestaan.
Maar Saulus is niet voor niets uit de stam van Benjamin.
Daar kwamen van ouds kloeke helden uit voort en Saulus draagt zijn

koningsnaam met ere.
Hij is een strijder voor God.
Hij is een rechtvaardig mens.
Hij kent de wet, want hij is een Farizeeër en hij houdt haar in alle stiptheid.
Hij vast twee maal per week.
Hij geeft tienden van alles, wat hij bezit.
Hij doet alles, wat hij kan, voor de eer van God, daarom mag hij zonder

enige twijfel een rechtvaardige heten.
De reis duurt lang.
Wel ongeveer vijf dagen zit Saulus te paard, maar dan komen de tinnen

en torens van Damascus in zicht.
Nu is aanstonds het doel van de tocht bereikt en kan het opsporen van

de gehate christenen beginnen.
Maar ineens — wat gebeurt daar?
Slaat daar de bliksem neer uit de heldere hemel?
Het is, of een vuurgloed Saulus omgeeft.
Hij valt ter aarde, en een stem dringt door in zijn oren: „Saul, Saul,

waarom vervolgt gij Mij?"
Hij antwoordt, totaal in de war: „Wie zijt gij, Here?"
En dan komt het antwoord, dat hij zijn leven l ang niet meer vergeet:

„Ik ben Jezus, die gij vervolgt."
Saulus heeft Jezus vervolgd, terwijl hij dacht, aan God een dienst te

bewijzen.
Hij heeft het meest-goddeloze gedaan, wat er maar gedaan kan worden,

terwijl hij meende, dat hij een rechtvaardige was.
0, wat heeft hem dit door de ziel gesneden!
Is er voor hem nog wel behoud, nog wel redding?
Maar hoor, Jezus' stem zegt hem nog iets meer.
Hij zegt hem, dat hij toch de stad binnen moet gaan, waarheen hij op

reis is.
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En dan zal hem daar wel gezegd worden, wat hij doen moet.
Met blinde ogen gaat Saulus dan Damascus binnen; het licht van zijn

ogen is door het licht van de hemel gedoofd.
Drie dagen en drie nachten zit hij in het donker, zonder te eten of te

drinken.
Dan komt ineens een stem in zijn oren: „Saul, broeder!"
Een lid van de gemeente, die hij vervolgen wilde, is tot hem gekomen,

en noemt hem broeder!
Hij is gestuurd door de Here Jezus.
Hij legt Saulus de handen op en belooft hem, dat hij vervuld zal worden

met de Heilige Geest.
Hoe was dat mogelijk?
Saulus had toch niets kunnen doen, om zijn zondig verleden goed te

maken?
Hij had toch niets kunnen doen, om werkelijk een rechtvaardige te

worden voor God?
Neen, maar dat was ook niet nodig.
Want dit was het mooie van het evange lie, waarmee Saulus nu bekend

werd, dat er voor alle mensen maar één rechtvaardigheid bestaat.
Dat is niet hun eigen rechtvaardigheid.
Daar komt niemand ooit klaar mee, omdat ieder zijn eigen zonde heeft.

Neen, het is de rechtvaardigheid van de Here Jezus Christus, die uit
genade geschonken wordt aan ieder, die gelooft.

Jezus heeft alles volbracht.
Hij heeft de straf voor onze zonden gedragen.
Hij heeft de wet helemaal goed volbracht, die wij hadden moeten vol-

brengen.
Als we dat geloven, omdat God Zelf het ons zegt, dan rekent Hij ons

al dat werk van Christus toe, alsof dat ons eigen werk is.
Uit onszelf zijn we niet rechtvaardig.
Maar we worden rechtvaardig gemaakt, gerekend, om Christus' wil,

door het geloof.

Wie is rechtvaardig?

Juist, omdat Saulus gedacht had zeer rechtvaardig te zijn en het
toch helemaal niet was, is hij later, toen hij de apostel Paulus
ge-worden was, veel over de vraag na blijven denken: wie is toch recht-

vaardig?
Hij kwam toen tot de conclusie, dat er nergens op de hele wereld een

rechtvaardig mens te vinden was, buiten de Here Jezus.
Hij schrijft daarover in zijn brief aan de Romeinen.
Hij kijkt dan heel de grote Romeinse wereld door.
En zover zijn oog reikt, ziet hij niets dan zondaren, alleen maar

zondaren.
In Rome zelf worden ontzaglijk veel zonden bedreven.
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De grote wereldhoofdstad is ontzettend verdorven, en men kan geen
liederlijkheid bedenken, die te Rome niet in zwang is.

Maar zoals het te Rome is, zo is het overal.
Zelfs de joden, die zo prat gaan op hun kennis en vervulling van

de wet, zijn geen haar beter dan de anderen.
Zij verbeelden zich wel, dat ze rechtvaardigen zijn, zoals ook Paulus

zich dat vroeger verbeeld had.
Maar dat is hun grote vergissing, als ze zich zelf maar een beetje kennen,

zoals ze werkelijk zijn in het oog van de alwetende God, dan moeten ze
dat toch ook wel toestemmen.

Paulus vraagt het hun op de man af: „Hoe nu, gij die een ander onder-
wijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt, dat men niet mag stelen,
steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de
afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God
door uw overtreding van de wet? Want de naam Gods wordt om u
gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat" (Rom. 2 : 21-24).

Wat de gerechtigheid, de volkomen rechte staat, de onberispelijkheid
voor God aangaat, staan Joden en Romeinen en Grieken op één lijn.

Paulus roept tenslotte dan ook uit: „Niemand is rechtvaardig, ook
niet één."

Is de christen in zichzelf rechtvaardig?

Moeten we dan voor christenen geen uitzondering maken?
Kunnen zij niet zo leven en handelen, dat God op hen geen enkele aan-

merking heeft?
Hebben de Roomsen niet gelijk, die van heilige mensen spreken, die

in staat zijn, niet alleen voor zichzelf een eeuwige beloning te verdienen,
maar ook voor anderen zoveel goede werken te doen,  dat dezen maar
kunnen putten uit de genadeschat van de kerk? Paulus kijkt ook naar
zichzelf, nadat hij bekeerd is.

En ook dan weet hij, in zichzelf niet rechtvaardig, maar onrechtvaardig
te zijn, een zondaar, die elke dag zijn schuld nog groter maakt.

Daarvan geeft hij een ontroerende biecht in Rom. 7.
Hij wijst daarin op één gebod van de wet, dat hem de ogen geopend

heeft voor zijn zonde.
Dat is het gebod: „Gij zult niet begeren."
Hoe is het mogelijk, dat gebod te houden?
In Paulus' hart komen nog zo vaak begeerten omhoog, die tegen Gods

wil ingaan.
Dat gebeurt maar zo, daar is hij zelf niet de baas over.
Als hij daaraan denkt, roept hij uit: „Niet wat ik wens, het goede, doe

ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik."
Hij noemt zich dan een krijgsgevangene van de wet der zonde, die in

zijn leden is en laat tenslotte de klacht horen: „Ik ellendig mens! Wie zal
mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"
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Dat is een klacht, die ieder, die zichzelf eerlijk beoordeelt, tenslotte
moet overnemen.

Op heel de wereld is geen mens te vinden, die de zonde de
baas is.

Op heel de wereld is niemand uit zichzelf rechtvaardig voor God.

Hoe worden we toch rechtvaardig?

Als Paulus alles onderzocht heeft, en ontdekt heeft, dat heel  de wereld
voor God strafwaardig is (Rom. 3 : 19), eindigt hij niet met een klaagtoon,
maar met een danktoon. „code zij dank door Jezus Christus, onze Here!"
(Rom. 7 : 25).

Bij mensen is geen gerechtigheid voor God.
Maar Jezus was de grote Rechtvaardige, die aan anderen zijn gerechtig-

heid doorgeeft.
Hij is de rijke Man, die zoveel heeft, dat hij de schulden van alle

anderen betalen kan.
Hij is ook de grote Vriend, die de schulden van alle anderen, die in

Hem geloven, betalen wil.
Al onze zonden nam Hij over; al zijn gerechtigheid mogen wij over-

nemen.
Wie bidt in zijn naam: „O God, wees mij zondaar genadig!" — wordt

door God in genade aangenomen.
Er staat daar zo'n mooi verhaal van in het O. Testament.
Dat is het verhaal van de hogepriester Jozua, die leefde na de balling-

schap.
Hij wordt in de hemel aangeklaagd door de duivel; en zijn zonden

zijn hem aan te zien, want hij draagt niet een smetteloos wit hogepriester-
lijk gewaad, maar hij is bekleed met vuile klederen.

Maar dan neemt de Engel des HEREN, dat is de Zoon van God, het
voor hem op.

Hij laat hem feestklederen aantrekken, en een pracht van een zuivere
hoofddoek op zijn hoofd zetten: hoewel hij in zichzelf onrechtvaardig is,
wordt hij door Jezus toch gerechtvaardigd.

Is het geloof dan zo'n goed werk?

Het geloof is zeker een goed werk. Er is er geen beter te bedenken.
„Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft"
(Joh. 5 : 29).

Maar het is een werk Gods.
Het is niet een verdienstelijk werk van ons.
We kunnen alleen maar God danken, dat Hij ook aan ons dat ge-

loof gaf.
Alle roem is uitgesloten.
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Onze eindconclusie.

Wat hebben we een goede God, wat hebben we een rijke Zaligmaker!
Wij zijn allemaal gelijk aan de verloren zoon, die met grote schatten op
reis ging, maar het goed van zijn vader erdoor bracht. Die zoon komt
thuis met niet anders clan de bede: „Ik heb gezondigd, maak me als een
van uw dagloners."

Maar dan doet de vader hem het feestgewaad aan, hij doet de gouden
ring aan zijn hand en goede schoenen aan zijn voeten.

Zo'n goede God hebben wij.
Wij kunnen voor onszelf helemaal niet zorgen.
Maar Hij zorgt voor ons; om Jezus' wil, die in onze plaats alles volbracht.

VOOR DE OUDEREN.

Rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking.

We spreken vaak van drie weldaden van onze Here Jezus Christus.
De rechtvaardigmaking is die rechterlijke daad van God, waardoor

Hij ons vrijspreekt van schuld en straf en recht geeft op het eeuwige leven.
De heiligmaking is die reinigende daad van God, waardoor Hij in ons

woning maakt door zijn Heilige Geest en ons vernieuwt naar zijn beeld.
De heerlijkmaking is die herscheppende daad van God, waardoor Hij

ons in de wederopstanding des vleses het beeld doet dragen van Jezus
Christus.

De rechtvaardigmaking neemt de schuld der zonde weg.
De heiligmaking neemt de smet der zonde weg.
De rechtvaardigmaking geschiedt ineens.
De heiligmaking geschiedt in een voortgaand proces.
De rechtvaardigmaking is: Gods werk voor ons.
De heiligmaking is: Gods werk in ons.

We spreken ook wel van trappen in de rechtvaardigmaking.
Daarmee bedoelen we, dat het werk van God niet toevallig gebeurt,

maar de uitvoering is van een plan, in de eeuwigheid gemaakt en in de
eeuwigheid voltooid.

De eerste trap noemen we dan de rechtvaardigmaking van eeuwigheid,
daarmee bedoelen we, dat God de rechtvaardigen reeds kent voor de
schepping der wereld. „Die Hij tevoren bestemd heeft, die heeft Hij ook
gerechtvaardigd" (Rom. 8 : 30). De namen der rechtvaardigen zijn ge-
schreven „in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de
grondlegging van de wereld" (Openb. 13 : 8). De tweede trap noemen we
de reehtvaardigmaking in de opstanding van Christus. „Die is overgeleverd
om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigmaking" (Rom.
4 : 25).
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In de opstanding van Christus is gebleken, dat God het volbrachte
werk van Christus heeft aanvaard, goedgekeurd.

De derde trap noemen we de rechtvaardigmaking door het geloof. „Wij
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze
Here Jezus Christus" (Rom. 5 : 1).

Het heil, door God voor ons bestemd en door Jezus Christus voor ons
verworven, aanvaarden we met de hand van ons geloof.

De vierde trap noemen we de rechtvaardigmaking in het jongst gericht.
Dan zal Christus zeggen: „Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft
het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld" (Matth.
25 : 34).

ZONDAG 24

Vertelling: Luc. 18 : 9-14.

De vorige week hebben we over de rechtvaardigmaking gesproken.
Wat is dat ook weer, die rechtvaardigmaking?
Als we dat woord horen, denken we aan het recht; het recht van God

en de rechtbank van God; eenmaal zien we Hem allemaal als onze Rechter,
die alles van ons weet, en wat is het dan mooi, als er iemand is, die aI
onze zonden bedekt; die ons als rechtvaardigen aan God voorstelt, en zo
de deur naar het eeuwige leven voor ons opendoet: dat is onze
recht-vaardigmaking, Jezus a lleen geeft ons die, en we mogen er nu al b lij om
zijn, door het geloof in Hem.

Maar nu zijn er altijd mensen geweest, die gezegd hebben: we hebben
die rechtvaardigmaking door een ander, door Jezus, niet nodig. We kunnen
het alleen wel af.

Als we ons best maar doen.
Dan kunnen we wel zoveel goeds doen, dat God tevreden over ons is

en tegen ons zegt: „Kom maar bij me; je hebt alles gedaan, wat je moest
doen!"

Dan moet je wel een heel hoge dunk van je zelf hebben, als je zo durft
te denken.

Maar in de dagen van de Here Jezus waren er zulke mensen, die dat
werkelijk dachten.

Je kent ze wel, het waren de Farizeeërs.
Jezus stelt een van die mensen aan ons voor in zijn gelijkenis van de

Farizeeër en de tollenaar.
Twee mensen, zo zegt Hij, gingen op naar de tempel om te bidden.
Ze gingen naar de tempel, dat was het huis van God.
En ze gingen om te bidden, ze wilden zo dicht mogelijk bij God zijn.
Maar die ene man, die Farizeeër, had eigenlijk niets, om te bidden.
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Want bidden is vragen.
Vragen, of je iets van God ontvangen mag.
Maar die man had alles al.
Hij was volkomen tevreden over en met zichzelf.
Daarom bad hij niet, hij liet alleen aan God zijn mooie rapport zien,

dat hijzelf gemaakt had, en waar allemaal tienen op stonden.
„O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers,

onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast tweemaal
per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten."

Torenhoog verhief deze man zich boven de andere mensen, die hij
kortweg onrechtvaardigen noemde.

Hij zelf was dan natuurlijk een rechtvaardige.
En dat kwam, omdat hij ieder ander overtrof in goede werken.
God had aan Israël bevolen, eenmaal per jaar te vasten, op de grote

Verzoendag.
Maar deze Farizeeër vond dat lang niet genoeg, hij vastte elke maan-

dag en elke donderdag.
De Here had aan Israël opgedragen de tienden te geven voor zijn

dienst van de opbrengst van het land, maar Hij had daarbij lang niet alles
opgenoemd; deze Farizeeër gaf de tienden van alles, zelfs van wat wij
de soepgroente zouden noemen.

Wie kon zich daarmee vergelijken?
De hemelpoort moest voor deze man wel wijd openstaan.
De andere man, de tollenaar, bleef daarbij maar wat stilletjes achterin

de tempel staan.
Hij had niets, om zich op te beroemen.
Hij sloeg zich op de borst, een uiting van zijn diepe verslagenheid.
En hij riep uit: „O God, wees mij zondaar genadig."
Hij had ook wel heel wat op zijn geweten.
Een tollenaar had een slechte naam in Israël.
Hij diende de bezettende macht van Rome, en haalde de eigen volks-

genoten gewoonlijk het vel over de oren.
Een man, die zich gewoonlijk van God en van het volk van God maar

bitter weinig aantrok.
Toch, en dat is Jezus' conclusie, was die tollenaar een rechtvaardige.
En die Farizeeër was een onrechtvaardige.
Voor God kon die Farizeeër met heel zijn mooie rapport niet bestaan.
Dat hij er zelf allemaal tienen op zette, betekende nog niet, dat God

ook zei, dat het uitmuntend was.
Een rapport van een schooljongen is nog niet hetzelfde als het rapport

van de onderwijzer!
En die tollenaar beriep zich alleen op Gods genade.
En ieder, die dat doet, wordt gerechtvaardigd.
Niet door zichzelf, maar door een ander.
Door het volmaakte werk van de Here Jezus Christus.
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Met welke maat moeten we meten?

Ik heb eens een jongen gekend, die een voordracht zou doen op het
jaarfeest van een Jongensclub.

Ik kende die jongen goed en vroeg hem: „Ben je goed klaar met je
voordracht? Denk eraan, het is moeilijk op zo'n avond, er zitten allemaal
mensen voor je, en je kunt wel eens in de war raken."

Maar die jongen vatte de zaak nogal licht op.
„Ik ken hem best," zei hij, „het komt wel in orde."
Maar hij was nog maar even aan het woord op die grote avond, of

hij haperde al. Tot overmaat van ramp was het boekje niet bij de hand
waar die voordracht in stond, dat moest warden opgehaald, en wat zo
mooi had kunnen zijn, werd een groot fiasco.

Dat is niet erg prettig, om dan met je mond vol tanden te staan. Ja,
maar het is veel en veel erger, om voor God met je mond vol tanden
te staan.

Dat je gedacht hebt als een brave Farizeeër: „Ik heb zo ontzaglijk veel
goede werken gedaan, daar mankeert nu letterlijk niets aan." En dat je
ineens ziet, als je staat voor de rechtbank van God, dat er nu le tterlijk
alles aan mankeert.

Want God meet met een andere maat, dan de mensen zo oppervlakkig
denken.

Die maat is anders heel eenvoudig, God heeft ze duide lijk bekend
gemaakt.

Het is deze: „Heb Mij lief met je hele hart; en heb je naaste lief als
jezelf."

Maar daar zit juist de moeilijkheid in.
Je kunt allerlei dingen wel doen.
Als dat moet, kun je op je blote voeten wel een wande ling maken

naar Rome.
Maar om je hart te allen tijde en in alle omstandigheden met liefde

te vervullen, zodat je je helemaal aan God toevertrouwt en voor al je
naasten het beste zoekt, dat kun je juist niet.

Daar ontbreekt elke dag weer heel veel a an .
Alleen Jezus heeft dat altijd en helemaal gedaan.
Wat is het heerlijk, dat God al dat werk aan ons wil toerekenen.

De maat van de Rooms-Katholieke kerk.

In de Rooms-Katholieke kerk weet men dat wel, dat wij God niet alles
kunnen geven, wat Hij van ons vraagt.

Daarom spreekt men in die kerk ook veel van de genade van Jezus.
Maar naast Jezus stelt men Maria.
Jezus doet veel, maar Maria doet ook veel.
Jezus vertegenwoordigt alles, wat van Gods kant gebeuren moet tot

ons heil.
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Maar Maria vertegenwoordigt alles, wat mensen kunnen doen tot hun
eigen heil.

En dan b lijkt in Maria wel, dat mensen, als ze komen tot de hoogste
trap van hun goede werken, zonder zonde kunnen leven.

Dat ze zelfs teveel goede werken kunnen doen.
Teveel voor zichzelf, anderen kunnen er ook wat van krijgen.
In de Roomse kerk, die zegt over een schat van genade te beschikken,

kan men een aandeel krijgen in de werken, die de hei ligen hebben gedaan
voor anderen, de overtollige goede werken.

En dan kan men met die werken niet van de eeuwige straf worden
bevrijd.

Daar is het werk van jezus voor nodig.
Maar men kan wel van de tijdelijke straf op de zonde worden verlost,

door de eigen goede werken en die van anderen.
In de aflaathandel in de tijd van de Reformatie is wel gebleken, hoe

ver men hiermee kan gaan.
En nu is aan de koopmansachtige aflaathandel wel een eind gemaakt.
Maar aflaten zijn in deze kerk nog altijd te koop.
Het is nog niet zo lang geleden, dat er een bericht in de krant stond,

dat men een bijdrage voor kerkbouw in Limburg kon storten op de giro-
rekening van een pastoor, en dat men dan gedurende tien jaar zeker kon
zijn, dat er missen zouden worden opgedragen ten gunste van het eeuwig
heil van de gever.

Een onzuivere maat, die in de bijbel niet voorkomt.
God vraagt ons hele hart.
Dat is niet te vervangen door vasten en bidden-met-de-rozenkrans, door

be devaartstochten en geldelijke gaven.

Loon en beloning.

Betekent dat nu, dat wij maar helemaal geen goede werken moeten
doen?

Natuurlijk niet, de bijbel spreekt veel te vaak van deze werken, dat wij
er maar onze schouders over zouden kunnen ophalen.

„Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken
zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Matth. 5 : 16).

De bijbel leert zelfs, dat God in de eeuwigheid nog aan die werken
denken zal.

Jezus zegt, dat het loon van hen, die om zijnentwil vervolgd zijn, groot
zal zijn in de hemelen (Matth. 5 : 12) en wanneer Hij spreekt van het
jongste gericht, wijst Hij er met nadruk op, dat dan met onze goede
werken stellig rekening zal worden gehouden: er wordt dan herinnerd
aan de hongerigen, die zijn gespijzigd, de dorstigen, die te drinken hebben
gekregen, de ellendigen die zijn geholpen, in zijn naam.

Wie dit vergeet, is geen echt gelovige.
Want een geloof zonder werken is een dood geloof (Jac. 2 : 26).
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Maar het gaat er maar om, of we door die werken rechtvaardig worden.
Dat wil zeggen, dat we door die werken vergeving van zonden krijgen

en het eeuwige leven ontvangen.
Dat leert de bijbel nergens, omdat dat niet kan.
Ook die werken, die er stellig moeten zijn, b lijven nog gebrekkig, ge-

meten met de volmaakte maat van God.
En dat we ze doen, komt niet van onze goede natuur, maar alleen door

de Heilige Geest, die er ons een hart voor geeft.
Hoe zouden we er dan ooit een loon voor kunnen vragen?
God beloont ze.
Maar dat is wat anders dan dat Hij er loon voor geeft.
Loon krijgt een arbeider voor zijn werk.
Een beloning krijgt een kind, omdat de vader het liefheeft.
Prachtig is het, aan die beloning te denken!
Wat hebben we een goede Vader.
Maar laat ons alsjeblieft geen Farizeeërs worden.
Dan worden we in plaats van kinderen loonarbeiders.
En wat zal de uitslag ons dan lelijk tegenvallen.

Een gevaarlijke leer?

Vooral van Rooms-Katholieke zijde is vaak beweerd, dat deze leer van
de Reformatie een gevaar lijke leer is: waarom zouden de mensen nog
goede werken doen, als ze er toch niets mee kunnen verdienen?

Nu zijn er vroeger en nu inderdaad mensen geweest, die er zo over
dachten.

Ze waren er al in de dagen van de apostel Paulus, die aan hen denkt
wanneer hij de vraag stelt: „Wat zullen wij d an zeggen? Mogen wij bij
de zonde blijven, opdat de genade toeneme?"

Er waren toen al z.g. anti-nomianen (mensen, die tegen de wet zijn),
die eigenlijk zeiden: „Hoe meer zonde je doet, des te meer kan je ook
van de genade genieten. De zonde is eigenlijk tot Gods eer, want juist
daardoor komt de genade aan het werk."

Dit door en door slechte standpunt wordt door de apostel echter af-
gewezen met het krasse: „Volstrekt niet!"

En wij volgen hem daarin met ons hele hart.
Wie echt gelooft, heeft Jezus lief.
En wie Jezus liefheeft, kan nooit plezier hebben in de zonde.
Als hij dat wel heeft, als hij daar wat luchthartig over spreekt, bewijst

hij alleen maar, dat zijn geloof niet deugt, dat het geen echt geloof is.
De leer van de rechtvaardigmaking door het geloof alleen is daarom

helemaal geen gevaarlijke leer, integendeel een leer, die dankbare mensen
maakt, die o zo graag willen doen, wat God van hen vraagt. Als men dan
ook het zedelijk gehalte vergelijkt van landstreken, waarin alleen Roomsen
wonen of alleen gelovige Protestanten, dan valt deze vergelijking in elk
geval niet in het nadeel van die Protestanten uit.
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In het jaar 1560 verklaarde de kardinaal van Lotharingen van het
Genève van Calvijn, dat hij de predikanten van die stad minderwaardig
achtte. Toen antwoordde de maarschalk van de Franse koning, de Mont-
morency, dat inderdaad velen trachtten, deze stad gehaat te maken; maar
dat ze een voorbeeld kon worden genoemd voor alle andere steden. „Om
kort te gaan, al konden hier geen anderen getuigenis aan geven dan de
soldaten, die inder tijd bij hun terugkeer van de mooie reis, die de heer
de Guise naar Napels gemaakt heeft, door Genève naar huis marcheerden,
dan zouden we nog te horen krijgen, dat het hun — bij hun terugkeer van
Rome en de gruwelen van het pausdom daar, en hun binnentrekken van
de stad aan het meer geweest is, alsof ze de hel de rug toekeerden
en een klein paradijs binnentrokken."

VOOR DE OUDEREN.

Men heeft meer dan eens een tegenstelling menen te zien tussen wat
Paulus leert over de rechtvaardigmaking door het geloof en wat Jacobus
ervan zegt.

Paulus spreekt uit in Rom. 3 : 28: „Wij zijn van oordeel, dat de mens
door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet."

Jacobus zegt in Jac. 2 : 24: „Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd
wordt uit werken en niet slechts uit geloof."

Dit lijkt inderdaad tegenstrijdig, en men zou geneigd zijn te spreken
van een Gereformeerde Paulus en een Roomse Jacobus.

Toch is deze tegenstrijdigheid niet meer dan schijn.
Wat bedoelt Paulus, als hij zegt, dat wij zonder werken der wet

gerechtvaardigd worden?
Hij bedoelt dit, dat we geen enkel volmaakt werk aan God kunnen

voorleggen, waardoor we behouden worden; er is maar één werk volmaakt;
dat is het werk van Jezus Christus.

Jacobus denkt er niet anders over; hij spreekt van de vergeving der
zonden op het gelovig gebed (5 : 15), hij is een christen. Maar hij is in
de practijk van zijn leven in aanraking gekomen met mensen, die be-
weerden geloof te hebben (2 : 14).

Die mensen beweerden dat wel, maar het bleef alleen bij een mooi
woord; de daad van hun liefde ontbrak.

Wanneer een hongerige bij hen kwam, hielpen ze hem niet, maar
maakten zich van hem af met het praatje: „Gaat heen in vrede, houdt u
warm en eet goed!" (2 : 16).

Deze mensen beschouwden het geloof als een theorie, als een be-
schouwing van hun verstand.

Maar, zo zegt Jacobus, op zo'n geloof kunnen de duivelen, de boze
geesten, zich ook nog wel beroemen, w ant zij geloven ook nog wel, dat
er een God is.

Daarom komt Jacobus tot de zeer juiste conclusie, dat het echte geloof
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uitkomt in de werken, omdat het de hele mens raakt en niet maar een
stukje van zijn verstand.

Paulus wijst er met de grootste nadruk op, dat we door geen enkel
mensenwerk voor God rechtvaardig kunnen worden.

Jacobus wijst er met even grote nadruk op, dat we a lleen rechtvaardig
worden door het geloof, dat zijn echtheid bewijst in daden van liefde,
die niet achterwege kunnen blijven, als we waarlijk aan Jezus Christus
verbonden zijn.
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